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Atrăgeam atenţia, aici, în numărul trecut al
că ne-am trezit peste noapte

(fără dezbatere publică minimă) cu o lege
„antilegionară” a pumnului în gură, care nu te lasă
să gândeş

ţiuni politice, dacă pronunţ
şti să fii condamnat? Marile

personalităţ
şcării legionare sunt puse la zid, nu mai au

dreptul nici măcar la o plăcuţă pe care să scrie
„a ic i au locui t El iade-Cioran-Noica-
Vulcănescu…, darmite să dea titlu unui liceu sau
unei străzi, că de statuie nici nu poate fi vorba.
Deja e celebră această Lege extremistă 217 /
2015 contestată pe toate planurile(concepută de
liberali; după un proiect al Institutului „Wiesel”,

, de
o rară agresivitate; cunosc un caz de scriit

„Wiesel” a cerut oficial să fie dat afară din
învăţământ deoarece a îndrăznit să

, toată lumea
speră să nu se aplice, să fie ignorată „în stil
românesc”.

Subliniam în textul meu anterior că

… Adică e
condamnat

ţi? Pe fondul
scandalului cu această lege 217 / 2015 represivă
(care condamnă nazismul, nu ş

şi amândouă au fost ideologii ale
genocidului)
Alexandru Florian a declarat recent că aceia care
vor să condamne comunismul să-şi facă şi ei o

Bucovinei literare

n-
avem o

iile i simbolurile

ti liber. Nu mai avem dreptul la opinii
publice, nici la op i
cuvântul legionar ri

i ale literaturii române simpatizante
ale mi

”

,

ajuns în România un fel de tribunal al cenzurii
or,

membru al USR, Adrian Botez — Institutul

publice o carte
de istorie despre Zelea Codreanu!)

„legionarismul” interbelic (în mod
abuziv confundat cu fascismul), dar nu e
condamnat comunismul. Ce crede

i comunismul
sovietic, de

, directorul Institutului „Wiesel”
„

lege într-atât de draconică (în genul legii
antilegionare, pomenite aici) care să interzică
organizaţ ş şi cultul
persoanelor vinovate „de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii”

comuniste

Avem acum i o lege
împotriva celor cu…

, sic!

ş

„caracter” comunist

lege trecut dintr-o extremă în
alta. A apărut, tot peste noapte,

„Lege pentru interzicerea
organizaţiilor politice cu caracter comunist”

ţiată de Sorin Ilieşiu, senator PSD (lege
semnată de 27 de parlamentari PSD ş

ş închisoare dacă…
ader ţie politică ( de la
2 la 4 ani dacă „sub orice formă”

dacă eş adică dacă
ţ şi de extremă

stânga două articole.
spun că legea „anticomunistă” în discuţie

insistă pe — ce poate să
însemne „caracter”? Că „organizaţiile politice cu

ş organizaţii
ş

şi chip. De pildă, şcărie
douămiiş din literatura română,
care simpatizează stânga (stângă ce poate fi
confundată cu partidele soc

ţ
ş ”, fiindcă nu sunt înregimentaţ

şcărie (de tip Paul

”... Urmarea? S-a
când scriu aceste

rânduri, mirat (la începutul lunii octombrie 2015)
o propunere de

—
ini

i UNPR),
care te pedepse te cu 3 la 6 ani

i la o asemenea organiza sau
, ,o sprijini). Mai

exact, ti simpatizant comunist (
ai op iuni politice de stânga, fie ele

; de necrezut)!Legea are doar
Nu

comunist sunt interzise” (în articolul 1)
i „Constituirea unei politice cu

comunist se pedepse te cu închisoarea
de la 5 la 10 ani” (articolul 2). Se poate interpreta
în fel sunt buni de pu

tii (teoreticieni)
azi

ialiste, social-
democrate sau comuniste)? Scriitorii tineri de azi
simpatizan i de stânga, mai exact „gânditori
postcomuni ti i
politic, sunt buni de pu

„caracterul” comunist

caracter

caracter

Cernat,
Ş ş ţi dezamăgiţ

ţ a dus
România de râpă, transformând-o într-o colonie a
marilor puteri
enervantă anul ăsta cu Al. Matei legată de

opţ , intitulată „ de ani după.
Alternative şi provocări

ţa noii legi „anticomuniste”, acuzată că
are… „caracter Ei nu vor mai avea
voie să gândească liber de aici înainte, fiindcă
simpatizează stânga radicală şi nu condamnă

ţează, subliniind ce e bun
şi ce e rău, „moş şistă” fiind pusă ş
subsemnul întrebării)? Nu contează că azi
c viabil în societăţ

ş
ş ş

şi Cuba, unde partidele comuniste
fac „economie populară de piaţă”). Inclusiv
tentativa se pedepseş Adică
s-a răsturnat situaţ şti pedepsit dacă ş

ş De ce se tot caută să se pună
pumnul în gură? De ce nu suntem lăsaţi să gândim
cum credem noi de cuviinţă ţ

treabă are
libertatea mea de exprimare, dacă

ş
şcărie)

Ce e de-a dreptul deplorabil e că legea
„anticomunistă” nu condamnă ş „în trecut” (cum
face legea antilegionară), ci „în viitor”. Adică se
continuă ipocrizia publică ş ţ

ş
ţ

ş
ş ş şi de noua

lege „anticomunistă”. Legea antilegionară
interzice „cultul” unor mari scriitori români,
legea anticomunistă pune batista pe ţ

criminală comunistă în prima linie, membri ai CC
al PCR ţ din
activul de presă al CC al PCR (ş

ţ ţi pe cap, cultul lor
poate să continue liniş ş

Alex Cistelecan,Costi Rogozanu sau
Ciprian iulea i Vasile Ernu, to i de
evolu ia dreptei în postcomunism, ea

; Paul Cernat a scos o carte
„ ” ,

iunile lor politice 25
” — n-o intra sub

inciden
” comunist)?

„comunismul” (îl nuan
tenirea ceau i

omunismul e ile democratice
din Italia i Spania, Grecia sau Portugalia (las la o
parte China i Rusia sau „Republica Moldova” i
Laos, Vietnam

te, spune noua lege.
ia — e e ti

simpatizant comunist, nu simpatizant legionar.
Doamne fere te!

, „constitu ional”, de
drept? Ce
cu eu
simpatizez cu stânga sau cu dreapta, cu
„caracterul” unei ideologii sau alta (care acum
poate fi interpretat negativ i condamnat la
pu ?

i

, fo tii tor ionari
comuni ti (inclusiv scriitori), care n-au fost
numai simpatizan i (cum erau cei legionari), ci
de-a dreptul unelte de represiune, activi ti PCR
din prima linie i securi ti, nu sunt atin

ambal:
inclusiv scriitorii care au servit fosta ideologie

, cu func ii-cheie în stat, ideologi
i membri ai

poli iei politice) sunt mângâia
tit, ale ii neamului de azi

i-au iertat…

autoritatea română

Petru Cimpoeşu,
,

Iaşi, Polirom, 2015
Celălalt Simion

Adrian Dinu Rachieru,

,
Iaşi, Junimea, 2015

Romanul politic şi pactul
ficţional (vol. I)

Lucia Olaru Nenati,
,

Iaşi, PIM, 2015
Parabola vulturului

Emil Nicolae,
,

Piatra Neamţ, Conta,  2015
Amor Roma

Lucia Olaru Nenati,
,

Botoşani, Mediapress, 2015
Scrisori din prezentul meu

, (ediţie îngrijită
de ),
Bacău, Artbook, 2015

Sub semnul lui Bacovia:
antologie pentru „mâine şi
mai mâine“

Calistrat Costin
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poesis
poesis

Marcel

MUREŞEANU

Nodul din gât

I

Stă sufletul meu pe gânduri:
să plece, să nu plece...
Bine faci, doar nu eşti cloşcă
să stai pe ouă!

mă duc singur, până azi
nici n-am ştiut că suntem doi,

sângerează, îmi
nu te lăsam să te surpi,
acum o să mori, o să te faci
una cu lutul, de parcă n-ai fi fost.
Nu-mi pasă, apuc să-i spun,
pe când îşi lua haina din cui,
strecurându-şi în buzunar
o poză a noastră din tinereţe
unde stăteam amândoi
lângă un ar

Nu-mi pasă! Dar el se grăbea,
ştia că peste puţin va veni Salvarea
şi lui nu i-au fi plăcut niciodată doctorii,

Apoi se strecură spre urechea mea,
sparse timpanul şi dus a fost!
Nu l-au mai învoit să se întoarcă

au dat de pomană unui orb
călimara în care ne îmbăiam
împreună.

Dumnezeu a făcut lumea
şi-a dat-o pe mâna zeilor.

Da, zice el, dar te las singur,

se vede locul pe unde ne-am dezlipit,
era bine cu tine

bore scorburos
mâncat de furnici.

nici popii...

la priveghi, când ai mei

Zeii au vândut-o oamenilor,

Şoaptă

iar oamenii au dat-o

Azi e o zi ca oricare alta,

cu niciuna!

Artisto! strig eu la ea, dar ea fuge

nu poate fi foarte departe.
S

Atâta vreme cât va fi mare
trânsoare.

ca piatra în

uitării.

atât doar că nu seamănă

Bucuraţi-vă la moartea mea!
Plângeţi doar cei
care v-aţi câştigat dreptul!

Trece o oră lungă după ce s-a spart barajul.
Apa îşi dă seama ce prostie a făptuit
şi vrea să se întoarcă, dar nu mai poate.

speriată, în jos, tot mai departe, se ascunde,
se prăvale, oloagă. Cea rămasă
dedesubtul spărturii s-a liniştit,
nu mai vrea să evadeze,
se retrage în celule şi iarăşi începe să facă.
în temniţa ei, ceea ce ştie cel mai bine:
să se evapore într-o tăcere de vid.

Să arunci trupuri ucise în mare,
ce sacrilegiu, ce arătare!
Cine le-mpinse chiar după moarte

ă-l căutăm cu lumânarea
şi să-l aducem să-l vadă marea,
să îl înghită încă de viu
să-i fie valul apei sicriu.
Să-l bată marea cu buzduganul
pe cel ce-şi zise Ahmed sultanul
şi-i luă viaţa lui Brâncoveanu!

să nu-l slăbească a ei s

Nu vă înghesuiţi, strigă moartea, nu daţi buzna,
de data asta nu vă iau vieţile,
vă aduc tigăi şi umbrele la preţ redus!
Dar noi, nu şi nu, dăm unul în altul

piatră, ne strivim!
Ura, ura! ţipă copiii.
Spre tigăi! ţipă bărbaţii.

II

Vom face altul încă pe-atât

Mult după aceea

Dacă n-a făcut-o moartea, atunci cine?...

Spre umbrele! urlă femeile.
Spargeţi uşa! ne îndeamnă rândunelele
de la streaşina casei.
Potoliţi-vă, strigă moartea, altfel plec,
nu-mi iau nici o răspundere
pentru soartea voastră!

noi nu şi nu!
Înainte, înainte! cântă unul cu steag alb.
Fiinţă de cuvânt, moartea pleacă.
La sfârşitul numărătorii, părintele tribului
cu bucurie ne anunţă: numai trei morţi
şi trei răniţi! Toate tigăile au fost cumpărate!

şi mă voi ridica din tranşee,
mă voi târî până voi da piept
cu duşmanul. Cum ne vom vedea,
cum vom cădea unul în braţele celuilalt
şi ne va zgudui plânsul.
Plăcută moarte e împăcarea.

N-am intrat demult într-o moară de apă.

tăcerea a început a curge
ca o făină neputincioasă.

doi călăriţi, doi necălăriţi,
o vacă în uşa grajdului,
33 de câini mari şi mici,
de ceaţă, de câlţi,
urâţi, somnoroşi, ageri,

aceeaşi de trei ori,
două ţestoase în infernul acvariul
Păsări nu! Doar două cuiburi pustii!
unul în poala ta şi unul
între sânii bătrânei cameriste

Zăpezi.

Dar

O parte dintre umbrele s-au deschis singure.

I
Asta voi face... Mâine va fi soare

II

Nici în una de uscat!
Nici în una de vânt!
Numai în una de vorbe!
Când am trecut pragul aceleia

Oameni, trei cai,

trei pisici sau poate

ui...

Ingrid.

Stâlpişori

Ce fiinţe am întâlnit la Saalbach

Nu vă încredeţi în măgăruş

Domnul Runcu şi masele

Se dedică bunilor cunoscători

Mai e puţin şi Transilvania

mai e puţin şi-n Muntenia
se va da drumul la ţepe,
mai e puţin şi bănăţenilor
le va creşte un ou în frunte,
mai e puţin şi-n Basarabia
se va striga: fericiţi suntem
că nu ne-am unit cu ăştia!
Mai e puţin şi pe Valea Timocului

mai e puţin şi busola
va arăta nodul gordian,
mai e puţin şi Cloşca îşi va lua
puii de aur şi se vor reîntoarce în pământ!
Mai e puţin şi pe Matei Basarab

Mai e puţin şi Coloana se va împacheta
singură, în mari lăzi de lemn
şi se va expedia la o adresă necunoscută,
mai e puţin şi gândacii de Colorado

mai e puţin şi magiunul de Topoloveni

mai e puţin şi diavolul

mai e puţin până ce Sfânt

mai e puţin până când Lupa Romana
va alăpta ursuleţi panda
din cele opt ţâţe ale sale,
mai e puţin şi prinţul moştenitor
va înfia Bălţata românească,
mai e puţin şi va trece pe cer
paralaxa, Cluj-Koloşvar-Klausen
Mai e puţin şi Dumnezeu

Mai e puţin şi totul va fi bine!
Dar mai e mult până atunci!

Masele sunt oculte, astuţioase şi umorale
ele scapă hăţurile din mână,
omoară şi varsă sânge nevinovat.
Masele îşi suflecă mânecile şi pantalonii

s-ar putea umple de ruguri,

se va juca numai sârba,

îl va mânca Vasile Lupu!

vor defila pe subArcul de Triumf,

va cere azil politic la Sofia,

se va întoarce la locul faptei,
ul Gheorghe

va pierde procesul cu Balaurul,

burg.

va fi sechestrat pe internet!

P.S.Acest text este un supliment alimentar!

Nodul din gât
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Marcel

MUREŞEANU

Nodul din gât
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înainte de-a porni la atac,

fripte.

trec la devastarea negustorilor

cu armatele setoase de fapte de arme.

cu sacul plin de pedepse letale

Dar ce are domnul Runcu cu toate acestea?

apoi

ele au guriţa dulce, ca moartea,
sunt târâte în stradă de uriaşi de carton
şi abandonate acolo, ele se hrănesc
cu hoituri de idealuri şi cu maţe
Masele se împart în două tabere:
unele luptă pentru adevăr,
altele luptă pentru dreptate,
se bat între ele până cad late,
câte au mai rămas după războiul civil

şi a tot ce stă în picioare,
folosesc focul să încălzească apa
şi să-i fiarbă pe păcătoşi.
Târziu în noapte, când se răresc
şi sună refluxul, se întâlnesc

Armatele ştiu ce au de făcut
pentru că şi ele au fost cândva mase!
Deasupra tuturora vine judecătorul

şi le împarte la întâmplare,
fiindcă el nu are timp de pisoi răzvrătiţi.

veţi zice.Are, pentru că el este cel care
curăţă strada, el adună morţii cu căruciorul
şi îi aruncă în groapa istoriei,

umple sucaua cu apă
şi le dă câte o căniţă muribunzilor.

Harta dimineţii

Sunt numai câteva turnuri care s-au întors cu tot
felul în trecut,

noduri.

În spatele nostru, erau unii
pe care moartea

decât atunci când vor fi altceva. Pe drum
aud coa

u treaz.
Tobe, vulturi.

mam

o

Se

Sunete în zigzag pe

au scos limba în faţa tablourilor fără
să îşi dea seama ce fac. Copacii s-au legat fără nici
un zgomot la ochi. Vedeam unde le e fruntea şi le
citeam ghicitori, cu toate că mai erau câţiva care nu
visau să devină bărci şi le ieşiseră Albert
îmi spune că sângele curge în altă parte, că el poate
să ajungă peste tot ce se vede şi că toţi norii mari,
albi fură sânge în secret.

îi refuza. Se uita plictisită de la
ghişeu şi spunea pur şi simplu: „Next!”. Ăştia au
fost primii care au mâncat rădăcini de copaci şi s-au
zvârcolit ca pământul să îi înghită la loc şi să nu îi
mai scoată

rne de cerb şi aştept mereu dimineaţa. Ştiu
că nu visez, dar cineva tot aşteaptă să fi

Nu pot să îmi imaginez cărămizi de ceară. E ger şi
peste tot doar pământ şi spaţiu. Pământul are gura
plină cu seminţe şi ele îşi nasc urmaşii prin
ochi. În depărtare strigătul de seminţe din oasele
morţilor. Însă, de aproape seminţele sunt ochii unor
peşti cu solzii în creierul tău. Din când în când un
măscărici îmi deschide chii şi sare din cutia
craniană. Oamenii cred că e ceva surprinzător. Am
adunat aşa multe metale pe care nu am apucat să le
citesc în faţa nici unui zeu mai vechi decât apa,
trupul geometriei netulburate. Croitorul învie haine
în fiecare zi şi nu are habar că în materiale au rămas
tâmplele plantelor. pot vedea cum pulsează pe
umeraş. Ca să uite de ele am adunat hainele în
scrisori şi le-am trimis la adrese străine. Apoi am
scos aerul din plămâni ca pe un coşar bătrân cu glas
răguşit şi acordeon curat. gâtul
înălţimilor.

Cu barca pe munte

Sângele visului

uier pe suprafa

Un fir subţire de sânge se arcuieşte cald pe frunte şi
face un zgomot uşor, răcoros şi metalic. O
săptămână am ţinut în gură un cri ca să pot să
îmi apropii unghiile treptat de ochi. Există o tăcere
pe care nu o bănuieşti până nţă şi
nu intri, dar să intri ca într-un sfârşit de

s-a luat curentul şi îţi dai seama că
vederea se naşte singură în întuneric şi nevăzutul îi
e moaşă. Fereastra e prima zi a săptămânii. E ziua în
care, pe fereastra neagră, mă miram iar de numele
animalului alb. Tac de douăzeci şi două de ori, într-
o rotire a unui far. Aş putea spune că unele imagini
se repetă concret m, până ajung să
cobor în mine. Rochia ta albastră, tunelul mexican,
litera unu. roteşte în noi şi nu vrea să
ne spună.

ţ ş

te-mă mai târziu, acum am îngh ţit un craniu
imens de tobe. Alte câteva crengi, noaptea lungi,
păstrau pe vârfuri urme de strigăt din tunelul cu
pene. Sânge din pântec, adică de ceaţă. Am fruntea
crestată şi visez că desenez un arc. Rostesc de
câteva ori acelaşi număr până ajung la mirosul
dorit: jumătăţi de fructe înainte de ploi. Întunericul
pătrunde în linişte. Albastrul a îmbătrânit, se
retrage între bărci ca între morminte de râuri.
Trupul tău avea unghii frumoase pe cer. Cuvintele
îmi ies uşor pe nări. Atunci trebuie să plecăm pe
rând. Coloanele se venerează în schelete diferite.
Nimeni nu mai zice nimic. Pietrele stau împreună şi
le cresc rădăcini după ce mor. Iar din arc îmi fac o
semilună.

stal

nu pui mâna pe cla
poveste, ca

în noaptea în care

ca într-un poe

Mereu ceva se

A plouat numai în spate când somnul meu s-a auzit
sub ghe ar. Gâtul ro u al bagajelor se întindea lent
la frig. Erau dintr-o carte despre acordeon. Tu,
priveș i

Ş ţa neagră

Petrişor
MILITARU

poesis

C

Închipuire?

ând o altă vreme...

Neterminată-mi

Le sunt şi-acum dator.

Îmi împart văzduhul,
Privirii loc să-i facă

u a-nţelege

ăbite
Sau să simtă

o altă vreme
Strigă
Să-i găsim un nume,

Cel căruia-n sânge

Încă o noapte tăiată
De ţipătul
Păsării-aflate-n primejdie.
Tăcerea de

eamă...

Doar el locuieşte-n imagini
Din cărţi gânditoare.

Pare lumea asta,
Cuvintelor

De-aceea frenetice aripi

Pentr
Vârsta-n care-apun
Rostirile ades' gr

Cât de 'nalt e gândul
Când

Nu-i mai plânge nimeni.

-apoi va fi rece
Ca fuga de t

Închipuire-i aceasta?

Însingurat e condeiul,

Ion

PARANICI

Harta dimineţii Ziua din noi
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Dimine
Oglinzile conice devin pian astral

i
sc setea îmi arde

Limbile albe mistuitoare construiesc pentagrame
Agravita iona timp
P
Într-un punct static un punct ca o pâlnie de foc
Alb iul acesta

sată ş
Parcă nişte fire nevăzute conectează acest uriaş

La control frica mă umple până la refuz
Mă trezesc de cealaltă parte de oglindă şi mă
cutremur

un fuselaj supersonic plin de răvaş
ţ

şte în sferă mintea defineş

Ploaia de aur alchimizează formele gând
ş ţ

ş

ţ

Din care se hrănesc şi se lasă apoi înghiţ

Norii răsar dimineaţa din păduri ş
ş ţ

Ş şit burta plină cu privighetori
Cântecul pământului îl aude doar pământul
Cântecul apei îl aude pământul ş

cului îl aude pământul ş ş

Orga din răsărit stele inele albă scară de argint
ţ

ţi de tămâie se adună pe talgere

Şi multiplică ritmul embrionii sunt risipiţ
Prin galaxii mă treze măruntaiele

ţ le văd prin mine văd prin
are a se retrage cu o viteză ce-l transformă

şi static văd prin spaţ
Inexistent ca formă fixă fluid ondulatoriu
Mă aflu înlăuntrul meu gol răsar vocale
necunoscute

Ploaia de aur alchimizează formele gând

Norii răsar dimineaţa din păduri

Oglinzile conice devin pian astral

arhitectură

ş ţ

în ora

în ea - to

împodobesc un brad

a

al refugiului

în locuin ii vin

iar noi facem cu rândul

–

pe scaun

privim ca la alba-neagra trapa sudată din mijlocul
încăperii

#

promisiunea de a nu mai încerca nimic

şi palmele ei tăbăcite

ceea ce a fost v zut nu mai poate fi nev zut

opt sute de vie i silen ioase pe un vas din
Mediteran
suflecându- i mânecile spre soare
baloanele din cimitire cu inima lor mic i fuga

umplu ficatul
regenerabil
iubirea
unicul organ regenerabil
este femeia din ficat
cu fa a lipit de moarte

şul ăsta - o singură încăpere

ţi oamenii străzii

şteptarea durează de -  la - un - capăt - la - altul -

ţa noastră lăcătuş şi pleacă

ă ă

ţ ţ
ă

ş
ă ş

ţ ă

bate i i se va închide

ceea ce a fost f cut nu mai poate fi nef cut

cardul de memorie

de-atunci i de-aici înainte

ă ă

ş

extrac ia
frig, frig, frig, i gura plin de necazuri.
întins , femeia scotoce te cauze i incendiaz .
ochii nu se aburesc. nu e suficient. mai trebuie.
extrac ia înseamn îndep rtare i sabotarea
oric rei alte interven ii.
indica ie: zona este cusut , golul r mâne ca
moral .
trebuie s scuipi, s cl te ti, s tergi i s ui i -
c a fost acolo.

în noaptea în care nu s-a întâmplat nimic special

au despachetat

cu Vestul

în centrul Uniunii Europene, deasupra unei pie e
de vechituri

la place du jeu sau

la place de la joie

urate
în folii protectoare - se înghiontesc:

nu cumva a

nu cumva a lte vie

promise

de jur împrejur

zidite.

ţ
ş ă

ă ş ş ă

ţ ă ă ş
ă ţ

ţ ă ă
ă

ă ă ă ş ă ş ş ă ţ
ă

la fereastră, doi tineri din Europa de Est care
flirtează

s-au privit: două ecrane de televizor alb-negru

ţ

singurătăţile noastre - gingii sângerânde înfăş

ţi văzut mai multe vieţi care dansează
până târziu?

stau desperecheate ca o aripă de vultur şi o aripă
de vrăbiuţă în acelaşi adăpost

de câte ori nu se încaieră se preschimbă în dintele
de lapte:

ţi văzut a ţi care nu se întunecă
până târziu?

Iulia

MODIGA

Arhitecturi

poesisbiblioteca Bucovina literarăbiblioteca Bucovina literară

Constantin Cristian Bleotu,

,
Iaşi, Tipo Moldova, 2015

Personajul sadovenian -
tipologie şi evoluţie stilistică

Lina Codreanu,
,

Râmnicu Sărat, Rafet, 2015
Proprietarii de amintiri

Victor Mitocaru,
,

Bacău, Ateneul scriitorilor,
2015

O istorie vie a revistei Ateneu

Dumitru Brăneanu,
,

Bacău, Ateneul scriitorilor,
2015

Gânduri din inima apei

,

Craiova, Aius, 2015

Liliana Hinoveanu
Doar împrumutând zborul,

Valeria Manta Tăicuţu,
Vânătoare de îngeri şi câini,
Buzău, Editgraph, 2015
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cronica literară
cronica literară

Ioan

HOLBAN

Făptuirea textului
în transmisiune directă

„O descriere nu-mi foloseşte nici măcar ca
semn pentru o construcţie de semne, dacă pentru
această copie există un original, ea-l serveşte pe
acela, nu pe mine, cel care vorbesc. Aşadar, a scrie
nu e totuna cu a descrie un şir de fapte, ci cu a făptui
un enunţ. Acesta poate să pară şi el a fi o descriere
de fapte, dar, în măsura în care aceste fapte n-au
existat, acest enunţ este un fapt al meu independent
şi tu, ascultând, te afli făptuind independent“. Nu
este vorba, aşadar, doar despre „manieră“ – cum s-a
spus adesea –, ci despre o concepţie asupra scrisului
şi, totodată, despre o perspectivă asupra relaţiei
autor-text-cititor, care înnoiesc substanţial
mijloacele specifice de exprimare ale epicii noastre
actuale. Pentru mulţi, caracteristicile acestei
concepţii au constituit tot atâtea paradoxuri; faptul
poate părea surprinzător, cu atât mai mult cu cât
există destule temeiuri – dacă ar fi să invoc doar
cărţile lui Mircea Horia Simionescu
şi Costache Olăreanu – pentru ca „noutatea“ pe care
au adus-o volumele tinerilor prozatori să nu fie
chiar o „noutate“ şi, mai cu seamă, o sumă de
paradoxuri: cât priveşte modul acestei reacţii, nu o
dată inhibitorie, o explicaţie

„Breşa“ pe care a produs-o primul volum al
lui Mircea Nedelciu şi „pârtia“ pe care a creat-o
anunţă nu numai o împrospătare a „atmosferei“ din
spaţiul epicii contemporane, saturată de
psihologism, de „raporturile de putere“ şi de
contextul socio-politic al „obsedantului deceniu“,
dar face posibil un nou mod de a citi proza, tinerii
scriitori selectându-şi publicul dintre oamenii
dispuşi „să ii, „să făp-
tuiască“ independent un alt enunţ, complementar
celui dintre copertele cărţii. Primul „paradox“ sau,
altfel, prima condiţie a făptuirii textului se cuprinde
în deprinderea de a folosi „impersonalul“ ca
modalitate de rost(u)ire a subiectivităţii

, Radu Petrescu

ar putea-o furniza
sociologul literaturii.

lucreze“ în timpul lectur

: nuvelele

din

(

Dar cititorul

legându-se de

, între
cuvintele. presupune un

„ “, în timp ce

cadru

unghiurile de vedere

persoane

blocurilor de sens

Ave

reflexivitatea

forma

a descrie a scrie a reproduce
a spune A descrie

instrument a scrie

Aventuri într-o curte interioară

poziţia fiinţei

nturilor într-o curte
interioară

(1979)
desemnează un impersonal în esenţa sa
(fiecare element al său este în chip deliberat lipsit
de personalitate), în interiorul căruia se defineşte

faţă de lume şi se constituie
ale abordării acesteia în

naraţiune: a spune totul despre sine folosind
persoana a treia, acesta este unul dintre
paradoxurile noii proze. Textele simulează perfect
atmosfera specifică unui „şantier“: aici,
personajele sunt încă numite, din
discreţie, cu porecle sau iniţiale), semnificaţia se
află în stadiul „ “ (toate prozele
cărţii sunt nişte texte-mozaic alcătuite din
„fragmente de intensitate“ diferită), mesajul nu s-a
constituit încă pentru că, iată, cititorul trebuie să
aleagă „mize“, piste convenabile, deznodăminte
verosimile: aşadar, elementele textului epic
„tradiţional“ – personaj, semnificaţie, mesaj – se
găsesc în cartea lui Mircea Nedelciu la nivelul unor
„instrumente de lucru“, alcătuind cel mult
„fundaţia“ zidurilor care împrejmuiesc curtea sa
interioară. Cititorul unor asemenea proze este
conectat direct la fluxul narativ, fiind obligat să
caute alt „orizont de aşteptare“ decât cel cu care l-
au obişnuit romanele promoţiilor precedente: „Voi
încă mai căutaţi în fiece poveste – spune niţel
supărat Mircea Nedelciu – un singur om pe care să
mizaţi. V-aţi obişnuit să ascultaţi în felul acesta o
poveste: cine pierde şi cine câştigă? Nu cred că e cel
mai fericit mod de a asculta o poveste“.

va mai întâmpina şi alte „obstacole“ pe
care noua „poetică“ narativă le creează lecturii
„obişnuite“; calitatea esenţială a prozei – spune
Mircea Nedelciu – este ; textul este
înţeles ca un organism al cărui metabolism se
conduce după legi proprii, străine „convenţiei“
lecturii, dar cât se poate de familiare realităţii
trăirii: între altele, textul este „conştient de
împrejurările propriei elaborări“, nu poate fi
„captat“ decât de un ochi „alertat“, istoria sa

paginii, a locului destinat
(importanţa aspectului formal, a „aranjării în
pagină“ cum se spune, va fi pusă în evidenţă de
aproape toate cărţile nucleului textualist, ca şi de
ultimele două volume ale lui Vasile Andru, de
exemplu). Mircea Nedelciu face, apoi, o distincţie
tranşantă între şi
şi

(a făptui un enunţ)

necesită prezenţa unui „ e două
verbe se constituie, în fapt, condiţia naratorului din
textele lui Mircea Nedelciu. Mai mult decât atât,
momentele şi „ “, succesive în
povestirea „tradiţională“ (în sensul în care
povestirea este posterioară evenimentului, are
adică un caracter istoric marcat), sunt în proza
„textualiştilor“
lor este experimentat de caporalul G.P. zis
Bobocică într-un jurnal de front intitulat

istoria acelei
brutării şi prezentul lor
acolo, în istorie. Semnificativă este, apoi, prezenţa
activă a naratorului, eficient
fie şi prin simple întrebări
p l a s a t e î n p a r a n t e z e ,
sec ţ ionând o povest i re
precum

referinţa din titlu
este dublă: priveşte adică
„intriga“ propriu-zisă – un
absolvent merge la postul
repartizat pentru a obţine
negaţia –, dar şi un context
mai larg, acela al dinamicii
modalităţilor de creaţie:
tânărul prozator „călătoreşte“
în stil tradiţional tocmai
pentru a-l nega prin parodie
sau observa ţ ie cr i t ică .
Autorul , „persoana“ ş i
cititorul din cărţile lui Mircea
Nedelciu au o neostoită „sete
de naraţiune“ (ei trăiesc în
grupuri de indivizi, unde
„dacă povesteai un roman, îţi
făceau patul, îţi dădeau din
ţigările lor, din pâinea lor de dimineaţă, măturau în
locul tău şi, mai ales, te ascultau cu mare atenţie“),
prozele marcând în chip definitiv ceea ce se
numeşte „ “, fenomen complex
care, aşteptându-şi încă abordarea critică, este
analizat epic în următoarele trei cărţi ale tânărului
prozator.

Subtitlul „transmisiune directă“ al multora
dintre naraţiunile cuprinse în cel de-al doilea
volum,

realizarea intenţiei anunţate epigramatic
dacă raportul dintre ficţiune şi realitate şi-ar
schimba cu adevărat sensul; numai că Mircea
Nedelciu plasează aici o capcană, îi arată cititorului

agent

coincidente

nu se descrie
se scrie

;

socializarea textului

Efectul de ecou controlat

“: între acest

: iar modul suprapunerii

, unde
acelui brutar, ci

(1981), ar putea
certifica

acţiunii textuării

Istoria
brutăriei nr. 4

Călătorie în vederea
negaţiei

o cărare bătută care pleacă din faţa porţii curţii
interioare dar care nu duce nicăieri. Şi aceasta
pentru că, iată, şi apoi
transmis direct. Totul pleacă şi se întoarce la masa
de scris: privirea (cuvântul) celui care scrie purcede
din faţa paginii, trece prin fereastra „pe al cărei
pervaz se află o pereche de ochelari cu dioptrii
mari, un pahar de vişinată – o, ce culoare – şi cele
câteva foiţe subţiri, roz, abia scrise“, ecoul său se
îndepărtează în linii succesive spre exteriorul
bănuit doar, iar controlul efectului de ecou se
realizează tot prin cuvânt; obiectele aflate pe
pervazul ferestrei (ochelarii, paharul cu lichid

vişiniu, foiţele roz) transformă
după

dorinţa celui care priveşte:
proza lui Mircea Nedelciu

, răs-foind viaţa,
în fapt, iluzia ei,

intermediul unor montaje
c i n e m a t o g r a f i c e , d â n d
nenumărate indicaţii de regie,
tăind fragmente din fluxul
existenţei cu bisturiul ficţiunii.
Scrisul său transmite direct
faptul imaginat („direct“ se
referă aici la modalitatea
narativă şi nu la calitatea
evenimentului relatat) prin
apelul permanent la memoria
involuntară, „timpul acela al
imaginării unei persoane“
adunând, e adevărat, date ale
unor elemente exterioare, adică
reale (filmul de capă şi spadă
vizionat într-o după-amiază,

camera de hotel, străzile oraşului, relaţia încordată
cu şeful, eşecul unei echipe de fotbal); în de
pildă, textul nu îşi propune să povestească despre
persoana cu care naratorul a vorbit la telefon, nici
despre întâlnirea stabilită pe această cale, ci despre
ceea ce „va fi făcut ea (persoana – n.n.), între cele
două telefoane“: răs-foirea vieţii se petrece în

, nu în spiritul său, traducând existenţa a ceea
ce aş numi

„Socializarea“ textului, despre care a fost
vorba în primele două cărţi, se identifică în
următoarele două –

şi (1984) – în
ceea ce s-a numit „dezgolirea“ procedeelor; Mircea

totul este mai întâi

realitatea, o

se
constituie astfel ca un

organizând-o
prin

.

(1983)

imaginat

cuvânt
despre cuvânt

Mesaje

litera

Zmeura de câmpie

colorează

,

realitatea ca ficţiune

Amendament la instinctul
proprietăţii
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Ioan

HOLBAN

Făptuirea textului
în transmisiune directă

„O descriere nu-mi foloseşte nici măcar ca
semn pentru o construcţie de semne, dacă pentru
această copie există un original, ea-l serveşte pe
acela, nu pe mine, cel care vorbesc. Aşadar, a scrie
nu e totuna cu a descrie un şir de fapte, ci cu a făptui
un enunţ. Acesta poate să pară şi el a fi o descriere
de fapte, dar, în măsura în care aceste fapte n-au
existat, acest enunţ este un fapt al meu independent
şi tu, ascultând, te afli făptuind independent“. Nu
este vorba, aşadar, doar despre „manieră“ – cum s-a
spus adesea –, ci despre o concepţie asupra scrisului
şi, totodată, despre o perspectivă asupra relaţiei
autor-text-cititor, care înnoiesc substanţial
mijloacele specifice de exprimare ale epicii noastre
actuale. Pentru mulţi, caracteristicile acestei
concepţii au constituit tot atâtea paradoxuri; faptul
poate părea surprinzător, cu atât mai mult cu cât
există destule temeiuri – dacă ar fi să invoc doar
cărţile lui Mircea Horia Simionescu
şi Costache Olăreanu – pentru ca „noutatea“ pe care
au adus-o volumele tinerilor prozatori să nu fie
chiar o „noutate“ şi, mai cu seamă, o sumă de
paradoxuri: cât priveşte modul acestei reacţii, nu o
dată inhibitorie, o explicaţie

„Breşa“ pe care a produs-o primul volum al
lui Mircea Nedelciu şi „pârtia“ pe care a creat-o
anunţă nu numai o împrospătare a „atmosferei“ din
spaţiul epicii contemporane, saturată de
psihologism, de „raporturile de putere“ şi de
contextul socio-politic al „obsedantului deceniu“,
dar face posibil un nou mod de a citi proza, tinerii
scriitori selectându-şi publicul dintre oamenii
dispuşi „să ii, „să făp-
tuiască“ independent un alt enunţ, complementar
celui dintre copertele cărţii. Primul „paradox“ sau,
altfel, prima condiţie a făptuirii textului se cuprinde
în deprinderea de a folosi „impersonalul“ ca
modalitate de rost(u)ire a subiectivităţii

, Radu Petrescu

ar putea-o furniza
sociologul literaturii.

lucreze“ în timpul lectur

: nuvelele

din

(

Dar cititorul

legându-se de

, între
cuvintele. presupune un

„ “, în timp ce

cadru

unghiurile de vedere

persoane

blocurilor de sens

Ave

reflexivitatea

forma

a descrie a scrie a reproduce
a spune A descrie

instrument a scrie

Aventuri într-o curte interioară

poziţia fiinţei

nturilor într-o curte
interioară

(1979)
desemnează un impersonal în esenţa sa
(fiecare element al său este în chip deliberat lipsit
de personalitate), în interiorul căruia se defineşte

faţă de lume şi se constituie
ale abordării acesteia în

naraţiune: a spune totul despre sine folosind
persoana a treia, acesta este unul dintre
paradoxurile noii proze. Textele simulează perfect
atmosfera specifică unui „şantier“: aici,
personajele sunt încă numite, din
discreţie, cu porecle sau iniţiale), semnificaţia se
află în stadiul „ “ (toate prozele
cărţii sunt nişte texte-mozaic alcătuite din
„fragmente de intensitate“ diferită), mesajul nu s-a
constituit încă pentru că, iată, cititorul trebuie să
aleagă „mize“, piste convenabile, deznodăminte
verosimile: aşadar, elementele textului epic
„tradiţional“ – personaj, semnificaţie, mesaj – se
găsesc în cartea lui Mircea Nedelciu la nivelul unor
„instrumente de lucru“, alcătuind cel mult
„fundaţia“ zidurilor care împrejmuiesc curtea sa
interioară. Cititorul unor asemenea proze este
conectat direct la fluxul narativ, fiind obligat să
caute alt „orizont de aşteptare“ decât cel cu care l-
au obişnuit romanele promoţiilor precedente: „Voi
încă mai căutaţi în fiece poveste – spune niţel
supărat Mircea Nedelciu – un singur om pe care să
mizaţi. V-aţi obişnuit să ascultaţi în felul acesta o
poveste: cine pierde şi cine câştigă? Nu cred că e cel
mai fericit mod de a asculta o poveste“.

va mai întâmpina şi alte „obstacole“ pe
care noua „poetică“ narativă le creează lecturii
„obişnuite“; calitatea esenţială a prozei – spune
Mircea Nedelciu – este ; textul este
înţeles ca un organism al cărui metabolism se
conduce după legi proprii, străine „convenţiei“
lecturii, dar cât se poate de familiare realităţii
trăirii: între altele, textul este „conştient de
împrejurările propriei elaborări“, nu poate fi
„captat“ decât de un ochi „alertat“, istoria sa

paginii, a locului destinat
(importanţa aspectului formal, a „aranjării în
pagină“ cum se spune, va fi pusă în evidenţă de
aproape toate cărţile nucleului textualist, ca şi de
ultimele două volume ale lui Vasile Andru, de
exemplu). Mircea Nedelciu face, apoi, o distincţie
tranşantă între şi
şi

(a făptui un enunţ)

necesită prezenţa unui „ e două
verbe se constituie, în fapt, condiţia naratorului din
textele lui Mircea Nedelciu. Mai mult decât atât,
momentele şi „ “, succesive în
povestirea „tradiţională“ (în sensul în care
povestirea este posterioară evenimentului, are
adică un caracter istoric marcat), sunt în proza
„textualiştilor“
lor este experimentat de caporalul G.P. zis
Bobocică într-un jurnal de front intitulat

istoria acelei
brutării şi prezentul lor
acolo, în istorie. Semnificativă este, apoi, prezenţa
activă a naratorului, eficient
fie şi prin simple întrebări
p l a s a t e î n p a r a n t e z e ,
sec ţ ionând o povest i re
precum

referinţa din titlu
este dublă: priveşte adică
„intriga“ propriu-zisă – un
absolvent merge la postul
repartizat pentru a obţine
negaţia –, dar şi un context
mai larg, acela al dinamicii
modalităţilor de creaţie:
tânărul prozator „călătoreşte“
în stil tradiţional tocmai
pentru a-l nega prin parodie
sau observa ţ ie cr i t ică .
Autorul , „persoana“ ş i
cititorul din cărţile lui Mircea
Nedelciu au o neostoită „sete
de naraţiune“ (ei trăiesc în
grupuri de indivizi, unde
„dacă povesteai un roman, îţi
făceau patul, îţi dădeau din
ţigările lor, din pâinea lor de dimineaţă, măturau în
locul tău şi, mai ales, te ascultau cu mare atenţie“),
prozele marcând în chip definitiv ceea ce se
numeşte „ “, fenomen complex
care, aşteptându-şi încă abordarea critică, este
analizat epic în următoarele trei cărţi ale tânărului
prozator.

Subtitlul „transmisiune directă“ al multora
dintre naraţiunile cuprinse în cel de-al doilea
volum,

realizarea intenţiei anunţate epigramatic
dacă raportul dintre ficţiune şi realitate şi-ar
schimba cu adevărat sensul; numai că Mircea
Nedelciu plasează aici o capcană, îi arată cititorului

agent

coincidente

nu se descrie
se scrie

;

socializarea textului

Efectul de ecou controlat

“: între acest

: iar modul suprapunerii

, unde
acelui brutar, ci

(1981), ar putea
certifica

acţiunii textuării

Istoria
brutăriei nr. 4

Călătorie în vederea
negaţiei

o cărare bătută care pleacă din faţa porţii curţii
interioare dar care nu duce nicăieri. Şi aceasta
pentru că, iată, şi apoi
transmis direct. Totul pleacă şi se întoarce la masa
de scris: privirea (cuvântul) celui care scrie purcede
din faţa paginii, trece prin fereastra „pe al cărei
pervaz se află o pereche de ochelari cu dioptrii
mari, un pahar de vişinată – o, ce culoare – şi cele
câteva foiţe subţiri, roz, abia scrise“, ecoul său se
îndepărtează în linii succesive spre exteriorul
bănuit doar, iar controlul efectului de ecou se
realizează tot prin cuvânt; obiectele aflate pe
pervazul ferestrei (ochelarii, paharul cu lichid

vişiniu, foiţele roz) transformă
după

dorinţa celui care priveşte:
proza lui Mircea Nedelciu

, răs-foind viaţa,
în fapt, iluzia ei,

intermediul unor montaje
c i n e m a t o g r a f i c e , d â n d
nenumărate indicaţii de regie,
tăind fragmente din fluxul
existenţei cu bisturiul ficţiunii.
Scrisul său transmite direct
faptul imaginat („direct“ se
referă aici la modalitatea
narativă şi nu la calitatea
evenimentului relatat) prin
apelul permanent la memoria
involuntară, „timpul acela al
imaginării unei persoane“
adunând, e adevărat, date ale
unor elemente exterioare, adică
reale (filmul de capă şi spadă
vizionat într-o după-amiază,

camera de hotel, străzile oraşului, relaţia încordată
cu şeful, eşecul unei echipe de fotbal); în de
pildă, textul nu îşi propune să povestească despre
persoana cu care naratorul a vorbit la telefon, nici
despre întâlnirea stabilită pe această cale, ci despre
ceea ce „va fi făcut ea (persoana – n.n.), între cele
două telefoane“: răs-foirea vieţii se petrece în

, nu în spiritul său, traducând existenţa a ceea
ce aş numi

„Socializarea“ textului, despre care a fost
vorba în primele două cărţi, se identifică în
următoarele două –

şi (1984) – în
ceea ce s-a numit „dezgolirea“ procedeelor; Mircea

totul este mai întâi

realitatea, o

se
constituie astfel ca un

organizând-o
prin

.

(1983)

imaginat

cuvânt
despre cuvânt

Mesaje

litera

Zmeura de câmpie

colorează

,

realitatea ca ficţiune

Amendament la instinctul
proprietăţii
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cronica literarăcronica literară

Nedelciu, ca şi alţi prozatori tineri, îşi stabileşte
(defineşte) „din mers“ tehnica narativă, o pune la
dispoziţia cititorului, îi arată cum se scrie şi cum
trebuie citit textul; producerea, ca şi receptarea
literaturii, nu mai au nimic „secret“, epoca
socializării extreme a oricărui tip de informaţie
fiind, în aceeaşi măsură, epoca unei comunicări pe
alte temeiuri între autorul şi cititorul textului:
„arătând“ procedeul scrierii, autorul îşi provoacă
interlocutorii, le cere participarea la construcţia
edificiului epic, îi invită să producă literatură: tot el
defineşte apoi textul drept o reţea de poveşti,
vorbeşte despre „relansatori textuali“, despre
efectele folosirii intertextualităţii, despre felul cum
trebuie făcut un decupaj în realitate şi cum se cere
proiectat „filmul“ astfel produs pe „ecranul“
paginii sau despre rolul de ghid al naratorului:
făcând explicită tehnica epică, discutând-o mereu
şi elaborând-o pe măsură ce naraţiunea se
desfăşoară în spaţiul cărţii, textul se prezintă ca un
mecanism bine pus la punct, cu toate resorturile
acţionând ireproşabil şi, în acelaşi timp, permite
cititorului accesul direct la realitatea „vieţii“
(substanţa epică propriu-zisă) şi la cealaltă
realitate, a „literaturii“ ca expunere romanescă a
existenţei. Rezultă de aici o relatare dinamică (pusă
în valoare şi prin aranjarea în pagină) şi constituirea
sub ochii şi cu participarea deplină a cititorului a
reţelei de poveşti, textul devenind un mod de a
organiza lumea, depăşind astfel concepţia
tradiţională conform căreia literatura ne
„înfăţişează“ o „felie“ din viaţă. Sigur că în

se află tot
ceea ce ne-am obişnuit să căutăm în proză: fapte, fir
ep i c , pe r sona j e , s i t ua ţ i i „complexe“ ,
„transfigurarea“ realităţii, poveşti triste şi vesele,
drumuri, chipuri şi limbaj „artistic“. Noutatea
constă însă nu în ceea ni se
relatează şi, mai ales, performanţa lui Mircea
Nedelciu este aici conturarea în termeni exacţi a
unui nou mod de organizare a substanţei narative pe
care realitatea o oferă prozatorului: ochiul

subiectivă
asupra realului fiind dublată de aceea a poveştii
„socializate“.

Mai cu seamă ultimele cărţi ale lui Mircea
Nedelciu împlinesc profilul unuia dintre cei mai
importanţi prozatori ai generaţiei '80: după debutul
din 1979, Mircea Nedelciu a reuşit să-şi precizeze,
într-un interval de timp relativ scurt, un spaţiu epic
propriu şi, în primul rând, o „poetică“ a povestirii

ni se spune, ci

,
iar povestirea , perspectiva

Amendament la instinctul pro

ce cum

se produce

prietăţii

priveşte

despre care se poate spune că reprezintă, în datele
sale principale, „poetica“ epicii nucleului textualist
al generaţiei literare amintite: şi aceasta pentru că
Mircea Nedelciu scrie , el povesteşte şi
„teoretizează“, încercând să ofere un model de
„textualizare“ a lumii, în fond, reorganizând-o prin
intermediul unui dispozitiv complex ale cărui
resorturi esenţiale sunt şi . Aceşti
doi pivoţi ai textului constituie, în fapt, un alt fel de
a fi al relaţiei dintre perspectivei
celui care produce naraţiunea şi spre
care tinde acesta; privirea este modul subiectiv
absolut, aş spune, prin care se manifestă un sistem
de percepere a realităţii, iar povestea este modul
obiectiv sub care se prezintă faptele lumii:
dinamica evoluţiei celor două elemente conduce
spre zona unui raport tensional pentru că, iată, dacă
ochiul prozatorului selectează din realitate în chip
cu totul particular detalii pe care ochiul „comun“ nu
le vede, performanţele privirii condiţionând astfel
performanţele naratorului, povestea, aflată aparent
doar în deplina proprietate a celui care o produce,
„ r această socializare este
împinsă – cum spune G. Călinescu – „până la
desfiinţarea modului însuşi de expresie a
personalităţii“.

mai consecvent cu propriul său program,
conturat încă de la volumul de debut,

; privirea mereu ironică,
fragmentarea perspectivei, cultivarea contrastului
cu deschidere spre comic, uneori, spre tragic, cel
mai adesea, povestirea pură şi simplă, ale cărei
puritate şi simplitate realizează, în fapt,
complexitatea unor texte pe care fratele cititor
trebuie să le citească „subversiv“, în conexiunile lor
interioare, developarea decorului prin plimbarea
obiectivului, încet, urmând o logică a încadrării
peisajului în ceea ce aş numi

Numele său este citat, alături de cel al altor
„desantişti“ (autori antologaţi în celebra carte-
manifest „textualism“ şi,
mai nou, „postmodernism“. Sintagmele acestea
sunt nu o dată înţelese greşit, minimalizate sau
supralicitate, lăudate sau aspru criticate, în funcţie
de gusturile şi cultura celor care scriu despre ele; şi

texte

privirea povestea

subiectivitatea
obiectivitatea

câmp de vedere –

Efectul de ecou controlat,
, Zmeura de

câmpie, Tratament fabulatoriu, eri va fi o zi

Desant '83

“, ia

Mircea Nedelciu a fost, probabil, între
prozatorii noului val din anii '80 ai secolului trecut,
cel

acestea sunt câteva dintre caracteristicile prozei lui
Mircea Nedelciu din

), la capitolul

se socializează

Aventuri într-
o curte interioară

Amendament la instinctul proprietăţii
Şi i .

nu rareori „textualismul“ a fost judecat ca o „formă
fără fond“, ca o „manieră“ şi chiar ca un abil mod de
a disimula lipsa de talent. Nu ne mai aflăm în 1980,
numărul volumelor apărute şi, mai cu seamă,
calitatea lor impunând, măcar, seriozitate şi dorinţa
de înţelegere or literare ce ţin de proza
generaţiei '80 în general, de „textualism“ şi
„postmodernism“, în special.

e în multe privinţe
lămuritoare şi argumentează, în chip decisiv,
asupra programului estetic al noii proze; acest text
critic a fost scris de Mircea Nedelciu nu atât din
dorinţa de

textului narativ propriu-zis, de a dialoga cu
cititorul cărţii în orizontul raportului ce se stabilea
atunci între artă şi societate. Esenţa celor spuse în
această prefaţă o reprezintă câteva disocieri utile
între literatura ca „intervenţie constructivă“ şi
aceea ca „textualitate opusă lumii“, în care Mircea
Nedelciu vede „două aspecte ale aceluiaşi moment
de dezvoltare a literaturii moderne“ şi care se
deosebesc prin „luarea de poziţie tocmai pentru că
au a reflecta poziţii diferite ale societăţii faţă de
artă, în cele două sisteme sociale (socialism şi
capitalism – n.n.)“. Dacă acesta este cadrul, să-i
spun, general, literatura, în perspectiva lui Mircea
Nedelciu (şi a „desantiştilor“) încearcă „integrarea
socialului prin textualizare“, dar nu în felul
„utopiei“ textualismului de tip

care presupune rezistenţa la fenomenele
specifice epocii contem la ceea ce se
cheamă „integrarea în sistemul pieţei“. Relaţia
mereu denunţată de Mircea Nedelciu în sa
este aceea dintre „comercializarea“ cărţii şi
„moartea“ artei. Textul său critic este explicit
polemic cu o serie întreagă de „industriaşi“ ai
prozei (observaţii asemănătoare făcea Norman
Manea ), pe
care îl interesează, în primul rând, profitul, succesul
de pe piaţa de desfacere, oricâte riscuri „estetice“ ar
comporta forturi: cartea nu trebuie să fie
considerată o „marfă“ – şi, aici, intră în polemică,
să zicem, cu Pierre Bourdieu –, pentru că, iată,
„odată intrată în circuitul mărfurilor, opera literară
îşi vede valoarea estetică pusă între iar
eficienţa sa pentru om – în pericol de a fi sacrificată
în favoarea creşterii eficienţei economice“. Sunt şi
alte aspecte interesante în această care
dovedeşte faptul că un bun prozator trebuie să fie,
înainte de toate, un critic inteligent şi un sociolog
competent.

a faptel

care deschide
romanul

, cât din aceea de a „controla“
efectele

, ci într-un
mod ,

porane,

în

aceste e

paranteze,

Prefaţa

Prefaţa

Prefaţă

Tratament fabulatoriu

a explica

Tel Quel
activ

Anii de ucenicie ai lui August Prostul

Cititorul – spune Mircea Nedelciu – are
libertatea de a citi numai romanul

roman, ci unul
teoretic privind proza

semnul dublului, mai exact, al
: dubla subordonare a Fitotronului

sau numai prefaţa
„sau nici una nici alta“; sigur că nu este un
text neapărat introductiv al

şi, încă mai larg, arta contem-
porană. Dacă prima calitate a prefeţei este
exactitatea observaţiilor, bine alimentate dintr-o
bibliografie asumată, romanul

este un bun exemplu pentru
posibilităţile pe care le-a deschis însăşi concepţia
dezvăluită în textul critic. Integrarea socialului are
loc în roman prin textualizarea existenţei
protagonistului, meteorolog la staţia de lângă
Fitotronul din Fuica, şi prin aceea a

în care evoluează Luca (un cerc de
intelectuali, colectivitatea unui sat, o instituţie de
cercetare şi un „falanster“ organizat după toate
legile „utopiei“ acestuia). Mecanismul textualizării
socialului este dintre individ şi
colectivitate; în textul romanului, în existenţa
protagonistului ca şi în structura socială, totul stă
sub

cere şi
insului ce lucrează acolo „hârtii“ care să-i confere,
şi lui, statutul instituţiei, există un dublu calendar

Prefaţa
acestui

Tratament
fabulatoriu

structurii
sociale

osmoza

genezei
reciproce
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Nedelciu, ca şi alţi prozatori tineri, îşi stabileşte
(defineşte) „din mers“ tehnica narativă, o pune la
dispoziţia cititorului, îi arată cum se scrie şi cum
trebuie citit textul; producerea, ca şi receptarea
literaturii, nu mai au nimic „secret“, epoca
socializării extreme a oricărui tip de informaţie
fiind, în aceeaşi măsură, epoca unei comunicări pe
alte temeiuri între autorul şi cititorul textului:
„arătând“ procedeul scrierii, autorul îşi provoacă
interlocutorii, le cere participarea la construcţia
edificiului epic, îi invită să producă literatură: tot el
defineşte apoi textul drept o reţea de poveşti,
vorbeşte despre „relansatori textuali“, despre
efectele folosirii intertextualităţii, despre felul cum
trebuie făcut un decupaj în realitate şi cum se cere
proiectat „filmul“ astfel produs pe „ecranul“
paginii sau despre rolul de ghid al naratorului:
făcând explicită tehnica epică, discutând-o mereu
şi elaborând-o pe măsură ce naraţiunea se
desfăşoară în spaţiul cărţii, textul se prezintă ca un
mecanism bine pus la punct, cu toate resorturile
acţionând ireproşabil şi, în acelaşi timp, permite
cititorului accesul direct la realitatea „vieţii“
(substanţa epică propriu-zisă) şi la cealaltă
realitate, a „literaturii“ ca expunere romanescă a
existenţei. Rezultă de aici o relatare dinamică (pusă
în valoare şi prin aranjarea în pagină) şi constituirea
sub ochii şi cu participarea deplină a cititorului a
reţelei de poveşti, textul devenind un mod de a
organiza lumea, depăşind astfel concepţia
tradiţională conform căreia literatura ne
„înfăţişează“ o „felie“ din viaţă. Sigur că în

se află tot
ceea ce ne-am obişnuit să căutăm în proză: fapte, fir
ep i c , pe r sona j e , s i t ua ţ i i „complexe“ ,
„transfigurarea“ realităţii, poveşti triste şi vesele,
drumuri, chipuri şi limbaj „artistic“. Noutatea
constă însă nu în ceea ni se
relatează şi, mai ales, performanţa lui Mircea
Nedelciu este aici conturarea în termeni exacţi a
unui nou mod de organizare a substanţei narative pe
care realitatea o oferă prozatorului: ochiul

subiectivă
asupra realului fiind dublată de aceea a poveştii
„socializate“.

Mai cu seamă ultimele cărţi ale lui Mircea
Nedelciu împlinesc profilul unuia dintre cei mai
importanţi prozatori ai generaţiei '80: după debutul
din 1979, Mircea Nedelciu a reuşit să-şi precizeze,
într-un interval de timp relativ scurt, un spaţiu epic
propriu şi, în primul rând, o „poetică“ a povestirii

ni se spune, ci

,
iar povestirea , perspectiva

Amendament la instinctul pro

ce cum

se produce

prietăţii

priveşte

despre care se poate spune că reprezintă, în datele
sale principale, „poetica“ epicii nucleului textualist
al generaţiei literare amintite: şi aceasta pentru că
Mircea Nedelciu scrie , el povesteşte şi
„teoretizează“, încercând să ofere un model de
„textualizare“ a lumii, în fond, reorganizând-o prin
intermediul unui dispozitiv complex ale cărui
resorturi esenţiale sunt şi . Aceşti
doi pivoţi ai textului constituie, în fapt, un alt fel de
a fi al relaţiei dintre perspectivei
celui care produce naraţiunea şi spre
care tinde acesta; privirea este modul subiectiv
absolut, aş spune, prin care se manifestă un sistem
de percepere a realităţii, iar povestea este modul
obiectiv sub care se prezintă faptele lumii:
dinamica evoluţiei celor două elemente conduce
spre zona unui raport tensional pentru că, iată, dacă
ochiul prozatorului selectează din realitate în chip
cu totul particular detalii pe care ochiul „comun“ nu
le vede, performanţele privirii condiţionând astfel
performanţele naratorului, povestea, aflată aparent
doar în deplina proprietate a celui care o produce,
„ r această socializare este
împinsă – cum spune G. Călinescu – „până la
desfiinţarea modului însuşi de expresie a
personalităţii“.

mai consecvent cu propriul său program,
conturat încă de la volumul de debut,

; privirea mereu ironică,
fragmentarea perspectivei, cultivarea contrastului
cu deschidere spre comic, uneori, spre tragic, cel
mai adesea, povestirea pură şi simplă, ale cărei
puritate şi simplitate realizează, în fapt,
complexitatea unor texte pe care fratele cititor
trebuie să le citească „subversiv“, în conexiunile lor
interioare, developarea decorului prin plimbarea
obiectivului, încet, urmând o logică a încadrării
peisajului în ceea ce aş numi

Numele său este citat, alături de cel al altor
„desantişti“ (autori antologaţi în celebra carte-
manifest „textualism“ şi,
mai nou, „postmodernism“. Sintagmele acestea
sunt nu o dată înţelese greşit, minimalizate sau
supralicitate, lăudate sau aspru criticate, în funcţie
de gusturile şi cultura celor care scriu despre ele; şi

texte

privirea povestea

subiectivitatea
obiectivitatea

câmp de vedere –

Efectul de ecou controlat,
, Zmeura de

câmpie, Tratament fabulatoriu, eri va fi o zi

Desant '83

“, ia

Mircea Nedelciu a fost, probabil, între
prozatorii noului val din anii '80 ai secolului trecut,
cel

acestea sunt câteva dintre caracteristicile prozei lui
Mircea Nedelciu din

), la capitolul

se socializează

Aventuri într-
o curte interioară

Amendament la instinctul proprietăţii
Şi i .

nu rareori „textualismul“ a fost judecat ca o „formă
fără fond“, ca o „manieră“ şi chiar ca un abil mod de
a disimula lipsa de talent. Nu ne mai aflăm în 1980,
numărul volumelor apărute şi, mai cu seamă,
calitatea lor impunând, măcar, seriozitate şi dorinţa
de înţelegere or literare ce ţin de proza
generaţiei '80 în general, de „textualism“ şi
„postmodernism“, în special.

e în multe privinţe
lămuritoare şi argumentează, în chip decisiv,
asupra programului estetic al noii proze; acest text
critic a fost scris de Mircea Nedelciu nu atât din
dorinţa de

textului narativ propriu-zis, de a dialoga cu
cititorul cărţii în orizontul raportului ce se stabilea
atunci între artă şi societate. Esenţa celor spuse în
această prefaţă o reprezintă câteva disocieri utile
între literatura ca „intervenţie constructivă“ şi
aceea ca „textualitate opusă lumii“, în care Mircea
Nedelciu vede „două aspecte ale aceluiaşi moment
de dezvoltare a literaturii moderne“ şi care se
deosebesc prin „luarea de poziţie tocmai pentru că
au a reflecta poziţii diferite ale societăţii faţă de
artă, în cele două sisteme sociale (socialism şi
capitalism – n.n.)“. Dacă acesta este cadrul, să-i
spun, general, literatura, în perspectiva lui Mircea
Nedelciu (şi a „desantiştilor“) încearcă „integrarea
socialului prin textualizare“, dar nu în felul
„utopiei“ textualismului de tip

care presupune rezistenţa la fenomenele
specifice epocii contem la ceea ce se
cheamă „integrarea în sistemul pieţei“. Relaţia
mereu denunţată de Mircea Nedelciu în sa
este aceea dintre „comercializarea“ cărţii şi
„moartea“ artei. Textul său critic este explicit
polemic cu o serie întreagă de „industriaşi“ ai
prozei (observaţii asemănătoare făcea Norman
Manea ), pe
care îl interesează, în primul rând, profitul, succesul
de pe piaţa de desfacere, oricâte riscuri „estetice“ ar
comporta forturi: cartea nu trebuie să fie
considerată o „marfă“ – şi, aici, intră în polemică,
să zicem, cu Pierre Bourdieu –, pentru că, iată,
„odată intrată în circuitul mărfurilor, opera literară
îşi vede valoarea estetică pusă între iar
eficienţa sa pentru om – în pericol de a fi sacrificată
în favoarea creşterii eficienţei economice“. Sunt şi
alte aspecte interesante în această care
dovedeşte faptul că un bun prozator trebuie să fie,
înainte de toate, un critic inteligent şi un sociolog
competent.

a faptel

care deschide
romanul

, cât din aceea de a „controla“
efectele

, ci într-un
mod ,

porane,

în

aceste e

paranteze,

Prefaţa

Prefaţa

Prefaţă

Tratament fabulatoriu

a explica

Tel Quel
activ

Anii de ucenicie ai lui August Prostul

Cititorul – spune Mircea Nedelciu – are
libertatea de a citi numai romanul

roman, ci unul
teoretic privind proza

semnul dublului, mai exact, al
: dubla subordonare a Fitotronului

sau numai prefaţa
„sau nici una nici alta“; sigur că nu este un
text neapărat introductiv al

şi, încă mai larg, arta contem-
porană. Dacă prima calitate a prefeţei este
exactitatea observaţiilor, bine alimentate dintr-o
bibliografie asumată, romanul

este un bun exemplu pentru
posibilităţile pe care le-a deschis însăşi concepţia
dezvăluită în textul critic. Integrarea socialului are
loc în roman prin textualizarea existenţei
protagonistului, meteorolog la staţia de lângă
Fitotronul din Fuica, şi prin aceea a

în care evoluează Luca (un cerc de
intelectuali, colectivitatea unui sat, o instituţie de
cercetare şi un „falanster“ organizat după toate
legile „utopiei“ acestuia). Mecanismul textualizării
socialului este dintre individ şi
colectivitate; în textul romanului, în existenţa
protagonistului ca şi în structura socială, totul stă
sub

cere şi
insului ce lucrează acolo „hârtii“ care să-i confere,
şi lui, statutul instituţiei, există un dublu calendar

Prefaţa
acestui

Tratament
fabulatoriu

structurii
sociale

osmoza

genezei
reciproce
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cronica literară cronica literară

( şi meteorologul se înfăţişează
viitorului socru, avocatul Mierean, într-o dublă
ipostază (ca „un cioban de la stână“, apoi, spilcuit şi
„înţolit“) şi apare în roman ca un personaj care
trăieşte atât

a sa), cât şi
singurătăţii şi himerele utopiei, pe el îl
caracterizează luciditatea şi „aberaţiile“, iluziile şi
cunoştinţele temeinice,

fantasmatică“ (Nuşa-
Păpuşa) la aceea din „realitate“ (Gina-Felina), ca şi
cercetarea propriului destin şi a structurilor de
referinţă („mezalianţa ca formă specifică a mutaţiei
sociale“, de pildă) în „sincronia“ existenţei şi în
„diacronia“ unor norme: dubla determinare a
socialului „abstracţiunile“ din psihicul
lui Luca pe care îl individualizează ceea ce aş numi

a realului: aceasta este, în fond,
condiţia lui şi a se afla în posesia
cuvintelor, modul asumării ambivalenţei semnului,
a scrisului ca „tăinuire“ a existenţei şi socialului.
Dublul registru al prezenţei personajului şi al
constituirii textului este pus în evidenţă, de altfel, şi
prin titlul cărţii:
scrisul fiind un „exerciţiu de semnificare“ a cărui
finalitate este prezentificarea unui vis, descoperirea
„ecuaţiei“, a abstracţiunii sale în limitele realului:
„Chiar aşa visasem în tren în cele câteva minute cât
aţipisem cu capul proptit în căuşul palmei şi cu
dosul mâinii lipit de geamul rece: un fel de aparat cu
pendul şi cu un vârf de ac lăsând pe o hârtie de calc o
urmă de cerneală roşie; trebuia să aduc vârful acului
într-un punct din centrul hârtiei şi nu reuşeam;
liniile roşii de pe hârtie se tot aglomerau şi începeau
să figureze peşti, şerpi, dragoni, cai bălţaţi“. Fapt
semnificativ, nu psihanalistul specialist (doctorul
Abraş) va dezlega enigma acestui vis, ci
experimentul protagonistului, care îl repetă pe cel
al anticarului Gheorghe (din „istoria“ romanului lui
Mircea Nedelciu) şi care, într-o altă ordine, îl reface
pe cel al lui Dionis din cunoscuta nuvelă
eminesciană: meteorologul şi anticarul din

ca şi celebrul lor
predecesor, experimentează „mutarea centrului
personal de timp în altă parte decât în cotidian“.

Sigur că resorturile sunt diferite; dar
repetarea acestei experienţe dovedeşte încă o dată
faptul că este o realitate
incontestabilă a prozei contemporane care

subiecte ce păreau uzate. Se poate
prevedea o restructurare masivă a materialului şi

in vivo in vitro

realitatea

deplasarea

a fi prezent

tratamentul fabulatoriu

Tratament fabulatoriu

neoromantismul

),

prezentului („omul la timpul
prezent“ este obsesi

în sens
psihanalitic de la „femeia

este ,

,

halucinaţiile

construieşte

gândirea critică

deplasează

materiei literare prin această deplasare a
subiectelor şi temelor, care nu presupune doar o
simplă reconsiderare ci, în primul rând,

epocile anterioare); în aproape
fiecare prozator din generaţia '80 – şi, în această
privinţă, Mircea Nedelciu este un înaintemergător –
se află şi un eseist care dublează textul „artistic“ cu
cel „critic“, mizând în creaţie pe

prin analiză. Deplasarea acestui subiect,
notoriu în epoca romantică, dar şi intenţia declarată
a exprimării inexprimabilului, căutarea contextului
„neutru“ pentru rescrierea textului, povestea de
dragoste dintre Luca şi Ula, care este emoţionantă
şi în relatarea căreia nu este nimic ironic (aşa cum
ne-a obişnuit „sensibilitatea modernă“), povestirea
care metamorfozează, încercarea de a găsi spaţiul
utopic, „insular“, ca şi însuşi „fenomenul“ Luca
(adică „infuzia de laşitate“) – toate acestea
reprezintă elementele structurii romanului

caracterizând direcţia
neoromantică a noii proze. Iar încercarea de a
integra socialul şi existenţa insului prin textualizare
implică a scrisului şi scriitorului
generaţiei '80; atitudinea acestuia faţă de real este
sensibil diferită de aceea a promoţiilor anterioare:
„scriitorul trebuie să-şi iubească poporul în primul
rând sub aspectul lui contemporan şi, dacă poate, să
încerce să schimbe ceva în aspectul lui viitor, să-l
determine. El trebuie să cerceteze mai ales modul
de percepţie al contemporanilor şi conaţionalilor
săi şi abia după aceea să emită judecăţi asupra
faptelor lor“.

Toate naraţiunile din volumul
au câte un subtitlu sau pornesc de la o notă plasată

în subsolul paginii indicând poziţia
şi jalonând, totodată, amintita lectură

subversivă pe care trebuie să o practice cititorul;
precizări de tipul „transmisiune directă“ sau
„variaţiuni în căutarea temei“ sau „transmisiune
indirectă“, ca şi o notă precum aceea de la textul

(„O a treia variantă a
succesiunii de întâmplări relatate aici, probabil
mult mai apropiată de «realitate», poate fi obţinută
uşor de la cetăţeanul Vasile Mureşan, originar din
judeţul Bistriţa“) indică formula scrierii şi registrul
corespunzător al lecturii; un experiment cu întreg
m epic aflat la vedere, developat în
scopul constituirii unui „manual al autorului“ de pe
care trebuie să înveţe cititorul „mon semblable,

interpretarea

sensul nou

Tratament fabulatoriu

Probleme cu identitatea

lor (în nici un caz prelucrarea sau
preluarea, ca în

descoperit

,

ecanismul

funcţia activă

Şi ieri va fi o
zi

declanşatorilor
textuali

mon fr
ţă aceasta? Din observarea „pe viu“ (pe textul

nsmisiune directă“, adică) a modului în care
glisează viaţa spre literatură, până la deplina
confundare a faptului existenţial cu spaţiul cultural.
S-a spus că proza generaţiei '80 (dincolo de eticheta
vagă şi greşit pusă, adesea, de „textualism“) cultivă
realismul; un realism, însă, aflat la polul opus celui
„socialist“ şi, mai mult încă, dinamitând
modalităţile prozei realiste de tip tradiţional unde
autorul „cobora“ în realitate pentru a o organiza şi a
o stăpâni cu puterea demiurgului: creatorul era
stăpânul personajelor, evenimentelor, istoriei,
socialului, vieţii intime a celor pe care i-a scris în
cartea sa. Noua proză – şi Mircea Nedelciu este
unul dintre exponenţii ei, poate cel mai marcant în
această direcţie – inversează raporturile „clasice“,
le contestă şi, implicit, creează o altă figură a
„spiritului creator“: pe scurt, coborârea se petrece

unde autorul vine însoţit de un număr
de care, singure, vor decide dacă şi, mai
ales, cum vor deveni
nu se mai termină“ a vieţii în literatură în volumele
lui Mircea Nedelciu, ca şi în cărţile altor colegi de
generaţie, dintre cei care au realizat „desantul“ prin
anii '80, în plină epocă (neo)dogmatică. Autorul e
acum un

antidogmatic, au dat mult de furcă cenzurii: iată
cum arată ale cărei eşantioane
au pus l a g rea înce rca re in t e l i gen ţa
„profesioniştilor“ din cabinetele unde se decidea
dacă „merge“ sau „nu merge“ cartea la tipografie:
„Ideal ar fi ca lumea să fie fundamental rea. În felul
acesta nu am mai avea niciodată penibila senzaţie
că asistăm la un proces de degradare, iar faptele
noastre, oricare ar fi ele, vor fi mereu considerate
bune sau, mai bine zis, eterne pietre de temelie ale
unui progres continuu. Simplul fapt de a te naşte ar
fi un act de eroism de pe urma căruia ai putea trăi în
admiraţia concetăţeanului până la moarte. Eroism
ar fi şi să mori după ce ai trecut printr-o lume
fundamental rea

insul căruia
nu i se dă nici o atenţie, individul depersonalizat
până la neantizare – realitatea crudă a anilor când
şi-a scris Mircea Nedelciu cărţile; omul nevăzut de
nimeni; nici de directorul la care merge în audienţă,
nici de colegii de serviciu, nici la coada de la

ère“ practica receptării literaturii: dar se
înva
în „tra

,

: e o „coborâre care

, creatorul unor
experimente care, tocmai prin dogmatismul lor…

,

“. Cine e eroul lumii „fundamental
rea“ din proza ? ,

în literatură

flux de scriitură

lumea (anti)utopică

persoane
personaje
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alimentară, nici acasă, niciunde. Aceasta era
pe de o parte; pe de altă parte, aceasta

devenea să nu te vadă nimeni, să
nu ieşi în faţă, să nu ţipi căci, dacă o faci, „nu mai
eşti omu' invizibil şi atunci nu te alegi decât cu mai
nimic“.

au o tăietură cinematografică, sunt
foarte aproape de semnificativă în acest
sens este naraţiunea unde
autorul „implicat“, narativizat, pulverizat printre
celelalte elemente ale discursului său, abordează
nivele culturale diferite prin

um interpretează omul „obişnuit“ un fapt
de istorie literară (moartea lui Nichita Stănescu):
sergentul Rădoi şi inginerul Sache, muncitorul
Murivale şi soldatul cu acelaşi nume participă cu
variaţiuni aproape insesizabile „beţiv“,
altul, în acelaşi punct al povestirii, e doar
„bolnav“), la un eveniment care le marchează
trăindu-l, însă, pe acesta, fără să ştie
poezia lui Nichita Stănescu

face proză fără să
ştie, ci acela care (păstrând „igno-
ranţa“ molierescă, fără glazura textului clasic, însă)
un fapt din câmpul literar, situat, în aparenţă,
dincolo de orizontul existenţei sale „pragmatice“.
Depăşind experimentul

de pildă, se află „pe
urmele“ lui Michel Butor), Mircea Nedelciu scrie o
proză de observaţie socială, cu secvenţe din
(i)realitatea imediată: cuvântul şi inerţiile
specifice trădând şabloanele

o percheziţie în atelierul unui artist
(
înstrăinarea insului în lumea în care trăieşte (

) – acestea sunt câteva din temele care
susţin un stil şi un orizont de abordare a realului,
„fragmentarismul“ de care s-a făcut atâta caz şi care
e un mod particular (citeşte: „subversiv“) de
decriptare a unei lumi greu de înţeles. Iar propoziţia
care anunţă triumful omului „invizibil“, al celui
nevăzut de nimeni, semnificând gestul de
rezistenţă, micul, ascunsul gest de rezistenţă al
autorului şi personajelor-persoane cu care străbate
lumea „fundamental rea“, este aceasta: „Noi
suntem născuţi învingători!“.

condiţia
strategia de viaţă

Şi
ieri va fi o zi

aceeaşi poveste

viaţa
interpretează

comentează

Crizantemele din tundră

listă

Şi ieri
va fi o zi

,
:

Majoritatea prozelor experimentale din

;

,
realizând un ingenios eseu de sociologia literaturii;
tema e c

(unul e

:

. Personajul lui Mircea
Nedelciu nu e, deci, omul care

interesant în sine
,

gândirii (
),

),

scenariu
Probleme cu identitatea,

(

Fahrenheit
91,4
Împrejurarea iunie sau „Fabula rasa“
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cronica literară cronica literară

( şi meteorologul se înfăţişează
viitorului socru, avocatul Mierean, într-o dublă
ipostază (ca „un cioban de la stână“, apoi, spilcuit şi
„înţolit“) şi apare în roman ca un personaj care
trăieşte atât

a sa), cât şi
singurătăţii şi himerele utopiei, pe el îl
caracterizează luciditatea şi „aberaţiile“, iluziile şi
cunoştinţele temeinice,

fantasmatică“ (Nuşa-
Păpuşa) la aceea din „realitate“ (Gina-Felina), ca şi
cercetarea propriului destin şi a structurilor de
referinţă („mezalianţa ca formă specifică a mutaţiei
sociale“, de pildă) în „sincronia“ existenţei şi în
„diacronia“ unor norme: dubla determinare a
socialului „abstracţiunile“ din psihicul
lui Luca pe care îl individualizează ceea ce aş numi

a realului: aceasta este, în fond,
condiţia lui şi a se afla în posesia
cuvintelor, modul asumării ambivalenţei semnului,
a scrisului ca „tăinuire“ a existenţei şi socialului.
Dublul registru al prezenţei personajului şi al
constituirii textului este pus în evidenţă, de altfel, şi
prin titlul cărţii:
scrisul fiind un „exerciţiu de semnificare“ a cărui
finalitate este prezentificarea unui vis, descoperirea
„ecuaţiei“, a abstracţiunii sale în limitele realului:
„Chiar aşa visasem în tren în cele câteva minute cât
aţipisem cu capul proptit în căuşul palmei şi cu
dosul mâinii lipit de geamul rece: un fel de aparat cu
pendul şi cu un vârf de ac lăsând pe o hârtie de calc o
urmă de cerneală roşie; trebuia să aduc vârful acului
într-un punct din centrul hârtiei şi nu reuşeam;
liniile roşii de pe hârtie se tot aglomerau şi începeau
să figureze peşti, şerpi, dragoni, cai bălţaţi“. Fapt
semnificativ, nu psihanalistul specialist (doctorul
Abraş) va dezlega enigma acestui vis, ci
experimentul protagonistului, care îl repetă pe cel
al anticarului Gheorghe (din „istoria“ romanului lui
Mircea Nedelciu) şi care, într-o altă ordine, îl reface
pe cel al lui Dionis din cunoscuta nuvelă
eminesciană: meteorologul şi anticarul din

ca şi celebrul lor
predecesor, experimentează „mutarea centrului
personal de timp în altă parte decât în cotidian“.

Sigur că resorturile sunt diferite; dar
repetarea acestei experienţe dovedeşte încă o dată
faptul că este o realitate
incontestabilă a prozei contemporane care

subiecte ce păreau uzate. Se poate
prevedea o restructurare masivă a materialului şi

in vivo in vitro

realitatea

deplasarea

a fi prezent

tratamentul fabulatoriu

Tratament fabulatoriu

neoromantismul

),

prezentului („omul la timpul
prezent“ este obsesi

în sens
psihanalitic de la „femeia

este ,

,

halucinaţiile

construieşte

gândirea critică

deplasează

materiei literare prin această deplasare a
subiectelor şi temelor, care nu presupune doar o
simplă reconsiderare ci, în primul rând,

epocile anterioare); în aproape
fiecare prozator din generaţia '80 – şi, în această
privinţă, Mircea Nedelciu este un înaintemergător –
se află şi un eseist care dublează textul „artistic“ cu
cel „critic“, mizând în creaţie pe

prin analiză. Deplasarea acestui subiect,
notoriu în epoca romantică, dar şi intenţia declarată
a exprimării inexprimabilului, căutarea contextului
„neutru“ pentru rescrierea textului, povestea de
dragoste dintre Luca şi Ula, care este emoţionantă
şi în relatarea căreia nu este nimic ironic (aşa cum
ne-a obişnuit „sensibilitatea modernă“), povestirea
care metamorfozează, încercarea de a găsi spaţiul
utopic, „insular“, ca şi însuşi „fenomenul“ Luca
(adică „infuzia de laşitate“) – toate acestea
reprezintă elementele structurii romanului

caracterizând direcţia
neoromantică a noii proze. Iar încercarea de a
integra socialul şi existenţa insului prin textualizare
implică a scrisului şi scriitorului
generaţiei '80; atitudinea acestuia faţă de real este
sensibil diferită de aceea a promoţiilor anterioare:
„scriitorul trebuie să-şi iubească poporul în primul
rând sub aspectul lui contemporan şi, dacă poate, să
încerce să schimbe ceva în aspectul lui viitor, să-l
determine. El trebuie să cerceteze mai ales modul
de percepţie al contemporanilor şi conaţionalilor
săi şi abia după aceea să emită judecăţi asupra
faptelor lor“.

Toate naraţiunile din volumul
au câte un subtitlu sau pornesc de la o notă plasată

în subsolul paginii indicând poziţia
şi jalonând, totodată, amintita lectură

subversivă pe care trebuie să o practice cititorul;
precizări de tipul „transmisiune directă“ sau
„variaţiuni în căutarea temei“ sau „transmisiune
indirectă“, ca şi o notă precum aceea de la textul

(„O a treia variantă a
succesiunii de întâmplări relatate aici, probabil
mult mai apropiată de «realitate», poate fi obţinută
uşor de la cetăţeanul Vasile Mureşan, originar din
judeţul Bistriţa“) indică formula scrierii şi registrul
corespunzător al lecturii; un experiment cu întreg
m epic aflat la vedere, developat în
scopul constituirii unui „manual al autorului“ de pe
care trebuie să înveţe cititorul „mon semblable,

interpretarea

sensul nou

Tratament fabulatoriu

Probleme cu identitatea

lor (în nici un caz prelucrarea sau
preluarea, ca în

descoperit

,

ecanismul

funcţia activă

Şi ieri va fi o
zi

declanşatorilor
textuali

mon fr
ţă aceasta? Din observarea „pe viu“ (pe textul

nsmisiune directă“, adică) a modului în care
glisează viaţa spre literatură, până la deplina
confundare a faptului existenţial cu spaţiul cultural.
S-a spus că proza generaţiei '80 (dincolo de eticheta
vagă şi greşit pusă, adesea, de „textualism“) cultivă
realismul; un realism, însă, aflat la polul opus celui
„socialist“ şi, mai mult încă, dinamitând
modalităţile prozei realiste de tip tradiţional unde
autorul „cobora“ în realitate pentru a o organiza şi a
o stăpâni cu puterea demiurgului: creatorul era
stăpânul personajelor, evenimentelor, istoriei,
socialului, vieţii intime a celor pe care i-a scris în
cartea sa. Noua proză – şi Mircea Nedelciu este
unul dintre exponenţii ei, poate cel mai marcant în
această direcţie – inversează raporturile „clasice“,
le contestă şi, implicit, creează o altă figură a
„spiritului creator“: pe scurt, coborârea se petrece

unde autorul vine însoţit de un număr
de care, singure, vor decide dacă şi, mai
ales, cum vor deveni
nu se mai termină“ a vieţii în literatură în volumele
lui Mircea Nedelciu, ca şi în cărţile altor colegi de
generaţie, dintre cei care au realizat „desantul“ prin
anii '80, în plină epocă (neo)dogmatică. Autorul e
acum un

antidogmatic, au dat mult de furcă cenzurii: iată
cum arată ale cărei eşantioane
au pus l a g rea înce rca re in t e l i gen ţa
„profesioniştilor“ din cabinetele unde se decidea
dacă „merge“ sau „nu merge“ cartea la tipografie:
„Ideal ar fi ca lumea să fie fundamental rea. În felul
acesta nu am mai avea niciodată penibila senzaţie
că asistăm la un proces de degradare, iar faptele
noastre, oricare ar fi ele, vor fi mereu considerate
bune sau, mai bine zis, eterne pietre de temelie ale
unui progres continuu. Simplul fapt de a te naşte ar
fi un act de eroism de pe urma căruia ai putea trăi în
admiraţia concetăţeanului până la moarte. Eroism
ar fi şi să mori după ce ai trecut printr-o lume
fundamental rea

insul căruia
nu i se dă nici o atenţie, individul depersonalizat
până la neantizare – realitatea crudă a anilor când
şi-a scris Mircea Nedelciu cărţile; omul nevăzut de
nimeni; nici de directorul la care merge în audienţă,
nici de colegii de serviciu, nici la coada de la

ère“ practica receptării literaturii: dar se
înva
în „tra

,

: e o „coborâre care

, creatorul unor
experimente care, tocmai prin dogmatismul lor…

,

“. Cine e eroul lumii „fundamental
rea“ din proza ? ,

în literatură

flux de scriitură

lumea (anti)utopică

persoane
personaje

Dex 305 Omul invizibil

alimentară, nici acasă, niciunde. Aceasta era
pe de o parte; pe de altă parte, aceasta

devenea să nu te vadă nimeni, să
nu ieşi în faţă, să nu ţipi căci, dacă o faci, „nu mai
eşti omu' invizibil şi atunci nu te alegi decât cu mai
nimic“.

au o tăietură cinematografică, sunt
foarte aproape de semnificativă în acest
sens este naraţiunea unde
autorul „implicat“, narativizat, pulverizat printre
celelalte elemente ale discursului său, abordează
nivele culturale diferite prin

um interpretează omul „obişnuit“ un fapt
de istorie literară (moartea lui Nichita Stănescu):
sergentul Rădoi şi inginerul Sache, muncitorul
Murivale şi soldatul cu acelaşi nume participă cu
variaţiuni aproape insesizabile „beţiv“,
altul, în acelaşi punct al povestirii, e doar
„bolnav“), la un eveniment care le marchează
trăindu-l, însă, pe acesta, fără să ştie
poezia lui Nichita Stănescu

face proză fără să
ştie, ci acela care (păstrând „igno-
ranţa“ molierescă, fără glazura textului clasic, însă)
un fapt din câmpul literar, situat, în aparenţă,
dincolo de orizontul existenţei sale „pragmatice“.
Depăşind experimentul

de pildă, se află „pe
urmele“ lui Michel Butor), Mircea Nedelciu scrie o
proză de observaţie socială, cu secvenţe din
(i)realitatea imediată: cuvântul şi inerţiile
specifice trădând şabloanele

o percheziţie în atelierul unui artist
(
înstrăinarea insului în lumea în care trăieşte (

) – acestea sunt câteva din temele care
susţin un stil şi un orizont de abordare a realului,
„fragmentarismul“ de care s-a făcut atâta caz şi care
e un mod particular (citeşte: „subversiv“) de
decriptare a unei lumi greu de înţeles. Iar propoziţia
care anunţă triumful omului „invizibil“, al celui
nevăzut de nimeni, semnificând gestul de
rezistenţă, micul, ascunsul gest de rezistenţă al
autorului şi personajelor-persoane cu care străbate
lumea „fundamental rea“, este aceasta: „Noi
suntem născuţi învingători!“.

condiţia
strategia de viaţă

Şi
ieri va fi o zi

aceeaşi poveste

viaţa
interpretează

comentează

Crizantemele din tundră

listă

Şi ieri
va fi o zi

,
:

Majoritatea prozelor experimentale din

;

,
realizând un ingenios eseu de sociologia literaturii;
tema e c

(unul e

:

. Personajul lui Mircea
Nedelciu nu e, deci, omul care

interesant în sine
,

gândirii (
),

),

scenariu
Probleme cu identitatea,

(

Fahrenheit
91,4
Împrejurarea iunie sau „Fabula rasa“
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cronica literară cronica literară

Theodor
CODREANU

Acad. Mihai Cimpoi ne-

(

)

Lipsea din

la Editura
Bibliotheca din

a mai dăruit în
acest an 2015 încă două cărţi: una, în coautorat cu
acad. Eugen Simion, despre Constantin Stere, la
împlinirea a 150 de ani de la naştere

, Eseuri, Editura
Gunivas, Chişinău, 2015 , şi o alta despre Elena
Văcărescu.

al lui Mihai
Cimpoi o personalitate feminină capabilă să
concureze figurile care au făcut din vechea cetate
de scaun a domnilor valahi o adevărată Mecca a
spiritualităţii româneşti. O va descoperi într-o
ilustră urmaşă a Văcăreştilor, Elena Văcărescu
(1861- 1947), a cărei carieră europeană e
comparabilă doar cu a Marthei Bibescu şi a Annei
de Noailles.Aşa s-a născut cartea din 2015, cea mai
proaspătă a criticului, cu titlul

, tipărită
Târgovişte.

Cartea se deschide chiar cu un capitol care
proiectează imaginea Elenei Văcărescu pe fundalul
culturii europene: „Personalitatea europeană a
Elenei Văcărescu se constituie din însăşi
complexitatea ei : este o poetă ce se înscrie
organic în cadrul celor mai importante mişcări
literare de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din
prima jumătate a secolului al XX-lea; este apoi o
figură cu vocaţia europenităţii care s-a consacrat
stabilirii de contacte temeinice între cultura
românească şi cea franceză; în sfârşit, a slujit cauza
unităţii continentale prin întreaga sa activitate. ”
Scriitoarea şi-a conceput europenismul în strânsă
oglindire cu particularismul ei naţional,
mândrindu-se cu descendenţa dintr-o familie
românească emblematică: „Familia din care cobor
eu a fost familia intelectuală cu deosebire a
României de odinioară.” Elena Văcărescu s-a
bucurat de înalte onoruri româno-franceze, preţuită
fiind de mari personalităţi, de la Victor Hugo şi

Viaţa ca un
roman. Constantin Stere sc

proiectul târgoviştean

Elena Văcărescu,
poeta „neliniştii divine”

valorică

riitorul

1

2

„Neliniştea divină”
a Elenei Văcărescu

Nicolae Titulescu la Paul Valéry şi Camil Petrescu.
În discursul de primire ca membru de onoare al
Academiei Române, în 1925, preciza: „Iar dacă
cineva mă întreabă de ce-mi iubesc ţara, îi răspund:
îmi iubesc ţara pentru toată originalitatea ei
artistică din care s-a plămădit propria-mi
originalitate. ” Sortită de destin , ea
nu s-a simţit o dezrădăcinată, păstrând în inimă
România, cu ţăranul ei care „mi-a fost drag din
copilărie: nu l-am întâlnit în altă parte”. De aceea,
observă Mihai Cimpoi, aflată printre străini, Elena
Văcărescu a trăit o experienţă a ,
făcând din sălaşul ei parizian, după propria-i
mărturie, „un colţ de patrie românească”. Criticul
exclamă încă din : „Ne uluieşte astăzi,
când suntem cuprinşi de incertitudini, de angoase
existenţiale, de crize, conştiinţa fermă că făureşte,
ea însăşi, prin acţiuni conjugate cu alţi oameni de
cultură, politicieni, diplomaţi, o istorie nouă,
culturală, literară, politică. În numeroasele ei
deplasări în punctele cardinale ale Europei a fost
preocupată de a prezenta şi înfăţişa favorabil
«atenţiei universale» valorile – cele româneşti şi
cele create de oemenirea întreagă. Ea vine în
actualitatea noastră cu acea calitate, definită
memorabil de Camil Petrescu:

Observaţia lui Mihai Cimpoi se înscrie,
luminos, în matricea spiritului al
întregului ansamblu cultural târgoviştean, de la
Văcăreşti, paşoptişti, Brătescu-Voineşti, Elena
Văcărescu şi „Şcoala de la Târgovişte”. Se poate
spune, fără a greşi, că Elena Văcărescu a fost şi este
un model de făurire a unei noi ordini europene, de
înfrăţire culturală şi politică în contra discordiei de
veacuri dintre principalele ei puteri.Acest model se
conturează în demersul critic al monografiei lui
Mihai Cimpoi. Un destin, observă criticul, ridicat
pe un „complex al dualităţii” din pricina înstrăinării
de patrie şi de limba română, un blestem care i-a
devenit „o adevărată unealtă de tortură, un adevărat
rug” din clipa când i-a sosit la ureche anatema lui
Eminescu. Poetul, aflând, de la Titu Maiorescu, că
o urmaşă a Văcăreştilor scrie în limba franceză, a
exclamat: „ (e
vorba de părinţi, n.n.),

„Anatema” lui Eminescu, pe care i-a adus-o
la cunoştinţă Maiorescu, a marcat-o profund, încât,
mărturiseşte poeta, „de câte ori publicam ceva,

3

4

dezrădăcinării

re-înrădăcinării

Să nu ştie oare româneşte? Spuneţi-le
spuneţi-le că voi învăţa-o

româneşte eu şi-om vedea dacă fiica Văcăreştilor
va continua să ne (ne)socotească.

Argument

Ambasadoarea

întemeietor

.”

”

imaginea divinului Eminescu se înălţa mustrătoare
şi mă obliga să-i cer iertare.” din cartea
lui Mihai Cimpoi reţine o conferinţă din 1934 a
Elenei Văcărescu despre Eminescu, din care
spicuiesc: „De câte ori deschid volumul de

presia că mă întorc acasă,
după o călătorie lungă […]. De la Keats la Victor
Hugo, de la Goethe la Shelley, până la Edgar Poe, la
Baudelaire, la Mallarmé, la Valéry, călătoresc zilnic
într-un bogat univers poetic, plin de minuni, de
forme şi de gânduri […]. / Şi totuşi pe Eminescu nu-
l pot uita. Confruntat cu marii mânuitori de liră,
Eminescu nu scade, ci creşte”. Şi, inevitabil, şi-
aduce aminte de îngemănarea poeziei lui cu limba
română: „Între poezia lui Eminescu şi limba
românească axistă afinităţi aşa de strânse, încât a
încerca să le desfacem una de alta înseamnă
aproape un sacrilegiu. Va veni poate o vreme când
neamul nostru se va impune străinilor cu destulă
forţă pentru ca aceştia să consimtă a ne învăţa
limba, după cum noi învăţăm englezeşte pentru

Dualitatea surprinsă de Mihai Cimpoi se
extinde la două „anturaje formatoare – cel
târgoviştean şi cel parizian”: „Celor două tabere ale
sufletului le corespund cele două medii ale formării
– ca sensibilitate, viziune asupra lumii şi
mitopo(i)etică: unul şi altul .
Continuă, şi în acest sens, să oscileze între două
puncte cardinale, mărturisirile şi amintirile ei
adeverind prezenţa sensibilă într-un

(cel târgoviştean) şi un
oeta e predestinată, într-un fel, unui

fluctuant , fiind obligată să caute o dreaptă
cumpănă (românească), un echilibru al antitezelor
(în sensul lui Heliade Rădulescu, concitadinul ei). ”
Între aceste antiteze, trebuie căutată originalitatea
scriitoarei, arcuire între mitopo(i)etic şi ontologic:
„Arhetipalitatea aurorală a cadrului natural
târgoviştean va marca percepţia lumii – frumoase,
fragede şi româneşti din primele volume ale poetei.
/ În ciuda paradisului artificial – baudelairian –
parisian, îşi păstrează candoarea şi ingenuitatea
adolescentină – rimbaldiană – a simţirii.”

Dâra ontologică tărgovişteană îşi va pune
amprenta asupra evoluţiei autoarei în spaţiul
curentelor literare ale epocii: de la parnasianism la
simbolism, pe fondul clasicismului ş i
romantismului: „Cunoscând o fază parnasiană,
apoi simbolistă, poezia Elenei Văcărescu nu se

Addenda IV

Poeme

nativ adoptiv

paradis
natural paradis artificial

între

al lui Eminescu am im

a
citi pe Byron…”

(cel parizian). P

5

6

7

detaşează de romantism şi clasicism, situându-se
însă, prin modul în care se nutreşte din propria
experienţă de viaţă şi din folclorul românesc, sub
semnul Mitemul
patriei nu-i va părăsi niciodată imaginarul poetic,
trăind profundul sentiment că „Ea vine de
şi acest va aprinde permanent imaginea
romantizată a poetului dintr-un arhetipal şi
imemorial Astfel, ea reface legătura
cu întemeietorii Văcăreşti, retrăgându-se până la
arheitatea daco-roamnă: „Spaţiul Patriei e un

. Trăirea lui asigură ieşirea din spaţiul
profan.” Elena Văcărescu e adânc ancorată în acea

vorbea Heidegger
pornind de la Hölderlin. Astfel, poeta se identifică
organic cu Patria, în versuri memorabile (

): „Durea lumina, ţară tăinuită,/ La tine-n braţe
cel mai mult am plâns,/ M-am vrut pentru vecie
împietrită/ Şi inima, de moarte, mi s-a strâns.” E un
spaţiu al Patriei ondulant, profund blagian,
apreciază criticul

Valorile patriei vin deopotrivă din „cultura
minoră” (de unde preţuirea pentru arta populară) şi
din cea „majoră” (termenii lui Blaga). Simultan,
pornind de aici, scriitoarea redescoperă ideea
goetheană de , punând-o sub umbrelă
eminesciană. Ea nu va ezita să dea numele lui
Eminescu catedrei de literatură şi cultură română,
ianugurată la 7 ianuarie 1937, la Centrul universitar
mediteranean de la Nisa, ajutată de George Oprescu
şi de Paul Valéry. Şi asta, în vreme ce în ţară un
Pompiliu Constantinescu şi un Perpessicius (iar,
peste mulţi ani, un Dimitrie Vatamaniuc, un George
Munteanu sau un Nicolae Georgescu) au
întâmpinat o rezistenţă strivitoare la iniţiativa de
înfiinţare a unei catedre Eminescu la Universitatea
din Bucureşti, namaivorbind de un Institut care să-i
poarte numele! Elena Văcărescu s-a opus, totodată,
tendinţei internaţionaliste de nivelare a culturilor.
„Naţionalismele – spunea ea – conţin savoarea
popoarelor, această savoare care va împiedica
internaţionalismul să se piardă în nivelare şi
monotonie, ne va apărea în faţa noastră datorită
cântecelor populare şi lucrărilor de mână ale
oamenilor simpli.” În Franţa, va traduce sau va
conferenţia din/despre Eminescu, Ion Creangă,
Octavian Goga ş.a. Va impune în spaţiul francez
cuvântul

Dacă încearcă să se „sincronizeze” cu modele

mitului modern al poeziei. ”

. ”

despre care

.

, „traducându-l” , titlu al unuia
dintre poeme.

8

9

10

departe
departe

illo tempore

Weltliteratur

dor Le dor

spaţiu
sacru

locuire poetică

Ţara de
taină
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Acad. Mihai Cimpoi ne-

(

)

Lipsea din

la Editura
Bibliotheca din

a mai dăruit în
acest an 2015 încă două cărţi: una, în coautorat cu
acad. Eugen Simion, despre Constantin Stere, la
împlinirea a 150 de ani de la naştere

, Eseuri, Editura
Gunivas, Chişinău, 2015 , şi o alta despre Elena
Văcărescu.

al lui Mihai
Cimpoi o personalitate feminină capabilă să
concureze figurile care au făcut din vechea cetate
de scaun a domnilor valahi o adevărată Mecca a
spiritualităţii româneşti. O va descoperi într-o
ilustră urmaşă a Văcăreştilor, Elena Văcărescu
(1861- 1947), a cărei carieră europeană e
comparabilă doar cu a Marthei Bibescu şi a Annei
de Noailles.Aşa s-a născut cartea din 2015, cea mai
proaspătă a criticului, cu titlul

, tipărită
Târgovişte.

Cartea se deschide chiar cu un capitol care
proiectează imaginea Elenei Văcărescu pe fundalul
culturii europene: „Personalitatea europeană a
Elenei Văcărescu se constituie din însăşi
complexitatea ei : este o poetă ce se înscrie
organic în cadrul celor mai importante mişcări
literare de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din
prima jumătate a secolului al XX-lea; este apoi o
figură cu vocaţia europenităţii care s-a consacrat
stabilirii de contacte temeinice între cultura
românească şi cea franceză; în sfârşit, a slujit cauza
unităţii continentale prin întreaga sa activitate. ”
Scriitoarea şi-a conceput europenismul în strânsă
oglindire cu particularismul ei naţional,
mândrindu-se cu descendenţa dintr-o familie
românească emblematică: „Familia din care cobor
eu a fost familia intelectuală cu deosebire a
României de odinioară.” Elena Văcărescu s-a
bucurat de înalte onoruri româno-franceze, preţuită
fiind de mari personalităţi, de la Victor Hugo şi

Viaţa ca un
roman. Constantin Stere sc

proiectul târgoviştean

Elena Văcărescu,
poeta „neliniştii divine”

valorică

riitorul

1

2

„Neliniştea divină”
a Elenei Văcărescu

Nicolae Titulescu la Paul Valéry şi Camil Petrescu.
În discursul de primire ca membru de onoare al
Academiei Române, în 1925, preciza: „Iar dacă
cineva mă întreabă de ce-mi iubesc ţara, îi răspund:
îmi iubesc ţara pentru toată originalitatea ei
artistică din care s-a plămădit propria-mi
originalitate. ” Sortită de destin , ea
nu s-a simţit o dezrădăcinată, păstrând în inimă
România, cu ţăranul ei care „mi-a fost drag din
copilărie: nu l-am întâlnit în altă parte”. De aceea,
observă Mihai Cimpoi, aflată printre străini, Elena
Văcărescu a trăit o experienţă a ,
făcând din sălaşul ei parizian, după propria-i
mărturie, „un colţ de patrie românească”. Criticul
exclamă încă din : „Ne uluieşte astăzi,
când suntem cuprinşi de incertitudini, de angoase
existenţiale, de crize, conştiinţa fermă că făureşte,
ea însăşi, prin acţiuni conjugate cu alţi oameni de
cultură, politicieni, diplomaţi, o istorie nouă,
culturală, literară, politică. În numeroasele ei
deplasări în punctele cardinale ale Europei a fost
preocupată de a prezenta şi înfăţişa favorabil
«atenţiei universale» valorile – cele româneşti şi
cele create de oemenirea întreagă. Ea vine în
actualitatea noastră cu acea calitate, definită
memorabil de Camil Petrescu:

Observaţia lui Mihai Cimpoi se înscrie,
luminos, în matricea spiritului al
întregului ansamblu cultural târgoviştean, de la
Văcăreşti, paşoptişti, Brătescu-Voineşti, Elena
Văcărescu şi „Şcoala de la Târgovişte”. Se poate
spune, fără a greşi, că Elena Văcărescu a fost şi este
un model de făurire a unei noi ordini europene, de
înfrăţire culturală şi politică în contra discordiei de
veacuri dintre principalele ei puteri.Acest model se
conturează în demersul critic al monografiei lui
Mihai Cimpoi. Un destin, observă criticul, ridicat
pe un „complex al dualităţii” din pricina înstrăinării
de patrie şi de limba română, un blestem care i-a
devenit „o adevărată unealtă de tortură, un adevărat
rug” din clipa când i-a sosit la ureche anatema lui
Eminescu. Poetul, aflând, de la Titu Maiorescu, că
o urmaşă a Văcăreştilor scrie în limba franceză, a
exclamat: „ (e
vorba de părinţi, n.n.),

„Anatema” lui Eminescu, pe care i-a adus-o
la cunoştinţă Maiorescu, a marcat-o profund, încât,
mărturiseşte poeta, „de câte ori publicam ceva,

3

4

dezrădăcinării

re-înrădăcinării

Să nu ştie oare româneşte? Spuneţi-le
spuneţi-le că voi învăţa-o

româneşte eu şi-om vedea dacă fiica Văcăreştilor
va continua să ne (ne)socotească.

Argument

Ambasadoarea

întemeietor

.”

”

imaginea divinului Eminescu se înălţa mustrătoare
şi mă obliga să-i cer iertare.” din cartea
lui Mihai Cimpoi reţine o conferinţă din 1934 a
Elenei Văcărescu despre Eminescu, din care
spicuiesc: „De câte ori deschid volumul de

presia că mă întorc acasă,
după o călătorie lungă […]. De la Keats la Victor
Hugo, de la Goethe la Shelley, până la Edgar Poe, la
Baudelaire, la Mallarmé, la Valéry, călătoresc zilnic
într-un bogat univers poetic, plin de minuni, de
forme şi de gânduri […]. / Şi totuşi pe Eminescu nu-
l pot uita. Confruntat cu marii mânuitori de liră,
Eminescu nu scade, ci creşte”. Şi, inevitabil, şi-
aduce aminte de îngemănarea poeziei lui cu limba
română: „Între poezia lui Eminescu şi limba
românească axistă afinităţi aşa de strânse, încât a
încerca să le desfacem una de alta înseamnă
aproape un sacrilegiu. Va veni poate o vreme când
neamul nostru se va impune străinilor cu destulă
forţă pentru ca aceştia să consimtă a ne învăţa
limba, după cum noi învăţăm englezeşte pentru

Dualitatea surprinsă de Mihai Cimpoi se
extinde la două „anturaje formatoare – cel
târgoviştean şi cel parizian”: „Celor două tabere ale
sufletului le corespund cele două medii ale formării
– ca sensibilitate, viziune asupra lumii şi
mitopo(i)etică: unul şi altul .
Continuă, şi în acest sens, să oscileze între două
puncte cardinale, mărturisirile şi amintirile ei
adeverind prezenţa sensibilă într-un

(cel târgoviştean) şi un
oeta e predestinată, într-un fel, unui

fluctuant , fiind obligată să caute o dreaptă
cumpănă (românească), un echilibru al antitezelor
(în sensul lui Heliade Rădulescu, concitadinul ei). ”
Între aceste antiteze, trebuie căutată originalitatea
scriitoarei, arcuire între mitopo(i)etic şi ontologic:
„Arhetipalitatea aurorală a cadrului natural
târgoviştean va marca percepţia lumii – frumoase,
fragede şi româneşti din primele volume ale poetei.
/ În ciuda paradisului artificial – baudelairian –
parisian, îşi păstrează candoarea şi ingenuitatea
adolescentină – rimbaldiană – a simţirii.”

Dâra ontologică tărgovişteană îşi va pune
amprenta asupra evoluţiei autoarei în spaţiul
curentelor literare ale epocii: de la parnasianism la
simbolism, pe fondul clasicismului ş i
romantismului: „Cunoscând o fază parnasiană,
apoi simbolistă, poezia Elenei Văcărescu nu se

Addenda IV

Poeme

nativ adoptiv

paradis
natural paradis artificial

între

al lui Eminescu am im

a
citi pe Byron…”

(cel parizian). P

5

6

7

detaşează de romantism şi clasicism, situându-se
însă, prin modul în care se nutreşte din propria
experienţă de viaţă şi din folclorul românesc, sub
semnul Mitemul
patriei nu-i va părăsi niciodată imaginarul poetic,
trăind profundul sentiment că „Ea vine de
şi acest va aprinde permanent imaginea
romantizată a poetului dintr-un arhetipal şi
imemorial Astfel, ea reface legătura
cu întemeietorii Văcăreşti, retrăgându-se până la
arheitatea daco-roamnă: „Spaţiul Patriei e un

. Trăirea lui asigură ieşirea din spaţiul
profan.” Elena Văcărescu e adânc ancorată în acea

vorbea Heidegger
pornind de la Hölderlin. Astfel, poeta se identifică
organic cu Patria, în versuri memorabile (

): „Durea lumina, ţară tăinuită,/ La tine-n braţe
cel mai mult am plâns,/ M-am vrut pentru vecie
împietrită/ Şi inima, de moarte, mi s-a strâns.” E un
spaţiu al Patriei ondulant, profund blagian,
apreciază criticul

Valorile patriei vin deopotrivă din „cultura
minoră” (de unde preţuirea pentru arta populară) şi
din cea „majoră” (termenii lui Blaga). Simultan,
pornind de aici, scriitoarea redescoperă ideea
goetheană de , punând-o sub umbrelă
eminesciană. Ea nu va ezita să dea numele lui
Eminescu catedrei de literatură şi cultură română,
ianugurată la 7 ianuarie 1937, la Centrul universitar
mediteranean de la Nisa, ajutată de George Oprescu
şi de Paul Valéry. Şi asta, în vreme ce în ţară un
Pompiliu Constantinescu şi un Perpessicius (iar,
peste mulţi ani, un Dimitrie Vatamaniuc, un George
Munteanu sau un Nicolae Georgescu) au
întâmpinat o rezistenţă strivitoare la iniţiativa de
înfiinţare a unei catedre Eminescu la Universitatea
din Bucureşti, namaivorbind de un Institut care să-i
poarte numele! Elena Văcărescu s-a opus, totodată,
tendinţei internaţionaliste de nivelare a culturilor.
„Naţionalismele – spunea ea – conţin savoarea
popoarelor, această savoare care va împiedica
internaţionalismul să se piardă în nivelare şi
monotonie, ne va apărea în faţa noastră datorită
cântecelor populare şi lucrărilor de mână ale
oamenilor simpli.” În Franţa, va traduce sau va
conferenţia din/despre Eminescu, Ion Creangă,
Octavian Goga ş.a. Va impune în spaţiul francez
cuvântul

Dacă încearcă să se „sincronizeze” cu modele

mitului modern al poeziei. ”

. ”

despre care

.

, „traducându-l” , titlu al unuia
dintre poeme.
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departe
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literare, o face ascultând, totodată, de glasul
dinlăuntru. Astfel, Mihai Cimpoi poate distinge la
ea un „parnasianism personalizat”: „Este
parnasiană doar prin versul cizelat, riguros-
canonic, pus sub semnul

de care vorbea Ienăchiţă Văcărescu.
Ca şi străbunul ei, ascultă aşadar de daimonul
lăuntric, transcrie cu fidelitate ceea ce simte în
raport cu universul pe care-l percepe mereu ca «în
joc», mereu «înflorit». Parfumul florilor – suav,
imploziv – înfrăgezeşte formele fixe şi mlădiază
contururile împietrite şi reci de şi

(Alphonse Lemerre, Editeur, Paris, 1886) este
primit ca pe o revelaţie, primind Premiul
Academiei Franceze. Nu e deloc întâmplător că
simbolismul pentru care va opta, în curând, stă sub
semnul celui mai rafinat dintre simbolişti,
Mallarmé. Ca şi autorul francez, Elena Văcărescu a
năzuit să scrie o Carte, „inspirat de universul unei
frumuseţi ideale, de o viaţă transfigurată ce
transcende limitele, facticităţile, vitregiile şi o
situează într-un loc unde poate muri uşor. Va nutri

ascunsă în ramurile îmbrăţişate din
care-şi scot cântecul păsările, va imagina un dialog
al lumii cu privighetoarea…  ”

Elena Văcărescu nu va rămâne indiferentă
nici faţă de expresionismul de la începutul
secolului al XXlea, grefat, în viziunea ei, pe o
tonalitate romantică, de sorginte mitologică
românească . Într-un asemenea context lirica ei se
manifestă ca , poate şi recompensă pentru

). Dorul este
numit „evanghelie a durerii”: „Această evanghelie
a durerii şi a forţei noastre a ieşit din pământul şi din
sufletul nostru, martoră a durerii şi eroismului unui
popor destinat rând pe rând dezastrului şi refacerii
şi al cărui cântec a depăşit limitele bucuriei şi ale
morţii. […] Le-am auzit, aceste prelungi chemări
ale mormântului şi speranţei, printre bordeie ori pe
drumurile noastre şerpuitoare…”

Elena Văcărescu a fost şi o talentată
romancieră,

, în definiţia lui Eugen Simion). O altă
particularitate, subliniată de Mihai Cimpoi, este
ceea ce a numit, în cazul lui Constantin Stere,
roman axat pe un , fără a cădea în
tezism. În memorialul să

, domnind în saloanele literare ca scenă

poien
poeticei faceri

emailuri camee
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-ului originar, al

impuse de redutabilul precursor Théophile
Gautier. ” Volumul de debut

eminescian. (Vezi cap.

cu accente memorialistice (

u, scriitorii apar ca

11

12

12

melodia pură

dorul
nemărginit orul, ipostază
românească a „existenţei” umane

„deschisă a vieţii publice” . Scriitoarea realizează
adevărate fiziologii, trecându-i prin faţa memoriei
şi prin viaţă

Romane propriu-zise a scris două:
şi

) de către André
Beaunier, în „Le Figaro” din 19 iulie 1908, cu
precizarea lui Mihai Cimpoi că, în vreme ce
franţuzoaica impunea , Elena
Văcărescu a preferat . Se reînvia,
astfel, romanul epistolar, într-o formulă modernă.

14

15

giganţi orgolioşi
misterioşi

(ca Hugo), (ca Lisle),
(José Maria de Hérédia), (ca

Alfred de Vigny, Chateubriand), (ca
Merimée) etc.

( ). Modelul a fost identificat
în Doamna de La Fayette (autoarea celebrului
roman

cuceritori
incoruptibili

Amor
vincit Sortilége Vraja

La Princesse Clèves

stilul monden
stilul natural

(2006),
(2008),

(2009), (2010),
(2011),

(2013), pentru ca
(2013)

Mihai Cimpoi,

, pp. 117-133.
, p. 8.
, pp. 136-137.
, p. 29.
, p. 30.
, p. 36.
, p. 38.

, p. 40.
, p. 51.
, p. 64.
, pp. 71-72.
, p. 93.
, p. 94

1. Cu ani în urmă (încă din 2002 - 2006), editorul şi omul de
cultură Mihai Stan, redactorul-şef al revistei „Litere”şi
director al Edtiturii Bibliotheca din Târgovişte, a avut ideea
proiectului „declanşat sub egida unor entităţi culturale din
Târgovişte şi Chişinău prin Societatea Scriitorilor
Târgovişteni, Asociaţia Naţională a Oamenilor de creaţie din
Republica Moldova şi Universitatea de Stat a Republicii
Moldova, Facultatea de Litere, proiect desfăşurat pe parcursul
a şase ani. Mihai Cimpoi a dus la bun sfârşit marele proiect
Iată cărţile, în ordinea apariţiei:

să se întregească şi cu un studiu asupra
poeţilor Văcăreşti (Ienăchiţă, Nicolae, Alecu şi Iancu). La
acestea, trebuie să adăugăm încă un volum separat despre

(2015), şi încă
unul despre „Şcoala de la Târgovişte”, cu titlul

, tipărit în volumul colectiv

(2014), op îngrijit de Mihai
Stan, care adună comunicările unui simpozion naţional.
2. ,
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015, p. 15.
3. Discursul de recepţie la Academia Română este reprodus

integral de Mihai Cimpoi în
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prometeu şi Pandora. Eseuri
despre Ion Heliade Rădulescu. Itinerar critic dâmboviţeano-
basarabean Ion Heliade Rădulescu: panhymniul
fiinţei iinţării

Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti – prefacerea firii
Ion Ghica – amintirea ca existenţă Esenţa
temeiului

Elena Văcărescu, poeta „neliniştii divine”
Şcolile literare

– spiritus flat (spirit
Şcoala prozatorilor tâgovişteni. Receptarea critică a operei
lui Mircea Horia Simionescu

Elena Văcărescu, poeta „neliniştii divine”

Grigore Alexandrescu: „insuflarea” f
Vasile Cârlova – poetul „sufletului mâhnit”

ul înnoitor)

Addenda II
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem

putea fi trecut cu vederea. Vibra'ia
poet se recunoaște pregnant în toate aceste

(mai ales în proza cu amprente lirice
marcate), autorul impunându-se în cadrul
genera'iei sale (nu numai) cu

(Ilustra ii de Drago

a fi cu totul elocvent . Discursul poetic e
t ran ant , expr imarea l impede,
metaforizarea expresiei are

or unei existen e plate și mai ales opresive.
Lirica sa e în acei ani, atitudine și denun':„Despre
ce nu se poate/ vorbi se poate urla”, scria într-un
poem din 1988 ( ).

Primul segment al antologiei,
, cuprinde texte

editorial din 1989 cu , volum
care a fost cen

-i-se și

domnia sa într-

nsionalitate.
Oricum, poetul scria la vremea acea o de
înfruntare a epocii, de sfidare, de

„

fier

Cu o operă eseistică redutabilă și cu volume
de interes aparte în domeniul sociologiei, Liviu
Antonesei a fost comentat mai ales sub acest aspect
deși poezia nu ă

ică

una dintre vocile cele
mai distincte, mai ales prin exerci*iul său de o
rafinată intelectualitate. Ampla antologie
cuprinzând crea*ia dintre 1977-2012, intitulată

ţ ş
Pătrașcu. Editura Adenium, Iași, 2013) se
dovedește ă

ş dis t i la tă ,
elegan*ă aristocratică în

ciuda faptului că autorul e – mai ales în crea*ia de
început – un rebel, un protestatar, un nesupus
rigoril ţ

de până la
debutul

zurat în bună măsură, acum
adăugându alte poeme din acea perioadă
(„Nici nu știu de când datează cel mai vechi poem
din volum”, men*ionează

ce deschide ciclul), astfel încât acel debut
se înfă*ișează acum într-o altă dime

literatură
sfruntare a

realită*ilor ce i se ofereau sub formă de cadru al
existen*ialită*ii: Zăpezile negre, enormă economie
de frig./ Taci – zice ea – sau mai degrabă rumegă-*i
barba!/ (există lucruri care nu se spun)// Dar, de
pretutindeni, dezastrul diurn,/ de pretutindeni
vocea metalizată a/ Judecătorului zilei./ Pilitură de

sub pleoape, cristalin explodând/ în

interven%ii

Un
taur în vitrina de

Acum, Infernul

Pharmakon

o
explica%ie

piatră

Căutarea
căutării (1977-1989)

nenumărate jerbe de foc. Vinovate tăceri,/
sentimen respectuoase umflate cu pompa (…)
Greu se plătește, Doamne, luxul vorbirii”
(
E o atmosferă grea, apăsătoare în aceste poeme
(„întunericul coboară deasupra pământului,/ stelele
pier în liniștea înghe*ată a mării./ Ca un animal agil,
moartea își calculează/ saltul. Împăcat sunt cu
toate” – nu
există nici o împăcare, nu atât cu sine, cât cu
situa * ia , cu sistemul

a veacului
plumburiu/ Dar/ nici ei (moi, l'autre) nu văd
soarele/ diminea*a folosim același autobuz/ ruginit
și greoi.// Inima-mi este crăpată în patru,/ pe creier
se înmul*esc bătăturile vine*ii/ ale neurasteniei./
Atârnăm la capătul aceleiași funii –/ siamezi triști
ai disperării. Tăcem./ Cu to*ii tăcem. De sub zăpezi
colţul ierbii plesnește./ Cândva, niciodată – de la
nord vântul de/ primăvară va coborî. Și atunci va
ploua peste chipuri./ Și atunci vom vorbi

). E în toată această poezie o stare mocnită
de revoltă ce stă să irumpă în fiecare moment.
Poetul și , în această tensiune
interioară, un
violente chiar:„Nu sunt trist, nu sunt fericit, nu sunt
disperat, nu sunt încă/ nici măcar răposat – nu sunt
nimic, nu sunt nimeni, nu vreau/ nimic, nu doresc să
plutesc peste linii, nu vreau libertatea, /nu doresc
transparen*a, nu vreau să aflu lumii esen*a (…) Nu
mai suport să vorbesc, nu suport să mă mișc, nu mai
suport/ nici poemul acesta ă să facă totul
suportabi

dobândește profunzime meditativă
agreează motive filosofice de reflec*i

(„ca niște cavaleri ai deșertăciunii, noi nu
am/ aflat cine suntem” –

ă*il
ică și un tărâm lumesc, de

fapt, în care ză grotesc, cu o
revoltă descătușată :„Ea are *â*ele ca
marea/ și-n *â*e struguri ruginii/ și umbli îmbrăcat
în Zeus/ te duci și vii, apoi rămâi.// Ea are un buric
vulcanic/ ce mișcă într-un ritm nebun – /tu ești
plugarul dintr-o stampă și/ ari pământul cel mai
bun.// Lindickul ei vibrează veșnic/ în văgăuna de

te

).

). La drept vorbind

fiin ' ial oferi t de
societate:„oasele s-au îndoit/ sub povar

” (

moral, cu linii dramatice,

ce încearc
l” (
).

În ciclul poeziilor înscrise între anii 1986-
1999,

lirica lui Liviu
Antonesei ;el

e asupra
existen'ei

) dar mai
puternic pare a fi un filon emo'ional dedus din
volupt e carnale, pasionale, pentru o Eona
metafor provocatoare –

evadea , ca într-un
a sim'urilor

Fragmente alese din via%a de zi cu zi a grefierului

portret

Apari%ia Eonei și celelalte poeme de dragoste
culese din Arborele Gnozei,

Vocea care vine

peisaj

Via*ă de noapte

Cândva,
împreună

caligrafiază

Urlu. Despăr*irea de lume. Un
testament

cronica literară

Constantin

CUBLEŞAN

Poezia intelectuală
(Liviu Antonesei)
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literare, o face ascultând, totodată, de glasul
dinlăuntru. Astfel, Mihai Cimpoi poate distinge la
ea un „parnasianism personalizat”: „Este
parnasiană doar prin versul cizelat, riguros-
canonic, pus sub semnul

de care vorbea Ienăchiţă Văcărescu.
Ca şi străbunul ei, ascultă aşadar de daimonul
lăuntric, transcrie cu fidelitate ceea ce simte în
raport cu universul pe care-l percepe mereu ca «în
joc», mereu «înflorit». Parfumul florilor – suav,
imploziv – înfrăgezeşte formele fixe şi mlădiază
contururile împietrite şi reci de şi

(Alphonse Lemerre, Editeur, Paris, 1886) este
primit ca pe o revelaţie, primind Premiul
Academiei Franceze. Nu e deloc întâmplător că
simbolismul pentru care va opta, în curând, stă sub
semnul celui mai rafinat dintre simbolişti,
Mallarmé. Ca şi autorul francez, Elena Văcărescu a
năzuit să scrie o Carte, „inspirat de universul unei
frumuseţi ideale, de o viaţă transfigurată ce
transcende limitele, facticităţile, vitregiile şi o
situează într-un loc unde poate muri uşor. Va nutri

ascunsă în ramurile îmbrăţişate din
care-şi scot cântecul păsările, va imagina un dialog
al lumii cu privighetoarea…  ”

Elena Văcărescu nu va rămâne indiferentă
nici faţă de expresionismul de la începutul
secolului al XXlea, grefat, în viziunea ei, pe o
tonalitate romantică, de sorginte mitologică
românească . Într-un asemenea context lirica ei se
manifestă ca , poate şi recompensă pentru

). Dorul este
numit „evanghelie a durerii”: „Această evanghelie
a durerii şi a forţei noastre a ieşit din pământul şi din
sufletul nostru, martoră a durerii şi eroismului unui
popor destinat rând pe rând dezastrului şi refacerii
şi al cărui cântec a depăşit limitele bucuriei şi ale
morţii. […] Le-am auzit, aceste prelungi chemări
ale mormântului şi speranţei, printre bordeie ori pe
drumurile noastre şerpuitoare…”

Elena Văcărescu a fost şi o talentată
romancieră,

, în definiţia lui Eugen Simion). O altă
particularitate, subliniată de Mihai Cimpoi, este
ceea ce a numit, în cazul lui Constantin Stere,
roman axat pe un , fără a cădea în
tezism. În memorialul să

, domnind în saloanele literare ca scenă

poien
poeticei faceri

emailuri camee

Chants d'Aurore

dor
D

roman-
memorii

discurs ideologic
figuri

princiare

-ului originar, al

impuse de redutabilul precursor Théophile
Gautier. ” Volumul de debut

eminescian. (Vezi cap.

cu accente memorialistice (

u, scriitorii apar ca

11

12

12

melodia pură

dorul
nemărginit orul, ipostază
românească a „existenţei” umane

„deschisă a vieţii publice” . Scriitoarea realizează
adevărate fiziologii, trecându-i prin faţa memoriei
şi prin viaţă

Romane propriu-zise a scris două:
şi

) de către André
Beaunier, în „Le Figaro” din 19 iulie 1908, cu
precizarea lui Mihai Cimpoi că, în vreme ce
franţuzoaica impunea , Elena
Văcărescu a preferat . Se reînvia,
astfel, romanul epistolar, într-o formulă modernă.

14

15

giganţi orgolioşi
misterioşi

(ca Hugo), (ca Lisle),
(José Maria de Hérédia), (ca

Alfred de Vigny, Chateubriand), (ca
Merimée) etc.

( ). Modelul a fost identificat
în Doamna de La Fayette (autoarea celebrului
roman

cuceritori
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Amor
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1. Cu ani în urmă (încă din 2002 - 2006), editorul şi omul de
cultură Mihai Stan, redactorul-şef al revistei „Litere”şi
director al Edtiturii Bibliotheca din Târgovişte, a avut ideea
proiectului „declanşat sub egida unor entităţi culturale din
Târgovişte şi Chişinău prin Societatea Scriitorilor
Târgovişteni, Asociaţia Naţională a Oamenilor de creaţie din
Republica Moldova şi Universitatea de Stat a Republicii
Moldova, Facultatea de Litere, proiect desfăşurat pe parcursul
a şase ani. Mihai Cimpoi a dus la bun sfârşit marele proiect
Iată cărţile, în ordinea apariţiei:

să se întregească şi cu un studiu asupra
poeţilor Văcăreşti (Ienăchiţă, Nicolae, Alecu şi Iancu). La
acestea, trebuie să adăugăm încă un volum separat despre

(2015), şi încă
unul despre „Şcoala de la Târgovişte”, cu titlul

, tipărit în volumul colectiv

(2014), op îngrijit de Mihai
Stan, care adună comunicările unui simpozion naţional.
2. ,
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015, p. 15.
3. Discursul de recepţie la Academia Română este reprodus

integral de Mihai Cimpoi în
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prometeu şi Pandora. Eseuri
despre Ion Heliade Rădulescu. Itinerar critic dâmboviţeano-
basarabean Ion Heliade Rădulescu: panhymniul
fiinţei iinţării

Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti – prefacerea firii
Ion Ghica – amintirea ca existenţă Esenţa
temeiului

Elena Văcărescu, poeta „neliniştii divine”
Şcolile literare

– spiritus flat (spirit
Şcoala prozatorilor tâgovişteni. Receptarea critică a operei
lui Mircea Horia Simionescu

Elena Văcărescu, poeta „neliniştii divine”

Grigore Alexandrescu: „insuflarea” f
Vasile Cârlova – poetul „sufletului mâhnit”

ul înnoitor)

Addenda II
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem

putea fi trecut cu vederea. Vibra'ia
poet se recunoaște pregnant în toate aceste

(mai ales în proza cu amprente lirice
marcate), autorul impunându-se în cadrul
genera'iei sale (nu numai) cu

(Ilustra ii de Drago

a fi cu totul elocvent . Discursul poetic e
t ran ant , expr imarea l impede,
metaforizarea expresiei are

or unei existen e plate și mai ales opresive.
Lirica sa e în acei ani, atitudine și denun':„Despre
ce nu se poate/ vorbi se poate urla”, scria într-un
poem din 1988 ( ).

Primul segment al antologiei,
, cuprinde texte

editorial din 1989 cu , volum
care a fost cen

-i-se și

domnia sa într-

nsionalitate.
Oricum, poetul scria la vremea acea o de
înfruntare a epocii, de sfidare, de

„

fier

Cu o operă eseistică redutabilă și cu volume
de interes aparte în domeniul sociologiei, Liviu
Antonesei a fost comentat mai ales sub acest aspect
deși poezia nu ă

ică

una dintre vocile cele
mai distincte, mai ales prin exerci*iul său de o
rafinată intelectualitate. Ampla antologie
cuprinzând crea*ia dintre 1977-2012, intitulată

ţ ş
Pătrașcu. Editura Adenium, Iași, 2013) se
dovedește ă

ş dis t i la tă ,
elegan*ă aristocratică în

ciuda faptului că autorul e – mai ales în crea*ia de
început – un rebel, un protestatar, un nesupus
rigoril ţ

de până la
debutul

zurat în bună măsură, acum
adăugându alte poeme din acea perioadă
(„Nici nu știu de când datează cel mai vechi poem
din volum”, men*ionează

ce deschide ciclul), astfel încât acel debut
se înfă*ișează acum într-o altă dime

literatură
sfruntare a

realită*ilor ce i se ofereau sub formă de cadru al
existen*ialită*ii: Zăpezile negre, enormă economie
de frig./ Taci – zice ea – sau mai degrabă rumegă-*i
barba!/ (există lucruri care nu se spun)// Dar, de
pretutindeni, dezastrul diurn,/ de pretutindeni
vocea metalizată a/ Judecătorului zilei./ Pilitură de

sub pleoape, cristalin explodând/ în

interven%ii

Un
taur în vitrina de

Acum, Infernul

Pharmakon

o
explica%ie

piatră

Căutarea
căutării (1977-1989)

nenumărate jerbe de foc. Vinovate tăceri,/
sentimen respectuoase umflate cu pompa (…)
Greu se plătește, Doamne, luxul vorbirii”
(
E o atmosferă grea, apăsătoare în aceste poeme
(„întunericul coboară deasupra pământului,/ stelele
pier în liniștea înghe*ată a mării./ Ca un animal agil,
moartea își calculează/ saltul. Împăcat sunt cu
toate” – nu
există nici o împăcare, nu atât cu sine, cât cu
situa * ia , cu sistemul

a veacului
plumburiu/ Dar/ nici ei (moi, l'autre) nu văd
soarele/ diminea*a folosim același autobuz/ ruginit
și greoi.// Inima-mi este crăpată în patru,/ pe creier
se înmul*esc bătăturile vine*ii/ ale neurasteniei./
Atârnăm la capătul aceleiași funii –/ siamezi triști
ai disperării. Tăcem./ Cu to*ii tăcem. De sub zăpezi
colţul ierbii plesnește./ Cândva, niciodată – de la
nord vântul de/ primăvară va coborî. Și atunci va
ploua peste chipuri./ Și atunci vom vorbi

). E în toată această poezie o stare mocnită
de revoltă ce stă să irumpă în fiecare moment.
Poetul și , în această tensiune
interioară, un
violente chiar:„Nu sunt trist, nu sunt fericit, nu sunt
disperat, nu sunt încă/ nici măcar răposat – nu sunt
nimic, nu sunt nimeni, nu vreau/ nimic, nu doresc să
plutesc peste linii, nu vreau libertatea, /nu doresc
transparen*a, nu vreau să aflu lumii esen*a (…) Nu
mai suport să vorbesc, nu suport să mă mișc, nu mai
suport/ nici poemul acesta ă să facă totul
suportabi

dobândește profunzime meditativă
agreează motive filosofice de reflec*i

(„ca niște cavaleri ai deșertăciunii, noi nu
am/ aflat cine suntem” –

ă*il
ică și un tărâm lumesc, de

fapt, în care ză grotesc, cu o
revoltă descătușată :„Ea are *â*ele ca
marea/ și-n *â*e struguri ruginii/ și umbli îmbrăcat
în Zeus/ te duci și vii, apoi rămâi.// Ea are un buric
vulcanic/ ce mișcă într-un ritm nebun – /tu ești
plugarul dintr-o stampă și/ ari pământul cel mai
bun.// Lindickul ei vibrează veșnic/ în văgăuna de

te

).

). La drept vorbind

fiin ' ial oferi t de
societate:„oasele s-au îndoit/ sub povar

” (

moral, cu linii dramatice,

ce încearc
l” (
).

În ciclul poeziilor înscrise între anii 1986-
1999,

lirica lui Liviu
Antonesei ;el

e asupra
existen'ei

) dar mai
puternic pare a fi un filon emo'ional dedus din
volupt e carnale, pasionale, pentru o Eona
metafor provocatoare –

evadea , ca într-un
a sim'urilor

Fragmente alese din via%a de zi cu zi a grefierului

portret

Apari%ia Eonei și celelalte poeme de dragoste
culese din Arborele Gnozei,

Vocea care vine

peisaj

Via*ă de noapte

Cândva,
împreună

caligrafiază

Urlu. Despăr*irea de lume. Un
testament

cronica literară

Constantin

CUBLEŞAN

Poezia intelectuală
(Liviu Antonesei)
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mătasă/ te ui*i la el cum se ridică/ și-acuma tu chiar
ești acasă.// Cât de nectarul dintre mai bine
e să nu vorbești – /aruncă-te-n licoarea dulce/ și lasă
storul la ferești” (
Apropierea de poezia erotică a lui Emil Brumaru e
lesne de sesizat, numai că, dacă la acesta

al provocării bunului sim*, la Liviu
Antonesei simulării unei iubiri
dezlăn*uite tocmai pentru a

La care se adaugă o
plăcere ludică

ași temă:„La
intrarea grotei tale/ E o bucurie
mare – /nu e moarte, nu e jale,/
doar o calmă scufundare.//
Grota ta, dulce inel,/

. Folclorizarea însă are
stilizărilor din

ană:

Creta nu
e Potaissa,/ Creta-n oase, Creta-
n sânge,/ un ochi râde, altul
plânge,/ sub privirile nătânge,/
sub privirile nătânge” (

meditativ-reflexivă,
cu

încărcătură filosofică
melancolia eminesciană:„Un val se scufundă într-
al val și așa mai departe,/ val după val, după
val,după val…/ așa e ritmul, așa e ritmul nostru/ de
mii de ani, de la facerea lumii./ O zei*ă despletită

ren*uite, albe, și roșii, și negre/ ale unui pământ
pe care a-nceput/ aventura trecerii noastre prin
vreme” (

în toată o doză
de livresc

ă
flagrantă
din subteranele unor stări

coapse/

).

, pitorescul
obsedantului joc de imagini sexi'ine de un
spectaculos

avem o strategie a
putea evada astfel din

terifiantul diurn existen'ial.
în a dezvolta

varia'iuni pe acee

pune la
boboc cercel” (alt

), amintind oarecum de
antonpannescul

rafinamentul
poezia barbi „Anaisa, jos
caisa./ Creta nu e Potaissa./
Creta-n oase, Creta-n sânge,/ un
ochi râde, altul plânge./

). Dar, de-acum
suntem în ciclul din anii 2008-
2011,

. Poezia e acum
având mult

ma i mu l t imp l i ca ' i i
, uneori metafora amintind

de
ape și un taur înspumat/ clocotind pe întinderile/
zd

).
E lirica lui Liviu Antonesei

, asumat organic,astfel încât acea
intelectualitate de care vorbeam se filtreaz acum
într-un discurs de simplitate, poezia
revelându-se astfel

Cântecel de dragoste

Cântecel de
dragoste

Spital al
amorului

Cântecul
minotaurului

Povești filosofice cretane
și alte poeme

În ritm, în ritm totul curge…

febrile, ale unui calm aparent, angoasat:„Nu, nu
diminea'a devreme, ci cu noaptea-n cap,/ Pe
veranda din fa'a casei,/ Cu aburii cafelei

i coșmar,

Viteza luminii, viteza particulei neutrino
– /Marile dezbateri fizice ale verii,/ Al

.
Nu pu'ine poeme sunt

nota'ii ale impresiilor stârnite
de

de care se apropie ,
având aprior
desigur, emo iile unor întâlniri
cu istorii din mai vechi lecturi
i n i ' i a t i c e :

). Evocator, versul
amintește adesea ritmica
prozodiei antice în descrip'ia
pastelurilor:

uze./ Iordanul clipea sub stele, sfânt și
vagant/ când în adân

ar

a vie” ( ).
Evolu'ia acestei lirici,

la o contempla'ie
de-acum,

asupra cenzurii intelectuale sub puterea
LiviuAntonesei își compune versul.

încerc să
alung rămăși*ele/ Unu rămăși*ele nop*ii.//
Un coșmar sosit din lumea de-acasă,/ Din lunga
mea istorie,/ Pe sub stelele răsfirate pe cerul de
cerneală.//

e acestei
toamne care nu mai vine – nu vine aici/ După regula
de aur, mai degrabă se insinuează,/ Se strecoară
prin nebăgare de seamă.// Nimic nu depășește

cuantele coșmarului –/ Poate un
vis sosit pe neașteptate?” (

călătoriile pe care le face,de
regulă în *inuturi exotice, cu
plăcerea descoperirii altor
lumi, însă

i, nemărturisite
ţ

„ c ă l d u ţ ă ,
mângâietoare, mediteraneană,/
începe să împrăștie în valuri
cenușa./ Atlantida, Santorini,
Vezuviu – /iarba, florile și
copacii invadând,/ laolaltă cu
idio*ii ce-și spun turiști,/ locul
bătrânelor dezastre” (

„Eu sunt dintre cei
care în Nil s-au scăldat,/ în

Marea cea Moartă botez am primit,/ cu sarea cea vie
lipită de b

curi m-am tot scufundat,/
lăsând lângă maluri beduine mofluze./ Drept care-n
cvadrigă m-am fost ridicat/ și-am plecat pe sub

bori, în vântul ce-adie/ pentru că doar de la ea
lumină primesc,/ doar pe câmpia ei plutește
bobocul/ pe mări legănate din apa ce

de la năbădăioasele
atitudini de revoltă, de odinioară,
magistrală a lumii, dă seama tocmai

căreia

În
ostrovele Azore. 14)

Santorini.
Vezuviu

***

După 3-4 lecturi, sufici nt de atente, cu
însemnări și sublinieri directe pe volumul de poeme

(2014), antologie îngrijită de
Stelian Cârstea și apărută la Editura

șocat de noutatea
comunicării textelor într-o gamă modernă
diversificată și lejeră. La urma urmelor,
existen*ialistă. De îndată

Antologia în cauză (190 de pagini)

ortem, a readus-o
în aten*ia noastră fratele său mai mare, Stelian
Cârstean, folclorist, absolvent al

mea, care se pierde în
timp, dincolo de rostirea celebră a lui Descartes, a
reușit să formuleze câteva titluri, care vizează, însă
diferen*iat, pe cele patru volume apărute, pe când
poet trăia, și când, trebuie s-o spunem, critica de
în a făcut datoria, în bună parte. umai
că poet l însuși, reticent peste poate, nu s-a avântat
nici el în ...bătaia din epocă că
el își cunoștea valoarea intrinsecă a poemelor
apărute, nedorindu-și o publicitate cu tot
dinadinsul.

Lauren*iu Cârstean a rămas „o prezen*ă
discretă” (

, „de o
impresionantă sobrietate stilistică

titlului antologiei de fa*ă, care
bate spre filosofie („rostirea”), spre calcul
matematic ori spre pruden*ă seniorială, se poate
dezvolta un eseu cumulativ cu indicatori teoretici,

e

n „Pandora”,
din București, am fost

, am chibzuit la un posibil
titlu al demersului meu critic.

s-a
datorat crea'iei poetului (n. în
1946, Vicovu de Jos, Bucovina, d. în 2010, la
București), pe care acum, postm

Filologiei
bucureștene în 1964,

din Capitala României.
Așadar, îndoiala

ul
tâmpinare și- N

u
puștii criticii . Sigur

(Sesizase o asemenea stare de fapt chiar
Lauren'iu Ulici, în cartea lui

, Ed. Eminescu,
1995).

cum bine sublinia Adrian Dinu Rachieru
în antologiei (la care ne raportam)

” (apud același
critic).

În privin'a

Rostirea și tăcerea

Lauren!iu Cârstean

Promo%ia Centenar a

Postfa%a

Universită*ii

Literatura română
contemporană, I, Promo*ia 1970

coborând în timp până la pitagoreici și urcând până
la Constantin Noica, Edgar Papu,

„rostirea”,
forma lungă a infi

), reprezintă începutul vie*ii,
ridicarea pe verticală

a cuvintelor, a limbajului. Adică, o
proslăvire a lui „a fi”.

cuvânt atât de răspândit în aria de limbi
romanice, se contrapune în toate formulările sale
pilduitoare, de opozi*ie tranșantă, primului enun*at.

înregistrăm prin întreg titlu
a armonizat două for*e opuse,

contrare. Rezultat ?! - o sinteză de a stabiliza
„fe*ele tăcerii” ale unui la
universurile lumii cotidiene. Adică, poetul se ia pe
sine

tă cotele adâncimii acestuia, fie în starea lui
pură, intangibilă, fie a celorlalte co

într-o
altă paradigmă în următoarele două volume:

tului. După 2000,
acestea s-au transformat într-un tăvălug becisnic.

numai poetul le
populează „în singurătatea sa”. Cum numai
simboliștii francezi (ca și cei români din e
două decenii ale sec. 20) descopereau mirajul
apelor, Lauren*iu Cârstean apreciază că numai
marea „limpezește (...) vuietul lumii”. Ba, mai
mult, corporalitatea mediului acvatic musai să
aibă...o inimă! De îndată ce conven*ia a fost

tă, iar corăbiile se îndepărtează de *ărm,
[intră]

Orizonturile semantice ale cuvintelor, din
poemul de gardă al volumului, rămân deschise,
lăsându-se populate de fiecare lector

Întreg poemul se arată a fi o constatar
al oricărui

ez, în

Adrian Marino,
Ctin Barbu.(De altfel, atât cuvântul

nitivului , care, la rându-i, <
(< lat.

a fiin'ei umane, și luarea în
posesie

din formularea de titlu (s.f.< lat.
),

În cazul poetului Lauren'iu Cârstean,
o

. Poetul
ul

dinamic, nepervertit

obiect al unei analize de laborator și, prismatic,
cau

mponente –
freudiene sau jungiene.

Observa'iile mele pot fi argumentate cu mai
toate crea'iile din primul volum,

(1977), reluate (selectiv)

(1985) și (1987). În ceea ce le-a urmat acestora,
se simte nu atât dilu'ia inspira'iei, cât presiunea
modelelor epice ale momen

Spa'iul interior este dezvoltat într-un fel de
coridoare ale viziunii pe care

primel

...
parafa

.

avizat.
e de

tip heraldic poem din perioada
optezeciștilor congeneri.

Bântuit mai tot timpul de restabilirea
specificului , de atomizarea acestuia prin incursiuni
în clasele adresabile compara'iilor, not

a rosti
rost rostrum

tacere

coincidentia
oppositorum

sine

Sinele poetului devine
astfel un caz clinic, demn de a fi explorat.

(

Peisaj
Alb

curajul și cuvintele

,Tăcerea

inutul
îndepărtatelor seri

într-o nouă măsură

Lauren!iu Cârstean
Explorarea sinelui,

.

fiind în viaţă

cronica literarăcronica literară
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mătasă/ te ui*i la el cum se ridică/ și-acuma tu chiar
ești acasă.// Cât de nectarul dintre mai bine
e să nu vorbești – /aruncă-te-n licoarea dulce/ și lasă
storul la ferești” (
Apropierea de poezia erotică a lui Emil Brumaru e
lesne de sesizat, numai că, dacă la acesta

al provocării bunului sim*, la Liviu
Antonesei simulării unei iubiri
dezlăn*uite tocmai pentru a

La care se adaugă o
plăcere ludică

ași temă:„La
intrarea grotei tale/ E o bucurie
mare – /nu e moarte, nu e jale,/
doar o calmă scufundare.//
Grota ta, dulce inel,/

. Folclorizarea însă are
stilizărilor din

ană:

Creta nu
e Potaissa,/ Creta-n oase, Creta-
n sânge,/ un ochi râde, altul
plânge,/ sub privirile nătânge,/
sub privirile nătânge” (

meditativ-reflexivă,
c u

încărcătură filosofică
melancolia eminesciană:„Un val se scufundă într-
al val și așa mai departe,/ val după val, după
val,după val…/ așa e ritmul, așa e ritmul nostru/ de
mii de ani, de la facerea lumii./ O zei*ă despletită

ren*uite, albe, și roșii, și negre/ ale unui pământ
pe care a-nceput/ aventura trecerii noastre prin
vreme” (

în toată o doză
de livresc

ă
flagrantă
din subteranele unor stări

coapse/

).

, pitorescul
obsedantului joc de imagini sexi'ine de un
spectaculos

avem o strategie a
putea evada astfel din

terifiantul diurn existen'ial.
în a dezvolta

varia'iuni pe acee

pune la
boboc cercel” (alt

), amintind oarecum de
antonpannescul

rafinamentul
poezia barbi „Anaisa, jos
caisa./ Creta nu e Potaissa./
Creta-n oase, Creta-n sânge,/ un
ochi râde, altul plânge./

). Dar, de-acum
suntem în ciclul din anii 2008-
2011,

. Poezia e acum
având mult

ma i mu l t imp l i ca ' i i
, uneori metafora amintind

de
ape și un taur înspumat/ clocotind pe întinderile/
zd

).
E lirica lui Liviu Antonesei

, asumat organic,astfel încât acea
intelectualitate de care vorbeam se filtreaz acum
într-un discurs de simplitate, poezia
revelându-se astfel

Cântecel de dragoste

Cântecel de
dragoste

Spital al
amorului

Cântecul
minotaurului

Povești filosofice cretane
și alte poeme

În ritm, în ritm totul curge…

febrile, ale unui calm aparent, angoasat:„Nu, nu
diminea'a devreme, ci cu noaptea-n cap,/ Pe
veranda din fa'a casei,/ Cu aburii cafelei

i coșmar,

Viteza luminii, viteza particulei neutrino
– /Marile dezbateri fizice ale verii,/ Al

.
Nu pu'ine poeme sunt

nota'ii ale impresiilor stârnite
de

de care se apropie ,
având aprior
desigur, emo iile unor întâlniri
cu istorii din mai vechi lecturi
i n i ' i a t i c e :

). Evocator, versul
amintește adesea ritmica
prozodiei antice în descrip'ia
pastelurilor:

uze./ Iordanul clipea sub stele, sfânt și
vagant/ când în adân

ar

a vie” ( ).
Evolu'ia acestei lirici,

la o contempla'ie
de-acum,

asupra cenzurii intelectuale sub puterea
LiviuAntonesei își compune versul.

încerc să
alung rămăși*ele/ Unu rămăși*ele nop*ii.//
Un coșmar sosit din lumea de-acasă,/ Din lunga
mea istorie,/ Pe sub stelele răsfirate pe cerul de
cerneală.//

e acestei
toamne care nu mai vine – nu vine aici/ După regula
de aur, mai degrabă se insinuează,/ Se strecoară
prin nebăgare de seamă.// Nimic nu depășește

cuantele coșmarului –/ Poate un
vis sosit pe neașteptate?” (

călătoriile pe care le face,de
regulă în *inuturi exotice, cu
plăcerea descoperirii altor
lumi, însă

i, nemărturisite
ţ

„ c ă l d u ţ ă ,
mângâietoare, mediteraneană,/
începe să împrăștie în valuri
cenușa./ Atlantida, Santorini,
Vezuviu – /iarba, florile și
copacii invadând,/ laolaltă cu
idio*ii ce-și spun turiști,/ locul
bătrânelor dezastre” (

„Eu sunt dintre cei
care în Nil s-au scăldat,/ în

Marea cea Moartă botez am primit,/ cu sarea cea vie
lipită de b

curi m-am tot scufundat,/
lăsând lângă maluri beduine mofluze./ Drept care-n
cvadrigă m-am fost ridicat/ și-am plecat pe sub

bori, în vântul ce-adie/ pentru că doar de la ea
lumină primesc,/ doar pe câmpia ei plutește
bobocul/ pe mări legănate din apa ce

de la năbădăioasele
atitudini de revoltă, de odinioară,
magistrală a lumii, dă seama tocmai

căreia

În
ostrovele Azore. 14)

Santorini.
Vezuviu

***

După 3-4 lecturi, sufici nt de atente, cu
însemnări și sublinieri directe pe volumul de poeme

(2014), antologie îngrijită de
Stelian Cârstea și apărută la Editura

șocat de noutatea
comunicării textelor într-o gamă modernă
diversificată și lejeră. La urma urmelor,
existen*ialistă. De îndată

Antologia în cauză (190 de pagini)

ortem, a readus-o
în aten*ia noastră fratele său mai mare, Stelian
Cârstean, folclorist, absolvent al

mea, care se pierde în
timp, dincolo de rostirea celebră a lui Descartes, a
reușit să formuleze câteva titluri, care vizează, însă
diferen*iat, pe cele patru volume apărute, pe când
poet trăia, și când, trebuie s-o spunem, critica de
în a făcut datoria, în bună parte. umai
că poet l însuși, reticent peste poate, nu s-a avântat
nici el în ...bătaia din epocă că
el își cunoștea valoarea intrinsecă a poemelor
apărute, nedorindu-și o publicitate cu tot
dinadinsul.

Lauren*iu Cârstean a rămas „o prezen*ă
discretă” (

, „de o
impresionantă sobrietate stilistică

titlului antologiei de fa*ă, care
bate spre filosofie („rostirea”), spre calcul
matematic ori spre pruden*ă seniorială, se poate
dezvolta un eseu cumulativ cu indicatori teoretici,

e

n „Pandora”,
din București, am fost

, am chibzuit la un posibil
titlu al demersului meu critic.

s-a
datorat crea'iei poetului (n. în
1946, Vicovu de Jos, Bucovina, d. în 2010, la
București), pe care acum, postm

Filologiei
bucureștene în 1964,

din Capitala României.
Așadar, îndoiala

ul
tâmpinare și- N

u
puștii criticii . Sigur

(Sesizase o asemenea stare de fapt chiar
Lauren'iu Ulici, în cartea lui

, Ed. Eminescu,
1995).

cum bine sublinia Adrian Dinu Rachieru
în antologiei (la care ne raportam)

” (apud același
critic).

În privin'a

Rostirea și tăcerea

Lauren!iu Cârstean

Promo%ia Centenar a

Postfa%a

Universită*ii

Literatura română
contemporană, I, Promo*ia 1970

coborând în timp până la pitagoreici și urcând până
la Constantin Noica, Edgar Papu,

„rostirea”,
forma lungă a infi

), reprezintă începutul vie*ii,
ridicarea pe verticală

a cuvintelor, a limbajului. Adică, o
proslăvire a lui „a fi”.

cuvânt atât de răspândit în aria de limbi
romanice, se contrapune în toate formulările sale
pilduitoare, de opozi*ie tranșantă, primului enun*at.

înregistrăm prin întreg titlu
a armonizat două for*e opuse,

contrare. Rezultat ?! - o sinteză de a stabiliza
„fe*ele tăcerii” ale unui la
universurile lumii cotidiene. Adică, poetul se ia pe
sine

tă cotele adâncimii acestuia, fie în starea lui
pură, intangibilă, fie a celorlalte co

într-o
altă paradigmă în următoarele două volume:

tului. După 2000,
acestea s-au transformat într-un tăvălug becisnic.

numai poetul le
populează „în singurătatea sa”. Cum numai
simboliștii francezi (ca și cei români din e
două decenii ale sec. 20) descopereau mirajul
apelor, Lauren*iu Cârstean apreciază că numai
marea „limpezește (...) vuietul lumii”. Ba, mai
mult, corporalitatea mediului acvatic musai să
aibă...o inimă! De îndată ce conven*ia a fost

tă, iar corăbiile se îndepărtează de *ărm,
[intră]

Orizonturile semantice ale cuvintelor, din
poemul de gardă al volumului, rămân deschise,
lăsându-se populate de fiecare lector

Întreg poemul se arată a fi o constatar
al oricărui

ez, în

Adrian Marino,
Ctin Barbu.(De altfel, atât cuvântul

nitivului , care, la rându-i, <
(< lat.

a fiin'ei umane, și luarea în
posesie

din formularea de titlu (s.f.< lat.
),

În cazul poetului Lauren'iu Cârstean,
o

. Poetul
ul

dinamic, nepervertit

obiect al unei analize de laborator și, prismatic,
cau

mponente –
freudiene sau jungiene.

Observa'iile mele pot fi argumentate cu mai
toate crea'iile din primul volum,

(1977), reluate (selectiv)

(1985) și (1987). În ceea ce le-a urmat acestora,
se simte nu atât dilu'ia inspira'iei, cât presiunea
modelelor epice ale momen

Spa'iul interior este dezvoltat într-un fel de
coridoare ale viziunii pe care

primel

...
parafa

.

avizat.
e de

tip heraldic poem din perioada
optezeciștilor congeneri.

Bântuit mai tot timpul de restabilirea
specificului , de atomizarea acestuia prin incursiuni
în clasele adresabile compara'iilor, not

a rosti
rost rostrum

tacere

coincidentia
oppositorum

sine

Sinele poetului devine
astfel un caz clinic, demn de a fi explorat.

(

Peisaj
Alb

curajul și cuvintele

,Tăcerea

inutul
îndepărtatelor seri

într-o nouă măsură

Lauren!iu Cârstean
Explorarea sinelui,

.

fiind în viaţă

cronica literarăcronica literară
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treacăt, reminiscen*e sau trimiteri spre

fermecătoare degajată, re*in câteva formulări de
tropi

fiindcă au

l rămâne

la V.
Alecsandri și suita, până azi, să înregistrăm

la un pictor
vă Pamuk, ori constructor în toată
regula de universuri concrete.

, care, în
final, lasă spa*iul deschis, ca pe o fereastră în inima
universului cutezător:

(partea a doua a poemului rămâne o
răsucire a gândul în
chingile dezorientării, cl

poeme de
Blaga (

), Nichita (

Alte titluri sub aceeași zodie a idea'iei
identificate mai sus :

, suita de , și de pictopoezii,
(à la George Bacovia),

(à la Șt. Aug. Doinaș sau Al.
Philippide).

Pentru ineditul lor și frumuse'ea

(metafora, sinecdoca, hiperbola, catchreza)
îndulcind lumea expozeurilor abstract/generice,
din punct de vedere semantic, ei sunt mai înguști
decât figurile de stil, ca terminologie (Mioara
Avram). Dar , intrat în circuitul uzual, ei
au devenit prioritari și expresivi:

( ).
Aci, autorul este poet al concretului

religios. Altundeva, invocarea vagului se face prin
prezen'a mamei:

( .
Scriitoru un obsedat de facerea

...poeziei, exprimându-se despre, în fiecare din cele
patru volume publicate. În cel din 1985, ,
aște

tablouri
impresioniste, cu nuan'e de acuarele, care mai de
care,

. El devine halucinant ca
zut de Orhan

Citez par'ial poemul

...
ui interiorizat, stabilit ori strâns

ar de tip bacovian,
trimi'ând la inexpresivul vers „sunt fericit”, din

arată-mi drumul/ până la vinovatul meu
trup s-a
părut/ să fiu tânăr / și să cred/ că nimic nu s-a mai
putut

spre seară/ în
vestimentele lor de atlas / magii bântuiră
închipuirea bolnavului

laolată – trupul și harfa / sub

mâna albă a mamei

dăm însă peste aceeași chibzuită căutare a
sinelui

am ridicat într-o singură
noapte/ un oraș/ casă cu casă/ lopată de nisip lângă
/ lopată de nisip / oameni buldozere/ toate veneau/
la un singur cuvânt/ vitrali

cul / despre care lumea vorbea/ o neliniște
nesfârșită/ farmecul unor locuri/ nervii// într-o
singură noapte / pe caldarâmul/ încă încins/ și
totuși diminea*a

voi în%elege cât de ciudat mi

întâmpla / de atunci,

liniștit printre arbori ochiul)

Peisaje

vorbitor

martorul

ile catedralei / parcurile
și la

/ privirile ridicându-mi / încotro
mai alerg

ca într-un joc de copii
mâinile).

pe cai somnoroși
peisaje I,II,III

peisaj I

sub zăpada
uscată
să bat să întind eu mâna
poem fără contur

‒

ptându-ne să con#ină descrieri à

poemul (1957).

oritate, din spa'iul labirintic al sinelui, de pe
coridoarele lui, Lauren'iu Cârstean

,
ro

apropie de Camil Petrescu și noocra'ia sa, nu în
mod declarat și demonstrativ, ci subtextual, prin
orânduirea , deloc alese
anume. P

de suprarealiști :
,

( /
),

),
). Câteva secven'e:

.
Ce boare de vânt liric vine dinspreArghezi,

cel din poezia
în lumea

concretului... .
Dar numai atât, de ochii lumii...

contemporane! Numaidecât, imea poemului se
sus'ine prin

. Și
ceva pe deasupra, titlul (

( ).

-i reînvieze memoria prin
textele pilduitoare ale unei valori creatoar

terne –

,

n'elegerile, sensurile
degajate ale cuvintelor.

,

de identitate, s-a cutremurat

Cogito

temeinicia lucrurilor/
coborî (

copile / eu într-o zi voi scrie sau voi tace // tu
-
- / pe aripi de ape // tu

De-a v-a%i ascuns!

undate/ în miezul zilei
orbi ca

niște orbi: / via%a

via%a, moartea,
iubirea, natura, rela%iile interumane

sinele lui

Ca poet noician, în căutarea stărilor de
interi

își disjunge
cuvintele, căci la acest nivel poetul este pe deplin
înzestrat ca să stească „eu am văzut idei”. Se

schimnică a cuvintelor
rin tranșarea, uneori abruptă, Lauren*iu

Cârstean s-a apropiat vizibil

(dezvoltă un
ipotetic dialog între tată și fiu

Aparent, poetul coboară

înăl*

ca să se justifice

Toată antologia devine referen*ială pentru
poetul Luren*iu Cârstean, gra*ie fratelui său mai
mare, care a căutat să

e care nu
vor păli în timp. Nu temele e

cunoscute în
detaliu, deși de îndelungată tradi*ie, la toate
popoarele civilizate ale lumii, intersectând multe
dintre poeme, îl aduc în actualitate pe poetul
Lauren*iu Cârstean, ci jocul pătimaș, scurtisim,
către

într-o supraveghere permanentă, oferită

cu terezia pentru a nu șubrezi î

Rămân la convingerea că poetul Lauren*iu
Cârstean a fost un iubitor al antichită*ii ca și al
modernită*ii deopotrivă. Că a fost văzut
ieșind din apele mării și că el semăna chiar cu cel
din actele că văzându-

de
dincolo de arbori

alb
scrisoare I

vis

în pofida oricărei alte tenta&ii
ca să poată cunoaște altfel

către sine alb/ în singura ta încăpere:/
alb în singurul tău gând

inventează păstorii /cei care duc turmele
către/nouri de miere
inventează ..

domestic: pijama, cravată, încăl*ări

miros de lăcrămioare parabolele/ unui
secol roșu tranșee desf

fără fără măsură fără/ iertare

simbol, parabolă, semn lingvistic, sintaxă

lucidă ‒

se în propria-i oglindă

comentariile mele critice doar
pe înăl*imile de comunicare ale unor poeme, mereu

ircuitul ideilor, părăsind, cu bună
știin*ă, acele texte ...de îndemânare

...
specifică autorului. Gândul meu a fost al unei căr*i
gen

n de apreciat gestul fratelui mai mare, a
îngrijitorului edi*iei, alături de colegul nostru de
facultate, Ion Monafu

zăbovesc
existen*ei, care circulă ca în vasele comunicante, în
toate poemele, îndreptându-se stăruitor... spre cap,
pentru comparare

, poetul Lauren*iu Cârstean – cel din
antologia de fa*ă, a produs dislocări clare la nivelul
viziunii poetice moderne în spa*iul românesc, el
trebuind să fie recunoscut a ături de Cezar Balta

tul Mircea Ivănescu
sau de înnoitorul Cezar Ivănescu, Ileana
Mălăncioiu ș.a.

Ca o dulce amăgire, formulez o amară
constat casetei tehnice la
mai toate căr*ile tipărite după 1990

Ce bogă*ie de informa*ie oferea prezen*a
acesteia la sfârșitul câte unei edi*ii apărute până în
1989, de la tiraj, până la numele redactorului de

carte ș.a.
Astăzi, în prelungit

fără s-o
mai caute ori s-o anun*e vreuna din puzderia de
edituri existente în România.

! (un sorescian bine venit!)
Vezi în întregime poemul

* * *

*Am calibrat

sincopate în c
(dar nu pedestre

!) create topografic în aceeași modalitate

(!). Aici s-ar încadra și cap.
.

Dem

(editor senior) , de a
reproduce câteva texte critice semnate, ,,atunci”
(când ?!) : Constantin Sorescu, Dumitru Radu
Popa. Ele complinesc pe cele apar'inând lui
Lauren'iu Ulici ( ) și Adrian Dinu Rachieru
( ).

* Nu , doar enun': cu seva

, aș invoca doar numele lui Victor
Brauner suprarealistul.

Oricum

l g,
Grigore Hagiu, de experimenta

Desigur , fiecare în compartimentul
valoric, specific lui.

are cu privire la dispari'ia
.

,

anotimp al democra'iei,

se vede pe sine.

Restitu%io Din
Manuscrise

.

s-au dus to%i și toate pe o cale

prefa*ă
postfa*ă

Istoria literară, peste tot în lumea
civilizată, are încă nevoie de clasificări credibile

nenturnată,

‒

N.B.

‒

cronica literară
Concursului Naţional de poezie,

„Aurel Dumitraşcu”,
ediţia 2015

debut în volum,

Organizat de Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”
Neamţ şi revista de cultură, arte & atitudine „Conta”, în anul
în care se împlinesc 25 de ani de la moartea poetului (16
septembrie) şi 60 de ani de la naştere (21 noiembrie),
Concursul Naţional de poezie, debut în volum, „Aurel
Dumitraşcu” şi-a desemnat cîştigătorul. Juriul format din
scriitorii Vasile Spiridon (preşedinte), Liviu Ioan Stoiciu,
Emil Nicolae, Adrian G. Romila, Nicolae Sava, Vlad A.
Gheorghiu şi Adrian Alui Gheorghe (iniţiator şi coordonator
al proiectului), membri ai redacţiei revistei „Conta”, luînd în
discuţie manuscrisele prezentate în concurs, semnate de Ioan
Bodiu (Ploieşti), Cristina Mihaela Botîlcă (Gruiu, Ilfov), Ana
Donţu (Sibiu), Tănase N. Grosu (Pseudonim: Th. Grossman;
Bucureşti), Macrina Viorica Lazăr (Topliţa/ Harghita),
Valeria Matciac (Republica Moldova, Chişinău), Alexandru
Povarnă (Bucureşti), Carla Francesca Schoppel (Braşov),
Alexandru Strâmbu (Bucureşti) şi Andreea Voicu (Moreni,
Dâmboviţa) a decis să acorde premiul „Aurel Dumitraşcu”
manuscrisului cu titlul „Cadrul 25”, semnat de Ana Donţu
(Sibiu). Manuscrisul premiat va fi tipărit la o editură care
promovează, cu precădere, poezia debutanţilor şi va fi lansat
la Piatra Neamţ în cursul lunii noiembrie.

La primele zece ediţii ale concursului, care s-a desfăşurat
la Neamţ în perioada 1994 – 2003, au fost premiaţi şi au
debutat Florin Oancea (Sibiu) si Vasile Baghiu (Piatra Neamt)
în 1994; Mihai Ignat (Braşov) în 1995; Ana Maria Zlăvog
(Iaşi) în 1996; Cristian Galeriu (Bucureşti) în 1997; Sorin
Gherguţ (Bucureşti) în 1998; Daniel Moşoiu (Cluj Napoca) şi
Constantin Virgil Bănescu (Tîrgovişte) în 1999; Cătălin
Chelaru (Iaşi) în anul 2000; Elena Vlădăreanu (Bucureşti) în
anul 2001; Dan Coman (Bistriţa Năsăud) în anul 2002; Mihai
Curtean (Sibiu) în anul 2003.

Concursul a fost întrerupt după ce trei ediţii, consecutiv,
organizatorii şi juriul nu şi-au dat acordul pentru a premia şi
publica volume care nu se suţineau valoric, după excelenta
serie de autori debutaţi în acest context. Din juriu au făcut
parte, la primele zece ediţii, între alţii, Cezar Ivănescu,
Cristian Simionescu, Liviu Ioan Stoiciu, Radu Săplăcan,
Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae Sava, Radu
Florescu, Cristian Livescu, Emil Nicolae, Lucian Vasiliu,
Vasile Spiridon.

*u (n. 1 decembrie 1985, Rep. Moldova) a
absolvit Facultatea de Litere și Arte a Universită*ii „Lucian
Blaga” din Sibiu. Membru fondator al grupării „Zona nouă”, a
publicat poezie în mai multe reviste literare (Echinox, Corpul
T, Hyperion) și în antologia colectivă Zona Nouă (2011). În
2015, a fost printre cei șase tineri scriitori selecta*i pe lista
lungă a Concursului interna*ional PEN NEWVOICES.

Adrian Alui Gheorghe, iniţiator al proiectului: „Dacă
avem un cîştigător al acestei ediţii, trebuie să recunoaştem că
demersul nostru a fost unul reuşit. Sunt un susţinător al
poeziei tinere şi mă bucură orice sunet original, proaspăt.
Poezia este acea energie interioară a unei limbi, a unei culturi
care îi dă vigoarea de moment. Au fost, în concurs şi alte voci
notabile, care vor reuşi în final dacă vor avea puterea să
depăşească primele niveluri de comunicare, dacă vor intra în
dialog cu poeticile actuale. Mizez, de exemplu şi pe poezia
foarte tinerei autoareAndreea Voicu, cu un manuscris aproape
de debut. Voi urmări, fireşte şi evoluţiile celorlalţi.
Manuscrisul semnat de Ana Donţu ne-a convins pe toţi că
avem de a face cu un poet format, aşteptăm confirmarea
criticii literare, a cititorilor.

l omagia pe Aurel Dumitraşcu, un
poet optzecist care s-a risipit pe sine pentru ca poezia să aibă
prezent şi orizont.”

Ana Don

Acest concurs este, în orice caz,
cel mai frumos mod de a-
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treacăt, reminiscen*e sau trimiteri spre

fermecătoare degajată, re*in câteva formulări de
tropi

fiindcă au

l rămâne

la V.
Alecsandri și suita, până azi, să înregistrăm

la un pictor
vă Pamuk, ori constructor în toată
regula de universuri concrete.

, care, în
final, lasă spa*iul deschis, ca pe o fereastră în inima
universului cutezător:

(partea a doua a poemului rămâne o
răsucire a gândul în
chingile dezorientării, cl

poeme de
Blaga (

), Nichita (

Alte titluri sub aceeași zodie a idea'iei
identificate mai sus :

, suita de , și de pictopoezii,
(à la George Bacovia),

(à la Șt. Aug. Doinaș sau Al.
Philippide).

Pentru ineditul lor și frumuse'ea

(metafora, sinecdoca, hiperbola, catchreza)
îndulcind lumea expozeurilor abstract/generice,
din punct de vedere semantic, ei sunt mai înguști
decât figurile de stil, ca terminologie (Mioara
Avram). Dar , intrat în circuitul uzual, ei
au devenit prioritari și expresivi:

( ).
Aci, autorul este poet al concretului

religios. Altundeva, invocarea vagului se face prin
prezen'a mamei:

( .
Scriitoru un obsedat de facerea

...poeziei, exprimându-se despre, în fiecare din cele
patru volume publicate. În cel din 1985, ,
aște

tablouri
impresioniste, cu nuan'e de acuarele, care mai de
care,

. El devine halucinant ca
zut de Orhan

Citez par'ial poemul

...
ui interiorizat, stabilit ori strâns

ar de tip bacovian,
trimi'ând la inexpresivul vers „sunt fericit”, din

arată-mi drumul/ până la vinovatul meu
trup s-a
părut/ să fiu tânăr / și să cred/ că nimic nu s-a mai
putut

spre seară/ în
vestimentele lor de atlas / magii bântuiră
închipuirea bolnavului

laolată – trupul și harfa / sub

mâna albă a mamei

dăm însă peste aceeași chibzuită căutare a
sinelui

am ridicat într-o singură
noapte/ un oraș/ casă cu casă/ lopată de nisip lângă
/ lopată de nisip / oameni buldozere/ toate veneau/
la un singur cuvânt/ vitrali

cul / despre care lumea vorbea/ o neliniște
nesfârșită/ farmecul unor locuri/ nervii// într-o
singură noapte / pe caldarâmul/ încă încins/ și
totuși diminea*a

voi în%elege cât de ciudat mi

întâmpla / de atunci,

liniștit printre arbori ochiul)

Peisaje

vorbitor

martorul

ile catedralei / parcurile
și la

/ privirile ridicându-mi / încotro
mai alerg

ca într-un joc de copii
mâinile).

pe cai somnoroși
peisaje I,II,III

peisaj I

sub zăpada
uscată
să bat să întind eu mâna
poem fără contur

‒

ptându-ne să con#ină descrieri à

poemul (1957).

oritate, din spa'iul labirintic al sinelui, de pe
coridoarele lui, Lauren'iu Cârstean

,
ro

apropie de Camil Petrescu și noocra'ia sa, nu în
mod declarat și demonstrativ, ci subtextual, prin
orânduirea , deloc alese
anume. P

de suprarealiști :
,

( /
),

),
). Câteva secven'e:

.
Ce boare de vânt liric vine dinspreArghezi,

cel din poezia
în lumea

concretului... .
Dar numai atât, de ochii lumii...

contemporane! Numaidecât, imea poemului se
sus'ine prin

. Și
ceva pe deasupra, titlul (

( ).

-i reînvieze memoria prin
textele pilduitoare ale unei valori creatoar

terne –

,

n'elegerile, sensurile
degajate ale cuvintelor.

,

de identitate, s-a cutremurat

Cogito

temeinicia lucrurilor/
coborî (

copile / eu într-o zi voi scrie sau voi tace // tu
-
- / pe aripi de ape // tu

De-a v-a%i ascuns!

undate/ în miezul zilei
orbi ca

niște orbi: / via%a

via%a, moartea,
iubirea, natura, rela%iile interumane

sinele lui

Ca poet noician, în căutarea stărilor de
interi

își disjunge
cuvintele, căci la acest nivel poetul este pe deplin
înzestrat ca să stească „eu am văzut idei”. Se

schimnică a cuvintelor
rin tranșarea, uneori abruptă, Lauren*iu

Cârstean s-a apropiat vizibil

(dezvoltă un
ipotetic dialog între tată și fiu

Aparent, poetul coboară

înăl*

ca să se justifice

Toată antologia devine referen*ială pentru
poetul Luren*iu Cârstean, gra*ie fratelui său mai
mare, care a căutat să

e care nu
vor păli în timp. Nu temele e

cunoscute în
detaliu, deși de îndelungată tradi*ie, la toate
popoarele civilizate ale lumii, intersectând multe
dintre poeme, îl aduc în actualitate pe poetul
Lauren*iu Cârstean, ci jocul pătimaș, scurtisim,
către

într-o supraveghere permanentă, oferită

cu terezia pentru a nu șubrezi î

Rămân la convingerea că poetul Lauren*iu
Cârstean a fost un iubitor al antichită*ii ca și al
modernită*ii deopotrivă. Că a fost văzut
ieșind din apele mării și că el semăna chiar cu cel
din actele că văzându-

de
dincolo de arbori

alb
scrisoare I

vis

în pofida oricărei alte tenta&ii
ca să poată cunoaște altfel

către sine alb/ în singura ta încăpere:/
alb în singurul tău gând

inventează păstorii /cei care duc turmele
către/nouri de miere
inventează ..

domestic: pijama, cravată, încăl*ări

miros de lăcrămioare parabolele/ unui
secol roșu tranșee desf

fără fără măsură fără/ iertare

simbol, parabolă, semn lingvistic, sintaxă

lucidă ‒

se în propria-i oglindă

comentariile mele critice doar
pe înăl*imile de comunicare ale unor poeme, mereu

ircuitul ideilor, părăsind, cu bună
știin*ă, acele texte ...de îndemânare

...
specifică autorului. Gândul meu a fost al unei căr*i
gen

n de apreciat gestul fratelui mai mare, a
îngrijitorului edi*iei, alături de colegul nostru de
facultate, Ion Monafu

zăbovesc
existen*ei, care circulă ca în vasele comunicante, în
toate poemele, îndreptându-se stăruitor... spre cap,
pentru comparare

, poetul Lauren*iu Cârstean – cel din
antologia de fa*ă, a produs dislocări clare la nivelul
viziunii poetice moderne în spa*iul românesc, el
trebuind să fie recunoscut a ături de Cezar Balta

tul Mircea Ivănescu
sau de înnoitorul Cezar Ivănescu, Ileana
Mălăncioiu ș.a.

Ca o dulce amăgire, formulez o amară
constat casetei tehnice la
mai toate căr*ile tipărite după 1990

Ce bogă*ie de informa*ie oferea prezen*a
acesteia la sfârșitul câte unei edi*ii apărute până în
1989, de la tiraj, până la numele redactorului de

carte ș.a.
Astăzi, în prelungit

fără s-o
mai caute ori s-o anun*e vreuna din puzderia de
edituri existente în România.

! (un sorescian bine venit!)
Vezi în întregime poemul

* * *

*Am calibrat

sincopate în c
(dar nu pedestre

!) create topografic în aceeași modalitate

(!). Aici s-ar încadra și cap.
.

Dem

(editor senior) , de a
reproduce câteva texte critice semnate, ,,atunci”
(când ?!) : Constantin Sorescu, Dumitru Radu
Popa. Ele complinesc pe cele apar'inând lui
Lauren'iu Ulici ( ) și Adrian Dinu Rachieru
( ).

* Nu , doar enun': cu seva

, aș invoca doar numele lui Victor
Brauner suprarealistul.

Oricum

l g,
Grigore Hagiu, de experimenta

Desigur , fiecare în compartimentul
valoric, specific lui.

are cu privire la dispari'ia
.

,

anotimp al democra'iei,

se vede pe sine.

Restitu%io Din
Manuscrise

.

s-au dus to%i și toate pe o cale

prefa*ă
postfa*ă

Istoria literară, peste tot în lumea
civilizată, are încă nevoie de clasificări credibile

nenturnată,

‒

N.B.

‒

cronica literară
Concursului Naţional de poezie,

„Aurel Dumitraşcu”,
ediţia 2015

debut în volum,

Organizat de Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”
Neamţ şi revista de cultură, arte & atitudine „Conta”, în anul
în care se împlinesc 25 de ani de la moartea poetului (16
septembrie) şi 60 de ani de la naştere (21 noiembrie),
Concursul Naţional de poezie, debut în volum, „Aurel
Dumitraşcu” şi-a desemnat cîştigătorul. Juriul format din
scriitorii Vasile Spiridon (preşedinte), Liviu Ioan Stoiciu,
Emil Nicolae, Adrian G. Romila, Nicolae Sava, Vlad A.
Gheorghiu şi Adrian Alui Gheorghe (iniţiator şi coordonator
al proiectului), membri ai redacţiei revistei „Conta”, luînd în
discuţie manuscrisele prezentate în concurs, semnate de Ioan
Bodiu (Ploieşti), Cristina Mihaela Botîlcă (Gruiu, Ilfov), Ana
Donţu (Sibiu), Tănase N. Grosu (Pseudonim: Th. Grossman;
Bucureşti), Macrina Viorica Lazăr (Topliţa/ Harghita),
Valeria Matciac (Republica Moldova, Chişinău), Alexandru
Povarnă (Bucureşti), Carla Francesca Schoppel (Braşov),
Alexandru Strâmbu (Bucureşti) şi Andreea Voicu (Moreni,
Dâmboviţa) a decis să acorde premiul „Aurel Dumitraşcu”
manuscrisului cu titlul „Cadrul 25”, semnat de Ana Donţu
(Sibiu). Manuscrisul premiat va fi tipărit la o editură care
promovează, cu precădere, poezia debutanţilor şi va fi lansat
la Piatra Neamţ în cursul lunii noiembrie.

La primele zece ediţii ale concursului, care s-a desfăşurat
la Neamţ în perioada 1994 – 2003, au fost premiaţi şi au
debutat Florin Oancea (Sibiu) si Vasile Baghiu (Piatra Neamt)
în 1994; Mihai Ignat (Braşov) în 1995; Ana Maria Zlăvog
(Iaşi) în 1996; Cristian Galeriu (Bucureşti) în 1997; Sorin
Gherguţ (Bucureşti) în 1998; Daniel Moşoiu (Cluj Napoca) şi
Constantin Virgil Bănescu (Tîrgovişte) în 1999; Cătălin
Chelaru (Iaşi) în anul 2000; Elena Vlădăreanu (Bucureşti) în
anul 2001; Dan Coman (Bistriţa Năsăud) în anul 2002; Mihai
Curtean (Sibiu) în anul 2003.

Concursul a fost întrerupt după ce trei ediţii, consecutiv,
organizatorii şi juriul nu şi-au dat acordul pentru a premia şi
publica volume care nu se suţineau valoric, după excelenta
serie de autori debutaţi în acest context. Din juriu au făcut
parte, la primele zece ediţii, între alţii, Cezar Ivănescu,
Cristian Simionescu, Liviu Ioan Stoiciu, Radu Săplăcan,
Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae Sava, Radu
Florescu, Cristian Livescu, Emil Nicolae, Lucian Vasiliu,
Vasile Spiridon.

*u (n. 1 decembrie 1985, Rep. Moldova) a
absolvit Facultatea de Litere și Arte a Universită*ii „Lucian
Blaga” din Sibiu. Membru fondator al grupării „Zona nouă”, a
publicat poezie în mai multe reviste literare (Echinox, Corpul
T, Hyperion) și în antologia colectivă Zona Nouă (2011). În
2015, a fost printre cei șase tineri scriitori selecta*i pe lista
lungă a Concursului interna*ional PEN NEWVOICES.

Adrian Alui Gheorghe, iniţiator al proiectului: „Dacă
avem un cîştigător al acestei ediţii, trebuie să recunoaştem că
demersul nostru a fost unul reuşit. Sunt un susţinător al
poeziei tinere şi mă bucură orice sunet original, proaspăt.
Poezia este acea energie interioară a unei limbi, a unei culturi
care îi dă vigoarea de moment. Au fost, în concurs şi alte voci
notabile, care vor reuşi în final dacă vor avea puterea să
depăşească primele niveluri de comunicare, dacă vor intra în
dialog cu poeticile actuale. Mizez, de exemplu şi pe poezia
foarte tinerei autoareAndreea Voicu, cu un manuscris aproape
de debut. Voi urmări, fireşte şi evoluţiile celorlalţi.
Manuscrisul semnat de Ana Donţu ne-a convins pe toţi că
avem de a face cu un poet format, aşteptăm confirmarea
criticii literare, a cititorilor.

l omagia pe Aurel Dumitraşcu, un
poet optzecist care s-a risipit pe sine pentru ca poezia să aibă
prezent şi orizont.”

Ana Don

Acest concurs este, în orice caz,
cel mai frumos mod de a-

cronica literară
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Dimitrie Vatamaniuc vede lumina zilei la
25 septembrie 1920, în comuna Suceviţa, judeţul
Rădăuţi, în familia lui Ion Vatamaniuc şi a Iustinei,
născută Cazacu. Îşi face studiile primare în satul
natal (1927–1935), pe care le continuă la Şcoala
Normală din Cernăuţi (1935–1943). În iunie 1943,
susţine bacalaureatul la Cernăuţi, unde îşi trece şi
examenul de bacalaureat, ca absolvent al Liceului
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi (septembrie
1943), fapt care îi îi conferă dreptul de a-şi continua
studiile în învăţământul superior.

Începând din 1943, D. Vatamaniuc urmează
cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie de la
Universitatea din Cluj, aflată în refugiu la Sibiu în
1943–1944. Aici ucovina face mai
multe specializări şi îşi trece licenţa, în 1947, în

După absolvirea facultăţii, în septembrie
1947, D. Vatamaniuc se înscrie la doctorat, la
profesorul

Funcţionează, în această perioadă, ca profesor de
limba română la Liceul „Andrei Mureşanu” din Dej
(1947–1953). Aici se căsătoreşte, la 25 septembrie
1949, cu Lucia-Silvia Olaru.

În 1953, D. Vatamaniuc se înscrie, prin
concurs, la doctorat, la Institutul de Istorie Literară
şi Folclor. Începând din octombrie 1953, este aici,
timp de trei ani, aspirant cu frecvenţă, după care, la
1 noiembrie 1956, este numit cercetător ştiinţific
principal, prin decizia preşedintelui Academiei
R.P.R., fiind confirmat definitiv pe post în februarie
1957. La Bucureşti, ficiază de îndrumarea lui

rge Călinescu şi, îşi
susţine doctoratul cu teza

, studentul din B

îndrumarea
lui Dimitrie Popovici (1902–1952).

Dimitrie Popovici, cu teza

.

bene
Geo la 12 februarie 1957,

Istoria literaturii române moderne, sub

, doctorat pe care

tiv
rezultate definitive”

Ioan Slavici
şi lumea prin care a trecut , în
1948, reforma din învăţământ îl blochează

Ioan Popovici
Bănăţeanul şi lumea meseriaşilor, o „lucrare
remarcabilă”, aducând „sub aspect informa

, potrivit aprecierii ilustrului

D. Vatamaniuc,
M.O. al Academiei Române,

a 95 de ani!l

Vasile I.
SCHIPOR

aniversare
său îndrumător ştiinţific.

Ediţia
Eminescu

Proza literară
Teatru original şi tradus.

Traducerile de proză literară. Dicţionarul de rime

e, istorice şi ştiinţifice
Fragmentarium. Addenda ediţiei

Corespondenţă. Documentar

Ioan Popovici Bănăţeanul

G. Coşbuc. O privire asupra operei

D

Acest colectiv, condus de D. Vatamaniuc

Georgeta Mitran,

volumele VII–XVI,
,

(1977);

(1988); (1980);

(1989);
(1984);

(1985);
(1985);

(1983);
(1993);

(1989).

upă această dată, D. Vatamaniuc este
lector la Universitatea din Bucureşti (1957–1961),
bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară
(1961–1964), redactor, şef de secţie la Centrul de
Documentare Ş t i in ţ i f ică a l Academie i
R.P.R./R.S.R. (1964–1970), redactor la Centrul de
Documentare şi Informare în Ştiinţele Sociale şi
Politice alAcademiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a
R.S.R (1970–1974), cercetător ştiinţific la
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George
Călinescu” (1974–1975), de unde, odată cu
„integrarea învăţământului cu cercetarea şi
producţia”, ajunge cercetător la Muzeul Literaturii
Române, în ale cărui state de funcţiune se află până
în 2001.

Alexandru Oprea, succesorul lui
Perpessicius la conducerea Muzeului Literaturii
Române, formează un colectiv de cercetare alcătuit
din Dimitrie Vatamaniuc, Petru Creţia, Eugenia
Oprescu, Anca Costa-Foru, care să încheie

până în 1989, la centenarul morţii
poetului.
şi lărgit în cursul anilor prin cooptarea altor
cercetători: Oxana Busuioceanu, Simona
Cioculescu, Aurelia Creţia, Claudia Dimiu, Ileana
Raţiu, Alexandru Surdu şi adoptă
proiectul Perpessicius de editare a operei lui
Eminescu şi tipăreşte până în
1993 dată când se încheie editarea integralei
eminesciene, realizare de excepţie patronată de
Academia Română:

Remarcabila operă de cercetător ştiinţific,
istoric literar şi editor a lui D. Vatamaniuc acoperă
câteva domenii în care contribuţiile sale sunt de
referinţă. Aici, trebuie citate, în primul rând,
monografiile:
Bucureşti, 1959, 216 p., ediţia a II-a, Timişoara,
2005, 264 p.;

,

Opere, VII,
Opere, VIII,

Opere, IX, Publicistica, 1870–1877
Opere, X, Publicistica, 1 noiembrie 1877–15
februarie 1880 Opere, XI, Publicistica, 17
februarie–31 decembrie 1880 Opere, XII,
Publicistica, 1 ianuarie–31 decembrie 1881

Opere, XIII, Publicistica, 1882–1883,
1888–1889 Opere, XIV, Traduceri
filosofic Opere, XV,

Opere,
XVI,

,

literare avici şi
lumea prin care a trecut
Ioan Slavici. Opera literară

M. Eminescu. Manuscrisele, jurnal al
formării intelectuale şi al lărgirii orizontului
ştiinţific. Laborator şi creaţie. Instrument de lucru

M. Eminescu. Contribuţii
documentare Eminescu şi
Transilvania

Caietele Eminescu.
Mitologie şi document
Lucian Blaga. Contribuţii documentare

, Iaşi,

Icoane vechi şi icoane nouă
Răpirea Bucovinei

, Ioan Sl
, .

,
Ion Agârbiceanu

Publicistica lui Eminescu 1870–1877

Publicistica lui Eminescu 1877–1883, 1888–1889

, 99 p.

Ioan
Slavici Ion
Agârbiceanu Lucian
Blaga Tudor Arghezi

Avatarii
faraonului Tlà Opere,

Opere,

Bucureşti, 1967, 184 p.;
Bucureşti, 1968, 618 p

Bucureşti, 1970, 306
p.; , Bucureşti, 1970, 176 p.;

, Iaşi, 1975,
416 p.;

,
Bucureşti, 1988, 374 p.;

, Galaţi, 1992, 280 p.;

,
Bucureşti, 1996, 314 p.;

, Bucureşti, 1998
, Bucureşti,

1999, 263 p.;

tudiilor monografice elaborate de D.
Vatamaniuc li se adaugă biobibliografiile:

, Bucureşti, 1973, 516 p. (în colaborare);
, Bucureşti, 1974, 660 p.;

, Bucureşti, 1977, 814 p.; , vol.
I–II, Bucureşti, 200

Ca şi în cazul monografiilor, lista ediţiilor
îngrijite de Dimitrie Vatamaniuc este consistentă.
Dintre acestea, amintim: G. Călinescu,

vol.
I–XIV, Bucureşti, 1967–1987; M. Eminescu,

vol. VII–XVI, Bucureşti, 1977–1993; M.
Eminescu, , Bucureşti,
1996; M. Eminescu, , Bucureşti,

;

, Cluj-Napoca, 1995, 240 p.;

;

S

5, 866+648 p.

1979; Ioan Slavici,

Eminescu în ediţii integrale,
Bucureşti, 2013, 235 p. (în colaborare).

1996;
, Bucureşti, 1997; M. Eminescu,

, Bucureşti, 1997; M.
Eminescu, I–III, Bucureşti,
1997–1998; M. Eminescu,

, Bucureşti, 1998; M. Eminescu,
, Bucureşti, 1998; M.

Eminescu, I–II, Bucureşti, 1998–1999; M.
Eminescu, , Bucureşti, 1999; M. Eminescu,

I–III, Bucureşti, 1999; Mihai Eminescu,
IV–V, Bucureşti, 2000; I. Slavici,

I–II, Bucureşti, 2000; Mihai Eminescu,

I–VII, Bucureşti, 2001–2003;
Ioan Slavici, , Bucureşti, 2002; Mihai
Eminescu, , Bucureşti, 2002;

,
Bucureşti, 2003; Mihai Eminescu,
Bucureşti, 200

, Bucureşti, 2005;
Titu Maiorescu,

, Bucureşti, 2005 (în
colaborare); Titu Maiorescu,

Bucureşti,
2006 (în colaborare);

Bucureşti, 2006 (în colaborare);

Basarabia – pământ românesc samavolnic
răpit Sfântul
pământ al Transilvani

Corespondenţa
Românii din afara

graniţelor ţării
Chestiunea evreiască

Proză

Opera
dramatică. Lucrări originale cureşti,

Corespondenţa lui Eminescu cu Veronica Micle

Istoria teatrului
românesc în Bucovina istorică

Traduceri. Încercări literare

Claudiu Isopescu, mesager al
spiritualiăţii româneşti în Italia Corespondenţă
(1926–1942)

ei
,

Statul,

Opere,
Opere, Opere

, Bu
Opere,

Mara
Traduceri literare

Poezii

Opere Critice

Opere
Discursuri parlamentare (1866–1899)
Discursuri parlamentare (1900–1913)

, I.
,

,
vol.

2001;
Ioan Slavici,

,
4; Teodor Balan,

, vol. I, , vol. II,

, vol. III,
, vol. IV,

,

Teodor Balan,

,

Die Geschichte des deutschen
Theaters in der Bukowina 1825–1877/Istoria
teatrului german în Bucovina 1825–1877

aniversare

D. Vatamaniuc la Centenarul Radu Grigorovici, 10 noiembrie 2011.
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Dimitrie Vatamaniuc vede lumina zilei la
25 septembrie 1920, în comuna Suceviţa, judeţul
Rădăuţi, în familia lui Ion Vatamaniuc şi a Iustinei,
născută Cazacu. Îşi face studiile primare în satul
natal (1927–1935), pe care le continuă la Şcoala
Normală din Cernăuţi (1935–1943). În iunie 1943,
susţine bacalaureatul la Cernăuţi, unde îşi trece şi
examenul de bacalaureat, ca absolvent al Liceului
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi (septembrie
1943), fapt care îi îi conferă dreptul de a-şi continua
studiile în învăţământul superior.

Începând din 1943, D. Vatamaniuc urmează
cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie de la
Universitatea din Cluj, aflată în refugiu la Sibiu în
1943–1944. Aici ucovina face mai
multe specializări şi îşi trece licenţa, în 1947, în

După absolvirea facultăţii, în septembrie
1947, D. Vatamaniuc se înscrie la doctorat, la
profesorul

Funcţionează, în această perioadă, ca profesor de
limba română la Liceul „Andrei Mureşanu” din Dej
(1947–1953). Aici se căsătoreşte, la 25 septembrie
1949, cu Lucia-Silvia Olaru.

În 1953, D. Vatamaniuc se înscrie, prin
concurs, la doctorat, la Institutul de Istorie Literară
şi Folclor. Începând din octombrie 1953, este aici,
timp de trei ani, aspirant cu frecvenţă, după care, la
1 noiembrie 1956, este numit cercetător ştiinţific
principal, prin decizia preşedintelui Academiei
R.P.R., fiind confirmat definitiv pe post în februarie
1957. La Bucureşti, ficiază de îndrumarea lui

rge Călinescu şi, îşi
susţine doctoratul cu teza

, studentul din B

îndrumarea
lui Dimitrie Popovici (1902–1952).

Dimitrie Popovici, cu teza

.

bene
Geo la 12 februarie 1957,

Istoria literaturii române moderne, sub

, doctorat pe care

tiv
rezultate definitive”

Ioan Slavici
şi lumea prin care a trecut , în
1948, reforma din învăţământ îl blochează

Ioan Popovici
Bănăţeanul şi lumea meseriaşilor, o „lucrare
remarcabilă”, aducând „sub aspect informa

, potrivit aprecierii ilustrului

D. Vatamaniuc,
M.O. al Academiei Române,

a 95 de ani!l

Vasile I.
SCHIPOR

aniversare
său îndrumător ştiinţific.

Ediţia
Eminescu

Proza literară
Teatru original şi tradus.

Traducerile de proză literară. Dicţionarul de rime

e, istorice şi ştiinţifice
Fragmentarium. Addenda ediţiei

Corespondenţă. Documentar

Ioan Popovici Bănăţeanul

G. Coşbuc. O privire asupra operei

D

Acest colectiv, condus de D. Vatamaniuc

Georgeta Mitran,

volumele VII–XVI,
,

(1977);

(1988); (1980);

(1989);
(1984);

(1985);
(1985);

(1983);
(1993);

(1989).

upă această dată, D. Vatamaniuc este
lector la Universitatea din Bucureşti (1957–1961),
bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară
(1961–1964), redactor, şef de secţie la Centrul de
Documentare Ş t i in ţ i f ică a l Academie i
R.P.R./R.S.R. (1964–1970), redactor la Centrul de
Documentare şi Informare în Ştiinţele Sociale şi
Politice alAcademiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a
R.S.R (1970–1974), cercetător ştiinţific la
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George
Călinescu” (1974–1975), de unde, odată cu
„integrarea învăţământului cu cercetarea şi
producţia”, ajunge cercetător la Muzeul Literaturii
Române, în ale cărui state de funcţiune se află până
în 2001.

Alexandru Oprea, succesorul lui
Perpessicius la conducerea Muzeului Literaturii
Române, formează un colectiv de cercetare alcătuit
din Dimitrie Vatamaniuc, Petru Creţia, Eugenia
Oprescu, Anca Costa-Foru, care să încheie

până în 1989, la centenarul morţii
poetului.
şi lărgit în cursul anilor prin cooptarea altor
cercetători: Oxana Busuioceanu, Simona
Cioculescu, Aurelia Creţia, Claudia Dimiu, Ileana
Raţiu, Alexandru Surdu şi adoptă
proiectul Perpessicius de editare a operei lui
Eminescu şi tipăreşte până în
1993 dată când se încheie editarea integralei
eminesciene, realizare de excepţie patronată de
Academia Română:

Remarcabila operă de cercetător ştiinţific,
istoric literar şi editor a lui D. Vatamaniuc acoperă
câteva domenii în care contribuţiile sale sunt de
referinţă. Aici, trebuie citate, în primul rând,
monografiile:
Bucureşti, 1959, 216 p., ediţia a II-a, Timişoara,
2005, 264 p.;

,

Opere, VII,
Opere, VIII,

Opere, IX, Publicistica, 1870–1877
Opere, X, Publicistica, 1 noiembrie 1877–15
februarie 1880 Opere, XI, Publicistica, 17
februarie–31 decembrie 1880 Opere, XII,
Publicistica, 1 ianuarie–31 decembrie 1881

Opere, XIII, Publicistica, 1882–1883,
1888–1889 Opere, XIV, Traduceri
filosofic Opere, XV,

Opere,
XVI,

,

literare avici şi
lumea prin care a trecut
Ioan Slavici. Opera literară

M. Eminescu. Manuscrisele, jurnal al
formării intelectuale şi al lărgirii orizontului
ştiinţific. Laborator şi creaţie. Instrument de lucru

M. Eminescu. Contribuţii
documentare Eminescu şi
Transilvania

Caietele Eminescu.
Mitologie şi document
Lucian Blaga. Contribuţii documentare

, Iaşi,

Icoane vechi şi icoane nouă
Răpirea Bucovinei

, Ioan Sl
, .

,
Ion Agârbiceanu

Publicistica lui Eminescu 1870–1877

Publicistica lui Eminescu 1877–1883, 1888–1889

, 99 p.

Ioan
Slavici Ion
Agârbiceanu Lucian
Blaga Tudor Arghezi

Avatarii
faraonului Tlà Opere,

Opere,

Bucureşti, 1967, 184 p.;
Bucureşti, 1968, 618 p

Bucureşti, 1970, 306
p.; , Bucureşti, 1970, 176 p.;

, Iaşi, 1975,
416 p.;

,
Bucureşti, 1988, 374 p.;

, Galaţi, 1992, 280 p.;

,
Bucureşti, 1996, 314 p.;

, Bucureşti, 1998
, Bucureşti,

1999, 263 p.;

tudiilor monografice elaborate de D.
Vatamaniuc li se adaugă biobibliografiile:

, Bucureşti, 1973, 516 p. (în colaborare);
, Bucureşti, 1974, 660 p.;

, Bucureşti, 1977, 814 p.; , vol.
I–II, Bucureşti, 200

Ca şi în cazul monografiilor, lista ediţiilor
îngrijite de Dimitrie Vatamaniuc este consistentă.
Dintre acestea, amintim: G. Călinescu,

vol.
I–XIV, Bucureşti, 1967–1987; M. Eminescu,

vol. VII–XVI, Bucureşti, 1977–1993; M.
Eminescu, , Bucureşti,
1996; M. Eminescu, , Bucureşti,

;

, Cluj-Napoca, 1995, 240 p.;

;

S

5, 866+648 p.

1979; Ioan Slavici,

Eminescu în ediţii integrale,
Bucureşti, 2013, 235 p. (în colaborare).

1996;
, Bucureşti, 1997; M. Eminescu,

, Bucureşti, 1997; M.
Eminescu, I–III, Bucureşti,
1997–1998; M. Eminescu,

, Bucureşti, 1998; M. Eminescu,
, Bucureşti, 1998; M.

Eminescu, I–II, Bucureşti, 1998–1999; M.
Eminescu, , Bucureşti, 1999; M. Eminescu,

I–III, Bucureşti, 1999; Mihai Eminescu,
IV–V, Bucureşti, 2000; I. Slavici,

I–II, Bucureşti, 2000; Mihai Eminescu,

I–VII, Bucureşti, 2001–2003;
Ioan Slavici, , Bucureşti, 2002; Mihai
Eminescu, , Bucureşti, 2002;

,
Bucureşti, 2003; Mihai Eminescu,
Bucureşti, 200

, Bucureşti, 2005;
Titu Maiorescu,

, Bucureşti, 2005 (în
colaborare); Titu Maiorescu,

Bucureşti,
2006 (în colaborare);

Bucureşti, 2006 (în colaborare);

Basarabia – pământ românesc samavolnic
răpit Sfântul
pământ al Transilvani

Corespondenţa
Românii din afara

graniţelor ţării
Chestiunea evreiască

Proză

Opera
dramatică. Lucrări originale cureşti,

Corespondenţa lui Eminescu cu Veronica Micle

Istoria teatrului
românesc în Bucovina istorică

Traduceri. Încercări literare

Claudiu Isopescu, mesager al
spiritualiăţii româneşti în Italia Corespondenţă
(1926–1942)

ei
,

Statul,

Opere,
Opere, Opere

, Bu
Opere,

Mara
Traduceri literare

Poezii

Opere Critice

Opere
Discursuri parlamentare (1866–1899)
Discursuri parlamentare (1900–1913)

, I.
,

,
vol.

2001;
Ioan Slavici,

,
4; Teodor Balan,

, vol. I, , vol. II,

, vol. III,
, vol. IV,

,

Teodor Balan,

,

Die Geschichte des deutschen
Theaters in der Bukowina 1825–1877/Istoria
teatrului german în Bucovina 1825–1877

aniversare

D. Vatamaniuc la Centenarul Radu Grigorovici, 10 noiembrie 2011.
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aniversare

Bucureşti, 2007 (în colaborare);

, Bucureşti, 2012, 1301 p

ţă
ţ ş ă

ăţ „Ş

Dimitrie Onciul,

, Cuvânt-înainte:
acad. Eugen Simion, Ia i, Editura „Timpul“, 2010,
405 + 147 p. cu anexe (în colaborare cu C. Hrehor),
volum r spl tit cu Premiul Funda iei Culturale a
Bucovinei i Premiul „Lucian Blaga” al
Academiei Române (2012);

„Mânat de pasiune, consecven i probitate
tiin ific o cunun de calit i pentru care este

apreciat în
, nonagenarul academician D.

Vatamaniuc, cercet tor onorific al Institutului
„Bucovina” al Academiei Române (din 2007),
frecventeaz sala de lectur a BiblioteciiAcademiei
Române la fel ca în anii maturit ii sale creatoare,
studiaz mai cu seam presa româneasc din
Transilvania de dup i elaboreaz câteva
studii coal pentru genera iile mai tinere de
cercet tori bucovineni, publicate în „Analele
Bucovinei”, preg tind astfel, cu tenacitate, o nou
edi ie Iraclie Porumbescu ce reune te poezia, proza,
articolele de pres i coresponden a acestui autor
bucovinean originar, de asemenea, din Sucevi a.

Bucovina

Pse

Scrieri despre Bucovina, Transilvania şi
lexicografice

Bucovina
între Occident şi Orient. Studii şi documente

ţ

, Bucureşti, 2008 (în colaborare);

Între lucrările elaborate şi publicate după
1989, un loc aparte îl ocupă volumele

Cuvânt-înainte de acad. Ştefan Ştefănescu,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 688
p.;

ş

ă ă ţ
(2010) ş

ţă ş
ş ţ ă”, ă ăţ

ă

ă ă
ăţ

ă ă ă
ă 1848 ş ă

-ş ă ţ
ă

ă ă
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ă ş ţ
ţ

Începând din 1943, anul debutului său la
Cernăuţi, D. Vatamaniuc colaborează la diverse
periodice din ţară. După 1990, este director al
periodicului „Septentrion”, organul de presă al
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în

(din 1995) şi membru în colegiul de
redacţie al revistelor „Bucovina literară” (Suceava)
şi „Glasul Bucovinei” (Cernăuţi), redactor-şef al
periodicului ştiinţific „Analele Bucovinei”
(începând din 1994 şi până astăzi).

udonime: D. Vătămanu, D. Drumaru.
D. Vatamaniuc este membru al Uniunii

Scriitorilor din România şi al Societăţii Scriitorilor

Opere Public

Foc în satele de sub
mun i. Poeme i proze

Ioan Slavici, , X,

.

, Cu o confesiune de
Dimitrie Vatamaniuc, Prefa deAurel Buzincu,
Edi ie, bibliografie i not de Constantin
Hrehor, Suceava, Editura Universit ii tefan
cel Mare”, 2012, 348 p.

istică social-
d e m o c r a t ă . P r o b l e m a n a ţ i o n a l ă .
Memorandumul

ţ ş

,

Convorbiri sub scara cu îngeri

Dic ionarul general al literaturii
române (2009)

Bucovineni, membru al Academiei Carpatica, al
Centrului Internaţional „Mihai Eminescu” din
Chişinău, membru de onoare al Societăţii
Oamenilor de Ştiinţă din Bihor (1994), al Ligii
Culturale „Mihai Eminescu” din Sibiu (1997),
Suceava, Craiova, al Societaăţii Academice din
Târgu Jiu (1997), al Ligii Culturale a Românilor de
Pretutindeni (1997), preşedinte al Academiei
Internaţionale „M. Eminescu” (India). Pentru
activitatea sa laborioasă de cercetător şi editor,
comunitatea ştiinţifică internaţională îi conferă
titlul de „Om alAnului” şi „Diploma de Onoare” de
către The American Biographical Institute (1999 şi
2000). D. Vatamaniuc este Doctor Honoris Causa al
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (5 mai
2000) şi membru de onoare al Academiei Române
(6 iunie 2001), Cetăţean de Onoare al localităţilor
Suceviţa Rădăuţi (27
noiembrie 1997), Şiria-Arad (18 ianuarie 1998),
Cetăţean de Onoare al judeţului Suceava (2011),
director fondator al Institutului „Bucovina” al
Academiei Române (2007),
al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, „pentru
merite deosebite în promovarea culturii şi istoriei
Bucovinei pe plan naţional şi universal” (10
noiembrie 2008), fiind răsplătit, totodată, cu câteva
distincţii: Premiul de Excelenţă al Fundaţiei
Culturale a Bucovinei (2002),

acordat de către
Eminescu”, ediţia a XX-

a (Suceava, 14 ianuarie 2011), Premiul „Eminescu,
ziaristul” al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România (2013).

În activitatea de renaştere structurală a
cercetării ştiinţifice şi de efervescenţă a vieţii
culturale din Bucovina, prin întreaga sa contribuţie,
D. Vatamaniuc se afirmă ca un reprezentat de
seamă al grupării academice din „diaspora
bucureşteană a bucovinenilor”, fiind un exemplu
de creativitate la o vârstă impresionantă şi de
dragoste pentru această parte a lumii româneşti, de
cărturar dedicat modelului paideic de formare a
unor generaţii noi de cercetători, un intelectual
statornic în profesia şi credinţa sa, animat încă de
proiecte şi mari idei, aproape mereu de problemele
sensibile ale românilor din ovina şi
Transilvania, trăind cu o rară modestie într-o lume
aflată în prefacere continuă şi sedusă de alte valori
ale vieţii şi de orizonturi noi ale istoriei.

(26 octombrie 1995),

Premiul Opera
Omnia „Mihai Eminescu” juriul
Festivalului literar „Mihai

Basarabia, Buc

Doctor Honoris Causa

O mobilitate derutantă (şi iritantă, pentru
unii) a însoţit paginile de început ale lui Sorin Titel.
Scriitorul, avid de a şti, devorator de cărţi,
permeabil, pătruns de tentaţia înnoirii, avea
pasiunea intelectualităţii; proza sa, însă, atentă la
compoziţie, pe anumite porţiuni afişând, chiar
ostentativ, un „exerciţiu supraexpus”, îşi
„îngroapă”, benefic, preocupările tehnice
De la primele cărţi i s-a recunoscut dexteritatea; dar
acele exerciţii de digitaţie, atacând subiecte cu
implicaţii didactice şi convocând bateria
procedeelor cinematografice, nu anunţau, să fim
drepţi, romanele ce aveau să vină, urcând spre o

care va exploata inteligent virtuozitatea
tehnică deja câştigată. Încât, călătorind spre
izvoare, ne va fi greu (dacă nu imposibil) să
descoperim în primele pagini titeliene embrionul
viitoarei opere.

Vom recunoaşte, astfel, că febricitantul
Titel, cel care – mânat de tentaţia înnoirii – a făcut
de toate, se înduioşează, îşi priveşte cu blândeţe şi
înţelegere personajele, acceptă un epic domol şi o
cronologie voit confuză, incontrolabilă. Dacă mai
observăm că între fapte şi relatarea propriu-zisă se
interpun povestitorii, într-o veritabilă ştafetă
( are înceţoşează, dar, curios, şi poetizează,
curăţind „evenimentele” de zgura lor existenţială,
purificându-le), dacă relatarea se „rătăceşte”,
acceptă acest risc, alegând mereu alte fire epice, cu
episoade „lipite” şi, în curgerea lor, descoperim,
ieşind din umbră, fiii aceluiaşi destin, dacă, în fine,

de care aminteam nu înlătură încrederea
în celălalt, creditul nelimitat, bunătatea şi
candoarea revărsate peste lume, mai trebuie să
spunem că această microscopie, această voluptate a
amănuntului – aliind acuitatea realistă cu fărâma de
miracol – coboară spre ,
testând temele fundamentale. Dincolo de ardoarea
casnică (proprie şi unui R. Fabian), dincolo de

în epic.

filtrele

medierea

miză

adevărurile mari ale vieţii

c

Adrian-Dinu
RACHIERU

sorin titel - 80

„Melancolie” –
n roman politic?u

literatura domestică în care mişună oameni
modeşti, trăitori în regimul sărbătoresc,
descoperim Sorin Titel parcurge un
drum „de-a-ndoaselea”, ştiind unde va reveni.
Având unde reveni. Dar această lume sedusă de
ficţiune (şi, astfel, recognoscibilă şi recunoscută),
trăieşte sub eterna ameninţare a umbrei. În fond,
spiritul nu conteneşte să se mire şi nu cunoaşte
păcatul de a ignora căile generozităţii, de a
„îngheţa” frumuseţea şi splendoarea lumii într-o
strălucire rece.

Totuşi, scriitor cu „inima caldă”,
respingând violenţele epicului, literatura „fără
sentimente”, sub clopot, Sorin Titel se dăruieşte
firescului vieţii, alungând răul din om şi din lume.
Va fi vorba, deci, de un discurs : el va capta
realitatea curentă, destinele şi reacţiile sufleteşti,
imboldurile tulburi, strecurând o rază de soare într-
un deşert afectiv. El va corecta insuficienţa umană
printr-un exces de afectivitate, poate, mutând
accentul, cum observa Valeriu Cristea, de la

interesat de dialogul dintre dragoste şi
singurătate. Eroii săi se mişcă într-o lume aspră,
obligând la înstrăinare; de unde jocul „dublilor”
(asigurând protecţie şi apărând, astfel, paradoxal,
unicitatea). „Neîmpăcaţi cu lumea”, ei caută
iubirea şi bunătatea, gândul morţii venind ca un
„cântec liniştitor de flaut”; trăiesc, însă, la egală
distanţă de iluminările mistice, dar şi de
agresivitatea celor posesivi, încercaţi de pofte
demonice. Este vorba de singurătatea bărbaţilor
căutând apropierea sufletească, apoi de misterul şi
poezia maternităţii, fără a coborî în psihologia
abisală; şi, mai ales, fără a cultiva tezismul forţei,
viziunea feudală, metamorfoza, proprie unui
Breban, de pildă.

Melancolizat de timp, ascultând rumoarea
Istoriei, Titel povesteşte fără efort. Invenţia epică,
spuneam, nu merge pe linia unei „epicizări”
obstinate a ideilor; observator atent, prozatorul
foloseşte notaţia simbolică, pulverizează
cronologia, amestecând vocile narative, pensează
întâmplările

, alimentat de humusul
cultural, nu descoperim scheletul „sistemului”;
„filosofia” lui Titel este chiar cea a vieţii care se
povesteşte, curgând prin filtrul Infuzia
lirismului este, aşadar, inevitabilă. De la fraza
scurtă, aşternută trepidant, Titel va ajunge la

o reîntoarcere.

impur

Istorie

mici,

reamintirii.

la

ale omului în fine se
deschide parabolei, „storcând” suportul oniric. Dar,
dincolo de stilul aluziv

Soartă,

fără istorie,
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aniversare

Bucureşti, 2007 (în colaborare);

, Bucureşti, 2012, 1301 p

ţă
ţ ş ă

ăţ „Ş

Dimitrie Onciul,

, Cuvânt-înainte:
acad. Eugen Simion, Ia i, Editura „Timpul“, 2010,
405 + 147 p. cu anexe (în colaborare cu C. Hrehor),
volum r spl tit cu Premiul Funda iei Culturale a
Bucovinei i Premiul „Lucian Blaga” al
Academiei Române (2012);

„Mânat de pasiune, consecven i probitate
tiin ific o cunun de calit i pentru care este

apreciat în
, nonagenarul academician D.

Vatamaniuc, cercet tor onorific al Institutului
„Bucovina” al Academiei Române (din 2007),
frecventeaz sala de lectur a BiblioteciiAcademiei
Române la fel ca în anii maturit ii sale creatoare,
studiaz mai cu seam presa româneasc din
Transilvania de dup i elaboreaz câteva
studii coal pentru genera iile mai tinere de
cercet tori bucovineni, publicate în „Analele
Bucovinei”, preg tind astfel, cu tenacitate, o nou
edi ie Iraclie Porumbescu ce reune te poezia, proza,
articolele de pres i coresponden a acestui autor
bucovinean originar, de asemenea, din Sucevi a.

Bucovina

Pse

Scrieri despre Bucovina, Transilvania şi
lexicografice

Bucovina
între Occident şi Orient. Studii şi documente

ţ

, Bucureşti, 2008 (în colaborare);

Între lucrările elaborate şi publicate după
1989, un loc aparte îl ocupă volumele

Cuvânt-înainte de acad. Ştefan Ştefănescu,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 688
p.;

ş

ă ă ţ
(2010) ş

ţă ş
ş ţ ă”, ă ăţ

ă

ă ă
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Începând din 1943, anul debutului său la
Cernăuţi, D. Vatamaniuc colaborează la diverse
periodice din ţară. După 1990, este director al
periodicului „Septentrion”, organul de presă al
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în

(din 1995) şi membru în colegiul de
redacţie al revistelor „Bucovina literară” (Suceava)
şi „Glasul Bucovinei” (Cernăuţi), redactor-şef al
periodicului ştiinţific „Analele Bucovinei”
(începând din 1994 şi până astăzi).

udonime: D. Vătămanu, D. Drumaru.
D. Vatamaniuc este membru al Uniunii

Scriitorilor din România şi al Societăţii Scriitorilor

Opere Public

Foc în satele de sub
mun i. Poeme i proze

Ioan Slavici, , X,

.

, Cu o confesiune de
Dimitrie Vatamaniuc, Prefa deAurel Buzincu,
Edi ie, bibliografie i not de Constantin
Hrehor, Suceava, Editura Universit ii tefan
cel Mare”, 2012, 348 p.

istică social-
d e m o c r a t ă . P r o b l e m a n a ţ i o n a l ă .
Memorandumul

ţ ş

,

Convorbiri sub scara cu îngeri

Dic ionarul general al literaturii
române (2009)

Bucovineni, membru al Academiei Carpatica, al
Centrului Internaţional „Mihai Eminescu” din
Chişinău, membru de onoare al Societăţii
Oamenilor de Ştiinţă din Bihor (1994), al Ligii
Culturale „Mihai Eminescu” din Sibiu (1997),
Suceava, Craiova, al Societaăţii Academice din
Târgu Jiu (1997), al Ligii Culturale a Românilor de
Pretutindeni (1997), preşedinte al Academiei
Internaţionale „M. Eminescu” (India). Pentru
activitatea sa laborioasă de cercetător şi editor,
comunitatea ştiinţifică internaţională îi conferă
titlul de „Om alAnului” şi „Diploma de Onoare” de
către The American Biographical Institute (1999 şi
2000). D. Vatamaniuc este Doctor Honoris Causa al
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (5 mai
2000) şi membru de onoare al Academiei Române
(6 iunie 2001), Cetăţean de Onoare al localităţilor
Suceviţa Rădăuţi (27
noiembrie 1997), Şiria-Arad (18 ianuarie 1998),
Cetăţean de Onoare al judeţului Suceava (2011),
director fondator al Institutului „Bucovina” al
Academiei Române (2007),
al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, „pentru
merite deosebite în promovarea culturii şi istoriei
Bucovinei pe plan naţional şi universal” (10
noiembrie 2008), fiind răsplătit, totodată, cu câteva
distincţii: Premiul de Excelenţă al Fundaţiei
Culturale a Bucovinei (2002),

acordat de către
Eminescu”, ediţia a XX-

a (Suceava, 14 ianuarie 2011), Premiul „Eminescu,
ziaristul” al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România (2013).

În activitatea de renaştere structurală a
cercetării ştiinţifice şi de efervescenţă a vieţii
culturale din Bucovina, prin întreaga sa contribuţie,
D. Vatamaniuc se afirmă ca un reprezentat de
seamă al grupării academice din „diaspora
bucureşteană a bucovinenilor”, fiind un exemplu
de creativitate la o vârstă impresionantă şi de
dragoste pentru această parte a lumii româneşti, de
cărturar dedicat modelului paideic de formare a
unor generaţii noi de cercetători, un intelectual
statornic în profesia şi credinţa sa, animat încă de
proiecte şi mari idei, aproape mereu de problemele
sensibile ale românilor din ovina şi
Transilvania, trăind cu o rară modestie într-o lume
aflată în prefacere continuă şi sedusă de alte valori
ale vieţii şi de orizonturi noi ale istoriei.

(26 octombrie 1995),

Premiul Opera
Omnia „Mihai Eminescu” juriul
Festivalului literar „Mihai

Basarabia, Buc

Doctor Honoris Causa

O mobilitate derutantă (şi iritantă, pentru
unii) a însoţit paginile de început ale lui Sorin Titel.
Scriitorul, avid de a şti, devorator de cărţi,
permeabil, pătruns de tentaţia înnoirii, avea
pasiunea intelectualităţii; proza sa, însă, atentă la
compoziţie, pe anumite porţiuni afişând, chiar
ostentativ, un „exerciţiu supraexpus”, îşi
„îngroapă”, benefic, preocupările tehnice
De la primele cărţi i s-a recunoscut dexteritatea; dar
acele exerciţii de digitaţie, atacând subiecte cu
implicaţii didactice şi convocând bateria
procedeelor cinematografice, nu anunţau, să fim
drepţi, romanele ce aveau să vină, urcând spre o

care va exploata inteligent virtuozitatea
tehnică deja câştigată. Încât, călătorind spre
izvoare, ne va fi greu (dacă nu imposibil) să
descoperim în primele pagini titeliene embrionul
viitoarei opere.

Vom recunoaşte, astfel, că febricitantul
Titel, cel care – mânat de tentaţia înnoirii – a făcut
de toate, se înduioşează, îşi priveşte cu blândeţe şi
înţelegere personajele, acceptă un epic domol şi o
cronologie voit confuză, incontrolabilă. Dacă mai
observăm că între fapte şi relatarea propriu-zisă se
interpun povestitorii, într-o veritabilă ştafetă
( are înceţoşează, dar, curios, şi poetizează,
curăţind „evenimentele” de zgura lor existenţială,
purificându-le), dacă relatarea se „rătăceşte”,
acceptă acest risc, alegând mereu alte fire epice, cu
episoade „lipite” şi, în curgerea lor, descoperim,
ieşind din umbră, fiii aceluiaşi destin, dacă, în fine,

de care aminteam nu înlătură încrederea
în celălalt, creditul nelimitat, bunătatea şi
candoarea revărsate peste lume, mai trebuie să
spunem că această microscopie, această voluptate a
amănuntului – aliind acuitatea realistă cu fărâma de
miracol – coboară spre ,
testând temele fundamentale. Dincolo de ardoarea
casnică (proprie şi unui R. Fabian), dincolo de

în epic.

filtrele

medierea

miză

adevărurile mari ale vieţii

c

Adrian-Dinu
RACHIERU
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„Melancolie” –
n roman politic?u

literatura domestică în care mişună oameni
modeşti, trăitori în regimul sărbătoresc,
descoperim Sorin Titel parcurge un
drum „de-a-ndoaselea”, ştiind unde va reveni.
Având unde reveni. Dar această lume sedusă de
ficţiune (şi, astfel, recognoscibilă şi recunoscută),
trăieşte sub eterna ameninţare a umbrei. În fond,
spiritul nu conteneşte să se mire şi nu cunoaşte
păcatul de a ignora căile generozităţii, de a
„îngheţa” frumuseţea şi splendoarea lumii într-o
strălucire rece.

Totuşi, scriitor cu „inima caldă”,
respingând violenţele epicului, literatura „fără
sentimente”, sub clopot, Sorin Titel se dăruieşte
firescului vieţii, alungând răul din om şi din lume.
Va fi vorba, deci, de un discurs : el va capta
realitatea curentă, destinele şi reacţiile sufleteşti,
imboldurile tulburi, strecurând o rază de soare într-
un deşert afectiv. El va corecta insuficienţa umană
printr-un exces de afectivitate, poate, mutând
accentul, cum observa Valeriu Cristea, de la

interesat de dialogul dintre dragoste şi
singurătate. Eroii săi se mişcă într-o lume aspră,
obligând la înstrăinare; de unde jocul „dublilor”
(asigurând protecţie şi apărând, astfel, paradoxal,
unicitatea). „Neîmpăcaţi cu lumea”, ei caută
iubirea şi bunătatea, gândul morţii venind ca un
„cântec liniştitor de flaut”; trăiesc, însă, la egală
distanţă de iluminările mistice, dar şi de
agresivitatea celor posesivi, încercaţi de pofte
demonice. Este vorba de singurătatea bărbaţilor
căutând apropierea sufletească, apoi de misterul şi
poezia maternităţii, fără a coborî în psihologia
abisală; şi, mai ales, fără a cultiva tezismul forţei,
viziunea feudală, metamorfoza, proprie unui
Breban, de pildă.

Melancolizat de timp, ascultând rumoarea
Istoriei, Titel povesteşte fără efort. Invenţia epică,
spuneam, nu merge pe linia unei „epicizări”
obstinate a ideilor; observator atent, prozatorul
foloseşte notaţia simbolică, pulverizează
cronologia, amestecând vocile narative, pensează
întâmplările

, alimentat de humusul
cultural, nu descoperim scheletul „sistemului”;
„filosofia” lui Titel este chiar cea a vieţii care se
povesteşte, curgând prin filtrul Infuzia
lirismului este, aşadar, inevitabilă. De la fraza
scurtă, aşternută trepidant, Titel va ajunge la

o reîntoarcere.

impur

Istorie

mici,

reamintirii.

la

ale omului în fine se
deschide parabolei, „storcând” suportul oniric. Dar,
dincolo de stilul aluziv

Soartă,

fără istorie,
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molcomeala povestirii şi dialogul intertextual (e
drept, folosit cu moderaţie), îmblânzind violenţele
experimentaliste ale începuturilor.

Toată proza lui Sorin Titel e dominată,
observăm, de această ; el descoperă
lumea prin lentila feminităţii. Or, lumea mamei (o
casnică covârşită de griji mărunte, în care – de pildă
– problema amigdalelor lui Marcu dobândeşte,
firesc, o importanţă decisivă) este, inevitabil, o

Eroii titelieni nu pot ieşi din propria lor
viaţă, alunecă spre bătrâneţe, contemplând
nostalgic anii cei „fără de întoarcere”. Ei trec

evenimente. Examinând traiectoriile
personajelor, vom observa că nu e vorba de nişte
destine frânte sub roata istoriei; nu Evenimentul
intervine pentru a curma un destin. O tristeţe
obosită se revarsă peste această lume, în care
zgomotoasele fapte (chiar dacă se precipită) nu vor
ocupa ecranul interiorităţii. Mai mult, această
literatură a firescului (observaţia e de uz obştesc) va
esenţializa banalul, extrăgân ; repetiţia
lasă impresia imobilismului, iar „

” (una, cum se vede, problematică,
cealaltă, a mijloacelor) nu va coborî în deriziune. În
plus, Sorin Titel refuză tonul eseistic, având la
îndemână, pentru a ilustra marile teme, carnaţia
concretului.

Încheind, odată cu
(1983), tetralogia bănăţeană, Sorin Titel
mărturisise unor cititori-amici, lui Livius Ciocârlie,
îndeosebi (ca prim cititor al manuscriselor sale),
intenţia de a scrie despre „prima tinereţe”
(traumatizanta epocă a studenţiei, marcată, se ştie,
de două exmatriculări, la Bucureşti şi Cluj), privită
din exterior, însă. Noul proiect a trezit imediat
suspiciuni, Titel fiind bănuit că ar cocheta cu

Titel genul nu-l prindea, constata, ulterior, acelaşi
Livius Ciorcârlie, în care însoţea romanul
titelian postum, (1988). Deşi victimă,
cu destin deturnat, pătimitul Matei – protagonistul
acestui roman neterminat – se dovedeşte pasiv,
abulic; fostul său coleg, Şerban, admirator al lui
Freud, vrea să priceapă „ceva din toată tâmpenia cu
exmatricularea”. Încercările prin care a trecut
Matei, atenuate faţă de realele întâmplări ale
autorului, conferă unei epoci negre un dramatism
estompat. Credincios viziunii sale „anistorice”
(discutabilă), Titel propune, însă, un polemism
implicit, refuzând, deopotrivă, viziunea eroizantă
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sau victimizantă, bătătoritele reţete în vogă,
mutând interesul lectorului „în afara literaturii”,
cum Totuşi, Istoria, cu
întregul ei cortegiu de drame, nu este decât politică
la trecut, cu deosebire în epoca noastră, obsedată de
politic.

, tatăl scriitorului, Iosif Titel,
te, desfăşurarea evenimentelor. Fiul va fi

reprimit la facultate, după numeroase tergiversări,
cu binecuvântarea academicianului Mihoc. O
scrisoare a lui Mircea Zaciu, datând din ianuarie
1959, îl îndemna să nu abandoneze; ar fi „o crimă”
să renunţe la scr Într-adevăr, „vulnerabilul”
Sorin Titel n-a renunţat. Debutul său în volum
( , EPL, 1963) fusese precedat de schiţele
trimise unor reviste, începând cu , apărută
în (1957).Aceste proze timpurii au
atras atenţia, încât, comentându-i debutul editorial,
G. Dimisianu îl aşeza „în linia întâi a prozatorilor
generaţiei lui” . Alţii vor
semnala influenţa slaviciană, apetitul de povestitor,
interesat, cu ochi cinematografic, de posibile
decupaje filmice. Iar D. Micu (coordonator al
lucrării de licenţă), prefaţând , va lansa, pe
lângă frazele-stas, obligatorii în epocă, şi câteva
observaţii subtile, adeverite în timp. Fiindcă Titel
era şi apariţia volumului, explică D. Micu,
trebuia motivată

la Timişoara, în 1964, Titel devine, în
redacţia

şcarea literară a zonei. Vital, afabil,
delicat, legând numeroase prietenii, el traversează
aici, după propria-i mărturisire, „anii cei mai
denşi”. Meloman, cinefil, veritabil gurmand
cultural, Titel s-a dovedit un pledant înfocat pentru
înnoirea prozei, cu lecturi bogate şi opinii ferme,
susţinute cu îndărătnicie. Nu e de mirare că, în
1968, ivea, prin , primul „nouveau
roman” românesc. Cultivă chiar un modernism
ostentativ, „extrem” (zicea, recapitulativ, Valeriu
Cristea) şi beneficiază de sfaturile unor „consilieri”
timişoreni: Livius Ciocârlie, Şerban Foarţă, Marcel
Pop-Corniş (îndemnându-l spre H. Melville) ori, în
teatru, Aureliu Manea. O epocă furibundă, în care
„bulimicul” Titel (culturaliceşte vorbind) devine,
nota Cornel Ungureanu,

climatizarea
reţetelor”. Solidar cu experienţele avangardiste, în
teatru şi plastică, plonjând în atmosfera febrilă a

observase Valeriu Cristea.

Într-un „mic roman de familie”, nota Eugen
Simion va povesti, cu
sobrieta

is!

, îndatorat

politico-ideologic, inclusiv prin
.

, un , „un punct de
sprijin” în mi

„profetul” noului roman.
Categoric, cel mai silitor în „a

Copacul
Drumul

realismului liric

Copacul

un caz

Venit
Orizontului om-punte

Dejun

Tânărul scriitor

Prefaţă

ul pe iarbă

acelor ani, el are ispita experimentului. Încât,
cercetându-i traiectoria, vom observa că aparentul
tradiţionalism, la start, se metamorfozează, graţie
frisonului sincronizant, în pas cu orologiul parisian,
într-un modernism „inautentic” (după unii), livrând
„ciudăţenii”. Fază accelerată după

(1967), culminând cu parabolicul
miniroman, de atmosferă kafkiană,

, peste
câţiva ani, va fi publicat în Franţa (la , în
1976), prin bunăvoinţa lui Maurice Nadeau, în
colecţia

, cu stimabil succes de
critică! În , adevărat examen de
virtuozitate, Titel „filmează” şi propune, de fapt, „o
alegorie a vieţii”.

n 1971, Sorin Titel se fixează în Bucureşti,
intrând în redacţia . Cu bonomie
discretă, bucurându-se de amiciţia unor spirite
înalte (precum Lucian Raicu, un prim comentator al
încercărilor sale de odinioară), cu preferinţe literare
ferme, prozatorul, curios, se va replia,
reinventându-se. În „etapa bucureşteană”, odată cu

; şi, prin romanul
pomenit, va inaugura aşa-numitul „ciclu” bănăţean,
o tetralogie care a impus un topos propriu,
inconfundabil, beatificat, de un realism minuţios.
Dacă exersa o tehnică în sine,
colecţia de întâmplări şi protagonişti, dezvăluită
prin tetralogie, vădeşte „foame de concret” şi o
„amănun ţ ime generoasă” (cf . Ovid S.
Crohmălniceanu). După , Titel va
tipări
(1979) şi (1983), toate
închipuind, prin aliajul dintre amintire şi fantezie,
un Banat imaginar, un „spaţiu filtrat de memorie”
(cf. M. Ungheanu), foind de viaţă. Cu istorisiri
ciudate (simultaneizând vocile) şi rememorări
dezordonate, în realitate şi în vis, în lumea aceasta
şi în cea „a morţilor”. Şi în care, obişnuitul, învăluit
în mister, face loc unei „bucurii temătoare”.
Confirmând, peste ani, un „diagnostic” pus de un
alt prieten timişorean, pictorul Ciprian Radovan,
cel care îl „citise” cu exactitate, observând că Sorin
Titel era stăpânit de „o melancolie persistentă,
ascunsă cu înţelepciune”. Mereu grăbit, totuşi
binevoitor, disponibil, interesat de scenarii
(publicate postum), piese de teatru şi regie film (are
în palmares doar

Valsuri nobile şi
sentimentale

Lunga
călătorie a prizonierului

Lunga călătorie...

Ţara îndepărtată
redescoperă spaţiul banatic

Ţara îndepărtată
Pasărea şi umbra

Femeie, Iată Fiul Tău

Iarba verde acasă

(1971). Roman care

, sub banderola

Î

(1974), roman polifonic, Titel

(1977),

, regizat de Stere

Denoël

Les lettres nouvelles
Scriitori protestatari din est

României literare

le nouveau roman

Clipa cea repede

Gulea, în 1977), Sorin Titel (1935-1985)

ltiva
industrios literatura „de curaj”, Sorin Titel a
dovedit , cum, memorabil, s

asculta” vocile, practica clivajele temporale.
Marea lui „descoperire” a fost, evident,

Unii

, un prozator cu

, un
d

rotescului.

a fost un
devot al scrisului. Iniţial, fără aderenţă la Cehov, a
descoperit – brusc luminat – tandreţea, proza „cu
inimă”. Umorul îi era străin, nu-l prindea (notase
Paul Georgescu); dar, într-o vreme care cu

e
pronunţase Valeriu Cristea. Persistă şi o ciudată
indecizie în a-i fixa . Prozatorul, bântuit de
presimţiri negre, avea o percepţie fragmentaristă,
„

(cf. Mircea Iorgulescu), dizolvând
tragismul, viaţa măruntă, mereu în cumpănire între
miracol şi suferinţă. îl ignoră (Alex
Ştefănescu, de pildă), alţii (cazul lui Valeriu
Cristea) văd în el „un artist cum puţini avem chiar
printre scriitorii importanţi” ,
rezistând temelor la modă şi propunând „o
literatură a sentimentelor frumoase”.

Până la
e fapt, promiţând deschiderea unui alt ciclu, abia

bănuit, proza lui Sorin Titel propunea ca zeitate
tutelară figura mamei, nimbată de aburii bucătăriei;

(Livius Ciocârlie), ţesând în
scenariul epic întâmplările mărunte, coborând în
banalul existenţial avea ca loc de observaţie (şi,
fireşte, comentariu) În cheie psihanalitică,

, se ştie prea bine, reprezintă însăşi autoritatea;
dar nu în bucătărie trebăluieşte el. Puternic,
grobian, părintele autoritar, castrator, stârneşte
revolta Fiului, declanşând seria frustrărilor. Izgonit
din Paradis, acesta – uitând prospeţimea
miraculosului din copilăria tocmai părăsită –
alunecă în alienare, opunându-se, pe cât poate,
societăţii represive (phalusocraţia). „Masacrul”
inocenţei / inocenţilor (temă dragă lui Titel) nu
îmbracă, însă, forme atât de violente; un tragism
difuz temperează exploziile extremiste. Stăruind
asupra acestei vârste, Sorin Titel insistă asupra

Avem în faţă (o
obsesivă idee gombrowiczeană) care vedea în
utopia tinereţii „unica divinitate care ne e
accesibilă”; altfel spus, chiar „rebeliunea împotriva
formei” (cum nota Gombrowicz în

), favorizând căutarea,
implicit jocul măştilor, inautenticul, retorica
g

ar fi romanul studenţiei, al
căutărilor din propria-i studenţie, traumatizată de

curajul literaturii

locul

feeria
cotidianului

har

Melancolie roman neterminat,

cuina.

omul neterminat

Melancolie

viziunea anistorică

tatăl

potenţialităţii.

Jurnalul din
perioada imaturităţii
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molcomeala povestirii şi dialogul intertextual (e
drept, folosit cu moderaţie), îmblânzind violenţele
experimentaliste ale începuturilor.

Toată proza lui Sorin Titel e dominată,
observăm, de această ; el descoperă
lumea prin lentila feminităţii. Or, lumea mamei (o
casnică covârşită de griji mărunte, în care – de pildă
– problema amigdalelor lui Marcu dobândeşte,
firesc, o importanţă decisivă) este, inevitabil, o

Eroii titelieni nu pot ieşi din propria lor
viaţă, alunecă spre bătrâneţe, contemplând
nostalgic anii cei „fără de întoarcere”. Ei trec

evenimente. Examinând traiectoriile
personajelor, vom observa că nu e vorba de nişte
destine frânte sub roata istoriei; nu Evenimentul
intervine pentru a curma un destin. O tristeţe
obosită se revarsă peste această lume, în care
zgomotoasele fapte (chiar dacă se precipită) nu vor
ocupa ecranul interiorităţii. Mai mult, această
literatură a firescului (observaţia e de uz obştesc) va
esenţializa banalul, extrăgân ; repetiţia
lasă impresia imobilismului, iar „

” (una, cum se vede, problematică,
cealaltă, a mijloacelor) nu va coborî în deriziune. În
plus, Sorin Titel refuză tonul eseistic, având la
îndemână, pentru a ilustra marile teme, carnaţia
concretului.

Încheind, odată cu
(1983), tetralogia bănăţeană, Sorin Titel
mărturisise unor cititori-amici, lui Livius Ciocârlie,
îndeosebi (ca prim cititor al manuscriselor sale),
intenţia de a scrie despre „prima tinereţe”
(traumatizanta epocă a studenţiei, marcată, se ştie,
de două exmatriculări, la Bucureşti şi Cluj), privită
din exterior, însă. Noul proiect a trezit imediat
suspiciuni, Titel fiind bănuit că ar cocheta cu

Titel genul nu-l prindea, constata, ulterior, acelaşi
Livius Ciorcârlie, în care însoţea romanul
titelian postum, (1988). Deşi victimă,
cu destin deturnat, pătimitul Matei – protagonistul
acestui roman neterminat – se dovedeşte pasiv,
abulic; fostul său coleg, Şerban, admirator al lui
Freud, vrea să priceapă „ceva din toată tâmpenia cu
exmatricularea”. Încercările prin care a trecut
Matei, atenuate faţă de realele întâmplări ale
autorului, conferă unei epoci negre un dramatism
estompat. Credincios viziunii sale „anistorice”
(discutabilă), Titel propune, însă, un polemism
implicit, refuzând, deopotrivă, viziunea eroizantă
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sau victimizantă, bătătoritele reţete în vogă,
mutând interesul lectorului „în afara literaturii”,
cum Totuşi, Istoria, cu
întregul ei cortegiu de drame, nu este decât politică
la trecut, cu deosebire în epoca noastră, obsedată de
politic.

, tatăl scriitorului, Iosif Titel,
te, desfăşurarea evenimentelor. Fiul va fi

reprimit la facultate, după numeroase tergiversări,
cu binecuvântarea academicianului Mihoc. O
scrisoare a lui Mircea Zaciu, datând din ianuarie
1959, îl îndemna să nu abandoneze; ar fi „o crimă”
să renunţe la scr Într-adevăr, „vulnerabilul”
Sorin Titel n-a renunţat. Debutul său în volum
( , EPL, 1963) fusese precedat de schiţele
trimise unor reviste, începând cu , apărută
în (1957).Aceste proze timpurii au
atras atenţia, încât, comentându-i debutul editorial,
G. Dimisianu îl aşeza „în linia întâi a prozatorilor
generaţiei lui” . Alţii vor
semnala influenţa slaviciană, apetitul de povestitor,
interesat, cu ochi cinematografic, de posibile
decupaje filmice. Iar D. Micu (coordonator al
lucrării de licenţă), prefaţând , va lansa, pe
lângă frazele-stas, obligatorii în epocă, şi câteva
observaţii subtile, adeverite în timp. Fiindcă Titel
era şi apariţia volumului, explică D. Micu,
trebuia motivată

la Timişoara, în 1964, Titel devine, în
redacţia

şcarea literară a zonei. Vital, afabil,
delicat, legând numeroase prietenii, el traversează
aici, după propria-i mărturisire, „anii cei mai
denşi”. Meloman, cinefil, veritabil gurmand
cultural, Titel s-a dovedit un pledant înfocat pentru
înnoirea prozei, cu lecturi bogate şi opinii ferme,
susţinute cu îndărătnicie. Nu e de mirare că, în
1968, ivea, prin , primul „nouveau
roman” românesc. Cultivă chiar un modernism
ostentativ, „extrem” (zicea, recapitulativ, Valeriu
Cristea) şi beneficiază de sfaturile unor „consilieri”
timişoreni: Livius Ciocârlie, Şerban Foarţă, Marcel
Pop-Corniş (îndemnându-l spre H. Melville) ori, în
teatru, Aureliu Manea. O epocă furibundă, în care
„bulimicul” Titel (culturaliceşte vorbind) devine,
nota Cornel Ungureanu,

climatizarea
reţetelor”. Solidar cu experienţele avangardiste, în
teatru şi plastică, plonjând în atmosfera febrilă a

observase Valeriu Cristea.

Într-un „mic roman de familie”, nota Eugen
Simion va povesti, cu
sobrieta

is!

, îndatorat

politico-ideologic, inclusiv prin
.

, un , „un punct de
sprijin” în mi

„profetul” noului roman.
Categoric, cel mai silitor în „a

Copacul
Drumul

realismului liric

Copacul

un caz

Venit
Orizontului om-punte

Dejun

Tânărul scriitor

Prefaţă

ul pe iarbă

acelor ani, el are ispita experimentului. Încât,
cercetându-i traiectoria, vom observa că aparentul
tradiţionalism, la start, se metamorfozează, graţie
frisonului sincronizant, în pas cu orologiul parisian,
într-un modernism „inautentic” (după unii), livrând
„ciudăţenii”. Fază accelerată după

(1967), culminând cu parabolicul
miniroman, de atmosferă kafkiană,

, peste
câţiva ani, va fi publicat în Franţa (la , în
1976), prin bunăvoinţa lui Maurice Nadeau, în
colecţia

, cu stimabil succes de
critică! În , adevărat examen de
virtuozitate, Titel „filmează” şi propune, de fapt, „o
alegorie a vieţii”.

n 1971, Sorin Titel se fixează în Bucureşti,
intrând în redacţia . Cu bonomie
discretă, bucurându-se de amiciţia unor spirite
înalte (precum Lucian Raicu, un prim comentator al
încercărilor sale de odinioară), cu preferinţe literare
ferme, prozatorul, curios, se va replia,
reinventându-se. În „etapa bucureşteană”, odată cu

; şi, prin romanul
pomenit, va inaugura aşa-numitul „ciclu” bănăţean,
o tetralogie care a impus un topos propriu,
inconfundabil, beatificat, de un realism minuţios.
Dacă exersa o tehnică în sine,
colecţia de întâmplări şi protagonişti, dezvăluită
prin tetralogie, vădeşte „foame de concret” şi o
„amănun ţ ime generoasă” (cf . Ovid S.
Crohmălniceanu). După , Titel va
tipări
(1979) şi (1983), toate
închipuind, prin aliajul dintre amintire şi fantezie,
un Banat imaginar, un „spaţiu filtrat de memorie”
(cf. M. Ungheanu), foind de viaţă. Cu istorisiri
ciudate (simultaneizând vocile) şi rememorări
dezordonate, în realitate şi în vis, în lumea aceasta
şi în cea „a morţilor”. Şi în care, obişnuitul, învăluit
în mister, face loc unei „bucurii temătoare”.
Confirmând, peste ani, un „diagnostic” pus de un
alt prieten timişorean, pictorul Ciprian Radovan,
cel care îl „citise” cu exactitate, observând că Sorin
Titel era stăpânit de „o melancolie persistentă,
ascunsă cu înţelepciune”. Mereu grăbit, totuşi
binevoitor, disponibil, interesat de scenarii
(publicate postum), piese de teatru şi regie film (are
în palmares doar

Valsuri nobile şi
sentimentale

Lunga
călătorie a prizonierului

Lunga călătorie...

Ţara îndepărtată
redescoperă spaţiul banatic

Ţara îndepărtată
Pasărea şi umbra

Femeie, Iată Fiul Tău

Iarba verde acasă

(1971). Roman care

, sub banderola

Î

(1974), roman polifonic, Titel

(1977),

, regizat de Stere

Denoël

Les lettres nouvelles
Scriitori protestatari din est

României literare

le nouveau roman

Clipa cea repede

Gulea, în 1977), Sorin Titel (1935-1985)

ltiva
industrios literatura „de curaj”, Sorin Titel a
dovedit , cum, memorabil, s

asculta” vocile, practica clivajele temporale.
Marea lui „descoperire” a fost, evident,

Unii

, un prozator cu

, un
d

rotescului.

a fost un
devot al scrisului. Iniţial, fără aderenţă la Cehov, a
descoperit – brusc luminat – tandreţea, proza „cu
inimă”. Umorul îi era străin, nu-l prindea (notase
Paul Georgescu); dar, într-o vreme care cu

e
pronunţase Valeriu Cristea. Persistă şi o ciudată
indecizie în a-i fixa . Prozatorul, bântuit de
presimţiri negre, avea o percepţie fragmentaristă,
„

(cf. Mircea Iorgulescu), dizolvând
tragismul, viaţa măruntă, mereu în cumpănire între
miracol şi suferinţă. îl ignoră (Alex
Ştefănescu, de pildă), alţii (cazul lui Valeriu
Cristea) văd în el „un artist cum puţini avem chiar
printre scriitorii importanţi” ,
rezistând temelor la modă şi propunând „o
literatură a sentimentelor frumoase”.

Până la
e fapt, promiţând deschiderea unui alt ciclu, abia

bănuit, proza lui Sorin Titel propunea ca zeitate
tutelară figura mamei, nimbată de aburii bucătăriei;

(Livius Ciocârlie), ţesând în
scenariul epic întâmplările mărunte, coborând în
banalul existenţial avea ca loc de observaţie (şi,
fireşte, comentariu) În cheie psihanalitică,

, se ştie prea bine, reprezintă însăşi autoritatea;
dar nu în bucătărie trebăluieşte el. Puternic,
grobian, părintele autoritar, castrator, stârneşte
revolta Fiului, declanşând seria frustrărilor. Izgonit
din Paradis, acesta – uitând prospeţimea
miraculosului din copilăria tocmai părăsită –
alunecă în alienare, opunându-se, pe cât poate,
societăţii represive (phalusocraţia). „Masacrul”
inocenţei / inocenţilor (temă dragă lui Titel) nu
îmbracă, însă, forme atât de violente; un tragism
difuz temperează exploziile extremiste. Stăruind
asupra acestei vârste, Sorin Titel insistă asupra

Avem în faţă (o
obsesivă idee gombrowiczeană) care vedea în
utopia tinereţii „unica divinitate care ne e
accesibilă”; altfel spus, chiar „rebeliunea împotriva
formei” (cum nota Gombrowicz în

), favorizând căutarea,
implicit jocul măştilor, inautenticul, retorica
g

ar fi romanul studenţiei, al
căutărilor din propria-i studenţie, traumatizată de

curajul literaturii

locul

feeria
cotidianului

har

Melancolie roman neterminat,

cuina.

omul neterminat

Melancolie

viziunea anistorică

tatăl

potenţialităţii.

Jurnalul din
perioada imaturităţii

sorin titel - 80

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă



3332

excluderi, aşteptări, tergiversări; ani de criză, de
sufocantă deznădejde, când sensibilitatea sa
febrilă, mânată de îndrăznelile şi intemperanţele
vârstei, continua să spere. Sorin Titel era convins că

Că lunga sfâşiere (vizând
senzaţia abandonului, a rupturii) se va stinge într-o
revenire care-i va domoli însingurarea. Ceea ce s-a
şi întâmplat.Aşteptând încrezător rezolvarea (1957
- 1961) Titel va fi reprimit la Filologie. Dar, să
notăm imediat, această (gândită
mereu ca posibilă) nu l-a înrăit, nu-i va stârni
gândul răfuielii, revărsând asupra celorlalţi o
combustie rece. Ceea ce l-a salvat, scria Zina
Molcuţ, Privirea sa bună
mângâie, retrospectiv, întâmplările, alungând
furiile justiţiare; dincolo de încâlceala
vrea să descifreze

Distilarea tristeţii îngăduie o privire
„din afară”. Titel îşi priveşte

propria-i tinereţe, fără a fi
ajuns la ultima versiune a textului.
Dosarul voluminos, care găzduia acest
manuscris (şi pe care Iosif Titel
adnotase „roman neterminat” ,
rânduind apoi „părţile”), face din

o variantă; e drept, o
variantă cu multe „fronturi” deschise şi
multe goluri pe care nimeni nu le va
umple. O variantă care rămâne
definitivă.

Titel repudia imixtiunea
politicului; presiunea Istoriei, clocotul
evenimentelor răzbăteau estompat în
opera sa, interesată de vibraţia
omenescului. Ca dovadă, şi

totuşi, cel mai politic dintre romanele
sale – trăieşte la periferia Istoriei.
Fragmentele însăilate reconstituie
studenţia lui Matei – cel „atât de puţin
erou”, un ins aruncat în afara vieţii,
atins de pasivitate şi indecizie; intrând,
neapărat, în şirul eroilor vulnerabili şi
abulici care populează proza lui Sorin
Titel. Studenţia lui Matei invită la un
precis încadrament temporal; or,
romanul lui Titel pulverizează – prin
densitatea şi varietatea referinţelor
culturale – circumstanţele fireşti,
d e m o n s t r â n d „ d e z i n v o l t u r ă
cronologică” (Livius Ciocârlie). Epoca
studenţiei îşi dizolvă identitatea,

reîntoarcerea e posibilă.

propria sa bunătate.

reîntoarcere

semnelor
sensul.

din
exterior

Melancolie

Melancolie
–

a fost

,
Era inevitabil ceea ce s-a

întâmplat?

doar

personajul îşi estompează prezenţa; veştile rele
abundă, finalul rămâne deschis, anunţând

după acel exil la Hârşova (şi
apostolatul ratat).

Comentatorii au remarcat că
El este cel care, părăsindu-şi

locul secund, înţelege şi suferă acum; „încercările”
lui Matei au fost, se ştie, şi ale lui Titel, chiar mult
mai dureroase în cazul scriitorului. Titel are, din
nou, tactul de a atenua prezenţa factorului politic,
estompând dramatismul întâmplărilor; ştiinţa sa de
a accede la fundamental, înlătură posibilitatea unui
şoc factologic, sacrificând concretul epic în
favoarea tezei. Dimpotrivă, amintirea toceşte
violenţa episodului; reconstituirea, plutind cumva
în atemporal, nu face din victimele de atunci, eroi.
Poate că , dacă avea şansa de a fi fost un
roman încheiat, îndreptăţea tentativa unei

reintegrarea

Melancolie

Melancolie

este o carte a tatălui.

viguroas cum s-a spus. Poate
că, astfel, Sorin Titel ar fi adăugat – cu forţa
expresivă a unui roman rotunjit, – temelor
sale fundamentale (singurătatea, maternitatea,
moartea, trecerea – clipa cea repede) o supra-temă,
care strânge,

se vrea (s-ar fi vrut), mai
degrabă, o biografie a creatorului. Probabil că, dacă
timpul i-ar fi îngăduit, Titel, terminând romanul, ar
fi mutat reflectorul analizei înspre

Matei va fi scriitor; a-l privi din acest
unghi, a înţelege spectrul ratării, a insista asupra
convulsiilor interiorităţii ar fi conferit
o cu totul altă anvergură. Viaţa „aiuritului” Matei se
schimbă pe neaşteptate. Ex-studentul are timp din
belşug; se repede cu furie bovarică în sălile
bibliotecilor, este un „spectator pretenţios şi
avizat”. De aici, varietatea referinţelor culturale,
amalgamate temporal. Cinefilul „uită de toate
celelalte”, nu e dispus să se zbată – măcar „un pic” –
pentru propria-i soartă. El însuşi un

, Titel transferă personajelor sale acest
apetit livresc şi ambiţii artistice. adună
în rama romanescă creatori de toate calibrele.
Marian (precum tânărul Titel) visează să devină
regizor; distribuie roluri, speră cu încăpăţânare, se
gândeşte la filmele pe care, neapărat, le va face!
Ajuns la Constanţa, Matei îl caută pe Şerban, fostul
coleg de dormitor, cel care „credea foarte tare în
psihanaliză”. Fireşte, acesta va tânji după anii de
studenţie. Fostul admirator al lui Freud este
nedumerit; înţelege nefirescul circumstanţelor şi
nevinovăţia lui Matei, un ins care „habar n-avea de
politică”. Vrea să afle amănunte, Matei este invitat
să-şi povestească şi acel roman „amplu”
(cum îl gândise Titel) stă să înceapă. Un final
deschis, deci, prin care (pasiv şi buimac)
are şansa de a deveni povestindu-
se. Se confirmă oare prognozele dirigintelui, acel
şters profesor de desen care vedea în apaticul
Matei, un „om mare”? Matei va fi scriitor,
învingând asperităţile epocii? Probabil. Intră el, cu
arderea lui „înceată”, printre rataţii, histrionicii şi
descurajaţii care foiesc peste tot? Lipsit de
spectaculos,
estompează dramatismul acestor întrebări,
ciocnirea cu istoria; preferă cazierului epocii,
cicăleala conjugală. Fractura destinului nu face din
omul obişnuit un erou. În consecinţă, bruioanele

e

din unghiul scriitorului, toate firele:

Dar

, impunând ,

meditaţii narative,

tema creativităţii.

tărăşenia

mitul Tatălui

finalizat

Melancolie

drama
scriitorului.

Melancoliei

gurmand
cultural

Melancolie

antieroul
un mare scriitor,

Melancolie

romaneşti par a refuza lui Matei statutul de victimă.
Scenele de familie confiscă interesul; exasperarea
mamei lui Fredi, plecarea bătrânei doamne la
templu şi căutarea portofelului, coşmarurile
extravagantului Papi (rămânând prin „gări pustii”),
„mila uşoară” a prietenilor, tinereţea nepăsătoare,
par să despletească epicul, dizolvându-i sâmburele
dramatic. Totuşi, „mirosul greu al singurătăţii”,
„grăuntele de milă” (cerşit), tăcerile insuportabile,
grija că vestea exmatriculării „o să-i dea gata” pe
bătrâni etc. deplasează accentul de la social la
individual. Contextul dispare, rămân
insurmontabilele probleme ale individului. Titel, să
observăm, nu are nevoie de document. El nu se vrea
un biograf al epocii.

Dacă în prima fază, Titel dovedea
rafinament, chiar reverenţe experimentaliste
(împingându-l spre depersonalizare) şi, desigur,
tandreţe, încet, tenace, el îşi pregăteşte „intrarea
triumfală”. Cărţile de tinereţe supralicitează
formula, apasă pe latura tehnică, dovedesc o
mobilitate derutantă. Anunţă nevoia stabilizării,
ieşirea din „starea de indecizie”, pe care o semnala
C. Regman, în 1974. Indiscutabila abilitate
compoziţională, efortul de sincronizare, fineţea
spiritului rămân argumente forte; acestora, Titel le
adaugă „ştiinţa” vieţii, coborârea în omenesc. El nu
a avut un succes rapid, n-a ţinut cont de capriciile
recepţiei (în sensul valorizărilor politice); şi-a
câştigat, treptat, audienţa, fără a forţa. Actualitatea
acestei proze, tocmai fiindcă nu e îndatorată
conjuncturalului, nu se va istovi. Poate că scriitorul,
aşa cum profeţea Eugen Simion, „va fi într-o zi o
revelaţie

de avara memorie a literaturii. Până şi N.
Manolescu, detaşat de proza lui Titel, recunoştea
reparatoriu, în sa, că avem de-a face cu un
„prozator original şi interesant”

in Titel a trăit pentru
literatură. S-a lăsat „locuit de lumea cea vie” şi s-a
dovedit un suflet candid şi neliniştit. În ultimele
sale luni, măcinat de tristeţe şi jenat de boală (cum
relatează tatăl său, Iosif Titel, în

i scria; dar, negreşit, în nopţile lungi
şi grele, chinuit de insomnii, desfăşura mental
tremurătoare pânze epice. El ne-a oferit „o bucată
de lume”, aducându-ne aproape tragica ei
frumuseţe. Iar a Banatului i-a rămas în
suflet

dur

selectat

Istoria

Clipa i-a fost prea
repede

”. Categoric, Sorin Titel este deja un nume

.
Condamnat la scris, Sor

), nu ma

nostalgi
.
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excluderi, aşteptări, tergiversări; ani de criză, de
sufocantă deznădejde, când sensibilitatea sa
febrilă, mânată de îndrăznelile şi intemperanţele
vârstei, continua să spere. Sorin Titel era convins că

Că lunga sfâşiere (vizând
senzaţia abandonului, a rupturii) se va stinge într-o
revenire care-i va domoli însingurarea. Ceea ce s-a
şi întâmplat.Aşteptând încrezător rezolvarea (1957
- 1961) Titel va fi reprimit la Filologie. Dar, să
notăm imediat, această (gândită
mereu ca posibilă) nu l-a înrăit, nu-i va stârni
gândul răfuielii, revărsând asupra celorlalţi o
combustie rece. Ceea ce l-a salvat, scria Zina
Molcuţ, Privirea sa bună
mângâie, retrospectiv, întâmplările, alungând
furiile justiţiare; dincolo de încâlceala
vrea să descifreze

Distilarea tristeţii îngăduie o privire
„din afară”. Titel îşi priveşte

propria-i tinereţe, fără a fi
ajuns la ultima versiune a textului.
Dosarul voluminos, care găzduia acest
manuscris (şi pe care Iosif Titel
adnotase „roman neterminat” ,
rânduind apoi „părţile”), face din

o variantă; e drept, o
variantă cu multe „fronturi” deschise şi
multe goluri pe care nimeni nu le va
umple. O variantă care rămâne
definitivă.

Titel repudia imixtiunea
politicului; presiunea Istoriei, clocotul
evenimentelor răzbăteau estompat în
opera sa, interesată de vibraţia
omenescului. Ca dovadă, şi

totuşi, cel mai politic dintre romanele
sale – trăieşte la periferia Istoriei.
Fragmentele însăilate reconstituie
studenţia lui Matei – cel „atât de puţin
erou”, un ins aruncat în afara vieţii,
atins de pasivitate şi indecizie; intrând,
neapărat, în şirul eroilor vulnerabili şi
abulici care populează proza lui Sorin
Titel. Studenţia lui Matei invită la un
precis încadrament temporal; or,
romanul lui Titel pulverizează – prin
densitatea şi varietatea referinţelor
culturale – circumstanţele fireşti,
d e m o n s t r â n d „ d e z i n v o l t u r ă
cronologică” (Livius Ciocârlie). Epoca
studenţiei îşi dizolvă identitatea,

reîntoarcerea e posibilă.

propria sa bunătate.

reîntoarcere

semnelor
sensul.

din
exterior

Melancolie

Melancolie
–

a fost

,
Era inevitabil ceea ce s-a

întâmplat?

doar

personajul îşi estompează prezenţa; veştile rele
abundă, finalul rămâne deschis, anunţând

după acel exil la Hârşova (şi
apostolatul ratat).

Comentatorii au remarcat că
El este cel care, părăsindu-şi

locul secund, înţelege şi suferă acum; „încercările”
lui Matei au fost, se ştie, şi ale lui Titel, chiar mult
mai dureroase în cazul scriitorului. Titel are, din
nou, tactul de a atenua prezenţa factorului politic,
estompând dramatismul întâmplărilor; ştiinţa sa de
a accede la fundamental, înlătură posibilitatea unui
şoc factologic, sacrificând concretul epic în
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viguroas cum s-a spus. Poate
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), nu ma

nostalgi
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aforisme

Caut

L.
A. e invidios pâ

„Asta înseam

Devii matur atunci câ
substitut

O e
â oamenii tind

spre un asemenea cinism.

Stâ

voluminos în raport

ă numai ceea ce ai şi găsit, ca şi cum ar
fi vorba de căutarea lui Dumnezeu. Ori e vorba
numai de căutarea lui Dumnezeu?

*
Virtuozitatea, ritualul care

însoţeşte sacrificiul.
*

X face caz de credinţă pentru că nu poate
dărui nimic. Trucajul impotenţei mistice, stare
egoistă, avară.

*
Vanitate bolnavă: avem motive a crede că

nă şi pe Dumnezeu.
*

Să recunoaştem că banalităţile prezintă un
plus de credibilitate tocmai graţie simplităţii lor.

*
nă speranţa: să dai destinului

numele amintirii” (Cesare Pavese).
*

nd obiectivitatea nu
mai poate funcţiona ca un al
subiectivităţii, ci doar ca un adjuvant al acesteia.

*
preţuire lipsită d iubire e cinică. Din

păcate, odată cu înaintarea în v rstă,

*
njenirea deopotrivă a unei margini

abundente în raport cu un centru redus şi a unui
centru cu o margine
insuficientă.

*
Ceea ce reprezintă visul pentru somn,

reprezintă reflecţia pentru viaţă.
*

Dificultatea de-a distinge între adevăr şi
esenţă.

Ars poetica.

„Prudenţa prudenţei”

Gheorghe
GRIGURCU

„Moda este un lucru atât de intolerabil de
urât, încâ

ni

Marile prietenii care se sting sunt mai
dureroase decât marile iubiri care se sting, deoarece
n-au scuza factorului instinctual.

„

„

Orice
ei care devin celebri

imediat su

În rapo r
â

„Surâ

*

t trebuie să o schimbăm la fiecare şase
luni” (Oscar Wilde).

*
Prudenţa, o bună dădacă a trupului, poate

deve o primejdie pentru spirit.Aşadar prudenţă în
faţa prudenţei.

*

*
Cele mai impresionante confesiuni sînt

acelea în care coexistă, într-un dozaj oarecare,
candoarea şi demonia.

*
Prietenia” cu Dumnezeu de care unii fac

caz e dubioasă. Iubirea e cu totul altceva. O
deschidere care, infinită fiind, nu aşteaptă
reciprocitate. E demnă în dramatismul său.

*
Aşa cum aici se vede sufletul prin trup, tot

aşa, acolo, în viaţa viitoare, se va vedea trupul prin
suflet” (Sf. Grigorie Palama).

*
mare creator începe prin a fi într-o

anume proporţie inactual. C
nt, vai, suspecţi.

*
rt cu realul, orice creaţie n-a putea

fi, în fondul său, dec t ironică.
*

Tristeţea de gală a amurgului faţă de cea
declasată a unei zile ploioase.

*
“Credinţa înseamnă experienţa faptului că

inteligenţa e luminată de iubire” (Simone Weil).
*

Trăim din tonuri minimale. Măreţia vine
din afara fiinţei, ni se dăruie: sul tău la zodii şi
la stele/Ai înţeles că vine de la ele” (Arghezi).

*
Poţi scrie pentru un singur destinatar, dar

acela te citeşte în numele tuturor.

Motto:

M. Eminescu

Un preambul n

Cum actul
omagial a presupus întotdeauna manifestarea prin

,
,

Ar mai fi

(cea dintâi având loc cu zece
ani înainte).

„Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate…”

laudă
preamărire

-ar strica. Aşadar aş începe
cu… omagiile mele! La adresa tuturor acelora care
sunt siguri că n-au probleme cu definirea semantică
a termenului din prima parte a titlului de mai sus.
Pentru multă lume sensurile par a se fi limpezit încă
de pe vremea când defilau cohorte de superlative în
„[i]epoca de aur”. Mult mai puţini vor fi fiind aceia
care ştiu că unul dintre sensurile de bază ale
cuvântului în discuţie se referă la jurământul de
credinţă şi de supunere făcut de un vasal către
suzeranul său. Că unii nu ştiu e de înţeles, căci noul
ev mediu era derapat democratic.

cuvinte şi gesturi, nu e întâmplător faptul că
substantivul corespunzător şi-a găsi un loc destul
de comod într-o bătătură, înfrăţindu-se cu

şi , dobândind, ca şi
acestea, inclusiv conotaţii ironic-zeflemesitoare.

de precizat în această scurtă
introducere un lucru pe care îl consider important
referitor la identitatea subsemnatului. Deşi voi
vorbi în cele ce urmează despre un mare poet şi
receptarea operei lui, nu o fac în calitate de critic
literar sau de eseist, poate doar de profesor de …
română, ceea ce am fost o viaţă întreagă, şi mai ales
de cititor de literatură adevărată şi, nu în ultimul
rând, chiar de comentarii oneste.

Consideraţiile de mai jos mi-au fost
prilejuite de un eveniment petrecut cu nu multă
vreme în urmă. În iulie 2014, la împlinirea a 125 de
ani de la moartea lui Eminescu, în arcanele
Dumbrăvenilor Sucevei, se realiza Comemorarea
marelui poet în cadrul unei ediţii a sesiunii de
comunicări şi referate

Comunicările, referatele şi simplele

osana temenea

eminesciana

George
BODEA

D'ale omagiului,
printre stâlpări
şi derapaje…

luări de cuvânt aveau să fie adunate în publicaţia
istă editată de Consiliul

local al comunei în ziua de 21 iunie 2014.
astfel, din nou, o generoasă iniţiativă

locală avându-i în p Ioan Pavăl,
primarul comunei, şi Mihai Chiriac, sufletul
manifestării şi redactorul publicaţiei amintite.

Şi de această dată au răspuns invitaţiei
organizatorilor oameni de cultură afirmaţi
îndeosebi în domeniul vieţii literare: scriitori, critici
literari, editori, profesori, jurnalişti. A enumera
câteva nume înseamnă mult mai sigur a mă face
vinovat de omisiune. Şi totuşi aş încerca un început
de listă: acad. Eugen Simion, acad. Mihai Cimpoi,
Nicolae Georgescu, Adrian Dinu Rachieru…, toţi
patru fiind profesori universitari şi eminescologi cu
îndelungi preocupări şi realizări în domeniu.

Din înşiruirea de nume ce însoţesc sau sunt
pom n publicaţia omagială reiese
că de-a lungul a aproape zece ani participanţii la
„festivalul” Eminescu de la Dumbrăveni au fost cam
aceiaşi: şi cei din dreapta Prutului şi cei din stânga lui.
Mai ales în ultima vreme au devenit părtaşi la gloria
postumă a lui Eminescu Grigore Vieru şi Adrian
Păunescu, doi din cei patru „stâlpi ai veşniciei”
înălţaţi în comună. „Stâlpul” amintit mai rar este
Nichita Stănescu. Poate că şi această punere a ceea ce
tocmai se pretindea că este unic şi irepetabil în cultura
română sub semnul / la umb , unul ca altul
de desfrunziţi, dezrămuriţi, decojiţi, betonaţi, a fost
pricina a aceea ce Mihai Chiriac a resimţit acut:
„dezamăgirea refuzului unor notorietăţi cu sinecură în
materie de geniu eminescian” de a participa la
festivalul dumbrăvenean, organizat aici numai fiindcă
„unii eminescologi, de dragul oficialităţilor de la
Dumbrăveni, susţin că acesta [Eminescu] s-a născut
aici…” – după cum afirmă cu mândrie şi
impetuozitate acelaşi Mihai Chiriac, pornit împotriva
defăimătorilor de ultimă oră ai poetului nepereche,
căruia, vorba lu

ibuţii din revistă sunt de luat în
seamă. Prima îi aparţine academicianului Mihai
Cimpoi:

, în care se porneşte de la afirmarea ideii
de „herderianism” la Eminescu, apelându-se la
argumente din Dumitru Murăraşu (ortografiat şi
Morăraşu, probabil greşeală de tipar). Ba, până la
urmă, ar reieşi că Murăraşu scrisese cam tot ce era de
spus. Şi alte articole îţi pot da impresia de reluare a

Omagiu lui Eminescu

Imn
Eminescului

Un izvor basarabean al poemului

, rev
Se

concretiza
rim-plan pe

enite în materialele di

ra stâlpilor

i Valeriu Anania dintr-un fel de
, numai „extazele cerului” îi pot încununa

„enciclica serbare”.
Câteva contr

Luceafărul
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de desfrunziţi, dezrămuriţi, decojiţi, betonaţi, a fost
pricina a aceea ce Mihai Chiriac a resimţit acut:
„dezamăgirea refuzului unor notorietăţi cu sinecură în
materie de geniu eminescian” de a participa la
festivalul dumbrăvenean, organizat aici numai fiindcă
„unii eminescologi, de dragul oficialităţilor de la
Dumbrăveni, susţin că acesta [Eminescu] s-a născut
aici…” – după cum afirmă cu mândrie şi
impetuozitate acelaşi Mihai Chiriac, pornit împotriva
defăimătorilor de ultimă oră ai poetului nepereche,
căruia, vorba lu

ibuţii din revistă sunt de luat în
seamă. Prima îi aparţine academicianului Mihai
Cimpoi:

, în care se porneşte de la afirmarea ideii
de „herderianism” la Eminescu, apelându-se la
argumente din Dumitru Murăraşu (ortografiat şi
Morăraşu, probabil greşeală de tipar). Ba, până la
urmă, ar reieşi că Murăraşu scrisese cam tot ce era de
spus. Şi alte articole îţi pot da impresia de reluare a

Omagiu lui Eminescu

Imn
Eminescului

Un izvor basarabean al poemului

, rev
Se

concretiza
rim-plan pe

enite în materialele di

ra stâlpilor

i Valeriu Anania dintr-un fel de
, numai „extazele cerului” îi pot încununa

„enciclica serbare”.
Câteva contr

Luceafărul

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă



3736

eminesciana

unor idei prezente la mai mulţi autori. Vorbind despre
„politeia eminesciană ,Adrian Dinu Rachieru afirmă
faptul că nici în poezie, nici în articolele sale politice,
„Eminescu nu a fost un îngust doctrinar de partid” şi
că „extras din ţesă

incluse în revistă promit pr
ui celor ahtiaţi de amănunte

din viaţa poetului.Astfel, Nicolae Dabija se încumetă
s-o ia pe urmele lui

t internat timp de o lună de zile în anul 1885, la
sanatoriul medicului Fel cian Iahimovici. Ne alegem
cu o sumară descri
nimic de-a face versurile citate din diferite poezii
(anterioare prezenţei lui Eminescu la Balta Liman) în
care apare motivul lacului. Comentarea unor pasaje
din corespondenţa lui Eminescu din acea perioadă cu
prieteni de-ai săi mai puţin cunoscuţi (Burlă,
Novleanu ş.a.) Unele afirmaţii
din articolul lui Nicolae Dabija pot deruta, de pildă:
„

(La Liman, anii 1881-1892), semnată de
medicul F. Iahimovici. Tot la Odesa, în 1908 vede
lumina tiparului o altă broşură a medicului (…)Acest
lucru ne face să bănuim existenţa unui jurnal.

Însuşi autorul încercă

măgit de rezultate: „Am căutat mai multe zile
la rând, fără a-mi fi răsplătite aşteptările” (legate de
găsirea jurnalului medicului). Rămâne însă
important faptul că Nicolae Dabija a căutat
răspunsuri care să-şi întemeieze valabilitatea pe
documente şi proprie experienţă. Şi faptul că a
văzut chiar vila în care a fost găzduit Eminescu,

numită astăzi „Sanatoriul Semaşco”:

Cu aceeaşi energizantă intenţie de a depăşi
limitele unor răspunsuri unanim acceptate privind

”
,

tura epocii, Eminescu este
falsificat”.

Unele materiale in
titlu satisfacerea interesul

, unde poetul a
fos

i
ere a Kuialnikului cu care nu au

ar fi fost mai de folos.

În 1982, la Odesa apare cartea

”
rii de reconstituire a

acestei scurte etape din biografia poetului este
deza

în
august 1885,

„

.”

Eminescu la Odesa

Stabilimentul se af

На Лимане

1892 ґода

,1881-

lă chiar la poalele
dealului pleşuv, care urcă în cer, o colină rănită de
ploi şi vânturi până la lut roşu, parcă ar sângera;
locul unde se găseşte imobilul fiind sprijinit pe
alocuri de un zid vechi de piatră ca de cetate – să nu
se prăbuşească sau să lunece pământul de sub ea la
vale. E o clădire lungă, cu un singur etaj, cu odăi
largi, boltite în interior ca nişte cupole. Acoperişul
îi e din tablă roşie. Uşile sunt laterale. Scări de
piatră urcă din două părţi către vilă. Arhitectura e
veche, în stilul jumătăţii a doua a secolului XIX.

În jurul ei – o perdea de plopi şi salcâmi ce
se scutură «de ploaie şi de vânt» prin verdele căreia
vila aproape că nu se mai zăreşte dinspre lac

viaţa poetului şi a familiei sale îşi publică în
nr. 7 şi Ion Filipciuc una din

ultimele sale contribuţii:
. Se argumentează aici că acel

„frate” Pavel, oşteanul despre care vorbeşte prof.
univ. clujean Mircea Popa în capitolul

, nu e fiul
lui Gheorghe Eminovici şi al Ralucăi, ci un
Eminowicz din părţile poloneze, implicat în
insurecţia vecinilor noştri dinspre nord din anii
1863-1864. Acesta ar fi vorbit la Timişoara cu
ministrul român I. C. Brătianu, şi acesta preocupat
de soarta românilor aflaţi sub dominaţie străină.
Interesant este felul în care, pornind de la sugestiile
din articolul cercetătorului clujean, Ion Filipciuc
valorifică inclusiv propria documentare realizată în
spaţiul polonez în care au trăit familiile purtătoare
ale numelui Eminowicz, ceea ce ar putea îndreptăţi
cel puţin întrebarea dacă înaintaşii poetului n-ar fi
descin

Dacă pentru Ion Roşu, autor al cărţii
,

1989, lucrurile sunt clare: familia lui Eminescu
descinde din Banat, Ion Filipciuc pare a împărtăşi
mai degrabă punctul de vedere al lui C. Noica:
filosoful afirma că în cultură cel mai important fapt
este să formulezi o întrebare. Iată cum îşi dezvălui
Ion Filipciuc intenţia şi metoda: „Între alte
chestiuni – de poetică, istorie literară sau traduceri
– abordate de Mircea Popa, interes aparte stârneşte
ar

(p. 211-218), faţă de care trebuie răsucite
câteva întrebări, poate chiar cu rostul de a înflora,
dacă nu de a desluşi enigma înfăţişată de autor.”

Se întâmpla, în articole şi studii anterioare,
ca Ion Filipciuc să fi şi tranşant în formularea
răspunsurilor: când vorbea despre data naşterii
poetului, bineînţeles alta decât cea oficială; când se
referea la numele creştinesc al celui ce semna

şi nu Mihai; când deplângea
sfârşitul tragic al aceluiaşi. Colocvial uneori,
polemic adeseori, nu rareori gata de harţag şi
gâlceavă „a înţeleptului cu lumea
totdeauna, Ion Filipciuc are un stil aparte, prin care
îţi stârneşte interesul, chiar dacă nu-i vei da
întotdeauna dreptate pentru ceea ce susţine. De
pildă, în cazul de faţă, părerea că la înmormântarea
unuia dintre Eminowiczii polonezi ar fi fost potrivit
să se rostească versuri dintr-o poezie de-a lui
Eminescu e un fel de năstruşnicie. Adeseori în

Omagiu lui Eminescu

Mihai Eminescu -

Un frate misterios al
poetului M. Eminescu

M.
Eminescu Mihail

Prin
Timişoara: enigmaticul frate, militarul

Prin Timişoara: enigmaticul frate,
militarul

, din
volumul

s din acele locuri.

ticolul

e

, deci

”, provocator

text şi context

Legendă şi adevăr în biografia lui Eminescu

cercetările pe care le realizează neobositul editor,
scriitor, folclorist, istoric, critic literar şi …globe-
trotter bucovinean, I. F. contează pe „efectele
colaterale” ale demersului. Nu e puţin lucru a
urmări prezenţa viguroasă a elementului românesc
dincolo de fruntariile mereu schimbătoare între
care s-a afirmat statul naţional român.

Un cercetător cu contribuţii importante în
domeniul eminescologiei, inclusiv în editarea
operei eminesciene, este Nicolae Georgescu,
prezent şi el cu trei materiale în publicaţia de la
Dumbrăveni. Din prima, , ar
fi de reţinut înainte de toate pledoaria în favoarea
unei enciclopedii româneşti atotcuprinzătoare. În a
doua contribuţie, , criticul
insistă asupra unor aspecte care îl preocupă de mai
multă vreme: greşelile în tipărirea textelor
eminesciene, înt lnite în diferite publicaţii şi ediţii.
Păcat că la aceste „greşeli mărturisitoare” se
adaugă şi acelea ale autorului articolului.
Comentând felul în care a fost tipărită

, Nicolae Georgescu afirmă

”(?). În al treilea articol
se formulează „noi ipoteze privind moartea lui
Eminescu” şi se adaugă scenariilor de ultimă oră.

(nr. 7) conţine
numeroase materiale ce reiau problematica
exemplarităţii omului şi operei eminesciene. (Dr.
Mihai C. M. Ardeleanu, şi Ion
Cozmei,

ş. a.) defilează clişeele.
Din numeroase articole şi simple luări de

cuvânt nu lipsesc indignările avocăţeşti împotriva
„denigratorilor” lui Eminescu (Viorel Dinescu,
Mihai C. M. Ardeleanu). Pentru medicul Nicolae
Constantinescu totul e foarte clar în legătură cu
moartea poetului: ea a fost pusă la cale pas cu pas,
începând cu declararea samavolnică a nebuniei
indezirabilului ziarist şi continuând cu stabilirea
diagnosticului şi tratamentului eronat ce i s-a
aplicat. Doctorul Constantinescu şi Lucia Olaru
Nenati susţin, ca de altfel mulţi alţii, că Eminescu
„a fost scarificat”, asemenea ciobanului mioritic,
fiindcă era mai „ortoman” în tot ce a întreprins.

Unii îşi publică în această revistă
cuvântările de la „festival” numai pentru a-şi vedea
numele tipărit, prilej de-a oferi mostre de stil

Cronograf eminescian

Povestea
codrului tipograful

Greşeli mărturisitoare

poate că graseia
franţuzeşte sau era apelpist

Poetul Naţional
Mihai Eminescu şi Taras Şevcenco – sub

semnul unei singure sintagme viabile: Poet
Naţional Lecţia lui Eminescu

Eminescu şi pedeapsa
perfecţiunii

â

: „
[de la „Convorbiri literare”]

; Viorel Dinescu, ;
Lucia Olaru Nenati,

,

Omagiu lui Eminescu

ditirambic şi confuz (Mihai Sultana Vicol, Emilian
Marcu şi ing. Nicolae Iosub). Ultimul, de pildă,
vorbind despre per , se
referă şi la câteva texte poetice: unul este

, considerată
doveditoare pentru capacitatea intelectuală
nealterată a poetului după 1883. Anul publicării
textului, 1885, este pentru autorul articolului
acelaşi cu anul elaborării lui (de fapt 1871).

informat (nu musai critic literar) şi-ar fi
exprimat uimirea în faţa acestei performanţe
artistice prevestitoare de împlinire majoră în
următoarele etape de creaţie şi apoi ar fi încercat să
şi-o explice după puterile sale.

Câteva articole din revista de la
Dumbrăveni sunt un fel de „omagii” la adresa unor
personalităţi care au fost preocupate de viaţa şi
opera lui Eminescu. Astfel, Th. Codreanu evocă
fapta culturală exemplară a lui George Munteanu,
iar Tudor Nedelcea realizează un fel de entuziastă
informare despre Congresul mondial al
eminescologilor, desfăşurat la Chişinău între 2-3
septembrie 2013, manifestare ce ne aduce aminte în
chip deosebit de omagierea scriitorului la un secol
de la moartea sa de către istoricii de la Institutul de
Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi, care
au editat volumul

, lucrarea îngrijită de istoricul
Gheorghe Buzatu, Şt. Lemney şi I. Saizu – o
antologie de o mie de pagini din publicistica
eminesciană şi articole diverse. În ambele cazuri
accentul este pus pe promovarea imaginii unui
scriitor privit ca expresie integrală a specificului
nostru naţional.

Un loc aparte în publicaţia de la
Dumbrăveni îl ocupă observaţiile bine cumpănite,
în cuvinte puţine dar alese, ale ziaristului sucevean
L. D. Clement. Acesta consideră că „pretextul
Eminescu”, chiar atunci când ţine de mitologia şi
mândria locală, poate deveni punctul de plecare
pentru înfăptuiri de toată lauda. E o şansă de a-l
căuta şi găsi pe Eminescu oriunde pe pământul
românesc, pe care l-a străbătut în lung şi-n lat „de la
Nistru pân' la Tisa”.

Implicate în activităţile festive de la
Dumbrăveni au fost, căci aşa e obiceiul mai peste
tot în ultima vremea, şi alte două instituţii capabile
să susţină atmosfera sărbătorească: biserica şi
şcoala. Parohul local a făcut parte din comitetul de

ioada „marii întunecimi”

(sic!), altul e

Un
cititor

Kamandeva Sara pe deal

Eminescu – Sens, Timp şi
Devenire Istorică

eminesciana
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eminesciana

unor idei prezente la mai mulţi autori. Vorbind despre
„politeia eminesciană ,Adrian Dinu Rachieru afirmă
faptul că nici în poezie, nici în articolele sale politice,
„Eminescu nu a fost un îngust doctrinar de partid” şi
că „extras din ţesă

incluse în revistă promit pr
ui celor ahtiaţi de amănunte

din viaţa poetului.Astfel, Nicolae Dabija se încumetă
s-o ia pe urmele lui

t internat timp de o lună de zile în anul 1885, la
sanatoriul medicului Fel cian Iahimovici. Ne alegem
cu o sumară descri
nimic de-a face versurile citate din diferite poezii
(anterioare prezenţei lui Eminescu la Balta Liman) în
care apare motivul lacului. Comentarea unor pasaje
din corespondenţa lui Eminescu din acea perioadă cu
prieteni de-ai săi mai puţin cunoscuţi (Burlă,
Novleanu ş.a.) Unele afirmaţii
din articolul lui Nicolae Dabija pot deruta, de pildă:
„

(La Liman, anii 1881-1892), semnată de
medicul F. Iahimovici. Tot la Odesa, în 1908 vede
lumina tiparului o altă broşură a medicului (…)Acest
lucru ne face să bănuim existenţa unui jurnal.

Însuşi autorul încercă

măgit de rezultate: „Am căutat mai multe zile
la rând, fără a-mi fi răsplătite aşteptările” (legate de
găsirea jurnalului medicului). Rămâne însă
important faptul că Nicolae Dabija a căutat
răspunsuri care să-şi întemeieze valabilitatea pe
documente şi proprie experienţă. Şi faptul că a
văzut chiar vila în care a fost găzduit Eminescu,

numită astăzi „Sanatoriul Semaşco”:

Cu aceeaşi energizantă intenţie de a depăşi
limitele unor răspunsuri unanim acceptate privind

”
,

tura epocii, Eminescu este
falsificat”.

Unele materiale in
titlu satisfacerea interesul

, unde poetul a
fos

i
ere a Kuialnikului cu care nu au

ar fi fost mai de folos.

În 1982, la Odesa apare cartea

”
rii de reconstituire a

acestei scurte etape din biografia poetului este
deza

în
august 1885,

„

.”

Eminescu la Odesa

Stabilimentul se af

На Лимане

1892 ґода

,1881-

lă chiar la poalele
dealului pleşuv, care urcă în cer, o colină rănită de
ploi şi vânturi până la lut roşu, parcă ar sângera;
locul unde se găseşte imobilul fiind sprijinit pe
alocuri de un zid vechi de piatră ca de cetate – să nu
se prăbuşească sau să lunece pământul de sub ea la
vale. E o clădire lungă, cu un singur etaj, cu odăi
largi, boltite în interior ca nişte cupole. Acoperişul
îi e din tablă roşie. Uşile sunt laterale. Scări de
piatră urcă din două părţi către vilă. Arhitectura e
veche, în stilul jumătăţii a doua a secolului XIX.

În jurul ei – o perdea de plopi şi salcâmi ce
se scutură «de ploaie şi de vânt» prin verdele căreia
vila aproape că nu se mai zăreşte dinspre lac

viaţa poetului şi a familiei sale îşi publică în
nr. 7 şi Ion Filipciuc una din

ultimele sale contribuţii:
. Se argumentează aici că acel

„frate” Pavel, oşteanul despre care vorbeşte prof.
univ. clujean Mircea Popa în capitolul

, nu e fiul
lui Gheorghe Eminovici şi al Ralucăi, ci un
Eminowicz din părţile poloneze, implicat în
insurecţia vecinilor noştri dinspre nord din anii
1863-1864. Acesta ar fi vorbit la Timişoara cu
ministrul român I. C. Brătianu, şi acesta preocupat
de soarta românilor aflaţi sub dominaţie străină.
Interesant este felul în care, pornind de la sugestiile
din articolul cercetătorului clujean, Ion Filipciuc
valorifică inclusiv propria documentare realizată în
spaţiul polonez în care au trăit familiile purtătoare
ale numelui Eminowicz, ceea ce ar putea îndreptăţi
cel puţin întrebarea dacă înaintaşii poetului n-ar fi
descin

Dacă pentru Ion Roşu, autor al cărţii
,

1989, lucrurile sunt clare: familia lui Eminescu
descinde din Banat, Ion Filipciuc pare a împărtăşi
mai degrabă punctul de vedere al lui C. Noica:
filosoful afirma că în cultură cel mai important fapt
este să formulezi o întrebare. Iată cum îşi dezvălui
Ion Filipciuc intenţia şi metoda: „Între alte
chestiuni – de poetică, istorie literară sau traduceri
– abordate de Mircea Popa, interes aparte stârneşte
ar

(p. 211-218), faţă de care trebuie răsucite
câteva întrebări, poate chiar cu rostul de a înflora,
dacă nu de a desluşi enigma înfăţişată de autor.”

Se întâmpla, în articole şi studii anterioare,
ca Ion Filipciuc să fi şi tranşant în formularea
răspunsurilor: când vorbea despre data naşterii
poetului, bineînţeles alta decât cea oficială; când se
referea la numele creştinesc al celui ce semna

şi nu Mihai; când deplângea
sfârşitul tragic al aceluiaşi. Colocvial uneori,
polemic adeseori, nu rareori gata de harţag şi
gâlceavă „a înţeleptului cu lumea
totdeauna, Ion Filipciuc are un stil aparte, prin care
îţi stârneşte interesul, chiar dacă nu-i vei da
întotdeauna dreptate pentru ceea ce susţine. De
pildă, în cazul de faţă, părerea că la înmormântarea
unuia dintre Eminowiczii polonezi ar fi fost potrivit
să se rostească versuri dintr-o poezie de-a lui
Eminescu e un fel de năstruşnicie. Adeseori în

Omagiu lui Eminescu

Mihai Eminescu -

Un frate misterios al
poetului M. Eminescu

M.
Eminescu Mihail

Prin
Timişoara: enigmaticul frate, militarul

Prin Timişoara: enigmaticul frate,
militarul

, din
volumul

s din acele locuri.

ticolul
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, deci

”, provocator

text şi context

Legendă şi adevăr în biografia lui Eminescu

cercetările pe care le realizează neobositul editor,
scriitor, folclorist, istoric, critic literar şi …globe-
trotter bucovinean, I. F. contează pe „efectele
colaterale” ale demersului. Nu e puţin lucru a
urmări prezenţa viguroasă a elementului românesc
dincolo de fruntariile mereu schimbătoare între
care s-a afirmat statul naţional român.

Un cercetător cu contribuţii importante în
domeniul eminescologiei, inclusiv în editarea
operei eminesciene, este Nicolae Georgescu,
prezent şi el cu trei materiale în publicaţia de la
Dumbrăveni. Din prima, , ar
fi de reţinut înainte de toate pledoaria în favoarea
unei enciclopedii româneşti atotcuprinzătoare. În a
doua contribuţie, , criticul
insistă asupra unor aspecte care îl preocupă de mai
multă vreme: greşelile în tipărirea textelor
eminesciene, înt lnite în diferite publicaţii şi ediţii.
Păcat că la aceste „greşeli mărturisitoare” se
adaugă şi acelea ale autorului articolului.
Comentând felul în care a fost tipărită

, Nicolae Georgescu afirmă

”(?). În al treilea articol
se formulează „noi ipoteze privind moartea lui
Eminescu” şi se adaugă scenariilor de ultimă oră.

(nr. 7) conţine
numeroase materiale ce reiau problematica
exemplarităţii omului şi operei eminesciene. (Dr.
Mihai C. M. Ardeleanu, şi Ion
Cozmei,

ş. a.) defilează clişeele.
Din numeroase articole şi simple luări de

cuvânt nu lipsesc indignările avocăţeşti împotriva
„denigratorilor” lui Eminescu (Viorel Dinescu,
Mihai C. M. Ardeleanu). Pentru medicul Nicolae
Constantinescu totul e foarte clar în legătură cu
moartea poetului: ea a fost pusă la cale pas cu pas,
începând cu declararea samavolnică a nebuniei
indezirabilului ziarist şi continuând cu stabilirea
diagnosticului şi tratamentului eronat ce i s-a
aplicat. Doctorul Constantinescu şi Lucia Olaru
Nenati susţin, ca de altfel mulţi alţii, că Eminescu
„a fost scarificat”, asemenea ciobanului mioritic,
fiindcă era mai „ortoman” în tot ce a întreprins.

Unii îşi publică în această revistă
cuvântările de la „festival” numai pentru a-şi vedea
numele tipărit, prilej de-a oferi mostre de stil

Cronograf eminescian

Povestea
codrului tipograful

Greşeli mărturisitoare

poate că graseia
franţuzeşte sau era apelpist

Poetul Naţional
Mihai Eminescu şi Taras Şevcenco – sub

semnul unei singure sintagme viabile: Poet
Naţional Lecţia lui Eminescu

Eminescu şi pedeapsa
perfecţiunii

â

: „
[de la „Convorbiri literare”]

; Viorel Dinescu, ;
Lucia Olaru Nenati,

,

Omagiu lui Eminescu

ditirambic şi confuz (Mihai Sultana Vicol, Emilian
Marcu şi ing. Nicolae Iosub). Ultimul, de pildă,
vorbind despre per , se
referă şi la câteva texte poetice: unul este

, considerată
doveditoare pentru capacitatea intelectuală
nealterată a poetului după 1883. Anul publicării
textului, 1885, este pentru autorul articolului
acelaşi cu anul elaborării lui (de fapt 1871).

informat (nu musai critic literar) şi-ar fi
exprimat uimirea în faţa acestei performanţe
artistice prevestitoare de împlinire majoră în
următoarele etape de creaţie şi apoi ar fi încercat să
şi-o explice după puterile sale.

Câteva articole din revista de la
Dumbrăveni sunt un fel de „omagii” la adresa unor
personalităţi care au fost preocupate de viaţa şi
opera lui Eminescu. Astfel, Th. Codreanu evocă
fapta culturală exemplară a lui George Munteanu,
iar Tudor Nedelcea realizează un fel de entuziastă
informare despre Congresul mondial al
eminescologilor, desfăşurat la Chişinău între 2-3
septembrie 2013, manifestare ce ne aduce aminte în
chip deosebit de omagierea scriitorului la un secol
de la moartea sa de către istoricii de la Institutul de
Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi, care
au editat volumul

, lucrarea îngrijită de istoricul
Gheorghe Buzatu, Şt. Lemney şi I. Saizu – o
antologie de o mie de pagini din publicistica
eminesciană şi articole diverse. În ambele cazuri
accentul este pus pe promovarea imaginii unui
scriitor privit ca expresie integrală a specificului
nostru naţional.

Un loc aparte în publicaţia de la
Dumbrăveni îl ocupă observaţiile bine cumpănite,
în cuvinte puţine dar alese, ale ziaristului sucevean
L. D. Clement. Acesta consideră că „pretextul
Eminescu”, chiar atunci când ţine de mitologia şi
mândria locală, poate deveni punctul de plecare
pentru înfăptuiri de toată lauda. E o şansă de a-l
căuta şi găsi pe Eminescu oriunde pe pământul
românesc, pe care l-a străbătut în lung şi-n lat „de la
Nistru pân' la Tisa”.

Implicate în activităţile festive de la
Dumbrăveni au fost, căci aşa e obiceiul mai peste
tot în ultima vremea, şi alte două instituţii capabile
să susţină atmosfera sărbătorească: biserica şi
şcoala. Parohul local a făcut parte din comitetul de

ioada „marii întunecimi”

(sic!), altul e

Un
cititor

Kamandeva Sara pe deal

Eminescu – Sens, Timp şi
Devenire Istorică

*

eminesciana
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3938

in memoriam
organizare a festivalului, iar elevii şcolilor din
comună au recitat, cântat şi dansat, motivaţia
putând fi găsită chi

Nu ştiu dacă s-or fi recitat şi aici
cea interzisă multă vreme;

sau cu înduioşare, versur
. S-ar putea ca nişte şcolari să se

fi încruntat unul la altul travestiţi în Mircea şi Baiazid,
alţii or fi făcut la adresa lumii de azi cu pasaje
bine ştiute din

. Cum n-am văzut şi auzit nimic la faţa locului, mi-
am adus aminte de atâtea alte spectacole de acest gen
pe care s-a întâmplat să le văd şi răsvăd, dar mi-am
amintit şi de alte derapaje… omagiale de pe scena cea
mare a şcolii. Câteva exemple întristătoare vor spune
totul în acest sens.

Între nenumăratele volume cu dedicaţie
specială – „pentru gimnaziu şi liceu” – se numără
cu „merite” deosebite cartea de peste patru sute de
pagini Mă voi
referi la ediţia apărută la Editura Capitoliu,
Bucureşti, 1994, întocmită de prof. dr. Constanţa
Bărboi de la Colegiu Naţional „Sf. Sava

e de acad. Prof. Zoe Dumitrescu-
Buşulenga. Cartea e structurată în trei părţi: I –
Texte poetice (99), însoţite de sugestii, cu trimiteri
la proză şi dramaturgie; II – extrase ample din
critica literară referitoare la opera lui Eminescu, şi
III – gânduri şi creaţii dedicate poetului. Lucrarea
se încheie cu o bibliografie selectivă.

Ei bine, această carte atât de bună în intenţia
mărturisită în cuvântul înainte şi prefaţă e în cele
din urmă un eşec lamentabil. Înainte de toate,
abundă de greşeli de tot felul: ortografiere
defectuoasă a numelor ( ş. a.), a cuvintelor
obişnuite (

greşit din poezia eminesciană („Deşi
trepte obosite le-au ieşit din urna sorţii”,
) sau din părerile unor comentatori, de exemplu C.

Noica („alături de haosul externei păci, există şi
unul al diferenţierii fără capăt”). Când în partea a
treia

a lui Aron Cotruş, îţi poate
trece prin cap că s-a procedat cu premeditare: „

una
intenţie mărturisită iniţial.

Nu mai vorbesc acum despre alte şi alte cărţi
cu aceeaşi destinaţie specială, năclăite de vorbe mari,
locuri comune, clişee bombastice, banalităţi,

ar în lirica lui Eminescu:
„

.”
pe un ton

vehement versuri din
i de dragoste ori tânguitor din

trimiteri
sau din

.

”, cu un
cuvânt înaint

, în loc de ), citate
reproduse

a opului vei întâlni aberanta redare a versurilor
din poezia

”, oricum, praful s-a ales din b

Danţul, muzica, pădurea, / Toate astea le-ndrăgii,
/ Nu chiliile pustii, / Unde stai gândind aiurea

Împărat şi proletar

Eminescu – o lume dăruită nouă

crează creează

şi-o
ţară s-o construim prin veac îndrăzneţi / ca pentru
mii şi mii de vieţi

Doina

Mai am un singur dor

Scrisoarea
III

Kunish

Scrisoarea
I

Eminescu

anecdotică stupidă, înduioşări sau vehemenţă şi
promisiuni de iluminare în nebuloasa aporiilor. Dar
nu pot trece peste decepţia de-a fi întâlnit în lucrările
unor oameni de cultură de la care te-ai fi aşteptat la
altceva asemenea gen de „performanţe”. Un
exemplu: vreme de peste zece ani, criticul literar Al.
Piru a predat la Universitatea din Bucureşti un curs
specia

, Editura Mondera, Bucureşti, 1993.
Criticul a dovedit nu o ată aici limitele metodei sale
plicticos-didactice, dar la un moment dat îşi dă în
vileag crasa incompetenţă, mostră de analfabetism
critic. Vorbind despre poezia

constată contabiliceşte următoarele:
„… proiect de prefaţă veselă, în versuri, la un volum
pe care voia probabil să şi-l întocmească acum.
Versurile sunt transcrise cu greşeli

, cum spune Tarangul) şi-i

În acest citat, învinuirile aduse lui
Perpessicius şi lui „Eminescu însuşi” de-a fi
ortografiat greşit „ ” sunt de
mirare, pentru că din versurile la care se face referire
se vede limpede că cei doi nu greşiseră fiindcă
aceştia ştiau bine că (cuvânt din categoria
omonimelor) numea în context un picior metric.
Contextul însuşi ar fi îndreptăţit această interpretare:
„

Vorbele criticului pomenit sunt de luat în
seamă şi ca manifestare a atitudinii nelalocul ei atât
faţă de Eminescu, cât şi faţă de un critic literar

În legătură cu ce au scris eminescologii
înşişi unul despre altul e interesant de avut în vedere
consideraţiile lui Petru Creţia din cartea

Humanitas, 1998,
carte care în întregul ei poate fi con siderată un
adevărat model de omagiere autentică a marelui
poet. Mulţi par a se îndrepta către „un nou
Eminescu”, dar tot mulţi, chiar prea mulţi, sunt cei
care nu-l prea cunosc nici pe cel de până acum.

Înainte de Înviere, de Florii, în fiecare an şi
în fiecare sat, se împart în biserică ramuri proaspăt
înverzite, atât de fragile şi totuşi „stâlpi ai
veşniciei”. Şi la Dumbrăveni…

l , care a devenit apoi cartea

d

: „Dactilu-i ,
stofa ca atare (nu

(

.”

” în loc de „

,

.”

laborios, poate cel mai important editor al operei
eminesciene.

,

Eminescu
Eminescu azi

nstantinopol,

cit
cât

diamant peanul

peon pean

peonul

Testamentul unui eminescolog

Cum neguţătorii din
Co

nu peonul cum apare la
Perpessicius, de nu cumva va fi greşit Eminescu
însuşi: pean e un cântec festiv, un imn, în vreme ce
peon înseamnă ţăran din America Latină

Dactilu-i cit, trocheele sunt stambe, / Şi-i diamant
peonul, îndrăzneţul. / Dar astăzi, cititori, eu vă vând
iambe. // Şi mare n-o să vi se pară preţul

eminesciana

Joi, 1 octombrie a.c., a trecut la cele veşnice
scriitorul Ion Cozmei, cunoscut poet şi traducător,
doctor în filologie, personalitate remarcabilă a
spaţiului

ânia, filiala Bacău şi al
Societăţii Scriitorilor Bucovineni, unde, pentru o
perioadă, a fost şi vicepreşedinte

Societatea Scriitorilor Bucovineni îşi
exprimă regretul pentru pierderea u

ţi membri ai săi, o voce lirică

, susţinea că este
„vibratorie, fluidă, în care spaţii mentale şi
descrieri transorizontice îndeamnă la autoscopie,
ceremonial însumând miraje, dileme, dar şi
răspunsuri la marile întrebări existenţiale Acelaşi
critic a afirmat că psalmii din cartea amintită „se
înscriu într-un continuum sacral românesc – în linia
lui V. Voiculescu, Ion Pillat, Nichifor Crainic – ,
având tangenţe, pe de altă parte, cu Novalis, Peguy,
Rilke, Claudel şi alţii , sonetistul venind „cu o
viziune panteistică legănătoare şi senină, legată de
priveliştile cerului şi ale pământului, impregnată de
smerenie şi împăcare”.

Ion Cozmei vede lumina zilei în localitatea
Călineşti Cuparencu, comuna Şerbăuţi

elev al şcolii din satul natal
al Liceului „Ştefan cel Mare” din

Suceava ( cursurile Facultăţii
de Filologie, Secţia română-latină, între 1970 şi
1974. În anul 2006 filologie al
Universităţii din Bucureşti cu teza

ă”, ă
ă

iş ă ă
ră

cultural bucovinean, membru al Uniunii
Scriitorilor din Rom

.

nuia dintre cei
mai importan despre
care criticul literar Constantin Ciopraga, referindu-
se la volumul

”.

”

, pe data de
11 martie 1951. A fost
(1958-1966), apoi

1966 – 1970).Aurmat

devine doctor în

. Din mai 1996 va intra în Uniunea
Scriitorilor din România. A publicat în: „România
literar „Luceaf rul”, „Convorbiri literare”,
„Adev rul literar-artistic”, „Cronica”, „Poesis”,
„M carea literar ”, „Revista român ”, “Dacia
Litera ”, „Pagini bucovinene”, „Bucovina

Tâlcuitorul de semne

Taras o
– poetul na ional al Ucrainei i receptarea lui în
România

Şevcenk
ţ ş

literar ”, „Literatur i ” ( in u), „Plai
românesc” i „Arca l” (Cern u , „Glasul
Bucovinei” (Cern i – Bucure ti), „ a Fagilor”
(Suceava); revistele stude : „Alma Mater”,
„Dialog”, „Opinia studen easc ”, „Amfiteatru” etc.

1985 (în urma concursului de debut al editurii,
prezidat de Constantin Ciopraga). Debut în p cu
versuri în ziarul „Scânteia pionierului”, martie
1965

, Suceava, 1983 (rev zut
în 1994 i 2004); (poezii),
Editura Junimea, Ia i, 1985;
(memorialisti , în colaborare cu Ilie Popescu),
Editura Moldova, Ia i, 1994;

(poezie), Editura Moldova, Ia i, 1995;
(poezie), Editura

Cuvântul nostru, Suceava, 1995;
(poezie), Editura Cronica, Ia i, 1996

;
(poezie), Editura Junimea, Ia i,

1999; (jurnal de l torie, în
colaborare cu Constantin Arcu i Ion Beldeanu),
Editura Cuvântul Nostru, Suceava, 1999;

(p , în colaborare
cu Tiberiu Cosovan), Editura Augusta, Timi oara,
2004; (poezie), Editura
Augusta, Timi , 2005;

(antologie de autor), Editura Tipo
Moldova, i, 2007;

(tez de doctorat), Editura Tipo Moldova, Ia ,
2007; (Opera Omnia),
Editura Tipo Moldova, Ia i, 2011;
(traducere din Taras , Cern u i, Editura
Bukrek, 2011. De-a lungul timpului a fost premiat
de Uniunea Scriitorilor din România,

Consulatul Gene
.

.

.

ă ă ş artă Chiş ă
ş şu ă ţi)

ăuţ ş Ţar
nţeşti

ţ ă
Debutează editorial cu placheta de versuri intitulată

, Iaşi, Editura Junimea,

resă

. Sub semnătura sa i-au apărut următoarele
volume:

ă ă
ş

ş
că

ş
ş

ş , volum
reeditat şi în 2014, la Tipo Moldova, în Colecţia
Opera Omnia. Poezie contemporană

ş
că ă

ş

ublicistică
ş

şoara

Iaş

ă şi

ş
Şevcenko) ă ţ

Fundaţia
Culturală a Bucovinei, Societatea Scriitorilor
Bucovineni, ral al României din
Cernăuţi ş.a A avut numeroase iniţiative culturale
şi a fost publicat în mai multe volume colective,
despre opera sa pronunţându-se critici literari
recunoscuţi

Prin dispariţia sa, literatura din Bucovina
suferă o pierdere ireparabilă Dumnezeu să-l
odihnească!

Subiect pentru o nuvel

Monografia Ansamblului Artistic
„Ciprian Porumbescu”

Subiect pentru o nuvel
Drumul spre Golgota

Pacient la vama
destinului
Calendar la na satului

Tâlcuitorul de
semne

Singur a
de dup c l e

Noiembrie la Drenthe

Din
Boian la Vatra Dornei

Semi ele disp i
Pacient la vama

destinului
Taras – Poetul

l al Ucrainei i receptarea lui în România

Pacient la vama destinului
Cobzarul

ă

ă

cumpă

ătate
ă ă ători

nţ erări

Şevcenko
naţiona ş

( )Societatea Scriitorilor Bucovineni

ION COZMEI
(1951-2015)
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in memoriam
organizare a festivalului, iar elevii şcolilor din
comună au recitat, cântat şi dansat, motivaţia
putând fi găsită chi

Nu ştiu dacă s-or fi recitat şi aici
cea interzisă multă vreme;

sau cu înduioşare, versur
. S-ar putea ca nişte şcolari să se

fi încruntat unul la altul travestiţi în Mircea şi Baiazid,
alţii or fi făcut la adresa lumii de azi cu pasaje
bine ştiute din

. Cum n-am văzut şi auzit nimic la faţa locului, mi-
am adus aminte de atâtea alte spectacole de acest gen
pe care s-a întâmplat să le văd şi răsvăd, dar mi-am
amintit şi de alte derapaje… omagiale de pe scena cea
mare a şcolii. Câteva exemple întristătoare vor spune
totul în acest sens.

Între nenumăratele volume cu dedicaţie
specială – „pentru gimnaziu şi liceu” – se numără
cu „merite” deosebite cartea de peste patru sute de
pagini Mă voi
referi la ediţia apărută la Editura Capitoliu,
Bucureşti, 1994, întocmită de prof. dr. Constanţa
Bărboi de la Colegiu Naţional „Sf. Sava

e de acad. Prof. Zoe Dumitrescu-
Buşulenga. Cartea e structurată în trei părţi: I –
Texte poetice (99), însoţite de sugestii, cu trimiteri
la proză şi dramaturgie; II – extrase ample din
critica literară referitoare la opera lui Eminescu, şi
III – gânduri şi creaţii dedicate poetului. Lucrarea
se încheie cu o bibliografie selectivă.

Ei bine, această carte atât de bună în intenţia
mărturisită în cuvântul înainte şi prefaţă e în cele
din urmă un eşec lamentabil. Înainte de toate,
abundă de greşeli de tot felul: ortografiere
defectuoasă a numelor ( ş. a.), a cuvintelor
obişnuite (

greşit din poezia eminesciană („Deşi
trepte obosite le-au ieşit din urna sorţii”,
) sau din părerile unor comentatori, de exemplu C.

Noica („alături de haosul externei păci, există şi
unul al diferenţierii fără capăt”). Când în partea a
treia

a lui Aron Cotruş, îţi poate
trece prin cap că s-a procedat cu premeditare: „

una
intenţie mărturisită iniţial.

Nu mai vorbesc acum despre alte şi alte cărţi
cu aceeaşi destinaţie specială, năclăite de vorbe mari,
locuri comune, clişee bombastice, banalităţi,

ar în lirica lui Eminescu:
„

.”
pe un ton

vehement versuri din
i de dragoste ori tânguitor din

trimiteri
sau din

.

”, cu un
cuvânt înaint

, în loc de ), citate
reproduse

a opului vei întâlni aberanta redare a versurilor
din poezia

”, oricum, praful s-a ales din b

Danţul, muzica, pădurea, / Toate astea le-ndrăgii,
/ Nu chiliile pustii, / Unde stai gândind aiurea

Împărat şi proletar

Eminescu – o lume dăruită nouă

crează creează

şi-o
ţară s-o construim prin veac îndrăzneţi / ca pentru
mii şi mii de vieţi

Doina

Mai am un singur dor

Scrisoarea
III

Kunish

Scrisoarea
I

Eminescu

anecdotică stupidă, înduioşări sau vehemenţă şi
promisiuni de iluminare în nebuloasa aporiilor. Dar
nu pot trece peste decepţia de-a fi întâlnit în lucrările
unor oameni de cultură de la care te-ai fi aşteptat la
altceva asemenea gen de „performanţe”. Un
exemplu: vreme de peste zece ani, criticul literar Al.
Piru a predat la Universitatea din Bucureşti un curs
specia

, Editura Mondera, Bucureşti, 1993.
Criticul a dovedit nu o ată aici limitele metodei sale
plicticos-didactice, dar la un moment dat îşi dă în
vileag crasa incompetenţă, mostră de analfabetism
critic. Vorbind despre poezia

constată contabiliceşte următoarele:
„… proiect de prefaţă veselă, în versuri, la un volum
pe care voia probabil să şi-l întocmească acum.
Versurile sunt transcrise cu greşeli

, cum spune Tarangul) şi-i

În acest citat, învinuirile aduse lui
Perpessicius şi lui „Eminescu însuşi” de-a fi
ortografiat greşit „ ” sunt de
mirare, pentru că din versurile la care se face referire
se vede limpede că cei doi nu greşiseră fiindcă
aceştia ştiau bine că (cuvânt din categoria
omonimelor) numea în context un picior metric.
Contextul însuşi ar fi îndreptăţit această interpretare:
„

Vorbele criticului pomenit sunt de luat în
seamă şi ca manifestare a atitudinii nelalocul ei atât
faţă de Eminescu, cât şi faţă de un critic literar

În legătură cu ce au scris eminescologii
înşişi unul despre altul e interesant de avut în vedere
consideraţiile lui Petru Creţia din cartea

Humanitas, 1998,
carte care în întregul ei poate fi con siderată un
adevărat model de omagiere autentică a marelui
poet. Mulţi par a se îndrepta către „un nou
Eminescu”, dar tot mulţi, chiar prea mulţi, sunt cei
care nu-l prea cunosc nici pe cel de până acum.

Înainte de Înviere, de Florii, în fiecare an şi
în fiecare sat, se împart în biserică ramuri proaspăt
înverzite, atât de fragile şi totuşi „stâlpi ai
veşniciei”. Şi la Dumbrăveni…

l , care a devenit apoi cartea

d

: „Dactilu-i ,
stofa ca atare (nu

(

.”

” în loc de „

,

.”

laborios, poate cel mai important editor al operei
eminesciene.

,

Eminescu
Eminescu azi

nstantinopol,

cit
cât

diamant peanul

peon pean

peonul

Testamentul unui eminescolog

Cum neguţătorii din
Co

nu peonul cum apare la
Perpessicius, de nu cumva va fi greşit Eminescu
însuşi: pean e un cântec festiv, un imn, în vreme ce
peon înseamnă ţăran din America Latină

Dactilu-i cit, trocheele sunt stambe, / Şi-i diamant
peonul, îndrăzneţul. / Dar astăzi, cititori, eu vă vând
iambe. // Şi mare n-o să vi se pară preţul

eminesciana

Joi, 1 octombrie a.c., a trecut la cele veşnice
scriitorul Ion Cozmei, cunoscut poet şi traducător,
doctor în filologie, personalitate remarcabilă a
spaţiului

ânia, filiala Bacău şi al
Societăţii Scriitorilor Bucovineni, unde, pentru o
perioadă, a fost şi vicepreşedinte

Societatea Scriitorilor Bucovineni îşi
exprimă regretul pentru pierderea u

ţi membri ai săi, o voce lirică

, susţinea că este
„vibratorie, fluidă, în care spaţii mentale şi
descrieri transorizontice îndeamnă la autoscopie,
ceremonial însumând miraje, dileme, dar şi
răspunsuri la marile întrebări existenţiale Acelaşi
critic a afirmat că psalmii din cartea amintită „se
înscriu într-un continuum sacral românesc – în linia
lui V. Voiculescu, Ion Pillat, Nichifor Crainic – ,
având tangenţe, pe de altă parte, cu Novalis, Peguy,
Rilke, Claudel şi alţii , sonetistul venind „cu o
viziune panteistică legănătoare şi senină, legată de
priveliştile cerului şi ale pământului, impregnată de
smerenie şi împăcare”.

Ion Cozmei vede lumina zilei în localitatea
Călineşti Cuparencu, comuna Şerbăuţi

elev al şcolii din satul natal
al Liceului „Ştefan cel Mare” din

Suceava ( cursurile Facultăţii
de Filologie, Secţia română-latină, între 1970 şi
1974. În anul 2006 filologie al
Universităţii din Bucureşti cu teza

ă”, ă
ă

iş ă ă
ră

cultural bucovinean, membru al Uniunii
Scriitorilor din Rom

.

nuia dintre cei
mai importan despre
care criticul literar Constantin Ciopraga, referindu-
se la volumul

”.

”

, pe data de
11 martie 1951. A fost
(1958-1966), apoi

1966 – 1970).Aurmat

devine doctor în

. Din mai 1996 va intra în Uniunea
Scriitorilor din România. A publicat în: „România
literar „Luceaf rul”, „Convorbiri literare”,
„Adev rul literar-artistic”, „Cronica”, „Poesis”,
„M carea literar ”, „Revista român ”, “Dacia
Litera ”, „Pagini bucovinene”, „Bucovina

Tâlcuitorul de semne

Taras o
– poetul na ional al Ucrainei i receptarea lui în
România

Şevcenk
ţ ş

literar ”, „Literatur i ” ( in u), „Plai
românesc” i „Arca l” (Cern u , „Glasul
Bucovinei” (Cern i – Bucure ti), „ a Fagilor”
(Suceava); revistele stude : „Alma Mater”,
„Dialog”, „Opinia studen easc ”, „Amfiteatru” etc.

1985 (în urma concursului de debut al editurii,
prezidat de Constantin Ciopraga). Debut în p cu
versuri în ziarul „Scânteia pionierului”, martie
1965

, Suceava, 1983 (rev zut
în 1994 i 2004); (poezii),
Editura Junimea, Ia i, 1985;
(memorialisti , în colaborare cu Ilie Popescu),
Editura Moldova, Ia i, 1994;

(poezie), Editura Moldova, Ia i, 1995;
(poezie), Editura

Cuvântul nostru, Suceava, 1995;
(poezie), Editura Cronica, Ia i, 1996

;
(poezie), Editura Junimea, Ia i,

1999; (jurnal de l torie, în
colaborare cu Constantin Arcu i Ion Beldeanu),
Editura Cuvântul Nostru, Suceava, 1999;

(p , în colaborare
cu Tiberiu Cosovan), Editura Augusta, Timi oara,
2004; (poezie), Editura
Augusta, Timi , 2005;

(antologie de autor), Editura Tipo
Moldova, i, 2007;

(tez de doctorat), Editura Tipo Moldova, Ia ,
2007; (Opera Omnia),
Editura Tipo Moldova, Ia i, 2011;
(traducere din Taras , Cern u i, Editura
Bukrek, 2011. De-a lungul timpului a fost premiat
de Uniunea Scriitorilor din România,

Consulatul Gene
.

.

.

ă ă ş artă Chiş ă
ş şu ă ţi)

ăuţ ş Ţar
nţeşti

ţ ă
Debutează editorial cu placheta de versuri intitulată

, Iaşi, Editura Junimea,

resă

. Sub semnătura sa i-au apărut următoarele
volume:

ă ă
ş

ş
că

ş
ş

ş , volum
reeditat şi în 2014, la Tipo Moldova, în Colecţia
Opera Omnia. Poezie contemporană

ş
că ă

ş

ublicistică
ş

şoara

Iaş

ă şi

ş
Şevcenko) ă ţ

Fundaţia
Culturală a Bucovinei, Societatea Scriitorilor
Bucovineni, ral al României din
Cernăuţi ş.a A avut numeroase iniţiative culturale
şi a fost publicat în mai multe volume colective,
despre opera sa pronunţându-se critici literari
recunoscuţi

Prin dispariţia sa, literatura din Bucovina
suferă o pierdere ireparabilă Dumnezeu să-l
odihnească!

Subiect pentru o nuvel

Monografia Ansamblului Artistic
„Ciprian Porumbescu”

Subiect pentru o nuvel
Drumul spre Golgota

Pacient la vama
destinului
Calendar la na satului

Tâlcuitorul de
semne

Singur a
de dup c l e

Noiembrie la Drenthe

Din
Boian la Vatra Dornei

Semi ele disp i
Pacient la vama

destinului
Taras – Poetul

l al Ucrainei i receptarea lui în România

Pacient la vama destinului
Cobzarul

ă

ă

cumpă

ătate
ă ă ători

nţ erări

Şevcenko
naţiona ş

( )Societatea Scriitorilor Bucovineni
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in memoriam apeiron

a mai

se de atâtea ori î

,
lupte,

e,
ui nostru prieten Ion

Cozmei s-a oprit, a î
ricât nu

o el nu se va mai
ridica

.
Va r
cum l-am numit cândva într-un portret.

Un
nt cu

carul pentru mai toate soiurile de scriit
voce de tenor,

, incapa din cele
ce, vai t de des sufletele unora;
ingeniozitate citate de-a inventa mereu

iative,
publ ,

cu boala - care pe cei mai
- în

volumului prin
ntune

,
a-l

U eminovicienilor e , a
urnit mândria locului

nt memorial;
, el devenind pare-se, cel mai

ap nko,

ea

care a su

Aplecat un visător la stele

Cât încă nu s-a sfârşit prima zi din octombrie,
timpul n- avut răbdare şi l-a răpit pe poetul
care se luptase cu moartea precum Dănilă
Prepeleac cu dracii şi o invinse ncât
umbla vorba că are un înger păzitor ce-l apără
mereu îl fereşte de rele şi-i dă de fiecare dată
puterea de-a se reinventa şi de continua să să
scrie, să visez să trăiască. Da, în acea seară de
toamnă inima inimosul

ncetat să mai bată cu adevărat
după ce fusese atât de încercată. O ne vine
să credem şi tot aşteptăm să ne spună cineva că a
fost iarăşi doar glumă, de astă dată

la lupta vieţii cum a făcut de atâtea ori ajutat
de vrednica lui consoartă Tania Cozmei

ămâne doar amintirea unui

om dăruit din belşug de ursitoare cu tot ce aveau
ele mai frumos în desăgele lor de mătase: tale

ură şi
domenii de cultură, inimă largă şi
bună bilă de ură, invidie şi răutate,

, populează azi atâ
şi capa fel de

fel de iniţ de festivaluri şi concursuri, de
icaţii şi emisiuni TV chiar si atunci când părea

că nu se mai poate ridica din suferinţă. Ba a avut
chiar şi îndrăzneala de-a transforma această
suferinţă şi luptă mulţi îi
invinge şi-i paralizează subiect de inspiraţie
poetică a
care a reuşit să umilească î ricul ce se apropia
şi să-l pună pe fugă uimit şi speriat de îndrăzneala
unui muritor de lua la goană.

rmaş al din Călin şeti
care s-a transformat într-un

aşezămâ dar şi gena ucraineană a fost
valorificată cultural

reciat traducător al marelui poet Taras Sevce
premiat şi primit cu covorul roşu în capitala ţării
vecine care şi-a trimis emisarii să-l sărbătoresca şi
la Suc va cu mare fast ca pe un ataman viteaz şi
glorios.

Să nu se uite că acest om de sensibilitate
lirică a găsit în sinele său resursele pragmatice de-a
conduce o instituţie culturală de spectacol, Casa de
Cultură a Sucevei, în anii de sfârşit ai „Iepocii” ,
anii celei mai cumplite autofinanţări pus

om
oximoronic,

Pacient la vama destinului

fiinţa celui aflat în frunte la o tensiune greu de
suportat , cred că

n fiinţa poetului şi şi-
rşitul său prematur. N

a relevat nici pe departe ce efort şi ce sacrificiu a
însemnat ici un premiu
şi nici o răsplată

uţii de spectacole în acei ani. De fapt, el s-a
numărat ani mulţi printre cei ce instituiau instanţ
culturală a Sucevei, o „reprezentanţă” quasi
oficială a obştii scriitoriceşti pe aceste mel aguri
bucovinene, implicat în orice manifestare şi
eveniment literar ce se preconiza şi contribuia
decisiv la buna sa desfăşurare.

şi izvodit şi un
doctorat muncit şi meritat ori şi-a ţinut lecţiile de
latină prin

Şi poate
ă mândru nevoie

mare de fiul său ale cărui perfomanţe literare
şi cu glasul topit de

emoţie.
Ş se alăturau în

personalitatea sa, talentul său de-a
ice „peşte” n orice

conclav, dar şi de-a inspira fel de fel de legende
hazlii despre isprăvile sa că nu a fost

un om banal şi , ci unul care
putea rosti cu îndreptăţire dictonul înţelepţilor
latini: „Homo sum. Nihil humanum...”, adică,
pentru cei ce n-au mai prins vremurile când se
învăţa latina,: „Sunt om şi nimic omenesc nu
socotesc străin de mine”. astea şi încă
altele mi-am amintit poate chiar în momentele
când el îşi închidea ochii, răsfoind

adevărată frescă a
vieţii întru cultură de pe acest mele

sufletul romantic şi
năstruşnic, va deveni amintire, una mereu bogată şi
frumoasă, datorită hrăniciei şi neodihnei sale. Dar
el se va muta sub glie aşa ne avertizează

l cunoştea
prea bine profesorul de latină care a fost

să-şi plimbe visele pri

. De fapt acea tensiune a grevat
adânc î a lasat urme adânci
care poate au contribut la sfâ u
s-

acea încercare pentru care n
nu ar fi compesatorii pentru acei

oameni ce au dus „pe umerii lor” povara unei
instit

a

e

Printre toate astea el -a
,

care-i înzestra pe elevii liceului sportiv
cu dictonul „Mens sana în corpore sano”. ,
mai mult decât orice, a fost un tat

despre
vorbea cu lacrimi în ochi

i câte, câte altele,
precum pritoci

cât ai z iscusite epigrame î

l. Asta pentru
nici, pe departe, liniar

Despre toate
,

cartea
a Doinei Cernica,

ag.
De-acum Ion Cozmei,

, precum de
veacuri imnul pe care î

: „
”.

Doar sufletul lui neodihnit va continua poate
ntre stele.

Ţara de
sus, de mai sus

Gaudeamus igitur
Nos

habebit humus

Lucia Olaru Nenati( )

Este suficient să arunc o privire asupra
cuiva şi îmi dau seama imediat
Creierul meu funcţionează ca un fel de computer.
Analizez imediat greutatea corporală a persoanei şi
talia sa, le pun în relaţie cu vîrsta şi cu expresia
feţei, chiar cu modul în care se îmbracă sau respiră,
şi am imediat primele indicii. Uneori, cearcănele de
sub ochi sau anumite riduri din jurul buzelor îmi
indică nivelul de dependenţă de cafea. Nu glumesc,
prin anumite gesturi, opţiuni vestimentare, carnaţia
feţei şi tot felul de ticuri omul îşi etalează în cursul
întregii vieţii atît gusturile alimentare cît şi
deficienţele în materie de vitamine şi fibre.

Imediat ce încep să conversez cu cineva îi
se . Cînd un
om mănîncă echilibrat şi nu se lasă manipulat de
industria alimentară, faptul se răsfrînge asupra
atitudinii sale generale în societate. Cine se luptă zi
de zi pentru a nu îngurgita toate otrăvurile
strecurate subtil în cel puţin 90 la sută din produsele
vîndute de marile supermarketuri, cine se luptă deci
zi de zi pentru a nu se lăsa , ei bine acest om
începe să afişeze în p iviri ceva din militantismul
său. Simţi, cînd discuţi cu un astfel de om, că ştie să
privească o etichetă, că ştie să nu se lase păcălit de
un ambalaj, că sublimele imagini de pe cutii şi de pe
panourile publicitare alimentare îl lasă rece sau îl
fac cel mult să surîdă. Un om care şi-a educat
papilele gustative pentru a nu începe să în
faţa unui jambon fotografiat după toate regulile
artei se mişcă în lume, vorbeşte cu
semenii săi, are un alt raport cu timpul.

Vă vorbesc astfel pentru că sunt un fel de
Poate că nu aş fi îmbrăţişat

această meserie dacă n-aş fi avut parte de o
copilărie fericită, într-un mic oraş din Loz

ţei, unde părinţii mei aveau o mică
fermă.Acolo am învăţat ceea ce înseamnă
dar şi ce important este să respecţi ritmul alimentar

ce mănîncă.

inteligenţă alimentară

detectiv nutriţionist.

,

sizez gradul de

r

,

ère, în
centrul Fran

intoxicat

cedeze

altfel altfel

gusturile

Matei
VI NIECŞ

Monstrul alimentar
(fragment dintr-un

roman în lucru)

al anului. Fiecare anotimp venea cu aromele şi cu
produsele sale. Nimănui nu-i trecea prin minte să-şi
dorească să mănînce cireşe în februarie, de
exemplu. Primăvara aşteptam cu emoţie să
culegem primele fire de ceapă verde şi să punem în
supă pătrunjel proaspăt. Mama gătea în fiecare zi şi
mă trimitea întotdeauna să-i aduc din grădină
cantităţi precise de legume şi ingrediente vegetale.
Imi spunea: "Nicolas, îm aduci trei morcovi, zece
fire de ceapă şi douăzeci de păstăi." Cînd pregătea
salata, tot aşa, mama îmi indica exact ce trebuia să-i
aduc: patru roşii, doi castraveţi, trei cepe întregi,
şase foi de salată verde, cinci fire de mărar. Cine a
trăit ca mine, avînd o grădină de legume alături,
cîteva păsări într-un coteţ şi o livadă cu pruni,
cireşi, meri şi nuci, ştie ce înseamnă

Din punctul meu de vedere, ceea ce a făcut
societatea de consum cu noi ţine de

Altfel spus ni se promite un orgasm
continuu şi garantat, dar sub coaja ambalajelor totul
nu este decît frustrare şi stupefacţie. Cumpăraţi un
film porno şi uitaţi-vă la el. Veţi vedea cum este
construit cu bunăştiinţă pe cea mai pură minciună
fiziologică şi cum vinde iluzii extatice. Corpurile
care fac dragoste sunt întotdeauna perfecte,
depilate şi lucioase, suple şi perfect proporţionate.
Nu vezi niciodată vreo bucăţică de piele afectată de

pe vreun obraz. Masculul
pare să fie într-o situaţie de erecţie eternă (ah, ce
fantasmă machistă!) în timp ce femeia pare să
resimtă un puternic orgasm la orice mîngîiere (o
altă expresie a egocentrismului sexual al
falocraţiei). In plus, actul sexual durează foarte
mult, zeci şi zeci de minute (în timp ce în viaţa reală
milioane de bărbaţi ejaculează după doar două sau
trei minute), iar protagoniştii par să-l trăiască la
aceeaşi intensitate (ah, numărul de femei care
simulează orgasmul pentru a nu-l umili pe
partener!). Gemetele celor doi, suspinele lor,
cuvintele pe care şi le spun, poziţiile pe care le
adoptă, febrilitatea cu care se

ul, toate sunt de natură să-ţi inducă în creier un
model de comportament şi să te facă să-ţi spui
"dacă nu voi trăi şi eu măcar o dată în viaţă un astfel
de moment înseamnă că mi-am ratat viaţa".

Pornografia alimentară este bazată pe
aceeaşi promisiune. M

ambalate
în cutii care îţi iau ochii. Supermarketurile sunt

i

unul
aliment.

sau vreun

unul din
alt

area industrie a hranei din
ziua de azi ne propune produse ,

gustul

perfecte

pornografia
alimentară.
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Cât încă nu s-a sfârşit prima zi din octombrie,
timpul n- avut răbdare şi l-a răpit pe poetul
care se luptase cu moartea precum Dănilă
Prepeleac cu dracii şi o invinse ncât
umbla vorba că are un înger păzitor ce-l apără
mereu îl fereşte de rele şi-i dă de fiecare dată
puterea de-a se reinventa şi de continua să să
scrie, să visez să trăiască. Da, în acea seară de
toamnă inima inimosul

ncetat să mai bată cu adevărat
după ce fusese atât de încercată. O ne vine
să credem şi tot aşteptăm să ne spună cineva că a
fost iarăşi doar glumă, de astă dată

la lupta vieţii cum a făcut de atâtea ori ajutat
de vrednica lui consoartă Tania Cozmei

ămâne doar amintirea unui

om dăruit din belşug de ursitoare cu tot ce aveau
ele mai frumos în desăgele lor de mătase: tale

ură şi
domenii de cultură, inimă largă şi
bună bilă de ură, invidie şi răutate,

, populează azi atâ
şi capa fel de

fel de iniţ de festivaluri şi concursuri, de
icaţii şi emisiuni TV chiar si atunci când părea

că nu se mai poate ridica din suferinţă. Ba a avut
chiar şi îndrăzneala de-a transforma această
suferinţă şi luptă mulţi îi
invinge şi-i paralizează subiect de inspiraţie
poetică a
care a reuşit să umilească î ricul ce se apropia
şi să-l pună pe fugă uimit şi speriat de îndrăzneala
unui muritor de lua la goană.

rmaş al din Călin şeti
care s-a transformat într-un

aşezămâ dar şi gena ucraineană a fost
valorificată cultural

reciat traducător al marelui poet Taras Sevce
premiat şi primit cu covorul roşu în capitala ţării
vecine care şi-a trimis emisarii să-l sărbătoresca şi
la Suc va cu mare fast ca pe un ataman viteaz şi
glorios.

Să nu se uite că acest om de sensibilitate
lirică a găsit în sinele său resursele pragmatice de-a
conduce o instituţie culturală de spectacol, Casa de
Cultură a Sucevei, în anii de sfârşit ai „Iepocii” ,
anii celei mai cumplite autofinanţări pus
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Pacient la vama destinului

fiinţa celui aflat în frunte la o tensiune greu de
suportat , cred că

n fiinţa poetului şi şi-
rşitul său prematur. N

a relevat nici pe departe ce efort şi ce sacrificiu a
însemnat ici un premiu
şi nici o răsplată

uţii de spectacole în acei ani. De fapt, el s-a
numărat ani mulţi printre cei ce instituiau instanţ
culturală a Sucevei, o „reprezentanţă” quasi
oficială a obştii scriitoriceşti pe aceste mel aguri
bucovinene, implicat în orice manifestare şi
eveniment literar ce se preconiza şi contribuia
decisiv la buna sa desfăşurare.

şi izvodit şi un
doctorat muncit şi meritat ori şi-a ţinut lecţiile de
latină prin

Şi poate
ă mândru nevoie

mare de fiul său ale cărui perfomanţe literare
şi cu glasul topit de

emoţie.
Ş se alăturau în

personalitatea sa, talentul său de-a
ice „peşte” n orice

conclav, dar şi de-a inspira fel de fel de legende
hazlii despre isprăvile sa că nu a fost

un om banal şi , ci unul care
putea rosti cu îndreptăţire dictonul înţelepţilor
latini: „Homo sum. Nihil humanum...”, adică,
pentru cei ce n-au mai prins vremurile când se
învăţa latina,: „Sunt om şi nimic omenesc nu
socotesc străin de mine”. astea şi încă
altele mi-am amintit poate chiar în momentele
când el îşi închidea ochii, răsfoind

adevărată frescă a
vieţii întru cultură de pe acest mele

sufletul romantic şi
năstruşnic, va deveni amintire, una mereu bogată şi
frumoasă, datorită hrăniciei şi neodihnei sale. Dar
el se va muta sub glie aşa ne avertizează

l cunoştea
prea bine profesorul de latină care a fost

să-şi plimbe visele pri

. De fapt acea tensiune a grevat
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Doar sufletul lui neodihnit va continua poate
ntre stele.
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Lucia Olaru Nenati( )

Este suficient să arunc o privire asupra
cuiva şi îmi dau seama imediat
Creierul meu funcţionează ca un fel de computer.
Analizez imediat greutatea corporală a persoanei şi
talia sa, le pun în relaţie cu vîrsta şi cu expresia
feţei, chiar cu modul în care se îmbracă sau respiră,
şi am imediat primele indicii. Uneori, cearcănele de
sub ochi sau anumite riduri din jurul buzelor îmi
indică nivelul de dependenţă de cafea. Nu glumesc,
prin anumite gesturi, opţiuni vestimentare, carnaţia
feţei şi tot felul de ticuri omul îşi etalează în cursul
întregii vieţii atît gusturile alimentare cît şi
deficienţele în materie de vitamine şi fibre.

Imediat ce încep să conversez cu cineva îi
se . Cînd un
om mănîncă echilibrat şi nu se lasă manipulat de
industria alimentară, faptul se răsfrînge asupra
atitudinii sale generale în societate. Cine se luptă zi
de zi pentru a nu îngurgita toate otrăvurile
strecurate subtil în cel puţin 90 la sută din produsele
vîndute de marile supermarketuri, cine se luptă deci
zi de zi pentru a nu se lăsa , ei bine acest om
începe să afişeze în p iviri ceva din militantismul
său. Simţi, cînd discuţi cu un astfel de om, că ştie să
privească o etichetă, că ştie să nu se lase păcălit de
un ambalaj, că sublimele imagini de pe cutii şi de pe
panourile publicitare alimentare îl lasă rece sau îl
fac cel mult să surîdă. Un om care şi-a educat
papilele gustative pentru a nu începe să în
faţa unui jambon fotografiat după toate regulile
artei se mişcă în lume, vorbeşte cu
semenii săi, are un alt raport cu timpul.

Vă vorbesc astfel pentru că sunt un fel de
Poate că nu aş fi îmbrăţişat

această meserie dacă n-aş fi avut parte de o
copilărie fericită, într-un mic oraş din Loz

ţei, unde părinţii mei aveau o mică
fermă.Acolo am învăţat ceea ce înseamnă
dar şi ce important este să respecţi ritmul alimentar

ce mănîncă.

inteligenţă alimentară

detectiv nutriţionist.

,

sizez gradul de

r

,

ère, în
centrul Fran

intoxicat

cedeze

altfel altfel

gusturile

Matei
VI NIECŞ

Monstrul alimentar
(fragment dintr-un

roman în lucru)

al anului. Fiecare anotimp venea cu aromele şi cu
produsele sale. Nimănui nu-i trecea prin minte să-şi
dorească să mănînce cireşe în februarie, de
exemplu. Primăvara aşteptam cu emoţie să
culegem primele fire de ceapă verde şi să punem în
supă pătrunjel proaspăt. Mama gătea în fiecare zi şi
mă trimitea întotdeauna să-i aduc din grădină
cantităţi precise de legume şi ingrediente vegetale.
Imi spunea: "Nicolas, îm aduci trei morcovi, zece
fire de ceapă şi douăzeci de păstăi." Cînd pregătea
salata, tot aşa, mama îmi indica exact ce trebuia să-i
aduc: patru roşii, doi castraveţi, trei cepe întregi,
şase foi de salată verde, cinci fire de mărar. Cine a
trăit ca mine, avînd o grădină de legume alături,
cîteva păsări într-un coteţ şi o livadă cu pruni,
cireşi, meri şi nuci, ştie ce înseamnă

Din punctul meu de vedere, ceea ce a făcut
societatea de consum cu noi ţine de

Altfel spus ni se promite un orgasm
continuu şi garantat, dar sub coaja ambalajelor totul
nu este decît frustrare şi stupefacţie. Cumpăraţi un
film porno şi uitaţi-vă la el. Veţi vedea cum este
construit cu bunăştiinţă pe cea mai pură minciună
fiziologică şi cum vinde iluzii extatice. Corpurile
care fac dragoste sunt întotdeauna perfecte,
depilate şi lucioase, suple şi perfect proporţionate.
Nu vezi niciodată vreo bucăţică de piele afectată de

pe vreun obraz. Masculul
pare să fie într-o situaţie de erecţie eternă (ah, ce
fantasmă machistă!) în timp ce femeia pare să
resimtă un puternic orgasm la orice mîngîiere (o
altă expresie a egocentrismului sexual al
falocraţiei). In plus, actul sexual durează foarte
mult, zeci şi zeci de minute (în timp ce în viaţa reală
milioane de bărbaţi ejaculează după doar două sau
trei minute), iar protagoniştii par să-l trăiască la
aceeaşi intensitate (ah, numărul de femei care
simulează orgasmul pentru a nu-l umili pe
partener!). Gemetele celor doi, suspinele lor,
cuvintele pe care şi le spun, poziţiile pe care le
adoptă, febrilitatea cu care se

ul, toate sunt de natură să-ţi inducă în creier un
model de comportament şi să te facă să-ţi spui
"dacă nu voi trăi şi eu măcar o dată în viaţă un astfel
de moment înseamnă că mi-am ratat viaţa".

Pornografia alimentară este bazată pe
aceeaşi promisiune. M

ambalate
în cutii care îţi iau ochii. Supermarketurile sunt

i

unul
aliment.

sau vreun

unul din
alt

area industrie a hranei din
ziua de azi ne propune produse ,

gustul

perfecte

pornografia
alimentară.

celulită coş

înfruptă
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apeiron apeiron

expresia unei orgii fără limite.

căreia m-am luptat toată
viaţa.

A trebuit însă să ajung la Paris, să fac studii
de chimie organică şi de marketing, să lucrez apoi
în sectorul marii distribuţii şi să pătrund în
labirintul manipulării alimentare pentru a înţelege
într-o bună zi ce ne pregăteşte acest monstru,
societatea de consum.

"Spune-mi ce mănînci şi am să-ţi spun cine
eşti". Nu ştiu dacă această zicală a apărut şi la alte
popoare, dar noi, francezii, în general am ştiut să
mîncăm bine. Momentul mesei a fost întotdeauna
sfînt în viaţa familiilor tradiţionale, chiar dacă masa
nu era întotdeauna copioasă. Dar mai ales noi am
ştiut întotdeauna să ne conservăm
alimentară: am produs pe teritoriul nostru tot ce ne
trebuia şi am devenit faimoşi prin creativitatea
noastră culinară. O formă de capitalism sălbatic a
început însă să ne pună prea mult zahăr sau prea
multă sare în mîncare, precum şi prea multă chimie
în produsele de bază. In loc să continuăm să

produse adevărate, am început şi noi să
cumpărăm mai degrabă amb ăgătoare şi
cutii de carton . Personal mă cuprinde
furia cînd văd pe unele rafturi cutii cu biscuiţi

, ceea ce înseamnă că fiecare biscuit este învelit
individual într-o foiţă de staniol (ca şi cum ar fi
introduşi în nişte prezervative) iar apoi toţi sunt
aliniaţi într-un fel de sertar de carton creponat care
se trage el din cutia mare protectoare, ea însăşi fiind
învelită într-o foiţă transparentă… Cînd am
organizat primul grup de comando împotriva

, am avut în vizor
întîi şi întîi aceste crime ecologice. Intram,
împreună cu alţi camarazi militanţi, în diverse
supermarketuri şi plasam autocolante cu cuvîntul
RUŞINE pe produsele excesiv ambalate. Mai tîrziu
ne-am diversificat gama de autocolantele. Pe
cutiile de fulgi de ovăz, porumb, secară sau soia
lipeam cîte o fotografie reprezentînd un copil obez,
ca să-i avertizăm pe părinţi că respectivele produse
conţin cantităţi de zahăr excesiv. La fel şi pe sticlele
cu limonadă şi alte sucuri conţinînd arome

Veniţi, intraţi în
paradisul papilelor gustative, lăsaţi-vă aspiraţi de
plăcerea de a gusta din tot ce se poate imagina în
materie de hrană, băutură şi excitante gastrice,
orgasmul alimentar este la dispozţia voastră, puteţi
fi fericit acum şi aici, imediat şi pentru eternitate
dacă vreţi…

independenţa

degustăm

obscenităţii

Cam acesta este mesajul pornografiei
alimentare împotriva

alaje atr

industriei alimentare

fandosite
de

lux

artificiale în exces. Lupta noastră era însă mai mult
simbolică, marea industrie alimentară îşi asigurase
de multă vreme complicitatea presei scrise şi a
televiziunii. In faţa acestor mari şi
manipulatori noi eram nişte cantităţie neglijabile,
iar multă vreme directorii supermarketurilor vizate
de noi n-au depus plîngere pentru a nu ne face a

. Personal aş fi vrut să fiu arestat şi trimi
în faţa unui judecător pentru a putea striga apoi în
gura mare RUŞINE şi a denunţa faptul că în toate
marile magazine alimentare 25 la sută din produse
se perimează şi sunt apoi aruncate.Au fost necesare
patru decenii de luptă în Franţa pentru ca în sfîrşit
un guvern de stînga să ne audă şi să dea o lege
privind obligativitatea supermarketurilor de a dona
(şi nu de a arunca) ceea ce nu reuşesc să vîndă!

Una dintre acţiunile noastre cele mai
eficiente a fost totuşi instalarea unor

în faţa unor mari supermarketuri şi
arborarea unor pancarde pe care era scris:
"Cetăţeni, sunteţi otrăviţi!" De fapt le propuneam
familiilor care ieşeau cu cărucioarele pline de
cumpărături să le diagnosticăm în numai cinci
minute şi pericolele potenţiale din produsele
cu care urmau să se îndoape. Îi învăţam astfel pe
oameni să citească o etichetă şi să înţeleagă faptul
că anumite substanţe indicate prin litere inocente
(cum ar fi E) erau de fapt coloranţi, stabilizanţi sau
aditivi periculoşi. Şi că unii dintre aditivii suspecţi
pot produce diverse forme de cancer, pot ataca
pielea sau tubul digestiv, pot devora ca nişte
prădători anumite vitamine din organism

Oamenii rămîneau stupefiaţi cînd le
demonstram că fără nitrit de sodiu (E 250) şunca şi
carnea industrială cumpărată de ei n-ar mai avea
culoarea roşie atît de apetisantă ci… gri închis. Şi
că mai toate fructele din căruciorul lor erau

adică umflate artificial în sere din
diverse ţări practicînd agricultura intensivă. Uneori
aduceam noi cîte o ladă de roşii autohtone
provenind din bio-culturi şi îi invitam pe
consumatorii hipnotizaţi să guste succesiv, întîi din
frumoasele roşii cumpărate de ei, suspect de
identice, crescute la lumină artificială, şi apoi din
roşiile furnizate de noi, avînd forme şi
diferite întrucît se dezvoltaseră liber liber în eco-
ferme.

La ora la care am lansat noi mişcarea de
revoltă împotriva şi a agriculturii

pornografi

publicitate

bolile

cosmetizate,

imperfecte

hranei proaste

stfel
s

sau pot
facilita depunerile de colesterol.

pichete de
vigilenţă

criminale

zombi
zombi

modernitatea

e x p l o d a

consumatori

trasabilitate,

nu existau Internetul şi nici reţelele de
socializare. Ca să-i scuturăm pe oameni din
hipnoza întreţinută de societatea de consum şi de
multiplicarea supermarketurilor nu ne puteam baza
pe presă, singura soluţie era să cutreierăm Franţa cu
propriile noastre maşini şi să creem pretutindeni
celule de vigilenţă. In anii 70 capitalismul intrase
într-o formă de frenezie, Transformarea omului din
cetăţean conştient într-un fel de consumator
avansa cu paşi gigantici. Mulţimile de erau
avide să cumpere tot ceea ce opulentă
putea să ofere: hrană diversificată şi abundentă (ce
contează că nu avea gust!),
articole de îmbrăcăminte create
de o industrie imaginativă (ce
contează că totul e a sintetic!),
televizoare color concepute ca
nişte maşini de visat non-stop la
d o m i c i l i u , a u t o m o b i l e
abordabile ca preţ devenite
s i m b o l u r i a l e l i b e r t ă ţ i i
individuale de mişca

î n j u r u l
consumatorului: industria de
discuri, turismul de masă,
informaţia, ambianţa vizuală,
publicitatea. Modele deveneau
tot mai agresive şi se succedau
într-un ritm tot mai alert. In toată
lumea occidentală milioane de
oameni au trecut practic în
numai cîţiva ani de la statutul de
p r o l e t a r i s a u d e c l a s ă
d e f a v o r i z a t ă l a c e l d e

satisfăcuţi sau de
clasă mijlocie. Nimeni nu se uita
deci la etichete, nimeni nu cerea ca pe ambalajul
unui produs să figureze elemente de
ca să ştie ce substanţe fuseseră încorporate în el şi
prin cîte etape de fabricaţie trecuse înainte de
ajunge pe rafturile unui supermarket. Franţa s-a
dotat abia în 1983 cu o lege serioasă privind
securitatea alimentară, iar Uniunea Europeană a
ado

In ce priveşte speranţa mea de a fi într-o
bună zi condamnat pentru denunţarea
alimentare comise de marile trusturi, ea s-a împlinit
abia în 1998, cu ciţiva ani înainte de pensie, cînd am
fost închis împreună cu José Bové după ce am
distrus cîteva cîmpuri de porumb transgenic. Tot

r

re... Totul

ptat abia în 1992 directive privind trasabilitatea
produselor.

atrocităţilor

atunci mi-am dat însă seama că (şi înţeleg
prin acest termen alianţa dintre tehnologie,
ultraliberalism, societate de consum şi globalizare)
er a fost de fapt
întotdeauna cu un pas înaintea noastră… Cum
descopeream în produsele sale vreo substanţă
cancerigenă sau pur şi simplu nefastă pentru
sănătate, el inventa altele zece în loc. Cum
denunţam una din strategiile sale pentru a crea
dependenţă faţă de un produs, el inventa alte
metode, şi mai subtile, de a
consumatorului. Cînd oamenii au devenit tot mai

a t e n ţ i l a a v e r t i s m e n t e l e
ecologiştilor, şi monstrul şi-a pus o
scufie verde pe cap şi a început să
pretindă că oferă produse anti-
colesterol,

(adică de săraci ai lumii a
treia care ar fi fost plătiţi corect
pentru munca lor).

Naziştii avuseseră cinismul
de scrie pe poarta de intrare a
lagărului de la Auschwitz cuvintele
"Arbeit macht Frei" (adică

Pe fruntea monstrului
nu scrie nimic dar eu descifrez fraza
"consumă şi vei fi liber".

Mi s-a întîmplat o dată să mă
adresez, la ieşirea dintr-un
supermaket, unei familii de
africani, toţi foarte graşi iar cei doi
copii ai lor practic obezi. I-am rugat
să mă asculte cinci minute şi le-am
explicat că iaurtul cumpărat de ei
conţinea o mare cantitate de
gelatină fabricată de fapt din piele

de porc, că lădiţa de căpşuni din care se înfruptau
deja copiii fiseseră iradiate ca să păstreze o aparenţă
de prospeţime, că aromele din ce zece litri de
băuturi care urmau să fie îngurgitate pe durata unei
săptămîni fuseseră fabricate pe bază de ulei
brominat… Le-am mai spus atunci şi alte lucruri
despre sosurile de care erau probabil deja
dependenţi şi care conţineau glutamat de
monosodiu, "eficient" pentru a stimula apetitul dar
şi pentru a provoca dureri de cap, probleme de
respiraţie şi arsuri. Şeful familiei m-a ascultat cu
atenţie iar la sfîrşit m-a tratat de -mi
să mă ocup de "albi" şi nu de "negri" întrucît albii îi
exploataseră timp de două secole ţara şi strămoşii.
"Nu mai primesc sfaturi de la albi, prefer să mă

monstrul

Monstrul

fidelizare

bio,
echitabil

munca te
face liber).

rasist

a infinit mai abil decît noi.

sau fabricate

i

sugerîndu
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expresia unei orgii fără limite.

căreia m-am luptat toată
viaţa.

A trebuit însă să ajung la Paris, să fac studii
de chimie organică şi de marketing, să lucrez apoi
în sectorul marii distribuţii şi să pătrund în
labirintul manipulării alimentare pentru a înţelege
într-o bună zi ce ne pregăteşte acest monstru,
societatea de consum.

"Spune-mi ce mănînci şi am să-ţi spun cine
eşti". Nu ştiu dacă această zicală a apărut şi la alte
popoare, dar noi, francezii, în general am ştiut să
mîncăm bine. Momentul mesei a fost întotdeauna
sfînt în viaţa familiilor tradiţionale, chiar dacă masa
nu era întotdeauna copioasă. Dar mai ales noi am
ştiut întotdeauna să ne conservăm
alimentară: am produs pe teritoriul nostru tot ce ne
trebuia şi am devenit faimoşi prin creativitatea
noastră culinară. O formă de capitalism sălbatic a
început însă să ne pună prea mult zahăr sau prea
multă sare în mîncare, precum şi prea multă chimie
în produsele de bază. In loc să continuăm să

produse adevărate, am început şi noi să
cumpărăm mai degrabă amb ăgătoare şi
cutii de carton . Personal mă cuprinde
furia cînd văd pe unele rafturi cutii cu biscuiţi

, ceea ce înseamnă că fiecare biscuit este învelit
individual într-o foiţă de staniol (ca şi cum ar fi
introduşi în nişte prezervative) iar apoi toţi sunt
aliniaţi într-un fel de sertar de carton creponat care
se trage el din cutia mare protectoare, ea însăşi fiind
învelită într-o foiţă transparentă… Cînd am
organizat primul grup de comando împotriva

, am avut în vizor
întîi şi întîi aceste crime ecologice. Intram,
împreună cu alţi camarazi militanţi, în diverse
supermarketuri şi plasam autocolante cu cuvîntul
RUŞINE pe produsele excesiv ambalate. Mai tîrziu
ne-am diversificat gama de autocolantele. Pe
cutiile de fulgi de ovăz, porumb, secară sau soia
lipeam cîte o fotografie reprezentînd un copil obez,
ca să-i avertizăm pe părinţi că respectivele produse
conţin cantităţi de zahăr excesiv. La fel şi pe sticlele
cu limonadă şi alte sucuri conţinînd arome

Veniţi, intraţi în
paradisul papilelor gustative, lăsaţi-vă aspiraţi de
plăcerea de a gusta din tot ce se poate imagina în
materie de hrană, băutură şi excitante gastrice,
orgasmul alimentar este la dispozţia voastră, puteţi
fi fericit acum şi aici, imediat şi pentru eternitate
dacă vreţi…

independenţa

degustăm

obscenităţii

Cam acesta este mesajul pornografiei
alimentare împotriva

alaje atr

industriei alimentare

fandosite
de
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artificiale în exces. Lupta noastră era însă mai mult
simbolică, marea industrie alimentară îşi asigurase
de multă vreme complicitatea presei scrise şi a
televiziunii. In faţa acestor mari şi
manipulatori noi eram nişte cantităţie neglijabile,
iar multă vreme directorii supermarketurilor vizate
de noi n-au depus plîngere pentru a nu ne face a

. Personal aş fi vrut să fiu arestat şi trimi
în faţa unui judecător pentru a putea striga apoi în
gura mare RUŞINE şi a denunţa faptul că în toate
marile magazine alimentare 25 la sută din produse
se perimează şi sunt apoi aruncate.Au fost necesare
patru decenii de luptă în Franţa pentru ca în sfîrşit
un guvern de stînga să ne audă şi să dea o lege
privind obligativitatea supermarketurilor de a dona
(şi nu de a arunca) ceea ce nu reuşesc să vîndă!

Una dintre acţiunile noastre cele mai
eficiente a fost totuşi instalarea unor

în faţa unor mari supermarketuri şi
arborarea unor pancarde pe care era scris:
"Cetăţeni, sunteţi otrăviţi!" De fapt le propuneam
familiilor care ieşeau cu cărucioarele pline de
cumpărături să le diagnosticăm în numai cinci
minute şi pericolele potenţiale din produsele
cu care urmau să se îndoape. Îi învăţam astfel pe
oameni să citească o etichetă şi să înţeleagă faptul
că anumite substanţe indicate prin litere inocente
(cum ar fi E) erau de fapt coloranţi, stabilizanţi sau
aditivi periculoşi. Şi că unii dintre aditivii suspecţi
pot produce diverse forme de cancer, pot ataca
pielea sau tubul digestiv, pot devora ca nişte
prădători anumite vitamine din organism

Oamenii rămîneau stupefiaţi cînd le
demonstram că fără nitrit de sodiu (E 250) şunca şi
carnea industrială cumpărată de ei n-ar mai avea
culoarea roşie atît de apetisantă ci… gri închis. Şi
că mai toate fructele din căruciorul lor erau

adică umflate artificial în sere din
diverse ţări practicînd agricultura intensivă. Uneori
aduceam noi cîte o ladă de roşii autohtone
provenind din bio-culturi şi îi invitam pe
consumatorii hipnotizaţi să guste succesiv, întîi din
frumoasele roşii cumpărate de ei, suspect de
identice, crescute la lumină artificială, şi apoi din
roşiile furnizate de noi, avînd forme şi
diferite întrucît se dezvoltaseră liber liber în eco-
ferme.

La ora la care am lansat noi mişcarea de
revoltă împotriva şi a agriculturii
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consumatori
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nu existau Internetul şi nici reţelele de
socializare. Ca să-i scuturăm pe oameni din
hipnoza întreţinută de societatea de consum şi de
multiplicarea supermarketurilor nu ne puteam baza
pe presă, singura soluţie era să cutreierăm Franţa cu
propriile noastre maşini şi să creem pretutindeni
celule de vigilenţă. In anii 70 capitalismul intrase
într-o formă de frenezie, Transformarea omului din
cetăţean conştient într-un fel de consumator
avansa cu paşi gigantici. Mulţimile de erau
avide să cumpere tot ceea ce opulentă
putea să ofere: hrană diversificată şi abundentă (ce
contează că nu avea gust!),
articole de îmbrăcăminte create
de o industrie imaginativă (ce
contează că totul e a sintetic!),
televizoare color concepute ca
nişte maşini de visat non-stop la
d o m i c i l i u , a u t o m o b i l e
abordabile ca preţ devenite
s i m b o l u r i a l e l i b e r t ă ţ i i
individuale de mişca

î n j u r u l
consumatorului: industria de
discuri, turismul de masă,
informaţia, ambianţa vizuală,
publicitatea. Modele deveneau
tot mai agresive şi se succedau
într-un ritm tot mai alert. In toată
lumea occidentală milioane de
oameni au trecut practic în
numai cîţiva ani de la statutul de
p r o l e t a r i s a u d e c l a s ă
d e f a v o r i z a t ă l a c e l d e

satisfăcuţi sau de
clasă mijlocie. Nimeni nu se uita
deci la etichete, nimeni nu cerea ca pe ambalajul
unui produs să figureze elemente de
ca să ştie ce substanţe fuseseră încorporate în el şi
prin cîte etape de fabricaţie trecuse înainte de
ajunge pe rafturile unui supermarket. Franţa s-a
dotat abia în 1983 cu o lege serioasă privind
securitatea alimentară, iar Uniunea Europeană a
ado

In ce priveşte speranţa mea de a fi într-o
bună zi condamnat pentru denunţarea
alimentare comise de marile trusturi, ea s-a împlinit
abia în 1998, cu ciţiva ani înainte de pensie, cînd am
fost închis împreună cu José Bové după ce am
distrus cîteva cîmpuri de porumb transgenic. Tot

r

re... Totul

ptat abia în 1992 directive privind trasabilitatea
produselor.

atrocităţilor

atunci mi-am dat însă seama că (şi înţeleg
prin acest termen alianţa dintre tehnologie,
ultraliberalism, societate de consum şi globalizare)
er a fost de fapt
întotdeauna cu un pas înaintea noastră… Cum
descopeream în produsele sale vreo substanţă
cancerigenă sau pur şi simplu nefastă pentru
sănătate, el inventa altele zece în loc. Cum
denunţam una din strategiile sale pentru a crea
dependenţă faţă de un produs, el inventa alte
metode, şi mai subtile, de a
consumatorului. Cînd oamenii au devenit tot mai

a t e n ţ i l a a v e r t i s m e n t e l e
ecologiştilor, şi monstrul şi-a pus o
scufie verde pe cap şi a început să
pretindă că oferă produse anti-
colesterol,

(adică de săraci ai lumii a
treia care ar fi fost plătiţi corect
pentru munca lor).

Naziştii avuseseră cinismul
de scrie pe poarta de intrare a
lagărului de la Auschwitz cuvintele
"Arbeit macht Frei" (adică

Pe fruntea monstrului
nu scrie nimic dar eu descifrez fraza
"consumă şi vei fi liber".

Mi s-a întîmplat o dată să mă
adresez, la ieşirea dintr-un
supermaket, unei familii de
africani, toţi foarte graşi iar cei doi
copii ai lor practic obezi. I-am rugat
să mă asculte cinci minute şi le-am
explicat că iaurtul cumpărat de ei
conţinea o mare cantitate de
gelatină fabricată de fapt din piele

de porc, că lădiţa de căpşuni din care se înfruptau
deja copiii fiseseră iradiate ca să păstreze o aparenţă
de prospeţime, că aromele din ce zece litri de
băuturi care urmau să fie îngurgitate pe durata unei
săptămîni fuseseră fabricate pe bază de ulei
brominat… Le-am mai spus atunci şi alte lucruri
despre sosurile de care erau probabil deja
dependenţi şi care conţineau glutamat de
monosodiu, "eficient" pentru a stimula apetitul dar
şi pentru a provoca dureri de cap, probleme de
respiraţie şi arsuri. Şeful familiei m-a ascultat cu
atenţie iar la sfîrşit m-a tratat de -mi
să mă ocup de "albi" şi nu de "negri" întrucît albii îi
exploataseră timp de două secole ţara şi strămoşii.
"Nu mai primesc sfaturi de la albi, prefer să mă

monstrul

Monstrul

fidelizare

bio,
echitabil

munca te
face liber).

rasist

a infinit mai abil decît noi.

sau fabricate
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4544

apeiron
reflux

îmbolnăvesc de cancer mîncînd cît vreau şi ce
vreau decît să-mi spuneţi tot voi, acum, că nu
mănînc ce trebuie şi că risc să mă îmbolnăvesc prin
comportamentul meu alimentar."

-a lăsat un gust amar şi am
început să ne întrebăm, eu şi soţia mea Matilde
(care este profesoară de filozofie) dacă nu cumva
umanitatea încearcă de fapt (mai mult sau mai puţin
conştient) să se sinucidă. Poate că nu a
apărut din senin. El este expresia pulsiunilor
noastre sinucigaşe. Mi-am amintit atunci şi de un
film ciudat, intitulat "Marea Crăpelniţă", în care
patru oameni decid să se sinucidă mîncînd. A ajuns
oare rasa umană în această fază de delir încît îşi
administrează o lungă agonie inconştientă drept
pedeapsă pentru incapacitatea ei de a crea o
societate raţională? Se autopedepseşte omul
punînd-şi singur

nu a apărut din senin.
El a fost programat de om pentru a-i strecura doze
excesive de zahăr industrial în lapte, în pîine, în
macaroane şi în alte sute de produse, îngrăşăminte
chimice în struguri şi în alte zeci de fructe şi

în pungile de
salată aşa-zis gata spălată, şi aşa mai departe. De
fapt, de fapt, de fapt… monstrul ne
întrucît, fiziologic, biologic şi chimic vorbind,
după fiecare infecţie alimentară scade gradul de
inteligenţă al omului (aşa numitul QI). Fapt
demonstrat chiar de cercetătorii americani, adică de
ţara unde s-a născut

Pentru a rezuma, pot spune că marea
are un sens. Aşa cum

crează miliarde de roşii, de castraveţi, de
mere sau de pepeni care au aceeaşi formă, aceeaşi
intensitate coloristică şi acelaşi gramaj, tot aşa el ne
vrea pe noi, ştanţaţi la fel. Ceea ce ne
pregăteşte este ceea ce le facem noi deja
porcilor, găinilor şi vitelor pe care le creştem
i adică claustrate pe viaţă într-un
spaţiu minuscul, fără lumină naturală şi fără
libertate. 550 de centimetri pătraţi ca spaţiu vital
pentru o găină este mai puţin decît o foaie de cerere
de tip A4 (care are 619 centimetri pătraţi). Cu ce
drept, noi, oamenii, torturăm miliarde de animale?
Cine ne-a desemnat drept pe planetă şi ne-
a autorizat să creştem găini care nu au dreptul la
măcar un moment de intimitate, atunci cînd fac
ouă? Konrad Lorenz, profesor de psihologie
animală şi laureat al Premiului Nobel pentru

Întîmplarea mi

,

în mîncare ? In definitiv,
îmi spunea Matilde,

legume, bacteria

ntensiv în

monstrul

monstrul

Escherichia coli

monstrul.

monstrul

consumatorii,
monstrul

baterii,

otravă

intoxică

mascaradă alimentară

călăi şefi

medicină şi fiziologie a demonstrat într-una din
lucrările sale că tortura supremă pentru o găină este
de a nu se putea retrage într-un colţ discret pentru a-
şi depune oul. Să ne imaginăm o clipă că noi
oamenii, pentru a continua să procreem, ar trebui să
efectuăm operaţiunea numită în public… Noi,
oamenii, ne-am condamnat deja moral pentru ceea
ce le-am făcut animalelor din crescătoriile
industriale. Noi, francezii, pretindem cu îngîmfare
că din 1793 încoace trăim într-o ţară definită prin
excelenţă ca una a drepturilor omului. Dar abia
acum deputaţii noştri au adoptat o lege prin care se
recunoaşte că animalul nu poate identificat cu un

şi că este o fiinţă capabilă de ataşament, de
suferinţă şi de emoţii. Legea există dar fermele de
creş ere intensivă a păsărilor, a porcilor şi a viţeilor
nu au fost încă abolite… Cu ce drept le interzicem
noi acestor animale să nu vadă niciodată cerul, să
nu-şi urmeze instinctul de socializare, să nu alerge
niciodată în liber

alimentare m-a făcut să mă enorm şi iată,
m-am îmbolnăvit grav de stomac. Faptul că eu
însumi am mîncat în toţi aceşti ani sănătos,
aprovizionîndu-mă nu , nu m-a
ferit de cea mai perfidă dintre bolile datorate
stresului, altfel spus ulcerul. a fost deci
mai puternic decît mine. Astăzi urmează să fi
operat şi nu ştiu dacă îmi voi reveni din anestezie.
Mărturisesc că îmi este frică şi că în urechile mele
răsună hohotele de rîs ale

Dacă scap de asta care îmi ronţăie
măruntaiele, îmi voi schimba total modul de viaţă.

Mă voi pensiona imediat.
Voi abandona toate bătăliile inutile pentru

salvarea umanităţii şi mă voi

tă piciorul într-un
supermarket

Nu voi mai citi ziarele. Nu voi mai urmări
ştirile nici la radio şi nici la televizor.

Mă voi duce mai des la plimbare cu Matilde.
Voi adopta un cîine care să-mi transmită

unde pozitive.
Voi reciti autorii care m-au marcat în

tinereţe: Camus, Dostoievski, Hemingway, Michel
Tournier, Oscar Wilde, Kafka.

In fiecare duminică voi ieşi să mă asociez
unui grup de thai-chi pe insula Barthelasse.

coit

obiect

ororii
consum

bio

Monstrul

monstrului.
rana

,
t

tate?
Scriu aceste rînduri oarecum cu caracter

testamentar, întrucît lupta mea împotriva

mai de la ferme

u

ocupa numai de
salvarea mea.

Nu voi mai pune nicioda
.

Alexandru Ovidiu
VINTILĂ

lui Mircea Streinul,
unul ai
Bucovinei, po

.
,

tumultuos, contradictoriu, marcat acut

olemist redutabil , mai ales, caustic,

„departe de a f
,

bucovinean
ersul operei sale, impresionant

, fiind o
.

semnatarul
romanului

al unei „ ”, „paradisul
pierdut”

scrie la un moment
dat cu nostalgie Mircea Streinul.

iaconu

a

Dup

Anul acesta s-au împlinit 105 ani de la
naşterea şi 70 de la decesul

dintre cei mai importanţi scriitori
et şi prozator, reprezentant de

marcă al grupării Febril şi tensionat, aflat
într-o permanentă ardere şi zbatere interioare

de criza
momentului istoric pe care-l trăia, naţionalist
fervent, p şi
veşnic revoltat, cu o biografie sinuoasă, după cum
aprecia Mircea A. Diaconu, i
lineară ş i strict cumulativă”

este în continuare prea puţin
cunoscut, univ
ţinând cont de scurta sa viaţă încă

pentru mulţi
„Născut într-un timp stupid: 1910, 2 ianuarie”,

mărturiseşte autorul însuşi într-una dintre scrierile
sale declarat autobiografice, în localitatea Cuciurul
Mare, judeţul Cernăuţi, pentru

locul unde vede
pentru prima oară lumina zilei va deveni un spaţiu
originar, împărăţii fermecate

. „Totul mă reîntoarce spre tine Cuciurul
Mare! De câte ori veneam de la Bucureşti la
Cernăuţi, când trenul intra în plaiurile acelea
vergiliene, stam în geamul vagonului să respir
adânc cerul fânaţelor tale…”,

Istoricul şi criticul literar MirceaA. D
susţine că: „În fapt, copilăria petrecută la Cuciurul
Mare are ceva din liniştea dinaintea furtunii.
Războiul şi moartea pre timpurie a tatălui fac
curând ca paradisul să se destrame, rănile să nu se
vindece niciodată şi omul să devină un fantast”.

ă absolvirea liceului, perioadă în care

Iconar

Terra
incognita

Drama casei Timoteu

tră iristul

Mircea Streinul

la 70 de la deces

,
la 105 ani de la naştere

şi

apar şi primele manifestări literare ale lui Mircea
Streinul, acesta va studia, între 1928 şi 1932, la
Universitatea din Cernăuţi, teologia, în acelaşi
timp cu literele, filosofia şi dreptul. În 1929

pentru ca în 1931, după
ce îl cunoaşte pe tânărul poet bucovinean Ion
Roşca să înfiinţeze împreună cu acesta,
literară

regeneratoare a provinciei care venea cu o
sensibilitate mai proaspătă, neuzată de limbaje
literare epuizate” . El credea
într-un anumit tip de poezie mistică pe care o
considera apanajul bucovinenilor. Dacă la început

şi-a propus doar „să afirme în literatura
bucovineană noi forme de artă”, mai târziu va avea
orgoliul să impună o direcţie care viza întreaga
literatură românească. Tot lui Streinul i se
datorează şi ideea de stil „gotic bucovinean”,
acesta având implicaţii atât în literatură şi arte,
precum şi în plan civic sau

oate spune că a
fost un veritabil animator cultural, mereu dedicat
însufleţirii tineretului, preocupat de soarta culturii
din spaţiul bucovi
orientat către valorile autentice şi nu spre un
sămănătorism care data de dinainte de prima
conflagraţie mondială. Nu întâmplător

în
numărul 4045 – 4046 din 25 – 26 aprilie 1932 a

următoarele: „Sufletul
mişcării, e mai activ decât toţi ceilalţi. Scrie, umblă,
strigă, bate în porţi şi strânge la un loc pe toate
condeiele scriitoriceşti”.

că în doar zece ani, între 1930 şi 1940,
Mircea Streinul, „un personaj tragic”

, va avea o activitate prodigioasă
, proză, teatru, va colabora la mai

multe publicaţii din Bucovina, dar şi din întreaga
ţară.

Declicul existenţial care a produs, se pare, o
ruptură în sufletul scriitorului a fost declanşat de
părăsirea

După această perioadă,
scriitorul bucovinean se simte înstrăinat, nu se mai

va
debuta în cu un fragment de
roman intitulat

, gruparea
Mircea Streinul avea încredere „în

valoarea

(Mircea A. Diaconu)

social (Constantin
Ciopraga).

Despre Mircea Streinul se p

nean, adept al unui „românism”

vetust
, Aurel

Putneanu va scrie despre Mircea Streinul,
l

revistei ,

Cert e
(Constantin

Ciopraga) , va
publica poezii

locurilor natale, în 1940, ca urmare a
efectelor nefaste provenite de pe urma cumplitului
pact Ribbentrop – Molotov.

Junimea l
,

Iconar.

Iconarul

Glasul Bucovinei

iterară

Van Paloş
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îmbolnăvesc de cancer mîncînd cît vreau şi ce
vreau decît să-mi spuneţi tot voi, acum, că nu
mănînc ce trebuie şi că risc să mă îmbolnăvesc prin
comportamentul meu alimentar."

-a lăsat un gust amar şi am
început să ne întrebăm, eu şi soţia mea Matilde
(care este profesoară de filozofie) dacă nu cumva
umanitatea încearcă de fapt (mai mult sau mai puţin
conştient) să se sinucidă. Poate că nu a
apărut din senin. El este expresia pulsiunilor
noastre sinucigaşe. Mi-am amintit atunci şi de un
film ciudat, intitulat "Marea Crăpelniţă", în care
patru oameni decid să se sinucidă mîncînd. A ajuns
oare rasa umană în această fază de delir încît îşi
administrează o lungă agonie inconştientă drept
pedeapsă pentru incapacitatea ei de a crea o
societate raţională? Se autopedepseşte omul
punînd-şi singur

nu a apărut din senin.
El a fost programat de om pentru a-i strecura doze
excesive de zahăr industrial în lapte, în pîine, în
macaroane şi în alte sute de produse, îngrăşăminte
chimice în struguri şi în alte zeci de fructe şi

în pungile de
salată aşa-zis gata spălată, şi aşa mai departe. De
fapt, de fapt, de fapt… monstrul ne
întrucît, fiziologic, biologic şi chimic vorbind,
după fiecare infecţie alimentară scade gradul de
inteligenţă al omului (aşa numitul QI). Fapt
demonstrat chiar de cercetătorii americani, adică de
ţara unde s-a născut

Pentru a rezuma, pot spune că marea
are un sens. Aşa cum

crează miliarde de roşii, de castraveţi, de
mere sau de pepeni care au aceeaşi formă, aceeaşi
intensitate coloristică şi acelaşi gramaj, tot aşa el ne
vrea pe noi, ştanţaţi la fel. Ceea ce ne
pregăteşte este ceea ce le facem noi deja
porcilor, găinilor şi vitelor pe care le creştem
i adică claustrate pe viaţă într-un
spaţiu minuscul, fără lumină naturală şi fără
libertate. 550 de centimetri pătraţi ca spaţiu vital
pentru o găină este mai puţin decît o foaie de cerere
de tip A4 (care are 619 centimetri pătraţi). Cu ce
drept, noi, oamenii, torturăm miliarde de animale?
Cine ne-a desemnat drept pe planetă şi ne-
a autorizat să creştem găini care nu au dreptul la
măcar un moment de intimitate, atunci cînd fac
ouă? Konrad Lorenz, profesor de psihologie
animală şi laureat al Premiului Nobel pentru

Întîmplarea mi

,

în mîncare ? In definitiv,
îmi spunea Matilde,

legume, bacteria

ntensiv în

monstrul

monstrul

Escherichia coli

monstrul.

monstrul

consumatorii,
monstrul

baterii,

otravă

intoxică

mascaradă alimentară

călăi şefi

medicină şi fiziologie a demonstrat într-una din
lucrările sale că tortura supremă pentru o găină este
de a nu se putea retrage într-un colţ discret pentru a-
şi depune oul. Să ne imaginăm o clipă că noi
oamenii, pentru a continua să procreem, ar trebui să
efectuăm operaţiunea numită în public… Noi,
oamenii, ne-am condamnat deja moral pentru ceea
ce le-am făcut animalelor din crescătoriile
industriale. Noi, francezii, pretindem cu îngîmfare
că din 1793 încoace trăim într-o ţară definită prin
excelenţă ca una a drepturilor omului. Dar abia
acum deputaţii noştri au adoptat o lege prin care se
recunoaşte că animalul nu poate identificat cu un

şi că este o fiinţă capabilă de ataşament, de
suferinţă şi de emoţii. Legea există dar fermele de
creş ere intensivă a păsărilor, a porcilor şi a viţeilor
nu au fost încă abolite… Cu ce drept le interzicem
noi acestor animale să nu vadă niciodată cerul, să
nu-şi urmeze instinctul de socializare, să nu alerge
niciodată în liber

alimentare m-a făcut să mă enorm şi iată,
m-am îmbolnăvit grav de stomac. Faptul că eu
însumi am mîncat în toţi aceşti ani sănătos,
aprovizionîndu-mă nu , nu m-a
ferit de cea mai perfidă dintre bolile datorate
stresului, altfel spus ulcerul. a fost deci
mai puternic decît mine. Astăzi urmează să fi
operat şi nu ştiu dacă îmi voi reveni din anestezie.
Mărturisesc că îmi este frică şi că în urechile mele
răsună hohotele de rîs ale

Dacă scap de asta care îmi ronţăie
măruntaiele, îmi voi schimba total modul de viaţă.

Mă voi pensiona imediat.
Voi abandona toate bătăliile inutile pentru

salvarea umanităţii şi mă voi

tă piciorul într-un
supermarket

Nu voi mai citi ziarele. Nu voi mai urmări
ştirile nici la radio şi nici la televizor.

Mă voi duce mai des la plimbare cu Matilde.
Voi adopta un cîine care să-mi transmită

unde pozitive.
Voi reciti autorii care m-au marcat în

tinereţe: Camus, Dostoievski, Hemingway, Michel
Tournier, Oscar Wilde, Kafka.

In fiecare duminică voi ieşi să mă asociez
unui grup de thai-chi pe insula Barthelasse.
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este în continuare prea puţin
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ţinând cont de scurta sa viaţă încă
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„Născut într-un timp stupid: 1910, 2 ianuarie”,

mărturiseşte autorul însuşi într-una dintre scrierile
sale declarat autobiografice, în localitatea Cuciurul
Mare, judeţul Cernăuţi, pentru

locul unde vede
pentru prima oară lumina zilei va deveni un spaţiu
originar, împărăţii fermecate

. „Totul mă reîntoarce spre tine Cuciurul
Mare! De câte ori veneam de la Bucureşti la
Cernăuţi, când trenul intra în plaiurile acelea
vergiliene, stam în geamul vagonului să respir
adânc cerul fânaţelor tale…”,

Istoricul şi criticul literar MirceaA. D
susţine că: „În fapt, copilăria petrecută la Cuciurul
Mare are ceva din liniştea dinaintea furtunii.
Războiul şi moartea pre timpurie a tatălui fac
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şi

apar şi primele manifestări literare ale lui Mircea
Streinul, acesta va studia, între 1928 şi 1932, la
Universitatea din Cernăuţi, teologia, în acelaşi
timp cu literele, filosofia şi dreptul. În 1929

pentru ca în 1931, după
ce îl cunoaşte pe tânărul poet bucovinean Ion
Roşca să înfiinţeze împreună cu acesta,
literară

regeneratoare a provinciei care venea cu o
sensibilitate mai proaspătă, neuzată de limbaje
literare epuizate” . El credea
într-un anumit tip de poezie mistică pe care o
considera apanajul bucovinenilor. Dacă la început

şi-a propus doar „să afirme în literatura
bucovineană noi forme de artă”, mai târziu va avea
orgoliul să impună o direcţie care viza întreaga
literatură românească. Tot lui Streinul i se
datorează şi ideea de stil „gotic bucovinean”,
acesta având implicaţii atât în literatură şi arte,
precum şi în plan civic sau

oate spune că a
fost un veritabil animator cultural, mereu dedicat
însufleţirii tineretului, preocupat de soarta culturii
din spaţiul bucovi
orientat către valorile autentice şi nu spre un
sămănătorism care data de dinainte de prima
conflagraţie mondială. Nu întâmplător

în
numărul 4045 – 4046 din 25 – 26 aprilie 1932 a

următoarele: „Sufletul
mişcării, e mai activ decât toţi ceilalţi. Scrie, umblă,
strigă, bate în porţi şi strânge la un loc pe toate
condeiele scriitoriceşti”.

că în doar zece ani, între 1930 şi 1940,
Mircea Streinul, „un personaj tragic”

, va avea o activitate prodigioasă
, proză, teatru, va colabora la mai

multe publicaţii din Bucovina, dar şi din întreaga
ţară.

Declicul existenţial care a produs, se pare, o
ruptură în sufletul scriitorului a fost declanşat de
părăsirea

După această perioadă,
scriitorul bucovinean se simte înstrăinat, nu se mai

va
debuta în cu un fragment de
roman intitulat

, gruparea
Mircea Streinul avea încredere „în

valoarea

(Mircea A. Diaconu)

social (Constantin
Ciopraga).

Despre Mircea Streinul se p

nean, adept al unui „românism”

vetust
, Aurel

Putneanu va scrie despre Mircea Streinul,
l

revistei ,

Cert e
(Constantin

Ciopraga) , va
publica poezii

locurilor natale, în 1940, ca urmare a
efectelor nefaste provenite de pe urma cumplitului
pact Ribbentrop – Molotov.

Junimea l
,

Iconar.

Iconarul

Glasul Bucovinei

iterară

Van Paloş
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reflux
apostrof

regăseşte, obsesia morţii ia amploare, este copleşit
de tristeţe, fiind în cele din urmă învins de criza
existenţială care îl cuprinde. Cu toate acestea,
perioada bucureşteană a scriitorului, care coincide
de fapt cu ultimii ani ai vieţii sale, vor fi plini de
evenimente literare declanşate chiar d

(1944) şi chiar, în 1941, o

Pe lângă acestea, Streinul, împreună cu C.
Dan Pantazescu, tot în această vreme, mai face şi o
serie întreagă de traduceri din Rudolf Brunngraber,
Carlo Lorenzini, Richard Llewellyn, Rudyard
Kipling, L. Pirandello ş.a.

„În acelaşi timp, însă, se chinuia cu disperare.
Capacitatea sa de invenţie şi talentul nativ lăsat fără
frâu erau susţinute de o stare de efervescenţă
continuă şi de o temperatură foarte ridicată care-i
dădeau nopţi de insomnie. Suferea de ulcer, de
tuberculoză, de ciroză, era suspicios şi sumbru,
entuziast şi rebel, desfigurat de băutură, de spital şi
de fantasme”, scrie

. Aflat într-o astfel de
stare, după o lungă suferinţă, Mircea Streinu se
stinge din viaţă la doar 35 de ani, la 17 aprilie 1945,
internat fiind la Sanatoriul „Filaret”.

: „Nu ştiu dacă va
rămâne ca poet, dar sunt convins că nimic nu
egalează în epica telurică românească întâia
jumătate a romanului (...). De câte ori
îl întâlneam eram sfâşiat de regretul că se stinge pe
picioare cel care ar fi putut să fie pentru o sută de ani
cel mai de seamă romancier al rusticului
românesc”.

Aşadar, un scriitor remarcabil, nu încape
îndoială. Însă, în continuare, un caz, un fenomen
încă nu în totalitate cunoscut. Un damnat şi un
nefericit! Un destin tulbure, cu bune şi rele, cu
realizări, dar şi cu derapaje, care aşteaptă în
continuare să fie pus în drepturile sale legitime,
aşezat

e el, în timpul
acesta va publica: (1940),

(1941),
(1941), (1942),

(1942),
(1943),

Mircea A. Diaconu, cel care i-a
dedicat un studiu monografic

l

Ilustrative, pentru cel ce a fost Mircea Streinul,
sunt cuvintele lui Camil Petrescu

exact acolo unde îi este locul.

Guzli sau Tsui-Tsui
Drama casei Timoteu

Oameni de noapte
lului

Istorie a literaturii române. Îndrumar pentru
tineret.

Casa Timoteu

Lupul din ţara
huţulilor
Prăvălia diavo Soarele răsare noaptea

Băieţi de fată Spuneam, într-un foileton precedent
tâ

mâ

scorul partidei de tenis Breban

tâ
tât mai negator, mai depreciativ.

curilor imunde
acuzat pentru

ce nici cu gândul n-a gândit. N. Breban

Dâ
lâ

Breban despre
când a spus
tr

,
pâ Tot în

A denatura un text, un cuvâ

râs.
Breban

, că pe
scena literaturii noastre se poate în mpla orice.
Publicişti de toată na (nu că nu-s bine informaţi,
dar vor să nu fie bine informaţi) par a şti şi care a
fost -Pleşiţă, chit că
„gen'ralu'” nici nu juca tenis. Prefera boxul la
categorie grea, cu deţinuţi şi anchetaţi ca Paul
Goma. E suficient un pretext ca mulţi să-şi dea cu
părerea sau cu presupusul: cu a t mai alături cu
drumul, cu a

Agresorul îşi schimbă, după plac, rolul cu
agresatul, devenit ţinta ata

; şi tot el, agresatul, se vede
, chipurile, îl

„împuşcă”, pe un boier al minţii heideggerind pe
mboviţa-n jos, dar el e ţinta, nicidecum cel

dep ns că-i în pericol să fie „împuşcat”, „Acest om
trebuie să fie împuşcat pentru că nu sunt de acord cu
scrierile lui”, ar fi zis, după un lider de grup
intelectual, N. fostul preşedinte al
ICR (2005-2012, vă rog!). Unde,
Breban aşa ceva? Aş zice că, dimpo ivă, H.-R.
Patapievici îi comenta în (şi nu numai în
prima ediţie) pe patibularii de români, inşi buni de
s nzurat (ce-i drept, nu de împuşcat).

(ed. 96, p. 56) susţinea: „Cu o educaţie
românească nu poţi face nimic”.

nt e, din punctul
meu de vedere, o ispravă ticăloasă. Şi nu trebuie să
scoţi din context un pasaj, o sintagmă; nu trebuie să
rezumi în fals; nu trebuie să încalci regulile, pe
motiv că polemica nu are reguli. Ba are şi încă
reguli stricte. Nu pot fi trădate fără a te face de

Pornind de la o metaforă a lui N. (şi
nu mi se pare chiar nefericită), clevetirile,
calomniile, sudălmile, (spre a le
spune ca Paul Goma, neocolit nici el de atacuri
veninoase sau jegoase, insultat şi repudiat) nu mai

ad
personam

Politice

Politice

bonjurăturile

Magda
URSACHE

Împuşcături
şi „bonjurături”

s rşesc, ba chiar se înteţesc. E un prodigiu faptul că
i au apărut, sub cenzura dictaturii, cărţi de un real
curaj literar, dar asta nu se pune la socoteală.

mplat? Ei, uite că Nicolae
Breban n-a mai răbdat să tot audă că pop rul român
e o amestecătură de populaţie, o , un deşeu cu
„inimă ca un cur”, cu creier varză, cu minte scobită,
cu şira spinării lipsă şi cu băşica udului mică

valoric „organizat”. Să fie Eminescu „fost poet
naţional”, inactual, „cadavru din debara” care
împiedică europenizarea culturii noastre, ca şi cum
n-am mai avea dreptul de a fi noi înşine, români?
Ce-o fi rău în sintagma „neamul românesc”? Şi de
ce ar fi gazetarul Eminescu politically incorrect?
Pentru că a scris că „adevăratul patriot” este „cel
care-şi apără ţara împotriva guvernului său”?

Agresat şi agasat de vrajba postdecembristă
, crezînd în valorile

noastre culturale ca exponent al acestei culturi –
poate mică, dar nu minoră –, N. Breban a ripostat.
Dacă tu, scriitor, filosof, eseist, crezi că te-ai format
într-o cultură uzată, expirată, „neimportantă”,
„irelevantă”, bunul tău renume nu are de suferit? În

(Humanitas, 2007),
Patapievici a afirmat neted că „trăim într-o cultură

; „cultura română de azi nu există; în
România postbelică nu s-a produs nimic important”
(p. 14); soluţia ar fi, tot după Patapievici, a celor
trei: Fundoianu, Ionesco, Culianu şi anume

nd logic metropola coloniei” –
lucr.cit. p. 13). Ca să convingă, H.-R.P. foloseşte
verbul lui Benjamin Fundoianu,

despre o cultură „endemic incapabilă de a
fructifica ideile originale, mereu la remorca unui
centru”. Aşadar, imi

ntreabă
Patapievici la p. 22; răspuns: Şcoala lui Maiorescu
pe Maiorescu, şcoala lui Noica pe Noica şi mai sunt
destule exemple.

Spre osebire de expreşedintele icereu, N.
Breban nu crede că am fi arat pe apă şi am scris pe
nisip, că am fi trăitori „într-o ţară a lui pseudo”, într-
o „Siberie spirituală” sau în vreun „deşert c

nd cu noi, Patapievici notează
că am locui o… grădină, dar „o grădină
paradoxală”, unde florile „pitice şi in ” mor
dacă nu intră musai „pe na grădinarilor
occidentali”. „Rămas în ţară, Brâncuşi ar fi ajuns la

fâ
-

În fond, ce s-a întâ
o

/ mare.
N-a mai suportat iconoclasmul grosier, nici haosul

versus

(„preferâ

, fiind
vorba

tând, imitând, necontinuând
nimic. „Ce a continuat ceva, orice la noi? î

ultural”,
Când e ceva mai blâ

coate
mâ

mâ

thesaurus tabula rasa

Despre idei & blocaje

second hand

abandonul

zgă

a maimuţări

fel de necunoscut ca oricare alt mare sculptor
român omologat doar în ţară (p. 15). Aş zice, din
contra, că Brâncuşi e foarte european, dar oltean.

Că vrajba şi denigrarea nu-s deloc
profitabile le-a spus-o şi etru Ursache
antropologilor, dar mulţi deveniseră deja
draculologi; căutau zeul din asfalt (etnologii ştiu la
ce mă refer) şi zmeul din mahala, deţinător de
bancuri porno în serie.

Vorbele lui Patapievici, ca reprezentant al
culturii române, despre cultura română

au fost şi sunt (pentru că revin în varii
reeditări şi taclale televizate) însuşite de „vasalii
intelectuali”. ţi nu se arată dispuşi, în siajul său,
de a re- ndi cultura română pornind de la ce n-are,
de la carenţe, neajunsuri, „neputinţele noastre
româneşti orme, iar ce-i
prisoseşte fiind doar . Şi eseistul creator de

că am fi o turmă. În ce limbă
comunică o turmă? În niciuna, behăie; iar româna
n-o poţi vorbi de t cu slugile, nici măcar cu un

nemţeşte. Şi ne mai mirăm de ce este
minimalizat Noica, păltinişeanul, care a scris
„încheiere la o cultură care nu se încheie” Noua
direcţie: ar trebui să fim jenaţi că-i respectăm pe
Eminescu, pe Iorga, pe Ţuţea, pe Anton Dumitriu,
căruia cineva i-a spus, colocvial, „Pa!”, pe Goma,
căruia altcineva i-a spus „Adio!”

Nicolae Breban nu vrea să se încheie
cultura română. Semnale de alarmă privind starea
de avarie a ei a tras destule. A protestat împotriva
indiferenţei – da, ucigaşe! – faţă de cultura vie. A
difuzat ICR peste hotare cultură înaltă, de raft prim,
a reuşit un export serios de valori? Inconfundabilul
prozator Breban se află pe lista de Great Books a
literaturii române, vrea nu vrea cunoscătorul de
Heidegger. Şi-i o nedreptate, dacă nu o impietate
ca ICR să nu-i fi tradus rom nd altele
fără cine ştie ce intrigă, dar cu intriganţi destui.

Există, în statele care se respectă, o politică
naţională a cărţii. Noi n-o avem în vedere. Ce-ar
face polonezii, neam ndru şi orgolios, dacă
onoarea naţională le-ar fi terfelită , s-a întrebat
Breban. Şi eu cred că ar lua măsuri punitive contra
unui funcţionar public, plătit pe bani publici, dar
dispus să considere cultura (pe care o reprezintă
prin fişa postului) „nearticulată”, care vede
„mediul intelectual românesc” „structur

ualul de literatură română – „o cazarmă a

P

,

Câ
gâ

” (lucr.cit. p. 81) fiind en

crede

câ
Pferd,

.

.

,
anele, preferâ

mâ
?

al debil”,
iar man

second
hand

high culture
aparenţă

apostrof
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reflux
apostrof

regăseşte, obsesia morţii ia amploare, este copleşit
de tristeţe, fiind în cele din urmă învins de criza
existenţială care îl cuprinde. Cu toate acestea,
perioada bucureşteană a scriitorului, care coincide
de fapt cu ultimii ani ai vieţii sale, vor fi plini de
evenimente literare declanşate chiar d

(1944) şi chiar, în 1941, o

Pe lângă acestea, Streinul, împreună cu C.
Dan Pantazescu, tot în această vreme, mai face şi o
serie întreagă de traduceri din Rudolf Brunngraber,
Carlo Lorenzini, Richard Llewellyn, Rudyard
Kipling, L. Pirandello ş.a.

„În acelaşi timp, însă, se chinuia cu disperare.
Capacitatea sa de invenţie şi talentul nativ lăsat fără
frâu erau susţinute de o stare de efervescenţă
continuă şi de o temperatură foarte ridicată care-i
dădeau nopţi de insomnie. Suferea de ulcer, de
tuberculoză, de ciroză, era suspicios şi sumbru,
entuziast şi rebel, desfigurat de băutură, de spital şi
de fantasme”, scrie

. Aflat într-o astfel de
stare, după o lungă suferinţă, Mircea Streinu se
stinge din viaţă la doar 35 de ani, la 17 aprilie 1945,
internat fiind la Sanatoriul „Filaret”.

: „Nu ştiu dacă va
rămâne ca poet, dar sunt convins că nimic nu
egalează în epica telurică românească întâia
jumătate a romanului (...). De câte ori
îl întâlneam eram sfâşiat de regretul că se stinge pe
picioare cel care ar fi putut să fie pentru o sută de ani
cel mai de seamă romancier al rusticului
românesc”.

Aşadar, un scriitor remarcabil, nu încape
îndoială. Însă, în continuare, un caz, un fenomen
încă nu în totalitate cunoscut. Un damnat şi un
nefericit! Un destin tulbure, cu bune şi rele, cu
realizări, dar şi cu derapaje, care aşteaptă în
continuare să fie pus în drepturile sale legitime,
aşezat

e el, în timpul
acesta va publica: (1940),

(1941),
(1941), (1942),

(1942),
(1943),

Mircea A. Diaconu, cel care i-a
dedicat un studiu monografic

l

Ilustrative, pentru cel ce a fost Mircea Streinul,
sunt cuvintele lui Camil Petrescu

exact acolo unde îi este locul.

Guzli sau Tsui-Tsui
Drama casei Timoteu

Oameni de noapte
lului

Istorie a literaturii române. Îndrumar pentru
tineret.

Casa Timoteu

Lupul din ţara
huţulilor
Prăvălia diavo Soarele răsare noaptea

Băieţi de fată Spuneam, într-un foileton precedent
tâ

mâ

scorul partidei de tenis Breban

tâ
tât mai negator, mai depreciativ.

curilor imunde
acuzat pentru

ce nici cu gândul n-a gândit. N. Breban

Dâ
lâ

Breban despre
când a spus
tr

,
pâ Tot în

A denatura un text, un cuvâ

râs.
Breban

, că pe
scena literaturii noastre se poate în mpla orice.
Publicişti de toată na (nu că nu-s bine informaţi,
dar vor să nu fie bine informaţi) par a şti şi care a
fost -Pleşiţă, chit că
„gen'ralu'” nici nu juca tenis. Prefera boxul la
categorie grea, cu deţinuţi şi anchetaţi ca Paul
Goma. E suficient un pretext ca mulţi să-şi dea cu
părerea sau cu presupusul: cu a t mai alături cu
drumul, cu a

Agresorul îşi schimbă, după plac, rolul cu
agresatul, devenit ţinta ata

; şi tot el, agresatul, se vede
, chipurile, îl

„împuşcă”, pe un boier al minţii heideggerind pe
mboviţa-n jos, dar el e ţinta, nicidecum cel

dep ns că-i în pericol să fie „împuşcat”, „Acest om
trebuie să fie împuşcat pentru că nu sunt de acord cu
scrierile lui”, ar fi zis, după un lider de grup
intelectual, N. fostul preşedinte al
ICR (2005-2012, vă rog!). Unde,
Breban aşa ceva? Aş zice că, dimpo ivă, H.-R.
Patapievici îi comenta în (şi nu numai în
prima ediţie) pe patibularii de români, inşi buni de
s nzurat (ce-i drept, nu de împuşcat).

(ed. 96, p. 56) susţinea: „Cu o educaţie
românească nu poţi face nimic”.

nt e, din punctul
meu de vedere, o ispravă ticăloasă. Şi nu trebuie să
scoţi din context un pasaj, o sintagmă; nu trebuie să
rezumi în fals; nu trebuie să încalci regulile, pe
motiv că polemica nu are reguli. Ba are şi încă
reguli stricte. Nu pot fi trădate fără a te face de

Pornind de la o metaforă a lui N. (şi
nu mi se pare chiar nefericită), clevetirile,
calomniile, sudălmile, (spre a le
spune ca Paul Goma, neocolit nici el de atacuri
veninoase sau jegoase, insultat şi repudiat) nu mai

ad
personam

Politice

Politice

bonjurăturile

Magda
URSACHE

Împuşcături
şi „bonjurături”

s rşesc, ba chiar se înteţesc. E un prodigiu faptul că
i au apărut, sub cenzura dictaturii, cărţi de un real
curaj literar, dar asta nu se pune la socoteală.

mplat? Ei, uite că Nicolae
Breban n-a mai răbdat să tot audă că pop rul român
e o amestecătură de populaţie, o , un deşeu cu
„inimă ca un cur”, cu creier varză, cu minte scobită,
cu şira spinării lipsă şi cu băşica udului mică

valoric „organizat”. Să fie Eminescu „fost poet
naţional”, inactual, „cadavru din debara” care
împiedică europenizarea culturii noastre, ca şi cum
n-am mai avea dreptul de a fi noi înşine, români?
Ce-o fi rău în sintagma „neamul românesc”? Şi de
ce ar fi gazetarul Eminescu politically incorrect?
Pentru că a scris că „adevăratul patriot” este „cel
care-şi apără ţara împotriva guvernului său”?

Agresat şi agasat de vrajba postdecembristă
, crezînd în valorile

noastre culturale ca exponent al acestei culturi –
poate mică, dar nu minoră –, N. Breban a ripostat.
Dacă tu, scriitor, filosof, eseist, crezi că te-ai format
într-o cultură uzată, expirată, „neimportantă”,
„irelevantă”, bunul tău renume nu are de suferit? În

(Humanitas, 2007),
Patapievici a afirmat neted că „trăim într-o cultură

; „cultura română de azi nu există; în
România postbelică nu s-a produs nimic important”
(p. 14); soluţia ar fi, tot după Patapievici, a celor
trei: Fundoianu, Ionesco, Culianu şi anume

nd logic metropola coloniei” –
lucr.cit. p. 13). Ca să convingă, H.-R.P. foloseşte
verbul lui Benjamin Fundoianu,

despre o cultură „endemic incapabilă de a
fructifica ideile originale, mereu la remorca unui
centru”. Aşadar, imi

ntreabă
Patapievici la p. 22; răspuns: Şcoala lui Maiorescu
pe Maiorescu, şcoala lui Noica pe Noica şi mai sunt
destule exemple.

Spre osebire de expreşedintele icereu, N.
Breban nu crede că am fi arat pe apă şi am scris pe
nisip, că am fi trăitori „într-o ţară a lui pseudo”, într-
o „Siberie spirituală” sau în vreun „deşert c

nd cu noi, Patapievici notează
că am locui o… grădină, dar „o grădină
paradoxală”, unde florile „pitice şi in ” mor
dacă nu intră musai „pe na grădinarilor
occidentali”. „Rămas în ţară, Brâncuşi ar fi ajuns la

fâ
-

În fond, ce s-a întâ
o

/ mare.
N-a mai suportat iconoclasmul grosier, nici haosul

versus

(„preferâ

, fiind
vorba

tând, imitând, necontinuând
nimic. „Ce a continuat ceva, orice la noi? î

ultural”,
Când e ceva mai blâ

coate
mâ

mâ

thesaurus tabula rasa

Despre idei & blocaje

second hand

abandonul

zgă

a maimuţări

fel de necunoscut ca oricare alt mare sculptor
român omologat doar în ţară (p. 15). Aş zice, din
contra, că Brâncuşi e foarte european, dar oltean.

Că vrajba şi denigrarea nu-s deloc
profitabile le-a spus-o şi etru Ursache
antropologilor, dar mulţi deveniseră deja
draculologi; căutau zeul din asfalt (etnologii ştiu la
ce mă refer) şi zmeul din mahala, deţinător de
bancuri porno în serie.

Vorbele lui Patapievici, ca reprezentant al
culturii române, despre cultura română

au fost şi sunt (pentru că revin în varii
reeditări şi taclale televizate) însuşite de „vasalii
intelectuali”. ţi nu se arată dispuşi, în siajul său,
de a re- ndi cultura română pornind de la ce n-are,
de la carenţe, neajunsuri, „neputinţele noastre
româneşti orme, iar ce-i
prisoseşte fiind doar . Şi eseistul creator de

că am fi o turmă. În ce limbă
comunică o turmă? În niciuna, behăie; iar româna
n-o poţi vorbi de t cu slugile, nici măcar cu un

nemţeşte. Şi ne mai mirăm de ce este
minimalizat Noica, păltinişeanul, care a scris
„încheiere la o cultură care nu se încheie” Noua
direcţie: ar trebui să fim jenaţi că-i respectăm pe
Eminescu, pe Iorga, pe Ţuţea, pe Anton Dumitriu,
căruia cineva i-a spus, colocvial, „Pa!”, pe Goma,
căruia altcineva i-a spus „Adio!”

Nicolae Breban nu vrea să se încheie
cultura română. Semnale de alarmă privind starea
de avarie a ei a tras destule. A protestat împotriva
indiferenţei – da, ucigaşe! – faţă de cultura vie. A
difuzat ICR peste hotare cultură înaltă, de raft prim,
a reuşit un export serios de valori? Inconfundabilul
prozator Breban se află pe lista de Great Books a
literaturii române, vrea nu vrea cunoscătorul de
Heidegger. Şi-i o nedreptate, dacă nu o impietate
ca ICR să nu-i fi tradus rom nd altele
fără cine ştie ce intrigă, dar cu intriganţi destui.

Există, în statele care se respectă, o politică
naţională a cărţii. Noi n-o avem în vedere. Ce-ar
face polonezii, neam ndru şi orgolios, dacă
onoarea naţională le-ar fi terfelită , s-a întrebat
Breban. Şi eu cred că ar lua măsuri punitive contra
unui funcţionar public, plătit pe bani publici, dar
dispus să considere cultura (pe care o reprezintă
prin fişa postului) „nearticulată”, care vede
„mediul intelectual românesc” „structur

ualul de literatură română – „o cazarmă a

P
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” (lucr.cit. p. 81) fiind en
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tuturor t rilor naţionale” (p. 82).
ă patapievicii polonezilor, că or fi şi

acolo, sunt în siguranţă, nu-i împuşcă nimeni, dar
nici n-ar fi rămas fără replică următoarea afirmaţie:
„Viaţa noastră culturală, din acest motiv (de a vedea
în alb/ negru, nota mea, Magda U.) nu este
evolutivă, ci catastrofică (lucr.cit. p. 84). Şi încă:
la noi există o piaţă a ideilor de specialitate, incoată
şi anemică” (p. 68).

ş
”, a părut convins de intenţiile

criminale prozatorului. Un brutal Breban ă
nge, execuţii,

ghilotinări de elitişti. B nduşa Armanca, aprobată
de vreo 22 de inşi, a scris despre un „acces de ură
care s-a exprima primitiv”. Vorbea de ura iscată de
N.B. în sufletele semnatarilor adunaţi pe-o listă
din… solidaritate civică? Şi Armanca (în „22” din
03.06.2015) mai scria de „vanitate inflamată”, de
„panglici otrăvite pe gură”. Cum să se puşte la
Academie şi puşca să ia foc? Ce, Academia a
devenit mahala?Academia nu, dar literatura începe
să de ină (intenţia mea parodică
după G.M. Zamfirescu sper să fie clară). t
priveşte motivaţia lui N. Breban, tot Armanca a
ştiut-o: Breban s-ar fi înciudat pentru că n-a fost
în mpinat ca disident după '89. E vina lui că nu s-a
în sau a falşilor disidenţi grupaţi sub
steagul profetului din Dămăroaia, fondator GDS?
Vocala doamnă a ţinut-o, însă, pe coarda

, chit că incriminatul şi-a dat demisia din
C.C., una răsunătoare, pentru dreptul la opinie,
pentru libertate de exprimare,

neva la reintroducerea realismului socialist ca N.
Breban şi ca Marin Preda? D. Ţepeneag nota, în
jurnalul (C.R., 2006), în 19
august '71, că „în România oricum nu s-a în mplat
ca un scriitor, după ce a devenit membru în C.C., să
treacă

(titlul memoriilor lui N. Breban) fiind
jertfa pentru ea. Şi Breban ar lua paharul de cucută
în loc să renunţe la

Cristian Teodorescu a „cuminecat” şi el cu
B duşa Armanca în chestiunea disidenţei.
Înfricoşat că brebanii „vor să ţină România în afara

riumfu
Sigur c

”

Cum a pornit „scandalul” cu Breban care ar
incita la omor? Mircea Vasilescu, red. ef al
„Dilemei vechi

ale sta,
setos de exterminare. Vrea sâ

râ

t

v
Câ

tâ
tâmplat asta

înfruntând riscul
opunerii la Tezele din iulie '71. A mai protestat
ci

tâ

în rândul protestatarilor”.
Omul de carte va alege totdeauna cartea,

ideile lui.

rân

maidan cu sex

Un român la Paris

disidenţei
închipuite

sensul vieţii

Occidentului” ) a prezis viitorul astfel:
„Breban nu numai că s-a dezonorat ca academician,
dar şi-a asigurat şi o băt neţe dă”.

se folosea „politeţea
ca armă” (mulţumesc, Al. Paleologu!) s-a dus. Lui
Toader Paleologu i-a picat (vocabulă de
diplomat): a condamnat , pentru care Mircea
Mihăieş a folosit epitetul . Timorat,
speriat, noul preşedinte al ICR, Radu Boroianu, i-a
scris ambasadorului Poloniei: „Dl. Nicolae Breban
nu a avut răgazul să ne devină colaborator, a ratat
această şansă”. Domnia sa, Boroianu liberalul, n-a
ratat

Nici mai mult, nici mai puţin, N. Brebam ar
fi comis o „instigaţie la omor”. Nu mai era de

nă la p G.
Liiceanu, s-a cerut împuşcarea unui scriitor,
Patapievici; dar şi a sa: doi scriitori. ndind
autoironic situaţia, în maniera proprie, Andrei
Pleşu s-a vrut şi el condamnat la moarte. În

a-i păsa de fiul neascultător
din Vechiul Testament (Deuteronom 21:18-21),
pedepsit de băt nii cetăţii: ucis cu pietre.

De la ironia afectivă a lui Alex. Ştefănescu
(îl vedea pe N.B. închipuit „fiindcă prea arăta ca
viitoarea lui statuie de bronz într-o piaţă publică”
(v.

rţag ridicol”. O fi asta
dă orgoliul pe dinafară, s-a amuzat Pleşu.

Ce-i iudat e că nu percepe orgoliul tovarăşilor de
grupare. În interviul din „Dilema veche” (27-28
martie, 2012), luat de Cristian Ghinea, H.-R.
Patapievici declară ritos: „niciodată nu am servit
mai eficace cauza publică de t am făcut-o în aceşti
ani”. Peste regretabilul episod al căluţului cu
zvastică pe crupă se trece.

Breban nu trebuie şi nu poate să tragă uşa
istoriei după el, cum face Herta Müller cu uşa
României. Iar de renegat î

Aşa se face că scriitorul a fost blamat şi
batjocorit, lovit sub centură, dar şi pe la spate de te
miri cine; fiecare a înţeles cum a vrut el ce s-a spus/
scris, pe dos de multe ori, că r, că r. De cele mai
multe ori cu bădărănie şi tupeu. teva etichetări?

şi, în crescendo,

(

râ hâ
„Eheu, lumea în care

pâra la pan Marek Szczygiel.

cât un
pas pâ ogrom. La Academie, s-a lamentat

Gâ

, cap.
, nu pare

râ

, ed. Alfa, 2014), alt
scriitor, al treilea, introduce în dialog sintagma
„pâ ? Pe
Breban îl

c

câ

l renegi dintr-un complex
de inferioritate: Breban e detestat pe cât e invidiat.

,

câ mâ
Câ

Vox Publica

Parabolele lui Iisus Parabola ca subminare a
ideologicului

Un scriitor, doi scriitori

Peltic, acad. f

o pleaşcă

ieşirea
descreierată

vorbă controlată

ără studii, logoreic

huligan lepros moral

think-

consens

şi , toate produse de Mircea
Mihăieş. Un Interi („România literară”, nr. 25, 19
iunie a.c.) gă pe Breban. Definiţia
lui gă? „ gă, am uitat să vă spun, poate fi şi un
ministru. Sau scriitor celebru, care nu-şi face
scrupule din a susţine că polonezii i-ar împuşca pe
unii intelectuali liberali care sunt, auzi, Doamne!,
produs speculativ al miliardarului Soros”. Şi nu-i
aşa? N-a sprijinit financiar Soros înfiinţarea GDS
(în 31 dec. '89) şi „Fundaţia pentru o societate
deschisă” (în '90)? Nu s-a întreţinut în persoană
Soros cu membrii GDS, în frunte cu Brucan?
Manual ve” de istorie n-au fost
iniţiativă Soros? Iar reprezentant

Budiş, din divizia trădătoare, care şi-a vopsit
epoleţii în roşu pauker?

mplător sau nu,
t că pe lista celor sponsorizaţi de Soros se

aflau Adrian Ciof ncă antiunionistul (de două ori
coautor: şi al Raportului Tismăneanu, şi al
Raportului Elie Wiesel), alături de Alina Mungiu,
care ar fi înfiinţat

u bani sorosişti, şi ea antiunionistă
veche: „fă totul de ntuială că o să iasă ceva nă
la urmă, norocul contează, nu meritul.Aşa s-a făcut
de fapt România Mare („Adevărul” de august,
2015); umăr în umăr, Mircea Toma –Active Watch,
Mircea Mihăieş, C.

Ungureanu şi Oişteanu,
Smaranda Enache, Alexandru Lăzescu şi alţi
intelocraţi.

Scuipăm, opinează o realizatoare de la
Realitatea, na care ne dă bani? Nu ni-i
cadoriseşte, ni-i împrumută cu do ndă
Fundaţia Gojdu, cedată de MRU, e una dintre
do nzi. Cine făcea analogia dintre şi
Napoleon, De Gaulle, Churchill, dar şi Marc
Aureliu de t alt listaş Soros?

Aş da şi eu o definiţie, nu a lui gă, ci a lui
Gică Contra: ori l şi în
pofida lor, Gică votează contra.

Patapievici, în cartea mai sus citată, îşi
dorea „o bună cultură a dialogului”. Şi aici îl aprob:
inamiciţia este un simptom al vremurilor noastre
(cu a fost demonetizat de Ion
Iliescu). Acelaşi autor, în aceeaşi carte, rezuma
regulile polemicii (v. pag. 88-99) şi anume:

m
l-a categorisit Gâ

Gâ Gâ

ele „alternati
a lui Soros, Sandra

Marilyn Andreea Pralong, nu-i nepoata generalului

Întâ a
descoperi

lâ

cel mai mare tank, SAR –

zice presa – c
mâ pâ

-Dudu Ionescu, Edward Helvig,
Andreea Pora, M.R.

mâ
bâ . Aferim!

bâ MRU

câ
Gâ

câte argumente are adversaru

vântul

o anchetă jurnalistică

polemica (nu neapărat cordială) trebuie să fie de
idei; polemica onestă nu face referinţă la caracter, la
trecut, la temperament, la clasă socială. Alt
de bază? A fi de bună credinţă şi a nu se depăşi
moderaţia. S-a respectat ceva din regulile astea în
atacul la Nicolae Breban? Doar e trendy să negi, să
scuipi, să înjuri. M. Mihăieş e spăimos devoalează

(„România literară”, nr. 24 din iunie
2015), găsind că N.B. n-a fost făcut una cu
pă ntul. O vizează pe Ileana Mălăncioiu care ar fi
tăcut ca Sfinxul, în loc să protesteze mai avan? Dar
legea omertei, a tăcerii nu funcţionează nd se lasă
de-o parte „relaţia” Liiceanu-Măgureanu pentru a
se toca mărunt „relaţia Br an-Pleşiţă? În revista
„22”, G. Liiceanu a publicat

upă ce minerii lui
Cozma Răcoare devastaseră sediul Humanitas,
filosoful beletrist fusese invitat la o cafea Virgil
Măgureanu. S-a dus, ris nd să fie otrăvit. Darul de
6 sticle de vin alb l-a oferit, prieteneşte, membrilor
GDS, lă ndu-şi paharul plin neatins. Amuzant,
nu? Dar de ce ar fi incriminat Breban pentru că ar fi
încercat să obţină de la Pleşiţă paşaport pentru
mama lui Matei Călinescu şi musafirul lui
Măgureanu, nu

Accesele pe temeiul urii de celălalt sunt
uluitor de nedrepte, nd bine se ştie că N. Breban
deţine sentimentul prieteniei literare (am spus
prietenie, nu rdăşie), calitate scriitoricească rară
pe plaiurile noastre, recunoscută şi de D. Ţepeneag,
în (p. 197): „Breban pare să aibă
un cult pentru prietenie, dovadă că şi-a ajutat
prietenii nd a putut”. Şi încă, într-un interviu cu
Monica Lovinescu, la Europa Liberă, în
30.09.1973: N.B. „are această ciudată însuşire ca,
în momente decisive, calităţile lui să învingă
slăbiciunile”.

Solicitudinea amicală a lui N. Breban a fost
clară nd, în „Viaţa Românească” l-a apărat pe
Liiceanu (text trimis de la Paris) pentru

de supuşii regimului Ceau. Parantetic spus,
nu-mi amintesc ca A. Pleşu să-i fi sărit în sprijin

nd Dinu Patriciu l-a jignit grav că e .
Culme a recunoştinţei, G. . lansează afirmaţia
incredibilă că Breban vrea să-l împuşte. Concluzia?
Să-l anihilăm pe Breban ca terorist. Î

-re, dar vă avertizez: Nicolae Breban e
greu de ucis.

e reguli

:
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. Imediat d
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?
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câ ,
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omerta Breban

Un român la Paris

Epistolarul

O poveste cu cafea,
cola şi vin din 1990
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tuturor t rilor naţionale” (p. 82).
ă patapievicii polonezilor, că or fi şi

acolo, sunt în siguranţă, nu-i împuşcă nimeni, dar
nici n-ar fi rămas fără replică următoarea afirmaţie:
„Viaţa noastră culturală, din acest motiv (de a vedea
în alb/ negru, nota mea, Magda U.) nu este
evolutivă, ci catastrofică (lucr.cit. p. 84). Şi încă:
la noi există o piaţă a ideilor de specialitate, incoată
şi anemică” (p. 68).

ş
”, a părut convins de intenţiile

criminale prozatorului. Un brutal Breban ă
nge, execuţii,

ghilotinări de elitişti. B nduşa Armanca, aprobată
de vreo 22 de inşi, a scris despre un „acces de ură
care s-a exprima primitiv”. Vorbea de ura iscată de
N.B. în sufletele semnatarilor adunaţi pe-o listă
din… solidaritate civică? Şi Armanca (în „22” din
03.06.2015) mai scria de „vanitate inflamată”, de
„panglici otrăvite pe gură”. Cum să se puşte la
Academie şi puşca să ia foc? Ce, Academia a
devenit mahala?Academia nu, dar literatura începe
să de ină (intenţia mea parodică
după G.M. Zamfirescu sper să fie clară). t
priveşte motivaţia lui N. Breban, tot Armanca a
ştiut-o: Breban s-ar fi înciudat pentru că n-a fost
în mpinat ca disident după '89. E vina lui că nu s-a
în sau a falşilor disidenţi grupaţi sub
steagul profetului din Dămăroaia, fondator GDS?
Vocala doamnă a ţinut-o, însă, pe coarda

, chit că incriminatul şi-a dat demisia din
C.C., una răsunătoare, pentru dreptul la opinie,
pentru libertate de exprimare,

neva la reintroducerea realismului socialist ca N.
Breban şi ca Marin Preda? D. Ţepeneag nota, în
jurnalul (C.R., 2006), în 19
august '71, că „în România oricum nu s-a în mplat
ca un scriitor, după ce a devenit membru în C.C., să
treacă

(titlul memoriilor lui N. Breban) fiind
jertfa pentru ea. Şi Breban ar lua paharul de cucută
în loc să renunţe la

Cristian Teodorescu a „cuminecat” şi el cu
B duşa Armanca în chestiunea disidenţei.
Înfricoşat că brebanii „vor să ţină România în afara

riumfu
Sigur c

”

Cum a pornit „scandalul” cu Breban care ar
incita la omor? Mircea Vasilescu, red. ef al
„Dilemei vechi

ale sta,
setos de exterminare. Vrea sâ

râ

t

v
Câ

tâ
tâmplat asta

înfruntând riscul
opunerii la Tezele din iulie '71. A mai protestat
ci

tâ

în rândul protestatarilor”.
Omul de carte va alege totdeauna cartea,

ideile lui.

rân

maidan cu sex

Un român la Paris

disidenţei
închipuite

sensul vieţii

Occidentului” ) a prezis viitorul astfel:
„Breban nu numai că s-a dezonorat ca academician,
dar şi-a asigurat şi o băt neţe dă”.

se folosea „politeţea
ca armă” (mulţumesc, Al. Paleologu!) s-a dus. Lui
Toader Paleologu i-a picat (vocabulă de
diplomat): a condamnat , pentru care Mircea
Mihăieş a folosit epitetul . Timorat,
speriat, noul preşedinte al ICR, Radu Boroianu, i-a
scris ambasadorului Poloniei: „Dl. Nicolae Breban
nu a avut răgazul să ne devină colaborator, a ratat
această şansă”. Domnia sa, Boroianu liberalul, n-a
ratat

Nici mai mult, nici mai puţin, N. Brebam ar
fi comis o „instigaţie la omor”. Nu mai era de

nă la p G.
Liiceanu, s-a cerut împuşcarea unui scriitor,
Patapievici; dar şi a sa: doi scriitori. ndind
autoironic situaţia, în maniera proprie, Andrei
Pleşu s-a vrut şi el condamnat la moarte. În

a-i păsa de fiul neascultător
din Vechiul Testament (Deuteronom 21:18-21),
pedepsit de băt nii cetăţii: ucis cu pietre.

De la ironia afectivă a lui Alex. Ştefănescu
(îl vedea pe N.B. închipuit „fiindcă prea arăta ca
viitoarea lui statuie de bronz într-o piaţă publică”
(v.

rţag ridicol”. O fi asta
dă orgoliul pe dinafară, s-a amuzat Pleşu.

Ce-i iudat e că nu percepe orgoliul tovarăşilor de
grupare. În interviul din „Dilema veche” (27-28
martie, 2012), luat de Cristian Ghinea, H.-R.
Patapievici declară ritos: „niciodată nu am servit
mai eficace cauza publică de t am făcut-o în aceşti
ani”. Peste regretabilul episod al căluţului cu
zvastică pe crupă se trece.

Breban nu trebuie şi nu poate să tragă uşa
istoriei după el, cum face Herta Müller cu uşa
României. Iar de renegat î

Aşa se face că scriitorul a fost blamat şi
batjocorit, lovit sub centură, dar şi pe la spate de te
miri cine; fiecare a înţeles cum a vrut el ce s-a spus/
scris, pe dos de multe ori, că r, că r. De cele mai
multe ori cu bădărănie şi tupeu. teva etichetări?

şi, în crescendo,

(

râ hâ
„Eheu, lumea în care

pâra la pan Marek Szczygiel.

cât un
pas pâ ogrom. La Academie, s-a lamentat

Gâ

, cap.
, nu pare

râ

, ed. Alfa, 2014), alt
scriitor, al treilea, introduce în dialog sintagma
„pâ ? Pe
Breban îl

c

câ

l renegi dintr-un complex
de inferioritate: Breban e detestat pe cât e invidiat.

,

câ mâ
Câ

Vox Publica

Parabolele lui Iisus Parabola ca subminare a
ideologicului

Un scriitor, doi scriitori

Peltic, acad. f

o pleaşcă

ieşirea
descreierată

vorbă controlată

ără studii, logoreic

huligan lepros moral

think-

consens

şi , toate produse de Mircea
Mihăieş. Un Interi („România literară”, nr. 25, 19
iunie a.c.) gă pe Breban. Definiţia
lui gă? „ gă, am uitat să vă spun, poate fi şi un
ministru. Sau scriitor celebru, care nu-şi face
scrupule din a susţine că polonezii i-ar împuşca pe
unii intelectuali liberali care sunt, auzi, Doamne!,
produs speculativ al miliardarului Soros”. Şi nu-i
aşa? N-a sprijinit financiar Soros înfiinţarea GDS
(în 31 dec. '89) şi „Fundaţia pentru o societate
deschisă” (în '90)? Nu s-a întreţinut în persoană
Soros cu membrii GDS, în frunte cu Brucan?
Manual ve” de istorie n-au fost
iniţiativă Soros? Iar reprezentant

Budiş, din divizia trădătoare, care şi-a vopsit
epoleţii în roşu pauker?

mplător sau nu,
t că pe lista celor sponsorizaţi de Soros se

aflau Adrian Ciof ncă antiunionistul (de două ori
coautor: şi al Raportului Tismăneanu, şi al
Raportului Elie Wiesel), alături de Alina Mungiu,
care ar fi înfiinţat

u bani sorosişti, şi ea antiunionistă
veche: „fă totul de ntuială că o să iasă ceva nă
la urmă, norocul contează, nu meritul. Aşa s-a făcut
de fapt România Mare („Adevărul” de august,
2015); umăr în umăr, Mircea Toma –Active Watch,
Mircea Mihăieş, C.

Ungureanu şi Oişteanu,
Smaranda Enache, Alexandru Lăzescu şi alţi
intelocraţi.

Scuipăm, opinează o realizatoare de la
Realitatea, na care ne dă bani? Nu ni-i
cadoriseşte, ni-i împrumută cu do ndă
Fundaţia Gojdu, cedată de MRU, e una dintre
do nzi. Cine făcea analogia dintre şi
Napoleon, De Gaulle, Churchill, dar şi Marc
Aureliu de t alt listaş Soros?

Aş da şi eu o definiţie, nu a lui gă, ci a lui
Gică Contra: ori l şi în
pofida lor, Gică votează contra.

Patapievici, în cartea mai sus citată, îşi
dorea „o bună cultură a dialogului”. Şi aici îl aprob:
inamiciţia este un simptom al vremurilor noastre
(cu a fost demonetizat de Ion
Iliescu). Acelaşi autor, în aceeaşi carte, rezuma
regulile polemicii (v. pag. 88-99) şi anume:

m
l-a categorisit Gâ

Gâ Gâ

ele „alternati
a lui Soros, Sandra

Marilyn Andreea Pralong, nu-i nepoata generalului

Întâ a
descoperi

lâ

cel mai mare tank, SAR –

zice presa – c
mâ pâ

-Dudu Ionescu, Edward Helvig,
Andreea Pora, M.R.

mâ
bâ . Aferim!

bâ MRU

câ
Gâ

câte argumente are adversaru

vântul

o anchetă jurnalistică

polemica (nu neapărat cordială) trebuie să fie de
idei; polemica onestă nu face referinţă la caracter, la
trecut, la temperament, la clasă socială. Alt
de bază? A fi de bună credinţă şi a nu se depăşi
moderaţia. S-a respectat ceva din regulile astea în
atacul la Nicolae Breban? Doar e trendy să negi, să
scuipi, să înjuri. M. Mihăieş e spăimos devoalează

(„România literară”, nr. 24 din iunie
2015), găsind că N.B. n-a fost făcut una cu
pă ntul. O vizează pe Ileana Mălăncioiu care ar fi
tăcut ca Sfinxul, în loc să protesteze mai avan? Dar
legea omertei, a tăcerii nu funcţionează nd se lasă
de-o parte „relaţia” Liiceanu-Măgureanu pentru a
se toca mărunt „relaţia Br an-Pleşiţă? În revista
„22”, G. Liiceanu a publicat

upă ce minerii lui
Cozma Răcoare devastaseră sediul Humanitas,
filosoful beletrist fusese invitat la o cafea Virgil
Măgureanu. S-a dus, ris nd să fie otrăvit. Darul de
6 sticle de vin alb l-a oferit, prieteneşte, membrilor
GDS, lă ndu-şi paharul plin neatins. Amuzant,
nu? Dar de ce ar fi incriminat Breban pentru că ar fi
încercat să obţină de la Pleşiţă paşaport pentru
mama lui Matei Călinescu şi musafirul lui
Măgureanu, nu

Accesele pe temeiul urii de celălalt sunt
uluitor de nedrepte, nd bine se ştie că N. Breban
deţine sentimentul prieteniei literare (am spus
prietenie, nu rdăşie), calitate scriitoricească rară
pe plaiurile noastre, recunoscută şi de D. Ţepeneag,
în (p. 197): „Breban pare să aibă
un cult pentru prietenie, dovadă că şi-a ajutat
prietenii nd a putut”. Şi încă, într-un interviu cu
Monica Lovinescu, la Europa Liberă, în
30.09.1973: N.B. „are această ciudată însuşire ca,
în momente decisive, calităţile lui să învingă
slăbiciunile”.

Solicitudinea amicală a lui N. Breban a fost
clară nd, în „Viaţa Românească” l-a apărat pe
Liiceanu (text trimis de la Paris) pentru

de supuşii regimului Ceau. Parantetic spus,
nu-mi amintesc ca A. Pleşu să-i fi sărit în sprijin

nd Dinu Patriciu l-a jignit grav că e .
Culme a recunoştinţei, G. . lansează afirmaţia
incredibilă că Breban vrea să-l împuşte. Concluzia?
Să-l anihilăm pe Breban ca terorist. Î

-re, dar vă avertizez: Nicolae Breban e
greu de ucis.

e reguli
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Un român la Paris

Epistolarul

O poveste cu cafea,
cola şi vin din 1990
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În gîndirea tradiţională românească, o
cultură „avansată” în formele ei de manifestare şi
de meditaţie, este pusă în dialog direct cu

, nu neapărat în opoziţie, ci ca două
ipostaze destinale ale existentului, care se succed în
mod necesar şi firesc. Orice apariţie şi început al lui

cunoaşte o singură cale, mai simplă sau mai
complicată, aceea care duce pînă la urmă la moarte.
Nici ştiinţa, nici ideologia savantă nu au reuşit să
pună la punct cercetarea şi să dea un răspuns
definitiv (şi, probabil, n-or s-o scoată vreodată la
capăt): dacă este vorba, pentru om, de o dispariţie
aparentă (fizică) sau totală. Intuiţia pare mai sigură
pe sine decît experimentul matematic al ştiinţei:
cîntecele funerare îşi construiesc imaginarul în
perspectiva unui drum fără întoarcere, montează
ritualuri fastuoase şi repetitive, însoţite de plînsul
amar care desparte iremediabil, „dezleagă”. În sens
grecesc, înseamnă neant, pierdere,
ruptură. Dacă imaginarul se prelungeşte într-o
geografie mitică, pentru amăgirea celor rămaşi
încă în viaţă, dar care ştiu bine că îi aşteaptă şi pe ei
o asemenea călătorie imposibilă.

Filosofia modernă a inventat conceptul de
, opunîndu-l fiinţei şi vieţii, ca să dea un

înţeles ontologic întregii existenţe umane, care
parcurge etape calitativ diferite faţă de firul de iarbă
sau de raţa de pe baltă. Altă serie de opoziţii cu care
operează ştiinţa modernă, îndeosebi psihologia de
tip abisal, este Eros-Thanatos, adică viaţă-moarte
transpuse în simboluri. Aceste concepte sunt mai
adecvate şi operante în tehnica discursului. S-a
realizat o compartimentare a lui Eros, fie la nivel
zoo, fie la nivelul individului uman. Într-o anume
intensitate se consumă energia psihică motivată de
erosul de familie şi în altă măsură de situaţia
geniului ataşat de o idee poetică. Intrarea în rol a lui
Thanatos provoacă pierderi diferit resimţite de la
un caz la altul.

Viaţa
Moartea

bios

dezlegare

neant

este

Viaţa şi Moartea

Petru
URSACHE

Anonimul nu şi-a permis asemenea
disocieri în sens teoretic. I-a fost mai la îndemînă să
se exprime în direcţie metaforică: „Viaţa omului,
floarea cîmpului; (Cîte flori sunt pe pămînt, toate se
duc în mormînt)” Versurile incluse între paranteze
uniformizează. Ele se referă la întregul domeniu
„floral”, inclusiv omul. Următorul grup de versuri,
aparţinînd aceluiaşi text, uniformizează a doua
oară, prin reluare metaforică, însă înţelesul se abate
în direcţie morală: „Numai floarea soarelui
(macului)/ Stă la poarta raiului/ De judecă florile,/
Ce-au făcut miroasele.” Se simte un zefir noutesta

ar, referitor la „viaţa omului, floarea
cîmpului”. Partea a doua a textului îl vizează mai
direct pe om, fără a se renunţa la relaţia: aşa cum
floarea dă socoteală, la sfîrşirea ei, de risipa şi
binefacerea mirosului, şi omul poartă răspundere
faptelor sale din cursul vieţii: „Fapta bună laudă pe
om”. E singura şansă de supravieţuire, de înfruntare
a lui Thanatos atotbiruitor. Modelul este biblic: „Iar
orice pom care nu face roadă bună se taie şi se
aruncă în foc” (

rise şi în cheie
paremiologică: „Cîte-n lume se nasc mor toate”;
„Ce înghite pămîntul viaţă nu are”, „Cine vede
naşterea, vede şi moartea”, „Omul are şi viaţă şi
moarte”. Punerea în joc repetitiv a celor două
realităţi dramatice şi conflictuale, viaţa şi m

le asigură o anume autonomie, o
supratemporalitate, astfel că îşi pierd din tensiunea
ontologică, se înscriu într-o cursivitate a firescului:
„Este şi viaţă, este şi moarte”. Toate acestea sunt
dictate de o lege superioară, pe care omul nu o poate
înfrunta. Pledează în acest sens paremiologia dar şi
mărturiile de teren furnizate de Ernest Bernea:

.

-
ment

, 7-19).
Versurile citate sunt transc

oartea
(Eros-Thanatos),

,

Sau:

Matei

„Că se usucă o floare şi alta rodeşte, nu-i
aşa, la întîmplare, ci din rînduiala lucrurilor. E la
fiecare o putere, o cauză, cum se zice, care face într-
un anume fel un lucru şi nu în altul (...). Toate în
lume au o cauză. Că de e floare, e copac sau om, că
vine o ploaie sau o femeie naşte, nu poate fi fără o
rînduială şi o cauză, o pricină, cum îi zicea
înainte”.

„Ce rămîne din cît durăm noi aici? Atît cît
facem voia lui Dumnezeu. În lumea asta sunt
lucruri frumoase, da se trec; cînd îţi pui mintea să

judeci, te apucă jale, nu poţi opri lumea din loc”.

„Fiinţa omenească,
, înzestrată cu puterea de a se ridica cu

mintea pînă la eternitatea legilor naturii, este totuşi
supusă morţii şi întîmplării. La ce folos atunci
armonia cosmosului cînd fericirea omului, cel mai
înalt scop al acestei armonii, este trecătoare ca
firul de iarbă? Obiectiv: intuiţia unei ordini
superioare aceleia pe care o reprezentau zeităţile
Olimpului. Dacă zeitatea destinului este deasupra
lui Zeus, aceasta însemnează că iraţionalul,
vremelnicia şi moartea au şi ele un sens pe lumea
aceasta: un sens mai adînc decît acela pe care îl are
Zeus, cu toate bogatele lui însuşiri”.

Deci viaţa este dictată şi limitată de
„soartă”, mai mult decît de Dumnezeu, aşa cum
depun mărturie toate marile culturi etnografice:

spune C. Rădulescu-
Motru

Aşadar, aparent, nici o deosebire: şi
anonimul, şi omul cultivat cred în destinul firului de
iarbă. Experienţele fundamentale, viaţa-moartea se
cufundă în iraţional, fiind dictate de o putere mult
superioară fiinţei umane. Şi unii, şi alţii se unesc
prin aceeaşi comunitate de destin în faţa morţii. Dar
nimic nu-i opreşte să-şi pună întrebări şi să fabrice

răspunsuri, după puterile fiecăruia, pentru a-şi
uşura povara apăsătoare a necunoaşterii. Omul a
înţeles şi a recunoscut că problema existenţei pe
cont propriu îl copleşeşte, dar nu s-a lăsat doborît,
tot şi-a încercat puterile. Aşa cum în cazul
adevărului s-a văzut preocuparea unui exerciţiu
cognitiv, nici de data asta omul nu a stat indiferent.
Calea aleasă a fost tot a experimentului,
autocunoaşterea individului ca unul care
îndeplineşte el însuşi rolul de actor. O întrebare,

, devine o chestiune a subiectului, nu a
obiectului. Totuşi s-a procedat ca de obicei, după
scenariul cunoscut. Binele, să spunem, se
delimitează în opoziţie cu răul, dar, pînă la urmă,
„Dracul nu este aşa de negru”. Viaţa şi moartea sunt
diametral opuse şi nici nu este cazul să mai
insistăm.

Însă: „Somnul este pilda morţii”. Iată un
mod de experimentare a morţii, prin raportare la
somn. În felul acesta, moartea nu mai apare ca o
enigmă încremenită, un neant, ci un „ca şi cum”, ca
un somn cunoscut de toată lumea. Poeţii au
cochetat cu dublul chip al uneia şi aceleiaşi realităţi,
somnul-moarte, şi au trecut drept temerari. „Vine
somn sau vine moarte,/ pentru mine e totuna”,
spune poetul. Direcţia romantică sensibilizată de
indianism a construit o întreagă ideologie literară
pe baza bi-unităţii somn-moarte. Chemarea
poetică, blîndă ori disperată, a transferat moartea
într-un imaginar familiar. La rîndul ei, psihanaliza a
vivisecţionat oniricul, distingînd în cuprinsul lui,
nebulos în ce priveşte implicarea subiectului, o
stare de veghe în timpul somnului şi alta de visare,
în momentele de trezie. O anume sentinţă uneşte
viaţa cu moartea: nu în sensul religios al cuvîntului,
nici măcar ca în cîntecele funerare unde realul şi
himericul se întîlnesc, ci ca o ecuaţie a contrariilor
care permite asociaţii pur speculative: „A trăi un
trai şi cu al morţii două”. Aşadar, moartea este un

în rînd cu viaţa.Anonimul are prudenţa să arate
că , adică un
tip de experienţă. Contrariile se unesc pe un anume
plan care face posibilă ştergerea, dacă nu atenuarea
diferenţelor. Avem de-a face, în fond, cu o
convenţie, o construcţie artificială. Poate de aceea
paremiologul continuă: „Moartea şi viaţa sunt în
puterea limbii”. Materia lingvistică îşi permite să
realizeze imprevizibile relee de comunicare.

Paremiologia, am constatat de mai multe
ori, nu impune modele fixe care să ducă la

ce
este vi

trai
moartea trai

aţa?

viaţanu este chiar , ci un
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În gîndirea tradiţională românească, o
cultură „avansată” în formele ei de manifestare şi
de meditaţie, este pusă în dialog direct cu

, nu neapărat în opoziţie, ci ca două
ipostaze destinale ale existentului, care se succed în
mod necesar şi firesc. Orice apariţie şi început al lui

cunoaşte o singură cale, mai simplă sau mai
complicată, aceea care duce pînă la urmă la moarte.
Nici ştiinţa, nici ideologia savantă nu au reuşit să
pună la punct cercetarea şi să dea un răspuns
definitiv (şi, probabil, n-or s-o scoată vreodată la
capăt): dacă este vorba, pentru om, de o dispariţie
aparentă (fizică) sau totală. Intuiţia pare mai sigură
pe sine decît experimentul matematic al ştiinţei:
cîntecele funerare îşi construiesc imaginarul în
perspectiva unui drum fără întoarcere, montează
ritualuri fastuoase şi repetitive, însoţite de plînsul
amar care desparte iremediabil, „dezleagă”. În sens
grecesc, înseamnă neant, pierdere,
ruptură. Dacă imaginarul se prelungeşte într-o
geografie mitică, pentru amăgirea celor rămaşi
încă în viaţă, dar care ştiu bine că îi aşteaptă şi pe ei
o asemenea călătorie imposibilă.

Filosofia modernă a inventat conceptul de
, opunîndu-l fiinţei şi vieţii, ca să dea un

înţeles ontologic întregii existenţe umane, care
parcurge etape calitativ diferite faţă de firul de iarbă
sau de raţa de pe baltă. Altă serie de opoziţii cu care
operează ştiinţa modernă, îndeosebi psihologia de
tip abisal, este Eros-Thanatos, adică viaţă-moarte
transpuse în simboluri. Aceste concepte sunt mai
adecvate şi operante în tehnica discursului. S-a
realizat o compartimentare a lui Eros, fie la nivel
zoo, fie la nivelul individului uman. Într-o anume
intensitate se consumă energia psihică motivată de
erosul de familie şi în altă măsură de situaţia
geniului ataşat de o idee poetică. Intrarea în rol a lui
Thanatos provoacă pierderi diferit resimţite de la
un caz la altul.
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Moartea

bios

dezlegare

neant

este

Viaţa şi Moartea
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URSACHE

Anonimul nu şi-a permis asemenea
disocieri în sens teoretic. I-a fost mai la îndemînă să
se exprime în direcţie metaforică: „Viaţa omului,
floarea cîmpului; (Cîte flori sunt pe pămînt, toate se
duc în mormînt)” Versurile incluse între paranteze
uniformizează. Ele se referă la întregul domeniu
„floral”, inclusiv omul. Următorul grup de versuri,
aparţinînd aceluiaşi text, uniformizează a doua
oară, prin reluare metaforică, însă înţelesul se abate
în direcţie morală: „Numai floarea soarelui
(macului)/ Stă la poarta raiului/ De judecă florile,/
Ce-au făcut miroasele.” Se simte un zefir noutesta

ar, referitor la „viaţa omului, floarea
cîmpului”. Partea a doua a textului îl vizează mai
direct pe om, fără a se renunţa la relaţia: aşa cum
floarea dă socoteală, la sfîrşirea ei, de risipa şi
binefacerea mirosului, şi omul poartă răspundere
faptelor sale din cursul vieţii: „Fapta bună laudă pe
om”. E singura şansă de supravieţuire, de înfruntare
a lui Thanatos atotbiruitor. Modelul este biblic: „Iar
orice pom care nu face roadă bună se taie şi se
aruncă în foc” (

rise şi în cheie
paremiologică: „Cîte-n lume se nasc mor toate”;
„Ce înghite pămîntul viaţă nu are”, „Cine vede
naşterea, vede şi moartea”, „Omul are şi viaţă şi
moarte”. Punerea în joc repetitiv a celor două
realităţi dramatice şi conflictuale, viaţa şi m

le asigură o anume autonomie, o
supratemporalitate, astfel că îşi pierd din tensiunea
ontologică, se înscriu într-o cursivitate a firescului:
„Este şi viaţă, este şi moarte”. Toate acestea sunt
dictate de o lege superioară, pe care omul nu o poate
înfrunta. Pledează în acest sens paremiologia dar şi
mărturiile de teren furnizate de Ernest Bernea:

.

-
ment

, 7-19).
Versurile citate sunt transc

oartea
(Eros-Thanatos),

,

Sau:

Matei

„Că se usucă o floare şi alta rodeşte, nu-i
aşa, la întîmplare, ci din rînduiala lucrurilor. E la
fiecare o putere, o cauză, cum se zice, care face într-
un anume fel un lucru şi nu în altul (...). Toate în
lume au o cauză. Că de e floare, e copac sau om, că
vine o ploaie sau o femeie naşte, nu poate fi fără o
rînduială şi o cauză, o pricină, cum îi zicea
înainte”.

„Ce rămîne din cît durăm noi aici? Atît cît
facem voia lui Dumnezeu. În lumea asta sunt
lucruri frumoase, da se trec; cînd îţi pui mintea să

judeci, te apucă jale, nu poţi opri lumea din loc”.

„Fiinţa omenească,
, înzestrată cu puterea de a se ridica cu

mintea pînă la eternitatea legilor naturii, este totuşi
supusă morţii şi întîmplării. La ce folos atunci
armonia cosmosului cînd fericirea omului, cel mai
înalt scop al acestei armonii, este trecătoare ca
firul de iarbă? Obiectiv: intuiţia unei ordini
superioare aceleia pe care o reprezentau zeităţile
Olimpului. Dacă zeitatea destinului este deasupra
lui Zeus, aceasta însemnează că iraţionalul,
vremelnicia şi moartea au şi ele un sens pe lumea
aceasta: un sens mai adînc decît acela pe care îl are
Zeus, cu toate bogatele lui însuşiri”.

Deci viaţa este dictată şi limitată de
„soartă”, mai mult decît de Dumnezeu, aşa cum
depun mărturie toate marile culturi etnografice:

spune C. Rădulescu-
Motru

Aşadar, aparent, nici o deosebire: şi
anonimul, şi omul cultivat cred în destinul firului de
iarbă. Experienţele fundamentale, viaţa-moartea se
cufundă în iraţional, fiind dictate de o putere mult
superioară fiinţei umane. Şi unii, şi alţii se unesc
prin aceeaşi comunitate de destin în faţa morţii. Dar
nimic nu-i opreşte să-şi pună întrebări şi să fabrice

răspunsuri, după puterile fiecăruia, pentru a-şi
uşura povara apăsătoare a necunoaşterii. Omul a
înţeles şi a recunoscut că problema existenţei pe
cont propriu îl copleşeşte, dar nu s-a lăsat doborît,
tot şi-a încercat puterile. Aşa cum în cazul
adevărului s-a văzut preocuparea unui exerciţiu
cognitiv, nici de data asta omul nu a stat indiferent.
Calea aleasă a fost tot a experimentului,
autocunoaşterea individului ca unul care
îndeplineşte el însuşi rolul de actor. O întrebare,

, devine o chestiune a subiectului, nu a
obiectului. Totuşi s-a procedat ca de obicei, după
scenariul cunoscut. Binele, să spunem, se
delimitează în opoziţie cu răul, dar, pînă la urmă,
„Dracul nu este aşa de negru”. Viaţa şi moartea sunt
diametral opuse şi nici nu este cazul să mai
insistăm.

Însă: „Somnul este pilda morţii”. Iată un
mod de experimentare a morţii, prin raportare la
somn. În felul acesta, moartea nu mai apare ca o
enigmă încremenită, un neant, ci un „ca şi cum”, ca
un somn cunoscut de toată lumea. Poeţii au
cochetat cu dublul chip al uneia şi aceleiaşi realităţi,
somnul-moarte, şi au trecut drept temerari. „Vine
somn sau vine moarte,/ pentru mine e totuna”,
spune poetul. Direcţia romantică sensibilizată de
indianism a construit o întreagă ideologie literară
pe baza bi-unităţii somn-moarte. Chemarea
poetică, blîndă ori disperată, a transferat moartea
într-un imaginar familiar. La rîndul ei, psihanaliza a
vivisecţionat oniricul, distingînd în cuprinsul lui,
nebulos în ce priveşte implicarea subiectului, o
stare de veghe în timpul somnului şi alta de visare,
în momentele de trezie. O anume sentinţă uneşte
viaţa cu moartea: nu în sensul religios al cuvîntului,
nici măcar ca în cîntecele funerare unde realul şi
himericul se întîlnesc, ci ca o ecuaţie a contrariilor
care permite asociaţii pur speculative: „A trăi un
trai şi cu al morţii două”. Aşadar, moartea este un

în rînd cu viaţa.Anonimul are prudenţa să arate
că , adică un
tip de experienţă. Contrariile se unesc pe un anume
plan care face posibilă ştergerea, dacă nu atenuarea
diferenţelor. Avem de-a face, în fond, cu o
convenţie, o construcţie artificială. Poate de aceea
paremiologul continuă: „Moartea şi viaţa sunt în
puterea limbii”. Materia lingvistică îşi permite să
realizeze imprevizibile relee de comunicare.

Paremiologia, am constatat de mai multe
ori, nu impune modele fixe care să ducă la

ce
este vi

trai
moartea trai

aţa?

viaţanu este chiar , ci un
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etnologica

uniformizarea gîndirii. Ea preferă regimul
variabilului. Formele de meditaţie se verifică în
contexte socio-umane, iar acestea se află în
permanentă curgere dinamică. Este posibil ca
ultimele două sentinţe citate să găsească un număr
limitat de aderenţi, după cum reuşesc sau nu să
epuizeze, prin asociere, problematica dipticului
viaţă-moarte. Paremiologul se vede nevoit să
îmbogăţească repertoriul de sentinţe. Am văzut că
tehnicile preferate în elaborarea formelor de
gîndire sunt asocierea şi opoziţia: adevăr-
minciună, bine-rău, frumos-urît; aici viaţă-moarte
(Eros-Thanatos). Aşadar: „Viaţa urăşte, moartea
împacă”, „Mortul multe zice, viul tace şi face”.
Prima sentinţă, „Viaţa urăşte...” este pe gustul
psihanalizei, în măsura în care semnalează
intensitatea impulsurilor psihice destinate să-l
întărească pe Eros pentru a-l înfrunta pe vrăjmaşul
său de temut, Thanatos. Întrucît perechea viaţă-
moarte (Eros-Thanatos) se dezvăluie subiectului
cognitiv pe cale pragmatică, anonimul a găsit de
cuviinţă să pună munca la baza vieţii: „Cine se
culcă tîrziu şi doarme dimineaţa îşi scurtează
viaţa”; „Lucrul lungeşte viaţa, iar lenea o
scurtează”. Evenimentele dau vieţii durată, cuprins
şi sens.Ajungem iarăşi în domeniul moralei.

Viaţa ca durată reprezintă un aspect al
atunci cînd nu este privită ca o

predictare, ca în sentinţele de tipul: „Cine vede
naştere, vede şi moarte”. Potrivit unui astfel de
microtext şi după cum gîndesc şi ţăranii lui Bernea,
omul se aseamănă firului de iarbă. El se crede
inclus într-o ordine dinainte stabilită. Este şi
împotriva ei nu se poate acţiona. Dar cînd
paremiologul afirmă: „Ce-şi face omul singur nici
dracul nu poate să-i desfacă”, sau: „Omului cu
stăruinţă toate îi sunt cu putinţă”, lucrurile capătă o
altă întorsătură. Înseamnă că individul intervine în
propria lui durată, cu îndrăzneală şi pricepere. El nu
mai crede în soartă, în spusele ursitoarelor la
fereastră. Din acest punct se poate vorbi de

şi , înţelese ca durată, ca
existenţă de viaţă integral trăită, este o diferenţă de
calitate survenită din modul în care individul îşi
prestează faptele

destinului

soarta

destin
destin

.
Între

în regie proprie.

soartă

„Destinul se leagă de o prevedere, dar
această prevedere a lui este consecinţa unei legi
individuale, scoasă din substanţa individului, nu a
unei legi cauzale, ca în ştiinţele fizico-chimice.

Legile cauzale ale acestor ştiinţe dau prevederi
pentru toate timpurile, fiindcă timpul de la baza lor
este un timp abstract, convenţional, din care
realitatea vieţii este scoasă, pe cînd legea
individuală dă o prevedere legată de o singură
unitate sufletească, individ sau popor. Fiecare om
sau popor cu destinul său”.

„Sătenii adevăraţi sunt lipsiţi de spirit
întreprinzător, întrucît viaţa lor este dirijată de
conştiinţa unei comunităţi de origine. Nu faptul că
sunt născuţi în Franţa, Germania sau România
determină pasivitatea lor, ci faptul că sunt născuţi
şi trăiesc într-un etnic sătesc. Cu încetarea
influenţei acestei conştiinţe de comunitate
încetează şi pasivitatea săteanului, fără a fi nevoie
ca el să se strămute din Orient spre Occident, unde
ar fi zona activismului”.

Aşa se gîndeşte în ştiinţa modernă, ne
asigură C. Rădulescu-Motru. Nu şi anonimul,
continuă la fel de îndreptăţit autorul. Acestuia îi
lipseşte capacitatea de prevedere a formelor
viitoare de existenţă, întrucît privirea lui este
întoarsă spre trecut şi spre tradiţie:

Adevărat, dar pînă la un punct. Cele două
sentinţe citate anterior, ca şi altele, arată că în
ultima vreme a satului tradiţional de tip clasic
anonimul era stăpînit de frisoanele destinului
individual. Omul ia în atenţie calitatea duratei sau,
cum s-ar zice, „realitatea vieţii” trăite. Nu că ar găsi
soluţii sau răspunsuri la nivel cult, dar se încearcă
variante ale existenţei. Iată două tipuri de variante.
Unul: „Decît o mie de ani răi, mai bine unul bun”.
Sentinţa citată face parte dintr-o serie
paremiologică de mare forţă discursivă care, cu
siguranţă, ieşea puternic în evidenţă în vorbirea
obişnuită: „Decît o săptămînă vrabie, mai bine o zi
şoim”; „Decît toată vara cioară, mai bine o zi
şoim”; „Decît slugă la văduvă, mai bine vizitiu la
cai albi”; „Decît slugă mare, mai bine stăpîn mic”.
Se dezvăluie un spirit răscolitor în aceste
microtexte, refuzîndu-se cu hotărîre ordinea
prestabilită, îngheţată. Aşezate în chip de versete
aici, ele aspiră la un tip special de poeticitate.
Exemple de asemenea reconstituiri poematice sunt
multe în corpusul folcloric. Apoi: „A avea zile cîte
buruieni”, „Aavea zile cu carul”. Timpul cantitativ,
monoton, neevenimenţial, nedestinal este

,
,

întîmpinat aici cu ironie dezaprobatoare.

divid sau a unui popor;
provoacă frică şi nelinişte, duce la înţelegere,
împăcare, umilinţă, înfrîngere, izbîndă morală,
toate acestea reductibile, în fond, la teamă ori la
curaj. Se cunosc mai multe mitologii ale morţii care
tratează această diversitate de atitudini. Cea mai
semnificativă pentru destinul omului ca fiinţă
muritoare cred că este legenda izgonirii lui Adam
din rai. Prin căderea în păcat, varianta teologică a
problemei, omul şi-a pierdut nemurirea de care se
bucura pînă atunci, vieţuind în preajma Tatălui
ceresc şi printre minunăţiile paradisului. De aici
consecinţe greu de suportat pentru toţi, fii şi urmaşi,
prin preluarea „păcatului”, începînd cu împărţirea
existenţei între viaţă şi moarte, continuînd cu
agonisirea trudnică şi sub blestem a hranei zilnice,
cu integrarea într-o ordine prestabilită.

Dar ideologia morţii, aşa cum se cunoaşte şi
se practică astăzi mai peste tot, nu se pune numai pe
seama creştinismului. Se întîlnesc aici idei mitico-
religioase din lumea largă, venite de departe, dar
cuprinse, într-o sinteză armonioasă, greu de
identificat în ce priveşte provenienţa lor, la care se
alătură, ca un component distinct, un fond puternic
de idei pozitiviste şi ştiinţifice, proprii lumii
moderne. Dar oricît ar fi ele de bine puse la punct
din perspectiva logicii şi a experimentului
matematic, tot rămîne un mare semn de întrebare în
legătură cu „lumea de dincolo”. Chiar dacă pare
paradoxal ş i incomod pentru uni i , în
contemporaneitatea noastră, în epoca zborurilor
interplanetare şi a internetului, practica morţii îl
limitează pe om la condiţia de simplă vieţuitoare
umilă, indiferent de cultură, de grad de civilizaţie,
în mitologie şi în credinţe religioase. Mi se pare
normal să fie aşa, pentru că omul nu şi-a depăşit
condiţia de fiinţă sensibilă şi muritoare. Cui nu-i
este frică de moarte sau, mai curînd, de „veşnicia
ei”, după cuvintele unui poet astăzi uitat? „Nu de
moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei”. Moartea
este o experienţă strict personală, individuală, chiar
dacă se însoţeşte de ritualuri care angajează o mare
parte a grupului socio-uman. Un savant de înaltă
clasă îşi consacră întreaga viaţă scrierii de tomuri
lăudate, pentru a-şi lămuri semenii că moartea pune
punct la toate, că „lumea” de dincolo este doar o
autoamăgire, că singura şansă dată omului rămîne
clipa de faţă. Se poate mîndri că nu s-a lăsat prins de

Moar tea es t e de f in i to r i e pen t ru
personalitatea unui in

vorbe, descoperind, în schimb, o linie de conduită
demnă de o fiinţă gînditoare. Dar cînd îi vine
sorocul şi se află singur cu moartea în faţă, pînă şi
savantul cel mai sever cu principiile cade răpus de
îndoială. Iar îndoiala, o ştim, întăreşte credinţa, nu
ştiinţa. Anonimul a înţeles bine acest moment
conflictual, unic pentru luarea unei decizii, fie şi în
ceasul al doisprezecelea: „Naşterea omului e pentru
alţii, moartea

Î n c u l t u r a t r a d i ţ i o n a l ă r o m â n ă ,
comportamentul faţă de moarte cunoaşte o mare
varietate de forme îndătinate; e mai bogat în
reprezentări decît oricare dintre riturile de trecere,
fie agro-păstoreşti (Anul Nou, Buna-Vestire,
Sfîntul Gheorghe, Sînzienele, Sfîntul Dumitru), fie
consacrate ciclului familial (naşterea, nunta).
Totodată, complexul de reprezentări funerare se
dovedeşte a fi mai rezistent în timp. Anul Nou a
devenit un pretext de petrecere zgomotoasă,
singura deosebire faţă de altele obişnuite, de
onomastică, de pildă, constă în amploare şi belşug
alimentar. Formele literare consacrate, încă
prezente în ansamblul ritualic, cum ar fi

e a lui”, spune proverbul.
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etnologica

uniformizarea gîndirii. Ea preferă regimul
variabilului. Formele de meditaţie se verifică în
contexte socio-umane, iar acestea se află în
permanentă curgere dinamică. Este posibil ca
ultimele două sentinţe citate să găsească un număr
limitat de aderenţi, după cum reuşesc sau nu să
epuizeze, prin asociere, problematica dipticului
viaţă-moarte. Paremiologul se vede nevoit să
îmbogăţească repertoriul de sentinţe. Am văzut că
tehnicile preferate în elaborarea formelor de
gîndire sunt asocierea şi opoziţia: adevăr-
minciună, bine-rău, frumos-urît; aici viaţă-moarte
(Eros-Thanatos). Aşadar: „Viaţa urăşte, moartea
împacă”, „Mortul multe zice, viul tace şi face”.
Prima sentinţă, „Viaţa urăşte...” este pe gustul
psihanalizei, în măsura în care semnalează
intensitatea impulsurilor psihice destinate să-l
întărească pe Eros pentru a-l înfrunta pe vrăjmaşul
său de temut, Thanatos. Întrucît perechea viaţă-
moarte (Eros-Thanatos) se dezvăluie subiectului
cognitiv pe cale pragmatică, anonimul a găsit de
cuviinţă să pună munca la baza vieţii: „Cine se
culcă tîrziu şi doarme dimineaţa îşi scurtează
viaţa”; „Lucrul lungeşte viaţa, iar lenea o
scurtează”. Evenimentele dau vieţii durată, cuprins
şi sens.Ajungem iarăşi în domeniul moralei.

Viaţa ca durată reprezintă un aspect al
atunci cînd nu este privită ca o

predictare, ca în sentinţele de tipul: „Cine vede
naştere, vede şi moarte”. Potrivit unui astfel de
microtext şi după cum gîndesc şi ţăranii lui Bernea,
omul se aseamănă firului de iarbă. El se crede
inclus într-o ordine dinainte stabilită. Este şi
împotriva ei nu se poate acţiona. Dar cînd
paremiologul afirmă: „Ce-şi face omul singur nici
dracul nu poate să-i desfacă”, sau: „Omului cu
stăruinţă toate îi sunt cu putinţă”, lucrurile capătă o
altă întorsătură. Înseamnă că individul intervine în
propria lui durată, cu îndrăzneală şi pricepere. El nu
mai crede în soartă, în spusele ursitoarelor la
fereastră. Din acest punct se poate vorbi de

şi , înţelese ca durată, ca
existenţă de viaţă integral trăită, este o diferenţă de
calitate survenită din modul în care individul îşi
prestează faptele

destinului

soarta

destin
destin

.
Între

în regie proprie.

soartă

„Destinul se leagă de o prevedere, dar
această prevedere a lui este consecinţa unei legi
individuale, scoasă din substanţa individului, nu a
unei legi cauzale, ca în ştiinţele fizico-chimice.

Legile cauzale ale acestor ştiinţe dau prevederi
pentru toate timpurile, fiindcă timpul de la baza lor
este un timp abstract, convenţional, din care
realitatea vieţii este scoasă, pe cînd legea
individuală dă o prevedere legată de o singură
unitate sufletească, individ sau popor. Fiecare om
sau popor cu destinul său”.

„Sătenii adevăraţi sunt lipsiţi de spirit
întreprinzător, întrucît viaţa lor este dirijată de
conştiinţa unei comunităţi de origine. Nu faptul că
sunt născuţi în Franţa, Germania sau România
determină pasivitatea lor, ci faptul că sunt născuţi
şi trăiesc într-un etnic sătesc. Cu încetarea
influenţei acestei conştiinţe de comunitate
încetează şi pasivitatea săteanului, fără a fi nevoie
ca el să se strămute din Orient spre Occident, unde
ar fi zona activismului”.

Aşa se gîndeşte în ştiinţa modernă, ne
asigură C. Rădulescu-Motru. Nu şi anonimul,
continuă la fel de îndreptăţit autorul. Acestuia îi
lipseşte capacitatea de prevedere a formelor
viitoare de existenţă, întrucît privirea lui este
întoarsă spre trecut şi spre tradiţie:

Adevărat, dar pînă la un punct. Cele două
sentinţe citate anterior, ca şi altele, arată că în
ultima vreme a satului tradiţional de tip clasic
anonimul era stăpînit de frisoanele destinului
individual. Omul ia în atenţie calitatea duratei sau,
cum s-ar zice, „realitatea vieţii” trăite. Nu că ar găsi
soluţii sau răspunsuri la nivel cult, dar se încearcă
variante ale existenţei. Iată două tipuri de variante.
Unul: „Decît o mie de ani răi, mai bine unul bun”.
Sentinţa citată face parte dintr-o serie
paremiologică de mare forţă discursivă care, cu
siguranţă, ieşea puternic în evidenţă în vorbirea
obişnuită: „Decît o săptămînă vrabie, mai bine o zi
şoim”; „Decît toată vara cioară, mai bine o zi
şoim”; „Decît slugă la văduvă, mai bine vizitiu la
cai albi”; „Decît slugă mare, mai bine stăpîn mic”.
Se dezvăluie un spirit răscolitor în aceste
microtexte, refuzîndu-se cu hotărîre ordinea
prestabilită, îngheţată. Aşezate în chip de versete
aici, ele aspiră la un tip special de poeticitate.
Exemple de asemenea reconstituiri poematice sunt
multe în corpusul folcloric. Apoi: „A avea zile cîte
buruieni”, „Aavea zile cu carul”. Timpul cantitativ,
monoton, neevenimenţial, nedestinal este

,
,

întîmpinat aici cu ironie dezaprobatoare.

divid sau a unui popor;
provoacă frică şi nelinişte, duce la înţelegere,
împăcare, umilinţă, înfrîngere, izbîndă morală,
toate acestea reductibile, în fond, la teamă ori la
curaj. Se cunosc mai multe mitologii ale morţii care
tratează această diversitate de atitudini. Cea mai
semnificativă pentru destinul omului ca fiinţă
muritoare cred că este legenda izgonirii lui Adam
din rai. Prin căderea în păcat, varianta teologică a
problemei, omul şi-a pierdut nemurirea de care se
bucura pînă atunci, vieţuind în preajma Tatălui
ceresc şi printre minunăţiile paradisului. De aici
consecinţe greu de suportat pentru toţi, fii şi urmaşi,
prin preluarea „păcatului”, începînd cu împărţirea
existenţei între viaţă şi moarte, continuînd cu
agonisirea trudnică şi sub blestem a hranei zilnice,
cu integrarea într-o ordine prestabilită.

Dar ideologia morţii, aşa cum se cunoaşte şi
se practică astăzi mai peste tot, nu se pune numai pe
seama creştinismului. Se întîlnesc aici idei mitico-
religioase din lumea largă, venite de departe, dar
cuprinse, într-o sinteză armonioasă, greu de
identificat în ce priveşte provenienţa lor, la care se
alătură, ca un component distinct, un fond puternic
de idei pozitiviste şi ştiinţifice, proprii lumii
moderne. Dar oricît ar fi ele de bine puse la punct
din perspectiva logicii şi a experimentului
matematic, tot rămîne un mare semn de întrebare în
legătură cu „lumea de dincolo”. Chiar dacă pare
paradoxal ş i incomod pentru uni i , în
contemporaneitatea noastră, în epoca zborurilor
interplanetare şi a internetului, practica morţii îl
limitează pe om la condiţia de simplă vieţuitoare
umilă, indiferent de cultură, de grad de civilizaţie,
în mitologie şi în credinţe religioase. Mi se pare
normal să fie aşa, pentru că omul nu şi-a depăşit
condiţia de fiinţă sensibilă şi muritoare. Cui nu-i
este frică de moarte sau, mai curînd, de „veşnicia
ei”, după cuvintele unui poet astăzi uitat? „Nu de
moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei”. Moartea
este o experienţă strict personală, individuală, chiar
dacă se însoţeşte de ritualuri care angajează o mare
parte a grupului socio-uman. Un savant de înaltă
clasă îşi consacră întreaga viaţă scrierii de tomuri
lăudate, pentru a-şi lămuri semenii că moartea pune
punct la toate, că „lumea” de dincolo este doar o
autoamăgire, că singura şansă dată omului rămîne
clipa de faţă. Se poate mîndri că nu s-a lăsat prins de

Moar tea es t e de f in i to r i e pen t ru
personalitatea unui in

vorbe, descoperind, în schimb, o linie de conduită
demnă de o fiinţă gînditoare. Dar cînd îi vine
sorocul şi se află singur cu moartea în faţă, pînă şi
savantul cel mai sever cu principiile cade răpus de
îndoială. Iar îndoiala, o ştim, întăreşte credinţa, nu
ştiinţa. Anonimul a înţeles bine acest moment
conflictual, unic pentru luarea unei decizii, fie şi în
ceasul al doisprezecelea: „Naşterea omului e pentru
alţii, moartea

Î n c u l t u r a t r a d i ţ i o n a l ă r o m â n ă ,
comportamentul faţă de moarte cunoaşte o mare
varietate de forme îndătinate; e mai bogat în
reprezentări decît oricare dintre riturile de trecere,
fie agro-păstoreşti (Anul Nou, Buna-Vestire,
Sfîntul Gheorghe, Sînzienele, Sfîntul Dumitru), fie
consacrate ciclului familial (naşterea, nunta).
Totodată, complexul de reprezentări funerare se
dovedeşte a fi mai rezistent în timp. Anul Nou a
devenit un pretext de petrecere zgomotoasă,
singura deosebire faţă de altele obişnuite, de
onomastică, de pildă, constă în amploare şi belşug
alimentar. Formele literare consacrate, încă
prezente în ansamblul ritualic, cum ar fi

e a lui”, spune proverbul.
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Pluguşorul

Strigă moartea la fereastră

, altădată piesă de primă însemnătate,
destinată să deschidă augural anul calendaristic, a
devenit o figură decorativă, pentru simpla
curiozitate a spectatorilor. Naşterea trece aproape
neobservată, fără asisten ţa moaşei, fără
respectarea unui calendar îndătinat, fără evocarea
ursitoarelor, ca să decidă soarta nou-născutului, iar
nunta se lasă dirijată de modele venite de la oraş:
muzică, listă de bucate, cadru de desfăşurare. Dacă
mirii nu ar purta semne distinctive în vestimentaţie,
nunta nu s-ar deosebi de un ospăţ oarecare, mai
îmbelşugat şi mai prelungit.

te rituri de trecere,
chiar faţă de nuntă, moartea se distinge prin
grandoarea montării ansam blurilor şi diversitatea
actorilor, oameni, figuri mitologice, fiinţe „de
dincoace” şi „de dincolo”, uniţi cu toţii într-un
spaţiu continuu, începînd cu Zorile, urmînd cu
morţii şi cu viii, cu sfinţii ocrotitori şi animalele
fantastice. Cele două categorii corespondente de
limbaj, gestual şi verbalizat în forme sensibile şi
poetice, se distribuie într-un repertoriu larg de
secvenţe ritualice, dictate de itinerariul accidentat
ce urmează să-l străbată singur şi întristat „dalbul
de pribeag”. Semnele prevestitoare aduceau
atmosfera apăsătoare specifică momen tului
funerar. Erau visurile sumbre ale celui predestinat,
pe care le împărătăşea celor din apropiere, în chip
de vestire; erau vedeniile fantasmatice ale
împricinatului; mesageri de departe, care se arătau
prin sat pentru a se înţelege că unul dintre membrii
comunităţii a fost ales să se despartă de viaţă; o
pasăre care să împlinească un asemenea rol cu
semnificaţii funeste. Paremiologul consemnează şi
el, ca o confirmare, apariţia mesagerului venit să
provoace mare nelinişte: „Corbul niciodată nu
aduce veste bună”. Nu încape nici o îndoială că
moartea se află prin apropiere. Ba se şi anunţă prin
secvenţa literară: .
Individul nu mai are scăpare, iar paremiologul
poate spune: „A băut zeamă de clopot”. Moartea
vine pe neaşteptate, indiferent de condiţia sănătăţii
omului, pentru a dovedi că viaţa nu i se poate
opune. Întrecerea între puteri este cunoscută în
folclor, între moarte şi viaţă, întreAnul Nou şiAnul
Vechi, între Sora Soarelui şi Sora Boarelui. Aşadar,
„Omu-i cu moartea după cap”; „Numai moartea-i
fără leac”, nu poate fi oprită sau înlăturată. Clopotul
şi Zorile intră în rol; ca moartea să fie vestită pe
ambele tărîmuri, să afle şi viii şi morţii; ca timpul să

-

Spre deosebire de celelal

-

-

se oprească în loc pentru pregătirea şi conducerea
decedatului pînă la groapă, după un complicat ritual
păgîno-creştin, cu multe forme simbolice, facilitînd
desprinderea mistică a „dalbului de pribeag” de
societatea celor vii şi integrarea în noua familie de
pe „celălalt tărîm”.

În linii mari, aceasta este practica morţii,
pusă în act şi resimţită în grade diferite, atît de către
defunct, cît şi de membrii comunităţii, în mod
principal, apropiaţii, familia. Întregul ansamblu de
rituri şi de forme simbolico-literare este construit
după o sintaxă perfect coerentă, astfel că lectura lor
dă impresia unei veritabile , de tipul
celor cunoscute deja, egipteană şi tibetană. Doi
etnologi au reconstituit, nu cu mulţi ani în urmă, pe
bază de documente de teren şi de arhivă, o
asemenea , punînd în
ordine şi în pagină momentele mai importante ale
complexului ritualic, aşa cum se cunoaşte din
practica tradiţiei clasice.

Fenomenologia morţii include un bogat
repertoriu de texte poetice, de mare vechime şi
valoare artistică:

etc. Unele dintre ele circulă
independent, sunt incluse în colecţii folclorice şi se
comportă asemenea textelor propriu-zis literare.
Prin natura lor etnografico-imagistică şi
mitologică, textele amintite aparţin, pe de o parte,
practicii morţii, pe de alta, ideologiei morţii.

lipseşte, aş spune, nemotivat, din colecţiile
de literatură funerară, deşi acolo este vorba de un
caz, etnografic vorbind, de moarte, fie ea şi
violentă, cu semne prevestitoare şi reguli de
înhumare. Singura explicaţie ar fi că aderă
în mod expres în direcţia ideologiei morţii, oferind
elemente pentru abordarea metafizică a problemei.
În acest sens, partea etnografică, din păcate,
reinventată de folcloriştii prea zeloşi, în fond a fost
puternic restrînsă. Nu mai puţin interesant se arată
aspectul ambivalent al ideologiei morţii: pe de o
parte se distinge un scenariu de esenţă tragică, pe de
alta una festivistă şi chiar estetizantă: se plînge
„frumos” la mort (şi cu durere), alaiul spre groapă
are înfăţişare solemnă şi gravă, ca de sărbătoare;
peste tot se aşează flori şi podoabe, defunctul este
aşteptat „dincolo” cu „făclii aprinse” şi cu „mese
întinse”. Dar nu lipseşte nici posibilitatea unei
lecturi întoarse, astfel că rămîne deschisă
semnificaţia funerară a imaginarului sub aparenţa
scenariilor amăgitoare. Estetizarea este aici o

cărţi a morţii

carte românească a morţii

, Zorile, Strigă
moartea la fereastră

Mioriţa

Mioriţa

Cîntecul bradului

formă a ideologiei, rolul ei fiind de a atenua prin
artificii, naive ori ingenioase, intensitatea
emoţională a tragicului, ceea ce în se
realizează în chip desăvîrşit prin alegoria moarte-
nuntă.

Paremiologia prin excelenţă esenţializează
în cîteva sentinţe succinte ideologia folclorică faţă
de moarte, nu în forme sensibile, ca , ci ca
judecată lucidă şi severă. Ea este în consens cu
fondul de date al
a n s a m b l u l u i
ritualistic funebru,
fără a prelua şi
t e n s i u n e a
emoţională. Dacă
se spune: „Cît de
rău să trăiască
omul, tot nu se
îndură să moară”,
se recunoaşte un
adevă r genera l
acceptat de toată
lumea. Doar în
situaţii extreme
m o a r t e a e s t e
a c c e p t a t ă î n
p a r e m i o l o g i e :
„Decît o mie de ani
răi, mai bine unul
bun” , însă aici
problema se pune,
cum am văzut, în
a l ţ i t e r m e n i .
Microtextul: „Rîde
şi leagă, plînge şi
d e z l e a g ă ” ( c u
varianta în spirit
noutestamentar,
„Vreme e a rîde,
vreme e a plînge”,
în folclor: „Vremea
r î d e , v r e m e a
plînge”) confirmă
unele secvenţe vii şi dramatice din practica morţii,
dar în spirit paremiologic, adică lucid şi cu
prudenţă. Durata existenţei se află sub zodia morţii,
iar individul are conştiinţa că experimentarea ei
este o problemă strict personală, cum am mai
observat: „Ziua şi noaptea îmi roagă moartea”;
„Treci zi, treci noapte, apropie-te, moarte”. În alt

Mioriţa

Mioriţa

loc se consemnează atotputernicia morţii:
„Moartea nu mai are moarte cît o fi pămîntul”. În
aceiaşi termeni de adîncă meditaţie şi de
cutremurare gîndeşte şi poetul Cezar Ivănescu: „De
te-aş prinde vie, moarte”; „Nici o moarte nu-i ca
moartea”. Pentru că, în acest punct sensibil,
individul riscă să-şi piardă cumpătul, paremiologia
vine cu sfaturi întăritoare şi la momentul oportun:
„Cine se teme de moarte şi-a pierdut viaţa”.

Fricosul face ca viaţa
s ă s e î n t o a r c ă /
t r a n s f o r m e î n
contrariul ei. Într-un
asemenea caz, nu se
mai poate spune: „A
trăi un trai şi cu-al
morţii două”, pentru
că nici moartea, nici
v i a ţ a n u m a i
înseamnă vreun trai.
Un alt microtext pare
şocant prin nota de
agresivitate pe care
şi-o asumă: „Numai
proştii se tem de
moarte”. Nu este
vizat cel din „Prostul
rîde şi cînd nu e de
r  î  s ” , c  i
n e c u n o s c ă t o r u l ,
i n d i v i d u l c a r e
neglijează ceea ce s-
a r p u t e a n u m i
„pregătirea pentru
moarte”. Străbat aici
ecouri mioritice:
„Vai de moarte fără
rîs şi de nuntă fără
p l î n s ” . E r o s ş i
Thana tos ocupă
iarăşi, în gîndire,
pozi ţ i i de bună
vecină ta te . Acel

„vai” nu dramatizează realitatea , într-o
variantă ori alta, ci situaţia precară a individului
surprins nepregătit fie de Eros, fie de Thanatos.
Dacă aceştia îşi schimbă rolurile sub pulsiunea
rîsului/ plînsului, înseamnă că fiecare a căpătat un
element de blîndeţe şi de accesibilitate: „Nu e
dracul chiar atît de negru”.

traiului

etnologica etnologica
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Pluguşorul

Strigă moartea la fereastră

, altădată piesă de primă însemnătate,
destinată să deschidă augural anul calendaristic, a
devenit o figură decorativă, pentru simpla
curiozitate a spectatorilor. Naşterea trece aproape
neobservată, fără asisten ţa moaşei, fără
respectarea unui calendar îndătinat, fără evocarea
ursitoarelor, ca să decidă soarta nou-născutului, iar
nunta se lasă dirijată de modele venite de la oraş:
muzică, listă de bucate, cadru de desfăşurare. Dacă
mirii nu ar purta semne distinctive în vestimentaţie,
nunta nu s-ar deosebi de un ospăţ oarecare, mai
îmbelşugat şi mai prelungit.

te rituri de trecere,
chiar faţă de nuntă, moartea se distinge prin
grandoarea montării ansam blurilor şi diversitatea
actorilor, oameni, figuri mitologice, fiinţe „de
dincoace” şi „de dincolo”, uniţi cu toţii într-un
spaţiu continuu, începînd cu Zorile, urmînd cu
morţii şi cu viii, cu sfinţii ocrotitori şi animalele
fantastice. Cele două categorii corespondente de
limbaj, gestual şi verbalizat în forme sensibile şi
poetice, se distribuie într-un repertoriu larg de
secvenţe ritualice, dictate de itinerariul accidentat
ce urmează să-l străbată singur şi întristat „dalbul
de pribeag”. Semnele prevestitoare aduceau
atmosfera apăsătoare specifică momen tului
funerar. Erau visurile sumbre ale celui predestinat,
pe care le împărătăşea celor din apropiere, în chip
de vestire; erau vedeniile fantasmatice ale
împricinatului; mesageri de departe, care se arătau
prin sat pentru a se înţelege că unul dintre membrii
comunităţii a fost ales să se despartă de viaţă; o
pasăre care să împlinească un asemenea rol cu
semnificaţii funeste. Paremiologul consemnează şi
el, ca o confirmare, apariţia mesagerului venit să
provoace mare nelinişte: „Corbul niciodată nu
aduce veste bună”. Nu încape nici o îndoială că
moartea se află prin apropiere. Ba se şi anunţă prin
secvenţa literară: .
Individul nu mai are scăpare, iar paremiologul
poate spune: „A băut zeamă de clopot”. Moartea
vine pe neaşteptate, indiferent de condiţia sănătăţii
omului, pentru a dovedi că viaţa nu i se poate
opune. Întrecerea între puteri este cunoscută în
folclor, între moarte şi viaţă, întreAnul Nou şiAnul
Vechi, între Sora Soarelui şi Sora Boarelui. Aşadar,
„Omu-i cu moartea după cap”; „Numai moartea-i
fără leac”, nu poate fi oprită sau înlăturată. Clopotul
şi Zorile intră în rol; ca moartea să fie vestită pe
ambele tărîmuri, să afle şi viii şi morţii; ca timpul să
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se oprească în loc pentru pregătirea şi conducerea
decedatului pînă la groapă, după un complicat ritual
păgîno-creştin, cu multe forme simbolice, facilitînd
desprinderea mistică a „dalbului de pribeag” de
societatea celor vii şi integrarea în noua familie de
pe „celălalt tărîm”.

În linii mari, aceasta este practica morţii,
pusă în act şi resimţită în grade diferite, atît de către
defunct, cît şi de membrii comunităţii, în mod
principal, apropiaţii, familia. Întregul ansamblu de
rituri şi de forme simbolico-literare este construit
după o sintaxă perfect coerentă, astfel că lectura lor
dă impresia unei veritabile , de tipul
celor cunoscute deja, egipteană şi tibetană. Doi
etnologi au reconstituit, nu cu mulţi ani în urmă, pe
bază de documente de teren şi de arhivă, o
asemenea , punînd în
ordine şi în pagină momentele mai importante ale
complexului ritualic, aşa cum se cunoaşte din
practica tradiţiei clasice.

Fenomenologia morţii include un bogat
repertoriu de texte poetice, de mare vechime şi
valoare artistică:

etc. Unele dintre ele circulă
independent, sunt incluse în colecţii folclorice şi se
comportă asemenea textelor propriu-zis literare.
Prin natura lor etnografico-imagistică şi
mitologică, textele amintite aparţin, pe de o parte,
practicii morţii, pe de alta, ideologiei morţii.

lipseşte, aş spune, nemotivat, din colecţiile
de literatură funerară, deşi acolo este vorba de un
caz, etnografic vorbind, de moarte, fie ea şi
violentă, cu semne prevestitoare şi reguli de
înhumare. Singura explicaţie ar fi că aderă
în mod expres în direcţia ideologiei morţii, oferind
elemente pentru abordarea metafizică a problemei.
În acest sens, partea etnografică, din păcate,
reinventată de folcloriştii prea zeloşi, în fond a fost
puternic restrînsă. Nu mai puţin interesant se arată
aspectul ambivalent al ideologiei morţii: pe de o
parte se distinge un scenariu de esenţă tragică, pe de
alta una festivistă şi chiar estetizantă: se plînge
„frumos” la mort (şi cu durere), alaiul spre groapă
are înfăţişare solemnă şi gravă, ca de sărbătoare;
peste tot se aşează flori şi podoabe, defunctul este
aşteptat „dincolo” cu „făclii aprinse” şi cu „mese
întinse”. Dar nu lipseşte nici posibilitatea unei
lecturi întoarse, astfel că rămîne deschisă
semnificaţia funerară a imaginarului sub aparenţa
scenariilor amăgitoare. Estetizarea este aici o

cărţi a morţii

carte românească a morţii

, Zorile, Strigă
moartea la fereastră

Mioriţa

Mioriţa

Cîntecul bradului

formă a ideologiei, rolul ei fiind de a atenua prin
artificii, naive ori ingenioase, intensitatea
emoţională a tragicului, ceea ce în se
realizează în chip desăvîrşit prin alegoria moarte-
nuntă.

Paremiologia prin excelenţă esenţializează
în cîteva sentinţe succinte ideologia folclorică faţă
de moarte, nu în forme sensibile, ca , ci ca
judecată lucidă şi severă. Ea este în consens cu
fondul de date al
a n s a m b l u l u i
ritualistic funebru,
fără a prelua şi
t e n s i u n e a
emoţională. Dacă
se spune: „Cît de
rău să trăiască
omul, tot nu se
îndură să moară”,
se recunoaşte un
adevă r genera l
acceptat de toată
lumea. Doar în
situaţii extreme
m o a r t e a e s t e
a c c e p t a t ă î n
p a r e m i o l o g i e :
„Decît o mie de ani
răi, mai bine unul
bun” , însă aici
problema se pune,
cum am văzut, în
a l ţ i t e r m e n i .
Microtextul: „Rîde
şi leagă, plînge şi
d e z l e a g ă ” ( c u
varianta în spirit
noutestamentar,
„Vreme e a rîde,
vreme e a plînge”,
în folclor: „Vremea
r î d e , v r e m e a
plînge”) confirmă
unele secvenţe vii şi dramatice din practica morţii,
dar în spirit paremiologic, adică lucid şi cu
prudenţă. Durata existenţei se află sub zodia morţii,
iar individul are conştiinţa că experimentarea ei
este o problemă strict personală, cum am mai
observat: „Ziua şi noaptea îmi roagă moartea”;
„Treci zi, treci noapte, apropie-te, moarte”. În alt

Mioriţa

Mioriţa

loc se consemnează atotputernicia morţii:
„Moartea nu mai are moarte cît o fi pămîntul”. În
aceiaşi termeni de adîncă meditaţie şi de
cutremurare gîndeşte şi poetul Cezar Ivănescu: „De
te-aş prinde vie, moarte”; „Nici o moarte nu-i ca
moartea”. Pentru că, în acest punct sensibil,
individul riscă să-şi piardă cumpătul, paremiologia
vine cu sfaturi întăritoare şi la momentul oportun:
„Cine se teme de moarte şi-a pierdut viaţa”.

Fricosul face ca viaţa
s ă s e î n t o a r c ă /
t r a n s f o r m e î n
contrariul ei. Într-un
asemenea caz, nu se
mai poate spune: „A
trăi un trai şi cu-al
morţii două”, pentru
că nici moartea, nici
v i a ţ a n u m a i
înseamnă vreun trai.
Un alt microtext pare
şocant prin nota de
agresivitate pe care
şi-o asumă: „Numai
proştii se tem de
moarte”. Nu este
vizat cel din „Prostul
rîde şi cînd nu e de
r  î  s ” , c  i
n e c u n o s c ă t o r u l ,
i n d i v i d u l c a r e
neglijează ceea ce s-
a r p u t e a n u m i
„pregătirea pentru
moarte”. Străbat aici
ecouri mioritice:
„Vai de moarte fără
rîs şi de nuntă fără
p l î n s ” . E r o s ş i
Thana tos ocupă
iarăşi, în gîndire,
pozi ţ i i de bună
vecină ta te . Acel

„vai” nu dramatizează realitatea , într-o
variantă ori alta, ci situaţia precară a individului
surprins nepregătit fie de Eros, fie de Thanatos.
Dacă aceştia îşi schimbă rolurile sub pulsiunea
rîsului/ plînsului, înseamnă că fiecare a căpătat un
element de blîndeţe şi de accesibilitate: „Nu e
dracul chiar atît de negru”.

traiului

etnologica etnologica
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liber pe contrasens
liber pe contrasens

1. Căutătorul de aur

2. Poeţii tineri

Pe Laurenţiu Ulici mi-l imaginez acum, la zece
ani de la plecare, drept un căutător de aur, unul
dintre cei care au vînturat, cîndva, pămînturile şi
orizonturile Americii. Căutătorul de aur pleca să
caute filonul gros de aur, din mintea şi imaginaţia sa
şi se alegea, în final, cu cîteva firişoare de aur
strecurate din mii de tone de nisip. Pînă la urmă nu
conta, de fapt, cît aur a găsit, ci cît de frumoasă era
povestea pe care o dezvolta la un pahar de „ceva
tare”, faţă în faţă cu o mulţime de fremătători
aventurieri din aceeaşi tagmă.

Cam asta făcea Laurenţiu Ulici, în anii '80, cu
noua literatură română care se năştea, în
prelungirea literaturii române clasicizate cam
strîmb, dar clasicizată. Vîntura zările şi nezările
României descoperind firişoare de talent pe mai
toate coclaurile. Era la Sighet, la Tîrgu Neamţ, la
Turnu Severin, la Cicîrlău, la Bistriţa Năsăud, la
Botoşani, la Fălticeni, la Huşi, la Strunga, la Iaşi ... !
Dar unde nu era? Ducea vestea despre unul sau
despre altul dintre tinerii poeţi şi prozatori care se
iveau din magma fremătătoare a literaturii noastre.
Ca un nou şi atipic „Badea Cârţan” ducea peste
munţi (care munţi? cam toţi munţii României, de
fapt!) nu cărţile scrise, ci cărţile nescrise ale
tinerilor autori descoperiţi, în care credea. Şi mare
parte dintre cărţile acelea, imaginate, aşteptate,
profeţite de Lurenţiu Ulici, între timp s-au scris.

În Grecia antică probabil că Ulici ar fi avut
soarta lui Socrate: ar fi fost pus să bea cucută, ca
pedeapsă pentru pervertirea sensibilităţii tinerilor.
Căci aceştia, în loc să meargă cu picioarele înfipte
pînă la genunchi în lut, ar fi descîlcit nodurile

Adrian
ALUI GHEORGHE

Laurenţiu Ulici,
atîta cît mai ştim

noi despre el

metaforelor, ca să lase irealitatea să cotropească
realitatea. Ulici era pentru poeţii tineri ca lampa
pentru fluturi, se adunau ciorchine în jurul lui ca să
afle cam pe unde le era nivelul talentului. Şi ca la
„cotele apelor Dunării”, o zi în creştere, alta în
descreştere, Laurenţiu Ulici consulta pe fiecare în
parte, iar pe cei grav bolnavi de poezie îi ţinea
aproape. „Prima verba”, rubrica de întîmpinare din
România literară, era o poartă deschisă de Ulici
nerăbdării începuturilor poetice şi pe cît de strîmtă
era ca spaţiu, pe atît de generoasă era ca spirit. Dacă
poeţii tineri ar fi fost cai de curse, Ulici s-ar fi
îmbogăţit negreşit, pentru că pe ce paria el se alegea
în cîştigător.

Pe un colţ de masă la o ediţie a „Zilelor
Eminescu”, de la Botoşani, Laurenţiu Ulici a scris
programul unui nou partid, „Alternativa
României”, la care am aderat pe loc, pe parcursul
înaintării frazelor optimiste. Cînd a fost aruncat pe
piaţa politică, partidul nostru părea un cenaclu
literar la care, ca în literatură, din prea multă
democraţie toată lumea avea dreptate. Şi unde are
toată lumea dreptate, dreptatea e bine ascunsă
pentru toţi. De asta a apărut o alternativă la
„alternativă”, adică Uniunea Forţelor de Dreapta
(UFD) care l-a propulsat pe Laurenţiu Ulici în
parlament. Oricum, România lui Laurenţiu Ulici nu
se intersecta cu România neo-comunismului
biruitor la oraşe şi sate. În România lui Ulici e
posibil ca binele să fi fost atît de covîrşitor, încît să
devină plictisitor. De asta poporul nici nu a pus
mare preţ pe un partid cu o majoritate intelectuală,
s-a mers pe ideea că prostia majoritară poate fi
reprezentată exponenţial. Sau, vorba poporului: La
noi proştii nu sînt prea mulţi, sînt prea sus.

poveste poloneză de origine evreiască spune
că într-o comunitate exista, încă din cele mai vechi
timpuri, o ceremonie care avea loc într-o pădure, o
dată la treizeci de ani. Un rabin bătrîn i-a lăsat altui
rabin, mai tînăr, întreaga rînduială a ceremoniei, ca
să nu se piardă. Cînd a sosit timpul, la treizeci de
ani, acesta a chemat oamenii aşezării la ceremonie,
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4. La Sighetul Marmaţiei

O

după care s-au întors cu toţii acasă. Peste treizeci de
ani, cînd a venit din nou vremea ceremoniei,
rabinul murise. Cei trei, patru credincioşi care mai
rămăseseră în viaţă s-au dus în pădure însoţiţi de
cîţiva neofiţi şi de alt rabin.

Ajunşi în pădure, nu şi-au putut aminti locul.
"În poiana asta", a spus unul. "Nici vorbă, a zis
altul, e mult mai departe!". Au ales pînă la urmă un
loc fără să fie siguri că e cel mai bun, au făcut ce
trebuia, după rînduieli şi s-au întors acasă. După
treizeci de ani nu mai erau decît unii dintre neofiţii
de odinioară. Cu un nou rabin în frunte, s-au
îndreptat spre pădure însoţiţi de cîţiva tineri. De
această dată, n-au recunoscut nici măcar o poiană.
Totul se schimbase, totul se amesteca în mintea lor.
Pînă şi rînduiala ceremoniei li se părea tulbure. Au
făcut însă cum s-au priceput mai bine şi s-au întors
acasă.

După alţi treizeci de ani, un alt grup, avînd în
frunte un alt rabin, s-a dus în pădure. Auziseră
despre o ceremonie de mare însemnătate care avea
loc de multe veacuri în pădure. În ce zi? Nimeni nu
mai ştia. În ce loc şi sub ce formă? Nu se putea
spune. Rabinul şi credincioşii au rătăcit prin pădure
cîteva ceasuri, prin ploaie, fără să celebreze niciun
fel de ceremonie, apoi s-au întors acasă…!

Îmi amintesc de povestea asta la Sighetul
Marmaţiei, la fiecare ediţie a Festivalului de Poezie
de după plecarea lui Laurenţiu Ulici, cel care a
iniţiat această “intersecţie literară”, “nordul poeziei
româneşti”, un “kilometru zero” al literaturii
române, alături de maramureşenii Gheorghe Pârja,
Vasile Muste, Echim Vancea (vor mai fi fost şi alţii,
iertare!) cu vreo patruzeci de ani în urmă. La un
anumit semnal porneau din toate cotloanele ţării
spre Sighet poeţii, pentru a încerca tăria poeziei, a
prieteniei şi a palincii. Dar vremea vremuieşte,
Laurenţiu Ulici a plecat pe sub geana norilor într-o
altă toamnă, spre un alt Nord, poeţii tineri şi
entuziaşti de altă dată nu mai reuşesc să prindă
trenul, autobuzul, nu se mai prind nici pe ei înşişi
din urmă. Că, pînă la urmă, după atîta amar de ani
de festival cine o mai ia toamna spre Sighet o face
mai mult pentru a-şi căuta propriile u

La Sighetul Marmaţiei Laurenţiu Ulici spunea
oricui, cu o accentuată mîndrie, că el e de acolo, de
alături, de la Rona, de parcă lucrul acesta ar conferi
vreun titlu nobiliar. Iar la Deseşti, acolo unde
poezia era uneori mai tare decît palinca, poeţii erau
aşteptaţi ca vestitori ai „luminaţiei”. Îmi amintesc,
în anul 1980, după ce o mulţime poeticească se

p e r i n d a s e p e
scena căminului
cultural, un domn
mai în vîrstă tot
insista să spună şi
el o poezie. După
c e o a m e n i i
locului l-au tot
t r i m i s l a
plimbare, Ulici îi
dă voie să -ş i
rostească şi dînsul
o f u l p o e t i c .
Bătrînelul (poate
că nu era bătrîn,
d a r l a c e i
douăzeci de ani ai
m e i a ş a î l
vedeam!) urcă pe
scenă şi rosteşte
spre consternarea
tuturor: „Decît să

rme pe sub
scrumul nostalgiilor
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liber pe contrasens
liber pe contrasens

1. Căutătorul de aur

2. Poeţii tineri

Pe Laurenţiu Ulici mi-l imaginez acum, la zece
ani de la plecare, drept un căutător de aur, unul
dintre cei care au vînturat, cîndva, pămînturile şi
orizonturile Americii. Căutătorul de aur pleca să
caute filonul gros de aur, din mintea şi imaginaţia sa
şi se alegea, în final, cu cîteva firişoare de aur
strecurate din mii de tone de nisip. Pînă la urmă nu
conta, de fapt, cît aur a găsit, ci cît de frumoasă era
povestea pe care o dezvolta la un pahar de „ceva
tare”, faţă în faţă cu o mulţime de fremătători
aventurieri din aceeaşi tagmă.

Cam asta făcea Laurenţiu Ulici, în anii '80, cu
noua literatură română care se năştea, în
prelungirea literaturii române clasicizate cam
strîmb, dar clasicizată. Vîntura zările şi nezările
României descoperind firişoare de talent pe mai
toate coclaurile. Era la Sighet, la Tîrgu Neamţ, la
Turnu Severin, la Cicîrlău, la Bistriţa Năsăud, la
Botoşani, la Fălticeni, la Huşi, la Strunga, la Iaşi ... !
Dar unde nu era? Ducea vestea despre unul sau
despre altul dintre tinerii poeţi şi prozatori care se
iveau din magma fremătătoare a literaturii noastre.
Ca un nou şi atipic „Badea Cârţan” ducea peste
munţi (care munţi? cam toţi munţii României, de
fapt!) nu cărţile scrise, ci cărţile nescrise ale
tinerilor autori descoperiţi, în care credea. Şi mare
parte dintre cărţile acelea, imaginate, aşteptate,
profeţite de Lurenţiu Ulici, între timp s-au scris.

În Grecia antică probabil că Ulici ar fi avut
soarta lui Socrate: ar fi fost pus să bea cucută, ca
pedeapsă pentru pervertirea sensibilităţii tinerilor.
Căci aceştia, în loc să meargă cu picioarele înfipte
pînă la genunchi în lut, ar fi descîlcit nodurile

Adrian
ALUI GHEORGHE

Laurenţiu Ulici,
atîta cît mai ştim

noi despre el

metaforelor, ca să lase irealitatea să cotropească
realitatea. Ulici era pentru poeţii tineri ca lampa
pentru fluturi, se adunau ciorchine în jurul lui ca să
afle cam pe unde le era nivelul talentului. Şi ca la
„cotele apelor Dunării”, o zi în creştere, alta în
descreştere, Laurenţiu Ulici consulta pe fiecare în
parte, iar pe cei grav bolnavi de poezie îi ţinea
aproape. „Prima verba”, rubrica de întîmpinare din
România literară, era o poartă deschisă de Ulici
nerăbdării începuturilor poetice şi pe cît de strîmtă
era ca spaţiu, pe atît de generoasă era ca spirit. Dacă
poeţii tineri ar fi fost cai de curse, Ulici s-ar fi
îmbogăţit negreşit, pentru că pe ce paria el se alegea
în cîştigător.

Pe un colţ de masă la o ediţie a „Zilelor
Eminescu”, de la Botoşani, Laurenţiu Ulici a scris
programul unui nou partid, „Alternativa
României”, la care am aderat pe loc, pe parcursul
înaintării frazelor optimiste. Cînd a fost aruncat pe
piaţa politică, partidul nostru părea un cenaclu
literar la care, ca în literatură, din prea multă
democraţie toată lumea avea dreptate. Şi unde are
toată lumea dreptate, dreptatea e bine ascunsă
pentru toţi. De asta a apărut o alternativă la
„alternativă”, adică Uniunea Forţelor de Dreapta
(UFD) care l-a propulsat pe Laurenţiu Ulici în
parlament. Oricum, România lui Laurenţiu Ulici nu
se intersecta cu România neo-comunismului
biruitor la oraşe şi sate. În România lui Ulici e
posibil ca binele să fi fost atît de covîrşitor, încît să
devină plictisitor. De asta poporul nici nu a pus
mare preţ pe un partid cu o majoritate intelectuală,
s-a mers pe ideea că prostia majoritară poate fi
reprezentată exponenţial. Sau, vorba poporului: La
noi proştii nu sînt prea mulţi, sînt prea sus.

poveste poloneză de origine evreiască spune
că într-o comunitate exista, încă din cele mai vechi
timpuri, o ceremonie care avea loc într-o pădure, o
dată la treizeci de ani. Un rabin bătrîn i-a lăsat altui
rabin, mai tînăr, întreaga rînduială a ceremoniei, ca
să nu se piardă. Cînd a sosit timpul, la treizeci de
ani, acesta a chemat oamenii aşezării la ceremonie,
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după care s-au întors cu toţii acasă. Peste treizeci de
ani, cînd a venit din nou vremea ceremoniei,
rabinul murise. Cei trei, patru credincioşi care mai
rămăseseră în viaţă s-au dus în pădure însoţiţi de
cîţiva neofiţi şi de alt rabin.

Ajunşi în pădure, nu şi-au putut aminti locul.
"În poiana asta", a spus unul. "Nici vorbă, a zis
altul, e mult mai departe!". Au ales pînă la urmă un
loc fără să fie siguri că e cel mai bun, au făcut ce
trebuia, după rînduieli şi s-au întors acasă. După
treizeci de ani nu mai erau decît unii dintre neofiţii
de odinioară. Cu un nou rabin în frunte, s-au
îndreptat spre pădure însoţiţi de cîţiva tineri. De
această dată, n-au recunoscut nici măcar o poiană.
Totul se schimbase, totul se amesteca în mintea lor.
Pînă şi rînduiala ceremoniei li se părea tulbure. Au
făcut însă cum s-au priceput mai bine şi s-au întors
acasă.

După alţi treizeci de ani, un alt grup, avînd în
frunte un alt rabin, s-a dus în pădure. Auziseră
despre o ceremonie de mare însemnătate care avea
loc de multe veacuri în pădure. În ce zi? Nimeni nu
mai ştia. În ce loc şi sub ce formă? Nu se putea
spune. Rabinul şi credincioşii au rătăcit prin pădure
cîteva ceasuri, prin ploaie, fără să celebreze niciun
fel de ceremonie, apoi s-au întors acasă…!

Îmi amintesc de povestea asta la Sighetul
Marmaţiei, la fiecare ediţie a Festivalului de Poezie
de după plecarea lui Laurenţiu Ulici, cel care a
iniţiat această “intersecţie literară”, “nordul poeziei
româneşti”, un “kilometru zero” al literaturii
române, alături de maramureşenii Gheorghe Pârja,
Vasile Muste, Echim Vancea (vor mai fi fost şi alţii,
iertare!) cu vreo patruzeci de ani în urmă. La un
anumit semnal porneau din toate cotloanele ţării
spre Sighet poeţii, pentru a încerca tăria poeziei, a
prieteniei şi a palincii. Dar vremea vremuieşte,
Laurenţiu Ulici a plecat pe sub geana norilor într-o
altă toamnă, spre un alt Nord, poeţii tineri şi
entuziaşti de altă dată nu mai reuşesc să prindă
trenul, autobuzul, nu se mai prind nici pe ei înşişi
din urmă. Că, pînă la urmă, după atîta amar de ani
de festival cine o mai ia toamna spre Sighet o face
mai mult pentru a-şi căuta propriile u

La Sighetul Marmaţiei Laurenţiu Ulici spunea
oricui, cu o accentuată mîndrie, că el e de acolo, de
alături, de la Rona, de parcă lucrul acesta ar conferi
vreun titlu nobiliar. Iar la Deseşti, acolo unde
poezia era uneori mai tare decît palinca, poeţii erau
aşteptaţi ca vestitori ai „luminaţiei”. Îmi amintesc,
în anul 1980, după ce o mulţime poeticească se
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scena căminului
cultural, un domn
mai în vîrstă tot
insista să spună şi
el o poezie. După
c e o a m e n i i
locului l-au tot
t r i m i s l a
plimbare, Ulici îi
dă voie să -ş i
rostească şi dînsul
o f u l p o e t i c .
Bătrînelul (poate
că nu era bătrîn,
d a r l a c e i
douăzeci de ani ai
m e i a ş a î l
vedeam!) urcă pe
scenă şi rosteşte
spre consternarea
tuturor: „Decît să
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scriu despre partid,/ Mai bine mă sinucid”. Ulici nu
se pierde cu firea şi îi spune cu convingere: „Cam
puţin. Promite-mi că pînă la anul mai scrii două
versuri, ca să poţi să te lauzi cu o operă poetică
încheiată”.

La Piatra Neamţ Ulici a pus în scenă, la Teatrul
Tineretului, în calitate de regizor, „Muştele” de
Sartre. Scena era un teren de tenis, o plasă care
împărţea totul în două, Oreste şi Egist erau pe rînd
la serviciu fiind arbitraţi de Jupiter. Clitemnestra
era majoretă şi încuraja pe protagonişti. Restul
personajelor se substituia copiilor de mingi. Se juca
timp de două ore la tiebreak, fără minge, replicile se
rostogoleau dintr-o parte în alta, zornăind înspre
sală. E posibil ca meciul, odată început, ca un
perpetuum mobile, să se joace şi azi.

Nu l-am auzit niciodată pe Laurenţiu Ulici
vorbind de rău pe cineva, mai ales pe confraţi. Ştia
absolut totul dspre absolut oricine dintre autorii
români. Era o istorie a literaturii române
ambulantă. Poate că de asta nu a scris o istorie a
literaturii care să poarte marca Ulici, pentru că el o
trăia.

Laurenţiu Ulici spunea, într-o intervenţie liberă
la festivalul de poezie de la Satu Mare: "Grav e că
dumneavoastră chiar credeţi că vorbiţi limba
română şi nici nu vă trece prin cap, poate niciunuia,
că de fapt sînteţi vorbiţi de limba română. Limba
română este mult mai inteligentă decît românii
!"(Revista "Poesis", nr 11-12.nov- dec. 2000).

Laurenţiu Ulici juca şah ca nimeni altul.
Întindea capcane, ca un vînător şiret care lasă
impresia victimei că ar putea controla orizontul. Îţi
dădea trei piese importante înainte, după care te
bătea făcîndu-te să-ţi dai mat, nu ştiu cum, singur.

5. La Piatra Neamţ

6. Confraţii

7. Limba română

8. Şahul

9. Moartea

etc.)

O poveste tulburătoare despre moarte am
găsit-o în « O mie şi una de nopţi ». Cică un mare
vizir s-a prezentat într-o zi, speriat, la şeful său,
califul, şi a cerut să i se îngăduie să părăsească
cetatea. Mirat califul l-a chestionat asupra
motivului. "- Azi dimineaţă, pe cînd eram în
piaţă, am simţit o izbitură în umăr. Cînd m-am
întors am văzut moartea uitîndu-se la mine. Mă
caută, de asta sînt încredinţat. Te rog să-mi dai cel
mai bun cal, să fug de ea. Pînă seara, dacă mă
ajută Alah, ajung la Samara". Califul s-a lăsat
înduplecat şi l-a lăsat pe vizir să plece, panicat,
spre Samara. Apoi, luat cu treburile, a ajuns el
însuşi în piaţă. Aici a văzut, într-adevăr, moartea.
Era îmbrăcată în negru şi avea un şal roşu. S-a
apropiat de ea şi a întrebat-o: "Marele vizir este
un bărbat încă tînăr, în plină putere, harnic şi,
după cîte ştiu eu, cinstit. De ce azi dimineaţă, cînd
venea la palat, l-ai împins şi l-ai speriat? De ce te-
ai uitat urît la el?". Moartea s-a repliat şi i-a spus:
"Nu m-am uitat urît la el. L-am privit doar mirată
şi atît". "Dar de ce erai mirată?" a mai întrebat-o
Califul. "Fiindcă, a răspuns moartea, nu mă
aşteptam să-l mai văd aici. Am întîlnire cu el
diseară tocmai la Samara".

În noaptea în care Laurenţiu Ulici a fost
împins să soarbă otrăvurile unei case din Făgăraş,
ar fi trebuit să fie la Tîrgovişte, de fapt. A cedat
rugăminţilor unui prieten, care îşi lansa o carte.
Pentru jucătorul de bridge, care a fost Laurenţiu
Ulici, nu a fost o carte cîştigătoare. Dimpotrivă.
(Cum s-ar traduce asta în limbajul jucătorilor de
bridge? Iată: Patru cupe contrate si recontrate“

ies din „mansă“, dar nu devin „slem mic“. Iar
dacă „nu ţine impasul“, pentru că Nordul are o
„ţinere“ în plus, pentru că a fentat axa adversă

licitând o „treflă de precizie“ ... Din momentul în
care licitaţia se încheie, membrul axei
câştigătoare care a licitat primul rămâne cu
cărţile în mână, iar partenerul lui pune cărţile pe
masă, devenind „mortul“ mesei

liber pe contrasens

Vasile
ANDRU

cadran

Spre Schit, cu rebelul rasofor Miron
Rasoforul Miron n

Mi-a povestit ce-i cu el.
În

.
Vulnerabil e orice poticniri

E cunoscut pe tot
muntele ca un cal breaz

A schimbat sch

pe oAmerica iluzorie.
de la Schitul Colciu la

Schitul Lacu, Miron
, pe drumuri de munte

u s-a adaptat la nevoinţele
de pe Munte. Duce o via*ă de pribeag la adăpostul
unui veșmânt călugăresc.

copilărie a suferit traume şi conflicte, care l-au
marcat, l-au predispus la răzvrătire continuă

sufleteşte, se revoltă d
călugărești văzute sau auzite.

, privit cu îngăduinţă sau cu
reproş. Nu şi-a găsit locul. ituri şi
ascultări multe. Acum ar vrea să schimbe Athosul

Când a venit ziua să plec
a primit „ascultare” să mă

conducă până acolo și pe
scurtături pe care le cunoştea bine.

Plec de la

slujbei de noapte, ș
halva și ceai;

voarea ce i-o descoperise Adam în
Rai... aici începe postul Sânpetrului.

r

A survenit o înrudire. A te r
au î%i .

Abia la plecare vezi cum se fo
o familie pe lume

asta ea de la Schitul Colciu.

Colciu, dimineaţa devreme. Ora
rămasului bun este totdeauna dimineaţa. După

terminarea i după un mic dejun
cu pâine, şi smochine - fructul care,
pe Athos, are sa

Masa frugală:
Despărţire patetică de părinţii schitului.

Părintele Ioan zice: „Ne lăsaţi orfani...” Asta mă

emoţionează foarte ta e. E cel mai tulburător
cuvânt de despărţire primit vreodată.

Zic: „Simt, dimpotrivă, că eu rămân orfan
plecând.”

uga împreună

generează înrudire, s revelează înrudirea
rmează legături,

dependenţe. De-acum mai am
: obşt

De altfel și părintele Gavril, de la Rusikon, îmi
spusese mai demult:

Pe stil vechi

Împătimi&ii
de pe Muntele Athos

„Ai

trebuie numaidec
stil vechi.”

El iulian, stilul vechi.
El crede

te-ai dat cu
papistașii. „Gata, treci la stilul vechi, ești de-ai
noștri!” îmi spunea ferm p intele Gavril, ca și
cum semna actul de înfiere.

.

Acum p

Șova i-a spus lui Miron:
- Îl în rofesor pe drumul cel

mai scurt.
ând câteva toponime

misterioase.
Pe drumul

Miron potecile Muntelui. De când se
e Athos

decât slujbele. A venit

lat, schimbând vreo 7-8

m.
Așadar, am pornit la drum cu pas vârtos.

Miron.
, s

Zelotiștii nu

umenice mondiale care
interese masonice.

Ortodoxie sau moarte

adăstat de trei ori la noi, gata, ești de-al
nostru, ești de-al Muntelui! Și pentru că ești de-al
nostru și de-al Muntelui, ât să

treci la
exaltă calendarul vechi,

că dacă *ii pe stilul nou, corectat
astronomic, te-ai dat cu Occidentul,

ăr

Dar părin*ii de la Colciu, de-o bunătate
exemplară, nu mi-au pus condi*ia stilistă

ărinţii cu bărbi albe m-au condus până

la poarta de sub bolţi de arbori superbi.
Părintele Ioan

soţeşti pe domnu' P

Şi i-a schiţat traseul, înşir

„lung”, acest traseu Colciu-Lacu
s-ar străbate în 2-3 zile. Pe scurtătură, prin păduri,
pe creste şi văioage, o să-l facem într-o zi lumină,
adică în 12 ore.

ştie toate
află p i-a plăcut mai mult hoinăreala și
tândăleala cu nădejde de
mântuire, dar s-a descurajat repede. A bătut
Muntele în lung şi-n
schituri şi mănăstiri, fie în căutarea schitului
perfect, fie azvârlit afară pentru neascultare. Cea
mai multă îngăduin*ă i-au arătat cei de la Colciu,
unde s-a și aciuat, zicea

- Asta-i chilia zelotiştilor! îmi spune
Chilia este un fel de cabană eamănă a conac

boieresc.
Zelotiştii au, pe sfântul Munte, o atitudine

fermă, cu tendinţe fundamentaliste.
recunoască autoritatea Patriarhiei Ecumenice de
la Istanbul care, juridic şi canonic, controlează

Athosul. Acuză Patriarhia cum că face concesii
Mişcării Ec promovează

Zelotiştii de la Esfigmenu au afişat emblema
„ ”, şi într-un an au făcut
zaveră mare, dar au intervenit în forţă gărzile de la

Dudele zelotiştilor
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scriu despre partid,/ Mai bine mă sinucid”. Ulici nu
se pierde cu firea şi îi spune cu convingere: „Cam
puţin. Promite-mi că pînă la anul mai scrii două
versuri, ca să poţi să te lauzi cu o operă poetică
încheiată”.

La Piatra Neamţ Ulici a pus în scenă, la Teatrul
Tineretului, în calitate de regizor, „Muştele” de
Sartre. Scena era un teren de tenis, o plasă care
împărţea totul în două, Oreste şi Egist erau pe rînd
la serviciu fiind arbitraţi de Jupiter. Clitemnestra
era majoretă şi încuraja pe protagonişti. Restul
personajelor se substituia copiilor de mingi. Se juca
timp de două ore la tiebreak, fără minge, replicile se
rostogoleau dintr-o parte în alta, zornăind înspre
sală. E posibil ca meciul, odată început, ca un
perpetuum mobile, să se joace şi azi.

Nu l-am auzit niciodată pe Laurenţiu Ulici
vorbind de rău pe cineva, mai ales pe confraţi. Ştia
absolut totul dspre absolut oricine dintre autorii
români. Era o istorie a literaturii române
ambulantă. Poate că de asta nu a scris o istorie a
literaturii care să poarte marca Ulici, pentru că el o
trăia.

Laurenţiu Ulici spunea, într-o intervenţie liberă
la festivalul de poezie de la Satu Mare: "Grav e că
dumneavoastră chiar credeţi că vorbiţi limba
română şi nici nu vă trece prin cap, poate niciunuia,
că de fapt sînteţi vorbiţi de limba română. Limba
română este mult mai inteligentă decît românii
!"(Revista "Poesis", nr 11-12.nov- dec. 2000).

Laurenţiu Ulici juca şah ca nimeni altul.
Întindea capcane, ca un vînător şiret care lasă
impresia victimei că ar putea controla orizontul. Îţi
dădea trei piese importante înainte, după care te
bătea făcîndu-te să-ţi dai mat, nu ştiu cum, singur.

5. La Piatra Neamţ

6. Confraţii

7. Limba română

8. Şahul

9. Moartea

etc.)

O poveste tulburătoare despre moarte am
găsit-o în « O mie şi una de nopţi ». Cică un mare
vizir s-a prezentat într-o zi, speriat, la şeful său,
califul, şi a cerut să i se îngăduie să părăsească
cetatea. Mirat califul l-a chestionat asupra
motivului. "- Azi dimineaţă, pe cînd eram în
piaţă, am simţit o izbitură în umăr. Cînd m-am
întors am văzut moartea uitîndu-se la mine. Mă
caută, de asta sînt încredinţat. Te rog să-mi dai cel
mai bun cal, să fug de ea. Pînă seara, dacă mă
ajută Alah, ajung la Samara". Califul s-a lăsat
înduplecat şi l-a lăsat pe vizir să plece, panicat,
spre Samara. Apoi, luat cu treburile, a ajuns el
însuşi în piaţă. Aici a văzut, într-adevăr, moartea.
Era îmbrăcată în negru şi avea un şal roşu. S-a
apropiat de ea şi a întrebat-o: "Marele vizir este
un bărbat încă tînăr, în plină putere, harnic şi,
după cîte ştiu eu, cinstit. De ce azi dimineaţă, cînd
venea la palat, l-ai împins şi l-ai speriat? De ce te-
ai uitat urît la el?". Moartea s-a repliat şi i-a spus:
"Nu m-am uitat urît la el. L-am privit doar mirată
şi atît". "Dar de ce erai mirată?" a mai întrebat-o
Califul. "Fiindcă, a răspuns moartea, nu mă
aşteptam să-l mai văd aici. Am întîlnire cu el
diseară tocmai la Samara".

În noaptea în care Laurenţiu Ulici a fost
împins să soarbă otrăvurile unei case din Făgăraş,
ar fi trebuit să fie la Tîrgovişte, de fapt. A cedat
rugăminţilor unui prieten, care îşi lansa o carte.
Pentru jucătorul de bridge, care a fost Laurenţiu
Ulici, nu a fost o carte cîştigătoare. Dimpotrivă.
(Cum s-ar traduce asta în limbajul jucătorilor de
bridge? Iată: Patru cupe contrate si recontrate“

ies din „mansă“, dar nu devin „slem mic“. Iar
dacă „nu ţine impasul“, pentru că Nordul are o
„ţinere“ în plus, pentru că a fentat axa adversă

licitând o „treflă de precizie“ ... Din momentul în
care licitaţia se încheie, membrul axei
câştigătoare care a licitat primul rămâne cu
cărţile în mână, iar partenerul lui pune cărţile pe
masă, devenind „mortul“ mesei

liber pe contrasens

Vasile
ANDRU

cadran

Spre Schit, cu rebelul rasofor Miron
Rasoforul Miron n

Mi-a povestit ce-i cu el.
În

.
Vulnerabil e orice poticniri

E cunoscut pe tot
muntele ca un cal breaz

A schimbat sch

pe oAmerica iluzorie.
de la Schitul Colciu la

Schitul Lacu, Miron
, pe drumuri de munte

u s-a adaptat la nevoinţele
de pe Munte. Duce o via*ă de pribeag la adăpostul
unui veșmânt călugăresc.

copilărie a suferit traume şi conflicte, care l-au
marcat, l-au predispus la răzvrătire continuă

sufleteşte, se revoltă d
călugărești văzute sau auzite.

, privit cu îngăduinţă sau cu
reproş. Nu şi-a găsit locul. ituri şi
ascultări multe. Acum ar vrea să schimbe Athosul

Când a venit ziua să plec
a primit „ascultare” să mă

conducă până acolo și pe
scurtături pe care le cunoştea bine.

Plec de la

slujbei de noapte, ș
halva și ceai;

voarea ce i-o descoperise Adam în
Rai... aici începe postul Sânpetrului.

r

A survenit o înrudire. A te r
au î%i .

Abia la plecare vezi cum se fo
o familie pe lume

asta ea de la Schitul Colciu.

Colciu, dimineaţa devreme. Ora
rămasului bun este totdeauna dimineaţa. După

terminarea i după un mic dejun
cu pâine, şi smochine - fructul care,
pe Athos, are sa

Masa frugală:
Despărţire patetică de părinţii schitului.

Părintele Ioan zice: „Ne lăsaţi orfani...” Asta mă

emoţionează foarte ta e. E cel mai tulburător
cuvânt de despărţire primit vreodată.

Zic: „Simt, dimpotrivă, că eu rămân orfan
plecând.”

uga împreună

generează înrudire, s revelează înrudirea
rmează legături,

dependenţe. De-acum mai am
: obşt

De altfel și părintele Gavril, de la Rusikon, îmi
spusese mai demult:

Pe stil vechi

Împătimi&ii
de pe Muntele Athos

„Ai

trebuie numaidec
stil vechi.”

El iulian, stilul vechi.
El crede

te-ai dat cu
papistașii. „Gata, treci la stilul vechi, ești de-ai
noștri!” îmi spunea ferm p intele Gavril, ca și
cum semna actul de înfiere.

.

Acum p

Șova i-a spus lui Miron:
- Îl în rofesor pe drumul cel

mai scurt.
ând câteva toponime

misterioase.
Pe drumul

Miron potecile Muntelui. De când se
e Athos

decât slujbele. A venit

lat, schimbând vreo 7-8

m.
Așadar, am pornit la drum cu pas vârtos.

Miron.
, s

Zelotiștii nu

umenice mondiale care
interese masonice.

Ortodoxie sau moarte

adăstat de trei ori la noi, gata, ești de-al
nostru, ești de-al Muntelui! Și pentru că ești de-al
nostru și de-al Muntelui, ât să

treci la
exaltă calendarul vechi,

că dacă *ii pe stilul nou, corectat
astronomic, te-ai dat cu Occidentul,

ăr

Dar părin*ii de la Colciu, de-o bunătate
exemplară, nu mi-au pus condi*ia stilistă

ărinţii cu bărbi albe m-au condus până

la poarta de sub bolţi de arbori superbi.
Părintele Ioan

soţeşti pe domnu' P

Şi i-a schiţat traseul, înşir

„lung”, acest traseu Colciu-Lacu
s-ar străbate în 2-3 zile. Pe scurtătură, prin păduri,
pe creste şi văioage, o să-l facem într-o zi lumină,
adică în 12 ore.

ştie toate
află p i-a plăcut mai mult hoinăreala și
tândăleala cu nădejde de
mântuire, dar s-a descurajat repede. A bătut
Muntele în lung şi-n
schituri şi mănăstiri, fie în căutarea schitului
perfect, fie azvârlit afară pentru neascultare. Cea
mai multă îngăduin*ă i-au arătat cei de la Colciu,
unde s-a și aciuat, zicea

- Asta-i chilia zelotiştilor! îmi spune
Chilia este un fel de cabană eamănă a conac

boieresc.
Zelotiştii au, pe sfântul Munte, o atitudine

fermă, cu tendinţe fundamentaliste.
recunoască autoritatea Patriarhiei Ecumenice de
la Istanbul care, juridic şi canonic, controlează

Athosul. Acuză Patriarhia cum că face concesii
Mişcării Ec promovează

Zelotiştii de la Esfigmenu au afişat emblema
„ ”, şi într-un an au făcut
zaveră mare, dar au intervenit în forţă gărzile de la

Dudele zelotiştilor
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Careia, gata să-i zvârle de pe Munte.
Din auzite, îi credeam ciufuţi şi colţoşi pe

aceşti zelotişti, dar câţi am întâlnit m-au
întâmpinat cu o ospitalitate perfectă, iar
ospitalitatea este modul optim de a-l pune pe om în
relaţie cu Dumnezeu.

zelotiştilor,
Mă opresc să mănânc dude, cerând voie,

desigur. Stăpânii bărboşi ai livezii ne-au
întâmpinat cu veselie, ne îndeamnă să mâncăm pe
săturate. Au o bunăvoinţă perfectă, se bucură că le
facem cinstea să ne ospătăm din fructele lor. Sunt
într-adevăr extraordinare dudele pe Athos. De
toate felurile. Cele albe sunt dulci şi zemoase, cele
roz sunt pervers de gustoase, cele negre te împing la
lăcomie s-a aşezat pe iarbă şi aşteaptă să-
mi ostoiesc pofta.

Mulţumim gazdelor, grăbim pasul să

recuperăm timpul pierdut cu dudele. O cotim pe
altă potecă prin pădurea sălbatică. Poteci înghiţite
de vegetaţie. Fără un „şerpaş”, nu te poţi hazarda
pe aici

, ghidul meu, la început a fost
tăcut şi sfios, ca un şerpaş sadea. Dar asigurându-
se că nu prezint riscul indiscreţiei, îşi arată pe faţă

sălbăticia
Scoate din sân un mic aparat de radio cu

tranzistori, şi dă drumul la muzică, prinzând un
program cu cântări languroase greceşti. Zice:

- Ştiţi,
. Adică n-am cum să port Biblie

în sân, că atârnă greu. Acest aparat e mai uşor şi
mai mântuitor. Eu mă sfinţesc la muzica asta
grecească, îmi merge la suflet. Recunosc că-mi
place mai mult... decât...

Nu îndrăzneşte să spună decât ce; se deduce.
- Dar vă rog să nu mă pârâţi la stareţ!
- Nu te pârăsc nimănui. Nici lui Dumnezeu n-

am să te pârăsc.
Zice, cu îndrăzneală:

, cât aţi
stat la schit. Nu vă supăraţi că vă spun, dar aici pe
Athos toţi ne spionăm unii pe alţii... Cu un ochi la
Icoană, cu altul la megieş...

- Mă rog!
- Şi, din unele constatări, aş zice că dvoastră

chiar credeţi în Dumnezeu! Să ştiţi că eu am văzut

La chilia duzii sunt doldora de rod.

. Miron

.

Rasoforul Miron

.

acest aparat de radio este
„Evanghelia” mea

- Dom'Profesor, v-am spionat o vreme

Evanghelia muzicală

mulţi din aceştia, care zice (!) că crede în
Dumnezeu, dar se vede că-i pe altă cărare... iertaţi
părerea...

în inima lui și până

unde bate gândul lui.
- Sunte*i oaspete pe aici, și v-au arătat doar ce

au mai bun. Dar eu m-a Am văzut mul*i
cu căderi

Miroane, noi nu ne putem ridica până unde
cad ei

edem în faţă o zidire mare cât o catedrală.
Recunosc imediat Schitul Sf.

pas la marele schit. Bem apă rece
din fântâna lui Paisie. Apoi ne închinăm în biserica
imensă, goală observat în
tăcere, se apropie să ne invite la arhondaric, pentru
o trataţie sumară.

Grecii (acum sunt 12 călugări aici) i-au
alungat pe ruşi care au stăpânit schitul cândva. Că,
demult, rușii s-au revărsat puhoi pe Athos și-l cam
slavizaseră. A urmat o revoltă bizantina.

Călugărul ne întreabă:
- Aţi mâncat ceva astăzi? Lua*i

ie care te făcea să crezi că iese de la pârnaie!
Ne serveşte cu măsline, halva, pâine, cafea.
Și un păhărel de uzo, după obicei.

hotărâre.

- Dom'Profesor, când sunteţi cu mine să nu
ziceţi niciodată „nu” la uzo!

păhărelul meu de uzo şi-l
răstoarnă pe gâtlej.

Mulţumim frumos, ne ridicăm, mai intrăm o
dată în biserica vastă ca o catedrală. Închinându-
mă, parcă zăresc umbra lui Paisie Velicikovski,
ziditorul.

luăm iarăşi pe scurtătură, în miez de
pădure. Urcăm o colină, coborâm spre ţărm. Dacă

aş fi filmat acest traseu, aş fi avut un document
expresiv şi măreţ, un epitom din Athosul

eisajul se schimbă: stâncă, mal prăpăstios
de mare.

- Miroane, n-ai cum ști ce-i

m dumerit.
mari .

-
.

V
Ilie, întemeiat de

Paisie Velicikovski. Am trecut pe aici.
Facem po

. Un grec, care ne-a

gustare?
- De ieri n-am mâncat nimic! zice Miron cu o

expres

Eu refuz cu
Miron îmi zice încet:

Ia cu delicate%e

O o

etern.
P

Miron îmi zice:

Umbra lui Paisie

La Pantokrator, Dumnezeu e bine cazat

-

.
N alu

, interior
poleit, policandre aurii și fre rediind scântei
însufle%ite,

u un loc minunat de cazare...
Stau

Miron

Stavronikita, îmi
spune Miron.

lte

, mâna
care a scris Heptaimeronul Molitvele

Miron. El v-
a dat numele.

- Vasile cel Mare este „înfiatul” meu. Numele

Se arată mănăstirea Pantrokrator.
Intrarea este impresionantă. Urcăm trepte de

piatră. Zidărie medievală. Fortăreaţă pe malul
stâncos

e zăreşte arhondarul şi ne supune ritu lui
de primire: cu uzo, cu lucumi, cu o cafeluţă.

Apoi dăm fuga să ne închinăm în biserică.
O mănă s t i re ma i f rumoasă decâ t

Pantrokrator, eu n-am văzut pe patru continente.
Zidită pe stânci, fa*adă roșu bizantin

scă

de parcă s-au întrecut să-i găsească lui
Dumneze

lângă icoana „Stăreţika”, făcătoare de
minuni.

În timp ce eu mă extaziam, uitând de timp,
s-a interesat de transport şi a aflat că putem

scurta drumul, mergând pe mare: că tocmai pleacă

un vaporaş. Mă ia de haină şi mă trage spre
harsana, să nu pierdem ocazia, vaporaşul.

Eu încă nu m-am dezmeticit bine din extazul
născut de Pantrokrator, după care îmi tot sucesc
capul, de pe vapor.

Între timp, vaporul i-a avânt, pe *ărm se
zărește o altă mănăstire, este

Apa foarte limpede, transparentă, se
văd algele, peştii, fundul mării pietros.

Coborâm de pe vaporaş, în harsanaua
mănăstirii Iviru. Mănăstire cu susţinere
românească pe vremea voievozilor. Mu urme
româneşti. Radu cel Frumos, Radu cel Mare
pompau aici danii însemnate. Voievozii români,
prin danii, se puneau bine cu Dumnezeu, dar mai
reuşeau să controleze Athosul, când acesta fusese
sub ocupaţie turcă. Se poate zice că atunci,
Athostul a avut lege românească. Şi Ştefan, şi
Rareş, şi Lăpuşneanu, şi Neagoe Basarab
controlau Athosul prin danii. Vorba lui David:
”Prin aur vei controla por*ile cetă*ilor lor!”

Vizităm katholikonul. Ne închinăm la moaşte.
Aici este mâna dreaptă a lui Vasile cel Mare

şi . Este
învelită în mănuşă de argint. Sărut dreapta Marelui
Vasile, tulburat de emoţie.

- E patronul dumneavoastră, zice

Efectul de briză al moaștelor autentice

îl am de la sfân

i a
botezat Vasile.

- Moaștele astea or fi autentice? Chiar or fi
chiar ale Sfântului Vasile?

frunte. Numai moaștele
autentice produc senza%ia asta.

Silvia mi-a r

sim%ea spontan acest efe
contemplativ,

Sim%ea imediat
)

spitalier:

- N-am mâncat nimic de zice Miron, cu
o seriozitate de trapist.

se
apropie amiaza

Lintea pe Athos bate
lintea pe care am mânca

Miron.

tul Vasilisc, cel care a fost martirizat
de două ori şi care a murit de două ori. Are două

pomeniri în calendar. Una este la 22 mai. Când m-
am născut, părinţii au luat calendarul, ca să se
inspire în alegerea numelui. Ș u găsit Sf. Vasilisc.
Şi aşa m-au

- Da, Miroane. Dacă te apropii la circa 7
centimetri de ele, și dacă ai mintea golită de orice
gând, vei sim*i o furnicătură plăcută la buze, la
rădăcina nasului, la

(Prima dată, so*ia
mea evelat acest mircol psihometric,
lângă răcli*ele cu moaștele celor patru martiri de
la Niculi*el, aflate la Manastirea Cocoș, Tulcea.
Silvia ct, fără nici un
preambul de „ascultare” cathartică.

efectul de briză în prezen*a
moaștelor autentice.

Miron e impresionat de sugestia mea, îl văd
cum își apropie fa*a de răcli*a cu mâna Sfântului
Vasile, și rămâne pironit o vreme, nu se mai
dezlipea de acolo, și când a venit arhondrul să ne
ia, abia atunci Miron s-a desprins încet, reintrând
în lumea văzută. Nu l-am întrebat dacă a sim*it în
obraz acel efect de briză.

Arhondarul ne conduce la trapeză. Evident,
ne-a întrebat, o

- Aţi mâncat ceva astăzi?
aseară!

- Hai repede, să gustaţi ceva la noi...
Singuri, în trapeza vastă şi superbă. Pe masă

sosesc castroane cu mâncare aburindă. Cum
, mâncarea asta pică totuşi la ţanc.

Facem închinarea înainte de masă. Nici nu m-am
uitat ce se află în primul castron, m-am orientat
spre al doilea, care conţinea mâncărică de linte.
Am gustat. Este o grozăvie!

t-o în India. Până acum
credeam că indienii sunt cei mai tari la reţetele de
linte. Dar Athosul îi bate !

Mai sunt pe masă câteva castroane cu măsline
negre, roşii, verzi. Le-am lăsat neatinse. Când am
linte, nu-mi stric eu gustul cu din altele. Nici măcar
cu compotul de caise, la care mă tot îmbie

Am mulţumit pentru ospitalitate, am mai intrat
o dată în katholikon să sărut dreapta Marelui
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Careia, gata să-i zvârle de pe Munte.
Din auzite, îi credeam ciufuţi şi colţoşi pe

aceşti zelotişti, dar câţi am întâlnit m-au
întâmpinat cu o ospitalitate perfectă, iar
ospitalitatea este modul optim de a-l pune pe om în
relaţie cu Dumnezeu.

zelotiştilor,
Mă opresc să mănânc dude, cerând voie,

desigur. Stăpânii bărboşi ai livezii ne-au
întâmpinat cu veselie, ne îndeamnă să mâncăm pe
săturate. Au o bunăvoinţă perfectă, se bucură că le
facem cinstea să ne ospătăm din fructele lor. Sunt
într-adevăr extraordinare dudele pe Athos. De
toate felurile. Cele albe sunt dulci şi zemoase, cele
roz sunt pervers de gustoase, cele negre te împing la
lăcomie s-a aşezat pe iarbă şi aşteaptă să-
mi ostoiesc pofta.

Mulţumim gazdelor, grăbim pasul să

recuperăm timpul pierdut cu dudele. O cotim pe
altă potecă prin pădurea sălbatică. Poteci înghiţite
de vegetaţie. Fără un „şerpaş”, nu te poţi hazarda
pe aici

, ghidul meu, la început a fost
tăcut şi sfios, ca un şerpaş sadea. Dar asigurându-
se că nu prezint riscul indiscreţiei, îşi arată pe faţă

sălbăticia
Scoate din sân un mic aparat de radio cu

tranzistori, şi dă drumul la muzică, prinzând un
program cu cântări languroase greceşti. Zice:

- Ştiţi,
. Adică n-am cum să port Biblie

în sân, că atârnă greu. Acest aparat e mai uşor şi
mai mântuitor. Eu mă sfinţesc la muzica asta
grecească, îmi merge la suflet. Recunosc că-mi
place mai mult... decât...

Nu îndrăzneşte să spună decât ce; se deduce.
- Dar vă rog să nu mă pârâţi la stareţ!
- Nu te pârăsc nimănui. Nici lui Dumnezeu n-

am să te pârăsc.
Zice, cu îndrăzneală:

, cât aţi
stat la schit. Nu vă supăraţi că vă spun, dar aici pe
Athos toţi ne spionăm unii pe alţii... Cu un ochi la
Icoană, cu altul la megieş...

- Mă rog!
- Şi, din unele constatări, aş zice că dvoastră

chiar credeţi în Dumnezeu! Să ştiţi că eu am văzut

La chilia duzii sunt doldora de rod.

. Miron

.

Rasoforul Miron

.

acest aparat de radio este
„Evanghelia” mea

- Dom'Profesor, v-am spionat o vreme

Evanghelia muzicală

mulţi din aceştia, care zice (!) că crede în
Dumnezeu, dar se vede că-i pe altă cărare... iertaţi
părerea...

în inima lui și până

unde bate gândul lui.
- Sunte*i oaspete pe aici, și v-au arătat doar ce

au mai bun. Dar eu m-a Am văzut mul*i
cu căderi

Miroane, noi nu ne putem ridica până unde
cad ei

edem în faţă o zidire mare cât o catedrală.
Recunosc imediat Schitul Sf.

pas la marele schit. Bem apă rece
din fântâna lui Paisie. Apoi ne închinăm în biserica
imensă, goală observat în
tăcere, se apropie să ne invite la arhondaric, pentru
o trataţie sumară.

Grecii (acum sunt 12 călugări aici) i-au
alungat pe ruşi care au stăpânit schitul cândva. Că,
demult, rușii s-au revărsat puhoi pe Athos și-l cam
slavizaseră. A urmat o revoltă bizantina.

Călugărul ne întreabă:
- Aţi mâncat ceva astăzi? Lua*i

ie care te făcea să crezi că iese de la pârnaie!
Ne serveşte cu măsline, halva, pâine, cafea.
Și un păhărel de uzo, după obicei.

hotărâre.

- Dom'Profesor, când sunteţi cu mine să nu
ziceţi niciodată „nu” la uzo!

păhărelul meu de uzo şi-l
răstoarnă pe gâtlej.

Mulţumim frumos, ne ridicăm, mai intrăm o
dată în biserica vastă ca o catedrală. Închinându-
mă, parcă zăresc umbra lui Paisie Velicikovski,
ziditorul.

luăm iarăşi pe scurtătură, în miez de
pădure. Urcăm o colină, coborâm spre ţărm. Dacă

aş fi filmat acest traseu, aş fi avut un document
expresiv şi măreţ, un epitom din Athosul

eisajul se schimbă: stâncă, mal prăpăstios
de mare.

- Miroane, n-ai cum ști ce-i

m dumerit.
mari .

-
.

V
Ilie, întemeiat de

Paisie Velicikovski. Am trecut pe aici.
Facem po

. Un grec, care ne-a

gustare?
- De ieri n-am mâncat nimic! zice Miron cu o

expres

Eu refuz cu
Miron îmi zice încet:

Ia cu delicate%e

O o

etern.
P

Miron îmi zice:

Umbra lui Paisie

La Pantokrator, Dumnezeu e bine cazat

-

.
N alu

, interior
poleit, policandre aurii și fre rediind scântei
însufle%ite,

u un loc minunat de cazare...
Stau

Miron

Stavronikita, îmi
spune Miron.

lte

, mâna
care a scris Heptaimeronul Molitvele

Miron. El v-
a dat numele.

- Vasile cel Mare este „înfiatul” meu. Numele

Se arată mănăstirea Pantrokrator.
Intrarea este impresionantă. Urcăm trepte de

piatră. Zidărie medievală. Fortăreaţă pe malul
stâncos

e zăreşte arhondarul şi ne supune ritu lui
de primire: cu uzo, cu lucumi, cu o cafeluţă.

Apoi dăm fuga să ne închinăm în biserică.
O mănă s t i re ma i f rumoasă decâ t

Pantrokrator, eu n-am văzut pe patru continente.
Zidită pe stânci, fa*adă roșu bizantin

scă

de parcă s-au întrecut să-i găsească lui
Dumneze

lângă icoana „Stăreţika”, făcătoare de
minuni.

În timp ce eu mă extaziam, uitând de timp,
s-a interesat de transport şi a aflat că putem

scurta drumul, mergând pe mare: că tocmai pleacă

un vaporaş. Mă ia de haină şi mă trage spre
harsana, să nu pierdem ocazia, vaporaşul.

Eu încă nu m-am dezmeticit bine din extazul
născut de Pantrokrator, după care îmi tot sucesc
capul, de pe vapor.

Între timp, vaporul i-a avânt, pe *ărm se
zărește o altă mănăstire, este

Apa foarte limpede, transparentă, se
văd algele, peştii, fundul mării pietros.

Coborâm de pe vaporaş, în harsanaua
mănăstirii Iviru. Mănăstire cu susţinere
românească pe vremea voievozilor. Mu urme
româneşti. Radu cel Frumos, Radu cel Mare
pompau aici danii însemnate. Voievozii români,
prin danii, se puneau bine cu Dumnezeu, dar mai
reuşeau să controleze Athosul, când acesta fusese
sub ocupaţie turcă. Se poate zice că atunci,
Athostul a avut lege românească. Şi Ştefan, şi
Rareş, şi Lăpuşneanu, şi Neagoe Basarab
controlau Athosul prin danii. Vorba lui David:
”Prin aur vei controla por*ile cetă*ilor lor!”

Vizităm katholikonul. Ne închinăm la moaşte.
Aici este mâna dreaptă a lui Vasile cel Mare

şi . Este
învelită în mănuşă de argint. Sărut dreapta Marelui
Vasile, tulburat de emoţie.

- E patronul dumneavoastră, zice

Efectul de briză al moaștelor autentice

îl am de la sfân

i a
botezat Vasile.

- Moaștele astea or fi autentice? Chiar or fi
chiar ale Sfântului Vasile?

frunte. Numai moaștele
autentice produc senza%ia asta.

Silvia mi-a r

sim%ea spontan acest efe
contemplativ,

Sim%ea imediat
)

spitalier:

- N-am mâncat nimic de zice Miron, cu
o seriozitate de trapist.

se
apropie amiaza

Lintea pe Athos bate
lintea pe care am mânca

Miron.

tul Vasilisc, cel care a fost martirizat
de două ori şi care a murit de două ori. Are două

pomeniri în calendar. Una este la 22 mai. Când m-
am născut, părinţii au luat calendarul, ca să se
inspire în alegerea numelui. Ș u găsit Sf. Vasilisc.
Şi aşa m-au

- Da, Miroane. Dacă te apropii la circa 7
centimetri de ele, și dacă ai mintea golită de orice
gând, vei sim*i o furnicătură plăcută la buze, la
rădăcina nasului, la

(Prima dată, so*ia
mea evelat acest mircol psihometric,
lângă răcli*ele cu moaștele celor patru martiri de
la Niculi*el, aflate la Manastirea Cocoș, Tulcea.
Silvia ct, fără nici un
preambul de „ascultare” cathartică.

efectul de briză în prezen*a
moaștelor autentice.

Miron e impresionat de sugestia mea, îl văd
cum își apropie fa*a de răcli*a cu mâna Sfântului
Vasile, și rămâne pironit o vreme, nu se mai
dezlipea de acolo, și când a venit arhondrul să ne
ia, abia atunci Miron s-a desprins încet, reintrând
în lumea văzută. Nu l-am întrebat dacă a sim*it în
obraz acel efect de briză.

Arhondarul ne conduce la trapeză. Evident,
ne-a întrebat, o

- Aţi mâncat ceva astăzi?
aseară!

- Hai repede, să gustaţi ceva la noi...
Singuri, în trapeza vastă şi superbă. Pe masă

sosesc castroane cu mâncare aburindă. Cum
, mâncarea asta pică totuşi la ţanc.

Facem închinarea înainte de masă. Nici nu m-am
uitat ce se află în primul castron, m-am orientat
spre al doilea, care conţinea mâncărică de linte.
Am gustat. Este o grozăvie!

t-o în India. Până acum
credeam că indienii sunt cei mai tari la reţetele de
linte. Dar Athosul îi bate !

Mai sunt pe masă câteva castroane cu măsline
negre, roşii, verzi. Le-am lăsat neatinse. Când am
linte, nu-mi stric eu gustul cu din altele. Nici măcar
cu compotul de caise, la care mă tot îmbie

Am mulţumit pentru ospitalitate, am mai intrat
o dată în katholikon să sărut dreapta Marelui
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Vasile. Apoi am pornit pe un soare torid de iunie
arzător, pe o căldură de 45 grade.

Oprim o maşină, ne urcăm, aşa că facem o
porţiune de drum cu maşina, scutind alergătură.
Depăşim în goana maşinii Mănăstirea Filoteu. Aş fi
vrut să mă opresc şi la Filoteu, dar n-a fost chip. Aş

fi vrut să văd aici icoana legendară ,
care se traduce „Dulce sărutare” (dată Fiului, de
Maica Domnului). Şi mai voiam să sărut mâna lui
Ioan Gură de Aur, ierarhul absolut, pe care-l iubesc
de la 44 de ani. Când am început să scriu
Psihoterapia isihastă, Ioan Gură de Aur mi-a fost
naşul şi magistrul.

tiam că la Filoteu te poţi întâlni cu umbra
lui Vlad Ţepeş. În ipostaza sa evlavioasă! Ciudat şi
pilduitor, acest vodă mare, care încălca vârtos
porunca „să nu ucizi”, care trăgea în ţeapă fiinţă

omenească vie, ca şi Ştefan de altfel, ei bine, acest
Vlad, cât a fost pe tron, dădea anual o sumă mare –

4000 de aspri – mănăstirii Filoteu; era sponsorul
generos al mănăstirii, cerând ca, pentru aceasta,
„să ni se facă liturghie la hramul bisericii”, şi să fie
pomenită familia sa, înşirând pe: părinţii săi, Vlad
Dracul şi maica sa Eupraxia şi pe copiii săi.

Ziceam, n-am făcut popas, maşina a trecut în
goană, şoferul se grăbea să ajungă la Caracalu
unde avea de lăsat marfă.

Mănăstirea
De îndată ce ajungem, fără să ne dea răgaz de

închinare, arhondarul face o temenea demnă şi ne
invită la trapeză. Zice:

- Pofti*i să gustaţi ceva. Aţi luat masa azi?
ca un oaspete perfect, pronunţă

formula oaspetelui perfect: „N-am mâncat nimic
de aseară!”

Pe masă, apar bunătăţile casei.
răstoarnă pe gâtlej cele două păhărele de uzo – al
lui şi al meu – apoi mănâncă gospodăreşte,
onorând casa. Eu ciugulesc un pic din linte, ca să

fur reţeta. Bate ozesc o
gaură la curea, că în ultimele luni tot strânsesem
cureaua, la sfatul premierului Ciorbea, asta era
soluţia Ciorbea la criza românească.

La Filoteu, Vlad "epeș îl corupea pe
Dumnezeu

Glicofilusa

cartea

Mai ș

Caracalu e tot pe mal de mare.

Miron,

Miron

dalul indian! Apoi slob

Lintea de peAthos bate lintea indină

Văzând că cu bucatele,
mi-am scos caietul şi am scris vreo două pagini, cu
reperele dru

După o închinare,

La un popas, lângă un izvor,

- Cea mai mică abatere a călugărilor de pe
Athos mă enervează până la clocot. Orice
încălcare, mică-mare, mă înfurie. Dacă ei nu-s în
stare, de ce au venit pe Athos?

tu crezi că Muntele acesta este o
fabrică de sfinţi! Chiar dacă, până acum, Athosul a
produs 450 de sfinţi! Probabil tu ai vrut să vezi, aici
o adunătură de sfinţi cu cercule*e argintii

- Dar unii nu se schimbă deloc!
I-am răspuns:
- Cine intră aici Siluan, iese Siluan. Cine intră

aici Petroniu, iese Petroniu. Doar că, la intrare,
Siluan nu ştia că este Siluan, şi Petroniu nu ştia că

este Petroniu... Există gena sfin*eniei.
lează sfinţenia celor ce o au ascunsă în

adâncul lor.
Cine intră aici

. Adică brânză bună în burduf de câine!
- Mai există un , încă necunoscut

dezvăluie în rugăciune. „În rugăciune tu te
întâlneşti cu tine cel necunoscut ţie” (îl citez pe
părintele Teofil Părăian). Po*i să ai o revela*ie.
Dar revelaţia se sileşte!

- Dom'Profesor, eu când încep să mă rog,
adorm imediat!

- Când ţi-e somn, dormi. Roagă-te odihnit.
- Oricât de odihnit aş fi, cum încep să mă rog,

adorm imediat. Asta-i efectul rugăciunii. Mai ales
că aici rugăciunile cele multe se fac noaptea. Ca şi
cum ziua pe lumină ar fi păcat să te rogi! cum
trebuie să ne ascundem. Nu-s singurul care adorm
la rugăciune, doar că eu îi întrec pe toţi. Sforăi cel
mai tare dintre toţi! Sunt campion na*ional la
aghioase. Dar mai sunt şi alţii, care sforăie
încetişor... La şapte mănăstiri şi schituri m-am
pripăşit, şi la toate am dormit! De altfel, nici Adam
în rai nu se ruga, ci trăgea aghioase! blie nu
scrie că Adam s-a rugat! Şi la toate mănăstirile şi
schiturile unde m-am pripăşit, i-am văzut pe toţi
cucăind în strană, la mezanoptica. Unii cucăiesc,
alţii dorm pe sponci, şi sunt treziţi din când în când

Miron se mai lungaște

mului.
am pornit mai departe.

Miron îmi spune
ofurile sale:

- Miroane,

pe cap.

Muntele
reve ,

- Bine. Miron, iese de aici
Miron

Miron %ie,
care se

Ca și

La Bi

Athosul nu-i fabrică de sfin%i

că-i ghionteşte un frate când le vine rândul la
Psaltire. Doar că eu adorm primul şi mă

trezesc ultimul. Au încercat ei să mă trezească

să-mi citesc Psalmul,
dar s-au lăsat păgubaşi, că nici treaz n-au ce
face cu mine, citesc tare împleticit, deşi am o
brumă de şcoală de zootehnie... dar nu s-a
ţinut cartea de mine.

- Să încerci rugăciunea în picioare
n singurătate, cititul Psalmilor din

Și Calinic de la
Cernica citea Psaltirea mergând prin chilie,
ca să nu adoarmă. Să încerci!

- Dom'Profesor, eu am prea multe hibe...
Asta mi se trage de la bătăile din copilărie.
Multă bătaie am încasat când eram copil. Am
avut un tată beţiv. Când se îmbăta, tata o bă

am, vecinii nu se băgau niciodată. Atunci
săream eu să-i despart. S-o apăr pe mama.
Atunci amândoi, şi tata şi mama, începeau să-
mi care palme, peste cap, totdeauna peste cap.
Dădeau în mine ca demenţii. Chiar mama, pe
care încercasem să o apăr, mă snopea la
palme. Îmi ţiuiau urechile, cu urechea dreaptă
nici acum nu aud, de la bătăile acelea. Dădeau
cu rândul, la două mâini, până leşinam. Îmi
reveneam peste două zile, după care scena se
repeta. Am fugit de două ori de acasă, dar m-
au apoi, cu cotonogeală.

El continua cu altă etapă:
- Când aveam vreo 12 ani, m-a bătut

brigadierul de la colhoz. Am furat ştiuleţi de
porumb, de pe tarlaua colhozului. Voiam şi eu
porumb fiert. Am furat vreo zece ştiuleţi. M-a prins
şi m-a bătut ca dementu. Altădată am furat cartofi,
să-i coc. M-a bătut de m-a băgat în spital. În
sufletul meu s-a adunat ură multă. Ură împotriva
oamenilor. Am venit la călugărie ca să fug de
oameni demen*i. Dar peste t

mai mare mă năucea și el în bătaie… Când l-
am vizitat la închisoare la Piteşti, unde este de un
an şi jumătate, i-am zis în fa*ă: „Ai văzut mă, ai
ajuns după gratii!”

După o tăcere, continuă spovedania:
Athosul m-a lecuit de călugărie! continuă

. Şi-n ţară eram decepţionat. Întâi am intrat

,
când îmi venea rândul

,
mergând. Î
mers, Doamne Iisuse din mers.

tea
pe mama la sânge. Eram speriat, strigam,
url

prins și m-au adus în

ot dau de ei... Fratele
meu

-
Miron

Rădăcinile și fructele răzvrătirii

la Mănăstirea Banu; am văzut mâncătură

între călugări, certuri. La căminul patriarhiei,
unde am adăstat o vreme, alte mizerii. Nu vi le spun
prin viu grai, dar vi le-am pus pe o casetă. (Îmi zi

ce viciu are cutare şi cutare.)
Aici pe Athos am stat întâi la chilii greceşti.
Slugăream. Mă puneau la treabă mă umileau.
Eram convins că aşa merit! Ei mâncau carne de
mistreţ, vânat aici (?!) Ști*i, unii au și televizor, şi
video. Eu, șmotru. Am îndurat, până la ... o anumită
treabă..

Nu întreb ce treabă, nu vreau să știu.
Zice: N-am avut linişte decât când mă

prefăceam bolnav şi mă încuiam în cameră. Şi
ascultam muzică la radio. În rest roboteală. Asta
nu-i „slujire”, ci slugăreală.

Zice: La început, când am intrat în Sfântul
Munte, credeam că aici e Raiul, că aici e fericirea!
Aveam haină călugărească, dar într-o zi am

acolo

ce
totuși prin viu grai

.

cadran cadran

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă



6362

Vasile. Apoi am pornit pe un soare torid de iunie
arzător, pe o căldură de 45 grade.

Oprim o maşină, ne urcăm, aşa că facem o
porţiune de drum cu maşina, scutind alergătură.
Depăşim în goana maşinii Mănăstirea Filoteu. Aş fi
vrut să mă opresc şi la Filoteu, dar n-a fost chip. Aş

fi vrut să văd aici icoana legendară ,
care se traduce „Dulce sărutare” (dată Fiului, de
Maica Domnului). Şi mai voiam să sărut mâna lui
Ioan Gură de Aur, ierarhul absolut, pe care-l iubesc
de la 44 de ani. Când am început să scriu
Psihoterapia isihastă, Ioan Gură de Aur mi-a fost
naşul şi magistrul.

tiam că la Filoteu te poţi întâlni cu umbra
lui Vlad Ţepeş. În ipostaza sa evlavioasă! Ciudat şi
pilduitor, acest vodă mare, care încălca vârtos
porunca „să nu ucizi”, care trăgea în ţeapă fiinţă

omenească vie, ca şi Ştefan de altfel, ei bine, acest
Vlad, cât a fost pe tron, dădea anual o sumă mare –

4000 de aspri – mănăstirii Filoteu; era sponsorul
generos al mănăstirii, cerând ca, pentru aceasta,
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Ziceam, n-am făcut popas, maşina a trecut în
goană, şoferul se grăbea să ajungă la Caracalu
unde avea de lăsat marfă.

Mănăstirea
De îndată ce ajungem, fără să ne dea răgaz de

închinare, arhondarul face o temenea demnă şi ne
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ca un oaspete perfect, pronunţă

formula oaspetelui perfect: „N-am mâncat nimic
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fur reţeta. Bate ozesc o
gaură la curea, că în ultimele luni tot strânsesem
cureaua, la sfatul premierului Ciorbea, asta era
soluţia Ciorbea la criza românească.

La Filoteu, Vlad "epeș îl corupea pe
Dumnezeu

Glicofilusa

cartea

Mai ș

Caracalu e tot pe mal de mare.

Miron,

Miron

dalul indian! Apoi slob

Lintea de peAthos bate lintea indină

Văzând că cu bucatele,
mi-am scos caietul şi am scris vreo două pagini, cu
reperele dru

După o închinare,

La un popas, lângă un izvor,

- Cea mai mică abatere a călugărilor de pe
Athos mă enervează până la clocot. Orice
încălcare, mică-mare, mă înfurie. Dacă ei nu-s în
stare, de ce au venit pe Athos?

tu crezi că Muntele acesta este o
fabrică de sfinţi! Chiar dacă, până acum, Athosul a
produs 450 de sfinţi! Probabil tu ai vrut să vezi, aici
o adunătură de sfinţi cu cercule*e argintii

- Dar unii nu se schimbă deloc!
I-am răspuns:
- Cine intră aici Siluan, iese Siluan. Cine intră

aici Petroniu, iese Petroniu. Doar că, la intrare,
Siluan nu ştia că este Siluan, şi Petroniu nu ştia că

este Petroniu... Există gena sfin*eniei.
lează sfinţenia celor ce o au ascunsă în

adâncul lor.
Cine intră aici

. Adică brânză bună în burduf de câine!
- Mai există un , încă necunoscut

dezvăluie în rugăciune. „În rugăciune tu te
întâlneşti cu tine cel necunoscut ţie” (îl citez pe
părintele Teofil Părăian). Po*i să ai o revela*ie.
Dar revelaţia se sileşte!

- Dom'Profesor, eu când încep să mă rog,
adorm imediat!

- Când ţi-e somn, dormi. Roagă-te odihnit.
- Oricât de odihnit aş fi, cum încep să mă rog,

adorm imediat. Asta-i efectul rugăciunii. Mai ales
că aici rugăciunile cele multe se fac noaptea. Ca şi
cum ziua pe lumină ar fi păcat să te rogi! cum
trebuie să ne ascundem. Nu-s singurul care adorm
la rugăciune, doar că eu îi întrec pe toţi. Sforăi cel
mai tare dintre toţi! Sunt campion na*ional la
aghioase. Dar mai sunt şi alţii, care sforăie
încetişor... La şapte mănăstiri şi schituri m-am
pripăşit, şi la toate am dormit! De altfel, nici Adam
în rai nu se ruga, ci trăgea aghioase! blie nu
scrie că Adam s-a rugat! Şi la toate mănăstirile şi
schiturile unde m-am pripăşit, i-am văzut pe toţi
cucăind în strană, la mezanoptica. Unii cucăiesc,
alţii dorm pe sponci, şi sunt treziţi din când în când

Miron se mai lungaște

mului.
am pornit mai departe.

Miron îmi spune
ofurile sale:

- Miroane,

pe cap.

Muntele
reve ,

- Bine. Miron, iese de aici
Miron

Miron %ie,
care se

Ca și

La Bi

Athosul nu-i fabrică de sfin%i

că-i ghionteşte un frate când le vine rândul la
Psaltire. Doar că eu adorm primul şi mă

trezesc ultimul. Au încercat ei să mă trezească

să-mi citesc Psalmul,
dar s-au lăsat păgubaşi, că nici treaz n-au ce
face cu mine, citesc tare împleticit, deşi am o
brumă de şcoală de zootehnie... dar nu s-a
ţinut cartea de mine.

- Să încerci rugăciunea în picioare
n singurătate, cititul Psalmilor din

Și Calinic de la
Cernica citea Psaltirea mergând prin chilie,
ca să nu adoarmă. Să încerci!

- Dom'Profesor, eu am prea multe hibe...
Asta mi se trage de la bătăile din copilărie.
Multă bătaie am încasat când eram copil. Am
avut un tată beţiv. Când se îmbăta, tata o bă

am, vecinii nu se băgau niciodată. Atunci
săream eu să-i despart. S-o apăr pe mama.
Atunci amândoi, şi tata şi mama, începeau să-
mi care palme, peste cap, totdeauna peste cap.
Dădeau în mine ca demenţii. Chiar mama, pe
care încercasem să o apăr, mă snopea la
palme. Îmi ţiuiau urechile, cu urechea dreaptă
nici acum nu aud, de la bătăile acelea. Dădeau
cu rândul, la două mâini, până leşinam. Îmi
reveneam peste două zile, după care scena se
repeta. Am fugit de două ori de acasă, dar m-
au apoi, cu cotonogeală.

El continua cu altă etapă:
- Când aveam vreo 12 ani, m-a bătut

brigadierul de la colhoz. Am furat ştiuleţi de
porumb, de pe tarlaua colhozului. Voiam şi eu
porumb fiert. Am furat vreo zece ştiuleţi. M-a prins
şi m-a bătut ca dementu. Altădată am furat cartofi,
să-i coc. M-a bătut de m-a băgat în spital. În
sufletul meu s-a adunat ură multă. Ură împotriva
oamenilor. Am venit la călugărie ca să fug de
oameni demen*i. Dar peste t

mai mare mă năucea și el în bătaie… Când l-
am vizitat la închisoare la Piteşti, unde este de un
an şi jumătate, i-am zis în fa*ă: „Ai văzut mă, ai
ajuns după gratii!”

După o tăcere, continuă spovedania:
Athosul m-a lecuit de călugărie! continuă

. Şi-n ţară eram decepţionat. Întâi am intrat

,
când îmi venea rândul

,
mergând. Î
mers, Doamne Iisuse din mers.

tea
pe mama la sânge. Eram speriat, strigam,
url

prins și m-au adus în

ot dau de ei... Fratele
meu

-
Miron

Rădăcinile și fructele răzvrătirii

la Mănăstirea Banu; am văzut mâncătură

între călugări, certuri. La căminul patriarhiei,
unde am adăstat o vreme, alte mizerii. Nu vi le spun
prin viu grai, dar vi le-am pus pe o casetă. (Îmi zi

ce viciu are cutare şi cutare.)
Aici pe Athos am stat întâi la chilii greceşti.
Slugăream. Mă puneau la treabă mă umileau.
Eram convins că aşa merit! Ei mâncau carne de
mistreţ, vânat aici (?!) Ști*i, unii au și televizor, şi
video. Eu, șmotru. Am îndurat, până la ... o anumită
treabă..

Nu întreb ce treabă, nu vreau să știu.
Zice: N-am avut linişte decât când mă

prefăceam bolnav şi mă încuiam în cameră. Şi
ascultam muzică la radio. În rest roboteală. Asta
nu-i „slujire”, ci slugăreală.

Zice: La început, când am intrat în Sfântul
Munte, credeam că aici e Raiul, că aici e fericirea!
Aveam haină călugărească, dar într-o zi am

acolo

ce
totuși prin viu grai

.
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dezbrăcat-o! Am fost şi la Prodromu o vreme.
Ocnă! Mă punea părintele econom să lucrez dur!
Argat, nu călugăr. La Prodromu se face cătănie.
Cică așa se călește monahul, așa șterge urmele
lumești cu care intră aici. Părintele Petroniu e un
în*elept, cu
binecuvântările, cu patrafirul... nu se bagă la
împăr*irea ascultărilor. Dar părintele econom mi-a
dat multe șuturi. Pu*ini rezistă la Prodromu. Pleacă

to*i de aolo, la alte mănăstiri. EuaAm plecat la
Colciu. Aici am avut zile bune. La Colciu, de când a
orbit Părintele stareţ, e altfel, e mai
moale. Tinerii ăștia veniţi de la Frăsinei
omenoși. Doar că haleala, la dânșii este drămuită.
Pe Athos, v-au dat vreodată mâncare pe săturate?
spuneţi drept!

mereu senzaţia că

mănânc aici mai mult decât este necesar trupului!
Zice: O fi la dumneavoastră… Da

eu flămând De altfel, niciodată în viaţa mea n-
am mâncat pe săturate. Dar zgârcenie ca aici eu n-
am văzut. Iar grecii sunt cei mai zgârciţi oameni.
Şmecheri şi zgârciţi. Se ţin mândri.

Zic: Mândria este o formă de protecţie. Ei au
o ereditate defensivă…

chilie de la marginea mării. Nu mă

trage aţa să intru, dar zice că-i în drumul
nostru, n-o putem ocoli; să intrăm doar pentru o
cană cu apă! zice.

stă un stareţ bătrân de 80 de ani şi
doi monahi mai tineri care au grijă de bătrân.

îmi spune pe şleau că unul din aceştia doi l-a
pişcat pe fund, cu neruşinare, când a lucrat el aici,
în urmă cu un an.

După a părăsit
chilia, scârbit şi ruşinat. A mers şi s-a spove t la un
părinte din schit românesc. I-a spus că vrea să-i
pârască pe aceia la Protos. Dar duhovnicul l-a
oprit, zicând:

„Aici noi nu pârâm, că pâra nu-i un mod de
îndreptare. Cazurile astea sunt atât de rare, încât e
posibil ca Protosul să nu te creadă, ci să te arunce
imediat de pe Athos, ca om cu năluciri urâte.
Aşadar pâra este exclusă. Aici se practică canonul
şi ispăşirea, nu pîra. Când este o pricină între doi
fraţi, să nu se gândească vreunul din ei să toarne la
oficialităţi. Numai duhovnicul ştie să îndrepte

e un sfânt probabil, dar el este

Dionisie,
, sunt tare

Zic: Da. Am mereu am

r eu sunt
mer .

Este o
Miron

La chilie,

Miron

parascovenia asta, Miron
di

Chilia lui Papa Thalasie

lucrurile, cu canon greu. Dacă tu te porţi ca un
răzvrătit, atunci care mai este rolul meu în pocăinţa
ta? Tot aşa, pricinaşul tău are şi el duhovnic, care
va alunga din el dracul trupesc.”

vrea să ne oprim la
chilia tristei sale amintiri, ca să le arate fraţilor
că nu le poartă pică, că nu i-a pârât şi că nu are
duşmănie pe ei; deşi eu vedeam că multă vrajbă

ţine în el.
Ne-au văzut de departe, probabil, că ne

aşteptau la intrare. Suntem serviţi cu
promptitudine, dar cu mocneală şi stinghereală.
Gustăm din politeţe, cafea, măsline, apă, lucumi.
Nici măcar , mereu disponibil la îndoparea
stomacului, de data asta nu s-a lăcomit.

schimbă

câteva cuvinte cu fraţii, mulţumim de trataţie şi
plecăm.

Ne îndepărtăm de ţărm şi intrăm iarăşi pe
drum de munte. Păduri răcoroase şi urcuş pieptiş.

La un luminiș, zăresc o gospodărie frumoasă.
îmi spune că acolo este chilia Provata,

ţinută de doi fraţi basarabeni. Fraţi de sânge adică,
nu numai de cin.

îi cunoaşte de mult pe cei doi fraţi, şi mi-
i încondeiază, uitând mereu că, măcar pe Athos,
năravul încondeierii trebuie curmat!

- De ce să fie curmat, dacă spun adevărul?
, tu nu spui adevărul. Omul care

cârteşte nu spune adevărul. Tu ştii ce-i adevărul?
- Dacă-i alb, spun că-i alb. Şi dacă-i strâmb,

spun că-i strâmb.
- Părintele Arsenie spunea: În mintea

strâmbă, chiar şi adevărul se strâmbă... Chiar tu
mi-ai spus că ai o minte strâmbată de brutalizările
tinere*ii.

zice că are o minte obidită, dar nu
strâmbă.

- Pe Athos, ai putea să-ţi corectezi mişcarea
greşită a minţii.

- Ce-i aceea mişcare greşită a minţii?
ntea poate avea trei mişcări: Pe

potriva firii; ; şi mai presus de fire.
De aici, rezultă şi cele trei feluri de vieţuire:
omenească (dacă mintea e pe potriva firii);
dobitocească (dacă mintea e împotriva firii) şi

Acum rasoforul Miron
„ ”

Miron

Închinare la paraclis. Apoi Miron

Miron

Miron

- Miron

Boca

Miron

- Uite ce-i. Mi
împotriva firii

Cu mintea mai presus de fire

îngerească (dacă mintea este mai presus de fire).
- Ceva am înţeles. Să faci ce zice pop

este mintea omului
care critică şi osândeşte Mintea împotriva firii este
să crezi că oamenii sunt răi.

- Toţi oamenii sunt răi! Lupi.
- Apocalipsa numeşte prima categorie din cele

patru de oameni „vătămătorii”. Aceștia nu-s răi, ci
doar fac rău!

- Dacă face răul, el nu-i rău?
- Un om face răul din cauză că el însuşi e

victima unei nevroze, a unei psihopatii, a unei gene
criminogene. Aceştia trebuie trataţi, nu puşi la zid!
Pe aceştia sau îi ajuţi, sau te fereşti de ei, îi
îndiguiești. Dar să nu-i urăști. Aşa cum un doctor
nu-şi urăşte bolnavii. Doar mintea împotriva firii
critică tot, urăşte tot. Ia-ţi-l patron pe sfântul
Aretas, care s-a mântuit „fără

osteneală”, fără asceză, ci doar pentru că-n viaţa
sa n-a osândit pe nimeni.

- Interesant, să-mi mai spuneţi despre Aretas.
să dobândeşti o gândire măcar

pe potriva firii, dacă nu chiar mai presus de fire!
- Dom'Profesor, dar aţi spus că, pe Athos,

trebuie să intri Siluan ca să ieşi Siluan! Am înţeles
că cine intră

îi poate revela că este folositor
să gândeşti mai presus de fire!

m trăit pe viu puterea Athosului de a-ţi
influen*a

- O să vă schimbaţi părerea când vă voi spune
că şi dvoastră aţi fost bârfit şi muşcat șerpește de un
românaş de la Vatopedu. V-a vorbit „cu osândire”,
ca să folosesc cuvântul potrivit. N-o să mai
idealizaţi Muntele dacă aţi auzi cum vă bârfeşte
câte unul de-ai noştri! Cineva zicea că a*i fost chiar
în India cea neagră Și-i pune*i pe oameni să facă

isihasm ca Alexandu Ioan Cuza!

noștri (să nu-i
confunzi cu ze

Oricum, idealizaţi Athosul! zice
- Eu nu îl idealizez, pentru că el este deja ideal,

de 1000 de ani, de la Athanasie cel Mare încoace.
Athosul este ideal de 2000 de ani, de când Maica
Domnului, zărind aceste înălţimi, a exclamat:
„Acest Munte este în destinul meu!” Înţelegi tu ce

a, nu ce
face el. Cum vine asta, împotriva firii?

- Mintea împotriva firii
.

un sfânt leneș,

- Pe Athos po%i

Miron iese Miron!
- Dar lui Miron

- A
mintea.

Miron mi-o zice:

!

- Miron, zvonurile ce-mi spui tu nu vin de pe
Athos, ci din patrie, de la zeliștii

lotiștii).
- Miron.

frază grozavă? Eu nu am ce idealiza, că acest loc
şiroieşte de ideal!

- Să vă spun ce mai zicea insul sub*irel de la
Vatopedu...

, nu vreau să-mi spui! L-am văzut
eu însumi, am vorbit cu el, mi-a arătat cărţi rare şi
documente româneşti din podul bibliotecii. La
plecare, m-a condus până dincolo de poartă. Aș

zice că în el sunt doi oameni. Unul care cade în
capcana iluziei şi a superstiţiei; și altul ambi*ios să

se facă folositor altora. Se dă mic ca să fie văzut
mare. Ceea ce crezi că este invidie şi aroganţă la
acest „românaş”, este doar o perdeluţă de fum
lumesc (cu care a venit de pe băncile unei şcoli
întrerupte). Când perdeluţa

citi chipul său monahicesc.
Uneori, ei pun o haină monahicească peste un om
scindat. ânsul, haina îl va face călugăr,
deocamdată.

- Nu m-aţi dat gata că-i ursi*i darul vindecării!
zice . Nu-i greu să fii vindecător dacă eşti
călugăr pe Athos, că poporul oricum crede că pe
Athos toţi fac minuni. Când am venit pe Athos,
toţi ologii şi ofticoşii din comuna mea au venit cu
teancuri de acatiste, să le duc la Athos (şi cu bani,
evident, că acatist fără bani nu funcţionează). Mi
le-au dat cu credinţa că, după ce voi depune
acatistul pe Athos, se vor vindeca urgent!

, să nu te miri că, la întoarcere, vei găsi
un sat sănătos... şi că îţi vor pupa mâna pentru ce-
ai făcut!

- Glumiţi fain
- Mersi. Dar aşa va fi. Îţi vor pupa mâinile, în

satul acela unde ai fost bătut şi călcat în picioare…

Iar acel frate de la Vatopedu nu va sta degeaba.
Simpla rămânere aici te sporește! Dacă tu l-ai
surprins într-un moment infantil, căzut sub păcatul
osândirii, îţi zic, asta se cade să fie spre trezia lui.
Iar păcatul de azi, îi va fi

, chiar aţi inventat un fel de
grupare religioasă de care unii s-au speriat

Iarăşi mă bine dispune la un râs sănătos.
- Să știi că jumătate din minciunile care

circulă despre mine sunt advărate!
- Iertare că v-am întrebat aşa direct! se

smereşte el.
- Direct și la sursă! Altfel cazi în cursă.

- Nu, Miron

de fum lumesc se va
risipi, se va putea

Pe d
Calea sa este aici și, vindecându-se,

va putea vindeca pre mul%i.

Miron

em

- Miron

, dom Profesor.

de mântuire.
- Dom'Profesor

?
Zic:
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dezbrăcat-o! Am fost şi la Prodromu o vreme.
Ocnă! Mă punea părintele econom să lucrez dur!
Argat, nu călugăr. La Prodromu se face cătănie.
Cică așa se călește monahul, așa șterge urmele
lumești cu care intră aici. Părintele Petroniu e un
în*elept, cu
binecuvântările, cu patrafirul... nu se bagă la
împăr*irea ascultărilor. Dar părintele econom mi-a
dat multe șuturi. Pu*ini rezistă la Prodromu. Pleacă

to*i de aolo, la alte mănăstiri. EuaAm plecat la
Colciu. Aici am avut zile bune. La Colciu, de când a
orbit Părintele stareţ, e altfel, e mai
moale. Tinerii ăștia veniţi de la Frăsinei
omenoși. Doar că haleala, la dânșii este drămuită.
Pe Athos, v-au dat vreodată mâncare pe săturate?
spuneţi drept!

mereu senzaţia că

mănânc aici mai mult decât este necesar trupului!
Zice: O fi la dumneavoastră… Da

eu flămând De altfel, niciodată în viaţa mea n-
am mâncat pe săturate. Dar zgârcenie ca aici eu n-
am văzut. Iar grecii sunt cei mai zgârciţi oameni.
Şmecheri şi zgârciţi. Se ţin mândri.

Zic: Mândria este o formă de protecţie. Ei au
o ereditate defensivă…

chilie de la marginea mării. Nu mă

trage aţa să intru, dar zice că-i în drumul
nostru, n-o putem ocoli; să intrăm doar pentru o
cană cu apă! zice.

stă un stareţ bătrân de 80 de ani şi
doi monahi mai tineri care au grijă de bătrân.

îmi spune pe şleau că unul din aceştia doi l-a
pişcat pe fund, cu neruşinare, când a lucrat el aici,
în urmă cu un an.

După a părăsit
chilia, scârbit şi ruşinat. A mers şi s-a spove t la un
părinte din schit românesc. I-a spus că vrea să-i
pârască pe aceia la Protos. Dar duhovnicul l-a
oprit, zicând:

„Aici noi nu pârâm, că pâra nu-i un mod de
îndreptare. Cazurile astea sunt atât de rare, încât e
posibil ca Protosul să nu te creadă, ci să te arunce
imediat de pe Athos, ca om cu năluciri urâte.
Aşadar pâra este exclusă. Aici se practică canonul
şi ispăşirea, nu pîra. Când este o pricină între doi
fraţi, să nu se gândească vreunul din ei să toarne la
oficialităţi. Numai duhovnicul ştie să îndrepte

e un sfânt probabil, dar el este

Dionisie,
, sunt tare

Zic: Da. Am mereu am

r eu sunt
mer .

Este o
Miron

La chilie,

Miron

parascovenia asta, Miron
di

Chilia lui Papa Thalasie

lucrurile, cu canon greu. Dacă tu te porţi ca un
răzvrătit, atunci care mai este rolul meu în pocăinţa
ta? Tot aşa, pricinaşul tău are şi el duhovnic, care
va alunga din el dracul trupesc.”

vrea să ne oprim la
chilia tristei sale amintiri, ca să le arate fraţilor
că nu le poartă pică, că nu i-a pârât şi că nu are
duşmănie pe ei; deşi eu vedeam că multă vrajbă

ţine în el.
Ne-au văzut de departe, probabil, că ne

aşteptau la intrare. Suntem serviţi cu
promptitudine, dar cu mocneală şi stinghereală.
Gustăm din politeţe, cafea, măsline, apă, lucumi.
Nici măcar , mereu disponibil la îndoparea
stomacului, de data asta nu s-a lăcomit.

schimbă

câteva cuvinte cu fraţii, mulţumim de trataţie şi
plecăm.

Ne îndepărtăm de ţărm şi intrăm iarăşi pe
drum de munte. Păduri răcoroase şi urcuş pieptiş.

La un luminiș, zăresc o gospodărie frumoasă.
îmi spune că acolo este chilia Provata,

ţinută de doi fraţi basarabeni. Fraţi de sânge adică,
nu numai de cin.

îi cunoaşte de mult pe cei doi fraţi, şi mi-
i încondeiază, uitând mereu că, măcar pe Athos,
năravul încondeierii trebuie curmat!

- De ce să fie curmat, dacă spun adevărul?
, tu nu spui adevărul. Omul care

cârteşte nu spune adevărul. Tu ştii ce-i adevărul?
- Dacă-i alb, spun că-i alb. Şi dacă-i strâmb,

spun că-i strâmb.
- Părintele Arsenie spunea: În mintea

strâmbă, chiar şi adevărul se strâmbă... Chiar tu
mi-ai spus că ai o minte strâmbată de brutalizările
tinere*ii.

zice că are o minte obidită, dar nu
strâmbă.

- Pe Athos, ai putea să-ţi corectezi mişcarea
greşită a minţii.

- Ce-i aceea mişcare greşită a minţii?
ntea poate avea trei mişcări: Pe

potriva firii; ; şi mai presus de fire.
De aici, rezultă şi cele trei feluri de vieţuire:
omenească (dacă mintea e pe potriva firii);
dobitocească (dacă mintea e împotriva firii) şi

Acum rasoforul Miron
„ ”

Miron

Închinare la paraclis. Apoi Miron

Miron

Miron

- Miron

Boca

Miron

- Uite ce-i. Mi
împotriva firii

Cu mintea mai presus de fire

îngerească (dacă mintea este mai presus de fire).
- Ceva am înţeles. Să faci ce zice pop

este mintea omului
care critică şi osândeşte Mintea împotriva firii este
să crezi că oamenii sunt răi.

- Toţi oamenii sunt răi! Lupi.
- Apocalipsa numeşte prima categorie din cele

patru de oameni „vătămătorii”. Aceștia nu-s răi, ci
doar fac rău!

- Dacă face răul, el nu-i rău?
- Un om face răul din cauză că el însuşi e

victima unei nevroze, a unei psihopatii, a unei gene
criminogene. Aceştia trebuie trataţi, nu puşi la zid!
Pe aceştia sau îi ajuţi, sau te fereşti de ei, îi
îndiguiești. Dar să nu-i urăști. Aşa cum un doctor
nu-şi urăşte bolnavii. Doar mintea împotriva firii
critică tot, urăşte tot. Ia-ţi-l patron pe sfântul
Aretas, care s-a mântuit „fără

osteneală”, fără asceză, ci doar pentru că-n viaţa
sa n-a osândit pe nimeni.

- Interesant, să-mi mai spuneţi despre Aretas.
să dobândeşti o gândire măcar

pe potriva firii, dacă nu chiar mai presus de fire!
- Dom'Profesor, dar aţi spus că, pe Athos,

trebuie să intri Siluan ca să ieşi Siluan! Am înţeles
că cine intră

îi poate revela că este folositor
să gândeşti mai presus de fire!

m trăit pe viu puterea Athosului de a-ţi
influen*a

- O să vă schimbaţi părerea când vă voi spune
că şi dvoastră aţi fost bârfit şi muşcat șerpește de un
românaş de la Vatopedu. V-a vorbit „cu osândire”,
ca să folosesc cuvântul potrivit. N-o să mai
idealizaţi Muntele dacă aţi auzi cum vă bârfeşte
câte unul de-ai noştri! Cineva zicea că a*i fost chiar
în India cea neagră Și-i pune*i pe oameni să facă

isihasm ca Alexandu Ioan Cuza!

noștri (să nu-i
confunzi cu ze

Oricum, idealizaţi Athosul! zice
- Eu nu îl idealizez, pentru că el este deja ideal,

de 1000 de ani, de la Athanasie cel Mare încoace.
Athosul este ideal de 2000 de ani, de când Maica
Domnului, zărind aceste înălţimi, a exclamat:
„Acest Munte este în destinul meu!” Înţelegi tu ce

a, nu ce
face el. Cum vine asta, împotriva firii?

- Mintea împotriva firii
.

un sfânt leneș,

- Pe Athos po%i

Miron iese Miron!
- Dar lui Miron

- A
mintea.

Miron mi-o zice:

!

- Miron, zvonurile ce-mi spui tu nu vin de pe
Athos, ci din patrie, de la zeliștii

lotiștii).
- Miron.

frază grozavă? Eu nu am ce idealiza, că acest loc
şiroieşte de ideal!

- Să vă spun ce mai zicea insul sub*irel de la
Vatopedu...

, nu vreau să-mi spui! L-am văzut
eu însumi, am vorbit cu el, mi-a arătat cărţi rare şi
documente româneşti din podul bibliotecii. La
plecare, m-a condus până dincolo de poartă. Aș

zice că în el sunt doi oameni. Unul care cade în
capcana iluziei şi a superstiţiei; și altul ambi*ios să

se facă folositor altora. Se dă mic ca să fie văzut
mare. Ceea ce crezi că este invidie şi aroganţă la
acest „românaş”, este doar o perdeluţă de fum
lumesc (cu care a venit de pe băncile unei şcoli
întrerupte). Când perdeluţa

citi chipul său monahicesc.
Uneori, ei pun o haină monahicească peste un om
scindat. ânsul, haina îl va face călugăr,
deocamdată.

- Nu m-aţi dat gata că-i ursi*i darul vindecării!
zice . Nu-i greu să fii vindecător dacă eşti
călugăr pe Athos, că poporul oricum crede că pe
Athos toţi fac minuni. Când am venit pe Athos,
toţi ologii şi ofticoşii din comuna mea au venit cu
teancuri de acatiste, să le duc la Athos (şi cu bani,
evident, că acatist fără bani nu funcţionează). Mi
le-au dat cu credinţa că, după ce voi depune
acatistul pe Athos, se vor vindeca urgent!

, să nu te miri că, la întoarcere, vei găsi
un sat sănătos... şi că îţi vor pupa mâna pentru ce-
ai făcut!

- Glumiţi fain
- Mersi. Dar aşa va fi. Îţi vor pupa mâinile, în

satul acela unde ai fost bătut şi călcat în picioare…

Iar acel frate de la Vatopedu nu va sta degeaba.
Simpla rămânere aici te sporește! Dacă tu l-ai
surprins într-un moment infantil, căzut sub păcatul
osândirii, îţi zic, asta se cade să fie spre trezia lui.
Iar păcatul de azi, îi va fi

, chiar aţi inventat un fel de
grupare religioasă de care unii s-au speriat

Iarăşi mă bine dispune la un râs sănătos.
- Să știi că jumătate din minciunile care

circulă despre mine sunt advărate!
- Iertare că v-am întrebat aşa direct! se

smereşte el.
- Direct și la sursă! Altfel cazi în cursă.

- Nu, Miron

de fum lumesc se va
risipi, se va putea

Pe d
Calea sa este aici și, vindecându-se,

va putea vindeca pre mul%i.

Miron

em

- Miron

, dom Profesor.

de mântuire.
- Dom'Profesor

?
Zic:

cadran cadran
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La schitul fraţilor basarabeni
Din vorbă-n vorbă, am ajuns la schit. La

Provata. Am spus „schit”, dar este o ditamai
gospodărie moldovenească, cu porţi, cu acareturi,
cu dependinţe.

ei doi fraţi basarabeni ne-au văzut
apropiindu-ne de poarta lor şi ne-au întâmpinat.
Erau doi flăcăi înalţi, bine clădiţi, trăind cu
mulţumire viaţa lor pe Athos.

Ne-am spălat la fântână şi ne
asă. Erai înclinat

să-i vezi mai mult gospodari decât călugări. Dar
când îi vedeai rugându-se, îţi schimbai smerit
părerea: erau numai duh, numai flacără.

Ne-au dat o ciorbă de legume tocmai luată de
pe foc. Au smuls de pe strat ceapă verde. Au scos şi
o carafă de vin roşu. Şi pâine coaptă pe vatră.

Masa a fost scurtă şi am trecut la treburi.
Perimetrul schitului arăta ca un şantier.

Renovări mari la chilie. Fratele mic repară maşina
schitului. Fratele mare geluieşte o scândură.
Vorbeşte despre strădania modernizării chiliei. Şi
nevoia de bani pentru renovări. Ca să facă un ban,
merge frecvent în România să vândă câte ceva. Se
strânge ceva din comerţ danii. Şi toţi banii
îi bagă în constr . Ca să arate ca la greci.
Grecii rezolvă mai simplu, ei primesc mult bănet
din fonduri europene, milioane de drahme.
Românii nu primesc nimic! zice.

Şi pornim mai departe, că mai avem cale lungă

până la schitul Lacu.
În cale, mai vedem schitul părintelui Nionil:

om singur, fantast, cu spaime apocaliptice. Îl
salutăm şi dăm să ne vedem de drum. Dar el ne mai
însoţeşte doi paşi, ne spune despre semnele
timpului şi sfârşitul lumii. Ne arată grădina lui
bogată, zice că sapă la grădină şi are vedenii...

Prin grădină umblă două ţestoase, lipa-lipa...
Părintele Nionil le goneşte, ele se îndepărtează

încet-încet. Zice: „Eu le alung, dar ele vor veni
repede înapoi, le plac legumele, mănâncă şi fac
pagubă! Seara pe rouă este timpul lor.”

Îl salutăm pe părintele Nionil şi pornim mai
departe. Sunt 11 ore de când mergem. Mintea e
plină de munţi şi biserici, de pădure şi ţărm de
mare, de poteci şi râpe, de căţărări prudente şi
echilibristică pe punţi suspendate.

C

-am închinat la
paraclis. Apoi ne-au poftit la m

Strașnic.

, ceva din
uc%ie

America la orizont
Rasoforul Miron mai avea fere

surprize. Sacul cu pozne

Luat prin surprindere, fac ochii mari.

- De ce vrei

de c

„
pentru cei trândavi și mocni%i.” Eu trândav

sunt

Zic: Da, știu pe unul care, din limbu%ie, și-a
pierdut via%a.

- Da.

la nici un schit.

- serioase

Îi promit

să-mi o
nu era încă golit.

Zice: - Dom'Profesor, daţi-mi un paşaport de
America!

- Adică ajutaţi-mă să obţin o viză. Ştiu că aveţi
rela*ii prin America. Ajutaţi-mă să obţin o viză!

să mergi în America?
- Să muncesc. Să duc o viaţă de om. În

România n-am nici o şansă să duc o viaţă de om. În
România am via*ă âine bătut. Am sperat că

monahismul mă va scoate din viaţa de câine. Eu n-
am venit aici din mare plăcere, ci din scârbă, din
silă de viaţă. Am umblat prin câteva mănăstiri. Pe
unde am fost, m-am purtat cu atâta sinceritate,
încât mi-au dat șuturi în fund. Un unchi al meu,
con*opist la primărie, mi-a spus: Călugăria este
făcută

, dar nu-s mocnit, ci-s limbut. Ajuta*i-mă cu o
viză de America! N-o să vă fac de râs. Dacă nu
găsesc imediat de lucru, intru la început într-o
mănăstire pe-acolo... Unde merg, mă paște
mănăstirea. Nu vă fac de râs. Încep să mă vindec de
limbu*ie.

Zicie: Mă ajuta*i?
Îţi fac rost de o invitaţie oficială. Să îmi

spui când ai vrea să pleci?
- Cât puteţi dvoastră de repede, atunci plec.

Aici nu mai fac mul*i purici. Acum nu mai sunt
primit Cu îngăduin*a celor de a
Colciu, m-am aciuat într-o şandrama pustie, la
capătul harsanalei, pe mal de mare. Dar nu pot
dormi când aud vuind valurile mării... Mă

enervează foarte tare vuietul mării.
Da, asta arată că ai o tulburări . În

genere, valurile mării sunt vindecătoare, chiar
există aşa numita thalasoterapie. Când te irită
valurile mării, asta indică un conflict traumatic cu
părinţii tăi, despre care mi-ai spus de altfel...

că, în circa o lună de zile, aş putea să

obţin invitaţia oficială pentru el. Să te pregăteşti!
zic.

- Săru-mâna, zice.

Colac peste pupăză
Din sacul cu surprize, Miron mai scoate una,

sper ultima pe ziua de azi. Zice:

Scoate din buzunarul adânc

,
matrapazlâcuri cule

caseta aceasta. Am vorbit deschis. Nu
rul.

-
-

Miron

de .

N-a mai scos nici un cuvânt
robabil m-a trecut și pe mine

c.

Am ajuns la schitul lui Agachie, primul din
cele 7 case din complexul românesc Lacu. Aici, la
Agachie, Miron

Sch

ri prin
cablu, de la 3 km.

- Dom'Profesor, să ştiţi că ideea să vă însoţesc
pe Munte n-a fost a părintelui de la Colciu. Eu i-am
cerut părintelui Şova să-mi dea ascultare să vă duc
pe scurtătură. Voiam să am prilej să vă spun
căzăminte de pe Muntele Athos. Ce v-am spus eu pe
drum, e doar o pospăială. Iată, vă dau un
document!

al hainei negre o
casetă. Zice:

- Am înregistrat pe casetă, cu vocea mea
se de pe aici. Să le publica*i...

la ziar. Şi mai departe, vom vedea. Vă rog să luaţi
vreau să

produc scandal, ci arăt adevă

.i-am spus cum e cu adevărul celor nervoși...
Vreau să se facă dreptate. Athosul este totuşi

Athos! Vreau să-i învăţ minte pe unii de pe aici...
Ştiţi că şi Hristos dădea cu biciul în cămătari!

- Nu, Hristos n-a lovit cămătarii. El a alungat,
cu biciul, animalele de jertfă din templu.

- Eu i-aş fi pocnit pe cămătari, nu pe animale!
îmi dă caseta.

O preiau, o cântăresc în palmă câteva clipe.
Apoi o arunc într-o prăpastie care tocmai se ivise
lângă cărare.

El m-a privit şocat. Era negru supărare
Zice: Să ști*i că mai am una!

toată seara aceea.
P în tagma
prigonitorilor săi. Dar l-am asigurat că treaba cu
invita*ia pentru America rămâne valabilă, așa că i-
a mai venit inima la lo

era cunoscut ca un cal breaz. S-au
făcut şi glume pe seama lui, dar el era obișnui să

încaseze în tăcere.
itul lui Agachie, nou şi modernizat, era

atât de frumos că bătea şi schiturile pricopsiţilor de
greci! Ceva aşa, confort trei stele... E situat pe un
pisc semeţ. Veranda avea peretele de sticlă, şi-n
faţă vedeai vârful Aton, iar jos se vedea toată valea,
p velişte grozavă. Apa curentă și-o aducea

Înserare, cu fa$a spre piscuri

Am admirat

Am ajuns la ca
.

r
Miron a plecat la un schit în apropiere,

un surâs de

Peste patr

Vin, iau receptorul. Era Miron.
- Dom'Profesor, o minune! O vindecare, în

satul meu din Ilfov... Mi-a scris
cat s

acatiste la Athos
mi pupe mâinile.

nune nu i-a schimbat via%a.
ântul

Aretas. Apoi telefonul s-a întrerupt, probabil i s-au
terminat fisele, drahmele.

N-am mai avut nici o vest

Într-o zi, când eram în București, în biroul
redac%iei unde lucrez

un an și cinci luni pe Athos.
Apoi a terminat definitiv cu Sfântul Munte

e

Mai are pe el haina . Haina
aceasta

Zice c ge la deghizarea asta de nevoie.
Zice: To%i m-

şi apoi am coborât într-o vale
adâncă unde erau cele şapte case ale schitului
Lacu.

sa stareţului Ştefan, pe
înnoptate

Eu am rămas la casa stareţului Ştefan, ia
unde a

dormit în noaptea aceea. La despărţire, i-am strâns
mâna şi i-am zis:

- Sus să avem inimile, prietene!
Şi am văzut pe faţa sa precară

împăcare cu soarta.

u zile, mă aflam la Prodromu. Şi am
fost chemat grabnic la telefon, că mă caută cineva!

un neam că s-a
vinde o femeie bolnavă care îmi dăduse ă pun

. Femeia vindecată zice că

aşteaptă să mă întorc să- N-am
spus la nimeni, că oricum nu m-ar crede nimeni...
Să nu spuneţi la nimeni!

- Aşa să fie.
Nu era prea convins că are vreun rol în treaba

asta. Oicum, această mi
Îmi mai zice că vrea să-l înfieze pe Sf

e de la el, multă
vreme.

, intră pe neașteptate
rasoforul Miron.

Îmi povestește ce-a mai făcut și ce n-a făcut.
Îmi spune că a stat

. Acum
vrea să plec în Italia, să caute de lucru. A ales
Italia, că-i mai aproape.

călugărească

e singurul adăpost pe care i l-a dat
călugăria.

ă recur
au lovit. Doar haina asta mă apără.

Dumnezeu mă va ierta.

Un miracol în evul secular

La adăpost de vrăjmășia lumii

cadran cadran
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La schitul fraţilor basarabeni
Din vorbă-n vorbă, am ajuns la schit. La

Provata. Am spus „schit”, dar este o ditamai
gospodărie moldovenească, cu porţi, cu acareturi,
cu dependinţe.

ei doi fraţi basarabeni ne-au văzut
apropiindu-ne de poarta lor şi ne-au întâmpinat.
Erau doi flăcăi înalţi, bine clădiţi, trăind cu
mulţumire viaţa lor pe Athos.

Ne-am spălat la fântână şi ne
asă. Erai înclinat

să-i vezi mai mult gospodari decât călugări. Dar
când îi vedeai rugându-se, îţi schimbai smerit
părerea: erau numai duh, numai flacără.

Ne-au dat o ciorbă de legume tocmai luată de
pe foc. Au smuls de pe strat ceapă verde. Au scos şi
o carafă de vin roşu. Şi pâine coaptă pe vatră.

Masa a fost scurtă şi am trecut la treburi.
Perimetrul schitului arăta ca un şantier.

Renovări mari la chilie. Fratele mic repară maşina
schitului. Fratele mare geluieşte o scândură.
Vorbeşte despre strădania modernizării chiliei. Şi
nevoia de bani pentru renovări. Ca să facă un ban,
merge frecvent în România să vândă câte ceva. Se
strânge ceva din comerţ danii. Şi toţi banii
îi bagă în constr . Ca să arate ca la greci.
Grecii rezolvă mai simplu, ei primesc mult bănet
din fonduri europene, milioane de drahme.
Românii nu primesc nimic! zice.

Şi pornim mai departe, că mai avem cale lungă

până la schitul Lacu.
În cale, mai vedem schitul părintelui Nionil:

om singur, fantast, cu spaime apocaliptice. Îl
salutăm şi dăm să ne vedem de drum. Dar el ne mai
însoţeşte doi paşi, ne spune despre semnele
timpului şi sfârşitul lumii. Ne arată grădina lui
bogată, zice că sapă la grădină şi are vedenii...

Prin grădină umblă două ţestoase, lipa-lipa...
Părintele Nionil le goneşte, ele se îndepărtează

încet-încet. Zice: „Eu le alung, dar ele vor veni
repede înapoi, le plac legumele, mănâncă şi fac
pagubă! Seara pe rouă este timpul lor.”

Îl salutăm pe părintele Nionil şi pornim mai
departe. Sunt 11 ore de când mergem. Mintea e
plină de munţi şi biserici, de pădure şi ţărm de
mare, de poteci şi râpe, de căţărări prudente şi
echilibristică pe punţi suspendate.

C

-am închinat la
paraclis. Apoi ne-au poftit la m

Strașnic.

, ceva din
uc%ie

America la orizont
Rasoforul Miron mai avea fere

surprize. Sacul cu pozne

Luat prin surprindere, fac ochii mari.

- De ce vrei

de c

„
pentru cei trândavi și mocni%i.” Eu trândav

sunt

Zic: Da, știu pe unul care, din limbu%ie, și-a
pierdut via%a.

- Da.

la nici un schit.

- serioase

Îi promit

să-mi o
nu era încă golit.

Zice: - Dom'Profesor, daţi-mi un paşaport de
America!

- Adică ajutaţi-mă să obţin o viză. Ştiu că aveţi
rela*ii prin America. Ajutaţi-mă să obţin o viză!

să mergi în America?
- Să muncesc. Să duc o viaţă de om. În

România n-am nici o şansă să duc o viaţă de om. În
România am via*ă âine bătut. Am sperat că

monahismul mă va scoate din viaţa de câine. Eu n-
am venit aici din mare plăcere, ci din scârbă, din
silă de viaţă. Am umblat prin câteva mănăstiri. Pe
unde am fost, m-am purtat cu atâta sinceritate,
încât mi-au dat șuturi în fund. Un unchi al meu,
con*opist la primărie, mi-a spus: Călugăria este
făcută

, dar nu-s mocnit, ci-s limbut. Ajuta*i-mă cu o
viză de America! N-o să vă fac de râs. Dacă nu
găsesc imediat de lucru, intru la început într-o
mănăstire pe-acolo... Unde merg, mă paște
mănăstirea. Nu vă fac de râs. Încep să mă vindec de
limbu*ie.

Zicie: Mă ajuta*i?
Îţi fac rost de o invitaţie oficială. Să îmi

spui când ai vrea să pleci?
- Cât puteţi dvoastră de repede, atunci plec.

Aici nu mai fac mul*i purici. Acum nu mai sunt
primit Cu îngăduin*a celor de a
Colciu, m-am aciuat într-o şandrama pustie, la
capătul harsanalei, pe mal de mare. Dar nu pot
dormi când aud vuind valurile mării... Mă

enervează foarte tare vuietul mării.
Da, asta arată că ai o tulburări . În

genere, valurile mării sunt vindecătoare, chiar
există aşa numita thalasoterapie. Când te irită
valurile mării, asta indică un conflict traumatic cu
părinţii tăi, despre care mi-ai spus de altfel...

că, în circa o lună de zile, aş putea să

obţin invitaţia oficială pentru el. Să te pregăteşti!
zic.

- Săru-mâna, zice.

Colac peste pupăză
Din sacul cu surprize, Miron mai scoate una,

sper ultima pe ziua de azi. Zice:

Scoate din buzunarul adânc

,
matrapazlâcuri cule

caseta aceasta. Am vorbit deschis. Nu
rul.

-
-

Miron

de .

N-a mai scos nici un cuvânt
robabil m-a trecut și pe mine

c.

Am ajuns la schitul lui Agachie, primul din
cele 7 case din complexul românesc Lacu. Aici, la
Agachie, Miron

Sch

ri prin
cablu, de la 3 km.

- Dom'Profesor, să ştiţi că ideea să vă însoţesc
pe Munte n-a fost a părintelui de la Colciu. Eu i-am
cerut părintelui Şova să-mi dea ascultare să vă duc
pe scurtătură. Voiam să am prilej să vă spun
căzăminte de pe Muntele Athos. Ce v-am spus eu pe
drum, e doar o pospăială. Iată, vă dau un
document!

al hainei negre o
casetă. Zice:

- Am înregistrat pe casetă, cu vocea mea
se de pe aici. Să le publica*i...

la ziar. Şi mai departe, vom vedea. Vă rog să luaţi
vreau să

produc scandal, ci arăt adevă

.i-am spus cum e cu adevărul celor nervoși...
Vreau să se facă dreptate. Athosul este totuşi

Athos! Vreau să-i învăţ minte pe unii de pe aici...
Ştiţi că şi Hristos dădea cu biciul în cămătari!

- Nu, Hristos n-a lovit cămătarii. El a alungat,
cu biciul, animalele de jertfă din templu.

- Eu i-aş fi pocnit pe cămătari, nu pe animale!
îmi dă caseta.

O preiau, o cântăresc în palmă câteva clipe.
Apoi o arunc într-o prăpastie care tocmai se ivise
lângă cărare.

El m-a privit şocat. Era negru supărare
Zice: Să ști*i că mai am una!

toată seara aceea.
P în tagma
prigonitorilor săi. Dar l-am asigurat că treaba cu
invita*ia pentru America rămâne valabilă, așa că i-
a mai venit inima la lo

era cunoscut ca un cal breaz. S-au
făcut şi glume pe seama lui, dar el era obișnui să

încaseze în tăcere.
itul lui Agachie, nou şi modernizat, era

atât de frumos că bătea şi schiturile pricopsiţilor de
greci! Ceva aşa, confort trei stele... E situat pe un
pisc semeţ. Veranda avea peretele de sticlă, şi-n
faţă vedeai vârful Aton, iar jos se vedea toată valea,
p velişte grozavă. Apa curentă și-o aducea

Înserare, cu fa$a spre piscuri

Am admirat

Am ajuns la ca
.

r
Miron a plecat la un schit în apropiere,

un surâs de

Peste patr

Vin, iau receptorul. Era Miron.
- Dom'Profesor, o minune! O vindecare, în

satul meu din Ilfov... Mi-a scris
cat s

acatiste la Athos
mi pupe mâinile.

nune nu i-a schimbat via%a.
ântul

Aretas. Apoi telefonul s-a întrerupt, probabil i s-au
terminat fisele, drahmele.

N-am mai avut nici o vest

Într-o zi, când eram în București, în biroul
redac%iei unde lucrez

un an și cinci luni pe Athos.
Apoi a terminat definitiv cu Sfântul Munte

e

Mai are pe el haina . Haina
aceasta

Zice c ge la deghizarea asta de nevoie.
Zice: To%i m-

şi apoi am coborât într-o vale
adâncă unde erau cele şapte case ale schitului
Lacu.

sa stareţului Ştefan, pe
înnoptate

Eu am rămas la casa stareţului Ştefan, ia
unde a

dormit în noaptea aceea. La despărţire, i-am strâns
mâna şi i-am zis:

- Sus să avem inimile, prietene!
Şi am văzut pe faţa sa precară

împăcare cu soarta.

u zile, mă aflam la Prodromu. Şi am
fost chemat grabnic la telefon, că mă caută cineva!

un neam că s-a
vinde o femeie bolnavă care îmi dăduse ă pun

. Femeia vindecată zice că

aşteaptă să mă întorc să- N-am
spus la nimeni, că oricum nu m-ar crede nimeni...
Să nu spuneţi la nimeni!

- Aşa să fie.
Nu era prea convins că are vreun rol în treaba

asta. Oicum, această mi
Îmi mai zice că vrea să-l înfieze pe Sf

e de la el, multă
vreme.

, intră pe neașteptate
rasoforul Miron.

Îmi povestește ce-a mai făcut și ce n-a făcut.
Îmi spune că a stat

. Acum
vrea să plec în Italia, să caute de lucru. A ales
Italia, că-i mai aproape.

călugărească

e singurul adăpost pe care i l-a dat
călugăria.

ă recur
au lovit. Doar haina asta mă apără.

Dumnezeu mă va ierta.

Un miracol în evul secular

La adăpost de vrăjmășia lumii

cadran cadran
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epistolar

Constantin
HREHOR

carnete critice

Un

Doar iubirea atrage
harul.”. (

, Kons t an t inos
Yannitotis)

Am citit recent, trei volume
de versuri, semnate Ignatie
Grecu, i
protosinghel l

cons
cu volum, a debutat în anul

anul 1992, scrie

Volumul
binevoitor

iu de 80 de rondeluri, scrise demult, foarte
demult. Unele dintre ele sunt simple, fac

Mă hrănesc cu poezie şi ceea ce scriu, uneori, în
urma lecturii, sunt doar impresii de cititor. eori,
scriu aşa, precum bradul secretă răşină.

Părintele Porfirie, de la Muntele Athos a spus
între alte vorbe memorabile: ,,Cine vrea să devină
creştin, trebuie să devină întâi poet. Să zboare în
infinit, în stele, în măreţia lui
Dumnezeu, să fie sensibil,
delicat, să vrea să sufere
pentru cel pe care îl iubeşte.
Iubirea osteneşte pentru cel
iubit.

poet consacrat ş
a Mănăstirea

,,Cernica”. Domnia sa are o
tantă activitate literară;

1988. Priveam fotografia
părintelui Ignatie Grecu şi
uimirea mea smerită era în
crescendo. Un om care a ales
călugăria, în
şi publică poezii. Aşa mi-am
amintit cuvintele Părintelui
Porfirie şi am înţeles câte ceva despre rostul ascuns
al cuvântului scris, al versului, al metaforei. Prin
urmare, şi noi, păcătoşii mireni, am mai putea avea
o şansă.

, semnat Ignatie Grecu se
deschide aşa: ,,Supun ochiului dv. un
mănunch

ile,
sentimentale chiar, pline de o melancolie
cuviincioasă. Le-am lăsat aşa. Oare nu cu lucruri

Lângă Părintele
Por f i r i e

Altă înserare

Ignatie Grecu,
forţa credinţei şi

sublimarea în poezie

Clara
NUMĂRGINEA

mici şi aparent neînsemnate se construiesc marile
edifi

Este un act de curaj să nu îţi renegi scrierile
Să ştii că poezia , dacă este născută nu

făcută, este o forţă în sine, oricâte şlefuiri ulterioare
ar putea suporta. Şi că da, poezia care emoţionează
se naşte din sentimente.

există
limpede crezul de jertfă şi mântuire prin credinţă şi
vers, al autorului: ,,Departe-n câmp, cât iarna grea
va ţine/ Cuvinte adunate, înalt, un stog,/ Voi arde-
ntruna, jertfă către Tine, / Şi în tăcere-adâncă am să
mă rog./ Iar cântecul va creşte de la sine/ Precum în
taină-un corn de inorog.” Prin urmare, acest
binecuvântat călugăr-poet ştie şi ne spune că
poemul poate naşte din smerenie şi gând intens.
Firesc, precum ploaia care hrăneşte rodul şi

belşugul, precum soarele care
veghează lumea vegetală,
precum răşina brazilor

, autorul
se dezvăluie cititorilor, fără
rezerve: ,,Poetul se suie la
voi/ cu harfa pe umăr/ O
amforă plină cu vin/ Întru
fericită cântare/ Lăudând pe
Dumnezeu/ Îmbrăţişând pe
fiecare.”

(apărute la Editura ,,Ravex
Coms”, în anul 2014) respiră
candoare
de a fi şi de a trăi frumos, în
iubirea lui Dumnezeu.
Autorul observă viaţa, natura,
păsările, minunile lumii
dăruite nouă , cu mare

recunoştinţă. Ştie că duhul poeziei

Citindu-l, mai am şi emoţia Mănăstirii
un loc al copilărie

s-a rugat
pentru mine să nu îmi mai fie frică. Îmi mai este
frică, uneori, şi atunci, privesc către cer şi apoi, mă
ascund într-o carte de poezie.

Iar după ţe
duble

cii?”.
de

cândva.

În volumul de sonete

se

.Acolo
unde este vorba despre har.

În volumul

În cele trei volume de
poezie ale lui Ignatie Grecu,

a, lumina, bucuria

este un dar
imens care poate deveni destin.

,,Cernica”, i mele, unde cândva,
când aveam vreo cinci ani, un monah

asemea lecturi, o vreme crezi cu for
în poezie!

Steaua mângâierii

Cântecul
păsării pe acoperiş
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epice

Cu fiecare carte nouă de poezie, rostul
poetului Liviu Ioan Stoiciu este să întoarcă via*a pe
toate păr*ile, să proiecteze drama omului captiv
într-o lume de neîn eles și să revină neîncetat
asupra pericolelor și ascunzișurilor care îl
urmăresc încontinuu.

”, apărută la editura Limes, 2015 (84
p) e noua sa carte de poezie, o nou(s)ă creare
mirabilă a unei lumi cu spaimele și absurdul unor
proiec*ii din realitatea imediată în fantomal.
Orfismul poemelor sale are câte ceva din icoana
unei zădărnicii a căutărilor de dincolo de timp și
eternitate dar și eliberarea dintr-o realitate
suprarealistă perceptibilă, într-o suprarealitate
capabilă să ne inducă noi percep*ii, adică o nou(s)
creare mirabilă a unei lumi explorate

”, cum își
intitulează o primă sec*iune a căr*ii.

O sec*iune în care depășim grani*a
imaginarului și pășim în zona misterului și
absurdului: „

).
Realitatea e surprinsă în aspectele ei bizare,
caricaturale, ca o formă de contestare a unei lumi
absurde: „

De la poezia din „Nous”, a laturii absurde a
vie*ii, la Liviu Ioan Stoiciu, până la sublima

'

„

în timp ce „

” (

” ( ).

Nous

o
mers când dincoace când dincolo

Doi tembeli

În cintirim, unde popa / m

i%a de ieșire a sufletului din corp, pe cuvânt de
onoare...

erge tot
cetind... Fiecare îl poftește / pe celălalt să tragă
hamul / unei căru*e–dric, abandonată pe alee. Mi-e
dor să / mor, mă, Gheorghe... / În umezeala serii,
îmbăta*i clampă de parfumul / teilor înflori*i. Îl
auzi? Amândoi / văd un clopot atârnat, care sună
de unul singur. Ce / l-o fi apucat?

Gata, frumuse*ea e putreziciune! Ia
sticla de pe masă și /o trîntește de perete, nu se
sparge. <Că / decât treaz și tâmpit, mai bine
beat”... Vin trei vlăjgani / peste el, îl bușește
sângele pe nas. Sta*i, / fra*ilor, că nu v-am zis:
energia e liberă... / <Afară / nenorocitule!>. Nu v-
am zis, băi, ce / e mai important / azi am descoperit
port

Energia e liberă

admira*ie a lui
Emil Cioran din
c a r t e a
„ A m u r g u l
g â n d u r i l o r ”
pentru absurdul
unei realităti ce
„ t r e b u i e
chemată la via*ă
sau interzisă”,
nu ne rămâne
d  e  c  â  t o
„irealitate

” (n.
E.C.) dar ș i
revela*ia unui
univers lipsit de
îngăduin*ă, la
cei doi. Acum îl
în*eleg pe Emil Cioran de ce spune că
„dezechilibrul în lume, fruct al exasperării
conștiin*ei, derivă din incapacitatea de a concepe

realitatea”. Ori noi constatăm că prin poezia
din „Nous”, Liviu Ioan Stoiciu își câștigă dreptul de
a sta la dreapta absurdului absolut din teatrul
ionescian. Si spunem asta, fiindcă și-n absurdul lui
Ionesco, miza omului era pe sufletul său.

Sufletul în viziunea poetului Liviu Ioan
Stoiciu (ne sugera Mircea Dinutz) „este perceput ca
un dublu al celui în via*ă, ca o depărtare în timp prin
revela*ie, poate din nevoia permanentă de
confruntare cu Sine”. Dualitatea existen*ială
presupune o alunecare spre zonele tragicului:
„

). Orfismul acestor noi poeme îmbină
mirific absurdul în poezie, atât absurdul ca temă cât
și absurdul ca mod de a privi lumea. O întreagă
regie a montării absurdului și a spaimei de existen*a
proprie, desfășoară la nivelul afectivitătii,
în*elegeri înfricoșătoare despre aceste vremuri:
„

care
se caută

Merg înainte cu capul plecat, / î*i scriu cu sânge,
adică, într-un vis nesfârșit, am început / să văd
negru în fa*a ochilor, stau ascuns / acum în lanul de
porumb de la marginea satului, că / a apărut iar
unul / la mine înlăuntru care mă roagă în genunchi
să-l / omor și-mi strigă <N-ai curaj! / N-ai curaj!

Vânătorii / stau după copaci, după crucile de
piatră, / după fântână. Năluci? Lucruri necurate?
Semne ale fluidelor / unor evenimente din viitor?
Ce-or fi? Vezi / mici licăriri. Ce-ai ajuns după 50 de
ani? Un cuib al / fricii. Î*i ești propriul vânător –
aici.

neutru

”
(

” ( ).

Sunt un sub

La hram

Dar putem vorbi și despre o tendin*ă a
demitizării a conceptelor care circulă în folclor
printre oamenii simpli, cu frica lui Dumnezeu în
suflete: „

Spirit torturat până la zădărnicie, de
îndoială și neliniști existen*iale, poetul imprimă o
notă tragică latu

).
Tema preferată a lui Liviu Ioan Stoiciu este cea a
alienării și a suprapunerii, în paralel, a două forme
diferite de existen*ă într-una singură. În paralel cu
inten*ia parodică a bizareriilor aduse în decorul
poemelor, poetul utilizează și unele relatări
autobiografice în sensul denotativ al expresiei
„hrană spirituală prin cunoaștere”, ori „putere
terapeutică prin scris”, amănunte care aduc
epicitate poemelor, atrăgându-l pe cititor într-un
continuu periplu al reflec*iei.

Și, tocmai de aceea, lași cartea, revii când și
când, o reiei de la capăt, răscolit de tot ceea ce
citești. Și î*i rămân în memorie astfel

Bună / ziua, moș Ioane, te-ai întors și azi?
Trece / pe uli*ă nebuna satului: eu / te-am văzut
prima!Prima și ultima, fă. Ce mai faci? / Iaca,
împart în stânga și în dreapta, / dau de pomană, că
ai mei m-au uitat. Lasă, că-*i aprind / eu o
lumânare, dacă o fi biserica deschisă / la ora asta...
Tu ce mai faci, Mărie? Mă doare capul. Nu-mi / tai
matale sub limbă, moș Ioane, să-mi treacă / răul?

rs lemn mirositor la picioarele
lui, au cosit / iarba în cimitir, i-au făcut / loc de
cinstire între cei care nu mai vor să / știe de nimic și
de nimeni. La / 40 de zile i-au făcut un manechin din
iarba / cosită, uscată, i-au dat foc, la / rugămintea
lui și / i-au *inut o rugăciune de afurisenie. Dar tot /
degeaba. Tremurau to*i, / înfricoșa*i, în
continuare...

Se întoarce din drum,
închide și deschide / ochii, e adevărat, nu i se pare?
Vaca paște pe malul / râului mor*ii. – Ai uitat acolo
vaca, în / buruieni, din copilărie, de la 11 ani? Nu
mai *ine/minte exact câ*i ani avea / atunci când a
uitat-o, dar cum de și-a amintit tocmai / acum de
vaca asta, la bătrâne*e?

Sunt / o formă desfigurată acum, răscolit de
viermi pe dinlăuntru, / îngrămădit în mine însumi,
ascuns, / dacă aș putea să ies la un liman! Sunt o
amintire? Am / ajuns să pricep unele lucruri, dar nu
/ sunt crezut.

”
( ). Sau: „

” (
).

rii absurde a vie'ii, înserând, în chip
firesc, anormalitatea în real: „

” (

de gânduri:
„

”

Răul

Ce voia să spună? Nu-l
în%elegeau

Uitată din copilărie

Au a

Mesianicul
poet din Nous

Tudor
CICU

carnete critice

-

r

Ce gust neasemuit are disperarea

imediat ideea

, marginile laterale ale
glandelor sublinguale îmi secretau

(amintirea dure
- E

cutia de ca
firimiturile de pâine. Nimeni nu

grinda casei. Nim

(cu
privirea). Gesturile e gol, cu glas de tunet:

Priviri erau peste tot.

C
durerea

umegam timp,

am îmi
umplu gura cu

, când
lumea se resetează şi totul o ia de la început, îmi
spuneam, notând într-un carneţel
(încă nu mă vindecasem de nebunia scrisului).

În acelaşi timp
saliva

vinovăţiei. Acolo erau papilele de amăreală
rii nu dispare nici ea aşa uşor).

şecurile trebuiesc ronţăite metodic şi
transformate în rumeguş, chiţcăia şoricelul din

pantofi, cu gura plină de vinovăţii
ţi le va ierta,

adăuga el în ultrasunete.
Ca toate poveţele înţelepte, şi astea erau pe o

frecvenţă intraductibilă, pe care o înţelegeau doar
morţii mei agăţaţi de eni nu îl asculta
(pe şoricel).

Avea dreptate, nimeni nu mă cruţa
mă dădeau d

- Hei tu, cel de colo, unde crezi că te poţi
ascunde?

e nu ştia însă şoricelul din cutia de pantofi
era că timpul amorţea al naibii de bine
cărnii jupuite.

Aşa că timp reavăn, ca
pământul în gaură. Era o activitate de rutină.
Atenţie însă, dacă nu eram atent, risc să

pământ.
Era să păţesc asta în dimineaţa unei zile

funeste. Omisesem să plătesc concesiunea locului
de veci la cimitirul

Administratorul îmi trimisese o citaţie care
se zbătea în plic, precum un fluture cu aripi
transparente.Am luat-o din cutia poştală, strivindu-
i între degete praful funerar – mirosea a rahat vechi,
irezistibil, ca mobila venerabilă din magazinele

. (Sau ca chiloţii iubitei mele din liceu, uşor
îngălbeniţi, uitaţi peste vară, între filele unei cărţi.)

Ungureni.

antique

Priviri erau
este tot

(fragment)*
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carnete critice
epice

Cu fiecare carte nouă de poezie, rostul
poetului Liviu Ioan Stoiciu este să întoarcă via*a pe
toate păr*ile, să proiecteze drama omului captiv
într-o lume de neîn eles și să revină neîncetat
asupra pericolelor și ascunzișurilor care îl
urmăresc încontinuu.

”, apărută la editura Limes, 2015 (84
p) e noua sa carte de poezie, o nou(s)ă creare
mirabilă a unei lumi cu spaimele și absurdul unor
proiec*ii din realitatea imediată în fantomal.
Orfismul poemelor sale are câte ceva din icoana
unei zădărnicii a căutărilor de dincolo de timp și
eternitate dar și eliberarea dintr-o realitate
suprarealistă perceptibilă, într-o suprarealitate
capabilă să ne inducă noi percep*ii, adică o nou(s)
creare mirabilă a unei lumi explorate

”, cum își
intitulează o primă sec*iune a căr*ii.

O sec*iune în care depășim grani*a
imaginarului și pășim în zona misterului și
absurdului: „

).
Realitatea e surprinsă în aspectele ei bizare,
caricaturale, ca o formă de contestare a unei lumi
absurde: „

De la poezia din „Nous”, a laturii absurde a
vie*ii, la Liviu Ioan Stoiciu, până la sublima

'

„

în timp ce „

” (

” ( ).

Nous

o
mers când dincoace când dincolo

Doi tembeli

În cintirim, unde popa / m

i%a de ieșire a sufletului din corp, pe cuvânt de
onoare...

erge tot
cetind... Fiecare îl poftește / pe celălalt să tragă
hamul / unei căru*e–dric, abandonată pe alee. Mi-e
dor să / mor, mă, Gheorghe... / În umezeala serii,
îmbăta*i clampă de parfumul / teilor înflori*i. Îl
auzi? Amândoi / văd un clopot atârnat, care sună
de unul singur. Ce / l-o fi apucat?

Gata, frumuse*ea e putreziciune! Ia
sticla de pe masă și /o trîntește de perete, nu se
sparge. <Că / decât treaz și tâmpit, mai bine
beat”... Vin trei vlăjgani / peste el, îl bușește
sângele pe nas. Sta*i, / fra*ilor, că nu v-am zis:
energia e liberă... / <Afară / nenorocitule!>. Nu v-
am zis, băi, ce / e mai important / azi am descoperit
port

Energia e liberă

admira*ie a lui
Emil Cioran din
c a r t e a
„ A m u r g u l
g â n d u r i l o r ”
pentru absurdul
unei realităti ce
„ t r e b u i e
chemată la via*ă
sau interzisă”,
nu ne rămâne
d  e  c  â  t o
„irealitate

” (n.
E.C.) dar ș i
revela*ia unui
univers lipsit de
îngăduin*ă, la
cei doi. Acum îl
în*eleg pe Emil Cioran de ce spune că
„dezechilibrul în lume, fruct al exasperării
conștiin*ei, derivă din incapacitatea de a concepe

realitatea”. Ori noi constatăm că prin poezia
din „Nous”, Liviu Ioan Stoiciu își câștigă dreptul de
a sta la dreapta absurdului absolut din teatrul
ionescian. Si spunem asta, fiindcă și-n absurdul lui
Ionesco, miza omului era pe sufletul său.

Sufletul în viziunea poetului Liviu Ioan
Stoiciu (ne sugera Mircea Dinutz) „este perceput ca
un dublu al celui în via*ă, ca o depărtare în timp prin
revela*ie, poate din nevoia permanentă de
confruntare cu Sine”. Dualitatea existen*ială
presupune o alunecare spre zonele tragicului:
„

). Orfismul acestor noi poeme îmbină
mirific absurdul în poezie, atât absurdul ca temă cât
și absurdul ca mod de a privi lumea. O întreagă
regie a montării absurdului și a spaimei de existen*a
proprie, desfășoară la nivelul afectivitătii,
în*elegeri înfricoșătoare despre aceste vremuri:
„

care
se caută

Merg înainte cu capul plecat, / î*i scriu cu sânge,
adică, într-un vis nesfârșit, am început / să văd
negru în fa*a ochilor, stau ascuns / acum în lanul de
porumb de la marginea satului, că / a apărut iar
unul / la mine înlăuntru care mă roagă în genunchi
să-l / omor și-mi strigă <N-ai curaj! / N-ai curaj!

Vânătorii / stau după copaci, după crucile de
piatră, / după fântână. Năluci? Lucruri necurate?
Semne ale fluidelor / unor evenimente din viitor?
Ce-or fi? Vezi / mici licăriri. Ce-ai ajuns după 50 de
ani? Un cuib al / fricii. Î*i ești propriul vânător –
aici.

neutru

”
(

” ( ).

Sunt un sub

La hram

Dar putem vorbi și despre o tendin*ă a
demitizării a conceptelor care circulă în folclor
printre oamenii simpli, cu frica lui Dumnezeu în
suflete: „

Spirit torturat până la zădărnicie, de
îndoială și neliniști existen*iale, poetul imprimă o
notă tragică latu

).
Tema preferată a lui Liviu Ioan Stoiciu este cea a
alienării și a suprapunerii, în paralel, a două forme
diferite de existen*ă într-una singură. În paralel cu
inten*ia parodică a bizareriilor aduse în decorul
poemelor, poetul utilizează și unele relatări
autobiografice în sensul denotativ al expresiei
„hrană spirituală prin cunoaștere”, ori „putere
terapeutică prin scris”, amănunte care aduc
epicitate poemelor, atrăgându-l pe cititor într-un
continuu periplu al reflec*iei.

Și, tocmai de aceea, lași cartea, revii când și
când, o reiei de la capăt, răscolit de tot ceea ce
citești. Și î*i rămân în memorie astfel

Bună / ziua, moș Ioane, te-ai întors și azi?
Trece / pe uli*ă nebuna satului: eu / te-am văzut
prima!Prima și ultima, fă. Ce mai faci? / Iaca,
împart în stânga și în dreapta, / dau de pomană, că
ai mei m-au uitat. Lasă, că-*i aprind / eu o
lumânare, dacă o fi biserica deschisă / la ora asta...
Tu ce mai faci, Mărie? Mă doare capul. Nu-mi / tai
matale sub limbă, moș Ioane, să-mi treacă / răul?

rs lemn mirositor la picioarele
lui, au cosit / iarba în cimitir, i-au făcut / loc de
cinstire între cei care nu mai vor să / știe de nimic și
de nimeni. La / 40 de zile i-au făcut un manechin din
iarba / cosită, uscată, i-au dat foc, la / rugămintea
lui și / i-au *inut o rugăciune de afurisenie. Dar tot /
degeaba. Tremurau to*i, / înfricoșa*i, în
continuare...

Se întoarce din drum,
închide și deschide / ochii, e adevărat, nu i se pare?
Vaca paște pe malul / râului mor*ii. – Ai uitat acolo
vaca, în / buruieni, din copilărie, de la 11 ani? Nu
mai *ine/minte exact câ*i ani avea / atunci când a
uitat-o, dar cum de și-a amintit tocmai / acum de
vaca asta, la bătrâne*e?

Sunt / o formă desfigurată acum, răscolit de
viermi pe dinlăuntru, / îngrămădit în mine însumi,
ascuns, / dacă aș putea să ies la un liman! Sunt o
amintire? Am / ajuns să pricep unele lucruri, dar nu
/ sunt crezut.

”
( ). Sau: „

” (
).

rii absurde a vie'ii, înserând, în chip
firesc, anormalitatea în real: „

” (

de gânduri:
„

”

Răul

Ce voia să spună? Nu-l
în%elegeau

Uitată din copilărie

Au a

Mesianicul
poet din Nous

Tudor
CICU

carnete critice

-

r

Ce gust neasemuit are disperarea

imediat ideea

, marginile laterale ale
glandelor sublinguale îmi secretau

(amintirea dure
- E

cutia de ca
firimiturile de pâine. Nimeni nu

grinda casei. Nim

(cu
privirea). Gesturile e gol, cu glas de tunet:

Priviri erau peste tot.

C
durerea

umegam timp,

am îmi
umplu gura cu

, când
lumea se resetează şi totul o ia de la început, îmi
spuneam, notând într-un carneţel
(încă nu mă vindecasem de nebunia scrisului).

În acelaşi timp
saliva

vinovăţiei. Acolo erau papilele de amăreală
rii nu dispare nici ea aşa uşor).

şecurile trebuiesc ronţăite metodic şi
transformate în rumeguş, chiţcăia şoricelul din

pantofi, cu gura plină de vinovăţii
ţi le va ierta,

adăuga el în ultrasunete.
Ca toate poveţele înţelepte, şi astea erau pe o

frecvenţă intraductibilă, pe care o înţelegeau doar
morţii mei agăţaţi de eni nu îl asculta
(pe şoricel).

Avea dreptate, nimeni nu mă cruţa
mă dădeau d

- Hei tu, cel de colo, unde crezi că te poţi
ascunde?

e nu ştia însă şoricelul din cutia de pantofi
era că timpul amorţea al naibii de bine
cărnii jupuite.

Aşa că timp reavăn, ca
pământul în gaură. Era o activitate de rutină.
Atenţie însă, dacă nu eram atent, risc să

pământ.
Era să păţesc asta în dimineaţa unei zile

funeste. Omisesem să plătesc concesiunea locului
de veci la cimitirul

Administratorul îmi trimisese o citaţie care
se zbătea în plic, precum un fluture cu aripi
transparente.Am luat-o din cutia poştală, strivindu-
i între degete praful funerar – mirosea a rahat vechi,
irezistibil, ca mobila venerabilă din magazinele

. (Sau ca chiloţii iubitei mele din liceu, uşor
îngălbeniţi, uitaţi peste vară, între filele unei cărţi.)

Ungureni.

antique

Priviri erau
este tot

(fragment)*
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epice

Mi-am pus ochelarii de dormitor (
itate) scrisorii

groapa.
Era o scrisoare cu antetul

(S
, cu mâinile ei inteligente

(aveau propriul
)

(

arba lui
pe mormântul meu!

l-
am prins

, am verificat din nou

Miercuri,
Joi

vechiul meu prieten

S

Mâinile sale

Un taraf funerar.

care mă
îmbătrâneau cu exact şi i-am citit
citoplasma care se zbătea ca o pleoapă. Conţinea un
ultimatum oneros: ori plătesc, ori îmi înstrăinează

de
administrare a cimitirelor, intitulată „

” şi avea un amuzant: „Cu fiecare zi
suntem tot mai aproape de Dumneavoastră”.

Nu am mai pierdut timpul: am achitat la
casieria administraţiei taxa forfetară în bănuţi
metalici ochioşi - mi se încălziseră în buzunarul de
la pantalon, începând să cânte ţigăneşte (a trebuit să
îi lovesc cu dosul palmei peste ochiuţi) - şi gata, m-
am pus din nou la adăpost.

- Cele mai simple lucruri din lume sunt cele
care se rezolvă cu bani, spunea mama. păla rufele
într-un cazan de tablă

creier) învârtind o bucată de
săpun.

Luni am inspectat locurile de veci:
disciplină şi geometrie. Mă deranja mormântul lui
Sandi, colegul meu de liceu, cu care mă certam pe
orice era de împărţit: sandviş, pupitru, fetiţe cărora
la orele de sport li se vedea părul pubian prin
chiloţii tetra. I începuse să mănânce iarba de

Hăpăia hălci de teren, ca pe
frişcă. Mormântul său se mişca încet, cu lăbuţe –

cu o bucată de iarbă în gură. I-am smuls-o
dintre dinţi, atent să nu mă muşte. Încă mai credeam
că poate fi un arici.)

Marţi iarba: se
înmulţea normal, deasă şi tăcută.

soţia şi-a epilat părul inghinal.
, l-am dat de gol. Mă plimbam pe aleile

cimitirului expectorând pe pământul proaspăt săpat
flegme albe (păreau un început de organizare
biologică neautorizată), când l-am zărit. El era:

de şcoală (şmecherul care voia
să îmi fure mormântul). Se plimba ca un baştan
indian, cu mare alai.

tătea întins corect în poziţie orizontală.
Obrazul fardat era excesiv de alb, ca al marilor
faraoni – în cel mai rău caz, hai să zicem, ca al
gheişelor japoneze.

încrucişate pe piept spuneau
că nu mai pofteşte nimic.

Era înconjurat de un alai ploios: prieteni
dubioşi, din prima copilărie, lăutari.

Companiei

logo
Viaţă după

viaţă

- P

din ochi când

Mortul m-ar fi putut
privi. ar fi
provocat?

Cimitir. Cortegiul
spre

printr-o

,

O , e

Citeam o poveste din Vechiul Testament:
Dumnezeu era o sim . (Doar noi aveam trup.)

O voce care vedea ca
printr-un coridor. Ne privea p

Eram eu,
citeam venerabila carte în

- Trebuie s ul
mai

fac !

opaci.

tiu fir-ar să fie! Când naiba murise şi ăsta?
Cum mă nimerisem tocmai în ziua aia lângă

cimitir? Soţia doar mă avertizase
tuşeam dimineaţa flegme de rău augur.

O eventuală intersectare a noastră ar fi fost
cu totul şi cu totul greşită.

Cine ştie ce consecinţe neprevăzute

Atrebuit să evit întâlnirea cu o piruetă abilă,
lăsându-l în urmă pe aleea din lui
îşi târşâia ca o cămilă, groapa proaspătă,
cocoaşa vinovată.

- Iar le-am tăiat faţa, mi-am spus dispărând
după colţ, simplă respiraţie a gurii. Le-am
scăpat ca păsărica nevinovată din laţ!

Şi chiar am zburat puţin, ca în permisia din
armată, planând deasupra copacilor înghesuiţi
unul în altul ca nişte cili. Ca cilii mei pulmonari
iritaţi de polen şi îmbâcsiţi de astm.

Dar nu am putut să mă înalţ cu adevărat
până când nu am aruncat în urmă un pumn de iertări
binevoitoare, după care m-am ridicat cu un ţiuit.

dată ridicat ram în relativă siguranţă.
Trebuia însă să fiu atent să nu mă ridic prea mult şi
să mă sparg. Stăteam tolănit pe norişorii ăia sub
formă de fotolii pufoase cumpărate de la expoziţia
de mobilă de la marginea oraşului şi citeam. De
când eram copil nu mai citisem aşa ziua întreagă,
decorporalizat. („Asta e de natură să îmi anihileze
radicalii liberi responsabili de atâtea procese
cancerigene”, îmi spuneam.)

plă voce
ecourile cărnii,

ână în fundul
nucleului, al mitocondriilor şi corpusculilor unuia
pe nume Palade.

De sus, mă vedeam destul de clar.
tr-un şezlong la casa mea

de vacanţă de la Vulpeni, iar pisica Negruţa îmi lăsa
pe fluierele picioarelor mele bronzate, ca nişte
trunchiuri erectile de copaci, urme de gheruţe.

Atunci a trecut pe lângă mine soţia şi m-a
privit duşmănos:

ă ne rezervăm buget pentru gard
lateral. Nici măcar plajă fără sutien nu pot să

aici, printre ţăranii ăştia barbari
Iarba a auzit conversaţia şi a aprobat tăcut.

Vecinul s-a oprit din înghiţit gazonul. Era un joc pe
calculator. Se ascundea după c

- În definitiv era
femeie -

,
greu de ascuns.

ferigile alea mari, palmate,
bune de acoperit.

D

Viitorul meu luminos se ridica în cer

(
,

?
Gesturile , -

i se vedeau toate
laba sau

încep

- libere!.
i

în g
Acolo

Ai dreptate, i-am răspuns!
cu stomacul plin de seminţe vizibile. De-

asta impunea un superstiţios respect.
Eu aveam puţoiul la vedere, stânjenitor

De milioane de ani, în pădurile
Terrei nu mai creşteau

ar unde să te ascunzi? Încă de mic eram
ţinut din priviri.

Mama pleca un timp oarecare, fără ca noi să
ne dăm seama că am rămas singuri. Îşi lăsa privirea
ca o sfoară roşie să aibă grijă de noi.

Mama spăla rufele într-un cazan de tablă cu
mâinile ei inteligente (aveau propriul creier)
învârtind o bucată de săpun. Eu citeam cartea „Cum
a ajuns Norişor artist de circ”, fericit de corecta
înşiruire a lucrurilor permise.

,
înmulţindu-se de la sine, în clăbuci bucălaţi,
zâmbitori. La capătul mormântului dolofan al
mamei străjuieşte o cruce având desenat un ochi
din care porneau raze de soare. Iată de ce am ocolit
cu sfinţenie locurile periculoase pe care mama mi le
trecuse pe listă! Unul din ele era o fântână: un tub
primejdios. Semăna cu trompele vaginale.)

Privit de sus, eram străveziu ca o
citoplasmă: unde aş fi putut să îmi pitesc conţinutul
meu ruşinos

pluteau în soluţia zilei densă
nişte peştişori. M în lichidul ăla,
până şi fumatul furiş.

Asta era curtea mea, în care mă plimbam,
deseori lovit de accese deAlzheimer. Mă loveam de
mine peste tot. Posibilele mele useră să
facă scandal:

Mai lasă-ne şi tu o clipă
Nu puteau nici ele să stea în văzul lum i,

aveau nevoie de intimitate. Chiar dacă ochiul le
dădea de gol: îşi luau nuditatea şi fugeau cu ea, ţuşti

rădină.
începea fojgăiala. Se înmulţeau pe

tăcute, pe îndesate, pe brânci.
Le urmam şi eu exemplu, cu mişcări

decupate. Fiecare, pe unde apucam.

sosii

* Fragment din volumul „În fertil”, în pregătire.

epice

După ce s-au ciondănit seara toată, se
presupune că şi-au aruncat săgeţi chiar şi-n

ţii, până spre dimineaţă, Mugur şi cu Mugura au
ieşit la promenadă pe lul unui lac, ş

Lumea, care-i vedea cum merg şi cum îşi
vor chicotea în barbă ată-i, din nou,
împreună! Domnul Mugur şi cu Doamna Mu la
o binemeritată plimbare La scurt interval de timp,
după o săptămână de de acuzaţii dure, cu
atacuri la persoană, dăunând climatului de oneşti
familişti ce erau, au apărut Puf şi cu Pufa, însoţiţi de
Pufiţa lor, mica odraslă pentru care cei doi şi-ar fi
dat şi viaţa Lumea, cum i-a văzut, a început să
comenteze: e necrezut că va

ntr-o săptămână, două, şi
cu Doamna Pufa divorţează Au luat-o şi pe cea
mică lângă ei, spre a decide cu îi rămâne Mai pe
şleau, cât dă unul sau altul din viaţă ca s-o reţină
după cum le

şi cu Doamna , cunoscuţi în cartie
ţi clănţănitori, n-au apărut pe faleză şi,

drept urmare, comentarii E de
presupus că, totuşi, unul s-a produs în legătură cu
dispariţia Doriţei. Se spunea că şi-ar fi părăsit
părinţii, fugind undeva în cules de
căpşuni, era de familie bună, ci la un casting pentru
film din noua coproducţie româno-spaniolă Şi că
la întoarcere în ţară, de unde urma să-şi ia haine
pentru schimb, s-ar fi încurcat cu un pilot de pe ruta
Barcelona-Berlin, după care nu s-a mai aflat nimic
E de presupus, dar dovezi nu prea există Unii
consideră că ar fi văzut-o retrasă din lume, trăind în
coliba unui pescar din Periş Apă, verdeaţă, un
soare estival pe măsură şi peşte câ

Autorul acestor scene sau situaţii, Aurelian
Tixin, un năzdrăvan şi jumătate, cunoscut de cât mai
multă lume, de aceea fug toţi de el, dar aşa cum se
ştie el pe el, nu- cunoaşte nimeni, a ieşit şi el pe
faleză Este însoţit de o persoană mică de statură,
neimportantă în aparenţă, însă plină de înţelesuri
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Mi-am pus ochelarii de dormitor (
itate) scrisorii

groapa.
Era o scrisoare cu antetul

(S
, cu mâinile ei inteligente

(aveau propriul
)

(

arba lui
pe mormântul meu!

l-
am prins

, am verificat din nou

Miercuri,
Joi

vechiul meu prieten

S

Mâinile sale

Un taraf funerar.

care mă
îmbătrâneau cu exact şi i-am citit
citoplasma care se zbătea ca o pleoapă. Conţinea un
ultimatum oneros: ori plătesc, ori îmi înstrăinează

de
administrare a cimitirelor, intitulată „

” şi avea un amuzant: „Cu fiecare zi
suntem tot mai aproape de Dumneavoastră”.

Nu am mai pierdut timpul: am achitat la
casieria administraţiei taxa forfetară în bănuţi
metalici ochioşi - mi se încălziseră în buzunarul de
la pantalon, începând să cânte ţigăneşte (a trebuit să
îi lovesc cu dosul palmei peste ochiuţi) - şi gata, m-
am pus din nou la adăpost.

- Cele mai simple lucruri din lume sunt cele
care se rezolvă cu bani, spunea mama. păla rufele
într-un cazan de tablă

creier) învârtind o bucată de
săpun.

Luni am inspectat locurile de veci:
disciplină şi geometrie. Mă deranja mormântul lui
Sandi, colegul meu de liceu, cu care mă certam pe
orice era de împărţit: sandviş, pupitru, fetiţe cărora
la orele de sport li se vedea părul pubian prin
chiloţii tetra. I începuse să mănânce iarba de

Hăpăia hălci de teren, ca pe
frişcă. Mormântul său se mişca încet, cu lăbuţe –

cu o bucată de iarbă în gură. I-am smuls-o
dintre dinţi, atent să nu mă muşte. Încă mai credeam
că poate fi un arici.)

Marţi iarba: se
înmulţea normal, deasă şi tăcută.

soţia şi-a epilat părul inghinal.
, l-am dat de gol. Mă plimbam pe aleile

cimitirului expectorând pe pământul proaspăt săpat
flegme albe (păreau un început de organizare
biologică neautorizată), când l-am zărit. El era:

de şcoală (şmecherul care voia
să îmi fure mormântul). Se plimba ca un baştan
indian, cu mare alai.

tătea întins corect în poziţie orizontală.
Obrazul fardat era excesiv de alb, ca al marilor
faraoni – în cel mai rău caz, hai să zicem, ca al
gheişelor japoneze.

încrucişate pe piept spuneau
că nu mai pofteşte nimic.

Era înconjurat de un alai ploios: prieteni
dubioşi, din prima copilărie, lăutari.

Companiei

logo
Viaţă după

viaţă

- P

din ochi când

Mortul m-ar fi putut
privi. ar fi
provocat?

Cimitir. Cortegiul
spre

printr-o

,

O , e

Citeam o poveste din Vechiul Testament:
Dumnezeu era o sim . (Doar noi aveam trup.)

O voce care vedea ca
printr-un coridor. Ne privea p

Eram eu,
citeam venerabila carte în

- Trebuie s ul
mai

fac !

opaci.

tiu fir-ar să fie! Când naiba murise şi ăsta?
Cum mă nimerisem tocmai în ziua aia lângă

cimitir? Soţia doar mă avertizase
tuşeam dimineaţa flegme de rău augur.

O eventuală intersectare a noastră ar fi fost
cu totul şi cu totul greşită.

Cine ştie ce consecinţe neprevăzute

Atrebuit să evit întâlnirea cu o piruetă abilă,
lăsându-l în urmă pe aleea din lui
îşi târşâia ca o cămilă, groapa proaspătă,
cocoaşa vinovată.

- Iar le-am tăiat faţa, mi-am spus dispărând
după colţ, simplă respiraţie a gurii. Le-am
scăpat ca păsărica nevinovată din laţ!

Şi chiar am zburat puţin, ca în permisia din
armată, planând deasupra copacilor înghesuiţi
unul în altul ca nişte cili. Ca cilii mei pulmonari
iritaţi de polen şi îmbâcsiţi de astm.

Dar nu am putut să mă înalţ cu adevărat
până când nu am aruncat în urmă un pumn de iertări
binevoitoare, după care m-am ridicat cu un ţiuit.

dată ridicat ram în relativă siguranţă.
Trebuia însă să fiu atent să nu mă ridic prea mult şi
să mă sparg. Stăteam tolănit pe norişorii ăia sub
formă de fotolii pufoase cumpărate de la expoziţia
de mobilă de la marginea oraşului şi citeam. De
când eram copil nu mai citisem aşa ziua întreagă,
decorporalizat. („Asta e de natură să îmi anihileze
radicalii liberi responsabili de atâtea procese
cancerigene”, îmi spuneam.)

plă voce
ecourile cărnii,

ână în fundul
nucleului, al mitocondriilor şi corpusculilor unuia
pe nume Palade.

De sus, mă vedeam destul de clar.
tr-un şezlong la casa mea

de vacanţă de la Vulpeni, iar pisica Negruţa îmi lăsa
pe fluierele picioarelor mele bronzate, ca nişte
trunchiuri erectile de copaci, urme de gheruţe.

Atunci a trecut pe lângă mine soţia şi m-a
privit duşmănos:

ă ne rezervăm buget pentru gard
lateral. Nici măcar plajă fără sutien nu pot să

aici, printre ţăranii ăştia barbari
Iarba a auzit conversaţia şi a aprobat tăcut.

Vecinul s-a oprit din înghiţit gazonul. Era un joc pe
calculator. Se ascundea după c

- În definitiv era
femeie -

,
greu de ascuns.

ferigile alea mari, palmate,
bune de acoperit.

D

Viitorul meu luminos se ridica în cer

(
,

?
Gesturile , -

i se vedeau toate
laba sau

încep

- libere!.
i

în g
Acolo

Ai dreptate, i-am răspuns!
cu stomacul plin de seminţe vizibile. De-

asta impunea un superstiţios respect.
Eu aveam puţoiul la vedere, stânjenitor

De milioane de ani, în pădurile
Terrei nu mai creşteau

ar unde să te ascunzi? Încă de mic eram
ţinut din priviri.

Mama pleca un timp oarecare, fără ca noi să
ne dăm seama că am rămas singuri. Îşi lăsa privirea
ca o sfoară roşie să aibă grijă de noi.

Mama spăla rufele într-un cazan de tablă cu
mâinile ei inteligente (aveau propriul creier)
învârtind o bucată de săpun. Eu citeam cartea „Cum
a ajuns Norişor artist de circ”, fericit de corecta
înşiruire a lucrurilor permise.

,
înmulţindu-se de la sine, în clăbuci bucălaţi,
zâmbitori. La capătul mormântului dolofan al
mamei străjuieşte o cruce având desenat un ochi
din care porneau raze de soare. Iată de ce am ocolit
cu sfinţenie locurile periculoase pe care mama mi le
trecuse pe listă! Unul din ele era o fântână: un tub
primejdios. Semăna cu trompele vaginale.)

Privit de sus, eram străveziu ca o
citoplasmă: unde aş fi putut să îmi pitesc conţinutul
meu ruşinos

pluteau în soluţia zilei densă
nişte peştişori. M în lichidul ăla,
până şi fumatul furiş.

Asta era curtea mea, în care mă plimbam,
deseori lovit de accese deAlzheimer. Mă loveam de
mine peste tot. Posibilele mele useră să
facă scandal:

Mai lasă-ne şi tu o clipă
Nu puteau nici ele să stea în văzul lum i,

aveau nevoie de intimitate. Chiar dacă ochiul le
dădea de gol: îşi luau nuditatea şi fugeau cu ea, ţuşti

rădină.
începea fojgăiala. Se înmulţeau pe

tăcute, pe îndesate, pe brânci.
Le urmam şi eu exemplu, cu mişcări

decupate. Fiecare, pe unde apucam.

sosii

* Fragment din volumul „În fertil”, în pregătire.
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După ce s-au ciondănit seara toată, se
presupune că şi-au aruncat săgeţi chiar şi-n

ţii, până spre dimineaţă, Mugur şi cu Mugura au
ieşit la promenadă pe lul unui lac, ş

Lumea, care-i vedea cum merg şi cum îşi
vor chicotea în barbă ată-i, din nou,
împreună! Domnul Mugur şi cu Doamna Mu la
o binemeritată plimbare La scurt interval de timp,
după o săptămână de de acuzaţii dure, cu
atacuri la persoană, dăunând climatului de oneşti
familişti ce erau, au apărut Puf şi cu Pufa, însoţiţi de
Pufiţa lor, mica odraslă pentru care cei doi şi-ar fi
dat şi viaţa Lumea, cum i-a văzut, a început să
comenteze: e necrezut că va

ntr-o săptămână, două, şi
cu Doamna Pufa divorţează Au luat-o şi pe cea
mică lângă ei, spre a decide cu îi rămâne Mai pe
şleau, cât dă unul sau altul din viaţă ca s-o reţină
după cum le

şi cu Doamna , cunoscuţi în cartie
ţi clănţănitori, n-au apărut pe faleză şi,

drept urmare, comentarii E de
presupus că, totuşi, unul s-a produs în legătură cu
dispariţia Doriţei. Se spunea că şi-ar fi părăsit
părinţii, fugind undeva în cules de
căpşuni, era de familie bună, ci la un casting pentru
film din noua coproducţie româno-spaniolă Şi că
la întoarcere în ţară, de unde urma să-şi ia haine
pentru schimb, s-ar fi încurcat cu un pilot de pe ruta
Barcelona-Berlin, după care nu s-a mai aflat nimic
E de presupus, dar dovezi nu prea există Unii
consideră că ar fi văzut-o retrasă din lume, trăind în
coliba unui pescar din Periş Apă, verdeaţă, un
soare estival pe măsură şi peşte câ

Autorul acestor scene sau situaţii, Aurelian
Tixin, un năzdrăvan şi jumătate, cunoscut de cât mai
multă lume, de aceea fug toţi de el, dar aşa cum se
ştie el pe el, nu- cunoaşte nimeni, a ieşit şi el pe
faleză Este însoţit de o persoană mică de statură,
neimportantă în aparenţă, însă plină de înţelesuri
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ascunse obândi noi informaţii despre ceea
ce se-ntâmplă sau se poate întâmpla

îşi însoţitoarea să ia legătura cu
respectivele personaje şi să le întrebe des

La revenire, micuţei dudui, numită de autor, fie
Răuţa, fie Bunuţa, i se pun câteva întrebări:

Se descurcă, se descurcă? Răspund la
toate chestiunile?

i ajută glazura, spune duduia,
popoţonaţi Dar ce mi s-

a părut ieşit din comun la cele două cupluri era
interesul acordat poveştilor şi povestirilor lui
Creangă, în special fie
că el citea pentru ea, fie că ea citea pentru el ând
cuplurile şedeau, bancă, la ceva
distanţă între ele, Doamna Mugura, presimţind că
Domnul Mugur n-a înţeles cine ştie ce, se înroşea la
faţă în timpul lecturii, i-a oferit şi o explicaţie. Iată ce
spune , Ion Creangă
fixează

ulin în singurătatea sa, dar îndemnat să
primească utilităţi E posibil să exi te şi o imagine a
deveni

scrisă, ori Ceea ce este sigur, cele
două organe genitale au apărut şi separat
şi în singurătate,

Dacă această
singurătate a fost peste măsură, venirea lor la
în se făcea prin desprinderea de acel scenariu
al unui război năucitor pe care-

Şi când se apropiau şi se înţelegeau,
rămâ în nedespărţire până la adânci bătrâneţi

Mă rog, e un punct de vedere! accentuă
Aurelian Tixin Ş

nceput cu o bâlbâială,
preciză ăuţa Dar Domnul Puf, deşi distanţă a
auzit totul şi i-a zis Doamnei Pufa: Gata, aşa
rămâne! Nu mă mai despart N-o vezi pe asta
mică Are şi din mine şi din tine S-o lăsăm pe
drumuri

– Şi Doamna Pufa? Se arătă curios Aurelian
Tixin

Doamna Pufa a tăcut, spuse în şoaptă
duduia şi clipi din gene, neştiind dacă e Răuţa sau e
Bunuţa Are propria ei explicaţie şi o va aduce la
cunoştinţă Domnulu Puf cu altă ocazie Spre a fi
originară, va începe cu subtitlul

Ducând mâna la frunte, în semn c-ar şterge-
o de sudoare, Aurelian se adresă Răuţei care pentru
el, deopotrivă, era şi Bunuţa

E cumva o nechibzuinţă să încerci să

. Spre a d
în cartier,

Aurelian trimite
pre una sau

alta.

–

– Î oarecum, în
derâdere. Nu vezi ce îm sunt!

, din care
. C

fiecare, pe câte o

a: „În
o imagine a devenirii organului viril

masc
. s

rii organului fertil feminin, dar care ori n-a
fost se ascunde.

au evoluat
dar presupunând la fiecare nevoia

întâlnirii cu opusul într-o zi.

tâlnire
l aveau în spate,

numit al sexelor.
neau .”

–
. i Domnul Mugur ce a zis?

– Domnul Mugur a î
R . la ,

„
de tine.

? .
?

.
–

.
i .

.

.
–

Poveştii Poveştilor

PoveştilorPovestea

pătrunzi, şi să înţelegi ce găseşti, în acel mereu viu
al realităţii?!

Aurelian Tixin se gândi să vină cu o precizare
măruntă, dar, probabil, de efect

Bunuţa sau Răuţa, dragostea mea
Eşti mai umblată prin lu şi prin biblio

de Creangă are şi-un subtitlu?
Are! Zău că are! tresări duduia

Atunci să-ntrebăm în stânga ş
Ştie cineva? strigăAurelian T

Vociferarea făcută cu sârg şi fără
pr cauţiuni, departe să-i aducă lui Aurelian
răspunsul scontat, avea să producă păsărilor de pe
lac o imensă agitaţie Pescăruşii zburau haotic pe
deasupra, urmând, apoi, o coborâre bezmetică,
atingeau doar suprafaţa lacului şi brusc se ridicau la
cer Raţele sălbatice pluteau pe luciul apei într o
totală independenţă, e ele, de parcă
n-ar aparţine aceleiaşi specii de păsăret

n această situaţie, Aurelian Tixin înţelese
să-i lase în pace pe cei din jur şi să revină la propria
sa persoană făcu era să

boare cipilica de pe creştetul capului până spre
urechi şi aminti, către primăvară, dar
tot într-o situaţie similară, când doi pescăruşi i-au
smuls pălăria de pe cap şi au lăsat-o să aterizeze pe
suprafaţa lacului prin mulţimea de raţe să

ntre ele, din acel
moment, raţele sălbatice şi-au urmat plutirea pe lac
într-un grup compact spre malul celălalt unde îşi
aveau cuiburile

Nu se ştie dacă şi atunci, dar acum reţeaua
de socializare din cartier, după un
promo de succes, anunţase promulgarea cuplului:
DomnulAragaz şi DoamnaAragaza

Nu-i rău! spuse Bunuţa sau ăuţa,
bucuroasă şi cu sclipici în priviri un semn că
lumea din cartier se pregăteşte de faza careului de
aşi sau de dans în societate

n singura insulă din mijlocul lacului, cu
vegetaţie luxuriantă, cu târâtoare şi batracieni, cu
libelule şi specii rare de fluturi, îşi făcu apariţia o
barză care, imediat, începu amenajarea unui cuib
Din ce raţiuni, oare? , se agită Aurelian, privind-o

îndelung pe duduia de lângă el Cum aceasta se
vedea tot mai atrasă de peisaj, un răspuns
ză , fiind încă departe să intre pe făgaş, avea
să- liniştească pe Aurelian E bine să nu se ştie
chiar totul!

Cum uimirea sa nu privea pe nimeni,

.
– Auzi, !

me teci...

– . Da' nu mi-
amintesc acum.

– i-n dreapta.
ixin.

e

.

. -
sfidându-se într

.
Î

. Singurul gest pe care-l
co

. Î fusese mai

lbatice.
Percepând-o ca pe un intrus î

.

.
– R

. E

.
Î

.
„ ”

.
în

mislire
l ... „

”

Povestea Poveştilor

breaking news

lirice

Diana
BELDEANU

burden

e o moarte prelungă ori

e timp & e soare. atâtea vieţi
într-o scoică atâta lună în oase încât
mintea pulsează haotic

de ce e timp ce poate face-o fiinţă cu atâta

decât să disece pământul da
haide să atingem nucleul să adormim în el
marea ne va aduce mai târziu la suprafaţă iar
stâncile îşi vor grava numele în noi

ce-i cu timpul ăsta

nopţile îi strâng în braţe p
le mulţumesc pentru nebunie & crize de anxietate
pentru toate greşelile ajunse poeme
şi pentru stele aruncate-n mare
nopţile îi strâng în braţe pe cei ca noi

există
viaţa e o astenie
ce-i cu timpul ăsta a luat-o razna de tot
cu albastru-şi-neant-cu-scoici-şi-nirvana
viaţa e o vară iar

vara o îngropăciune

smulg stejarii & îi îngrop cu rădăcinile în sus
doar ca să uit că am murit devreme
timpul mă trage de glezne eu îmi văd

albastru-vid-moksha

univers

e cei cu insomnii

iar zilele
zi  le le nu mai

nu e prima dată când

toate vieţile în pupilele astea

camera albă în care ne-am găsit prima oară

iar poemul acela atât de tăios
mi-a izbit lumea de minţile tale

încleştat &

îmi strivea pieptul & mai voiam să fie vară

ai ochii mei mă asfixiezi în greacă
ţi-am spus c-aş vrea să mor la mare îţi fierb între
coaste

când ajunge trenul vom face regresie prin hipnoză

numărăm până

pielea ta miroase a opiu. dacă închid ochii o să
ard de dor
o să plâng din nou că nu ţi-am atins piciorul

mă-ntreb
de ce visăm acelaşi întuneric & când ne plouă pe
gene

de ce te ustură nara dreaptă
dar îmi ştii mirosul atât de bine

a trecut vara şi-am să-ţi spun

până când arterele se vor sparge de mâinile tale
până când mâini însângerate vor mângâia din nou
părul
iar părul meu va transcede

nu e prima dată când scriu despre tine

de fiecare dată când merg cu matizul roşu
cineva mă sărută şi înfige cărămizi în spate. liniile
palmei stângi
înnoadă fricile înjurături iubiri cincinale
se lichefiază pe schimbătorul de viteze

ecoul tău e greu
aş vrea să te înghesui într-o clădire stil baroc/

& suntem un dans mut

a râs de noi decenuvorbeam.decetremuram

fiecare cuvânt

zemos

ne putem îngropa degetele în salteaua asta iar

la zece mii
uite bengalul/ am iar sar mov

înnebunim

kardoula mou

convex field of view
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epice

ascunse obândi noi informaţii despre ceea
ce se-ntâmplă sau se poate întâmpla

îşi însoţitoarea să ia legătura cu
respectivele personaje şi să le întrebe des

La revenire, micuţei dudui, numită de autor, fie
Răuţa, fie Bunuţa, i se pun câteva întrebări:

Se descurcă, se descurcă? Răspund la
toate chestiunile?

i ajută glazura, spune duduia,
popoţonaţi Dar ce mi s-

a părut ieşit din comun la cele două cupluri era
interesul acordat poveştilor şi povestirilor lui
Creangă, în special fie
că el citea pentru ea, fie că ea citea pentru el ând
cuplurile şedeau, bancă, la ceva
distanţă între ele, Doamna Mugura, presimţind că
Domnul Mugur n-a înţeles cine ştie ce, se înroşea la
faţă în timpul lecturii, i-a oferit şi o explicaţie. Iată ce
spune , Ion Creangă
fixează

ulin în singurătatea sa, dar îndemnat să
primească utilităţi E posibil să exi te şi o imagine a
deveni

scrisă, ori Ceea ce este sigur, cele
două organe genitale au apărut şi separat
şi în singurătate,

Dacă această
singurătate a fost peste măsură, venirea lor la
în se făcea prin desprinderea de acel scenariu
al unui război năucitor pe care-

Şi când se apropiau şi se înţelegeau,
rămâ în nedespărţire până la adânci bătrâneţi

Mă rog, e un punct de vedere! accentuă
Aurelian Tixin Ş

nceput cu o bâlbâială,
preciză ăuţa Dar Domnul Puf, deşi distanţă a
auzit totul şi i-a zis Doamnei Pufa: Gata, aşa
rămâne! Nu mă mai despart N-o vezi pe asta
mică Are şi din mine şi din tine S-o lăsăm pe
drumuri

– Şi Doamna Pufa? Se arătă curios Aurelian
Tixin

Doamna Pufa a tăcut, spuse în şoaptă
duduia şi clipi din gene, neştiind dacă e Răuţa sau e
Bunuţa Are propria ei explicaţie şi o va aduce la
cunoştinţă Domnulu Puf cu altă ocazie Spre a fi
originară, va începe cu subtitlul

Ducând mâna la frunte, în semn c-ar şterge-
o de sudoare, Aurelian se adresă Răuţei care pentru
el, deopotrivă, era şi Bunuţa

E cumva o nechibzuinţă să încerci să

. Spre a d
în cartier,

Aurelian trimite
pre una sau

alta.

–

– Î oarecum, în
derâdere. Nu vezi ce îm sunt!

, din care
. C

fiecare, pe câte o

a: „În
o imagine a devenirii organului viril

masc
. s

rii organului fertil feminin, dar care ori n-a
fost se ascunde.

au evoluat
dar presupunând la fiecare nevoia

întâlnirii cu opusul într-o zi.

tâlnire
l aveau în spate,

numit al sexelor.
neau .”

–
. i Domnul Mugur ce a zis?

– Domnul Mugur a î
R . la ,

„
de tine.

? .
?

.
–

.
i .

.

.
–

Poveştii Poveştilor

PoveştilorPovestea

pătrunzi, şi să înţelegi ce găseşti, în acel mereu viu
al realităţii?!

Aurelian Tixin se gândi să vină cu o precizare
măruntă, dar, probabil, de efect

Bunuţa sau Răuţa, dragostea mea
Eşti mai umblată prin lu şi prin biblio

de Creangă are şi-un subtitlu?
Are! Zău că are! tresări duduia

Atunci să-ntrebăm în stânga ş
Ştie cineva? strigăAurelian T

Vociferarea făcută cu sârg şi fără
pr cauţiuni, departe să-i aducă lui Aurelian
răspunsul scontat, avea să producă păsărilor de pe
lac o imensă agitaţie Pescăruşii zburau haotic pe
deasupra, urmând, apoi, o coborâre bezmetică,
atingeau doar suprafaţa lacului şi brusc se ridicau la
cer Raţele sălbatice pluteau pe luciul apei într o
totală independenţă, e ele, de parcă
n-ar aparţine aceleiaşi specii de păsăret

n această situaţie, Aurelian Tixin înţelese
să-i lase în pace pe cei din jur şi să revină la propria
sa persoană făcu era să

boare cipilica de pe creştetul capului până spre
urechi şi aminti, către primăvară, dar
tot într-o situaţie similară, când doi pescăruşi i-au
smuls pălăria de pe cap şi au lăsat-o să aterizeze pe
suprafaţa lacului prin mulţimea de raţe să

ntre ele, din acel
moment, raţele sălbatice şi-au urmat plutirea pe lac
într-un grup compact spre malul celălalt unde îşi
aveau cuiburile

Nu se ştie dacă şi atunci, dar acum reţeaua
de socializare din cartier, după un
promo de succes, anunţase promulgarea cuplului:
DomnulAragaz şi DoamnaAragaza

Nu-i rău! spuse Bunuţa sau ăuţa,
bucuroasă şi cu sclipici în priviri un semn că
lumea din cartier se pregăteşte de faza careului de
aşi sau de dans în societate

n singura insulă din mijlocul lacului, cu
vegetaţie luxuriantă, cu târâtoare şi batracieni, cu
libelule şi specii rare de fluturi, îşi făcu apariţia o
barză care, imediat, începu amenajarea unui cuib
Din ce raţiuni, oare? , se agită Aurelian, privind-o

îndelung pe duduia de lângă el Cum aceasta se
vedea tot mai atrasă de peisaj, un răspuns
ză , fiind încă departe să intre pe făgaş, avea
să- liniştească pe Aurelian E bine să nu se ştie
chiar totul!

Cum uimirea sa nu privea pe nimeni,

.
– Auzi, !

me teci...

– . Da' nu mi-
amintesc acum.

– i-n dreapta.
ixin.

e

.

. -
sfidându-se într

.
Î

. Singurul gest pe care-l
co

. Î fusese mai

lbatice.
Percepând-o ca pe un intrus î

.

.
– R

. E

.
Î

.
„ ”

.
în

mislire
l ... „

”

Povestea Poveştilor

breaking news

lirice

Diana
BELDEANU

burden

e o moarte prelungă ori

e timp & e soare. atâtea vieţi
într-o scoică atâta lună în oase încât
mintea pulsează haotic

de ce e timp ce poate face-o fiinţă cu atâta

decât să disece pământul da
haide să atingem nucleul să adormim în el
marea ne va aduce mai târziu la suprafaţă iar
stâncile îşi vor grava numele în noi

ce-i cu timpul ăsta

nopţile îi strâng în braţe p
le mulţumesc pentru nebunie & crize de anxietate
pentru toate greşelile ajunse poeme
şi pentru stele aruncate-n mare
nopţile îi strâng în braţe pe cei ca noi

există
viaţa e o astenie
ce-i cu timpul ăsta a luat-o razna de tot
cu albastru-şi-neant-cu-scoici-şi-nirvana
viaţa e o vară iar

vara o îngropăciune

smulg stejarii & îi îngrop cu rădăcinile în sus
doar ca să uit că am murit devreme
timpul mă trage de glezne eu îmi văd

albastru-vid-moksha

univers

e cei cu insomnii

iar zilele
zi  le le nu mai

nu e prima dată când

toate vieţile în pupilele astea

camera albă în care ne-am găsit prima oară

iar poemul acela atât de tăios
mi-a izbit lumea de minţile tale

încleştat &

îmi strivea pieptul & mai voiam să fie vară

ai ochii mei mă asfixiezi în greacă
ţi-am spus c-aş vrea să mor la mare îţi fierb între
coaste

când ajunge trenul vom face regresie prin hipnoză

numărăm până

pielea ta miroase a opiu. dacă închid ochii o să
ard de dor
o să plâng din nou că nu ţi-am atins piciorul

mă-ntreb
de ce visăm acelaşi întuneric & când ne plouă pe
gene

de ce te ustură nara dreaptă
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iar părul meu va transcede
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de fiecare dată când merg cu matizul roşu
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înnoadă fricile înjurături iubiri cincinale
se lichefiază pe schimbătorul de viteze

ecoul tău e greu
aş vrea să te înghesui într-o clădire stil baroc/

& suntem un dans mut

a râs de noi decenuvorbeam.decetremuram

fiecare cuvânt

zemos
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lirice
coordonate cernăuţene

să-ţi smulg sprâncenele cu dinţii
& să-ţi arăt lumea
s-aprindem un foc mic în anticameră
ne vor arde ura şi dorul de casă

/taică-miu bate în lemn/ îi place s-adune borcane
ciobite în fundul
garajului. sticla dansează pe cortex nu mă lasă
niciodată-n pace
drumul se îngustează pe ambele sensuri afară
plouă torenţial

iubesc gustul cărbunelui mirosul cojii de lime
iubesc

nu pot suferi semnele de exclamaţie
am viaţa prea lichidă p
sunt progenitura nopţii

fotografia în care suntem toţi miopi cu membre
scurte & groase

crucile strâmbe de pe marginea şoselei

ne înving ura & dorul de casă

e o inimă. să-i spunem durere comună o înfă urăm
după trupurile noastre o înnebunim vor fi 270 de
bătăi pe minut
împreună mamă
împreună
tată azi nu vreau nimic treci în cameră
n-ai sunat-o pe bunică

of tata mă trimi
durerea asta suferă de psihoză
ne-a molipsit ne ustură oasele ne umple palmele de
pământ &

mama doarme & noi dansăm valsul mut în jurul
patului
să nu vadă singurul joc tată-fiică să nu plângă

e dă foc ard toate crengile

conduc febril & prudent.

picioarele dar

entru vreun pericol iminent

coliziunile frontale cu cioburi în stomac

'cause objects in mirror are closer than they
appear

ș

-ta iar n-ai luat pâine

'i iar în bra'ele lui

ne mângâie unul altuia ochii

și ea
inima aia ne ia în bra'
din torace

hai să facem să dregem

pe tavan se coc planete mici/ pere' ș

cu pink floyd

acești muguri

mereu prea înalte prea mici prea din lemn de
mahon

aprinzi un foc acest foc negru sublimat din pixelii

automatic mode &

de când

cu a' '

'e vor
umbla
înghe' ște
în tandem

ii ă tia vibrează
albumul vostru

mama tata hai să ne asamblăm
încă o dată

îngheţaţi acest calm al frigului
sfidează
geometria ta aproape perfectă. te ridici 2-3 metri
vezi cu o aruncătură de privire mai departe de
taică-tu
de clădirile unsuroase de sinuciderile din cerul
gurii

cuverturile te bandajează au farmecul lor/ când te
pătrund
sunt două gheişe cu feţe topite
între două uşi

fiinţei de ieri nu de azi te pui pe

mănânci pofticios membre capete aripi. e o
plăcere vinovată

mă zbat de când chem ploile
de sub tălpi de sub aceste tălpi cusute

ă de din i. mă aliniez după orion
ca după un bloc neluminat

în zeci de ani rotiţele aceste pieritoare roti

ate & drăce

machines

Vechiul şi mereu tânărul oraş Cernăuţi îşi
sărbătoreşte în fiecare an, în prima jumătate a lunii
octombrie, ziua când a fost pentru prima dată
amintit într-un document . De fapt, ziua
oraşului se cuvine să sărbătorită la 8 octombrie,
fiindcă anume la 8 octombrie 1408 numele
Cernăuţ devenit cunoscut şi a

ţ

ţii din Liov (botezat de către austrieci
Lemberg astăzi Lviv) aveau dreptul să treacă cu
mărfurile lor prin Cernăuţ

ţării, întrucât drumul moldovenesc
adul cernăuţ spre

Siret ş ş
ş Ţara

Românească, şi, respectiv, drumul care ducea spre
sud, către Brăila, trecea prin Bacău ş

ducea către CetateaAlbă.
Datorită sorţ

şul Cernăuţ

ş ţ
ş acestea s-au răsfrânt

asupra aspectului său, făcându-l expresiv şi
neasemuit. Au trebuit să treacă multe secole până
când oraş şi-a căpătat aspectul său original de
astăzi, după cum îl cunoaşte toată lumea. El apare în
faţa noastră somptuos ş cu străzile lui
inconfundabile, casele ş tele
arhitectonice, bisericile şi parcurile sale, trezind un
sentiment de uimire, stimă, mândrie ş

ş
şului se numără Primăria din Piaţ Centrală,

Catedrala Ortodoxă, celelalte biserici cu turlele şi
cupolele lor strălucitoare, muzeele, edificiul
Teatrului Dramatic, construit în 1905 de către
arhitecţ şi H. Helmer, fostul
Palat Cultural al românilor (astăzi Casa Ofiţ lor),

istoric
fie

iului a intrat în
circula ie. Atunci voievodul Moldovei Alexandru
cel Bun a emis la Suceava un prin care
comercian

–
i. Acest

stabilea o deschidere spre înflorirea economiei
care trecea pe la

v ean al Prutului ducea de la Lviv
i Suceava i de acolo mai departe, spre

Transilvania prin Baia, iar spre Bra ov prin

i Bârlad sau cel
care

ii multiseculare, uneori
dramatice, pe parcursul secolelor ora i a
suferit în urma asupririlor, invaziilor, incendiilor,
cunoscând atât bucuria victoriilor, cât i triste ea
vremurilor de restri te. Toate

ul

i enigmatic,
i monumen

i nostalgie în
acela i timp. Printre edificiile cele mai frumoase
ale ora a

ii vienezi F. Fellner
eri

Privilegiu

Privilegiu

Constantin Tomaşciuc –
primul rector al

Universităţii Francisco
– Josefine din Cernăuţi

Ilie
LUCEAC

proiectat de arhitectul Horia Creangă, care a
şi sediul Primăriei ş

fosta Cameră de Comerţ ş
ţionează Universitatea de Medicină,

Filarmonica de Stat, hotelurile, parcurile grădinile
publi ş ţ ş ţă a
Mitropoliţilor Bucovinei, clădire somptuoasă,
construită în cea de a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, în stil mauro

şi
Biserica Armeano-Catolică din Cernăuţi, în incinta
căreia şi astăzi ţionează renumita Sală cu Orgă
din fosta capitală a Bucovinei istorice.

şadar, această Vienă în miniatură, după
cum a fost numit Cernăuţ şi-a sărbătorit

sa
atestare documentară. Printre manifestările care au
avut loc la Cernăuţi

ncertele, diferite festivaluri ş
Merită

amintite câteva manifestări culturale car
ţ

ţ ţională consacrată aniversării a
125-a de la naşterea arhitectului Friedrich Kisller,
care s-a desfăşurat în incinta Universităţii
cernăuţ ş ţ

altă e ţ intitulată: „ ştenirea
literară a Cernă ţiului în perioada austriacă , un
concert de orgă susţinut de către solista Svitlana
Bardaus,

ş , diferite sărbători tradiţ
ş ţeles , dezvel i rea

monumentului renovat al primului rector al
Universităţ ernăuţ

ş
deosebit de important

pentru Cernăuţi, deoarece poate fi estimat ca o
reîntoarcere omului politic şi a
profesorului în oraşul său natal, acolo unde s-a
coagulat formarea sa ă, unde a activat

, activist pe tăr şi în
domeniul învăţământului din Bucovina

bustul care a fost reinstalat în Parcul
Şevcenko (fosta Grădină Publică) din Cernăuţi, se
cuvine să spunem câteva cuvinte despre
personalitatea lui Tomaşciuc. El s-a născut la 13
martie 1840, în Cernăuţi, într-o familie mixtă, tatăl

iar mama româncă. Tatăl său

învăţat la Gimnaziul superior
din Cernăuţi. În 1857, după ce termină Gimnaziul

construit sectorului 1 Bucure ti;
i Meserii, unde în prezent

func
,

ce, i, bineîn eles, fosta Re edin

-bizantin, de renumitul
arhitect ceh Iosif Hlavka, care a proiectat

func

A „ ”
iul, anul

acesta cea de a 607-ea aniversare de la prima

în zilele de 3-5 octombrie s-au
enumerat co i ateliere
de artizanat, diverse vernisajuri etc., etc.

e au atras
aten ia publicului. Printre acestea au fost
Conferin a interna

ene, cât i inaugurarea expozi iei lui Fr.
Kisller, xpozi ie Mo

u ”

un Concurs-festival al tineretului, intitulat
„Rena terea-2015” ionale
bucovinene i , b ineîn

ii c ene, profesor dr. Constantin
Toma ciuc (Tomaszchuk).

Evenimentul a fost

a juristului, a

intelectual ca
important om politic âm social

. Înainte de
a vorbi despre

fiind de origine rutean
a fost preot ortodox.

Constantin a

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
E

R
A

R
Ă



7776

lirice
coordonate cernăuţene

să-ţi smulg sprâncenele cu dinţii
& să-ţi arăt lumea
s-aprindem un foc mic în anticameră
ne vor arde ura şi dorul de casă

/taică-miu bate în lemn/ îi place s-adune borcane
ciobite în fundul
garajului. sticla dansează pe cortex nu mă lasă
niciodată-n pace
drumul se îngustează pe ambele sensuri afară
plouă torenţial

iubesc gustul cărbunelui mirosul cojii de lime
iubesc

nu pot suferi semnele de exclamaţie
am viaţa prea lichidă p
sunt progenitura nopţii

fotografia în care suntem toţi miopi cu membre
scurte & groase

crucile strâmbe de pe marginea şoselei

ne înving ura & dorul de casă

e o inimă. să-i spunem durere comună o înfă urăm
după trupurile noastre o înnebunim vor fi 270 de
bătăi pe minut
împreună mamă
împreună
tată azi nu vreau nimic treci în cameră
n-ai sunat-o pe bunică

of tata mă trimi
durerea asta suferă de psihoză
ne-a molipsit ne ustură oasele ne umple palmele de
pământ &

mama doarme & noi dansăm valsul mut în jurul
patului
să nu vadă singurul joc tată-fiică să nu plângă

e dă foc ard toate crengile

conduc febril & prudent.

picioarele dar

entru vreun pericol iminent

coliziunile frontale cu cioburi în stomac

'cause objects in mirror are closer than they
appear

ș

-ta iar n-ai luat pâine

'i iar în bra'ele lui

ne mângâie unul altuia ochii

și ea
inima aia ne ia în bra'
din torace

hai să facem să dregem

pe tavan se coc planete mici/ pere' ș

cu pink floyd

acești muguri

mereu prea înalte prea mici prea din lemn de
mahon

aprinzi un foc acest foc negru sublimat din pixelii

automatic mode &

de când

cu a' '

'e vor
umbla
înghe' ște
în tandem

ii ă tia vibrează
albumul vostru

mama tata hai să ne asamblăm
încă o dată

îngheţaţi acest calm al frigului
sfidează
geometria ta aproape perfectă. te ridici 2-3 metri
vezi cu o aruncătură de privire mai departe de
taică-tu
de clădirile unsuroase de sinuciderile din cerul
gurii

cuverturile te bandajează au farmecul lor/ când te
pătrund
sunt două gheişe cu feţe topite
între două uşi

fiinţei de ieri nu de azi te pui pe

mănânci pofticios membre capete aripi. e o
plăcere vinovată

mă zbat de când chem ploile
de sub tălpi de sub aceste tălpi cusute

ă de din i. mă aliniez după orion
ca după un bloc neluminat

în zeci de ani rotiţele aceste pieritoare roti

ate & drăce

machines

Vechiul şi mereu tânărul oraş Cernăuţi îşi
sărbătoreşte în fiecare an, în prima jumătate a lunii
octombrie, ziua când a fost pentru prima dată
amintit într-un document . De fapt, ziua
oraşului se cuvine să sărbătorită la 8 octombrie,
fiindcă anume la 8 octombrie 1408 numele
Cernăuţ devenit cunoscut şi a

ţ

ţii din Liov (botezat de către austrieci
Lemberg astăzi Lviv) aveau dreptul să treacă cu
mărfurile lor prin Cernăuţ

ţării, întrucât drumul moldovenesc
adul cernăuţ spre

Siret ş ş
ş Ţara

Românească, şi, respectiv, drumul care ducea spre
sud, către Brăila, trecea prin Bacău ş

ducea către CetateaAlbă.
Datorită sorţ

şul Cernăuţ

ş ţ
ş acestea s-au răsfrânt

asupra aspectului său, făcându-l expresiv şi
neasemuit. Au trebuit să treacă multe secole până
când oraş şi-a căpătat aspectul său original de
astăzi, după cum îl cunoaşte toată lumea. El apare în
faţa noastră somptuos ş cu străzile lui
inconfundabile, casele ş tele
arhitectonice, bisericile şi parcurile sale, trezind un
sentiment de uimire, stimă, mândrie ş

ş
şului se numără Primăria din Piaţ Centrală,

Catedrala Ortodoxă, celelalte biserici cu turlele şi
cupolele lor strălucitoare, muzeele, edificiul
Teatrului Dramatic, construit în 1905 de către
arhitecţ şi H. Helmer, fostul
Palat Cultural al românilor (astăzi Casa Ofiţ lor),

istoric
fie

iului a intrat în
circula ie. Atunci voievodul Moldovei Alexandru
cel Bun a emis la Suceava un prin care
comercian

–
i. Acest

stabilea o deschidere spre înflorirea economiei
care trecea pe la

v ean al Prutului ducea de la Lviv
i Suceava i de acolo mai departe, spre

Transilvania prin Baia, iar spre Bra ov prin

i Bârlad sau cel
care

ii multiseculare, uneori
dramatice, pe parcursul secolelor ora i a
suferit în urma asupririlor, invaziilor, incendiilor,
cunoscând atât bucuria victoriilor, cât i triste ea
vremurilor de restri te. Toate

ul

i enigmatic,
i monumen

i nostalgie în
acela i timp. Printre edificiile cele mai frumoase
ale ora a

ii vienezi F. Fellner
eri

Privilegiu

Privilegiu

Constantin Tomaşciuc –
primul rector al

Universităţii Francisco
– Josefine din Cernăuţi

Ilie
LUCEAC

proiectat de arhitectul Horia Creangă, care a
şi sediul Primăriei ş

fosta Cameră de Comerţ ş
ţionează Universitatea de Medicină,

Filarmonica de Stat, hotelurile, parcurile grădinile
publi ş ţ ş ţă a
Mitropoliţilor Bucovinei, clădire somptuoasă,
construită în cea de a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, în stil mauro

şi
Biserica Armeano-Catolică din Cernăuţi, în incinta
căreia şi astăzi ţionează renumita Sală cu Orgă
din fosta capitală a Bucovinei istorice.

şadar, această Vienă în miniatură, după
cum a fost numit Cernăuţ şi-a sărbătorit

sa
atestare documentară. Printre manifestările care au
avut loc la Cernăuţi

ncertele, diferite festivaluri ş
Merită

amintite câteva manifestări culturale car
ţ

ţ ţională consacrată aniversării a
125-a de la naşterea arhitectului Friedrich Kisller,
care s-a desfăşurat în incinta Universităţii
cernăuţ ş ţ

altă e ţ intitulată: „ ştenirea
literară a Cernă ţiului în perioada austriacă , un
concert de orgă susţinut de către solista Svitlana
Bardaus,

ş , diferite sărbători tradiţ
ş ţeles , dezvel i rea

monumentului renovat al primului rector al
Universităţ ernăuţ

ş
deosebit de important

pentru Cernăuţi, deoarece poate fi estimat ca o
reîntoarcere omului politic şi a
profesorului în oraşul său natal, acolo unde s-a
coagulat formarea sa ă, unde a activat

, activist pe tăr şi în
domeniul învăţământului din Bucovina

bustul care a fost reinstalat în Parcul
Şevcenko (fosta Grădină Publică) din Cernăuţi, se
cuvine să spunem câteva cuvinte despre
personalitatea lui Tomaşciuc. El s-a născut la 13
martie 1840, în Cernăuţi, într-o familie mixtă, tatăl

iar mama româncă. Tatăl său

învăţat la Gimnaziul superior
din Cernăuţi. În 1857, după ce termină Gimnaziul

construit sectorului 1 Bucure ti;
i Meserii, unde în prezent

func
,

ce, i, bineîn eles, fosta Re edin

-bizantin, de renumitul
arhitect ceh Iosif Hlavka, care a proiectat

func

A „ ”
iul, anul

acesta cea de a 607-ea aniversare de la prima

în zilele de 3-5 octombrie s-au
enumerat co i ateliere
de artizanat, diverse vernisajuri etc., etc.

e au atras
aten ia publicului. Printre acestea au fost
Conferin a interna

ene, cât i inaugurarea expozi iei lui Fr.
Kisller, xpozi ie Mo

u ”

un Concurs-festival al tineretului, intitulat
„Rena terea-2015” ionale
bucovinene i , b ineîn

ii c ene, profesor dr. Constantin
Toma ciuc (Tomaszchuk).

Evenimentul a fost

a juristului, a

intelectual ca
important om politic âm social

. Înainte de
a vorbi despre

fiind de origine rutean
a fost preot ortodox.
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coordonate cernăuţene

din capitala Bucovinei, se înscrie la Universitatea
din Lviv (Lemberg), unde studiază jurisprudenţa,
filozofia şi ştiinţele istorice. În 1864 îşi ia
doctoratul în drept. După ce activează un timp

(din 1861) la Procuratura Finanţelor din
Cernăuţi, este numit funcţi

cinci ani, după care revine în
Bucovina, fiind numit consilier la Tribunalul din
Cernăuţi.

importantă perioadă a vieţii sale a
fost activitatea politică, cât şi profesoratul în
domeniul dreptului civil. Din 1871 până în 1889,
anul când a încetat din viaţă, Constantin Tomaşciuc
a fost deputat în Dieta Bucovinei şi în Consiliul
Imperial din Viena. ctivitatea parlamentară a

ca reprezentant al intereselor
comunităţilor săteşti din districtele Cernăuţi, Siret,
Storojineţ, Suceava, Rădăuţi. În Parlamentul Ţării
Bucovinei Tomaşciuc ezentat interesele
comunităţilor din Câmpulung şi Rădăuţi. Nu
întâmplător a fost ales cetăţean de onoare al
oraşelor Rădăuţi şi Cernăuţi.

ş
Partidul Liberal austriac, alături de Eudoxiu
Hurmuzaki În
Bucovina existau în acea perioadă două curente
care dominau Austria din punct de vedere politic.
Este vorba de curentul centralist şi cel autonomist.
După curentul autonomist,

urmează o perioadă marcată de venirea
la putere, în Austria, a unui guvern format din
centralişti, în frunte cu Adolf Auersperg. [I. G.
Sbiera,

, Cernăuţi, Tipografia
universitară, î. r. a lui Eckhardt, 1899, p. 220].
Printre liderii centraliştilor români din Bucovina se
aflau Eudoxiu Hurmuzaki şi Constantin
Tomaşciuc. Centraliştii înţelegeau să colaboreze în
sensul constituirii unei Austrii federaliste, cu o
largă autonomie politică şi naţională a provinciilor,
deci şi a Bucovinei în acelaşi timp. Ei îşi doreau o
autonomie mai restrânsă, militând pentru o
apropiere de germani; o autonomie, dar printr-o
germanizare a tuturor laturilor vieţii sociale,
economice şi politice, ceea ce nu puteau accepta
autonomiştii. [Mai detaliat: vezi la Valeriu
Branişte,

Tomaşciuc a susţinut de multe ori

ca
magistrat

onar la Sibiu (1865),
unde va activa

Cea mai

A
inclus alegerea sa

, a repr

Constantin Toma ciuc a optat pentru

, cu care a colaborat îndeaproape.

care a dominat în
Imperiul Habsburgic pe timpul ministerului Carol
Hohenwart,

, Editura „Bucovina
Viitoare”, 1998)].

Familia Sbiera după tradiţie şi istorie şi
Amintiri din viaţa autorului

În slujba Bucovinei, în slujba neamului
românesc (articole politice)

demersu . Orator de
excepţie, el a fost profesor de drept civil şi de drept
comercial, discipline pe care le-a predat la
Facultatea de Drept a Universităţii din Cernăuţi, la
a cărei deschidere, alături de fraţii Hurmuzaki şi alţi
intelectuali bucovineni, a contribuit esenţial.

ale Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina găsim următoarea
remarcă:

s-a lansat ideea înfiinţării
unei universităţi la Cernăuţi. Ei se gândeau încă de
pe la 1872 la ideea creării unei universităţi la
Cernăuţi [Biblioteca Academiei Române, Secţia

.C.L.R.B., f. 591-
592.], aşteptând între timp rezultatul cu privire la
faptul cum se vor rezolva cerinţele înaintate de
români la nou înfiinţata

Inaugurarea festivă a universităţii germane
la Cernăuţi a avut loc în ziua de 4 octombrie 1875,
chiar de ziua de naştere a împăratului Franz Iosef I.
De altfel, universitatea a şi purtat numele
împăratului austriac numită oficial „Alma-
Mater Francisco-Josephina”. Primul ei rector a fost
numit profesorul Constantin Tomaşciuc. El a
condus înaltul for ştiinţific doar

alţi cincisprezece
ani la rând a fost preşedintele comisiei de examinare
la disciplina Aşadar, la

politică şi ştiinţifică până la sfârşitul
vieţii. A decedat la Viena, la 19 decembrie 1889, la
vârsta de numai 49 de ani. Îşi doarme somnul de
veci în cimitirul central din urbea muzicii, unde i s-a
ridicat un monument care există şi astăzi.

mică nedumerire se naşte atunci când în
materialele apărute pe site-urile şi în publicaţiile
confraţilor ucraineni, la numele Constantin
Tomaşciuc citim afirmaţia ă cum că e

ă, neamintindu-se de
faptul că el s-a format în Bucovina, a colaborat cu
intelectualii români, a trăit în mediul bucovinean, a
fost, în cele din urmă, membru al Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Or, în
diferite surse enciclopedice de limbă română din
perioada interbelică, la numele Constantin
Tomaşciuc

rile românilor bucovineni

În

A 653(I), ale S

universitate de la Cluj.

, fiind

un singur an, în
perioada 1875-1876, în timp ce

„istoria dreptului”. 35 de ani
devine rector. A fost preocupat de activitatea

pedagogico-

O

categoric
numai de origine ucrainean

scrie:

Procesele Verbale

”

Manuscrise, PV

„La dorinţa şi insistenţa mai multor
intelectuali români, printre care C. Tomaşciuc, S.
Morariu, I. G. Sbiera, I. Calinciuc, Eudoxiu şi
Gheorghe Hurmuzaki

„Jurist român în Bucovina.
Funcţionar de finanţe la Sibiu, magistrat în
Cernăuţi, profesor la Facultatea de Drept din
Cernăuţi, primul rector al Universităţii, deputat în

Dieta Bucovinei şi la Viena etc.” Dicţionarul
ist

„Constantin Tomaşciuc // Primul rector al
Universităţii cernăuţene // Deputat în Parlamentul
austriac // Cetăţean de onoare al oraşului
Cernăuţi”

.
oric-geografic

[

, 1931, p. 1908.]

te

,
bucovinean

Isidor Vorobchievici.

, în
primul rând.

amintirea
,

au
din soclu.

în acest sens.

,
domnul Serghiy Osaciuk, doctor în istorie, a fost
înaintat proiectul

unui nou bust
yk, profesor la

Academia de Arte din Lviv

. Monumentul este plasat pe locul unde a
fost cel vechi

istrativ
cât ,

de Gh. Adamescu, „Cartea
României”, Bucureşti . Asta nu
înseamnă că trebuie să trâmbiţăm şi să accentuăm
peste tot acest lucru. Mai avem şi alte exemple,
când numele unor personalităţi ale culturii din
Bucovina sunt revendica în aceeaşi măsură, atât
de români cât şi de ucraineni. Ca exemplu ne
slujesc două nume de rezonanţă, cel al primului
Mitropolit al Bucovinei, Eugenie Hacman cât şi
cel al scriitorului şi compozitorului

Important este că aceste
personalităţi au fost, au activat şi au lăsat o urmă în
cultura Bucovinei. Astfel şi numele lui Constantin
Tomaşciuc. Memoria şi opera lor s-a identificat cu
istoria Bucovinei. Ei aparţin culturii bucovinene

Cernăuţiul a înveşnicit lui
Constantin Tomaşciuc ridicându-i la 17 noiembrie
1897 un bust în bronz. Autorii lucrării au fost
sculptorul A. Breneck (Viena) şi arhitectorul Iulius
Bochner din Cernăuţi. Însă în 1944 monumentul a
fost distrus de autorităţile sovietice. S- păstrat
doar nişte fragmente De atunci nu s-a mai
vorbit despre Tomaşciuc. Şi iată că în acest an s-a
făcut o reparaţie morală

La iniţiativa şi la propunerea Consulului
onorific al Austriei la Cernăuţi, Excelenţa sa

reconstrucţiei monumentului şi a
instalării . Lucrarea a fost realizată de
către sculptorul Volodymyr Tsisar

şi visiting-profesor la
Academia de Arte de la Florenţa. Pe soclu este
gravată următoarea inscripţie în limba ucraineană:

. Lucrarea, în ansamblu, este
concepută în accepţie clasică, ceea ce astăzi în
Cernăuţi se întâlneşte cam rar. Salutăm această
iniţiativă şi ne bucurăm de „revenirea” în oraşul
natal a amintirii celui care a fost primul rector al
Universităţii cernăuţene. În felul acesta îndemnăm
să credem că va reînvia şi memoria lui Eudoxiu
Hurmuzaki, de exemplu, prin ridicarea unui bust,
cel puţin, cu atât mai mult că ambii au colaborat
fructuos, atât în domeniul politico-admin

şi în cel cultural pentru prosperarea Ţării
Bucovinei.

coordonate cernăuţene
din sens opus

Printr-o dispoziţie-fulger, mahărul viperelor
îşi adună consilierii şi, fără a le răspunde barem la
salut şi plecăciuni (dinaintea tronului, în podea,
erau săpate mai multe găuri: băgându-şi capetele în
ele, reptilele servile demonstrau închinăciuni
adânci), unde face bubuitor:

– Ce e, bă, cu monstruosul ăla şarpe-dragon-
căpcăun-toate-la-un-loc care, cică, se covrigeşte,
mâncându-se, îmbucându-se pe sine însuşi?... Da,
da, merge mai bine să spun „îmbucându-se”, că de
la buci se ia el şi se înghite, chiar dacă n-are buci, se
zice...

Pe loc se săltă puţin de la pământ Vipera-
Înţelept peste înţelepţi, care nu putea fi decât
totdeauna pe loc, la dispoziţia mahărului (în genere,
şarpele, adică – şi vipera simbolizează sagacitatea,
nu?) şi unde începe, mieroasa, cu:

– Excelenţă, Uroboros simbolizează...
– Cum – simbolizează, dacă mie mi s-a

raportat că el se autodevoră aievea?! se răsti,
interogativ-înfuriat, mahărul.

– E ceva care revine mereu la sine însuşi,
închizându-se în propriul ciclu...

– Moartea închide totul! urlă din nou mahărul.
, prinse deja, ca

în transă, năucit de tonul mahărului, a-i da în
franceză înţelept

– Bă, puţă de academician ce eşti tu, revino
imediat la limba de stat! se răsti din nou mahărul:
parcă ai fi ăla, prezidentul Kirghiziei... Dă-ţi seama
pe ce lume trăieşti, bre...

– ...este calea existenţei ca o condamnare...
pare a fi spus miezos, sută

la sută...
– ...de a nu putea evada din propriul său ciclu,

destin...reluă Vipera-Înţelept.
– Numai că ar trebui să facem cercetări la faţa

–

ul viperelor,

– Da,

Il s'agit d'un mot grec ancien

latinisé sous la forme
„uroboros” qui signifi e littérale ment „qui se mord
la queue”...

condamnare

Leo
BUTNARU

Uroboros
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coordonate cernăuţene

din capitala Bucovinei, se înscrie la Universitatea
din Lviv (Lemberg), unde studiază jurisprudenţa,
filozofia şi ştiinţele istorice. În 1864 îşi ia
doctoratul în drept. După ce activează un timp

(din 1861) la Procuratura Finanţelor din
Cernăuţi, este numit funcţi

cinci ani, după care revine în
Bucovina, fiind numit consilier la Tribunalul din
Cernăuţi.

importantă perioadă a vieţii sale a
fost activitatea politică, cât şi profesoratul în
domeniul dreptului civil. Din 1871 până în 1889,
anul când a încetat din viaţă, Constantin Tomaşciuc
a fost deputat în Dieta Bucovinei şi în Consiliul
Imperial din Viena. ctivitatea parlamentară a

ca reprezentant al intereselor
comunităţilor săteşti din districtele Cernăuţi, Siret,
Storojineţ, Suceava, Rădăuţi. În Parlamentul Ţării
Bucovinei Tomaşciuc ezentat interesele
comunităţilor din Câmpulung şi Rădăuţi. Nu
întâmplător a fost ales cetăţean de onoare al
oraşelor Rădăuţi şi Cernăuţi.

ş
Partidul Liberal austriac, alături de Eudoxiu
Hurmuzaki În
Bucovina existau în acea perioadă două curente
care dominau Austria din punct de vedere politic.
Este vorba de curentul centralist şi cel autonomist.
După curentul autonomist,

urmează o perioadă marcată de venirea
la putere, în Austria, a unui guvern format din
centralişti, în frunte cu Adolf Auersperg. [I. G.
Sbiera,

, Cernăuţi, Tipografia
universitară, î. r. a lui Eckhardt, 1899, p. 220].
Printre liderii centraliştilor români din Bucovina se
aflau Eudoxiu Hurmuzaki şi Constantin
Tomaşciuc. Centraliştii înţelegeau să colaboreze în
sensul constituirii unei Austrii federaliste, cu o
largă autonomie politică şi naţională a provinciilor,
deci şi a Bucovinei în acelaşi timp. Ei îşi doreau o
autonomie mai restrânsă, militând pentru o
apropiere de germani; o autonomie, dar printr-o
germanizare a tuturor laturilor vieţii sociale,
economice şi politice, ceea ce nu puteau accepta
autonomiştii. [Mai detaliat: vezi la Valeriu
Branişte,

Tomaşciuc a susţinut de multe ori

ca
magistrat

onar la Sibiu (1865),
unde va activa

Cea mai

A
inclus alegerea sa

, a repr

Constantin Toma ciuc a optat pentru

, cu care a colaborat îndeaproape.

care a dominat în
Imperiul Habsburgic pe timpul ministerului Carol
Hohenwart,

, Editura „Bucovina
Viitoare”, 1998)].

Familia Sbiera după tradiţie şi istorie şi
Amintiri din viaţa autorului

În slujba Bucovinei, în slujba neamului
românesc (articole politice)

demersu . Orator de
excepţie, el a fost profesor de drept civil şi de drept
comercial, discipline pe care le-a predat la
Facultatea de Drept a Universităţii din Cernăuţi, la
a cărei deschidere, alături de fraţii Hurmuzaki şi alţi
intelectuali bucovineni, a contribuit esenţial.

ale Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina găsim următoarea
remarcă:

s-a lansat ideea înfiinţării
unei universităţi la Cernăuţi. Ei se gândeau încă de
pe la 1872 la ideea creării unei universităţi la
Cernăuţi [Biblioteca Academiei Române, Secţia

.C.L.R.B., f. 591-
592.], aşteptând între timp rezultatul cu privire la
faptul cum se vor rezolva cerinţele înaintate de
români la nou înfiinţata

Inaugurarea festivă a universităţii germane
la Cernăuţi a avut loc în ziua de 4 octombrie 1875,
chiar de ziua de naştere a împăratului Franz Iosef I.
De altfel, universitatea a şi purtat numele
împăratului austriac numită oficial „Alma-
Mater Francisco-Josephina”. Primul ei rector a fost
numit profesorul Constantin Tomaşciuc. El a
condus înaltul for ştiinţific doar

alţi cincisprezece
ani la rând a fost preşedintele comisiei de examinare
la disciplina Aşadar, la

politică şi ştiinţifică până la sfârşitul
vieţii. A decedat la Viena, la 19 decembrie 1889, la
vârsta de numai 49 de ani. Îşi doarme somnul de
veci în cimitirul central din urbea muzicii, unde i s-a
ridicat un monument care există şi astăzi.

mică nedumerire se naşte atunci când în
materialele apărute pe site-urile şi în publicaţiile
confraţilor ucraineni, la numele Constantin
Tomaşciuc citim afirmaţia ă cum că e

ă, neamintindu-se de
faptul că el s-a format în Bucovina, a colaborat cu
intelectualii români, a trăit în mediul bucovinean, a
fost, în cele din urmă, membru al Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Or, în
diferite surse enciclopedice de limbă română din
perioada interbelică, la numele Constantin
Tomaşciuc

rile românilor bucovineni

În

A 653(I), ale S

universitate de la Cluj.

, fiind

un singur an, în
perioada 1875-1876, în timp ce

„istoria dreptului”. 35 de ani
devine rector. A fost preocupat de activitatea

pedagogico-

O

categoric
numai de origine ucrainean

scrie:

Procesele Verbale

”

Manuscrise, PV

„La dorinţa şi insistenţa mai multor
intelectuali români, printre care C. Tomaşciuc, S.
Morariu, I. G. Sbiera, I. Calinciuc, Eudoxiu şi
Gheorghe Hurmuzaki

„Jurist român în Bucovina.
Funcţionar de finanţe la Sibiu, magistrat în
Cernăuţi, profesor la Facultatea de Drept din
Cernăuţi, primul rector al Universităţii, deputat în

Dieta Bucovinei şi la Viena etc.” Dicţionarul
ist

„Constantin Tomaşciuc // Primul rector al
Universităţii cernăuţene // Deputat în Parlamentul
austriac // Cetăţean de onoare al oraşului
Cernăuţi”

.
oric-geografic

[

, 1931, p. 1908.]

te

,
bucovinean

Isidor Vorobchievici.

, în
primul rând.

amintirea
,

au
din soclu.

în acest sens.

,
domnul Serghiy Osaciuk, doctor în istorie, a fost
înaintat proiectul

unui nou bust
yk, profesor la

Academia de Arte din Lviv

. Monumentul este plasat pe locul unde a
fost cel vechi

istrativ
cât ,

de Gh. Adamescu, „Cartea
României”, Bucureşti . Asta nu
înseamnă că trebuie să trâmbiţăm şi să accentuăm
peste tot acest lucru. Mai avem şi alte exemple,
când numele unor personalităţi ale culturii din
Bucovina sunt revendica în aceeaşi măsură, atât
de români cât şi de ucraineni. Ca exemplu ne
slujesc două nume de rezonanţă, cel al primului
Mitropolit al Bucovinei, Eugenie Hacman cât şi
cel al scriitorului şi compozitorului

Important este că aceste
personalităţi au fost, au activat şi au lăsat o urmă în
cultura Bucovinei. Astfel şi numele lui Constantin
Tomaşciuc. Memoria şi opera lor s-a identificat cu
istoria Bucovinei. Ei aparţin culturii bucovinene

Cernăuţiul a înveşnicit lui
Constantin Tomaşciuc ridicându-i la 17 noiembrie
1897 un bust în bronz. Autorii lucrării au fost
sculptorul A. Breneck (Viena) şi arhitectorul Iulius
Bochner din Cernăuţi. Însă în 1944 monumentul a
fost distrus de autorităţile sovietice. S- păstrat
doar nişte fragmente De atunci nu s-a mai
vorbit despre Tomaşciuc. Şi iată că în acest an s-a
făcut o reparaţie morală

La iniţiativa şi la propunerea Consulului
onorific al Austriei la Cernăuţi, Excelenţa sa

reconstrucţiei monumentului şi a
instalării . Lucrarea a fost realizată de
către sculptorul Volodymyr Tsisar

şi visiting-profesor la
Academia de Arte de la Florenţa. Pe soclu este
gravată următoarea inscripţie în limba ucraineană:

. Lucrarea, în ansamblu, este
concepută în accepţie clasică, ceea ce astăzi în
Cernăuţi se întâlneşte cam rar. Salutăm această
iniţiativă şi ne bucurăm de „revenirea” în oraşul
natal a amintirii celui care a fost primul rector al
Universităţii cernăuţene. În felul acesta îndemnăm
să credem că va reînvia şi memoria lui Eudoxiu
Hurmuzaki, de exemplu, prin ridicarea unui bust,
cel puţin, cu atât mai mult că ambii au colaborat
fructuos, atât în domeniul politico-admin

şi în cel cultural pentru prosperarea Ţării
Bucovinei.

coordonate cernăuţene
din sens opus

Printr-o dispoziţie-fulger, mahărul viperelor
îşi adună consilierii şi, fără a le răspunde barem la
salut şi plecăciuni (dinaintea tronului, în podea,
erau săpate mai multe găuri: băgându-şi capetele în
ele, reptilele servile demonstrau închinăciuni
adânci), unde face bubuitor:

– Ce e, bă, cu monstruosul ăla şarpe-dragon-
căpcăun-toate-la-un-loc care, cică, se covrigeşte,
mâncându-se, îmbucându-se pe sine însuşi?... Da,
da, merge mai bine să spun „îmbucându-se”, că de
la buci se ia el şi se înghite, chiar dacă n-are buci, se
zice...

Pe loc se săltă puţin de la pământ Vipera-
Înţelept peste înţelepţi, care nu putea fi decât
totdeauna pe loc, la dispoziţia mahărului (în genere,
şarpele, adică – şi vipera simbolizează sagacitatea,
nu?) şi unde începe, mieroasa, cu:

– Excelenţă, Uroboros simbolizează...
– Cum – simbolizează, dacă mie mi s-a

raportat că el se autodevoră aievea?! se răsti,
interogativ-înfuriat, mahărul.

– E ceva care revine mereu la sine însuşi,
închizându-se în propriul ciclu...

– Moartea închide totul! urlă din nou mahărul.
, prinse deja, ca

în transă, năucit de tonul mahărului, a-i da în
franceză înţelept

– Bă, puţă de academician ce eşti tu, revino
imediat la limba de stat! se răsti din nou mahărul:
parcă ai fi ăla, prezidentul Kirghiziei... Dă-ţi seama
pe ce lume trăieşti, bre...

– ...este calea existenţei ca o condamnare...
pare a fi spus miezos, sută

la sută...
– ...de a nu putea evada din propriul său ciclu,

destin...reluă Vipera-Înţelept.
– Numai că ar trebui să facem cercetări la faţa

–

ul viperelor,

– Da,

Il s'agit d'un mot grec ancien

latinisé sous la forme
„uroboros” qui signifi e littérale ment „qui se mord
la queue”...

condamnare

Leo
BUTNARU

Uroboros
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locului, la faţa autodevorării, zise mai marele şi, pe
loc, îl expediază într-acolo, la faţa locului, pe cel
mai fidel slujitor al său, care să afle ce şi cum şi de
ce etc.

Pe scurt, în vreme ce Uroboros-şarpe-dragon-
căpcăun-toate-la-un-loc se halea pe sine însuşi,
botul fiindu-i bucşit cu codoiul pe care şi-l molfăia,
solul mahărului prinse la curaj şi unde se repede şi
muşcă şi el o bucată din coapsa reptiloiului
monstruos ce se hrănea necruţător cu propria
bunătate. Aceasta ar fi fost proba: o mestecă, o
cercetează cu simţurile sub cerul gurii, îi savurează
sucul precum enologul vinul, după care îi va raporta
ce şi cum şi de ce (dacă va fi în stare şi de asta, a treia
– „de ce”) şefului mereu răstit, nemulţumit, ca un
târâtor peste târâtoare ce es

Însă, când se reîntoarse, mahărul nu se răsti, ci
îl întrebă doar din privire ce o fi, bre, cu Uroborosul
ăla.

– Nu-i decât propria lui vină..., începu să
spună trimisul revenit, care mai simţea printre dinţi
fărâme din îmbucătura din Uroboros, iar pe limbă –
fantasticul ei/ lui gust.

– Cum, culpa lui? se miră aproape latineşte
mahărul.

– N-ar fi trebuit să fie el chiar atât de gustos!
Să vă spun drept, Luminăţie, şi eu, dacă aş fi fost
atât de apetisant, n-aş fi rezistat şi aş fi prins a mă
autodevora! Să-mi înşfac coada, să mă îmbuc!
povestea entuziasmat-necontrafăcut cercetaşul.

– Chiar atât de gustos să fie pocitania aia?...
Dar tu de unde ştii?

Şi cercetaşul se văzu nevoit să recunoască
franc că, da, a rupt şi el o halcă din Uroboros.

– Şi chiar e atât de gustos? reluă întrebarea
mahărul. Cât?

– Nu ştiu cum să vă spun, stăpâne... Pe pământ
nu există gusturi cu care ar putea fi comparată
gustoşenia lui Uroboros, spuse solul, însă a fost
întrerupt de scârţâitul de frâne al unui taxi care opri
şi din care, întredeschizând portiera, şoferul întrebă
cam pe unde ar fi casa 250 de pe strada
Serpentinelor.

– Încolo-ia! rosti răstit mahărul, arătând cu
mâna aiurea, după care „Mercedes”-ul demară
scrâşnitor. Si totuşi, barem cu mare aproximaţie, cât
de gustos e? reveni mahărul cu ispitele către serv.

– Cum să vă spun ?... Ca... ca... ca o mare
bucurie... Ba şi mai şi, stăpâne...

– Cât, şi mai şi ?...

te...

– Ca... nirvana...

–Am spus: ceva mai simplu, decât nirvana...

– Zi-i mai simplu, ce dracu', crezi că eşti
printre cacademicieni?!...

– Lasă să plece suflarea, stinsă în linişte,
murmură solul.

– Ce tâmpenie mai e şi asta?! se răsti, ca de
obicei, mahărul.

– Aşa e, simplu: lasă să plece suflarea, stinsă
în linişte... Tocmai asta înseamnă... aşa se traduce
din sanscrită nirvana...

– Poate că... beatitudine...
– Şi mai simplu, cum ar fi ?
– Ca fericirea absolută!! ţipă gonaciul-

cercetaş, după care, brusc, amuţi, încremeni – muri!
...Apetisantul, gustosul, mişto-ul Uroboros, din
care îmbucase şi el, străinul, se dovedise a fi
otrăvitor!...

Privind spre pieritură, mahărul parcă ar mai fi
vrut să precizeze ceva în legătură cu gustul de
deplină fericire, dar parcă renunţă, – mai avea
rost?... Şi totuşi, găsi continuarea-final, adresându-
se celor din faţa tronului:

– Bă, nu încercaţi şi voi senzaţia că nu aţi avea
coada strânsă între vine, ci băgată în propria-vă
gură?... („Eu o am”, ar mai fi vrut să spună, dar a
lăsat această constatare pentru unică şi proprie
folosinţă...)

Ca de la un imbold intuitiv sau de la presiunea
unei priviri care-l învăluia, îngerul deschise ochii,
văzând că lângă patul său de nor puhav stătea
cineva – un alt înger? – fără aripi. În loc de lunga
cămaşă îngerească, necunoscutul purta un costum
elegant – „Stradivari”? (confundă îngerul firmele,
vrând, de fapt, să întrebe: „Versacci”?) – care stătea
ca turnat pe trupul său înalt, subliniat ca atare de
cravata lungă portocalie.

– Am onoarea, spuse musafirul care semăna
cu o santinelă ce venise să trezească pe cel ocrotit.
Astfel că îngerul părea să aibă şi el un – ce? – înger?
– păzitor. Heruvimul dădu uşor la o parte
plăpumioara, şi ea de nor subţire, coborându-şi
picioarele uşor şofrănii direct în cipicii pufoşi, ca
două păpădii nu că mari, ci uriaşe.

– Va trebui să mergeţi cu mine, zise politicos
inoportun-înfăţişatul.

Îngerul încă nu se trezise de-a binelea, mintea

Deformaţie profesională

îi mai era uşor înceţoşată, uimită şi derutată, în
efortul ei infructuos de a pricepe ce se întâmplă.
Simplificând la maximum posibilul discurs,
aripatul întrebă, scurt pe doi:

– Cine sunteţi?
– Un om, veni răspunsul.
– Om..., repetă îngerul îngândurat.

– Hm, şi ce doreşti? se mai interesă cerescul,
după care adăugă, grăitor: omule...

– Dacă nu ştii dumneata, de unde să ştiu eu?
zise, la rândul său, omul, după care adăugă, grăitor:
îngere...

Depistând în glasul bărbatului note de fals
arbitru, îngerul, care deja îşi revenise deplin din
somn, spu

– Astfel poate vorbi doar Dumnezeu. Noi
trebuie să ne păstrăm distanţa cuvenită. Vorba aia
latină: ce i se permite lui Jupiter, nu-i este permis...

– Eu nu sunt un bou! mai că se revoltă omul.
– Ei, asta mai rămâne de văzut, zise îngerul,

scoţându-şi picioarele din cipicii ca două păpădii
dolofane, întinzân-du-se la loc în pat.

Musafirul pricepu că inoportuna audienţă s-a
încheiat, şi s-a retras din visul angelesc.

„Vai, ce făcuşi, muică!” exclamă, olteneşte,
bătrâioara domnişoară Cucu în liniştea garsonierei
de la etajul şaisprezece, închizând caietul, spre a-i
cerceta coperta: era a elevului Spiru Moroi.

Să rupă pagina?... Ce va crede elevul?... Că
domnişoara profesoară...

Da, într-adevăr, este o simplă profesoară de
limba şi literatura română... Aşa, în singurătatea ei,
când, iată, ca acum, stă spre miez de noapte şi
corectează caietele liceenilor, prinsă de visare,
începe, ca de la sine, a plăsmui fantasme... Astfel
că, fără să-şi dea seama că are sub pix un caiet
străin, aşternuse în el mica halucinaţie nevinovată,
cu îngerul şi bărbatul, cu... (Bine că nu ajunsese să
scrie ceva despre relaţii sexuale netradiţionale...)
La urma urmelor, nu prea există profesor de limba
şi literatura (...română, franceză, chineză, rusă,

marţiană...) care să nu fi încercat s-o dea
în literatură. o irezistibilă
deformaţie profesională...

– Sigur, un om.

– Unu la unu, spuse, ca la fotbal, aripatul.
– Mingea la centru.

se franc:

* * *

esperanto,
Probabil, la mijloc e

din sens opus

Cartea aceasta -
, vol. I, Editura

p f

ru români –

Iraclie si Ciprian Porumbescu.

,
ș

Iraclie şi Ciprian
Porumbescu Heruvim, 2014 -, rod al
preţuirii autorului Leca Morariu şi al osârdiei
doamnei Maria Olar, reşedinta undaţiei culturale
cu numele autorului, este un îndemn spre neuitare.

Prefaţa complexă aparţinând cercetătorului
Liviu Papuc este o mărturisire a admiraţiei pe care
o are faţă de autorul enciclopedist de la Cernăuţi,
pentru strădania acestuia de a lăsa posterităţii o
carte bogată despre două personalităţi ale culturii
româneşti din vremuri zbuciumate pent

Primele pagini sunt dedicate autorului Leca
Morariu şi sunt străbătute de un fior elegiac
prefaţatorul descoperindu- i rădăcini comune cu
ale autorului comentator al fenomenului literar
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Stabilind genealogia, Liviu Papuc evidenţiază
faptul că familia Morariu „nu era purtătoarea
grelelor responsabilităţi ale unui nume
aristocratic, impus de secole în conştiinţa
tuturor, ci era doar reprezentanta tipică a unui
fenomen firesc pentru o zonă cum a fost
Bucovina ocupată, ruptă de la matca Moldovei”.
În acea perioadă se ridica o nouă generaţie cu
figuri proaspete provenite din pătura preoţească.
Se consideră că punctul de pornire al ascensiunii
a fost cel ce a devenit mitropolitul Silvestru, dar
„Leca Morariu îşi are seva de luptător pentru
dreptate naţională de la părintele său, preotul
Constantin Morariu”.

Autorul monografiei rămase în manuscris a
studiat la Suceava şi Cernăuţi, a fost profesor la
Gura Humorului, a ajuns în timpul primului război
mondial la Viena de unde, iubitorul de cultură
muzicală, a cumpărat violoncelul lui Ciprian
Porumbescu. Cu un doctorat sub conducerea lui

recenzii

Îndemn spre neuitare
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locului, la faţa autodevorării, zise mai marele şi, pe
loc, îl expediază într-acolo, la faţa locului, pe cel
mai fidel slujitor al său, care să afle ce şi cum şi de
ce etc.

Pe scurt, în vreme ce Uroboros-şarpe-dragon-
căpcăun-toate-la-un-loc se halea pe sine însuşi,
botul fiindu-i bucşit cu codoiul pe care şi-l molfăia,
solul mahărului prinse la curaj şi unde se repede şi
muşcă şi el o bucată din coapsa reptiloiului
monstruos ce se hrănea necruţător cu propria
bunătate. Aceasta ar fi fost proba: o mestecă, o
cercetează cu simţurile sub cerul gurii, îi savurează
sucul precum enologul vinul, după care îi va raporta
ce şi cum şi de ce (dacă va fi în stare şi de asta, a treia
– „de ce”) şefului mereu răstit, nemulţumit, ca un
târâtor peste târâtoare ce es

Însă, când se reîntoarse, mahărul nu se răsti, ci
îl întrebă doar din privire ce o fi, bre, cu Uroborosul
ăla.

– Nu-i decât propria lui vină..., începu să
spună trimisul revenit, care mai simţea printre dinţi
fărâme din îmbucătura din Uroboros, iar pe limbă –
fantasticul ei/ lui gust.

– Cum, culpa lui? se miră aproape latineşte
mahărul.

– N-ar fi trebuit să fie el chiar atât de gustos!
Să vă spun drept, Luminăţie, şi eu, dacă aş fi fost
atât de apetisant, n-aş fi rezistat şi aş fi prins a mă
autodevora! Să-mi înşfac coada, să mă îmbuc!
povestea entuziasmat-necontrafăcut cercetaşul.

– Chiar atât de gustos să fie pocitania aia?...
Dar tu de unde ştii?

Şi cercetaşul se văzu nevoit să recunoască
franc că, da, a rupt şi el o halcă din Uroboros.

– Şi chiar e atât de gustos? reluă întrebarea
mahărul. Cât?

– Nu ştiu cum să vă spun, stăpâne... Pe pământ
nu există gusturi cu care ar putea fi comparată
gustoşenia lui Uroboros, spuse solul, însă a fost
întrerupt de scârţâitul de frâne al unui taxi care opri
şi din care, întredeschizând portiera, şoferul întrebă
cam pe unde ar fi casa 250 de pe strada
Serpentinelor.

– Încolo-ia! rosti răstit mahărul, arătând cu
mâna aiurea, după care „Mercedes”-ul demară
scrâşnitor. Si totuşi, barem cu mare aproximaţie, cât
de gustos e? reveni mahărul cu ispitele către serv.

– Cum să vă spun ?... Ca... ca... ca o mare
bucurie... Ba şi mai şi, stăpâne...

– Cât, şi mai şi ?...

te...

– Ca... nirvana...

–Am spus: ceva mai simplu, decât nirvana...

– Zi-i mai simplu, ce dracu', crezi că eşti
printre cacademicieni?!...

– Lasă să plece suflarea, stinsă în linişte,
murmură solul.

– Ce tâmpenie mai e şi asta?! se răsti, ca de
obicei, mahărul.

– Aşa e, simplu: lasă să plece suflarea, stinsă
în linişte... Tocmai asta înseamnă... aşa se traduce
din sanscrită nirvana...

– Poate că... beatitudine...
– Şi mai simplu, cum ar fi ?
– Ca fericirea absolută!! ţipă gonaciul-

cercetaş, după care, brusc, amuţi, încremeni – muri!
...Apetisantul, gustosul, mişto-ul Uroboros, din
care îmbucase şi el, străinul, se dovedise a fi
otrăvitor!...

Privind spre pieritură, mahărul parcă ar mai fi
vrut să precizeze ceva în legătură cu gustul de
deplină fericire, dar parcă renunţă, – mai avea
rost?... Şi totuşi, găsi continuarea-final, adresându-
se celor din faţa tronului:

– Bă, nu încercaţi şi voi senzaţia că nu aţi avea
coada strânsă între vine, ci băgată în propria-vă
gură?... („Eu o am”, ar mai fi vrut să spună, dar a
lăsat această constatare pentru unică şi proprie
folosinţă...)

Ca de la un imbold intuitiv sau de la presiunea
unei priviri care-l învăluia, îngerul deschise ochii,
văzând că lângă patul său de nor puhav stătea
cineva – un alt înger? – fără aripi. În loc de lunga
cămaşă îngerească, necunoscutul purta un costum
elegant – „Stradivari”? (confundă îngerul firmele,
vrând, de fapt, să întrebe: „Versacci”?) – care stătea
ca turnat pe trupul său înalt, subliniat ca atare de
cravata lungă portocalie.

– Am onoarea, spuse musafirul care semăna
cu o santinelă ce venise să trezească pe cel ocrotit.
Astfel că îngerul părea să aibă şi el un – ce? – înger?
– păzitor. Heruvimul dădu uşor la o parte
plăpumioara, şi ea de nor subţire, coborându-şi
picioarele uşor şofrănii direct în cipicii pufoşi, ca
două păpădii nu că mari, ci uriaşe.

– Va trebui să mergeţi cu mine, zise politicos
inoportun-înfăţişatul.

Îngerul încă nu se trezise de-a binelea, mintea

Deformaţie profesională

îi mai era uşor înceţoşată, uimită şi derutată, în
efortul ei infructuos de a pricepe ce se întâmplă.
Simplificând la maximum posibilul discurs,
aripatul întrebă, scurt pe doi:

– Cine sunteţi?
– Un om, veni răspunsul.
– Om..., repetă îngerul îngândurat.

– Hm, şi ce doreşti? se mai interesă cerescul,
după care adăugă, grăitor: omule...

– Dacă nu ştii dumneata, de unde să ştiu eu?
zise, la rândul său, omul, după care adăugă, grăitor:
îngere...

Depistând în glasul bărbatului note de fals
arbitru, îngerul, care deja îşi revenise deplin din
somn, spu

– Astfel poate vorbi doar Dumnezeu. Noi
trebuie să ne păstrăm distanţa cuvenită. Vorba aia
latină: ce i se permite lui Jupiter, nu-i este permis...

– Eu nu sunt un bou! mai că se revoltă omul.
– Ei, asta mai rămâne de văzut, zise îngerul,

scoţându-şi picioarele din cipicii ca două păpădii
dolofane, întinzân-du-se la loc în pat.

Musafirul pricepu că inoportuna audienţă s-a
încheiat, şi s-a retras din visul angelesc.

„Vai, ce făcuşi, muică!” exclamă, olteneşte,
bătrâioara domnişoară Cucu în liniştea garsonierei
de la etajul şaisprezece, închizând caietul, spre a-i
cerceta coperta: era a elevului Spiru Moroi.

Să rupă pagina?... Ce va crede elevul?... Că
domnişoara profesoară...

Da, într-adevăr, este o simplă profesoară de
limba şi literatura română... Aşa, în singurătatea ei,
când, iată, ca acum, stă spre miez de noapte şi
corectează caietele liceenilor, prinsă de visare,
începe, ca de la sine, a plăsmui fantasme... Astfel
că, fără să-şi dea seama că are sub pix un caiet
străin, aşternuse în el mica halucinaţie nevinovată,
cu îngerul şi bărbatul, cu... (Bine că nu ajunsese să
scrie ceva despre relaţii sexuale netradiţionale...)
La urma urmelor, nu prea există profesor de limba
şi literatura (...română, franceză, chineză, rusă,

marţiană...) care să nu fi încercat s-o dea
în literatură. o irezistibilă
deformaţie profesională...

– Sigur, un om.

– Unu la unu, spuse, ca la fotbal, aripatul.
– Mingea la centru.
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* * *
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Iraclie si Ciprian Porumbescu.

,
ș

Iraclie şi Ciprian
Porumbescu Heruvim, 2014 -, rod al
preţuirii autorului Leca Morariu şi al osârdiei
doamnei Maria Olar, reşedinta undaţiei culturale
cu numele autorului, este un îndemn spre neuitare.

Prefaţa complexă aparţinând cercetătorului
Liviu Papuc este o mărturisire a admiraţiei pe care
o are faţă de autorul enciclopedist de la Cernăuţi,
pentru strădania acestuia de a lăsa posterităţii o
carte bogată despre două personalităţi ale culturii
româneşti din vremuri zbuciumate pent

Primele pagini sunt dedicate autorului Leca
Morariu şi sunt străbătute de un fior elegiac
prefaţatorul descoperindu- i rădăcini comune cu
ale autorului comentator al fenomenului literar
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Stabilind genealogia, Liviu Papuc evidenţiază
faptul că familia Morariu „nu era purtătoarea
grelelor responsabilităţi ale unui nume
aristocratic, impus de secole în conştiinţa
tuturor, ci era doar reprezentanta tipică a unui
fenomen firesc pentru o zonă cum a fost
Bucovina ocupată, ruptă de la matca Moldovei”.
În acea perioadă se ridica o nouă generaţie cu
figuri proaspete provenite din pătura preoţească.
Se consideră că punctul de pornire al ascensiunii
a fost cel ce a devenit mitropolitul Silvestru, dar
„Leca Morariu îşi are seva de luptător pentru
dreptate naţională de la părintele său, preotul
Constantin Morariu”.

Autorul monografiei rămase în manuscris a
studiat la Suceava şi Cernăuţi, a fost profesor la
Gura Humorului, a ajuns în timpul primului război
mondial la Viena de unde, iubitorul de cultură
muzicală, a cumpărat violoncelul lui Ciprian
Porumbescu. Cu un doctorat sub conducerea lui
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Sextil Puşcariu, ca profesor la Universitatea din
Cernăuţi a studiat atent literatura şi cultura
bucovineană dedicând un capitol deosebit lui
Iraclie Porumbescu. Pornind de la o realitate tristă,
aceea că Părintele Iraclie este ,,pentru unii un nume
cunoscut, pentru cei mai mulţi însă uitat, atât de
uitat, încât chiar şi manualele l-au uitat de-a
binelea”, autorul socoteşte că aceasta este „o
nedreptate faţă de scriitor, dar şi un păcat faţă de
literatura Bucovinei”

Această nedreptate o înlătură cărturarul
neobosit Leca Morariu scriind pagini elogioase
despre Iraclie Porumbescu, pagini care rămase în
manuscris, prin dactilografi ea de către doamna
Octavia Lupu Morariu şi prin străduinţa şi
cheltuiala doamnei Maria Olar au devenit o Carte
ce nu ar trebui să lipsească din niciuna din
bibliotecile şcolare din Bucovi

Cercetătorul Liviu Papuc conchide că lucrarea la
care ne referim este, în sfârşit, nu numai o
monografie cu adevărat ştiinţifică a lui Ciprian
Porumbescu ,,dar şi primul studiu aprofundat al
vieţii şi activităţii lui Iraclie Porumbescu, părintel

Cu aceste succinte precizări cartea se poate
deschide.

Capitole bine structurate (originea familiei
Porumbescu, povestea numelui Porumbescu,
părinţii lui Ciprian Porumbescu, n care a
învăţat părintele Iraclie, rolul vieţii monahale de la
Putna) vădesc certe virtuţi literare.

Prozator autentic, Iraclie Porumbescu
relatează cu haz în prezentarea călătoriei spre
Lemberg: „Umărul meu, de ţinut draghina
harabalei era umflat de nu mai încăpea în mâneca
surtucului, şi încălţările mele, de mers mai tot
drumul pe jos, erau sfârticate, de scriam deja cu
degetele picioarelor năcazul meu pe omătul
înmuiat,” (

i conduce
acţiunea cu destul de abilă surpriză şi o continuă în
schiţa

O valoroasă descriere găsim i în paginile
despre apărarea cimitirului. În ziua de 14 iunie
1857, părintele Iraclie află că uniţii merg cu
proţesia la ţintirimul ortodox. Ei vreo 200,

,

.

er

na.

,
e

literaturii bucovinene, cum îl numea Leca
Morariu”.

școlile î

,
p.46). În scrierea îș

.
ș

,

Din însemnările părintelui Iraclie

Încă însurat nu fusesem

10 zile de haiducie,

părintele doar cu dascălul şi pălimarul. Atitudinea
părintelui şi vocea sa care bubui ca tunetul: ,Preste
pragul acesta n-a trecut încă popă tuns şi nu va
trece, doară numai peste mine mort îi zăpăceşte pe
uniţi şi se reîntorc la biserica lor fără dorita ispravă”

Comentând toată strădania părintelui Iraclie
la Boian unde trebuia să se lupte nu numai cu
străinii de neam ci şi cu cei mai mari din neamul
său, autorul monografiei, Leca Morariu conchide:
„Mai rar protagonist şi apostol, nevoit să militeze
contra propriilor sale căpetenii, ca acest Iraclie
Poumbescu la Boian

Preot la Stupca, cu un Ciprian alArboroasei,
părintele îşi încurajează fiul cu tot presentimentul
furtunii. „Demn”, „dacic” e caracterizat şi
zbuciumul părintelui dacă va fi rostit cuvintele
„Aci ai arătat că eşti fiul meu” (p.316)

Ieşit din închisoare, obosit şi bolnav, cu
iubirea sfâşietoare pentru Bertha, Ciprian nu voia
să plece la Viena. Până la urmă stăruinţa părintelui
Iraclie reuşeşte să frângă hotărârea tânărului şi pe 8
octombrie 1879 ,,adio, Supcă, adio, Ilişeşti, adio..!
Zbuciumatul nostru, aparţinător - altei
lumi, o porneşte la Viena!” (p.330). Primul volum
se înc

Cu ce rămâne un cititor călătorind cu mintea
şi cu inima prin hăţişul atâtor sute de pagini? Cu
convingerea că a aflat mult mai multe decât ştia
despre acest vajnic apărător al credinţei ortodoxe,
că a citit cu încântare pagini de adevărată literatură
românească scrisă în vremurile aspre ale stăpânirii
străine. Cea mai completă caracterizare o face
autorul cărţii - Leca Morariu - spunând:
,,Bucovineanul Iraclie Porumbescu( 1823-1896) e
şi dânsul unul dintre năpăstuiţii dar şi răzbunaţii
vremuirii. Cernerea timpului nu-i mai poate
tăgădui binemeritata cunună. În galeria
prozatorilor români dânsul îşi cucereşte tot mai
lămurit locul cuvenit”

Cinste ostenitorilor - autor, descifrator al
manuscrisului, prefaţator, editor - pentru această
carte ce este un îndemn spre neuitare a vrednicilor
înaintaşi.

,
,

(p.181).

,
,

” (p.189)

– lucifereic

heie cu aceste cuvinte !

,

.

Romanul clasic cu capitole şi subcapitole, cu
acţiune arborescentă care curge ca o apă când
liniştită, când tumultoasă, încăpând previzibil în
propria albie, romanul cu conflicte socia

tinde să fie înlocuit de unul suplu,
secvenţial, conceput pe un dialog inteligent al
ideilor, adunând în structura sa epică numeroase
analepse, consideraţii filosofice, religioase,
eseistice, cum este şi cazul romanului

apărut la Biblioteca ”,
Câmpulung Moldovenesc, în 2015, sub semnătura
scriitorului bucovinean Ioan Ţicalo.

Ca să putem vorbi despre o se
presupune că avem, mai înainte, o lume deja
cunoscută, la care să ne raportăm. Lumea
cunoscută este aceea din romanul „

e îmbulzeala browniană din zilele noastre, cu
calităţile şi metehnele sale. Cele două lumi
indispensabile ecuaţiei trăiesc antitetic în cartea lui
Ioan Ţicalo, ele animând acelaşi spaţiu geografic,
situat însă în epoci istorice diferite, răstimpul dintre
ele măsurând un veac şi jumătate.

Autorul realizează în romanul său o
radiografie a satului moldovenesc contemporan, cu
oamenii şi mentalităţile lor, cu preocupări şi
cutume, cu aspiraţii şi idealuri, cu necazuri şi
bucurii..., urmând scenariul cunoscutului roman
sadovenian. Ideea de a pune în antiteză cu
căldura sa vulcanică şi şat,
reconstituit (acţiunea poate fi considerată o voalată

, mi s-
a părut interesantă, fiindcă îi dă posibilitatea lui I.
Ţicalo de a înfiera anumite aspecte sociale, politice,
economice, moral-civice, care privesc atât lumea
din jurul scriitorului, cât şi întreaga societate
românească de astăzi.

Credinţa sinceră, dar naivă ( în opinia mea),

le, morale,
psihologice...

„

”,
capodopera lui Mihail Sadoveanu, iar
est

stins, deta

trimitere la lui Mihai Eminescu)

„Altă
lum Mioriţa

altă lume

„altă lume”

e...”,

„ ”,

Baltagul

prezentul
trecutul

„ Epigonii”

Domniţa
NEAGA

Ioan Ţicalo - ALTĂ LUME...

de a îndrepta relele unei societăţi prin puterea
cuvântului scris, pare să îl anime pe autorul
romanului „ o lume plină de umbre şi
lumini. Corupţia, imoralitatea, abaterea de la
credinţă, dorinţa de îmbogăţire pe căi mai puţin
ortodoxe, traficul de influenţă, promiscuitatea,
înşelătoria, adulterul, crima...alternează cu
bucuria, fericirea, iubirea sinceră, împlinirea prin
căsătorie, prietenia adevărată, acestea de pe urmă
prezentate în pagini însorite, de o frumuseţe
specială. Este demnă de amintit descrierea unei
nunţi din sat, unde Victoria, eroina romanului, îl va
cunoaşte pe Vitalie Lipovan, viitorul său soţ. Merită
evidenţiat acest episod, fiindcă Vitalie seamănă
foarte bine cu Nechifor Lipan, în sensul că
povesteşte şi el cunoscuta parabolă cu muntenii
oieri care merg la Dumnezeu

că oamenilor de la câmpie
Dumnezeu le-a dăruit câteva mlădiţe de viţă de vie
spre a le face viaţa uşoară şi a le bucura inima,
Vitalie nefiind un muntean.

Cu toate că civilizaţia a pătruns în aceste
colţuri de lume, descrise de autor (Victoria Lipovan
şi familia locuiesc într-o vilă cu centrală termică,
apă curentă şi toate utilităţile), satul contemporan
şi-a păstrat nealterate obiceiurile legate de naştere,
botez, nuntă, înmormântare. Există în sat o babă
Smaranda care ştie ”, să facă vrăji;
preotul duhovnic este chemat de săteni
când au probleme în familie; morţii sinucigaşi nu
sunt băgaţi în biserică şi nici nu au parte de o slujbă
obişnuită de înmormântare, preotul mergând tăcut
în urma sicriului şi stropind cu aghiasmă...
Asemenea Vitoriei Lipan, Victoria Lipovan ţine la
respectarea rânduielilor vechi, reproşându-i soţului
că, de când umblă printre străini, a uitat de
rugăciune. Cele două personaje (Vitoria şi Victoria)
îmi amintesc de Smaranda Creangă, ea însăşi o
femeie bigotă care îşi certa bărbatul, pe Ştefan a
Petrei Ciubotariul, că nu a mai trecut pe la
biserică... Victoria Lipovan este tranşantă: „

Ca personaj literar, Victoria Lipovan este
caracterizată direct şi indirect, portretul său fiind
unul me

care are multe
asemănări. S-a lucrat foarte puţin

,

..., dar continuând
povestea, spune

mai

în ajutor

morabil, cu nimic mai prejos decât „

modelul”( Vitoria Lipan), cu
la schimbarea lui

Altă lume...”,

„ să dea în bobi

... s-au
schimbat multe în lume, cunosc, dar rânduiala din
casărămâne cum a fost. Nu se schimbă, în ruptul
capului!”.
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nunţi din sat, unde Victoria, eroina romanului, îl va
cunoaşte pe Vitalie Lipovan, viitorul său soţ. Merită
evidenţiat acest episod, fiindcă Vitalie seamănă
foarte bine cu Nechifor Lipan, în sensul că
povesteşte şi el cunoscuta parabolă cu muntenii
oieri care merg la Dumnezeu

că oamenilor de la câmpie
Dumnezeu le-a dăruit câteva mlădiţe de viţă de vie
spre a le face viaţa uşoară şi a le bucura inima,
Vitalie nefiind un muntean.

Cu toate că civilizaţia a pătruns în aceste
colţuri de lume, descrise de autor (Victoria Lipovan
şi familia locuiesc într-o vilă cu centrală termică,
apă curentă şi toate utilităţile), satul contemporan
şi-a păstrat nealterate obiceiurile legate de naştere,
botez, nuntă, înmormântare. Există în sat o babă
Smaranda care ştie ”, să facă vrăji;
preotul duhovnic este chemat de săteni
când au probleme în familie; morţii sinucigaşi nu
sunt băgaţi în biserică şi nici nu au parte de o slujbă
obişnuită de înmormântare, preotul mergând tăcut
în urma sicriului şi stropind cu aghiasmă...
Asemenea Vitoriei Lipan, Victoria Lipovan ţine la
respectarea rânduielilor vechi, reproşându-i soţului
că, de când umblă printre străini, a uitat de
rugăciune. Cele două personaje (Vitoria şi Victoria)
îmi amintesc de Smaranda Creangă, ea însăşi o
femeie bigotă care îşi certa bărbatul, pe Ştefan a
Petrei Ciubotariul, că nu a mai trecut pe la
biserică... Victoria Lipovan este tranşantă: „

Ca personaj literar, Victoria Lipovan este
caracterizată direct şi indirect, portretul său fiind
unul me

care are multe
asemănări. S-a lucrat foarte puţin

,

..., dar continuând
povestea, spune

mai

în ajutor

morabil, cu nimic mai prejos decât „

modelul”( Vitoria Lipan), cu
la schimbarea lui

Altă lume...”,

„ să dea în bobi

... s-au
schimbat multe în lume, cunosc, dar rânduiala din
casărămâne cum a fost. Nu se schimbă, în ruptul
capului!”.
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recenzii

8584

(poate chiar aceasta a şi fost intenţia scriitorului- să
creeze un e două
lumi), spre deoseb Dora Lipovan care, în
afară de tinereţe, nu are nicio asemănare cu
Minodora Lipan. Aş spune că Victoria este
prototipul oamenilor maturi, consecvenţi în
principii, pe când Dora este reprezentanta tipică a
generaţiei tinere de astăzi

Lecţia întru di pe care
Victoria o aplică fiului George vine din alte
vremuri, dar se pare că şi-a atins obiectivele, mai
nou, competenţele. Mama pare mai îngăduitoare cu
fata, sau se preface că nu cunoaşte „apucăturile”
Dorei, că, altfel, i-ar aplica şi ei vreo pedeapsă
medievală, ca de pildă Mă întreb
retoric, desigur, şi fără intenţia de a supăra pe
cineva: Unde era Victoria Lipovan când Dora şi
George trece vârstele de creştere şi formare a
personali tăţ i i

Pentru liniştirea apelor în familie,
copiii, deşi majori, sunt duşi de mamă la biserică...

Îmi place să văd încrederea pe care scriitorul
Ioan Ţicalo o are în biserică şi în slujitorii ei.
Pesemne că preoţii bucovineni sunt mai cu credinţă
decât aceia pe care mi-a fost dat mie să-i cunosc

... Deşi s-au schimbat multe pe lumea
asta, cum observă şi Victoria Lipovan,
biserica noastră a rămas tot în evul mediu, ca ritual
religios şi mentalitate, propovăduind aceleaşi
precepte morale şi parcurgând aceleaşi texte
biblice... Nu am văzut niciun bandit din vremea
noastră, care a furat tot ce s-a putut fura,

să fie pedepsit de Dumnezeu. Uneori scapă
nepedepsit nu numai de justiţia divină, dar şi de
aceea a oamenilor...

, un aspect aparte mi-a
reţinut atenţia într-un mod plăcut. Acelaşi
sentiment l-am avut

predispoziţia personajelor spre povestire,
ca şi cum timpul real nu ar curge, ci ar fi rămas
încremenit într-unul mitic.Când Victoria îl întreabă
pe Pantelimon de ce nu s-a întors şi Vitalie cu el
acasă, acesta, în loc să-i răspundă scurt la întrebare,
începe să povestească despre cum au fost surprinşi
de o furtună şi au fost nevoiţi să se ascundă într-un
loc ferit, pierzând astfel un timp preţios, despre
sosirea la Prisaca, întâlnirea cu cei doi oieri care
cumpăraseră d ( de data aceasta, Dobza şi

personaj de legătură

copilărie, preadolescen ţă ,
adolescenţă

între cel
ire de

.
sciplinare ( ),

,

.

au prin
,

?...

,
aici în sud

degeaba

care a
ucis...,

Atunci, despre ce vorbim noi
aici?...

Lecturând romanul

citindu-l pe Sadoveanu. Este
vorba de

eja oile

biciuirea

arderea pe rug

Curtui) alături de care se cinstesc cum se cuvine
unor buni gospodari, ca apoi să pornească împreună

Stânişoarei... Alte explicaţii privind
toponimul „ Alt timp care se scurge
întru frumuseţe

Hotărârea Victoriei Lipovan de a pleca pe
urmele bărbatului ei nu mi se pare motivată, poate
doar obligată de „model”. Aşteptarea sa nu fusese

dominată de nelinişti, de semne rău
prevestitoare. Nici soarta lui Vitalie nu este
dramatică precum a lui Nechifor Lipan. Dintr-o
eroare judiciară, Vitalie este acuzat şi arestat că l-a
ucis pe Curtui, fiindcă pe arma crimei erau
amprentele lui Vitalie. Puşca fusese furată şi
folosită de Dobza spre a-l elimina pe Curtui şi a-i
lua oile şi nevasta.Întâmplare face ca în puşcă să fie
un glonte cu sare, folosit de Vitalie pentru
alungarea urşilor, şi Dobza, convins că e un glonte
letal, îl ţinteşte pe Curtui. Rănitul este găsit şi
îngrijit de un călugăr.

lui Curtui, dar şi
pentru crimă, fiindcă şi-a ucis soţia care... stătea în
calea aventurilor sale amoroase.

dământul este unul cu
Vitalie cu soţia şi băiatul se întorc acasă, dar nu
înainte de a trece pe la hanul lui Pastramă, să o
revadă pe fata hangiului dorită ca soţie şi
respectiv noră, de George şi de ţii Lipovan

cuprinde şase
capitole, fiecare purtând câte un titl

e
un lucru interesant este că principalul mod de
expunere abordat de Ioan Ţicalo este dialogul, într-
o operă preponderent epică. Nu am citit alte opere
din creaţia autorului, pentru a putea face o
comparaţie, dacă acesta este stilul scriitorului, dar
în romanul de faţă avem un permanent dialog între
personaje. Replicile curg de la sine, cu naturaleţe,
ca într-o piesă de teatru, cu personaje care ştiu să
intervină prompt, ştiu să întoarcă limba pe toate
părţile, pentru a exprima ceea ce simt sau vor să
transmită, care nu par niciodată luate prin
surprindere. S intervine în text pentru
detalii şi comentarii sau pentru a da viaţă rarelor

descrieri de natură, rarelor
introspecţii

rul stilistic al romanului este variat.
Vorbirea directă şi indirectă, stilul indirect liber,

,

spre culmile
”...

a povestirii...

decât vag

..

îi

Dobza este pus sub acuzare
pentru tentativa de omor asupra

Dezno .

, Petronela,
so ...

Romanul „

u explicit,
asemenea unor idei principale. Ceea ce mi se par

criitorul
, ,

dar fascinantelor,
psihologice (comparativ cu textul

sadovenian).
Regist

Stânişoara

Altă lume...”

happy end

comparaţia, epitetul, calamburul şi alte auxiliare
stilistice sporesc nota de originalitate. Am să citez
câteva comparaţii, la întâmplare: Colţun

”; cerută de soţie,
Victoria sare în sus de bucurie

”; obţinând promisiunea de la
primar că va avea o maşină, Dora

Victoria gândeşte că

În
alte situaţii, perceperea greşită a sensului
cuvintelor naşte calamburul. Moş Ifrim ar dori să se
însoare, dar Irina iitoarea soţie, vrea ca bătrânul
să-i facă acte pe casă şi .Victoria îi zice că
moartea îl caută pe acasă, iar lui îi arde de
însurătoare , printre
copii (în sensul că a dat în mintea copiilor). Replica
lui Ifrim cade alături:

” şi angajată pe post de secretară la
primărie, în urma unui concurs

cum a venit Vitalie să
o ceară de nevastă, Victoria spune cu umor:

”, fiindcă Vitalie nu a intrat pe poartă, ci a să

este scris într-o
frumoasă limbă literară românească, presărată cu o
mulţime de regionalisme

, multe dintre ele scoase din „ lada de
zestre” a graiului moldovenesc şi repuse în
circulaţie, cu o măestrie artistică aparte:

..., dar şi de
numeroase diminutive:

Un înţelept p

, că despre el este vorba,
voi spune că îl slăvesc pe Ioan
Ţicalo fiindcă
am avut parte de un mare câştig de la comorile sale,
prin care astăzi sunt mai bogată sufleteşte cu încă o

„ se ţinea
de dr

„ ca o capră după

iarba cea bună

„ venea spre casă

cu inima fluturându-i caun steag pe catarg”;

ebunie care-l scoate peom din ţâţâni şi-l face să

se-nvârtă precum musca picată în ţâlindru”...

grădină

grădiniţă

„Ce grădiniţă, Victorie, că-s
cincizeci de stânjeni!”

trecută
prin şcoli

„ unde aobţinut
puncte ce au avut darul s-o sperie cât e ea de
deşteaptă”.

„ ...am
crezut că-l văd pe SfântulGheorghe zburând prin
aer

„ Altă lume...”

tihăraie, a
ghili, hărgăţit, a serăcădui, bozgoane, a se îngurzi,
a îndrăila, cârmoajă, goblizan

trebuşoară, scumpic,
ochişori, vampiriţă, motănică, iubiţel

„ Dacă nu te
slăvesc, prietene, nu te mânia, fiindcă n-am
avutparte de câştig de la comorile tale

„ Altă lume..

aga lui ca scaiul de coada oii

„ iubirea prea mare-i un fel de
n

...

.”,

Lume...

, v

; mai bine ar merge la

.
Umorul, ironia, aluzia sunt alte ingrediente

care dau savoare textului literar.Dora este „

,

Povestind Dorei,

rit
cu calul peste gard...

Romanul

lexicale, morfologice,
fonetice

...
ersan spunea:

!”.
Parafrazându-l pe Azraghi

prietenul meu,
, scriitorul romanului

După ce am terminat de citit, în cheia
personală, cartea „ Furtună în liniştea gândului” de
Emil Simion, (Ed. Tofan, Suceava, 2014), m-am
întrebat dacă noi, astăzi, într-o lume atât de egoistă
şi de înstrăinată mai ştim să ne facem daruri. Emil
Simion a demonstrat că ştie, ne-a dăruit zece cărţi,
câteva dintre ele premiate la prestigioase
concursuri literare naţionale, proză şi teatru.

Confrate în meseria de dascăl, E Simion
şi-a desfăşurat activitatea didactică la şcoala unde,
cu mai multe decenii în urmă, am fost elev. Născut
şi format în secolul trecut, autorul a
învăţat că atunci când vrei să faci un dar cuiva, o
carte este alegerea perfectă. Şi nu o carte oarecare,
ci una izvorâtă din sufletul tău, scrisă în nopţile tale
de nelinişte şi zbucium, renunţând la satisfacţii de
moment, privându-te de hobby-uri. Că doar ce este
o carte altceva decât o izbândă a omului asupra
timpului?

O carte de proză se naşte dintr-o idee care se
vrea comunicată şi celorlalţi. Ca să o realizezi îţi
trebuie „oase tari”, după cum mărturisea Marin
Preda, pentru a sta pe scaun la masa de lucru, în
timp ce alţii zburdă. Să cauţi şi să selectezi ce-ţi
doreşti să pui în pagină, fiindcă nu întotdeauna
apare semnul egalităţii între ceea ce vrei şi ceea ce
reuşeşti să scrii. Munca este imensă. Cititorul nu
ştie că tu ai lovit tastatura pentru fiecare literă, semn
grafic, semne de ortografie şi de punctuaţie,
diacritice, ca să apară textul curat, lizibil. Că fiecare
lexemă trebuie cuplată într-un context, în aşa fel
încât ceea ce numim originalitate, stil, să îşi capete
locul în arhitectura cărţii...

„ Furtună în liniştea gândului”
ar putea fi oricând tipărit în

colecţia „Romane de dragoste”, fiind el însuşi o
frumoasă poveste de dragoste dintre doi tineri
studenţi, poveste care va rămâne nealterată chiar şi

mil

„Furtunii...”

Romanul, , al
scriitorului bucovinean,

Constantin T.
CIUBOTARU

Mai ştim să ne facem daruri?
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8584

(poate chiar aceasta a şi fost intenţia scriitorului- să
creeze un e două
lumi), spre deoseb Dora Lipovan care, în
afară de tinereţe, nu are nicio asemănare cu
Minodora Lipan. Aş spune că Victoria este
prototipul oamenilor maturi, consecvenţi în
principii, pe când Dora este reprezentanta tipică a
generaţiei tinere de astăzi

Lecţia întru di pe care
Victoria o aplică fiului George vine din alte
vremuri, dar se pare că şi-a atins obiectivele, mai
nou, competenţele. Mama pare mai îngăduitoare cu
fata, sau se preface că nu cunoaşte „apucăturile”
Dorei, că, altfel, i-ar aplica şi ei vreo pedeapsă
medievală, ca de pildă Mă întreb
retoric, desigur, şi fără intenţia de a supăra pe
cineva: Unde era Victoria Lipovan când Dora şi
George trece vârstele de creştere şi formare a
personali tăţ i i

Pentru liniştirea apelor în familie,
copiii, deşi majori, sunt duşi de mamă la biserică...

Îmi place să văd încrederea pe care scriitorul
Ioan Ţicalo o are în biserică şi în slujitorii ei.
Pesemne că preoţii bucovineni sunt mai cu credinţă
decât aceia pe care mi-a fost dat mie să-i cunosc

... Deşi s-au schimbat multe pe lumea
asta, cum observă şi Victoria Lipovan,
biserica noastră a rămas tot în evul mediu, ca ritual
religios şi mentalitate, propovăduind aceleaşi
precepte morale şi parcurgând aceleaşi texte
biblice... Nu am văzut niciun bandit din vremea
noastră, care a furat tot ce s-a putut fura,

să fie pedepsit de Dumnezeu. Uneori scapă
nepedepsit nu numai de justiţia divină, dar şi de
aceea a oamenilor...

, un aspect aparte mi-a
reţinut atenţia într-un mod plăcut. Acelaşi
sentiment l-am avut

predispoziţia personajelor spre povestire,
ca şi cum timpul real nu ar curge, ci ar fi rămas
încremenit într-unul mitic.Când Victoria îl întreabă
pe Pantelimon de ce nu s-a întors şi Vitalie cu el
acasă, acesta, în loc să-i răspundă scurt la întrebare,
începe să povestească despre cum au fost surprinşi
de o furtună şi au fost nevoiţi să se ascundă într-un
loc ferit, pierzând astfel un timp preţios, despre
sosirea la Prisaca, întâlnirea cu cei doi oieri care
cumpăraseră d ( de data aceasta, Dobza şi

personaj de legătură

copilărie, preadolescen ţă ,
adolescenţă

între cel
ire de

.
sciplinare ( ),

,

.

au prin
,

?...

,
aici în sud

degeaba

care a
ucis...,

Atunci, despre ce vorbim noi
aici?...

Lecturând romanul

citindu-l pe Sadoveanu. Este
vorba de

eja oile

biciuirea

arderea pe rug

Curtui) alături de care se cinstesc cum se cuvine
unor buni gospodari, ca apoi să pornească împreună

Stânişoarei... Alte explicaţii privind
toponimul „ Alt timp care se scurge
întru frumuseţe

Hotărârea Victoriei Lipovan de a pleca pe
urmele bărbatului ei nu mi se pare motivată, poate
doar obligată de „model”. Aşteptarea sa nu fusese

dominată de nelinişti, de semne rău
prevestitoare. Nici soarta lui Vitalie nu este
dramatică precum a lui Nechifor Lipan. Dintr-o
eroare judiciară, Vitalie este acuzat şi arestat că l-a
ucis pe Curtui, fiindcă pe arma crimei erau
amprentele lui Vitalie. Puşca fusese furată şi
folosită de Dobza spre a-l elimina pe Curtui şi a-i
lua oile şi nevasta.Întâmplare face ca în puşcă să fie
un glonte cu sare, folosit de Vitalie pentru
alungarea urşilor, şi Dobza, convins că e un glonte
letal, îl ţinteşte pe Curtui. Rănitul este găsit şi
îngrijit de un călugăr.

lui Curtui, dar şi
pentru crimă, fiindcă şi-a ucis soţia care... stătea în
calea aventurilor sale amoroase.

dământul este unul cu
Vitalie cu soţia şi băiatul se întorc acasă, dar nu
înainte de a trece pe la hanul lui Pastramă, să o
revadă pe fata hangiului dorită ca soţie şi
respectiv noră, de George şi de ţii Lipovan

cuprinde şase
capitole, fiecare purtând câte un titl

e
un lucru interesant este că principalul mod de
expunere abordat de Ioan Ţicalo este dialogul, într-
o operă preponderent epică. Nu am citit alte opere
din creaţia autorului, pentru a putea face o
comparaţie, dacă acesta este stilul scriitorului, dar
în romanul de faţă avem un permanent dialog între
personaje. Replicile curg de la sine, cu naturaleţe,
ca într-o piesă de teatru, cu personaje care ştiu să
intervină prompt, ştiu să întoarcă limba pe toate
părţile, pentru a exprima ceea ce simt sau vor să
transmită, care nu par niciodată luate prin
surprindere. S intervine în text pentru
detalii şi comentarii sau pentru a da viaţă rarelor

descrieri de natură, rarelor
introspecţii

rul stilistic al romanului este variat.
Vorbirea directă şi indirectă, stilul indirect liber,

,

spre culmile
”...

a povestirii...

decât vag

..

îi

Dobza este pus sub acuzare
pentru tentativa de omor asupra

Dezno .

, Petronela,
so ...

Romanul „

u explicit,
asemenea unor idei principale. Ceea ce mi se par

criitorul
, ,

dar fascinantelor,
psihologice (comparativ cu textul

sadovenian).
Regist

Stânişoara

Altă lume...”

happy end

comparaţia, epitetul, calamburul şi alte auxiliare
stilistice sporesc nota de originalitate. Am să citez
câteva comparaţii, la întâmplare: Colţun

”; cerută de soţie,
Victoria sare în sus de bucurie

”; obţinând promisiunea de la
primar că va avea o maşină, Dora

Victoria gândeşte că

În
alte situaţii, perceperea greşită a sensului
cuvintelor naşte calamburul. Moş Ifrim ar dori să se
însoare, dar Irina iitoarea soţie, vrea ca bătrânul
să-i facă acte pe casă şi .Victoria îi zice că
moartea îl caută pe acasă, iar lui îi arde de
însurătoare , printre
copii (în sensul că a dat în mintea copiilor). Replica
lui Ifrim cade alături:

” şi angajată pe post de secretară la
primărie, în urma unui concurs

cum a venit Vitalie să
o ceară de nevastă, Victoria spune cu umor:

”, fiindcă Vitalie nu a intrat pe poartă, ci a să

este scris într-o
frumoasă limbă literară românească, presărată cu o
mulţime de regionalisme

, multe dintre ele scoase din „ lada de
zestre” a graiului moldovenesc şi repuse în
circulaţie, cu o măestrie artistică aparte:

..., dar şi de
numeroase diminutive:

Un înţelept p

, că despre el este vorba,
voi spune că îl slăvesc pe Ioan
Ţicalo fiindcă
am avut parte de un mare câştig de la comorile sale,
prin care astăzi sunt mai bogată sufleteşte cu încă o

„ se ţinea
de dr

„ ca o capră după

iarba cea bună

„ venea spre casă

cu inima fluturându-i caun steag pe catarg”;

ebunie care-l scoate peom din ţâţâni şi-l face să

se-nvârtă precum musca picată în ţâlindru”...

grădină

grădiniţă

„Ce grădiniţă, Victorie, că-s
cincizeci de stânjeni!”

trecută
prin şcoli

„ unde aobţinut
puncte ce au avut darul s-o sperie cât e ea de
deşteaptă”.

„ ...am
crezut că-l văd pe SfântulGheorghe zburând prin
aer

„ Altă lume...”

tihăraie, a
ghili, hărgăţit, a serăcădui, bozgoane, a se îngurzi,
a îndrăila, cârmoajă, goblizan

trebuşoară, scumpic,
ochişori, vampiriţă, motănică, iubiţel

„ Dacă nu te
slăvesc, prietene, nu te mânia, fiindcă n-am
avutparte de câştig de la comorile tale

„ Altă lume..

aga lui ca scaiul de coada oii

„ iubirea prea mare-i un fel de
n

...

.”,

Lume...

, v

; mai bine ar merge la

.
Umorul, ironia, aluzia sunt alte ingrediente

care dau savoare textului literar.Dora este „

,

Povestind Dorei,

rit
cu calul peste gard...

Romanul

lexicale, morfologice,
fonetice

...
ersan spunea:

!”.
Parafrazându-l pe Azraghi

prietenul meu,
, scriitorul romanului

După ce am terminat de citit, în cheia
personală, cartea „ Furtună în liniştea gândului” de
Emil Simion, (Ed. Tofan, Suceava, 2014), m-am
întrebat dacă noi, astăzi, într-o lume atât de egoistă
şi de înstrăinată mai ştim să ne facem daruri. Emil
Simion a demonstrat că ştie, ne-a dăruit zece cărţi,
câteva dintre ele premiate la prestigioase
concursuri literare naţionale, proză şi teatru.

Confrate în meseria de dascăl, E Simion
şi-a desfăşurat activitatea didactică la şcoala unde,
cu mai multe decenii în urmă, am fost elev. Născut
şi format în secolul trecut, autorul a
învăţat că atunci când vrei să faci un dar cuiva, o
carte este alegerea perfectă. Şi nu o carte oarecare,
ci una izvorâtă din sufletul tău, scrisă în nopţile tale
de nelinişte şi zbucium, renunţând la satisfacţii de
moment, privându-te de hobby-uri. Că doar ce este
o carte altceva decât o izbândă a omului asupra
timpului?

O carte de proză se naşte dintr-o idee care se
vrea comunicată şi celorlalţi. Ca să o realizezi îţi
trebuie „oase tari”, după cum mărturisea Marin
Preda, pentru a sta pe scaun la masa de lucru, în
timp ce alţii zburdă. Să cauţi şi să selectezi ce-ţi
doreşti să pui în pagină, fiindcă nu întotdeauna
apare semnul egalităţii între ceea ce vrei şi ceea ce
reuşeşti să scrii. Munca este imensă. Cititorul nu
ştie că tu ai lovit tastatura pentru fiecare literă, semn
grafic, semne de ortografie şi de punctuaţie,
diacritice, ca să apară textul curat, lizibil. Că fiecare
lexemă trebuie cuplată într-un context, în aşa fel
încât ceea ce numim originalitate, stil, să îşi capete
locul în arhitectura cărţii...

„ Furtună în liniştea gândului”
ar putea fi oricând tipărit în

colecţia „Romane de dragoste”, fiind el însuşi o
frumoasă poveste de dragoste dintre doi tineri
studenţi, poveste care va rămâne nealterată chiar şi

mil

„Furtunii...”

Romanul, , al
scriitorului bucovinean,

Constantin T.
CIUBOTARU

Mai ştim să ne facem daruri?
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după trecerea unor decenii bune, când studenţii de
altădată au ajuns medici renumiţi cu lăudabile
rezultate în palmares, au devenit părinţi şi bunici

Vlad, personajul principal, este student la
medicină. Melisa este studentă la biologie-
geografie. Povestea lor de iubire începe firesc, într-
o vară, la mare,se consumă o perioadă, după care
pare că a intrat în declin.

În vara când Vlad urma să treacă în anul IV,
Melisa simulează că vrea să rupă relaţia dintre ei,
dar, de fapt, ea se pregăteşte să dea examen de
admitere la medicină, pentru a fi alături de alesul
inimii sale. Romanul debutează cu declaraţiile
înflăcărate de dragoste ale lui Vlad către o Melisa
absentă, un monolog continuu, o spovedanie a
bărbatului, un fel de „plângerea Inorogului”, care
ne arată un Vlad imatur, bântuit de remuşcări,
incertitudini, regrete, toate din perspectiva lui „ au
fost...”,o rememorare a clipelor frumoase petrecute
cu Melisa, când la persoana I singular, când
intervenind naratorul şi punând acţiunea la
persoana a III-a. Autorul, „prins” de subiect, dă
cuvântul personajului, apoi intervine şi el în text.
Alternarea aceasta de planuri narative este
derutantă, la un moment dat nici nu mai ştii cine
narează, dar, pe parcurs, scriitorul îşi intră în mână,
şi firul epic curge de la sine.

Melisa este admisă la facultatea de
medicină cu media zece, stârnind uimirea unora,
dar surpriza cea mai mare o trăieşte Vlad. Amândoi
vor parcurge cei şase ani de facultate cu nota zece
pe linie. Par a fi nişte tineri supradotaţi. Totul este
perfect, tot ce gândesc izbândesc, totul este
prezentat în nuanţe de roz, de parcă ar trăi într-o
lume aievea, şi nu în „epoca de aur”, într-un regim
totalitar, cu atâtea şi atâtea privaţiuni.

Cartea, recunoaşte alter-ego-ul autorului,
Florescu, a fost concepută ca un dar pe care un
scriitor îl face medicului care l-a operat şi i-a
alungat pentru o anumită perioadă de timp moartea.
Este recunoştinţa pacientului pentru medicul care i-
a salvat viaţa, este cadoul omului sincer, dornic să
se revanşeze altfel decât oferind bani sau alte
bunuri, cum se obişnuieşte la noi, că doar suntem la
Porţile Orientului. Cartea este, într-o altă ordine de
idei, un experiment. Aceasta este cheia în care
trebuie citită. Ţi se pune la dispoziţie un material,
nişte fapte de viaţă mai mult sau mai puţin

...

spectaculoase, iar tu, scriitorul, trebuie să creezi
atmosfera, să individualizezi personajele, să
construieşti acea lume care nu este a ta, să o
însufleţeşti cu talentul şi imaginaţia, cu măiestria
artistică, făcând-o vie, verosimilă. Oricât de nobilă
ar fi intenţia, dacă talentul lasă de dorit, dacă
abordarea nu este cea adecvată situaţiei, va rezulta
o înşiruire de platitudini, locuri comune, lucruri
artificiale, nimic autentic, nimic care să-ţi de

Cuplul, de „nota zece” la toate obiectele de
studiu, este puternic idealizat, atât în perioada
studenţiei, cât şi mai târziu în profesia de medici.
Cu toate calităţile lor, frumuseţe, inteligenţă,
romantism, caractere puternice, Vlad şi Melisa
Mironescu nu pot ieşi din sistem, oricât de mult şi-
ar dori. Trăiau în vremea când prin politica
partidului se dorea uniformizarea oamenilor din
societate, indiferent de capacităţile lor intelectuale,
indiferent de categoria socială căreia aparţineau.
De aici, conflictul care se naşte între ei şi colegii lor
de breaslă, con

funzime, fiindcă intelectualii au avut cel mai
mult de suferit în România comunistă.

Nu încerc să critic,dar una este să trăieşti pe
pielea ta acele momente de nedreptate care li s-au
întâmplat multora, în vremea aceea, şi alta este să
redai ce au trăit alţii. Emoţia artistică nu este
aceeaşi. Dimensiunea trăirii este diferită, d

Stilul scriitorului este unul simplu, sobru,
cu rare apariţii stilistice. Mi-au reţinut atenţia
câteva sintagme precum: „ Melisa era ca un bulgăre
de lumină plutitoare şi fragilă”; Încântătoarea
nepăsare a copilăriei”. O comparaţie interesantă mi
s-a părut aceea dintre salonul de spital şi atelierul
unui pictor, amândouă fiind deopotrivă de
fascinante

Mă întrebam, la un moment dat, dacă aş fi
fost pus în situaţia domnului Emil Simion, ce
„cadou” ar fi ieşit din mâna mea? Şi mi-e teamă de
reacţia „ pacientului”.

Felicit autorul şi mă întreb ce dar aş face
unui medic de excepţie? Aş avea eu asemenea
curaj, cum a avut autorul romanului „ Furtună în
liniştea gândului”? Cine mai ştie!

eocamdată mă bucur că nu sunt
„opera

a
fiori...

flict care putea fi abordat mai în
pro

atele
problemei sunt cu totul altele...

„

.

D
bil”.

recenzii

Gabriela B

arcia Lorca. De la primii, a preluat în
romanul (Ed. B

l

cat sub prorpia-i
(…)

anu este o traducătoare
performantă din romancierii sud-americani, în
special Paolo Coelho şi poeţii spanioli, îndeosebi
Federico G

etta, Bucureşti,
2014), pe care-l comentez în continuare, realismul
magic caracterizat prin evenimente miraculoase
săvârşite de energii oculte dar naturale. Romanul ne
introduce în viaţa unui intelectual român, filosoful
şi scriitorul Titi, care a trăit în două orânduiri
sociale diametral opuse, socialismul în fază
dictatorială şi capitalismul post-decembrist, de
junglă. În socialism, actantu îşi cumpără o casă la
curte pe care o pierde în capitalism, în favoarea
unor pretinşi moştenitori cu acte false, care îi oferă
drept despăgubire un apartament la bloc.

Dotat cu al şaselea simţ, Titi are următoarea
viziune a agresiunii pereţilor apartamentului:

“… zidurile peste mine, dar nu m-au ucis, nu,
mă apasă încet, cu ură tenace, şi fiecare fibră a mea îşi
schimbă mai întâi învelişul, apoi esenţa: celulele vii
trec imperceptibil în regnul mineral, oasele devin de
cristal, pielea – metal, laminată în cele mai fine foiţe,
ochii de siliciu, creierul – magmatic; am părăsit viaţa,
pulsul, mişcarea… Specia umană a cla
creaţie, betonul… Poate dacă… sigur, aşa trebuie
să fie, nu era decât proiecţia, în sine, a
dorinţei zidului, o oglindire a acestuia în chiar
subconştientul victimei: zidul a că-l urăsc şi mi-
a răspuns cu ură – nebunie a materiei structurate care
mă ucide cu preţul propriei distrugeri, fiindcă dacă mă
înăbuşă pe mine se demolează el însuşi, nu mai este un
apartament, este o grămadă de moloz…”

Dacă betonul reprezintă viaţa noastră,
construită de specia umană, putem să ne orientăm
spre viziunea mea asupra simbolisticii romanului.
Dacă ne gândim că agresiunea pereţilor de beton se
petrece în vis, constatăm că viziunea aparţine
inconştientului şi ne apropiem de o interpretare
psihanalitică a fenomenului. Presiunea accentuată
a pereţilor reprezintă acţiunea societăţii asupra

Ad-verb de timp

visul meu

înţeles

Gabriela Banu
agresive

-
betonul şi zidurile

Lucian
GRUIA

individului. Distrugerea individului înseamnă şi
demolarea societăţii.

În ce constă agresiunea societăţii asupra
personajului Titi?

În socialism, sub dictatură, era obligat să tacă, în
capitalismul de junglă, post-decembrist, putea să
spună orice dar excrocheria îmbogăţiţilor peste noapte
se generalizase. Cu acte false, pretinşii moştenitori
revendică şi obţin casa bunicului Titi, care, la bătrâneţe
este nevoit să se mute la bloc Acum, pereţii locuinţei
încep să se mişte.

nul este al intelectualilor români din două
generaţii, Titi bunicul şi Claudiu, nepotul, or de
istorie şi sciitor de asemenea. Lor li se adaugă Roxana,
iubita lui Claudiu, studentă

icul nu mai poate suporta noua
locuinţă, dispare în mod ciudat, ca în romanele sud-
americane traduse de Gabriela Banu.

Iată cum îi apare lui C apartamentul,
după dispariţia bunicului Titi: „
taie răsuflarea: este o cameră concavă, strâmbă,
colţurile îmi apar în unghiuri ascuţite, pereţii sunt
trapezoidali, tabloul a căzut de pe perete, e în
mijlocul camerei şi are o gaură enormă chiar pe
aleea vineţie, chiar pe sub copaci... sofaua a fost
aruncată în mijlocul camerei, uşile au înţepenit aşa
cum le-a prins nebunia asta... Mă reped în dormitor,
aici totul e convex, mic, covorul acoperă un fel de
curbură planetară, ferestrele sunt deschise şi
strâmbe, dulapului i-a căzut tăblia de deasupra şi
acum se spijină disperat, cu o latură, de

Pereţii (condiţiile sociale) s-au revoltat din
nou. Dispariţia bătrânului rămâne învăluită în
mister: a fost răpit de răufăcători, a dispărut prin
gaura tabloului în altă dimensiune, a plecat de
acasă, s-a dematerializat?

Roamnul rămâne cu fin Totuşi,
într-o dimineaţă, când s-a uitat pe fereastră, Cludiu :
”a văzut strecurându-se pe lângă vechea perdea
croşetată şi acum cam deşirată, o lumină formată
parcă din aripi minuscule de libelulă – albăstrii,
aurii, jucăuşe...” E semnul unei prezenţe spirituale.

, Titi, meditează, într-un
jurnal înregistrat pe reportofon, asupra verbului şi
ad-verbului care ar caracteriza cel mai bine timpul.
Curgerea şi plutirea nu îl mulţumesc. Problema
rămâne nerezolvată dar, cred că Roxana, care naşte
co ul lui Claudiu, ne oferă un răspun. Acesta ar fi
continuitatea omeneşti.

anu oferă delicii
intelectuale cititorilor.

.

Roma
profes

la filologie.
Când bun

laudiu,
În sufragerie mi se

perete...”

al deschis.

În

pil
speciei

Romanul Gabrielei B

Ad-verb de timp
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după trecerea unor decenii bune, când studenţii de
altădată au ajuns medici renumiţi cu lăudabile
rezultate în palmares, au devenit părinţi şi bunici

Vlad, personajul principal, este student la
medicină. Melisa este studentă la biologie-
geografie. Povestea lor de iubire începe firesc, într-
o vară, la mare,se consumă o perioadă, după care
pare că a intrat în declin.

În vara când Vlad urma să treacă în anul IV,
Melisa simulează că vrea să rupă relaţia dintre ei,
dar, de fapt, ea se pregăteşte să dea examen de
admitere la medicină, pentru a fi alături de alesul
inimii sale. Romanul debutează cu declaraţiile
înflăcărate de dragoste ale lui Vlad către o Melisa
absentă, un monolog continuu, o spovedanie a
bărbatului, un fel de „plângerea Inorogului”, care
ne arată un Vlad imatur, bântuit de remuşcări,
incertitudini, regrete, toate din perspectiva lui „ au
fost...”,o rememorare a clipelor frumoase petrecute
cu Melisa, când la persoana I singular, când
intervenind naratorul şi punând acţiunea la
persoana a III-a. Autorul, „prins” de subiect, dă
cuvântul personajului, apoi intervine şi el în text.
Alternarea aceasta de planuri narative este
derutantă, la un moment dat nici nu mai ştii cine
narează, dar, pe parcurs, scriitorul îşi intră în mână,
şi firul epic curge de la sine.

Melisa este admisă la facultatea de
medicină cu media zece, stârnind uimirea unora,
dar surpriza cea mai mare o trăieşte Vlad. Amândoi
vor parcurge cei şase ani de facultate cu nota zece
pe linie. Par a fi nişte tineri supradotaţi. Totul este
perfect, tot ce gândesc izbândesc, totul este
prezentat în nuanţe de roz, de parcă ar trăi într-o
lume aievea, şi nu în „epoca de aur”, într-un regim
totalitar, cu atâtea şi atâtea privaţiuni.

Cartea, recunoaşte alter-ego-ul autorului,
Florescu, a fost concepută ca un dar pe care un
scriitor îl face medicului care l-a operat şi i-a
alungat pentru o anumită perioadă de timp moartea.
Este recunoştinţa pacientului pentru medicul care i-
a salvat viaţa, este cadoul omului sincer, dornic să
se revanşeze altfel decât oferind bani sau alte
bunuri, cum se obişnuieşte la noi, că doar suntem la
Porţile Orientului. Cartea este, într-o altă ordine de
idei, un experiment. Aceasta este cheia în care
trebuie citită. Ţi se pune la dispoziţie un material,
nişte fapte de viaţă mai mult sau mai puţin

...

spectaculoase, iar tu, scriitorul, trebuie să creezi
atmosfera, să individualizezi personajele, să
construieşti acea lume care nu este a ta, să o
însufleţeşti cu talentul şi imaginaţia, cu măiestria
artistică, făcând-o vie, verosimilă. Oricât de nobilă
ar fi intenţia, dacă talentul lasă de dorit, dacă
abordarea nu este cea adecvată situaţiei, va rezulta
o înşiruire de platitudini, locuri comune, lucruri
artificiale, nimic autentic, nimic care să-ţi de

Cuplul, de „nota zece” la toate obiectele de
studiu, este puternic idealizat, atât în perioada
studenţiei, cât şi mai târziu în profesia de medici.
Cu toate calităţile lor, frumuseţe, inteligenţă,
romantism, caractere puternice, Vlad şi Melisa
Mironescu nu pot ieşi din sistem, oricât de mult şi-
ar dori. Trăiau în vremea când prin politica
partidului se dorea uniformizarea oamenilor din
societate, indiferent de capacităţile lor intelectuale,
indiferent de categoria socială căreia aparţineau.
De aici, conflictul care se naşte între ei şi colegii lor
de breaslă, con

funzime, fiindcă intelectualii au avut cel mai
mult de suferit în România comunistă.

Nu încerc să critic,dar una este să trăieşti pe
pielea ta acele momente de nedreptate care li s-au
întâmplat multora, în vremea aceea, şi alta este să
redai ce au trăit alţii. Emoţia artistică nu este
aceeaşi. Dimensiunea trăirii este diferită, d

Stilul scriitorului este unul simplu, sobru,
cu rare apariţii stilistice. Mi-au reţinut atenţia
câteva sintagme precum: „ Melisa era ca un bulgăre
de lumină plutitoare şi fragilă”; Încântătoarea
nepăsare a copilăriei”. O comparaţie interesantă mi
s-a părut aceea dintre salonul de spital şi atelierul
unui pictor, amândouă fiind deopotrivă de
fascinante

Mă întrebam, la un moment dat, dacă aş fi
fost pus în situaţia domnului Emil Simion, ce
„cadou” ar fi ieşit din mâna mea? Şi mi-e teamă de
reacţia „ pacientului”.

Felicit autorul şi mă întreb ce dar aş face
unui medic de excepţie? Aş avea eu asemenea
curaj, cum a avut autorul romanului „ Furtună în
liniştea gândului”? Cine mai ştie!

eocamdată mă bucur că nu sunt
„opera

a
fiori...

flict care putea fi abordat mai în
pro

atele
problemei sunt cu totul altele...

„

.

D
bil”.

recenzii

Gabriela B

arcia Lorca. De la primii, a preluat în
romanul (Ed. B

l

cat sub prorpia-i
(…)

anu este o traducătoare
performantă din romancierii sud-americani, în
special Paolo Coelho şi poeţii spanioli, îndeosebi
Federico G

etta, Bucureşti,
2014), pe care-l comentez în continuare, realismul
magic caracterizat prin evenimente miraculoase
săvârşite de energii oculte dar naturale. Romanul ne
introduce în viaţa unui intelectual român, filosoful
şi scriitorul Titi, care a trăit în două orânduiri
sociale diametral opuse, socialismul în fază
dictatorială şi capitalismul post-decembrist, de
junglă. În socialism, actantu îşi cumpără o casă la
curte pe care o pierde în capitalism, în favoarea
unor pretinşi moştenitori cu acte false, care îi oferă
drept despăgubire un apartament la bloc.

Dotat cu al şaselea simţ, Titi are următoarea
viziune a agresiunii pereţilor apartamentului:

“… zidurile peste mine, dar nu m-au ucis, nu,
mă apasă încet, cu ură tenace, şi fiecare fibră a mea îşi
schimbă mai întâi învelişul, apoi esenţa: celulele vii
trec imperceptibil în regnul mineral, oasele devin de
cristal, pielea – metal, laminată în cele mai fine foiţe,
ochii de siliciu, creierul – magmatic; am părăsit viaţa,
pulsul, mişcarea… Specia umană a cla
creaţie, betonul… Poate dacă… sigur, aşa trebuie
să fie, nu era decât proiecţia, în sine, a
dorinţei zidului, o oglindire a acestuia în chiar
subconştientul victimei: zidul a că-l urăsc şi mi-
a răspuns cu ură – nebunie a materiei structurate care
mă ucide cu preţul propriei distrugeri, fiindcă dacă mă
înăbuşă pe mine se demolează el însuşi, nu mai este un
apartament, este o grămadă de moloz…”

Dacă betonul reprezintă viaţa noastră,
construită de specia umană, putem să ne orientăm
spre viziunea mea asupra simbolisticii romanului.
Dacă ne gândim că agresiunea pereţilor de beton se
petrece în vis, constatăm că viziunea aparţine
inconştientului şi ne apropiem de o interpretare
psihanalitică a fenomenului. Presiunea accentuată
a pereţilor reprezintă acţiunea societăţii asupra

Ad-verb de timp

visul meu

înţeles

Gabriela Banu
agresive

-
betonul şi zidurile

Lucian
GRUIA

individului. Distrugerea individului înseamnă şi
demolarea societăţii.

În ce constă agresiunea societăţii asupra
personajului Titi?

În socialism, sub dictatură, era obligat să tacă, în
capitalismul de junglă, post-decembrist, putea să
spună orice dar excrocheria îmbogăţiţilor peste noapte
se generalizase. Cu acte false, pretinşii moştenitori
revendică şi obţin casa bunicului Titi, care, la bătrâneţe
este nevoit să se mute la bloc Acum, pereţii locuinţei
încep să se mişte.

nul este al intelectualilor români din două
generaţii, Titi bunicul şi Claudiu, nepotul, or de
istorie şi sciitor de asemenea. Lor li se adaugă Roxana,
iubita lui Claudiu, studentă

icul nu mai poate suporta noua
locuinţă, dispare în mod ciudat, ca în romanele sud-
americane traduse de Gabriela Banu.

Iată cum îi apare lui C apartamentul,
după dispariţia bunicului Titi: „
taie răsuflarea: este o cameră concavă, strâmbă,
colţurile îmi apar în unghiuri ascuţite, pereţii sunt
trapezoidali, tabloul a căzut de pe perete, e în
mijlocul camerei şi are o gaură enormă chiar pe
aleea vineţie, chiar pe sub copaci... sofaua a fost
aruncată în mijlocul camerei, uşile au înţepenit aşa
cum le-a prins nebunia asta... Mă reped în dormitor,
aici totul e convex, mic, covorul acoperă un fel de
curbură planetară, ferestrele sunt deschise şi
strâmbe, dulapului i-a căzut tăblia de deasupra şi
acum se spijină disperat, cu o latură, de

Pereţii (condiţiile sociale) s-au revoltat din
nou. Dispariţia bătrânului rămâne învăluită în
mister: a fost răpit de răufăcători, a dispărut prin
gaura tabloului în altă dimensiune, a plecat de
acasă, s-a dematerializat?

Roamnul rămâne cu fin Totuşi,
într-o dimineaţă, când s-a uitat pe fereastră, Cludiu :
”a văzut strecurându-se pe lângă vechea perdea
croşetată şi acum cam deşirată, o lumină formată
parcă din aripi minuscule de libelulă – albăstrii,
aurii, jucăuşe...” E semnul unei prezenţe spirituale.

, Titi, meditează, într-un
jurnal înregistrat pe reportofon, asupra verbului şi
ad-verbului care ar caracteriza cel mai bine timpul.
Curgerea şi plutirea nu îl mulţumesc. Problema
rămâne nerezolvată dar, cred că Roxana, care naşte
co ul lui Claudiu, ne oferă un răspun. Acesta ar fi
continuitatea omeneşti.

anu oferă delicii
intelectuale cititorilor.

.
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Al Ghazali – şi, în cazul de faţă,

ului. Amintim doar pe cei traduşi la noi

Să ne amintim că despre Al Ghazali,
traducându-i lucrări de teologie dogmatică

ă ar putea umple golul dintre Albert
cel Mare, Toma d'Aquino şi întreaga scolastică. De
altfel, într-o altă lucrare, deşi plină de afirmaţii
restrictive,Asin y Palacio încearcă să arate că opera
lui Ghazali (pe care J. de Boer îl vedea, ca şi pe
Augustin, ), este chiar un bun
al patrimoniului creştin. Scolastica a uzitat idea

, conducând la
raţionamente şi către rezultate apropiate de ale lui
Al Ghazali.

Pe scurt, alevilîk, grupul aleviţilor (de la
câ ), ai cărui adepţi trăiesc probabil
majoritatea în Turcia şi zonele populate de kurzi, s-
au răspândit şi în Bulgaria, Grecia, Cipru. În timp,
s-au răspândit şi în alte locuri în care au emigrat
turcii (şi, desigur, kurzii) sau trăiesc kurzii ori
neamuri turce. Sunt varii interpretări ale tradiţiilor
aleviţilor, care sunt cunoscuţi cu mai multe nume,
au o istorie interesantă (în legătură şi cu califul
'Al ), obiceiuri şi tradiţii aşijderea.

Unele dintre acestea, între care şi unele care
ţin de obiceiurile de nuntă cele de nuntă, le-am
văzut acum, în Turcia.

Deşi locuiesc în mai toată Turcia, fiind în
număr de multe milioane, dat fiind că la această ţară

Mari nume ale literaturii Orientului –
amintim doar pe
turce au fost situate sau au fost explicit sub semnul
sufism

, Asin y
Palacio a scris c

ntul arab (

1

2

4

Yûnus Emre, Îşik Yûnus, Kaygusûz Abdîl, Hatîyî,
Pir Sultîn Abdîl, Kûl Himmet, Kazîk Abdîl,
Seyrâni, Dertlî.

3

'Alawī

ī

ne referim acum, sunt grupuri semnificative de
aleviţi poate mai ales în provinciile Anatoliei
Centrale şi de Est (

i. În
regiunile care se învecinează cu Marea Egee sau
Mediterana aleviţii turci sunt numiţi t /
tăietori de lemne.

Locuiesc şi în regiunea Erzincan, unde
vorbesc o limbă maternă denumită z

, considerată şi „vest/sud-vest-iraniană”.
Sunt şi scriitori care au scris în zaza. De

pildă, Ehmed
, poeme despre naşterea lui

profetului islamului, Muhammad şi cântece de
slavă luiAllah.

Pentru vorbitorii de turcă, cam aşa ar suna
câteva versuri scrise de acesta în zaza

Aleviţii sunt răspândiţi şi în alte zone decât
Turcia, cum am spus. De la limba în care vorbesc,
modul în care îşi desfăşoară ritualurile ş.a., sunt
unele diferenţe mai mult sau mai puţin de nuanţă
sau substanţiale. Astfel, în Siria, Irak, dar şi în
provinciile turce de la graniţa cu aceste ţări am aflat
că sunt grupuri – pe care majoritatea le consideră
distincte, diferite de aleviţi – care vorbesc araba, şi

Sunt o
serie de discuţii/ departajări relativ la acestea. În
afara acestora există mai multe ramificaţii (după
unii secte) în Irak sau Iran, numite a

şi Există şi specialişti care clasează
aceste grupuri într-o categorie intitulată ghulat. Mi
s-a părut interesant, atât cât am constatat sau am
citit, că grupurile alevite anatoliene vorbitoare de
limbă turcă, deşi nu se văd într-o conexiune/
legătură cu cei din Siria, Irak sau Iran, vorbesc
despre (posibile/ certe) asemănări cu alte grupuri
sufite din Asia Centrală alcătuite din vorbitori de
turcă sau cu adepţii bektaşî din Balcani.

Este destul de complicat să găseşti calea
spre explicaţiile cât mai limpezi în această mulţime
de ramificaţii/ semnificaţii/ simboluri, poate şi

Adiyaman, Amasya, Bingöl,
Çorum, Dersim/ Tünceli, Tokat, Yozgat, Çankiri,
Sivas, Elazi , Malatya, Mus, Kars); oamenii
locului le spun pe aici kizilbas sau türkmen

ahtacilar

azaca sau
dersimce

ê Xasi , 1867-1951 a scris opera sa,

:

'aman u xasan piya kena.

Kibr u medh u fexri pêro to rê bê.”

sunt numite nusayri, alawite sau alouite.

hl-i haqq (ali
ilahis) Shabak.

ğ

„Ez bı bısmıllahi ibtıda kena,
Razıqê

Rebi, hemed u şukri ancax to rê bê,

5

6

7

8

Mewlude nebi

confuzii, separări, distincţii, diferenţe de opinii ş.a.
Să ne oprim cale de câteva rânduri la termenul
„n ” (din arabă: ). Dacă vrem să
intrăm mai adânc în istoria acestor comunităţi (se
regăsesc şi în Cilicia), am ajunge, cu contradicţiile
şi diversele explicaţii, până la Abu Shu'ayb
Muhammad ibn Nusayr (secolele VIII – IX). Dar, şi
aici, sunt discuţii şi detalii de tot felul. Pe de altă
parte, Halil nu părea foarte dornic să discutăm
despre aleviţi, probabil şi din cauza programului
încărcat.

Oricum, cei doi miri aleviţi erau tineri,
frumoşi şi ne zâmbeau, zâmbeau şi spre viitor
acolo, în faţa căderii de apă.

„Din Arzendjân am plecat către Arz-erroum/
Erzurum[…]. El este foarte mare, dar în mare parte
ruinat, din cauza unui război civil care izbucnise
între două triburi de turcomani care-l locuiesc. Îl
traversează trei râuri şi cea mai mare parte a caselor
au grădini în care cresc arbori…”.

Am plecat pe drumul spre Sivas care, deşi
nu e acoperit cu cel mai bun şi mai „lucios” asfalt,
nu are nici o „groapă”, se circulă lin, fără griji, şi
maşina se aşterne la drum printre munţi, din când în
când apropiindu-ne de apele râului Karasu/ Apa
neagră, căreia grecii îi spuneau în antichitate

). Karasu, de altfel, este un

usayri

În rest… ar spune, poate, un musulman,
„ ” ( , sura 1,

, versetul 1).

Ibn Battuta

al-An

Coran
Al- Fatiha

Teleboas

ṣāriyyah

Slavă lui Allah, Domnul lumilor

Prin Anatolia
Soguk Sular, Kemah, Divriği

9

Τηλεβόας (

nume pe care l-am mai întâlnit în peregrinările
mele, măcar de două ori (la noi, în Dobrogea, nu
departe de Medgidia, e Valea Karasu, apoi în
Crimeea, oraşul Karasu-bazar), dar am înţeles că ar
exista şi altele. Oamenii locului însă rareori îi spun
Karasu, numindu-l Firat (pronunţă Fîrat). Karasu
izvorăşte din munţi, la

) şi, până a trece prin zona
regiunii Erzincan, înghite şi apele râului

, care îşi are
izvorul lângă biblicul Ararat, undeva la nord de
Lacul Van, de numele căruia se leagă multe pagini
de istorie. De acolo „se naşte” Marele Eufrat care,
la rândul lui, va „înghiţi” alte şi alte râuri care
poartă în valurile lor alte şi alte poveşti ascunse
între pletele timpului…

ul spre Kemah am urmat, aproape,
calea croită de F

ţilor
din drumul nostru) şi vârfuri pietroase peste care,
poate, odinioară, au pogorât neamuri neştiute azi
venite dinspre Mesopotamia, ori temuţii hitiţi.Apoi
au trecut privirile împăraţilor bizantini şi oştenilor
lor, pe urmă ale turcilor sau cine mai ştie căror
oşteni cu nume de legendă. Toate au trecut, şi oştile
şi bătăliile, şi imperiile. Stâncile au rămas să
privegheze curgere

ă ţară,
minunăţiile naturii erau
ocrotite, iar turiştii aveau
a m e n a j a t d e c ă t r e
autorităţi un loc pentru
odihnă, cu mese, sursă de
apă, cu tot ce trebuie
pentru a te simţi bine într-
un peisaj mirific.

ă, cu o cădere de apă

Dumlu Dağ

Çaltısuyu
Înspre Elaziğ, aproape de oraşul Keban,

acesta se întâlneşte cu Murat (turcii îi spun

ırat, printre stânci golaşe (am
remarcat lipsa copacilor pe majoritatea mun

Apoi am ajuns la un alt loc de popas,
„Soğuk Sular”/ „Apele
Reci” şi, ca în atâtea alte
locuri în aceast

Soğuk Sular este
de fapt un alt tip de
cascad

, în zona
Erzurum (numit de armeni Karin, iar, ulterior, de
romani Theodisiopolis

Serçeme.
De altfel, pe drumul nostru spre Kemah, apoi
Kemalye, mai „înghite” apele altor râuri, Gönye,
apoi .

sau Eufratul de Est, armenii îi spuneau în
antichitate Arsanias, )

În drum

a timpului oamenilor, iar acum
ne vegheau pe noi…

10
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altfel, într-o altă lucrare, deşi plină de afirmaţii
restrictive,Asin y Palacio încearcă să arate că opera
lui Ghazali (pe care J. de Boer îl vedea, ca şi pe
Augustin, ), este chiar un bun
al patrimoniului creştin. Scolastica a uzitat idea

, conducând la
raţionamente şi către rezultate apropiate de ale lui
Al Ghazali.

Pe scurt, alevilîk, grupul aleviţilor (de la
câ ), ai cărui adepţi trăiesc probabil
majoritatea în Turcia şi zonele populate de kurzi, s-
au răspândit şi în Bulgaria, Grecia, Cipru. În timp,
s-au răspândit şi în alte locuri în care au emigrat
turcii (şi, desigur, kurzii) sau trăiesc kurzii ori
neamuri turce. Sunt varii interpretări ale tradiţiilor
aleviţilor, care sunt cunoscuţi cu mai multe nume,
au o istorie interesantă (în legătură şi cu califul
'Al ), obiceiuri şi tradiţii aşijderea.

Unele dintre acestea, între care şi unele care
ţin de obiceiurile de nuntă cele de nuntă, le-am
văzut acum, în Turcia.

Deşi locuiesc în mai toată Turcia, fiind în
număr de multe milioane, dat fiind că la această ţară
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Aleviţii sunt răspândiţi şi în alte zone decât
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unele diferenţe mai mult sau mai puţin de nuanţă
sau substanţiale. Astfel, în Siria, Irak, dar şi în
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Sunt o
serie de discuţii/ departajări relativ la acestea. În
afara acestora există mai multe ramificaţii (după
unii secte) în Irak sau Iran, numite a
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legătură cu cei din Siria, Irak sau Iran, vorbesc
despre (posibile/ certe) asemănări cu alte grupuri
sufite din Asia Centrală alcătuite din vorbitori de
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reflecţii
jurnal de călătorie

mai puţin înaltă decât Girlevic Şelalesi, dar pe un
spaţiu destul de întins, cu apă rece, limpede, curată,
bună de băut. Şi, dacă tot eram pe acele locuri,
mi-am adus aminte o „zicere” care ar aparţine lui

, într-un hadith pomenit
de adepţii doctrinei (madhab sau , din
domeniul fiqh-ului/ jurisprudenţei islamice), care
poartă numele lui : „Dacă îţi speli
picioarele cu apă rece, durerile de cap dispar”.

Noi nu aveam dureri de cap, din fericire, dar
oboseala a dispărut cu adevărat şi am plecat de
acolo mai plini de voie bună şi, parcă, la fel de tineri
măcar o clipă, cale de un gând, ca Abdula, nepotul
lui Ibrahim Halil.

Am ajuns, urmând firul şoselei şi al apelor
Firatului, la un orăşel cu doar cca. 2000 de oameni,
dar cu istorie străveche – Kemah. Greu de spus de
unde vine acest nume. Am căutat să aflu şi de la
diverse persoane, şi citind tot felul de bucoavne.
Unii spun că ar fi ceva de origine Göktürk/ Kök
Türk (adică provine din limba Turcilor Celeşti/
Albaştri”, numiţi în vechime (Kök) Türük. Alţii
spun că, cine mai ştie, poate chiar de la hitiţi. În tot
c Kemah a fost cunoscut, peste vremuri, cu
mai multe nume, după valurile care au trecut pe
acele locuri: armenii i-au spus

important, chiar un
punct strategic al teritoriilor de confruntare dintre
oştile bizantine şi cele ale arabilor conduşi de cei
din dinastiile Umayyadă sau Abasidă. A căzut
prima dată sub stăpânire musulmană prin 679, apoi
schimbându-şi de câteva ori stăpânii, până pe
undeva pe la mijlocul secolului al IX-lea, când
părea că dominarea bizantină se impusese.

Constantin al VII-lea Porfirogenetul, care a
domnit între 913-959, cel care a scris şi „

nota că în acea vreme
Kemah (în greacă ), era, în
urma reorganizării teritoriilor imperiului, o unitate
administrativ-teritorială importantă (în greacă
„tourma”) în di

Abu Nu`aym al-Isfahani
mezhep

azul,

); s-a mai
numit Gamakh, Kamacha, / Kamaha,

/ Kamahon. În perioada Imperiului
Bizantin a fost de multe ori

” („Pentru fiul meu Romanos”,
dar care a intrat în uzul universal cu numele latin

)
sau

strictul („thema”/
) Koloneia. Apoi, pe vremea lui

Leon al VI-lea, Kemah a trecut în districtul
Mesopotamia.
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Shāfi`ī

Ani-Kamax

De
Administrando Imperio ,

Κάμαχα
Κάμαχον

Πρ ς τ ν

διον υ ν Ρωμανόν

Κάμαχα Κάμαχον

θέμα – themata /
θέματα Κολωνείας/

! !

" #!

1. Mă refer aici doar la cartea amintită, la Din
opera lui Yunus Emre şi a altor mistici sufi turci sau din alte neamuri
turce am prezentat şi alte demersuri (cărţi, poeme traduse) în
revistele „Convorbiri literare”, „Poezia”, şi „Carmina
balcanica” (cele două au avut numere dedicate culturii/ limbii turce),
„Cronica”ş.a.

3. Die Widersprüche der Phiposophie nach al-Gazzali und ihr
Ausgleich durch ibn Rošd (Contradicţiile filosofiei după AL-
Ghazali şi echilibrarea lor după Ibn Ruşd), Strassburg, 1894, p. 79.

Ţalib, fiul lui Abu Ţalib. A fost al patrulea şi ultimul
dintre cei patru khalifi (califi) raşidun (raşedin). Văr şi ginere al
Profetului, căsătorit cu fiica acestuia, F

5. Numită şi zaza, kirdiki, după alţii şi kirmançi, dimli; limbă indo-
europeană, parte a sub-grupului zaza-gorani; are mai multe dialecte,
care, în opiniile specialiştilor, este vorbită de 1,5 până la 4 milioane
de oameni.
6.

Prima dată m-am gândit că ar fi vorba despre un poet, cleric,
scriitor kurd, care a scris în kurm Ehmede
Xani, 1650–1707, vorbitor şi de persană, arabă. Am răsfoit o
traducere apărută la l'Harmattan, în Franţa, a unei frumoase poveşti
de dragoste scrisă de el în 1692, . A scris, în
1683, un dicţionar arab-kur

, menit să ajute copii să înveţe, dar şi
, parte în versuri, parte proză.

, publicat sub egida Max
Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of
Evolutionary Genetics, Leipzig, şi a Norwegian University of
Science and Technology, Trondheim, Norway despre similarităţi
genetice între unele grupuri etnice, între care kurzii vorbitori de
kurmanji şi vorbitorii de zazaca.
8. În speranţa că le-am notat cu grafia corectă.
9.

10. După numele Împăratului Theodosius I –

ă că ar fi scris mai
bine de 100 de cărţi; cea mai faimoasă -

, sursă notabilă privind dezvoltarea timpurie a sufismului,
şi în alte privinţe. Opera 650 de biografii,
între care a „companionilor” profetului; considerată şi una dintre
primele „enciclopedii” ale personalităţilor sufi etc.
Shafi'i (care a trăit între 767-820), pe numele întreg Ab

şi poet cunoscut. Cele două cărţi importante, de bază
pentru această doctrină, scrise de cel cunoscut drept Imam

şi , pe care am consultat-
o în ediţia

Călăuza dervişului.

Algazel, Calea dreaptă în credinţă, Compendiu de
teologie dogmatică

ţei

„Kadō”

4. 'Alī bin 'Abī-

ātima, a fost calif

Ahmad ibn `AbdAllāh ibnAhmad ibn Ishāq ibn
Mūsā ibn Mahrān al-Mihrānī al-Isfahani/ Asbahānī/ Asfahānī al-
Ahwal al-Ash`arī al-Shāfi`ī (m. 1038); se consider

ū 'Abd Allāh
Muhammad ibn Idrīs ibn al-Abbās ibn 'Uthmān ibn Shāfi' ibn as-
Sa'ib ibn 'Ubayd ibn 'Abd al-Yazīd ibn al-Muttalib ibn 'Abd Manaf.
Jurist, dar

2.
–

(Madrid 1929).

între 656-
661 e.n.

Ludwig Paul, de exemplu.
7.

ancî (kurmanji), anume

d, intitulat

De altfel, am
citit un text interesant scris de Dominique Quinque, Murat Ozturk,
Nina Bendukidze, Mark Stoneking, intitulat

Ibn Battuta,
…, p. 294.

Flavius Theodosius
Augustus (347 – 395), supranumit Theodosius cel Mare, a domnit
între 379 - 395.
11. Pe numele întreg

are 10 volume, cuprinzând

al-Shafi'i,
sunt

„Al-Shafi'i's Risala. Treatise on the Foundations of
Islamic Jurisprudence, translated with an Introduction, Notes, and
Apenddices by Majid Khhaduri.

Algazel, El justo medio en la creencia, Compendio de teologia
dogmatica

Eqîdeya
Îmanê/ Calea credin

MtDNA and Y-
chromosome Variation in Kurdish Groups

Voyages d'Ibn Batoutah: Texte Arabe, accompagné
d'une traduction

Hilyat al-awliya' wa Tabaqât
al-Asfiya'

Kit ar-Risala fi Usul al-Fiqh

Mem û Zîn/ Mem şi Zîn
Nûbihara Biçûkan/

Primăvara copiilor

āb al-Umm

Apoi, după 1071, mai exact după bătălia de
la Mazinkert, azi Kemah a rămas sub
stăpânire musulmană.

Malazgirt,

Noemi
BOMHER

Magica lume a bătrâneţii

1

„Crede-mă este un lucru bun şi p ăcu

Este adevărat că eşti îndepărtat uşurel de pe
scenă,

dar apoi îţi dai seama că ai un scaun confortabi

şi trimit simultan spre
, pentru a sugera că se modifică relaţia

Filozofia bătrâneţii

Componenta eului: vârsta

bătrâneţea l t.

l
de spectator, în primul rând.”

CINE SCRIE?
Încep acest text, la , cu imaginea

portretului lui Rembrand, din 1639, al mamei
artistului lui Goya
din 1799

Confucius

senectute

Capriciul2

oamenilor

Oamenilor.

oamenii
oamenii

,

r

Care este punctul de plecare în perceperea
?

:

Trei

cu o parte a acestora,
apare altfel a

drept parte a unei .
nu sunt în

Remarcile teoretice preliminarii despre sacralitatea

a
Cicero a compus

ce a împlinit 63 de ani; probabil, la vârsta
aceea, întrucât,
referitor la filozofia epocii, Cicero crede

nu sunt similari animalelor, de aceea
e

un alt filozofice în
momentul

.

;

. de aceea

. iar

;

La

bătrânii
condiţia umană

senectuţii,
bătrână, vârstă.

bătrâneţii

bătrâneţii

bătrâneţe

„Senectus ipsa este mortus / Bătrâneţea
înseşi este o boală”

bătrâneţea, datoriile

tinereţea

bătrâneţea

Identitatea, noncontradicţia principiul
terţului exclus

informa ţ ia la distan ţă ,
manipularea gândurilor

bătrâni bătrân

bătrâneţe

, ne mai
înţeleşi; mereu

Precizez că sunt

depind de mediu şi de climatul fiziologic
şi cultural al

după
Cicero era uşor nemulţumit

că

trebuie să accept un sistem al datoriei faţă
de societate şi mod al perpetuării

când apare importantă fraza:
şi

lucruri intră în casă fără să te anunţe:
şi

pare o beţie fără de vin,

este un vin fără beţie.

şi
se transfigurează, se răstoarnă odată

cu perceperea spaţială şi temporală astfel şi

ş i
de tip magic, arată altfel

lumea, ca un principiu moştenit de la strămoşi ,
precum Copernic şi-a imaginat de
aceea hotărârile magice trebuie acceptate şi de
tineri şi de , nu eşti niciodată prea ,
dar eşti prea tânăr să cunoşti aceste legi şi doreşti
lucruri de altădată, nu de acum, uiţi să înveţi,
doreşti să redevii copil.

câştigi dreptul de a greşi.
Gorgias, care a trăit foarte mult (107 ani – o mare

iniţieri tainice

senectuţii
a te gândi fără regret la trecut fără

spaimă la viito

Componenta conceptuală în

vârstei a treia
Cato Maior. De senectute

moartea

pirotehnia, procedeele magice teurgice,
comunicarea

heliocentrismul

rela iaţ
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reflecţii
jurnal de călătorie

mai puţin înaltă decât Girlevic Şelalesi, dar pe un
spaţiu destul de întins, cu apă rece, limpede, curată,
bună de băut. Şi, dacă tot eram pe acele locuri,
mi-am adus aminte o „zicere” care ar aparţine lui

, într-un hadith pomenit
de adepţii doctrinei (madhab sau , din
domeniul fiqh-ului/ jurisprudenţei islamice), care
poartă numele lui : „Dacă îţi speli
picioarele cu apă rece, durerile de cap dispar”.

Noi nu aveam dureri de cap, din fericire, dar
oboseala a dispărut cu adevărat şi am plecat de
acolo mai plini de voie bună şi, parcă, la fel de tineri
măcar o clipă, cale de un gând, ca Abdula, nepotul
lui Ibrahim Halil.

Am ajuns, urmând firul şoselei şi al apelor
Firatului, la un orăşel cu doar cca. 2000 de oameni,
dar cu istorie străveche – Kemah. Greu de spus de
unde vine acest nume. Am căutat să aflu şi de la
diverse persoane, şi citind tot felul de bucoavne.
Unii spun că ar fi ceva de origine Göktürk/ Kök
Türk (adică provine din limba Turcilor Celeşti/
Albaştri”, numiţi în vechime (Kök) Türük. Alţii
spun că, cine mai ştie, poate chiar de la hitiţi. În tot
c Kemah a fost cunoscut, peste vremuri, cu
mai multe nume, după valurile care au trecut pe
acele locuri: armenii i-au spus

important, chiar un
punct strategic al teritoriilor de confruntare dintre
oştile bizantine şi cele ale arabilor conduşi de cei
din dinastiile Umayyadă sau Abasidă. A căzut
prima dată sub stăpânire musulmană prin 679, apoi
schimbându-şi de câteva ori stăpânii, până pe
undeva pe la mijlocul secolului al IX-lea, când
părea că dominarea bizantină se impusese.

Constantin al VII-lea Porfirogenetul, care a
domnit între 913-959, cel care a scris şi „

nota că în acea vreme
Kemah (în greacă ), era, în
urma reorganizării teritoriilor imperiului, o unitate
administrativ-teritorială importantă (în greacă
„tourma”) în di

Abu Nu`aym al-Isfahani
mezhep

azul,

); s-a mai
numit Gamakh, Kamacha, / Kamaha,

/ Kamahon. În perioada Imperiului
Bizantin a fost de multe ori

” („Pentru fiul meu Romanos”,
dar care a intrat în uzul universal cu numele latin

)
sau

strictul („thema”/
) Koloneia. Apoi, pe vremea lui

Leon al VI-lea, Kemah a trecut în districtul
Mesopotamia.
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De
Administrando Imperio ,

Κάμαχα
Κάμαχον

Πρ ς τ ν

διον υ ν Ρωμανόν

Κάμαχα Κάμαχον

θέμα – themata /
θέματα Κολωνείας/

! !

" #!

1. Mă refer aici doar la cartea amintită, la Din
opera lui Yunus Emre şi a altor mistici sufi turci sau din alte neamuri
turce am prezentat şi alte demersuri (cărţi, poeme traduse) în
revistele „Convorbiri literare”, „Poezia”, şi „Carmina
balcanica” (cele două au avut numere dedicate culturii/ limbii turce),
„Cronica”ş.a.

3. Die Widersprüche der Phiposophie nach al-Gazzali und ihr
Ausgleich durch ibn Rošd (Contradicţiile filosofiei după AL-
Ghazali şi echilibrarea lor după Ibn Ruşd), Strassburg, 1894, p. 79.

Ţalib, fiul lui Abu Ţalib. A fost al patrulea şi ultimul
dintre cei patru khalifi (califi) raşidun (raşedin). Văr şi ginere al
Profetului, căsătorit cu fiica acestuia, F

5. Numită şi zaza, kirdiki, după alţii şi kirmançi, dimli; limbă indo-
europeană, parte a sub-grupului zaza-gorani; are mai multe dialecte,
care, în opiniile specialiştilor, este vorbită de 1,5 până la 4 milioane
de oameni.
6.

Prima dată m-am gândit că ar fi vorba despre un poet, cleric,
scriitor kurd, care a scris în kurm Ehmede
Xani, 1650–1707, vorbitor şi de persană, arabă. Am răsfoit o
traducere apărută la l'Harmattan, în Franţa, a unei frumoase poveşti
de dragoste scrisă de el în 1692, . A scris, în
1683, un dicţionar arab-kur

, menit să ajute copii să înveţe, dar şi
, parte în versuri, parte proză.

, publicat sub egida Max
Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of
Evolutionary Genetics, Leipzig, şi a Norwegian University of
Science and Technology, Trondheim, Norway despre similarităţi
genetice între unele grupuri etnice, între care kurzii vorbitori de
kurmanji şi vorbitorii de zazaca.
8. În speranţa că le-am notat cu grafia corectă.
9.

10. După numele Împăratului Theodosius I –

ă că ar fi scris mai
bine de 100 de cărţi; cea mai faimoasă -

, sursă notabilă privind dezvoltarea timpurie a sufismului,
şi în alte privinţe. Opera 650 de biografii,
între care a „companionilor” profetului; considerată şi una dintre
primele „enciclopedii” ale personalităţilor sufi etc.
Shafi'i (care a trăit între 767-820), pe numele întreg Ab

şi poet cunoscut. Cele două cărţi importante, de bază
pentru această doctrină, scrise de cel cunoscut drept Imam

şi , pe care am consultat-
o în ediţia

Călăuza dervişului.

Algazel, Calea dreaptă în credinţă, Compendiu de
teologie dogmatică

ţei

„Kadō”

4. 'Alī bin 'Abī-

ātima, a fost calif

Ahmad ibn `AbdAllāh ibnAhmad ibn Ishāq ibn
Mūsā ibn Mahrān al-Mihrānī al-Isfahani/ Asbahānī/ Asfahānī al-
Ahwal al-Ash`arī al-Shāfi`ī (m. 1038); se consider

ū 'Abd Allāh
Muhammad ibn Idrīs ibn al-Abbās ibn 'Uthmān ibn Shāfi' ibn as-
Sa'ib ibn 'Ubayd ibn 'Abd al-Yazīd ibn al-Muttalib ibn 'Abd Manaf.
Jurist, dar

2.
–

(Madrid 1929).

între 656-
661 e.n.

Ludwig Paul, de exemplu.
7.

ancî (kurmanji), anume

d, intitulat

De altfel, am
citit un text interesant scris de Dominique Quinque, Murat Ozturk,
Nina Bendukidze, Mark Stoneking, intitulat

Ibn Battuta,
…, p. 294.

Flavius Theodosius
Augustus (347 – 395), supranumit Theodosius cel Mare, a domnit
între 379 - 395.
11. Pe numele întreg

are 10 volume, cuprinzând

al-Shafi'i,
sunt

„Al-Shafi'i's Risala. Treatise on the Foundations of
Islamic Jurisprudence, translated with an Introduction, Notes, and
Apenddices by Majid Khhaduri.

Algazel, El justo medio en la creencia, Compendio de teologia
dogmatica

Eqîdeya
Îmanê/ Calea credin

MtDNA and Y-
chromosome Variation in Kurdish Groups

Voyages d'Ibn Batoutah: Texte Arabe, accompagné
d'une traduction

Hilyat al-awliya' wa Tabaqât
al-Asfiya'

Kit ar-Risala fi Usul al-Fiqh

Mem û Zîn/ Mem şi Zîn
Nûbihara Biçûkan/

Primăvara copiilor

āb al-Umm

Apoi, după 1071, mai exact după bătălia de
la Mazinkert, azi Kemah a rămas sub
stăpânire musulmană.

Malazgirt,

Noemi
BOMHER

Magica lume a bătrâneţii

1

„Crede-mă este un lucru bun şi p ăcu

Este adevărat că eşti îndepărtat uşurel de pe
scenă,

dar apoi îţi dai seama că ai un scaun confortabi

şi trimit simultan spre
, pentru a sugera că se modifică relaţia

Filozofia bătrâneţii

Componenta eului: vârsta

bătrâneţea l t.

l
de spectator, în primul rând.”

CINE SCRIE?
Încep acest text, la , cu imaginea

portretului lui Rembrand, din 1639, al mamei
artistului lui Goya
din 1799

Confucius

senectute

Capriciul2

oamenilor

Oamenilor.

oamenii
oamenii

,

r

Care este punctul de plecare în perceperea
?

:

Trei

cu o parte a acestora,
apare altfel a

drept parte a unei .
nu sunt în

Remarcile teoretice preliminarii despre sacralitatea

a
Cicero a compus

ce a împlinit 63 de ani; probabil, la vârsta
aceea, întrucât,
referitor la filozofia epocii, Cicero crede

nu sunt similari animalelor, de aceea
e

un alt filozofice în
momentul

.

;

. de aceea

. iar

;

La

bătrânii
condiţia umană

senectuţii,
bătrână, vârstă.

bătrâneţii

bătrâneţii

bătrâneţe

„Senectus ipsa este mortus / Bătrâneţea
înseşi este o boală”

bătrâneţea, datoriile

tinereţea

bătrâneţea

Identitatea, noncontradicţia principiul
terţului exclus

informa ţia la distan ţă ,
manipularea gândurilor

bătrâni bătrân

bătrâneţe

, ne mai
înţeleşi; mereu

Precizez că sunt

depind de mediu şi de climatul fiziologic
şi cultural al

după
Cicero era uşor nemulţumit

că

trebuie să accept un sistem al datoriei faţă
de societate şi mod al perpetuării

când apare importantă fraza:
şi

lucruri intră în casă fără să te anunţe:
şi

pare o beţie fără de vin,

este un vin fără beţie.

şi
se transfigurează, se răstoarnă odată

cu perceperea spaţială şi temporală astfel şi

ş i
de tip magic, arată altfel

lumea, ca un principiu moştenit de la strămoşi ,
precum Copernic şi-a imaginat de
aceea hotărârile magice trebuie acceptate şi de
tineri şi de , nu eşti niciodată prea ,
dar eşti prea tânăr să cunoşti aceste legi şi doreşti
lucruri de altădată, nu de acum, uiţi să înveţi,
doreşti să redevii copil.

câştigi dreptul de a greşi.
Gorgias, care a trăit foarte mult (107 ani – o mare

iniţieri tainice

senectuţii
a te gândi fără regret la trecut fără

spaimă la viito

Componenta conceptuală în

vârstei a treia
Cato Maior. De senectute

moartea

pirotehnia, procedeele magice teurgice,
comunicarea

heliocentrismul

rela iaţ
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reflecţii

performanţă în momentul în care media de viaţă în
lumea antică era undeva între 25 şi 30 de ani), câ

rebat cum e să ai o asemenea , a
răspuns: „Nu am nimic de reproşat

Acum putem să reprogramăm sănătatea şi
medicina , revolu ţ ia
biotehnologiei ne va permite să reprogramăm
biologia pentru a evita boala şi revoluţia
nanotehnologiei în sistemul imunitar.

Lăcaşul fericirii respinge

moartea nu poate fi eludată doar simbolic,

,
nd

a fost înt
“

ca pe un

vârstă
bătrâneţii.4

software

Valea plângerii,

dorul de
părinţi presupune reîntoarcerea la demnitatea

umană, precum în portretul lui Rafael din 1515,

Motivul basmului cu titlul,

, chiar în domeniul fantastic, în care,
a nu

.

.
din cele mai

diverse perspective: o filozofie a

atea,
Evu i al XIX-lea re-
definesc

(precum
în ) spirituale
ciudate (aici, , 1815, de Goya,
despre

oul lui Goya, cu elemente raportate la
unde

r ,
).

Scop

ca destin
creator de i

Chipurile de

, cu
(

).

Prin med se con

Baltazare Castiglioni.

Gheonoaia, Scorpia

Nosce t
senectutea

Vechiul Testament
Maja în balcon

senectutea

senectute
internet

În primul rând, întrebarea esenţială despre
ţine de antropologie:

arată sensul şi
limita fericirii

avea copii , reprezintă un destin
înspăimântător, copilul, pleacă în
călătorie cu un cal aparent reuşeşte
probele de luptă cu şi fiarele,
dar caută să moară

Demnitatea este un rezultat al activităţii
umane, diferă de aceea a altor fiinţe, se modifică în
funcţie de evoluţie, de poziţia fiinţei în societate şi
de scopul şi mijlocul din comentarii, acel socratic:

Relaţia societăţii cu variază, fie
în funcţie de spaţiu, timp, epocă, nivel social,
meserie, dar, mai ales, depinde de aprecierea, ori
deprecierea numărului de persoane în
relaţie care se modifică în funcţie de acei care
comentează: tineri, maturi, ori

poate fi privită
poate

avea ca punct de sprijin punctele de vedere ale
diferitelor culturi asupra longevităţii: Antichit

l Mediu, secolele al XVIII-lea ş
prin prisma propriilor

concepţii, echivalentele unui har superior
şi ale unei existenţe

puterea banilor, din umbră, structură vizibilă
în tabl

şi la finanţe, se
structurează ca o comunitate iniţiatică, ce
interp etează din altă perspectivă extazul erotic al
frumuseţii

ul inteligenţei umane diferă de acela al
inteligenţei animale, determinată de instinct,
evoluţia se datorează dezvoltării uneltelor şi
trecerii gândirii de la empirism şi raţionalism către
mister şi relevare a şi a

dee şi cultură.
şi de copii în artă şi

filozofie arată diferitele relaţii ale societăţii cu
timpul de existenţă al fiinţei umane importanţa
cititului la când încă nu exista sistemul
de contact prin

itaţie trolează frica de

bătrâneţe
Tinereţe fără

bătrâneţe şi viaţă fără de moarte

Făt frumos
răpciugos,

e ipsum / Cunoaşte-te pe tine însuţi.

vârstă,

bătrâni
Bătrâneţea

bătrâneţii

bătrâneţea

bătrâneţe

bătrâneţii morţii,

bătrâni
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senectute frica de moarte

vârste

moartea, cuvintele soarta
obiectivitatea subiectivitatea

presbiteroy
venerabilitate,

capriccio

senectute

demosul
agathoi kaloi,

.

Senatorii patres

consilium
patrum auctoritas interregnum, cu apogeul în

sau

e
devin arte spirituale

este
;

presupune

, precum la Goya, ori privit ironic, precum
în pictura lui Goya, un .

, unde
tinerii erau

imagine

( ) romani, cu drept de veto,
care alegeau doi consuli au impus cele trei
componente ale perioadei regale: ,

.

: ceea ce este subtil în
corpul uman, odată cu arată că
ritualurile îşi recapătă o capacitate de a relaţiona,
aparent bizar pentru ceilalţi, modificarea dintre

şi perceperea timpului, ,
o altă formă a erosului, complex combinatoriu,
când şi arată de ce

şi capătă alte
semnificaţii, precum din relaţia dintre
muzica simfonică şi muzica populară

chiar dacă, ulterior se
acceptă un personaj comic, prezent şi astăzi
în texte sub diferite imagini, personajul vrăjitor şi
libidinos

despre vrăjitoare

Tipul de civilizaţie europeană apare
raportat, în principal, la modalitatea de existenţă,
greco-romană, astfel relaţia dintre tinereţe şi

, depinde de tipul de războaie, de
admiraţia pentru militari şi pentru femeile,
creatoare de copii, viitori soldaţi: la Sparta existau
câteva clase sociale: şi

şi prezenţi în epoca
myceniană, homerică şi arhaică a Greciei,
care se prelungeşte la Roma

şi a
doua jumătate a secolului al V-lea î. H.

bătrâneţea

bătrân,

aristocraţia

6

MAGIA

Forţa simbolică a termenilor referitori l
se observă încă din Grecia antică, la Roma,

de la termenul apare valoarea politică a
cuvintelor (poţi intra în viaţa politică
după 30 de ani, arbitrul trebuie să aibă 60 de ani
etc izează
prin mai multe căi, una dintre marile drumuri
începe cu demnităţile oferite celor în vârstă, de
exemplu care, desfiinţând
monarhia era condusă de către

Chiar dacă o feministă, precum Simone de
Beauvoir crede că

, trebuie să îţi asumi un rol în faţa

, spaţiul libertăţii proprii se cere o definire a
dorită, realizată prin

altceva decât epocile copilăriei, maturităţii;

erenţele între cele două
sexe au dispărut şi a apărut o altă faţetă autentică,

a

.). Eliberarea din capcana timpului se real

, care

este mai rea decât
moartea ,

;

drept o

% la dif

cere un mecanism interior,

vârstă

epublica romană,

bătrâneţea

senectuţii

seniorităţii, vârstă,

/ bătrâneţea

7

8

9

senex /
senat, senator
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performanţă în momentul în care media de viaţă în
lumea antică era undeva între 25 şi 30 de ani), câ

rebat cum e să ai o asemenea , a
răspuns: „Nu am nimic de reproşat

Acum putem să reprogramăm sănătatea şi
medicina , revolu ţ ia
biotehnologiei ne va permite să reprogramăm
biologia pentru a evita boala şi revoluţia
nanotehnologiei în sistemul imunitar.

Lăcaşul fericirii respinge

moartea nu poate fi eludată doar simbolic,

,
nd

a fost înt
“

ca pe un

vârstă
bătrâneţii.4

software

Valea plângerii,

dorul de
părinţi presupune reîntoarcerea la demnitatea

umană, precum în portretul lui Rafael din 1515,

Motivul basmului cu titlul,

, chiar în domeniul fantastic, în care,
a nu

.

.
din cele mai

diverse perspective: o filozofie a

atea,
Evu i al XIX-lea re-
definesc

(precum
în ) spirituale
ciudate (aici, , 1815, de Goya,
despre

oul lui Goya, cu elemente raportate la
unde

r ,
).

Scop

ca destin
creator de i

Chipurile de

, cu
(

).

Prin med se con

Baltazare Castiglioni.

Gheonoaia, Scorpia

Nosce t
senectutea

Vechiul Testament
Maja în balcon

senectutea

senectute
internet
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Rembrandt, imagine de pe

Imaginile sunt preluate de pe

s. m. și f.
și din care

(  ), (  ). (  ). –

Pref. - +

http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-
saptamanii/articol/batrinete-intrebari-nelinisti-bucurii

În interpretarea lui Andrei P

1.

2.

3. Persoană care
a trăit cu câteva generaţii înaintea cuiva descind
membrii aceleiaşi familii; (la m. pl.) generaţii anterioare,
înaintaşii unui neam, unui popor care au trăit într-o epocă
îndepărtată;

4. Cf. Andrei Pleşu,

5. leşu creştinismul reprezintă o
religie a celor tineri: la moarte, Isus avea 33 de ani şi Sfântul
Pavel 32.

Mama citind, Internet

Internet.

Strămóş, -oáşă, 1.

3 2 2. 1
mo

strămoşi, -oaşe,

străbun străbunic Străbunic
stră ş.

Termenul ( ) apare în de 25 de
ori, adeseori cu sens negativ:

% Isidor din

epciune, ca în
cazul lui Avraam, care face parte din „cei plini de
zile”.

http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-
saptamanii/articol/batrinete-intrebari-nelinisti-bucurii

din statele industrializate
prin:

programele
sociale pentru

tribuitori la fondul de pensii;

este
mai mare;

de progres;

/ / chestiunile publice ale
Romei.

Simone de Beauvoir, , Editura

bătrân

bătrâneţea

Îmbătrânirea

statul bunăstării

bătrâni

Republica
Romană

Toţi oamenii sunt muritori

presbyteros Evanghelii

vârstnici

Res publica Romana

Univers,

, Sfântul Augustin arată că din cele şase vârste,
, a şasea e cea mai lungă, între 60 şi 120 de

ani;

Sevilla spune că tinereţea e până la 50,
maturitatea e până la 70, iar bătrâneţea e de la 70 de
ani în sus;

, Origen afirmă că bătrâneţea nu e o chestiune de
vârstă, nu e cuplată cu ideea de înţel

Cf. Andrei Pleşu,

6. are un caracter universal, ea afectează
societăţile în ansamblul lor: îmbătrânirea reprezintă o
provocare pentru

, creşterea cheltuielilor reclamate de
, în detrimentul cheltuielilor

alocate altor segmente de vârstă a populaţiei;

, derapajul sistemelor de pensii prin creşterea
numărului de beneficiari, lungirea duratelor de
acordare a pensiilor şi reducerea numărului de
con

, sporirea cheltuielilor de sănătate de regulă cu atât
mai substanţiale cu cât contingentul de

, declinul societăţii moderne de tip occidental, prin
pierderea dinamismului, a capacităţii de inovare şi

, declinul numeric al populaţiei.

7. Cea mai în vârstă persoană înregistrată a fost franţuzoaica
Jeanne Calment, care a murit în 1997, în sudul Franţei, la
vârsta de 122 ani, iar cel mai în vârstă om din lume, Moloko
Temo din Africa de Sud, are o etate de 134 ani (nedovedită
încă), numeroşi oameni au depăşit vârsta de 110 ani.

8. 753-509: Roma regală avea 7 regi: 4 de origine latină şi
sabină şi 3 de origine etruscă; în 508 î. H. apare

9.
Bucureşti, 1976.

/ bătrâneţea
Celălalt

/ bătrâneţea

este o limită a participării pentru
şi pentru

spaţiu
e şi cere

, raportarea la ilimitatul credinţei,

o fie prin conştientizare.

Sine ,

este un situat dincolo de
alienarea prin iubir

o fie prin sinucidere,

Amintiri cu salahorul

ntului
la cariera de marmură

a cuvâ

rememorări

Emil
SIMION

Trecut prea devreme în lumea fără dor, , pe
pământ, i dăruire ca

a cum îi plăcea să- i
spună, Ion Cozmei ocupă deja
spa

Dascăl cu alese virtu va
rămâne prezent în inima mea. Deja amintirile mi-l aduc tot
mai aproape de suflet, doritor să le dezvăluie, măcar o parte,

încărcate de momente, ce l-au
surprins pe poetul din Căline ti Cuparencu în ipostaze pe
măsura firii sale.

Cu două săptămâni în urmă ne-a părăsit
la fel de surprinzător

i-a încheiat cariera didactică i unde am fost colegi
de catedră ma colari. Parcă s-au înteles să treacă
împreună pragul acestei lumi spre ve

Fire comunicativă, jovială adesea, gata să alunge orice
indispozi a fost
zămislit din iubire revărsat

ii de elevi, un adevărat semănător de lumină
ă, un catalizator între disciplinile umaniste, un om cu

o bogată cultură generală
m cunoscut încă înainte de Revolu

ultură a S , într-
un miez de toamnă bogată, cu arome urzite năvalnic în vară,
cu dor de bunici ară, după un spectacol
folcloric la Căminul cultural

ii, decât de Alexandru Amăriucăi iva ani
rătăcitor pe altă lume, care mereu spunea, cu umoru-i
cunoscut, că responsabilitatea lui la sindicat nu este alta
decât aceea de a apăra oamenii muncii de drepturi

După ce i-am omenit cu ceva de-ale gurii în calitate de
gazdă coală -am oprit în
scurt timp la Rus - Mănăstioara, drept musafiri surpriză, la
tatăl lui Liviu, învă ător diferite
activită

, căptu ,
părin i fiului îndrăgostit de poezie i-au etalat repede
calită ile de buni amfitrioni. Masa fusese repede încărcată cu
bunătă i cu licoare autohtonă, numai bună

ca și cum aici
nu ar mai fi avut loc, prin talent ș

, aș ș

profesor doctor și scriitor,
'ii bine definite în trei istorii ale literaturii române

contemporane. 'i și prieten apropiat

așa cum s-au petrecut,
ș

, pe 17.09.2015,
și Dumitru Bernicu, fost director al

Liceului cu Program Sportiv Suceava, acolo unde Ion
Cozmei ș ș

i mul'i ani ș

șnicie.

'ie din sufletul celor din jur, Ion Cozmei
și har, e din belșug în mintea

multor genera' și
credin'

și de specialitate.
L-a 'ia din 1989, când

era directorul Casei de C indicatelor Suceava

, cu ograda lor de la '

din Udești. Era înso'it, de cine
al' , și el de câ'

, și de
poetul udeștean Liviu Popescu.

, acolo, la ș , urca'i într-un ARO, ne

' și colaborator de-al meu la
'i didactice și culturale.

Sub umbrarul din fa'a casei șit cu struguri aroma'i
'i ș

'

'i tradi'ionale, dar ș

salahor
la cariera de marmură a cuvântului

pentru ca cei doi să declan .
Cu vocea lui curată i amplă de tenor, plină de inflexiuni

it repede să-
stradă

iul dintre
cântece. Vorba lui Creangă: i noi,
nici gând de ducă ” Apăru i luna scapată de după ni

ită itator. Nici
nu se putea altfel, doar lucra la…cultură! Abia într-un târziu

le din sat cădeau una dupa alta, am părăsit

i eu la efemera publicatie
,,Dulce Bucovină” ată la propunere

, acolo unde aula era plină de elevi i
profesori, gata să-l asculte Ca din pământ apăru Ion
Cozmei. A făcut ochii mari i s-au îmbră ii,
după care, din priviri, s-au în eles să me

, a mai bătut o
dată palma cu noul sosit

teptând deja prima comandă

, gata
să le ină hangul. Bucuria revederii celor doi, udată cu
vini teptarea
zadarnică a

Odată titulariza
, să ne ofere câte o

surpriză plăcută. Uita, uneori, să ne anun i ne
trezeam cu personalită

. Ne mobilizam
în grabă pregătite cu
ceva vreme în urmă

i multe făcea latinistul nostru, o comoară
de om at cu o personalitate puternică

i făcea tot cum
ai supăra pe el

ia devenea luminoasă i reconfortantă .
tia

cum să se răzbune eles în glumă. După ce am
reactualizat împreună panoul cu spa literar bucovinean de
pe peretele de lângă Cabinetul de Limba i literatura română,
s-a depărtat pu

: ,,Am găsit solu
întrebat curios. ,,Ai să vezi imediat A scos de

sub sticlă fotografia scriitorului X
, după care a început să- e palmele. Peste

șefi de la jude' șeze spectacolul
ș , Ion

Cozmei a reuș și câștige admiratori, unii aduna'i
la gard, al'ii opri'i în .

Bancurile și glumele ocupau imediat spa'

,,Vreme trecuse la mijloc ș

. ș ște
norișori obraznici, iar entuziastul trubadur Ion Cozmei își
etala cal 'ile de solist vocal, poet și dezinvolt rec

,
când lumini și noi,
e drept, cam greu, curtea ospitalierei gazde.

Într-una din zile, când lucram ș

, înfiin' a regretatului
Mircea Motrici, ne-am trezit în redac'ie cu profesorul
universitar ieșean Ilie Dan. Adusese niște materiale pentru
publicare, dar, de fapt, fusese invitat la Colegiul ,,Ștefan cel
Mare” pentru ora 16 ș

.
ș 'ișat precum ruș

' rgem la crama din
apropiere. Oaspetele ieșean, cu un râs homeric

și, peste câteva minute, eram în
jurul unei mese, aș . Cunoscut ca
bun amic al lui Bachus, Ilie Dan, acompaniat de Ion Cozmei,
a dat drumul cântecului, spre veselia unor consumatori

'

șor din belșug, a fost mult mai mare decât aș

ștefaniștilor din acea zi.
t la liceul nostru, Ion Cozmei obișnuia ca,

la început de an școlar, dar și pe parcurs
'e evenimentul ș

'i ale culturii și literaturii române din
diferite orașe, aflate la Suceava pentru întâlniri cu cititorii, ori
invita'i sau membri ai unor jurii de festivaluri

și lucrurile curgeau ca și cum ar fi fost
. La sfârșit, entuziasmat, cu fiorii unei

mari bucurii, exclama: ,,Ei ! N-a fost mai bine așa? De ce
atâtea emo'ii înainte?”

Multe mocnea ș

, înzestr . Nu prea
accepta ușor ceea ce nu-i convenea ș știa și
voia, dar nu te pute , imediat spunea ceva vesel
și discu' ș

Se certase binișor cu un confrate în ale scrisului și nu ș

, bineîn'

'iul
ș

'in, și-a pus un deget pe buze, apoi a exclamat
bucuros 'ia! Uite cum îl voi pedepsi!” Pe
cine? l-am .”

și a așezat-o la loc cu
capul în jos și frec
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reflecţii

Rembrandt, imagine de pe

Imaginile sunt preluate de pe

s. m. și f.
și din care

(  ), (  ). (  ). –

Pref. - +

http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-
saptamanii/articol/batrinete-intrebari-nelinisti-bucurii

În interpretarea lui Andrei P

1.

2.

3. Persoană care
a trăit cu câteva generaţii înaintea cuiva descind
membrii aceleiaşi familii; (la m. pl.) generaţii anterioare,
înaintaşii unui neam, unui popor care au trăit într-o epocă
îndepărtată;

4. Cf. Andrei Pleşu,

5. leşu creştinismul reprezintă o
religie a celor tineri: la moarte, Isus avea 33 de ani şi Sfântul
Pavel 32.

Mama citind, Internet

Internet.

Strămóş, -oáşă, 1.

3 2 2. 1
mo

strămoşi, -oaşe,

străbun străbunic Străbunic
stră ş.

Termenul ( ) apare în de 25 de
ori, adeseori cu sens negativ:

% Isidor din

epciune, ca în
cazul lui Avraam, care face parte din „cei plini de
zile”.

http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-
saptamanii/articol/batrinete-intrebari-nelinisti-bucurii

din statele industrializate
prin:

programele
sociale pentru

tribuitori la fondul de pensii;

este
mai mare;

de progres;

/ / chestiunile publice ale
Romei.

Simone de Beauvoir, , Editura

bătrân

bătrâneţea

Îmbătrânirea

statul bunăstării

bătrâni

Republica
Romană

Toţi oamenii sunt muritori

presbyteros Evanghelii

vârstnici

Res publica Romana

Univers,

, Sfântul Augustin arată că din cele şase vârste,
, a şasea e cea mai lungă, între 60 şi 120 de

ani;

Sevilla spune că tinereţea e până la 50,
maturitatea e până la 70, iar bătrâneţea e de la 70 de
ani în sus;

, Origen afirmă că bătrâneţea nu e o chestiune de
vârstă, nu e cuplată cu ideea de înţel

Cf. Andrei Pleşu,

6. are un caracter universal, ea afectează
societăţile în ansamblul lor: îmbătrânirea reprezintă o
provocare pentru

, creşterea cheltuielilor reclamate de
, în detrimentul cheltuielilor

alocate altor segmente de vârstă a populaţiei;

, derapajul sistemelor de pensii prin creşterea
numărului de beneficiari, lungirea duratelor de
acordare a pensiilor şi reducerea numărului de
con

, sporirea cheltuielilor de sănătate de regulă cu atât
mai substanţiale cu cât contingentul de

, declinul societăţii moderne de tip occidental, prin
pierderea dinamismului, a capacităţii de inovare şi

, declinul numeric al populaţiei.

7. Cea mai în vârstă persoană înregistrată a fost franţuzoaica
Jeanne Calment, care a murit în 1997, în sudul Franţei, la
vârsta de 122 ani, iar cel mai în vârstă om din lume, Moloko
Temo din Africa de Sud, are o etate de 134 ani (nedovedită
încă), numeroşi oameni au depăşit vârsta de 110 ani.

8. 753-509: Roma regală avea 7 regi: 4 de origine latină şi
sabină şi 3 de origine etruscă; în 508 î. H. apare

9.
Bucureşti, 1976.

/ bătrâneţea
Celălalt

/ bătrâneţea

este o limită a participării pentru
şi pentru

spaţiu
e şi cere

, raportarea la ilimitatul credinţei,

o fie prin conştientizare.

Sine ,

este un situat dincolo de
alienarea prin iubir

o fie prin sinucidere,

Amintiri cu salahorul

ntului
la cariera de marmură

a cuvâ

rememorări

Emil
SIMION

Trecut prea devreme în lumea fără dor, , pe
pământ, i dăruire ca

a cum îi plăcea să- i
spună, Ion Cozmei ocupă deja
spa

Dascăl cu alese virtu va
rămâne prezent în inima mea. Deja amintirile mi-l aduc tot
mai aproape de suflet, doritor să le dezvăluie, măcar o parte,

încărcate de momente, ce l-au
surprins pe poetul din Căline ti Cuparencu în ipostaze pe
măsura firii sale.

Cu două săptămâni în urmă ne-a părăsit
la fel de surprinzător

i-a încheiat cariera didactică i unde am fost colegi
de catedră ma colari. Parcă s-au înteles să treacă
împreună pragul acestei lumi spre ve

Fire comunicativă, jovială adesea, gata să alunge orice
indispozi a fost
zămislit din iubire revărsat

ii de elevi, un adevărat semănător de lumină
ă, un catalizator între disciplinile umaniste, un om cu

o bogată cultură generală
m cunoscut încă înainte de Revolu

ultură a S , într-
un miez de toamnă bogată, cu arome urzite năvalnic în vară,
cu dor de bunici ară, după un spectacol
folcloric la Căminul cultural

ii, decât de Alexandru Amăriucăi iva ani
rătăcitor pe altă lume, care mereu spunea, cu umoru-i
cunoscut, că responsabilitatea lui la sindicat nu este alta
decât aceea de a apăra oamenii muncii de drepturi

După ce i-am omenit cu ceva de-ale gurii în calitate de
gazdă coală -am oprit în
scurt timp la Rus - Mănăstioara, drept musafiri surpriză, la
tatăl lui Liviu, învă ător diferite
activită

, căptu ,
părin i fiului îndrăgostit de poezie i-au etalat repede
calită ile de buni amfitrioni. Masa fusese repede încărcată cu
bunătă i cu licoare autohtonă, numai bună

ca și cum aici
nu ar mai fi avut loc, prin talent ș

, aș ș

profesor doctor și scriitor,
'ii bine definite în trei istorii ale literaturii române

contemporane. 'i și prieten apropiat

așa cum s-au petrecut,
ș

, pe 17.09.2015,
și Dumitru Bernicu, fost director al

Liceului cu Program Sportiv Suceava, acolo unde Ion
Cozmei ș ș

i mul'i ani ș

șnicie.

'ie din sufletul celor din jur, Ion Cozmei
și har, e din belșug în mintea

multor genera' și
credin'

și de specialitate.
L-a 'ia din 1989, când

era directorul Casei de C indicatelor Suceava

, cu ograda lor de la '

din Udești. Era înso'it, de cine
al' , și el de câ'

, și de
poetul udeștean Liviu Popescu.

, acolo, la ș , urca'i într-un ARO, ne

' și colaborator de-al meu la
'i didactice și culturale.

Sub umbrarul din fa'a casei șit cu struguri aroma'i
'i ș

'

'i tradi'ionale, dar ș

salahor
la cariera de marmură a cuvântului

pentru ca cei doi să declan .
Cu vocea lui curată i amplă de tenor, plină de inflexiuni

it repede să-
stradă

iul dintre
cântece. Vorba lui Creangă: i noi,
nici gând de ducă ” Apăru i luna scapată de după ni

ită itator. Nici
nu se putea altfel, doar lucra la…cultură! Abia într-un târziu

le din sat cădeau una dupa alta, am părăsit

i eu la efemera publicatie
,,Dulce Bucovină” ată la propunere

, acolo unde aula era plină de elevi i
profesori, gata să-l asculte Ca din pământ apăru Ion
Cozmei. A făcut ochii mari i s-au îmbră ii,
după care, din priviri, s-au în eles să me

, a mai bătut o
dată palma cu noul sosit

teptând deja prima comandă

, gata
să le ină hangul. Bucuria revederii celor doi, udată cu
vini teptarea
zadarnică a

Odată titulariza
, să ne ofere câte o

surpriză plăcută. Uita, uneori, să ne anun i ne
trezeam cu personalită

. Ne mobilizam
în grabă pregătite cu
ceva vreme în urmă

i multe făcea latinistul nostru, o comoară
de om at cu o personalitate puternică

i făcea tot cum
ai supăra pe el

ia devenea luminoasă i reconfortantă .
tia

cum să se răzbune eles în glumă. După ce am
reactualizat împreună panoul cu spa literar bucovinean de
pe peretele de lângă Cabinetul de Limba i literatura română,
s-a depărtat pu

: ,,Am găsit solu
întrebat curios. ,,Ai să vezi imediat A scos de

sub sticlă fotografia scriitorului X
, după care a început să- e palmele. Peste

șefi de la jude' șeze spectacolul
ș , Ion

Cozmei a reuș și câștige admiratori, unii aduna'i
la gard, al'ii opri'i în .

Bancurile și glumele ocupau imediat spa'

,,Vreme trecuse la mijloc ș

. ș ște
norișori obraznici, iar entuziastul trubadur Ion Cozmei își
etala cal 'ile de solist vocal, poet și dezinvolt rec

,
când lumini și noi,
e drept, cam greu, curtea ospitalierei gazde.

Într-una din zile, când lucram ș

, înfiin' a regretatului
Mircea Motrici, ne-am trezit în redac'ie cu profesorul
universitar ieșean Ilie Dan. Adusese niște materiale pentru
publicare, dar, de fapt, fusese invitat la Colegiul ,,Ștefan cel
Mare” pentru ora 16 ș

.
ș 'ișat precum ruș

' rgem la crama din
apropiere. Oaspetele ieșean, cu un râs homeric

și, peste câteva minute, eram în
jurul unei mese, aș . Cunoscut ca
bun amic al lui Bachus, Ilie Dan, acompaniat de Ion Cozmei,
a dat drumul cântecului, spre veselia unor consumatori

'

șor din belșug, a fost mult mai mare decât aș

ștefaniștilor din acea zi.
t la liceul nostru, Ion Cozmei obișnuia ca,

la început de an școlar, dar și pe parcurs
'e evenimentul ș

'i ale culturii și literaturii române din
diferite orașe, aflate la Suceava pentru întâlniri cu cititorii, ori
invita'i sau membri ai unor jurii de festivaluri

și lucrurile curgeau ca și cum ar fi fost
. La sfârșit, entuziasmat, cu fiorii unei

mari bucurii, exclama: ,,Ei ! N-a fost mai bine așa? De ce
atâtea emo'ii înainte?”

Multe mocnea ș

, înzestr . Nu prea
accepta ușor ceea ce nu-i convenea ș știa și
voia, dar nu te pute , imediat spunea ceva vesel
și discu' ș

Se certase binișor cu un confrate în ale scrisului și nu ș

, bineîn'

'iul
ș

'in, și-a pus un deget pe buze, apoi a exclamat
bucuros 'ia! Uite cum îl voi pedepsi!” Pe
cine? l-am .”

și a așezat-o la loc cu
capul în jos și frec
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nici două ore, omul cu pricina urma să-
s-a schimbat deodată

l ă , cum de s-a răsucit sub
sticlă numai fotografia lui i-a răspuns
gura ,,ca
să- i să nu mai arunci săge i
otrăvit

i s-au îmbră , după care au intrat
împăca

desfă
ată, se

adunase multă lume să vadă la lucru
echipa de aici

ii să nu
găsească nicio fisură în activitatea din acea zi ra să
intrăm într-o mare încurcătură, mai ales că se aflau în sală

. Trecuserăm cu bine de primele două activită i din
program. Năstru

responsabil cu tipărirea i prezentarea revistei
liceului, nu apărea. Unii zâmbeau ironic

, iar un coleg hâtru de la un liceu vecin a spus că
două lucruri nu ă

,
că u i intrase ca un spadasin dezlăn

noastră pe bra
i, după o scurtă pauză,

ca un desăvâr , credeai că am
murit, Simioane ! Să
ajungă pentru fiecare. De ce atâta grabă? E de-abia ora 11.
Acum trebuie să intru în r

Cu vreo doisprezece ani în urmă, mă sunase o profesoară
de la Colegiul ,,Mihai Băcescu” din Fălticeni pentru a-i

or de latină
ial în

comisie se internă de urgen ă în spital, iar de la Inspectoratul
colar li s-a comunicat să- i găsească om în loc. I-am sărit

repede în ajutor

ă apte fără un sfert

i-a exprimat hotărât
dorin coală

i făcut. Se putea altfel Sosită aburind fanariota licoare,
dascălul sucevean

să intre pe tărâmul lui Ovidiu,
ele, că nu o poate servi

decât… îmbunătă ită linită.
Rămas singur, a mai comandat o dublă, după care s-a făcut
nevăzut. Colega stătea în a pentru a-l primi cum se

și lanseze aici noua
lui carte. Când s-a apropiat de panou,
a fa' și m-a întrebat, cam în doi peri

. ,,Eu am pus-o așa!”
livul Ion Cozmei foarte serios, apoi, izbucnind în râs

'i intre bine în cap min'ile ș '

oare asupra mea când nu trebuie. Ai în'eles?” Și-au
strâns repede mâinile ș 'ișat

'i în cabinet.
La primul Cerc pedagogic șurat la Liceul cu

Program Sportiv Suceava, ca unitate nou înfiin'

, poate și din curiozitate,
, printre care și poetul Ion Cozmei. Sarcinile au

fost riguros repartizate, în așa fel încât participan'

. Și totuși e

șefii Inspectoratului școlar și un reprezentant al Consiliului
jude'ean '

șnicul și imprevizibilul nostru coleg Ion
Cozmei, ș

, al'ii comentau în
legea lor

știe omul în via' : când moare și când apare
Ion Cozmei cu revistele. Nici nu a terminat bine mucalitul

șa se deschise larg ș 'uit
Ion Cozmei cu ,,salvarea” 'ele întinse. S-a
oprit în fa'a catedrei, a salutat vesel ș

șit actor, a rostit râzând: ,,Ce
! Uite ce bijuterii de reviste am adus

ol, conform programului.” Au
urmat câteva momente ce au colorat delicios activitatea, cu
regreta'ii Vasile Rusu și Clement Antonovici, dar și cu
Octavian Nestor, completate în rime de Ion Cozmei.

recomanda un profes , ca examinator a doi elevi
din cadrul bacalaureatului, întrucât profesorul numit ini'

'

ș ș

și l-am recomandat pe latinistul nostru care a
acceptat propunerea ca pe o bere rece de pe vremea
studen'iei. A doua zi diminea' , la ora ș ,
mașina cu profesorul și doi candida'i frânase brusc în fa'a
liceului. Inspirând adânc, examinatorul ș

'a de a servi o cafea, nu în ș , ci la un local din oraș.
Zis ș ?

a privit-o sughi'ând și le-a spus celor doi
ce urmau Cicero,
Tacitus...pentru a-și etala cunoștin'

' . Imediat dorin'a i-a fost îndep

șteptare

cuvine, pe măsura recomandării mele
emiloase încheind aproape o oră at alarmă de

gradul z , de pe străzi
it fără rezultat.

colegei aproape m-a paralizat. Nu-mi venea să
cred it să iau legătura cu el. Bolborosind,
mi-a spus că a încheiat cu bine misiunea la Fălticeni i că se
află, nu acasă, ci pe o terasă

Ce am pă
ătoare acum amintirile cu amicul

Ion Cozmei care a lăsat un gol imens în spa
a să creeze o atmosferă plăcută,

să descretească frun mă sau câte o glumă
bine sărată

ă, în ziua noastră metodică, pe
la ora 10, deoarece trebuia să rezolvăm o problemă ce ne
privea pe amândoi deopotrivă i care nu suferea amânare.
Mi-a răspuns vesel că deja se află sub umbrarul lui Costică
de pe strada Pet , împreună cu distinsa gazdă

, hotărâ i să răpună ceva vin
popesc dintr-o damigeană adusă de peste Prut cu vreo cinci
ani în urmă. Mai mult izat că nu poate pleca de acolo

ile în urmă i
încălcarea ei ar fi drastic sanc ionată. Pentru a mă convinge,
mi-a spus râzând să ascult atent cum cu

, pe 30 iulie, zi de sărbătoare în sala Uniunii
ucra ubitori de literatură

ost întreruptă o bucată de timp
ată i în presă. Eu trebuia să fiu

intervievat te apărută, ca apoi să
inversăm rolurile, el să răspundă întrebărilor mele despre
succesul său ca fiind cel mai bun traducător român al celui
mai mare p i stăteam în
a teptare privind tăcu ă la impună

, părea
nerăbdător să-l revadă pe Ion Cozmei
reluarea acestei emisiuni să capete o nouă i durabilă
dimensiune.Atât de mare a fost surpriza

it să ajungă în
dispărut înainte de a se relua

i tivite acum cu câte o lacrimă
verva lui întreruptă def nică odihnă în
acel spa iu geografic al Căline

ionarea versului său înt
umplând cu har dăinuirea cetă

. Minutele se scurgeau
n . S-a declaș

ero. Raziile prin localurile din oraș și
parcuri au sfârș

Telefonul
. Cu greu am reuș

ș

…

'it cu profesoara, numai eu știu...
Frumoase, dar înduioș

'iul literar
bucovinean și nu numai. Ști

'i, fie cu o epigra
.

L-am sunat într-o diminea'

ș

ru Rareș , și
Adrian, prietenul lor comun '

, a prec
întrucât a semnat convocarea cu trei z ș

'

rge vinul gâlgâind în
pahare. Da , ,,in vino veritas!”

Anul trecut
inenilor i . Așteptam sosirea lui Ion

Cozmei, moderatorul emisiunii de la TV PLUS ,,Verba
volant, scripta manent” ce a f .
Reluarea ei fusese anun' ș

despre ultima mea car

oet al Ucrainei, Taras Șevcenko. To'

ș 'i în fa' torul tablou al
Marelui Cobzar care și el, de-acolo, din fundal

. To'i speram ca
ș

și pentru el, încât nu
a mai reuș mijlocul nostru, fiind Marele
Absent, iar emisiunea a . N-a
fost greu de ghicit ce s-a întâmplat. Moderatorul ,,obosise”

de bucurie…

Amintir , dar și cu ceva din
initiv, retras spre veș

' știlor de care era tare mândru,
acolo unde îl va jeli codrul din apropiere în care, copil fiind,
a poposit adesea.

Ion Cozmei - un fost coleg și prieten, un om care a ars
întru perfec' rupat din cuvinte
atotputernice, 'ii, aflat sub
semnul unei zodii sfinte.
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