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Autograf Constantin Abăluţă

Acum câţiva ani am început să beau
Am băut am băut şi n-am sfârşit-o nici până azi
Beau apă şi totul în mine devine mai bun
Cu fiecare pahar ce-mi ghiorăie prin maţe
În mine năvălesc energii mezozoice
Simt cum durerile lumii dispar duşmanii se-ndepărtează
Continentele se despică iar în forme bizare
Americile se unesc în schimb răsar două europe
Iar papa de la roma se mută în gondwana
Reapărută din străfunduri între italia şi austro-groenlanda
Apa din burta mea binecuvântează noile continente
Îmi cad ochelarii în cascada ce-i sfarmă-ntr-o clipă
Vederea îmi redevine dreaptă şi semeaţă ca o campanilă
În piaţa plină cu credincioşi ghemuiţi
Sunt cel care bea apă dintr-un elan metafizic
Beau apă şi cad toate zidurile odăilor lumii
În transparenţa zorilor mamele nasc copii fericiţi
Beau apă şi umbra mea ştie atât de bine să mintă soarele
Încât peştii aplaudă sărind din râu la picioarele mele
Unde aşteaptă să-i înmulţesc  

mai 2004, Berna

Beau apă
  
   lui Vasile Igna
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Aforisme

Gheorghe GRIGURCU

Șansa insuccesului  
pe care-l asimilezi   

Un histrion poate imita (întrupa) prostia. 
Un creator autentic își poate lua doar distanțe față de 
prostie, exorcizînd-o prin descriere. 

*
Noul este îndeobște mai îndrăzneț decît ve-

chiul. În beția afirmării sale, încearcă a lua în stăpînire 
și lucrul cel mai primejdios din lume, iluzia. 

*
Se face caz de sex de regulă în mediile în 

care există o energie suplimentară ce nici nu se poate 
disciplina și nici nu îndrăznește a se revărsa în con-
cupiscență. 

*
Șansa insuccesului pe care-l asimilezi, pe ca-

re-l faci parte din tine. 
*

Se mărturisește cu scopul de-a se adînci, 
prin actul confesiunii, și mai mult în păcat. E un exhi-
biționist moral.

*
Cîntecul pur e curajos prin puritatea lui. 

Doar tendențiozitatea are de ales între curaj și lașitate.
*

Gîndurile tale n-au norme, ci doar o respi-
rație aidoma unui trup viu. 

*
 „Nu se pot salva toți decît dacă se salvează 

fiecare separat” (Andrei Tarkovski). 
*

Orice descompunere este barocă (presupu-
ne un colaps al întregului în favoarea amănuntului), 
orice construcție este clasică (presupune o veghe a în-
tregului ce se scutură de amănuntul letargic). 

*
Ironia amară față de tot ce ai săvîrșit, nădej-

dea amară pentru tot ce vei mai săvîrși. 
*

Numai naivitățile, gafele, greșelile tale îmi 

îngăduie a constata că ești încă viu, că mai ai ceva de 
spus.

*
Virtutea nu se-nșeală niciodată pe sine, vi-

ciul, de cîte ori are prilejul. 
*

Creația este anistorică din orgoliu (dornică 
a rămîne suspendată în egalitatea cu sine) și istorică 
din vanitate (dornică a-și găsi o filiație „nobilă” și un  
loc „avantajos” în devenirea literară). 

*
Inspirația trece obligatoriu prin sterilitate, 

așa cum apa de ploaie străbate stratul de humă usca-
tă, înainte de-a adăpa rădăcinile. 

*
Lichelele sunt adesea proști… inteligenți. 

Adică activi, informați, serviabili, prompți, reglabili 
etc. 

*
„Un om de talent persecutat e oricînd mai 

puternic decît cîrmuirea” (Balzac). 
*

Contrar zicalei, tocmai ochii care se văd se 
uită, prin uzura naturală implicată în obișnuință. 

*
De la păcatul originar cetire, nicio tradiție 

nu este pe deplin pură.
*

Unii dintre cei ce protestează împotriva in-
justiției sunt atît de impuri încît își murdăresc pro-
priul protest. Și totuși stau alături de cei vrednici, iar 
cei vrednici stau alături de ei, ca și cum totul ar fi în 
ordine.   

*
O poezie greoaie, asemănătoare unui apa-

rat de zbor construit cu migală, însă care nu se poate 
înălța de pe sol. 
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Jurnal comentat

Un nou organ vigilent-
opresiv guvernamental 

„își face datoria”

Liviu Ioan STOICIU

Avem un nou organ vigilent-represiv în 
subordinea Guvernului României: Institutul „Elie 
Wiesel”, care ține cu orice preț să condamne elita ro-
mânească interbelică la uitare, numai fiindcă a avut 
opinii în scris, susținând o ideologie (anume Mișca-
rea Legionară, nedovedită fascistă de Tribunalul de 
la Nürnberg). În condițiile în care în România nu 
sunt condamnați cei ce au avut opinii și au susținut 
Partidul Comunist (PMR și PCR), dovedit criminal, 
ba chiar au ocupat în el funcții-cheie înalte. Culmea, 
Institutul „Elie Wiesel” e condus de un fost tovarăș 
de nădejde comunist (n-ar trebui să mă mir, că un 
fost tovarăș comunist nu condamnă sentințele poli-
tice ale  comuniștilor, ci le reevaluează în context… 
antisemit, Doamne ferește). Fiindcă Institutul „Elie 
Wiesel” și conducătorul lui, Al. Florian au depă-
șit orice limită a bunului simț, azi, public, se cere 
cu stringență anularea Legii nr. 217/2015 prin care 
mari personalități din perioada interbelică sunt trata-
te drept „criminali de război”, lege care le dă liberta-
tea să interpreteze după bunul plac articolele ei. Au 
apărut noi proteste (semnate de mii de români cu 
capul pe umeri), în săptămânile din urmă, legate de 
schimbarea denumirii „Mircea Vulcănescu” a unui 
liceu tehnologic din Sectorul 4, București. În timp 
ce la Cluj-Napoca, primarul Emil Boc a suspendat 
ședința prin care se cerea schimbarea denumirii 
unei străzi „Radu Gyr”, refuzând să fie o victimă a 
acestui Institut „Elie Wiesel” abuziv-opresiv (per-
sonal, sunt întristat că intelectuali de primă mână, 
corecți politic, au cerut să se pună în aplicare schim-
barea denumirii străzii „Radu Gyr”, alt condamnat 
politic pentru aderarea lui la Mișcarea Legionară; 

între ei am recunoscut și colaboratori ai Securității 
și membri PCR de frunte; să-i mai întreb retoric de 
ce e condamnată conștiința și opinia unor scriitori, 
respectate și prin Constituția monarhistă interbe-
lică; întâmplător, corecții politici sunt și cei ce n-au 
semnat protestele împotriva schimbării denumirii 
„Mircea Vulcănescu” la liceul pomenit; tocmai aceș-
ti intelectuali de azi cu pretenții, scriitori în primul 
rând, care luptă și dă-i de câte ori e încălcat un drept 
la opinie în România postcomunistă…).

Ce se întâmplă cu cazul păstrării memoriei 
lui Mircea Vulcănescu e strigător la ceruri. Mircea 
Vulcănescu a fost reabilitat legal, în România de azi! 
Și Institutul „Elie Wiesel” ar fi trebuit să țină sea-
ma de această reabilitare, obligatoriu… Urmașii lui 
Mircea Vulcănescu ar trebui să dea în judecată acest 
Institut abuziv, repet, transformat într-un organ 
represiv din subordinea Guvernului! Vă rog, aten-
ție: pe 31 mai 2017 Tribunalul București Constată 
caracterul politic al condamnării dlui Mircea Vul-
cănescu la pedeapsa închisorii de 8 ani temniţă grea 
și la pedeapsa de 3 ani detenţie riguroasă, în baza 
Deciziunii Criminale nr.27/06.02.1948 a Curţii de 
Apel București, pronunţată în dosar nr.1921/1947, 
definitivă prin respingerea recursului prin Deciziunea 
nr.1510/07.08.1948 a Curţii Supreme de Justiţie-Sec-
ţia Penală, pronunţată în dosar nr.214/1948. Pur și 
simplu Doamna Ioana Maria Mărgărita Vulcănescu 
a formulat o cerere (Dosarul 29432/3/2016) la Tri-
bunalul București, pe 3 august 2016, în calitate de 
reclamant și a chemat în judecată Statul Român… 
Repet, Mircea Vulcănescu a fost reabilitat! Acel 
Mircea Vulcănescu care a fost subsecretar de stat la 
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Liviu Antonesei, 
Opera poetică, Piteşti, 
Paralela 45, 2017.

Liviu Ioan Stoiciu, 
Opera poetică,  
volumul 2, Pitești, 
Paralela 45, 2016.

Adrian Alui Gheorghe, 
Opera poetică, Pitești, 
Paralela 45, 2016.

Elena Ștefoi,  
Opera poetică, Piteşti, 
Paralela 45, 2016.

Jurnal comentat

Finanţe în guvernul Ion Antonescu, „asupra căru-
ia planează acuza de criminal de război”. Trecem cu 
dificultate peste amănuntul istoric că verdictul juri-
dic a fost dat de un tribunal ilegitim, instituit de noul 
regim bolșevic din România după cel de-al Doilea 
Război Mondial, scrie în Protestul intitulat „Mari 
scriitori români — criminali de război?!”: Campa-
niile reducţioniste duse în perioada postdecembristă 
împotriva unor personalităţi de seamă ca, de exem-
plu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, 
Vintilă Horia, Ion Barbu, Constantin Noica… aduc 
prejudicii imaginii României și clatină identitatea 
naţională. Viaţa și opera acestor oameni exponenţiali 
ai României nu pot fi reduse la simpatiile lor de la 
un moment dat faţă de mișcările de extremă dreap-
tă sau, după caz, de extremă stângă din România și 
din Europa. În același Apel pentru Mircea Vulcănescu 
se subliniază abuzurile și excesele comise în inter-
pretarea Legii 217/2015, lege numită în presa scrisă 
„legea anti-legionară”... Reiterarea sau invocarea de 
către dl Alexandru Florian (directorul general al In-
stitutului Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din Români „Elie Wiesel”, care funcţionează sub au-
toritatea Guvernului României) a verdictelor date de 
Tribunalul Poporului din 1946 reprezintă o descon-
siderare a principiilor statului de drept și o implicită 
relegitimare a unui regim calificat de Raportul final al 
Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Co-
muniste din România drept „nelegitim și criminal”… 
Cum spuneam, pe 31 mai 2017 este reabilitat Mir-
cea Vulcănescu — urmăriți mai departe: pe  29 iu-
nie 2017 (deci la o lună de la reabilitare!), la cererea 
Institutului „Elie Wiesel”, consilierii Sectorului 4, la 
presiunea primarului-stomatolog PSD Daniel Bălu-
ță (un nimeni, care a semnat preventiv o hotărâre în 
acest sens), a schimbat numele Liceului Tehnologic 
„Mircea Vulcănescu”… De asemenea, scrie presa, se 
are în vedere schimbarea denumirii Grupului Școlar 
Economic Administrativ „Mircea Vulcănescu” din 
București, a Școlii Gimnaziale „Mircea Vulcănescu” 
din comuna Bârsana, Maramureș, a Grupului Șco-
lar „Vintilă Horia” din Segarcea, județul Dolj, a Școlii 
„Gheorghe Jienescu” din comuna Rast, județul Dolj și 
Liceul tehnologic „I.C. Petrescu” din comuna Stâlpeni, 
județul Argeș. Mai este vizat bustul lui Mircea Vulcă-
nescu din sectorul 2, București, bustul Mitropolitului 
Visarion Puiu de la Mănăstirea Putna…

28 iulie 2017. BV
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Ochiul triadic

Theodor CODREANU

Cronica literară

L-am descoperit destul de târziu pe Gheor-
ghe Simon, scriitor din provincie, trăitor la Agapia, 
ca profesor de limbă franceză. Cert e că provincia nu 
mai are deloc o conotaţie minimalizatoare, cum se 
mai prezintă, din păcate, în ochii unor snobi, fiindcă 
marea literatură este astăzi policentrică, venind de 
oriunde Dumnezeu a semănat talentele, chiar dacă 
într-o societate centralizată în exces, capitala le-a 
absorbit decenii de-a rândul. 

Încurajat de lectura volumului antologic, 
TEOFANIA, al lui Gheorghe Simon, (publicat într-o 
admirabilă ediţie la Editura Doxologia, Iași, 2017), 
alcătuit din Fulgere captive (1985), Viaţa după Ii-
sus (1996), Duminica absenţelor (2004), Ardere de 
tot (2009) și Amin Agapia (2012), încerc a descifra 
dramul de originalitate adus de Gheorghe Simon 
(rămas neatins de „experimentele” confraţilor de 
generaţie) la patrimoniul liricii românești, știut fiind 
că acest patrimoniu cuprinde personalităţi extraor-
dinare, de la Dosoftei și Ion Budai-Deleanu până la 
Mihai Eminescu, G. Bacovia, Tudor Arghezi, Nichi-
ta Stănescu sau Cezar Ivănescu.

Cea dintâi constatare, validată, între alţii, 
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Mihai Zamfir și 
Constanţa Buzea, este că ne aflăm în faţa unui poet 
născut, iar nu făcut, un poet cu simţul Logosului din 
care descinde cuvântul poetic românesc, din a cărui 
plasmă a crescut și Gheorghe Simon, chiar dacă și-a 
încercat puterile creaţiei și-n limba lui Voltaire. Po-
etul, în spirit eminescian, face distincţie între cuvânt 
și Verb, după cum autorul Luceafărului diferenţia 
cuvântul de vorbă. La Gheorghe Simon, Verbul e 
Logos, iar cuvântul e cuvânt în măsura în care e pus 
în slujba Verbului: „Nu m-am folosit de cuvinte/ ca 
de mărunţiș la cumpărături/ Nu-mi ajunge viaţa ca 

să-mi potolesc sufletul/ amarnic/ Nu-mi ajung cu-
vintele pentru a dezvălui/ Verbul în toată splendoa-
rea lui princiară” (Zbor epifanic). Paradoxal, poezia 
se naște dintr-o neputinţă a cuvântului de a ajunge 
la Verb. De unde înţeleg că Gheorghe Simon are in-
tuiţia poeziei ca tăcere, în sens blagian, trecând, desi-
gur, prin taina necuvântului nichitastănescian, poet, 
altminteri, de care se simte mai apropiat decât de 
cei din generaţia postmodernistă. Wittgenstein spu-
nea: „Despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie să se 
tacă.” Într-acolo bate și gândul lui Gheorghe Simon, 
întrevăzând în tăcere taina poeziei: „Tot ceea ce nu 
poate fi exprimat/ devine/ de la sine/ poezie/ ardere 
fără flacără/ cuvînt răstignit în făptură/ ispitit pînă 
la moarte/ înmărmurit în uimire/ întîrziind în ex-
taz/ sufocat de real/ duhul însufleţește litera moartă”. 
(Fîntîni însetate de sine).

Prin sine, cuvântul nu garantează sensul 
existent în Logosul creator. Așa se și explică de ce 
modernii și postmodernii au convenit că poezia pură 
înseamnă izgonirea sensului din cuvânt. Gheorghe 
Simon se-ntoarce împotriva curentului, conștient 
de condiţia poeziei moderne, și crede că menirea 
poetului e să restituie sensul în cuvintele „aproape 
amorţite” sau „captive”: „Adulmec sensul/ ca pe o 
făptură izgonită din cuvînt”, izgonire care cauzează 
smintirea lumii: „muguri plăpînzi se rup și cad la 
pămînt/ primăvara nu-i în toate minţile” (Ea nu-și 
arată niciodată faţa).

Captivitatea sensului, provocată de secu-
larismul modern și postmodern, e splendid sugerată 
de sintagma fulgere captive, care dă și titlul primei 
plachete de versuri. Fulgerele sunt lumina divină a 
Creaţiei, cu „înţelesul” ei, de care omul modern pare 
tot mai izolat: „oamenii bîntuiţi de molima îndoielii 
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de sine/ rămîn o clipă suspendaţi deasupra abisului/ 
existenţa se poate frînge/ căutînd înţelesul/ ce își iese 
din fire” (Arșiţa poeziei). Omul însuși este fulger cap-
tiv, adăpostind, așadar, sensul Duhului de care este 
frustrat într-o lume alienantă. Poema Fulgere captive 
merită reprodusă integral:

Un strigăt flămînd urcă spre cer
din pieptul firav al copilului
din hăţișurile coapte în ochii asfinţitului
pocnește ora, ţîșnesc secunde 
clipe fosforescente 
în noaptea înrourării 
tu ești, tu ești, repetă străinul 
focuri înteţite de suflarea muribundului 
focuri, focuri 
pe cîmpia întinsă ca o piele de bivol 
focuri, focuri 
în urma cruciadelor de cuvinte 
noi, oamenii 
rămînem să culegem roadele roșii 
seminţe rotunde ce cad întruna 
din tufișurile umbrite ale memoriei 
fulgere captive în spaţiile devenirii.
 
Cred că partea cea mai consistentă, dacă nu 

cumva și cea mai originală a poeziei lui Gheorghe 
Simon este Duminica absenţelor, titlu oximoronic, 
în felul său, dat fiind că duminica este ziua plină de 
transcendenţă, culminând, desigur, cu Duminica 
Învierii și cu Duminica Mare. Numele „absenţei” 
poate să fie moartea, fără de care nu există Înviere. 
Din această perspectivă am abordat poezia lui Gri-
gore Vieru, într-o carte cu titlu deloc întâmplător, 
Duminica Mare a lui Grigore Vieru (2004), apăru-
tă, constat, în același an cu Duminica absenţelor lui 
Gheorghe Simon. Deși cartea poetului se deschide 
cu un Curriculum vitae programatic care vizează 
Verbul în toată splendoarea lui princiară, adevărata 
fericire se arată celor care au trecut prin „viesparul 
absenţei”. Gheorghe Simon, ca și Grigore Vieru, tra-
tează moartea ca pe o fiinţă vie, pe care omul trebuie 
s-o considere o călăuză pentru ziua Învierii: „Am vă-
zut moartea de mai multe ori/ deasupra casei ca pe 
o neagră ninsoare/ am adulmecat-o ca pe o făptură 
vie/ calea pe care venea se făcea deodată pustie/ […] 
/ Totul zvonește a moarte/ suntem cuvinte rostite de 
copii/ părinţi îndureraţi de fii/ suntem lacrimi vii./ 
În faţa celuilalt sufletul mi se face cărare/ precum 
timpul să ni se pară o înălţare/ fără să știm că ne du-
cem moartea/ ca pe un copil la plimbare./ Frînt mi-e 
sufletul și amar prizărit/ cu semne precare împodo-
bit./ Nimeni în preajmă decît cuvîntul transparent/ 
prin care se citește făptura celui absent./ Nimic nu se 

arată/ de parcă am călători într-o lume răsturnată/ 
în care strălucește/ moartea deșartă”. (Totul zvonește 
a moarte).

O absenţă poate fi și fiul rătăcitor, de astă 
dată printre cuvinte, ca poet. Cuvântul lui, am văzut, 
e transparent. Rătăcitor comparativ chiar cu gene-
raţia sa, poetul transparenţei e dincolo de moder-
nitate și de postmodernitate, depășindu-și condiţia 
ca transmodern, contemplând neliniștit însăși moar-
tea literei, citește – a literaturii: „Atotputernicul Ni-
meni/ se pierde-n mulţime/ nimicul se oglindește-n 
nimic/ doar o rază retează/ mirarea tîrzie/ moartea 
pretimpurie/ a literei pe hîrtie” (Fiul rătăcitor). Ul-
tima confruntare cu moartea este a sufletului, care 
se retrage într-un exil interior: „Omul s-a retras în 
sine/ într-un exil interior/ sufletul înflorește în flori 
de cais/ clipa s-a repliat în începutul prescris” (Exil 
interior).

Paradoxal însă, cu cât se adună mai multe 
absenţe în Duminica lui Gheorghe Simon, cu atât ne 
apropiem, anaforic, de biruinţa asupra morţii:

Duminică filtrată ca lumina prin cuvînt  
și rugăciune 

duminică a celor săraci cu duhul 
duminică a așteptării fără de sfîrșit 
duminică a duhului din cuvinte 
fără Cioran și fără Bosch 
presărată cu margarete Yourcenar 
duminică fără prieteni 
duminică a iertării și a împărtășirii 
duminică a înseninării 
duminică a lecturii interzise 
și a textelor apocrife 
duminică a realului 
resfirîndu-se în cuvînt 
duminică a iertării și a învierii 
duminică a cuminecării luminii 
duminică fără firmituri.
 
Periplul în absenţă al poetului are o călăuză 

prezentă în toate cele cinci volume amintite. Aceas-
tă călăuză este indiciul plasării scriitorului în noua 
paradigmă a transmodernităţii, prin recuperarea fi-
inţei creștine abandonate de secularismul modern și 
postmodern. Călăuza lui Gheorghe Simon nu este 
o Beatrice, deși iubirea nu lipsește din versul său, 
ci ochiul triadic, plăsmuire a cunoașterii pe funda-
mentul Sfintei Treimi. Logica poeziei, „nelogică în-
tr-un mod sublim”, cum o numea Al. Macedonski, 
devine logica terţului ascuns, despre care vorbește 
transdisciplinaritatea lui Basarab Nicolescu. În isto-
ria recentă a poeziei s-a vorbit de un ochi special, 
transuman al poetului, pe care-l întâlnim la genera-



Bucovina literară • 7 – 8 (317 – 318), iulie – august 2017 7

ţia lui Nichita Stănescu și la cea a lui Cezar Ivănescu. 
În Basarabia, s-a discutat despre „generaţia ochiului 
al treilea”, sintagma aparţinând lui Nicolae Dabija, 
autor al volumului Ochiul al treilea (1975). 

 „Ochiul triadic” al lui Gheorghe Simon 
pare însă cel mai apropiat de logica triadică a creș-
tinismului, străbătător al „pădurii obscure a simţu-
rilor” și trezitor al „oglinzilor adormite ale fiinţei” 
din „casa amintirii”: „Frigul bîntuie casa amintirii/ 
ouă de șarpe, zerouri uscate/ de soarele copilări-
ei ucise/ nicăieri o ușă de scăpare, semne moarte/ 
ciorchini de aer sub gheaţa flămîndă/ noi suntem 
începutul/ grăit-au lucrurile din preajmă/ și ducem 
moartea de mînă/ lemne uscate fibră cu fibră/ mîn-
gîiate de ochiul triadic și arma/ care în loc să ucidă 
trezește cuvîntul/ iată dovada puterii mele” (Casa 
amintirii).

Ca și în lirica lui Lucian Blaga, ochiul 
triadic întrezărește, în satul de munte, bunăoară, 
„restul de veșnicie”: „Casele sunt așezate ca niș-
te cuvinte într-o poezie/ au un rost și un rest de 
veșnicie/ iar dacă ai încerca să le clintești/ fie și în 
închipuire/ de îndată se va urzi absenţa/ sorbite fi-
ind pe neașteptate/ de abisuri ciudate/ Toate vin de 
departe și de demult./ Aici nimic nu moare/ deși 
există în toate un sfîrșit/ toate sunt ca o chemare/ și 
parcă cineva nevăzut/ le ocrotește din înaltul ceru-
lui”. (Un rest de veșnicie). 

Ochiul triadic este veghetorul peste frica 
proliferândă în fiinţa umană: „Semne ce înfloresc 
în derivă/ Ochiul triadic peste fiinţe și lucruri/ iar 
noi, prea îndurerate făpturi ale fricii./ Absenţa ne 
mîngîie cînd toate iau parte la această reconstitu-
ire” (Făpturi ale fricii). Și salvarea: „cine să ne sal-
veze/ dacă noi înșine uităm întemeierea/ Treimea 
Sfîntă/ arătîndu-se în sine/ trecutul răvășit în urma 
noastră/ și o ameninţare obscură/ se furișează-n 
cetate/ în abisurile eului/ fulgerate de-atîta pusti-
etate/ ne inundă vălul clipelor/ fără de urmă/ timp 
surpat în oglindă” (Treimea Sfîntă).

Sinteză a primelor două cicluri de poezie, 
Viaţa după Iisus dă măsura imaginarului poetic al 
lui Gheorghe Simon, dar și inerentele lui slăbiciuni, 
în sensul că, uneori, cuvântul poetic este amenin-
ţat de uscăciune repetitivă. Cele mai bune poeme 
însă adâncesc figuraţiile (în sens barbian) oblăduite 
de ochiul triadic, recuperatorul „cuvîntului dintîi”. 
Poezia de cunoaștere nu suferă în atari împrejurări 
întregitoare, ca în Cuvîntul dintîi:

Sufletul omului e ca o rază 
ca o apă ce curge în sine 
veșnicie fulgerată
prin cuvîntul dintîi. 
Litere moarte 
pe file albe de carte 
ochiul triadic 
veghează și desparte 
clipele sublime 
de clipele deșarte. 
Începutul e viu 
Părintele strălucește în Fiu 
Duhul scrie pe ape. 
 
Poetul tinde către o eliptizare a versului, 

la modul programatic, către o nouă geneză a pro-
priei opere: „Semn schimbător/ ești/ verb la infini-
tiv/ enunţ eliptic/ suflet/ în care tace/ Dumnezeu”. 
(Geneză). Viaţa după Iisus înseamnă a scrie cu 
propria crucificare și moarte: „A scrie/ ca și cum/ 
chiar acum ai muri./ A scrie/ ca și cum ţi-ai aminti/ 
ceea ce părea să fie/ aura Sfîntului Ioan/ soare/ pe 
tipsie”. (Viaţa după Iisus).

Într-o vreme când poezia se vede sufoca-
tă de cuvinte goale, care nici măcar din coadă nu 
sună, când nerespectul faţă de cuvânt eșuează în-
tr-o pornografie dintre cele mai scabroase, lirica lui 
Gheorghe Simon este o oază de normalitate și de 
întoarcere la frumuseţea creștină a fiinţei. Ochiul 
triadic este biruitor și aducător de mângâiere.

Cronica literară
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Ioan HOLBAN

Lumea  
lui Grigore Ilisei

Cronica literară

Prevenitor, prozatorul Grigore Ilisei își 
subintitulează Eboșe cea mai recentă carte a sa, Chi-
puri pe pînza vremii (Editura Junimea, 2017); des-
pre „eboșă”, Dicţionarul ne învaţă că „e primul sta-
diu în vederea realizării unei opere de artă plastică, 
indicînd forma generală”, dar locurile și, mai ales, 
personalităţile evocate nu rămîn doar la stadiul de 
„schiţă” pentru că, iată, portretele lor sînt lucrate 
în filigran, pînă la amănunt, în „forma generală” 
și, deopotrivă, în detaliile semnificative: „galeria” 
din Chipuri pe pînza vremii e completă, eboșa a fost 
a primului penel, iar chipul e al literaturii. După 
celebra propoziţie a lui G. Gălinescu, s-ar putea 
spune că Grigore Ilisei scrie proză după ce va fi ra-
tat pictura, numai că picturalitatea e o dimensiune 
structurală a scrisului unui prozator adevărat, care 
crește din arta portretului și harul evocării în ro-
mane (Ceasul oprit, Masa de biliard, Octavia, Pasaj 
de raţe sălbatice, Între linii), în povestirile din Nă-
vod pentru scrumbii albastre și Reîntoarcerea verii, 
în jurnalele de călătorie, ca și în volumele cu inter-
viuri; astfel își scrie Grigore Ilisei lumea sa și, în 
aceeași măsură, se lasă scris de aceasta pentru că, 
în fond, lumea lui Craiu, Miluţă Gheorghiu, Les-
nea, Iftimie Bârleanu, Călin Alupi, Ion Irimescu, 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Paul Miron, Vasile 
Spătărelu, Adrian Podoleanu, Dan Hăulică, Că-
tălin Ciolca, Al.Zub, Sergiu Adam, Valeriu D.Co-
tea, Liviu Leonte, Constantin Ciopraga îl scrie pe 
Grigore Ilisei din această carte. Frazarea artistă, cu 
ornamente semnificative în ordinea prezentificării 
vieţii unor pictori, sculptori, scriitori, actori, mu-
zicieni, profesori, a locurilor evocate și a întîmplă-
rilor „toarse din caierul amintirii” constituie rama 
strălucitoare care încadrează eboșele lui Grigore 

Ilisei, pentru ca formularea metaforică a titlurilor 
acestora (Crai al împărăţiilor de culori, Boţul de aur 
al prieteniei și bunătăţii smerite, De veghe la dorita 
noastră neprihănire, Ţărmul întoarcerii pentru tot-
deauna acasă, Cu bătaie de aripi îngerești, Din via 
omului în via Domnului, Călătorie stelară), primele 
linii-fraze ale textelor-lucrări („Craiu parcă a plecat 
dintre noi tare de demult și de niciodată, în același 
timp”; „Iubirea de asfinţit a dăinuit o viaţă cu lu-
mina ei de opal în sufletul Valeriei M.Sadoveanu”; 
„Casa ca un ceardac al dealului Vovidenie, cu mo-
numentalitatea sa odihnitoare și armonioasă, fuse-
se parcă anume gîndită să dăruiască liniște și să te 
așeze firesc în imensitatea lumii” etc.), ca și arha-
icitatea căutată într-un lexic cu aer de vechime și 
într-o frază „înmiresmată” de graiul cel dulce „cu 
arome moldovenești” ori, cum spune altădată, cu 
„arome bătrîne”, să plaseze naraţiunea într-un li-
rism fin distilat, în felul „aliajului” specific evocării 
sadoveniene (din Cele mai vechi amintiri și Anii de 
ucenicie), al rechemării trecutului cu suma intactă 
a virtualităţilor sale.

O carte împotriva uitării scrie Grigore Ili-
sei în Chipuri pe pînza vremii, iar o frază precum 
aceea care deschide amintirea figurii lui George Les-
nea dezvăluie, în fapt, proiectul întregului volum: 
„Amintirea lui George Lesnea la un veac și cîţiva 
luștri de la nașterea sa, din 25 martie 1902, e viscoli-
tă tot mai mult de uitare. Cîţiva dintre cei care s-au 
înfruptat cu nesaţ din farmecul lui inegalabil mai 
suflă în jăratecul aducerii aminte și fac ca focul să 
pîlpîie în vatra timpului. Celui care ajunsese o em-
blemă a Iașilor, identificîndu-se cu mirabila cetate, 
abia de i se zărește umbra, ca și cum ar fi trecut un 
amar de vreme de la intrarea sa în veșnicie. În cazul 

Cronica literară
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unui om care-și așezase pînă mai ieri atît de adînc 
pecetea peste atmosfera celestului tîrg, această tă-
cere așternută asupra-i, cum se întîmplă de obicei 
cu multe spirite înveșnicite, pare însă de neînţeles”. 
În această perspectivă, figura de stil dominantă este 
hipotipoza pe care Pierre Fontanier, fondatorul re-
toricii moderne, o definea astfel: „Hipotipoza zugră-
vește lucrurile într-un mod atît de viu și de energic 
încît ni le expune, într-un fel, privirii și face dintr-o 
povestire sau o descriere, o imagine, un tablou sau 
chiar o scenă animată”. Mai mult încă, Roland Bar-
thes, în Despre Racine, nota următoarele: „Avem 
de-a face cu un fel de transă: trecutul redevine pre-
zent fără a înceta însă a fi organizat ca amintire(...); 
un tratat de pe atunci spune 
că în hipotipoză imaginea 
ţine locul lucrului: nici 
că se putea mai bine defini 
fantasma”. Astfel, în cartea 
lui Grigore Ilisei nu este un 
prezent care vorbește des-
pre trecut, ci un trecut care 
vorbește în prezent: hipoti-
poza pune în legătură aces-
te două planuri temporale, 
asigură trecerea de la un 
nivel la altul și re-prezintă, 
într-o experienţă totală, co-
erenţa universului psihic, 
proiecţie el însuși a lumii 
evocate. Forţa prezentifi-
cării trecutului prin filtrul 
unei figuri de stil din care 
crește, în fond, literatura 
însăși conferă valoarea este-
tică înaltă a prozei lui Gri-
gore Ilisei: totul e aievea pe 
pînza vremii unde scrie un 
povestitor din stirpea aleasă 
a ficţionarilor orientali: iată: 
„Doamna Lily povestea și 
parcă dintr-odată nu mai eram în acea odaie de bloc 
din Piaţa Unirii. Pereţii pur și simplu dispăruseră pe 
nesimţite. O luminiţă ardea într-un colţ. Chipurile 
noastre străluminau sub dansul acelei făclii ca la un 
sfat de taină. Poetul, Nicolae, cu barba lui de scrum, 
rostea din stihurile sale și ne îndemna să aducem 
lemne, să facem focul, să ne ghicim în cafea și să ne 
lăsăm purtaţi de mireasma unui crin imperial. Apoi 
s-a lăsat tăcerea și iar, ca peste niște întinderi necu-
prinse, împărăţea glasul de povestaș, izvorînd subţi-
ratic, dar cuceritor, din trupul de statuetă de Tana-
gra, după descrierea Ibrăileanului. Vorba se torcea 
dulce cu arome de balsam și străbătută de vrajă. Pro-

poziţiile, înlănţuite în fraze nu prea întinse, aveau un 
firesc, o naturaleţe mîngîietoare. Fără înflorituri de 
dragul înfloriturilor, zicerea curgea mustind de tîl-
curi și trăiri mistuitoare, cu duh de aduceri aminte, 
ieșind din contingentul obișnuit și înveșmîntîndu-se 
în strai ca de sărbătoare. Istorisind întîmplări de de-
mult, doamna Lily le scotea din tainiţa sufletului ei 
cel bun. Era însăşi viaţa ei, cu zilele și anii de măre-
ţie, dar și de pătimire. Rostea povestea cu ardentă 
pasiune, cu foc sacru. Ai fi stat s-o asculţi pînă la ca-
pătul zilelor”: aceasta este Șeherezada dintr-un apar-
tament din Piaţa Unirii, într-o toamnă a anilor ‚70, 
iar în portretul lui Lily Teodoreanu, schiţat în „odaia 
cam sufocantă de bloc”, trebuie citit un autoportret 

al prozatorului însuși.
Lîngă harul evo-

cării, cu care a fost dăruit 
povestitorul, impresio-
nează în Chipuri pe pînza 
vremii arta portretului; 
Grigore Ilisei e un Dan 
Hatmanu al prozei, are, 
asemeni maestrului, „por-
tretul în sînge”. Mai întîi, 
găsește totdeauna formula 
care „acoperă” personali-
tatea, identificînd ceea ce 
francezii numesc „la qua-
lité maîtresse”; astfel, Vic-
tor Mihăilescu-Craiu e „un 
zugrav de subţire”, Birlic 
este „încarnarea desăvîr-
șită a geniului comic”, pe 
profesorul Vasile G. Popa 
îl definește „acel patos ca-
racteristic misionarului”, 
George Lesnea e „aromitor 
și cuceritor, un continuu 
freamăt și neastîmpăr, oral 
prin excelenţă, clopoţelul 
care rîde pînă la lacrimi 

din esenianul univers tălmăcit de el cu atîta inspi-
raţiune genială”, Ion Alexandru Angheluș, poetul 
uitat al Hușilor e asemeni unui „principe de altă-
dată”, retras în „buncărul lui de ceasloave”, istoricul 
Iulian Antonescu rămîne „întruchiparea oralităţii 
perfecte”, poetul Ioanid Romanescu „a ars în vîl-
toarea rugurilor mari”, Fănuș Neagu e un „gheizer 
de cuvinte”, Iulia Hălăucescu „a vibrat într-un fel 
de palpit lăuntric și neadormit la străluminările 
materiei, la sclipătul de transparenţe al lucrurilor și 
lumii înconjurătoare”, „stelarul Paul Miron era în 
același timp un lucid imbatabil”, Cezar Ivănescu și 
Octavian Stoica sînt „precum niște gherilarzi (care) 
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luptau la baionetă pentru crezurile lor”, lingvistul 
Dumitru Irimia „era, în pofida aparentei fragilităţi 
trupești, de lujer legănat de vînt, o făptură puter-
nică, de o dîrzenie ce este emblematică seminţiei 
românești a oamenilor care au dus pe umerii lor 
istoria ţării”, Al. Husar „încarna profesorul din 
cap pînă-n picioare”, Grigore Vieru „purta în de-
sagă blîndeţea sfinţilor”, Ion Grigore „rămîne cel 
din urmă pictor al satului tradiţional din cuprinsul 
României”, Sergiu Adam e „cocorul alb” al poeziei 
noastre de azi, Valeriu D. Cotea e o „fiinţă apolini-
că”, „întruchipare fizică mai degrabă nordică, chip 
de un alb parafinos și păr cînepiu mătuit, profeso-
rul Liviu Leonte este însă lăuntric, adică sufletește, 
o plămadă românească prin excelenţă”, Al. Zub e 
„omul paradigmatic”, vioiciunea, efervescenţa spi-
rituală și ingenuitatea aurorală ale actorului Petru 
Ciubotaru „te duc cu gîndul la năzdrăvanul spiri-
duș, la fermecătorul Puck din «Visul unei nopţi de 
vară»„, în sfîrșit, „în alambicul făpturii Preasfinţi-
tului Timotei s-au decantat de-a lungul vieţii multe 
din însușirile de preţ cu care i-a fericit Dumnezeu 
pe pământeni”.

Formularea cuprinzătoare, definiţia, ade-
sea, în metaforă și lirism, dar mereu inspirată, dau 
farmecul și adîncimea chipurilor de pe pânza lui 
Grigore Ilisei; fără a ocoli ironia cordială (Corneliu 
Ștefanache „știa a pătrunde dincolo de coajă, către 
miez”, cu aluzie la romanul Miezul si coaja, acuzat 
de plagiat în epocă), configurîndu-se, de multe ori, 
în evocare și povestire, într-o mișcare epică pe care 
n-o încetinesc, ci, dimpotrivă, o potenţează, cum 
se întâmplă în cazul lui Petru Caraman, Ștefan 
Bănulescu ori al pianistei Sofia Cosma, portrete-
le din Chipuri pe pînza vremii oferă (și) preţioase 
informaţii de istorie literară, dar, în primul rând, 
valorizează opera celui evocat, într-o analiză pă-
trunzătoare și juste judecăţi de situare. Locurile 
și oamenii din cartea lui Grigore Ilisei dau seama 
despre valorile unei lumi care se ţese din caierul 
amintirii, în Bucovina, Neamţ, Vaslui, Iași ori în 
„colonia cărturărească de la Văratic”, (re)constitu-
ind rotundul fiinţial al autorului însuși, cu centrul 
- Axis Mundi - în Fălticeni: aici identifică Grigore 
Ilisei valorile spiritualităţii românești, într-un spa-
ţiu geografic filtrat prin dimensiunile personalită-
ţilor ivite în cuprinderea lui pentru că, iată, odată 
cu Ion Grigore, Nicolae Labiș, Mihail Sadoveanu și 
Constantin Ciopraga, Dan Hatmanu, Liviu Leonte, 
Al.Zub, Ion Alexandru Angheluș, Dan Hăulică, se 
instalează în cultura noastră și locurile lor, Corni, 
Mălini, Vatra Pașcanilor, Scobinţi, Cepleniţa, Șen-
driceni, Huși, „Muntenimea” Iașilor. De altfel, casa 
este metafora dominantă a textelor, în partea lor 

de evocare și lirism; acasa e locul de identificare, 
matricea, vatra „personajului” și naratorului, deo-
potrivă, fie că e vorba de Casa cu Olane de la Vama 
Veche a lui Paul Miron, de apartamentul plin de 
cărţi al lui Al. Zub de pe strada Lăpușneanu din 
Iași ori de odaia din „cuibul bucureștean din Pia-
ţa Amzei” a lui Marcel Chirnoagă: omul și acasa 
lui sînt Unul, cresc într-o geneză reciprocă: „Re-
văzînd filmul meu din 2007 «În atelierul meșteru-
lui faur», am retrăit emoţia vizitei în cuibul bucu-
reștean din Piaţa Amzei, în vecinătatea clădirii cu 
ecouri renascentiste a fostei Universităţi Populare 
din București, unde este stupul artiștilor, Babilonul 
pictorilor, graficienilor și sculptorilor. E o clădire 
fantomatică, amintind de atmosfera din «Marile 
speranţe». Holuri tenebroase, pereţi coșcoviţi și 
năpădiţi de pînze prăfoase, tavane gata să cadă, uși 
și ferestre sparte. Aspect mai degrabă de casă pă-
răsită. Și, deodată, înlăuntrul unei odăi, viaţa spu-
megă. Pe o laviţă, într-un colţ, trona împărătește 
Marcel Chirnoagă, seniorul. În jurul lui roiau, ca la 
curţile regești, curteni de tot felul. Stăpînul locului 
nu era îmbrăcat în odăjdii, plin de pietre scumpe și 
nu se purta marţial ca un monarh. Era înveșmîntat 
modest. Curgea pe trupul său ciolănos un pulovăr 
larg și cam ros de purtare. Părul de culoarea nisi-
pului se zburlise aidoma firii demiurgosului aflat 
în răspăr cu lumea. Cînd se așternea la lucru parcă 
foc și pară ieșea din gura de balaur a creatorului. 
Altfel, după ce lăsa deoparte gravura, era pîinea lui 
Dumnezeu. Fuma pătimaș, aprinzînd ţigară de la 
ţigară, înghiţindu-le parcă. Lumina ochilor lui era 
adîncă. Izvora din fîntîna lor un duh ademenitor 
și prietenos. Îi plăcea să sporovăiască cu oamenii 
din preajmă, să glumească hîtru cu aceștia. Intrau 
în atelier pur și simplu să se bucure de șederea în 
apropierea demiurgosului. Marcel Chirnoagă vor-
bea cu șarm, uneori gros, fără perdea, dar nu era 
nimic vulgar în rostirea sa. Încărca sublim cuvinte-
le. La fel proceda și cu viziunile sale grafice”.

Aceasta e lumea lui Grigore Ilisei, a valo-
rilor de pe simezele galeriilor de artă (iar Galeriile 
„Dana” de pe strada Cujbă din Iași sunt un to-
pos al artelor), din biblioteci și foruri publice, din 
muzee, de la catedră ori de pe mirabila scîndură 
a scenei de teatru, dar și a înaltelor dimensiuni 
morale: Chipuri pe pînza vremii oferă ceea ce aș 
numi un portret-robot al românității, al „româ-
nimii”, cum îi spunea Grigore Vieru, în ceea ce are 
aceasta esenţial, sacru, de neatins, marcă a unui 
trecut substanţial, întemeietor și, deopotrivă, re-
per modelator al unui viitor nehotărît, mult prea 
permeabil încă la asaltul kitsch-ului, imposturii și 
improvizaţiei.

Cronica literară
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Felix NICOLAU

Încă se poate scrie  
cu poftă

Cronica literară

„Poezeta e un poem ceva mai relaxat, oare-
cum lucid și aeropurtat”, își descrie Radu Bata, scri-
itor franco-român, creaţiile. Descheiat la vise (Bru-
mar, 2016) ţine aproape de această definiţie comuni-
cativă a poeziei. În prefaţă, M. Cărtărescu îl descrie 
ca „optzecist rămas obscur pe meleagurile mioritice 
pentru că după revoluţie a plecat în Franţa”. Nu știu 
cât de dureros poate fi acest semianonimat, dat fiind 
că scriitorul român, oricât de promovat, tot anonim 
rămâne la scară globală.

Prefaţatorul observă cu acuitate că „poe-
zia minoră”, „ludică, sprinţară, ușor sentimentală, 
graţioasă, fără pretenţii de gravitate metafizică” îi 
enervează pe majoritatea criticilor. Lui Radu Bata îi 
sunt identificaţi mai mulţi unchi literari, de la „su-
prarealismul infantil și visător, gen Crevel, dar și cu 
«obrăznicii» à la Apollinaire sau Queneau”, până la 
Minulescu și Sorescu. Toate aceste filiaţii sunt vero-
simile, intrând, în fond, în siajul unui clasicism tipic 
francez, adică în stare și de visare, pe lângă echilibru 
și măsură.

Până una alta, R. Bata este capabil să jon-
gleze cu maniere și tipare poetice fără nici o ezitare. 
Îi plac mult panseurile poetice (din care presară și 
pe FB): Mica eternitate – „o stea căzătoare/ care a ui-
tat/ să cadă”; cum la fel de mult e atras de cunoaște-
rea enciclopedică. În textele lui se pot găsi referinţele 
cele mai diverse: „suntem organisme/ aproape vii/ 
alcătuite din 60% apă/ și restul oglinzi// care măresc 
sau micșorează/ suprafaţa existenţei/ după pulsul/ 
îngerului păzitor” (narcise și narciși).

Referinţele pot fi și culturale, de prestigiu, 
ceea ce poate face bine sau nu poeziei. Firește, re-
ușita depinde și de interesul stârnit de un citat ori 
de o referinţă. Dacă ele sunt terne și nu au altă cali-
tate decât aceea că vin dinspre culturalnici faimoși, 
atunci textul absorbant se șubrezește. O reușită este 
un fragment din sărutul lui nietzsche: „a scris «așa 
grăit-a zarathustra»/ și s-a închis/ într-un mutism 
total/ după ce a sărutat un cal/ pe via po/ la torino:/ 
timp de 11 ani/ n-a mai spus un cuvânt” (gest gulli-
verian, de altfel).

Dar dincolo de micile momente de sno-
bism literar ori de omagiu citaţional adus vreunui 
confrate, Bata scrie la modul inspirat, cu detentă și 
seducţie: „te aștept/ de ani-lumină/ aici/ pe trotuarul 
dintre galaxii/ deși constelaţia ta/ nu face parte/ din 
aceeași reţea/ rutieră” (ursa mică). 

Mici cântece de liubov, traduse în coordo-
nate actuale, vibrează cu jubilaţia unui Florin Iaru 
de cândva: dragostea e o dambla/ care dă în dumnea-
ta – „cupidon a les dents du bonheur/ mais il ne sourit 
jamais// amorul e// un zbor în doi/ fără centură/ de 
siguranţă// o curbă/ cu toane rectilinii// un castan 
înflorit/ în orizontul amorţit// un monument/ din 
beţe de chibrit”. Anacreontismul poetului rimează 
spectaculos, e vorbăreţ și ingenios în comparaţii.

Tonalitatea devine gravă atunci când în 
„discuţie” apare exilul. Poeticitatea se mișcă elegiac, 
dar nu recurge la autenticităţi „fără perdea” – stilis-
tica rezistă: dacă nu ar fi/ nu s-ar povesti: „metemp-
sihoza se amână/ pentru o dată ulterioară// mi-am 
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părăsit ţara/ ca un suflet/ care-și părăsește corpul/ 
și rătăcește în eter/ sperând/ să nu poată locui/ în 
altul”.

Multe dintre poeme au un fel de moto, 
de fapt compoziţie proprie, intenţia fiind de a spo-
ri atractivitatea, de a incita. Adesea senzaţia este că 
autorul ţine mult să fie receptat cu plăcere, așa cum 
tot adesea izbucnește în folclorisme vivace, amuzân-
du-se pe sine însuși: „dragostea umblă vâlvoi/ tot 
mereu prin păpușoi// de-i altfel/ eu mă învoi/ ini-
ma să mi-o dezdoi:/ tu – venus/ eu – bibiloi” (ești o 
axiomă cu bucle/ sunt un patrulater/ nedus la frizer). 
Pofta de șotii e limpede, dar nu cumva ea maschează 
și oarece scepticism, oarece sensibilitate rănită? Iată 
un distih din exil: „poa’ să ningă, poa’ să vrie/ noi 
suntem butaforie”. Ușor, ușor se întrevede o lume de 
mucava în care nu face să-ţi pui multe speranţe. Mai 
bine te joci cu mărgelele cuvintelor și scaperi efec-
te voit naive, perfect conturate: „tu ești floarea mea 
din vis/ cu petale în abis// nourașul cel viteaz/ ce mă 

duce în extaz// eu sunt doar căluţul breaz/ ce se cre-
de un cais” (autoportret cu tine în oglindă).

Radu Bata este un poet de limbaj, de ase-
menea, deci aproape imposibil de tradus uneori: 
„zevcarii/ ne cusurgesc/ parveniţii/ ne tropsesc// 
nătălungii/ ne minţesc/ ne grotesc/ ne fongăvesc” 

(true love).
Printre multele registre accesate este și cel 

al atitudinii civice. Evazionismul încă atât de prizat 
în poezia românească, pe motiv de puritate și alti-
tudine, nu îi stă în fire. Nu e laș, nici profitor: „dacă 
avem o gaură/ în stratul de ozon/ asta nu înseamnă 
ca dumnezeu/ are o gaură la ciorap// ci mai curând/ 
că mintea industrială/ are forma unui șvaiţer/ care 
se crede dumnezeu” (lecţia de religie).

În franceză, R. Bata pare diferit, oarecum 
mai sobru și mai sofisticat, poate din cauza unei lim-
bi cu o altă organizare sintactică. Le philtre des nua-
ges et autres ivresses (Editions Galimatias/gris, 2014) 
pare a miza tot pe idealizări și fantezii. Bric-à-brac-
ul este mai compozit decât în Descheiat la vise: „il est 
sain de rire des étoiles du marché- des plans a trois 
des astres du Top 50- des solos de guitare de la lune/ 
des plans d’épargne de l’arc-en-ciel” (Se payer la tête 
du pole monétaire).

Faptul că tonul nu este gravisim și că nu 
sunt cultivate poze tragice nu înseamnă 
că nu ar exista perpetuu un mesaj adânc, 
uman, fie și exprimat sucit: „il a fondu 
dans mes bras/ et je me suis retrouve 
avec son balai/ à faire l’épouvantail/ dans 
mon jardin intérieur” (Frère de glace).

Mine de petits riens sur un lit 
a baldaquin (Editions Galimatias/gris, 
2011) propunea și el un minimalism 
sceptico-ironic, elegant în titlu, dar con-
trazis nu de puţine ori de textele din in-
terior. Poemele de aici sunt mai masive, 
derulate pe completa suprafaţă a paginii. 
Hedonismul rafinat și estetismul clasici-
zant existau încă de pe atunci: „Pendant 
que je trompais ma femme, entre trois 
heures et/ trois heures trente, avec une 
nymphette aux cuisses d’écailles, a/ l’au-
tre bout du lit, dans la chaleur de la nuit, 
elle se laissait séduire/ par un hippocam-
pe plus entreprenant// Au réveil, on ava-
it de mail a dissimuler les nageoires qui 

nous/ avaient poussé” (Poisson d’amour).
Exact acest rafinament al poetizării îl face 

pe R. Bata să plutească fără emoţii pe toate formele 
acvatice ale receptării. Deja dincolo de mode, el este 
capabil să practice mai multe scriituri în paralel, evi-
tând manierizarea. Un destin poetic fericit!
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Gellu DORIAN

Gramote

Poesis

6.
Din degetele celui născut ies raze mici ca firele  

de păianjen
într-un ungher de casă, se ţes ca un văl peste
faţa de ceară sub care așteaptă de lemn o masă
la care nu va mai sta nimeni sau nimeni va înfrunzi
în cana de ceai a celuilalt abia ivit
și uitat,
din ţipătul lui nu se vede nimic, iar în urechi
lumina se face ţurţuri ca de gheaţă
într-o primăvară tîrzie,
scîncetul sfîrșit, sfîrcul rece pe buzele
sub care stau sul cuvintele ca-n manuscrisele ascunse
sub nisipul pe care nu-l mai poate descifra decît
talpa femeii rîvnite de ochiul flămînd al călătorului
pentru care doar drumul este așternutul
în care se va iubi pînă la urmă.

7.
Decojită de pe ramura subţire ca o antenă de melc, 

pielea
tatuată vorbește mut doar pe înţelesul celui ce știe
că în spatele ei geme un trup
în care se vor clădi toate fericirile și tristeţile despre
care nu va vorbi nimeni, așa cum despre tot felul de 

nimicuri
vorbesc toţi și asta pare că ar fi viaţa,
uscată, într-un sac prin care degetele vraciului
vor căuta îngăduinţa celui căruia nimeni nu  

i-a văzut faţa

dar toţi i-au aflat gîndurile
și nu toţi i le-au înţeles, va înverzi
și-și va arăta florile ca un brotac verde canadian
pe crenguţa de gheaţă a unui strănut de eschimos
în somn, vis povestit doar prin apele repezi
de pești roșcaţi în gura urșilor hămesiţi,
lemn ca osul alb sub o mie de palimpseste 

nedescifrate.

8.
Pielea leprosului povestește despre sufletul
unui om fericit, doar ochelarii sub care stau ochii
ca două veveriţe în scorburi
citesc și tac pînă la capăt, lampioane în mîna unui
paznic de far de la marginea lumii,
acoperită de larve, vezi prin aer fluturi cenuștii
pe aripile cărora sunt scrise toate poveștile
pe care cel suspendat nu le-a citit, dar le știe
cicatrice cu cicatrice pînă unde sîngele
susură ca o lacrimă în craterul unui vulcan,
și pielea întinsă peste lemnul plin de gemete
ca boxa cu o mie de decibeli a unui cîntăreţ
din gura căruia abia de ies sunetele
șoptite, tunete într-o peșteră 
cu nici o ieșire.

9.
Spinii cu colţii întorși sunt buni pentru răni, ceaiul
se bea înainte de chinuri cînd sîngele încă
stă ascuns sub piele, iar cînd susură, florile
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își lasă petalele printre degete, cel ce se uită în cer
la cel ce din cer se uită la el nu știe
nimic despre spinii care-i cresc în piele
așa cum de sub coajă ies gata să vindece
și crucea în care crește alt trup fericit și nevăzut,
pe foc se pun vreascuri din același copac
din care au fost încununaţi spinii din care
curge venin, în timp ce șarpele oferă coșuri cu mere
femeilor ale căror bărbaţi gem de durere
în coastele lor,
se face o infuzie din care ies duhuri care închid
rănile din cer și le deschid pe cele de pe pămînt. 

10.
Se leagă nouă frunze de mesteacăn cu un fir 
de aţă roșie desprins din rochia unei fecioare
de la marginea unui sat dintr-o cîmpie
prin care zboară doar un singur fel de pasăre
în al cărei cioc se zabate într-o crisalidă
aripa unui flurere care se va
oploși în jurul lămpii din casa în care fata  

devine femeie

și sîngele ei e bun de copt strugurii
din care bărbatul bolnav va ciuguli cu buzele
scîncetul ascuns al pruncului
pe care l-a uitat la marginea unui drum  

din celălalt sat
prin care nu zboară nici o pasăre din cauza
unor pisici sburătoare,
apoi legătura se pune sub capul suferindului
care va muri fericit pînă la adînci bătrîneţi.

11.
Erau toţi atît de fericiţi, încît dacă ar fi dispărut
unul dintre ei, nimeni nu și-ar fi dat seama,  

nici măcar
cel dispărut ai cărui ochi vînau sub pleoape lei
prin junglele pline de lei fericiţi care nici nu-și 

dădeau seama
că sunt vînaţi printre tufe pline de spini catifelaţi
așezaţi la gîtul femeilor care strigau de fericire
la bărbatul care le părăsea fericit pentru alte femei
cărora nu le lipsea nimic, iar, în astfel de cazuri, ce e

Poesis
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de prisos și lui Dumnezeu îi place,
atît de fericiţi încît, dispărînd rînd pe rînd, 
nu s-au mai văzut ochi în ochi, ca de altfel
ca și pînă atunci, cînd nimeni nu avea nevoie de 

nimeni,
încît dintr-atîta fericire trăită fără nesaţ, viaţa
lor a devenit o junglă prin care nici leii, nici
vînătorii nu mai există.

12.
Împotriva fricii nu se ia nimic din ceea ce  

ar putea-o alunga,
odată ieșită din inimă, pentru că acolo  

se cuibărește ea,
inima ta poate face orice, poate chiar aţipi
cînd te simţi mai bine și baţi darabana prin tîrg,
poate sări subit în altă inimă care bate mai tare
sau mai lent, și atunci tu nu mai semeni cu tine
și poţi fi chiar privit cu ochi dușmănoși de prieteni,
poate întineri cînd tu ai optzeci de ani
și picioarele nu se mai pot ţine după ea
și cad să se odihnească unde ţie nu-ţi mai place,
orice se poate întîmpla atunci cînd 
de teamă să nu mori de frică
iei hapul și gata, rictusul de pe faţă dispare și
viaţa devine un spiriduș care intră într-o ghionoaie
care-ţi cîntă la cap și tu crezi că e Madona nud.

13.
Cînd se vede de la o poștă, moartea este  

foarte aproape
și habar n-are că tu n-o aștepţi, faci orice să crezi
că e fata morgana într-o casă părăsită
din care nu poţi ieși decît prin coș odată cu cioara 
care și-a făcut acolo cuib primăvara și acum învaţă 

să zboare
cu sufletul tău în cioc gata oricînd să-l facă
găinaţ pe umărul femeii care admiră frunzele 

galbene
din parcul în care te-a așteptat o viaţă,
și atunci te ștergi la ochi cu dosul palmei, iar
cu lacrimile întinse pe piele faci pîrîiașe prin
ridurile ca niște canioane peste care vei zbura

Poesis

în curînd ca o pană desprinsă din aripa unui vultur
al cărui stîrv îl vei vedea peste o sută de ani
într-un muzeu prin care vei trece întîmplător
fără să știi că la capătul celălalt te așteaptă ea.

14.
Cînd rîzi din orice, cel mai bine e să fii singur, 
iar dacă se întîmplă să fii în mijlocul unor semeni,
fă în așa fel să creadă că au spus ceva
asemăntor cu un medicament care te face fericit
și tu le mulţumești în acest fel, altfel în tine
se vor înfige dintr-o dată o mie de cuie, sîngele
îţi va părăsi venele și ţi se va oploși în obraz, 
inima îţi va exploda ca un buchet de garoafe aprinse
cu care ei nu vor ști ce să facă
și le vor lăsa să ardă pînă cînd îţi vor mătura cenușa
și o vor arunca pe stratul în care au răsădit
bulbi de lalele care nu vor purta numele tău,
dar mai bine e să nici nu-ţi pese și să crezi
că ești singur și rîzi pur și simplu în așa fel
ca în faţa ta să vezi un cîmp de garoafe arzînd.

15.
Puţine femei știu că tu le ești panaceul, dar nici una
nu se va vindeca luînd zilnic elixirul
din care rămîne doar recipientul
pe care-l vor arunca la primul pas care le va oferi
alt elixir, al cărui recipient arată mult mai atrăgător,
ca un manechin într-o vitrină schimbată recent,
dar nici acelea nu știe că tu nu le poţi oferi mai mult
decît scoarţa unui arţar pe care sunt scrijelite de ger
numele a o mie de furtuni siberiene
care au sedimentat acolo cele mai triste cîntece  

de dragoste
spuse de cei cărora viaţa nu le-a oferit mai mult
decît un întins cearșaf alb sub care nu există pat
iar deasupra un trup nevăzut cu care  

nu se pot încălzi,
dar chiar și așa, nici ele, nici tu, nimeni
nu se poate vindeca gustînd din suflet aruncînd 

trupul.
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Reflux

Alexandru Ovidiu VINTILĂ

La plecarea  
lui Ilie Luceac…

O veste intempestivă și tristă, sumbră și ire-
versibilă: plecarea din lumea acesta a lui Ilie Luceac. 

Greu de crezut și de acceptat. Știu că avea 
atâtea planuri, lucra la apariţia unor noi volume... 

Ne-am întâlnit ultima oară la Cernăuţi, în 
februarie anul acesta. Era bolnav, însă avea speranţe 
că totul va fi bine. Nicio bănuială cât de vagă că nu 
o să ne mai vedem. Ne-am bucurat firesc și ne-am 
privit în ochi, am vorbit ca doi prieteni. El impunea 
un fel anume de a fi: așezat, avea aerul unui om lă-
murit cu lumea, zâmbea uneori amar și enigmatic, 
alteori îngăduitor. Se și bucura. Se bucura ca un copil, 
atunci ochii îi deveneau și mai albaștri, se lumina la 
faţă într-un mod aparte, al lui. În același timp era atât 
de responsabil, cu o conștiinţă morală evidentă, prob, 
când avea ceva de spus o spunea fără menajamente, 
răspicat, verde-n faţă. Nu făcea concesii în ceea ce pri-
vește adevărul.  

Un astfel de crez, o încredere nedisimulată 
în adevăr l-a însoţit mereu în cercetările sale de o an-
vergură certă, dar și în viaţă pur și simplu. 

Cine îi va deschide cărţile de acum înainte, 
întocmai cum cei care deja l-au citit, își va da seama 
de faptul că a fost un reputat istoric, cel mai bun cu-
noscător al vieţii și activităţii familiei Hurmuzaki, un 
cercetător avizat al culturii bucovinene care a înţeles 
cât se poate de corect specificul românesc, pe care l-a 

promovat atât cât a putut, în spiritul echilibrului și al 
dialogului.

Cel mai recent volum al său, apărut în 2015, 
Eudoxiu (Doxaki) Hurmuzaki (1812-1874), este unul 
necesar, bine argumentat, autorul, Ilie Luceac, dând 
dovadă de o capacitate de sinteză pe care nu poţi să 
nu o remarci, în pagini relativ puţine reușind să ne 
înfăţișeze cu acuitate profilul unei personalităţi in-
conturnabile pentru istoria Ţării Fagilor.  

  
În acest context legat de cărţile sale amin-

tesc de monografia intitulată Familia Hurmuzaki: în-
tre ideal și realizare, apărută în 2000 și premiată de 
Academia Română (2002), respectiv Salonul Interna-
ţional de Carte de la Iași, ediţia 2001. Un real succes 
a avut și volumul Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzaki 
în Dieta Bucovinei, București, Institutul Cultural Ro-
mân, 2007 (Ediţie bilingvă, cu stabilire de text, prefaţă, 
note și comentarii de Ilie Luceac. Traducerea textului 
german de Catrinel Pleșu). De asemenea, împreună 
cu Alexandrina Cernov, membru de onoare al Aca-
demiei Române, a tipărit, tot la Editura Institutului 
Cultural Român, un superb album: „Cernăuţi/ Cher-
novtsy 1408 - 2008” (Fotografii de Mihail Cratofil). 

Fiind absolvent atât de filologie, cât și de 
istorie, Ilie Luceac a fost capabil să-și calibreze dis-
cursul știinţific dintr-o perspectivă largă, studiile sale 
culturale purtând amprenta unei veritabile filosofii 
a deschiderii. De-a lungul timpului, activitatea sa a 



Bucovina literară • 7 – 8 (317 – 318), iulie – august 2017 17

Reflux

dat măsura intelectualului care a fost: onest, implicat 
și cumpănit, posesorul unui discurs știinţific suplu, 
marcat de o atenţie sporită asupra nuanţelor și, nu în 
ultimă instanţă, judicios. Luarea de poziţie a lui Ilie 
Luceac s-a evidenţiat prin luciditate și printr-o res-
pingere fermă a oricărui tip de dogmatism. 

Avea, înainte de toate, o mobilitate spiritu-
ală care-l individualiza. Nu s-a limitat doar la spaţiul 
bibliotecii sau al arhivelor, ci a înţeles că trebuie să fie, 
și a fost, activ în ceea ce privește viaţa cetăţii. Cuvân-
tul său pătruns în spaţiul public avea substanţă. Sunt 
convins că nici cursurile predate studenţilor săi nu au 
rămas fără ecou. Cultiva comunicarea și o considera 
necesară, esenţială vizavi de tot ce înseamnă înţele-
gerea. 

Între prieteni se simţea bine. Era jovial și 
îi plăcea uneori să întârzie la o masă rotundă cu cei 
pe care îi considera mai apropiaţi. Deţinea o etică a 
respectului pe care o afișa cu o pronunţată căldură. 
Era sincer și îi displăcea lipsa de sinceritate. Nu o sin-
gură dată l-am auzit ironizând falsitatea, discursurile 
„sforăitoare”, patriotarde, măștile și travestiurile unor 
indivizi lipsiţi de coloană vertebrală. 

În sfârșit, acum, la ceas cernit, nu ne rămâne 
decât să ne exprimăm regretul și durerea. Fie-i pioasă 
amintirea! Rămas bun, prieten drag! Dumnezeu să te 
aibă în paza sa!
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Adrian Dinu RACHIERU

Alecu Ivan Ghilia, de la 
„Cuscrii” la „Piramida”

În pofida ritmului editorial, de o „abundenţă 
înfricoşătoare”, constata D. Micu, placând, pe o na-
tură lirică, componenta plastică, plus apetenţa expre-
sionistă şi, cândva, zelul propagandistic, Alexandru 
Ivan Ghilia (n. 1930) este, azi, un scriitor uitat. Fostul 
elev al „formalistului” Corneliu Baba, pe numele său 
adevărat Alexandru Ivan, este – deopotrivă – poet, 
prozator şi pictor. A debutat cu poezie, în 1948, iar 
primul său volum, Drumuri, Drumuri, apărea în 
1954, urmat, peste un an, de Fraţii Huţulea. Abia în 
1958, prin romanul Cuscrii, construit pe tiparul ma-
niheic al epocii şi încununat cu Premiul Academiei 
RPR, prozatorul devine un nume consacrat, intrând 
pe lista „fruntaşilor momentani” (cf. Marian Popa), 
satisfăcând cerinţele ideopolitice, ele însele în schim-
bare, în funcţie de temperatura ideologică. Cateh-
ismul revoluţionar al acelor ani cerea o literatură 
„sănătoasă”, respectând „corectitudinea ideologică”. 
Motorul luptei de clasă era o lege a dezvoltării, spu-
neau tăios documentele de partid; încât aluvionara 
şi rudimentara „literatură de comandă”, pliată fluc-
tuaţiilor de optică partinică, cultiva conflicte sche-
matice, cu sechele naturaliste şi chiaburi strecuraţi, 
apărând „igienismul ideologic” (1, 35). Vigilenţa 
criticilor, acei „şamani ai Partidului” (cf. Ion Vartic), 
manevrând un primitiv bagaj retoric, avea un vădit 
rol clinic. Încât, pe bună dreptate, putem conchide că, 
în efortul supravieţuirii (literare), această „generaţie 
desculţă” (cf. D. R. Popescu), deşi a avut un start ra-
tat, şi-a reglat scriitura (adică problematica), adusă 
mereu „la zi”, în funcţie de directivele Partidului. To-
tuşi, sunt voci convinse (Sorin Antohi, de pildă) că, 
sociografic judecând, maculatura propagandistică 
a anilor ’50 reflecta mai veridic ansamblul societal, 
„aproape integral restituit”; în consecinţă, romanul 

„obsedantului deceniu”, cu intenţii justiţiare, pro-
punând „un trecut fictiv, nu doar ficţional” (2, 19) 
era „net inferior” romanului produs industrios de 
propaganda de partid (2, 18), trecut, profilactic, prin 
severe filtre ideologice.

Ar fi, desigur, o temă falsă, avertiza Valen-
tin Ciucă, să vorbim, în cazul lui Alecu Ivan Ghilia, 
de o prioritate a vocaţiei, alegând între scriitură şi 
pictură. Privegheat, cu o iubire filială, de Corneliu 
Baba, cel ce urmase Şcoala Normală din Şendricenii 
Dorohoiului şi apoi Academia ieşeană de Belle Arte, 
a încercat, slalomând printre rătăciri, seducţii, hime-
re, a-şi afla calea, dobândind, salvator, accesul la cre-
dinţă, îmbătat, însă, definitiv, de „iluzoriul realităţii”. 
În tinereţe, s-a numărat printre ilustratorii literari 
(cf. Marian Popa), înfăţişând omul nou, ca realitate 
fictivă într-o societate-proiect, în efortul colectiv al 
„salubrizării politice”. Dacă în Tânărul scriitor (nr. 
12/1954) va condamna pe cei ce huzureau, împodo-
bindu-se „cu aur şi cu sânge” (v. Complexul Peleş), 
dacă în Biografia unei statui va descifra, în sculptu-
ra lui Andrei Szobotka (v. Gânditorul), „zâmbetul 
biruinţei”, ca să decupăm câteva exemple, el nu va fi 
scutit de critici. Ion Istrati va fi aspru cu recolta nuve-
listică din Iaşul nou (1950), condamnând, în pofida 
premiselor conflictuale „corecte” (opoziţii tipologi-
ce), psihologismul rudimentar, prezenţa ţăranilor 
abrutizaţi, beţi etc. Şi lansând o observaţie esenţi-
ală, evidenţiind „stilul pictural” al junelui prozator. 
Care, abia prin Cuscrii, după trei ani de „carantină” 
la ESPLA, exploatând fondul tematic al acelor ani, 
aproape un bun epic „obştesc”, va dobândi notorieta-
tea. Prietenul Labiş prevestea cărţii „un mare viitor”. 
N-a fost să fie; mai rău, după eliminarea din redacţia 
Contemporanului, scriitorul a făcut foame în man-
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sarda din Apolodor, deşi amicii (Labiş, printre ei) nu 
l-au ocolit. Iar cartea, jenant „îngroşată ideologic”, 
chiar şi în ediţia revizuită, după zece ani, n-a putut 
fi salvată, povestind despre înfiinţarea unei GAC în 
Hârtoapele, sat răvăşit conflictual, protagonişti fiind 
fraţii Istrate. Chiar şi aşa, Cuscrii a fost taxată drept o 
„carte duşmănoasă”, discutată în C.C., după memo-
riul lui A.G. Vaida.

Palmaresul lui Alecu Ivan Ghilia este, can-
titativistic, strivitor. De la Ieşirea din apocalips (1960, 
apoi revizuit) sau Îngeri biciuiţi (1967), cultivând 
racordul politic şi navigând în spaţiul tolerabilului, 
până la Întoarcerea bărbaţilor (interzis în anii ’80, 
tipărit abia în 1991) sau, explicit, în De veghe la mo-
artea mea (1998), un jurnal-eseu, oferind reflecţii 
„tardive”, explicând adeziunea la proiectul comuni-
zant, distanţa e mare şi indică „trezirea”. Alternând 
cu producţia lirică, de la Ploi de lumină (1976), 
înfăţişând „un vis palid, ceresc” pe fundalul miraco-
lului naturist, la Poemele crepusculare (2002). Şi atâ-
tea alte titluri. Să mai menţionăm: Recviem pentru cei 
vii (1972), Un Oscar pentru Ana (1982), Lumina din 
adâncuri (1988), cu mesaj sadovenian: „când morţii 
tac, viii trebuie să vorbească”, în prelungirea celor 
dispăruţi. Şi, desigur, Piramida (I-II, 1995), semnifi-
când o ruptură, s-a spus, în scrisul lui Ghilia.

Întoarcerea bărbaţilor, un roman masiv, 
având ca pretext prizonieratul sovietic, putea fi o 
carte mare. Povestea bietului Taichi, îndurând, cu o 
muţenie resemnată, răul din jur, ne coboară într-o 
epocă clasată şi un trecut „ticălos”, cu adevăruri (de-
cantate) retrăite parcă în afara timpului; sau docto-
riţa Negostina Cernătescu, femeia-vis, Doamna (mai 
presus de orice nume), tratată camilpetrescian într-
un portret mozaicat, trăindu-şi destinul penelopic, 
asaltată de „haita de fiare”. Un lung recviem dedicat 
proscrişilor, Taichi („alesul”) aflând în această iubi-
re neîmplinită „nenorocirea vieţii lui”. El, ocnaşul, 
venea din Nordul ostil, siberian, un alt Jean Valje-
an, purtând duhoare de lagăr şi încercând a ieşi din 
„cercul destinului său”. Dar întoarcerea, de nimeni 
aşteptată, este un eşec; îngropat în uitarea tuturor, 
constatând că visatul acasă (un „ecou îndepărtat de 
fericire”) s-a risipit iar vila din parc (moştenire de 
familie) este acum a securistului Minel, fostul său 
coleg de facultate, uriaşul Taichi pare un om sfârşit. 
Intrus în noua viaţă, se zbate în „mlaştina neşan-
sei”. Romanul, precizăm, se deschide şi se închide cu 
anunţul morţii lui Stalin, în decorul ştiut: portrete în 
bernă, „fiinţe cernite care hohoteau”, deplângând pe 
marele Dispărut. Ceea ce putea fi o dată eliberatoare, 
devine, pentru nodurosul Taichi, pedeapsa destinu-
lui. Săltat la nuntă, programată taman atunci, închis 
alături de magistrul său Pan Halippa (expediat), ispi-

tit de evadări, hingherit, cu internări la irecuperabili, 
el este – pe un fundal ceţos, aducând la rampă gla-
suri „încâlcite” – un Hercule doborât, tânjind după 
Negostina, parte din fiinţa lui. Probabil că Îngeri 
biciuiţi, la rescriere Nopţile Negostinei (1976) sau 
Întoarcerea (1974) anunţau, embrionar, acest uriaş 
proiect romanesc, meritând o altă recepţie. Faţă de 
Taichi, juristul Minel, coleg de facultate şi de lagăr, 
dovedit turnător, ins lucid, calculat, simte acest timp 
în schimbare şi vrea, ca ofiţer de securitate, să trans-
forme „faţa ţării”, prigonindu-l pe nenorocosul său 
fost coleg. Prin vocea lui Nae Fugitu, ins aventuros, 
şoferul lui Minel, aflăm de acea „misiune dă milio-
ane” îndreptată împotriva „nebunului cu roata”, un 
Taichi evidenţiat, cu poza prin ziare; dar şi de „trăz-
netul negru”, abătut asupra nunţii de la Botoşani, din 
postul Paştelui. Dacă plimbăreţul Nae dă culoare („s-
a ţinut aventura” de el), aşteptările Negostinei, fostă 
directoare de spital, târând amintirea lui Tom, sunt 
drapate neguros, visând la „omul ei”.

Roman trudit, panoramic, descriptiv, din 
clasa Fantasy, aprecia Marian Popa, Piramida este o 
ucronie. Un enigmatic cataclism transformă Plane-
ta într-o lume moartă; dar totul rămâne intact, cu 
valori prezervate, muzeificate în lumea nouă (deşer-
tică), ca „muzeu de cristal”, într-o montură dantescă, 
de „vârtej oniric”, îmbinând divinul şi demonicul. 
Un muzeu piramidal, cu vârful în jos, înfăţişând o 
nouă realitate; şi obligând la alt mod de existenţă: 
motivul lumii ca vis, pendulând între trezie şi reve-
rie. Dipticul romanesc a beneficiat de o entuziastă, 
chiar bombastică postfaţă a lui Romul Munteanu 
(v. Utopia românească a unei vieţi fericite), convins 
că această carte-eveniment „va schimba faţa prozei 
contemporane” la scară europeană! Un text „del-
irant”, „demenţial”, o operă stranie, o mare surpriză, 
un „imens intertext”, scrie postfaţatorul, încântat de 
acest roman enciclopedic-utopic, desigur „cartea 
vieţii” pentru productivul Alecu Ivan Ghilia. Mari-
an Popa vede aici doar „o vulgată scientistă” (3, II, 
949), adunând la grămadă, absorbativ-integrativ, 
într-un enciclopedism sufocant, poetizant, fragmen-
te, fraze, idei, cuvinte, sugestii etc. Deci un roman 
al textelor, cu citate (sacre şi profane), cu personaje 
arhetipale, simbolice, aglomerând inflaţionar nume, 
titluri, figuri, cifre ezoterizate, sub acolada unui ec-
lectism bizar. În fond, o incursiune în istoria civili-
zaţiei într-o viziune suprarealistă, invitându-ne, de 
pildă, în camera misterelor orfice, admirând câinele 
pompeian şi atâtea figuri oficiale, cu un scenariu bi-
polarizat: ideea fericirii, însoţind ştafeta generaţiilor 
şi moartea cosmică, încheind aventura speciei. Din 
acest punct de vedere, romanul lui Ghilia este, într-
adevăr, remarcabil. Noul Adam, poetul supravieţu-
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itor este, ca martor, „reporterul planetei moarte”. El 
traversează straturi de timp, căutându-şi memoria şi 
identitatea; şi, mai ales, căutând-o halucinant pe Eva, 
o fantasmă obsedantă, într-o lume care a eliminat, 
scăpată de păcatul originar, suferinţa, violenţa, ura. 
O lume fără Dumnezeu, după vrerea geneticienilor, 
subordonată „programatorului futurologic”, creând 
doar iluzia de viaţă. E drept, într-o deplină linişte 
planetară după acel cataclism atomic, o lume scutită 
de suferinţa răului adamic, cu o imaculată memorie 
a noii umanităţi, necunoscând căderea; cu un Adam 
dispărând „în lumina propriului manuscris”.

Dacă e să invocăm literatura antropologi-
că de ultimă oră, Alecu Ivan Ghilia este în acord cu 
titluri de mare ecou mediatic. Bunăoară, Bruno La-
tour înţelegea prin anthropocen o nouă eră geologică, 
specia noastră devenind forţa geofizică dominantă. 
Climatologul Clive Hamilton semna un Requim 
pour l’espèce humaine, avertizând asupra uriaşel-
or pericole care ne ameninţă. Basarab Nicolescu îşi 
lega speranţele de filosofia transdisciplinară şi noua 
conştiinţă a cosmodernităţii. Şi lista, desigur, poate 
fi lungită interminabil. Piramida, ca roman postmo-
dern, început în 1980, cochetând, în final, cu spiritul 
ludic, pigmentat ironic, construieşte o supercivili-
zaţie, coşmarescă, fără credinţă şi fără iubire. Nichita 
Adam, seraficul Nichita fiind prototipul lui Adam, 
traversând încarnări şi infernuri, ar fi Omul, având 
un dublu demonic, Nick Adams. Piramida e contro-
lată de un Consiliu de înţelepţi, veghind intrările, dar 
Adam, ca şi rivalul Narcis, închişi în „graniţele crea-
tului”, încearcă să reziste nebuniei luciferice, închi-
puind O istorie a spiritului fără patimi, răstignire, 
înviere. Un viitor „epurat de greşeală” şi un Adam, ca 
„poet al mărturisirii”, dispărând în „dezmărginirea 
luminilor” propriului său manuscris, „contopit în 
tăcerea muzicii sacre”. Ca extaz ultim, aşteptând 
Clipa iluminării, înălţarea din piramidă. Asta se pet-
recea, ne anunţă sec romancierul, în 21 decembrie 
1989, dată care semnifică, pentru istoria noastră, 
o ruptură de sistem, născând o nouă lume. Roma-
nul procură o lectură greoaie. Aproape devine mai 
interesant cum a scris Piramida, „ca sub poruncă”; 
încordat, smerit, în veghe visătoare, după coşmaruri 
istovitoare; trăind extazul contopirii, pierzându-se în 
transcendenţa luminii cristice; sublimându-şi sen-
zaţiile în plenitudinea trăirilor din adâncul fiinţei.

În fine, Diavolul şi pelerinul (2015) pune faţă 
în faţă pe Turbete Grozovici, un boier priapic şi „stu-
dentul tolstoian” Vitalie Iaţeniuc, în chip de pelerin; 
şi două comunităţi din Banatul istoric, Elemir, res-
pectiv Melcuţ, cu populaţii amestecate, trecute prin 
secetă şi inundaţii apocaliptice, plecând în bejenie pe 
Valea Timocului. Un „roman vizual”, spunea Marian 

Odangiu, ratându-şi premisele generoase, cu simbo-
listică religioasă şi trimiteri livreşti în ştiuta de-acum 
aglomerare descriptivă. Marea problemă a lui Ale-
cu Ivan Ghilia, cândva redactor-şef la Luminiţa (în 
tandem cu Victor Tulbure), rămâne „arhitectonica” 
cărţilor, livrate stahanovist. Este, însă, de apreciat 
efortul său de supravieţuire literară. Longeviv şi pro-
lific, prozatorul e permeabil, inovativ, atent la scri-
itura altora, cititor bulimic, achizitiv, călăuzit de o 
povaţă a credincioşiei, îndemnându-ne „să lungim 
vederea înţelegerii”; adică să trecem dincolo de zarea 
acestei vieţi. După câteva tentative de apariţie eşuate, 
retras de la editură pentru a fi rescris (la sugestia lui 
Ovid S. Crohmălniceanu), periculos pentru „mesa-
jul spiritist” (cum zicea criticul), Piramida devine un 
manuscris mort; ar fi urmat eliminarea politicului 
pentru a salva ontologicul, se încurajează autorul, 
dispus, poate, a tempera conjuncturalul, „tempo-
ralitatea politică” într-un secol satanizat, cu destine 
„piramidal dirijate”, cu un sfârşit proorocit. O lume 
trecută prin Apocalips şi o şansă de „autoreabilitare” 
pentru prozator, trecut, şi el, prin grele încercări, de 
la autoclaustrarea sub scuza scrisului, de la pustnicia 
voită, la episodul Jilava din decembrie ’89. Botezat 
roman, Manifest împotriva uitării (2015, în ediţie re-
vizuită) este tocmai „spovedania unui scriitor uitat” 
care, iluminat de miracol, a fost acolo. Săltat la Inter, 
lovit, fără dinţi, ajuns în „hârdăul greţos” al celulei 
88, eliberat, gustând triumful Revoluţiei, el este, de 
fapt, un antierou; „Domnu’ scriitor” refuză să mear-
gă la TV (pentru „a prelua puterea”, cum comentează 
ironic sfatul Anei), preocupat doar de salvarea ma-
nuscriselor (cu destinaţia N. Gheran). Sunt, risipite 
în carte, numeroase mărturii despre viaţa scriito-
ricească, cu informaţii cancaniere sau despre cazul 
Răceanu, vizitele noului stăpân, încurcăturile cu 
„meditaţia transcedentală” etc., până la „purificarea” 
în clocotul revoluţiei. O mărturie care, recunoaşte 
spăşit Alecu Ivan Ghilia, „nu duce la nimic”. El, un 
visător convertit la credinţă, captiv al reveriei volup-
tuoase îşi oferă, salvat prin pictura-terapie, o detaşare 
ascetică. Sunt, în palmaresul său supraîncărcat, câte-
va titluri rezistente şi prozatorul, credem, merită a fi 
redescoperit.

NOTE:
1. Angelo Mitchievici, Realismul socialist şi critica 

decadenţei: biopolitici totalitare, în Angelo Mitchievici, Ioan Sta-
nomir, Comunism Inc. / Istorii despre o lume care a fost, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2016.

2. Victor Nemoianu, Sorin Antohi, România no-
astră: conversaţii berlineze, Editura Muzeului Naţional al Litera-
turii Române, Bucureşti, 2009.

3. Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe 
mâine (23 august 1944 – 22 decembrie 1989), Volumul I-II, Ver-
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Cadran

Cornel UNGUREANU

Preliminarii  
la vesela apocalipsă.  

Hedonismul pur şi impur

1. Mitteleuropa şi Mitteleuropa perife-
riilor. Mă întrebam altădată dacă am putea face o 
comparaţie între Hofmannsthal și Sacher-Masoch? 
Primul e însăși Viena, cu buna lui așezare în lumea 
literară – cu adolescenţa lui de fiinţă miraculoasă, 
cu poeziile sale impecabile, de o desăvîrșită gratu-
itate, cu admiratorii, cu prietenii, cu extraordinare-
le-i succese. Cu asumarea condiţiei de libretrist – de 
secundant al compozitorilor care, nu o dată, optau 
pentru lumea frivolă a petrecerilor imperial orches-
trate. (1) 

Sacher-Masoch exprimă o margine de 
lume. Se naște în 1838 chiar din spaţiul unde se tre-
ce dincolo – acolo unde naufragiază ultimul Trotta. 
La Lvov (Lemberg). De acolo de unde începe imen-
sitatea spiritului slav. Tatăl său e șeful garnizoanei 
orașului, mama, fiica rectorului Universităţii. Limba 
maternă a lui Sacher Masoch este ruteana. De altfel, 
va copilări între ruteni. Se familiarizează, înainte de 
orice, cu marginile. Cu periferia. La nouă ani învaţă 
polona și franceza, și abia după ce familia lui se va 
muta la Praga, în 1848, va învăţa germana. La 17 ani 
familia se mută la Graz, la 20 de ani e doctor în is-
torie, la 22 de ani publică primul său roman. Gloria 
literară va crește: va cuceri, ca „naturalist” oarecum 
exotic – Franţa sfîrșitului de secol. N-am putea spu-
ne că nu există o ardere a etapelor. Și totuși, pe listele 
– foarte lungi – de autori care ar defini Viena cre-
pusculară, Sacher-Masoch nu apare. Nu face parte 
din lumea bună a artiștilor, dintre iluștri care struc-
turează imaginea unei lumi. Ceilalţi – cei prezenţi 
pe lungile liste – aparţin aristocraţiei care definește 
un stil de viaţă. Exprimă o elită, dau sens unui statut. 
Evocă un rang imperial, un Centru, fie el definit de 

o cafenea vieneză.
Dintr-o familie oarecum marginală (dacă 

e să privim rangurile aristocratice ale Imperiului), 
Sacher-Masoch este și va rămîne un marginal. Exi-
lul ultimului Trotta – căci dacă ne oprim la Radetz-
kymarsch, roman central al agonieri imperiale, nu-i 
rău să ne oprim la von Trotta – exilul la marginea 
Imperiului nu este lipsit de semnificaţie. La capătul 
lumii, tînărul trăiește o relaţie specială cu ordonanţa 
sa – descoperă echivalenţe de nebănuit. El, ordonan-
ţa, aparţine, ca și Rachel, personajul lui Musil, unei 
lumi arhaice – nefalsificate de ascensiunea către 
zona în care toate se ritualizează. E „autentic”. Poate 
trăi starea de adoraţie. Acolo starea de adoraţie e po-
sibilă. Dar și Legea capătă înţelesuri noi. Chojnicki, 
aristocratul care practică alchimia, care încearcă „să 
salveze” materiile amorfe, inferioare, pledează pen-
tru o „altă ordine a lumii”. Oamenii presimt – sunt 
înzestraţi cu simţuri diferite. (2)

Mama lui Sacher-Masoch vine din această 
parte a lumii. Ca și Roth, Sacher-Masoch aparţine 
Galiţiei. Am putea spune că unul dintre teritoriile 
cele mai fertile ale Imperiului e Galiţia. E o zonă de 
contact etnic. Rutenii, polonezii, evreii fixează rela-
ţia dintre aristocraţia imperială și clasa „servitori-
lor”. Slavii sunt bine exprimaţi de această lume, în 
care polonezii trăiesc, mereu, starea de revoltă. Din 
1795, ei nu mai au patrie.

Tatăl e poliţist, și încă un poliţist impor-
tant. A fi poliţist înseamnă a păzi Legea – cu atît mai 
mult într-un spaţiu al nesupunerii. În cazul acestui 
timp al revoltelor naţionale (în 1848 are 12 ani) a fi 
poliţist înseamnă a reprima fără cruţare orice iniţia-
tivă rebelă. La zece ani, Leopold e martorul unei răs-
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coale conduse de o femeie. O femeie care ar fi putut 
reprezenta Mumele – matricialul care vrea să dea o 
formă lumii. Fără îndoială că el, fiul, este vinovat de 
solidarizare cu Călăul. Dar tocmai solidarizarea cu 
Călăul îi definește apartenenţa, rangul social, statu-
tul individual

Cum trăim, deci, în această lume a margi-
nilor, lume deschisă mereu către universul infernal 
al Răsăritului, către Asia dezordinii? Dacă există un 
matricial mîntuitor, negreșit mîntuirea trebuie trăită 
prin pedeapsă

Lumea primitivă a marginilor nu are per-
cepţia rafinată a Centrului: ea trăiește doar un tip 
de pedeapsă, cea care mutilează trupul. Ea poate trăi 
tortura – iar tortura, 
la rîndul ei, are un 
limbaj, inaugurează 
un dialog. Ea expri-
mă o relaţie cu călăul 
– fiinţa pedepsitoare.

Călăul este 
cel care restabilește 
ordinea lumii. A în-
dura tortura înseam-
nă a intra în ordinea 
lumii. Rana nu mai e 
consecinţa unui ac-
cident nefericit, rana 
exprimă mai bine fi-
inţa. Starea de fiinţă 
rănită evocă tocmai 
starea „înaltă” a per-
sonajului nostru.

Dacă trupul 
trăiește prin rănile 
sale, sufletul trebuie 
să atingă deplinăta-
tea prin rănile care 
le exhibă. Iubirea nu 
poate exista decît 
prin pedeapsă, prin 
rană, prin tortură. În universul hedonist al Vienei, 
un amplu capitol s-ar deschide asupra rănilor sine-
lui.

2. Mitteleuropa periferiilor. Periferia, 
„cădere în trup” Citesc cu oarecare uimire Cum a 
fost învinsă durerea de Rene Fulop-Miller, scriitor 
în vogă în anii 20, în anii 30. Originar din Banat, 
născut la Caransebeș, va deveni celebru în Viena 
anilo douăzeci, trezeci cu cărţi despre agoniile im-

periale. În Cum a fost invinsă durerea, studiu care 
ar fi trebuit să fie (și chiar este) o istorie a descope-
ririi analgezicelor, impresionează ciudat momentele 
în care autorul evocă folosirea stupefiantelor. Sau a 
ceea ce numim noi azi stupefiante. Rene Fulop-Mi-
ller stăruie asupra lărgirii „porţilor percepţiei”, dar 
și asupra beatitudinii pe care o trăiesc cei care iau 
morfină, cocaină etc. Oamenii pot fi fericiţi cu un 
ceas mai devreme într-un paradis pe care și-l pot 
asigura ei înșiși.

Dacă există în Imperiul începutului de se-
col o sete de autodistrugere, de autoanihilare, o „pa-
radă a sinucigașilor”, apare, cu o intensitate nu mai 
puţin șocantă, setea de „fericire” – graba de a degusta 

clipa. În Cripta habs-
burgilor Roth evoca 
această lume dorni-
că de a fi fericită aici 
și acum. Tinerii se 
grăbesc să realizeze 
acum starea de bea-
titudine. Paradisul 
începe să fie promi-
siune incontrolabilă. 
Ei vor să fie acum în 
paradis

Pe căile 
curente ale cunoaș-
terii, prin mijloace-
le onorabile ale so-
cietăţii tradiţionale, 
paradisul nu poate 
fi descoperit, atins, 
asumat. Ei vor ca 
acest paradis să fie 
apropriat printr-un 
șir de gesturi care să 
dea un anumit sens 
interiorităţii: sensu-
lui pe care aceasta 
și-l pre-simte.

În al său Spirit vienez, William M. Johnston 
evoca medicina vieneză înainte de Freud. Medicii 
nu voiau să vindece bolnavul. Ceea ce propune via-
ţa, tot viaţa trebuie să ducă la capăt.

Toate biografiile lui Sacher-Masoch evocă 
revolta condusă de o femeie care, ca și mama lui, era 
ucraineancă. La zece ani, copilul, implicat în sînge-
roasa istorie, se identifica, de fapt, cu fabulosul per-
sonaj. Un personaj pe care tatăl său, șeful poliţiei, îl 
va privi cu ură, cu dispreţ, cu nesfîrșita superioritate 
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a funcţionarului imperial pentru plebea de la mar-
ginea imperiului.

La Graz, Sacher-Masoch, prozatorul nos-
tru, va fi fiul șefului poliţiei. Tatăl exprimă ordinea 
imuabilă a lumii, în vîrful căruia se află chiar Îm-
pătratul. El, fiul, trebuie să fie fericit acceptînd pe-
depsele – dar și trăindu-și, fericit, abaterea, starea de 
excepţie.

Krafft-Ebing ajunge la Graz în 1873. Prin 
oraș mai circulă zvonuri despre isprăvile sexuale ale 
neobișnuitului Leopold von Sacher-Masoch. Istori-
ile secrete ale existenţei sale amoroase devin publi-
ce. Coagulează zvonuri pe care medicul le percepe 
după codul știinţei sale.

Zvonurile se sprijină pe texte scrise. Sacher-
Masoch semnase un contract cu iubita sa, contract 
care întoarce cu o sută optzeci de grade concepţiile 
tradiţionale ale unei Europe care, de cîteva sute de 
ani, voia să se alinieze codului cavaleresc. Idealul 
viril, pus în valoare de o Europă a energiilor mas-
culine, era așezat sub semnul întrebării de un alt tip 
de relaţie. Noua sensibilitate care se anunţa trebuia 
să-și stabilească ierarhiile, autorii,vedetele.

Fiindcă, fără îndoială, se anunţa un nou 
tip de sensibilitate Concepte ca ura de sine, setea de 
autodistrugere erau legate de un tip de sensibilitate 
agonică, în care nu valorile vieţii, ci valorile morţii 
aveau prioritate. Nu valorile vitalităţii, ci trăirea su-
ferinţei aduce dobîndirea plăcerii.

Voluptatea suferinţei ar fi noul concept pe 
care Sacher-Masoch îl actualizează și, cu ajutorul lui 
Krafft-Ebing, îl face celebru.

Noua sensibilitate, numită de Krafft-Ebing 
masochism, ar pune în evidenţă o terapeutică Omul 
care trăiește o asemnea relaţie e un bolnav care tre-
buuie vindecat.

Sacher-Masoch pregătește Viena pentru 
apariţia lui Freud. Să recunoaștem că acceptarea 
lui Freud și a psihanalizei ar fi fost ai dificilă fără 
Psihopatia sexuală a lui Krafft-Ebing. Dar așezarea 
cea nouă propune o altă lectură pentru literatura 
europeană din ultimele două secole. Rousseau, 
Wagner, Ibsen, Dostoievski, ei dar și alţii exprimă 
(și) alte profunzimi decît cele general admise. Viena 
agonică îi descoperă dublura marchizului de Sade – 
cel care inaugurase, la 1789, cel mai lung secol din 
istoria omenirii. Practic, încheiat de primul război 
mondial. 

„Spiritul uman – scrie Georges Bataille – 
este supus celor mai surprinzătoare injoncţiuni. El 
se teme tot timpul de sine însuși.Tresăririle erotice 

îl îngrozesc… Nu cred că omul ar avea puţină șansă 
de a face lumină în jurul lui înainte de a domina ce-l 
înspăimântă”.

Faptul că „tresăririle erotice îl îngrozesc” pe 
om a stimulat represiunea. O istorie erotică a ome-
nirii trebuie să fie (și) o istorie a represiunii. Cele 
două sunt intim legate între ele. Violenţa represiunii 
„stilul” ei pot fi deduse din legislaţiile vremii. Un stat 
care se construiește, un imperiu în ascensiune, re-
primă fără cruţare hedonismul, exaltarea simţurilor, 
individualitatea în delir. Un imperiu care agonizează 
pierde controlul asupra lor. Sade la sfîrșitul regali-
tăţii franceze, Sacher-Masoch la sfîrșitul imperiului 
austro-ungar, Rasputin la sfîrșitul ţarismului sunt 
trei personaje care jalonează o nouă istorie: istoria 
hedonismului.

Duplicitatea marilor personaje ale Impe-
riului, la sfîrșitul său. Sacher-Masoch trăiește, ca 
nimeni, statutul acestei duplicităţi. Provenind, pe 
linie maternă, din cea mai arhaică („sălbatică” ar 
spune Bataille) comunitate a imperiului, receptînd 
devreme spiritul ei rebel – de oameni liberi, am fi 
îndreptăţiţi să scriem –, el ajunge, prin tatăl său, în-
tre forţele ordonatoare – între acele forţe proverbiale 
pentru rigiditatea lor. În înalta societate, tînărul va 
trăi – precum toţi cei din clasa lui – exaltările hedo-
niste dintr-o epocă a exceselor.

Fără îndoială, e vorba de o epocă a excese-
lor. În Spiritul vienez. O istorie intelectuală și socială 
1848 – 1938, William M. Johnston se ocupă pe larg 
de excesele înaltei societăţi. Într-un fel, existenţa îm-
părătesei Sissi configurează simboluri erotice înain-
te de a da sens unui prestigiu aristocratic.

Dar nu numai frumoasa împărăteasă, ci 
toată familia imperială trăiește duplicitatea erotică. 
De la drama de la Mayerling la istoriile serviciilor 
secrete, de la ieșirile Împăratului în lumea teatrului 
la isprăvile arhiducelui Othon, tot ce e mai înalt, mai 
sacru în universul K.u.K trăiește starea duplicitară. 
Inaltul evocă subterana, pe care o echivalează. Pro-
poziţia lui Sade, atît de riscantă, se poate verifica în 
acest timp agonic: dacă vîrfurile aristocraţiei afirmă 
o astfel de conduită, atunci,într-adevăr, viciul este 
adevărul profund al acestei lumi.

Viciul este o boală a sufletului? O prolife-
rare enormă a „celulelor” sale? Sade, pentru secolul 
al optsprezecelea, descoperise violenţa care ieșea în 
afară. Era o exacerbare a divinului, o creștere deli-
rantă, fără control – o expanisune a sacrului pe teri-
toriul cel mai puţin fertil în sacru: al plăcerii

Trebuie să înţelegem relaţia dintre Sade și 
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distrugerea realităţii pentru a înţelege statutul lui 
Sacher-Masoch și locul lui într-o ecuaţie a desacra-
lizării și autodistrugerii.

Dacă observăm cum funcţionează „iubirea 
sororală” în interiorul marilor opere ale literaturii 
Europei Centrale, am făcut încă un pas către înţe-
legerea acestui spaţiu. Personajul nu iese în afară, 
nu mai realizează o relaţie cu lumea. În Scrisoare 
către tata, tînărul Kafka se teme să apară pe plajă: 
rămîne în cabină, rușinat de trupul său slăbănog. 
Se retrage în cabina matricială – în dialogul cu sora 
sa. Iși iubește sora, fiinţa care îi poate exprima sine-
le. Nu poate trăi „în afară”. Dar și Ulrich din Omul 
fără calităţi, dar și Georg Trakl, dar și personajele 
lui Kusniewicz sau Sorin Titel trăiesc intens iubirea 
sororală. Ei n-au ajuns încă la o formă – nu pot și 
nu vor să primească un contur. Trăiesc statutul de 
incompiuto – afirmă imaturitatea pe care o va recla-
ma Gombrowicz.

Dar Sacher-Masoch?
Fără îndoială, am fi preferat ca Sacher-

Masoch să aibă și talent literar. Un pic mai mult 
talent literar decît foiletonistic. Operele lui literare 
sunt mai puţin elocvente decît cele două contracte 
pe care le citează, cu sentimentul inaugural, Kra-
fft-Ebing în a sa Psychopatia sexualis.

În studiul său introductiv la Sigmund Fre-
ud, Despre literatură și artă, (7) Romul Munteanu 
observă că „unele sugestii i-au fost transmise lui 
Freud de creaţia literară. Și citează un cuvînt rostit 
de Freud la împlinirea vîrstei de șaizeci de ani:

„Poeţii și fiilozofii au descoperit inconști-
entul înaintea mea: ceea ce am descoperit eu e me-
toda știinţifică, care permite să se studieze inconști-
entul”.

Poate că am fi fost norocoși dacă Sacher-
Masoch ar fi avut (mai mult) talent literar. Poate 
că ar fi lăsat în urma lui o literatură semnificativă, 
configurată de epoca post-Biedermeier. Înainte de 
Sex și caracter, înainte de Rătăcirile elevului Torless 
și de Deșteptarea primăverii ar fi existat un număr 
de cărţi care să facă plauzibilă literatura „simţurilor 
rătăcite”, a autodistrugerii și a autoanulării.

Talentul literar ar fi numit boala mai bine 
decît Krafft-Ebing. Talentul literar ar fi subliniat 
această deficienţă a nașterii. Poate chiar boala lui 
Cain și Abel.

Ca scriitor important, Sacher-Masoch l-ar 
fi ajutat pe Sade să-și afirme programul literar. Așa, 
el a rămas, înainte de toate, un personaj care scrie. 
Leopold von Sacher-Masoch e maestrul unei lite-
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raturi care ar putea fi: al unei opere virtuale, mult 
mai vii decît opera sa reală, și ea abundentă, răsfirată 
prin cîteva literaturi.

NOTE:
(1) Hermann Broch, Hofmannsthal și epoca lui în 

românește de Mihai Isbășescu, în Secolul XX, nr. 2/1974, p.4 
Din cartea lui Jacques Le Rider, Europa Centrală sau parado-
xul fragilităţii, transcriem următoarea observaţie a lui Ernst 
Robert Curtius: „Hofmannsthal a primit moștenire orizon-
tul universal al bătrînului imperiu al Habsburgilor. Veneţia și 
Madridul nu făceau mai puţin parte din acesta ca Viena lui 
Canaletto, Viena anilor o mie șapte sute șaizeci. Austria lui 
Hofmannsthal păstrase dimensiunile spirituale ale străvechii 
monarhii universale”. (op. cit., p. 117) O excelentă analiză a vi-
dului de valori este Moritz Csaky, Ideologie der Operette und 
Wiener Moderne, Ein kulturhistorischer Essay, Bohlau Wien 
1998, mai ales în capitol I, Wiener Operette – ein Zeichen des 
Wertvakuums? Cartea poate fi o bună deschidere către istoria 
hedonismului mitteleuropean. Către vesela apcalipsă. 

(2) Joseph Roth, Marșul lui Radetzky, op. cit., pp. 
128-133, moartea lui Jacques anunţă șirul de finaluri – sfîr-
șitul acestei lumi. Relaţiile dintre stăpîn și servitor primesc o 
infinitate de nuanţe în relaţiile ofiţer-ordonanţă din operele 
lui Hașek, Rebreanu, Sorin Titel etc. Identitatea contrariilor se 
poate descoperi și în relaţia ofiţer – ordonanţă.
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Pe contrasens

Adrian ALUI GHEORGHE

Zidul de hîrtie
 sau cum să fim 

Poetically correct (I)

Ninel Postolache, cunoscutul critic literar, 
a plecat dimineaţa de acasă spre bibliotecă și nu s-a 
mai întors. De fapt, nimeni nu a contabilizat ora ple-
cării, ţinta preconizată, direcţia și nici faptul că nu 
s-a întors în acea seară, pentru că nu prea avea cine 
să o facă. Bietul Ninel nu avea pe nimeni, locuia sin-
gur, nu dădea cont nimănui de ceea ce făcea, ce spu-
nea, ce mînca, ce visa. Că oricum, chiar și oamenii 
singuri visează. Sau mai ales ei, ar spune vreun sin-
guratic autor de poezii siropoase, dintre cei pe care 
i-ar rade fără milă, în textele sale critice, chiar Ninel 
Postolache.  

Ninel era redactor la o revistă din capitală, 
mai colabora la cîteva, nu cîștiga cine știe ce, dar ca 
orice ulceros se mulţumea cu puţin. Pentru că îi era 
o frică organică de mîncare și de băutură. Mai mult, 
pe autorii care beau sau care aduceau omagii alcoo-
lului îi critica fără milă. Termenul mai corect era: îi 
executa. Iar în critica literară, o spun toţi cei care sînt 
atenţi la fenomen, ca să te impui ori lauzi tot, ori razi 
tot. Iar Ninel nu făcea concesii, de asta nu prea era 
iubit, dar era temut. Bine, trebuie să spunem adevă-
rul pînă la capăt, nu rădea chiar tot, avea din cînd 
în cînd cîte un moment de slăbiciune, acolo unde 
valoarea îl făcea să uite de ulcerul său. Că valoarea 
unei cărţi, spunea uneori Ninel, era cel mai bun me-
dicament pentru durerile sale. Dar rar îl mai găsea, 
ofta criticul.         

A fost greu de stabilit cînd a dispărut de la 
domiciliu, pentru că Ninel lucra pe stoc, își trimitea 
cronicile sale acide cu o lună, chiar cu o lună și ju-
mătate înainte la reviste, ca să nu rămînă descoperit. 
Cînd avea perioadele sale de lecturi intense, revistele 
consumau materialele puse la dispoziţie și nu își pu-
neau întrebări în privinţa lui Ninel. 

Oricum, cînd i s-a epuizat stocul de texte 
critice de la revista „Concordia literară și artistică”, 
acolo unde figura în caseta redacţională, secretarul 
de redacţie, Cosmin Roșescu, a telefonat acasă la 
Ninel. Nu a răspuns nimeni nici miercuri, nici joi. 
Vineri redactorul șef, Alin Surugiu, a sunat la redac-
ţia altei reviste, nu neapărat concurente, pentru că 
în domeniul acesta nu prea există concurenţă și a 
aflat că nici acolo Ninel nu își onorase contractul. 
Săptămîna următoare revista „Concordia literară și 
artistică” a apărut fără obișnuitul text al lui Ninel, 
pentru prima dată după unsprezece ani de colabora-
re ca la cronometru. Directorul publicaţiei, Mircea 
Miroiu, a sunat la poliţie, unde avea o cunoștinţă și 
a întrebat ce e de făcut. Amicul i-a spus că în cazuri 
dintre acestea, primul lucru e să se deplaseze la do-
miciliul celui considerat dispărut. S-au deplasat. Nu 
a răspuns nimeni la ușă. Vecinii nu, nu îl văzuseră 
pe Ninel de multă vreme, deși nici înainte nu prea le 
stîrnea interesul. Trecea aproape nebăgat în seamă. 
Conform procedurilor poliţia a decis să forţeze ușa. 
Nu a fost greu, yala de siguranţă era șubredă.

Ninel nu era în casă. Nu erau semne că s-ar 
fi întîmplat vreo nenorocire, lucru pe care și-l ima-
ginaseră imediat vecinii în momentul în care văzură 
poliţia și modul nu prea obișnuit de a intra în casă.

Nu lăsase niciun bilet, niciun semn că ar fi 
plecat undeva.

Pe masa din bucătărie niște resturi de mîn-
care – brînză, roșii, o cutie de pateu prost, deschi-
să, învineţit, putred – erau singurele probe ale vieţii 
din interior. Pe birou erau cîteva teancuri cu cărţi, 
care își așteptau verdictul. Pe o coală de hîrtie era 
schiţat începutul unei noi cronici literare, la volumul 
„Greutatea îngerului în conștiinţă” a scriitorului în 
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vogă Apostol Gosav. Primele fraze sunau așa: „Nu 
greutatea îngerului ar trebui să atîrne în conștiinţa 
autorului nostru, cît lipsa de har. Pentru că în cazul 
lui Apostol Gosav avem de a face cu un simulant și 
nu cu un scriitor. Uneori simulantul place mai mult 
publicului, pe care îl păcălește, numai că un substitut 
de scriitor nu e un scriitor, decît pentru cei care nu 
au habar ce înseamnă valoare în artă...!” Trebuie să 
recunoașteţi că îl executa pe nefericitul autor, numai 
că glontele nu a ajuns cu totul la ţintă datorită aces-
tei dispariţii misterioase. Ce-i drept poliţia făcuse 
public conţinutul ultimelor pagini scrise de critic, 
ca să vadă oarece reacţii ale cunoscuţilor, ale lumii 
din care provenea dispărutul. Numele lui Apostol 
Gosav a fost pronunţat de nenumărate ori în cursul 
anchetei, de parcă acea carte, pe care tocmai o citea 
și comenta criticul, ar fi fost un martor cheie într-un 
asemenea caz. 

Poliţia a pornit o anchetă, neconvinsă însă 
că e vorba chiar de o dispariţie. Un om singur, un 
artist a plecat în lumea largă. Nu era obligat să anun-
ţe pe nimeni, nu avea contracte ferme pe care nu le 
respectase. Că nu trimisese un articol la o revistă? 
Hai, că o revistă nu e un furnal căruia i se termină 
cărbunele, ca să poată să fumege mai departe.

Oricum, au fost căutate rudele lui Ninel, 
din satul lui din Banatul sârbesc.    

Nu, nu ajunsese pe acolo. 
Ninel? Care Ninel? întrebaseră unii, pen-

tru că acesta nu mai trecuse de mulţi ani pe acasă. 
A, Ninel...!, exclamaseră alţii. Numai că 

nu îl mai văzuseră de ani și ani. Știau că e scriitor 
mare, undeva în capitală. Ce scria? Ei, asta nu știa 
nimeni să o spună. Nici chiar primarul, care era un 
fel de rudă a criticului, despre care știa din familie 
că atunci cînd era elev la școală l-a uitat profesorul 
de literatură în bibliotecă, unde a stat închis de sîm-
bătă pînă luni și a citit fără întrerupere. Cînd l-au 
găsit acolo, luni dimineaţa, avea ochii bulbucaţi ca la 
broaștele rîioase înainte de a-și depune ouăle în mîl. 
A povestit cu mare veselie acest lucru, numai că po-
liţistul de la judeţ care făcea ancheta nu a considerat 
relevant acest fapt și nu l-a trecut în raport.

Astea se întîmplau în lunile mai, iunie și 
iulie. Era cald și cînd e cald toate lucrurile se petrec 
cu încetinitorul.

La capăt de iulie la redacţia revistei „Con-
cordia literară și artistică” a sosit un fax de la Ni-
nel Postolache. Codul telefonic era al unui oraș din 
sud. Textul misivei suna cam așa: „Stimate domnule 
Miroiu, vă rog să mă iertaţi pentru neplăcerile pe 
care vi le-am pricinuit. Mi-am îngăduit un mic re-
paus după o mare perioadă de efort. Începînd de 

luna viitoare vă voi expedia materialele, în același 
ritm. N. Postolache”. Nimic mai mult, nimic mai 
puţin. Mircea Miroiu a sunat la poliţie și a anunţat 
vestea. Între autori revenirea lui Ninel Postolache a 
fost primită cu un frison. Sămînţa critică a lui Ni-
nel lipsea, totuși, literaturii care se moleșea dacă nu 
primea bobîrnacele de rigoare. Ce-i drept, de Ninel 
trebuiau să se teamă, în general, numai scriitorii me-
diocri, închipuiţi, pentru că pe aceștia îi altoia criti-
cul cu verbul său. Numai că autorii aveau mai toţi 
despre ei înșiși păreri foarte bune, așa că mediocrita-
tea era mai mult o poveste, ea se regăsea toată numai 
în discursuri pline de generalităţi. Toţi conveniseră 
că exista mediocritate, dar nu prea existau mediocri, 
lucru ușor de demonstrat.  

Era vară, era cald. Cazul Ninel Postolache 
luase întorsătura fericită, așteptată de toată lumea. 
Mircea Miroiu și colaboratorii au încropit numerele 
de vară ale revistei, au tras obloanele și au plecat în 
vacanţă. 

*
Dar să dăm puţin timpul înapoi, la mo-

mentul în care Ninel Postolache a plecat de acasă 
la bibliotecă. Era într-o zi de joi, pe data de 3 mai. 
A luat-o pe jos, ca de obicei, pe străduţele întorto-
cheate ale orașului, ocolind mizeriile lăsate de cîinii 
vagabonzi care îi stîrneau de fiecare dată o cruntă și 
firească indignare. Și scîrbă. La un moment dat, cînd 
tocmai ţopăia destul de caraghios printre mizeriile 
de pe trotuar, a oprit lîngă el o mașină, un individ ţi-
gănos a dat geamul jos, l-a salutat spunîndu-i nume-
le întreg și i-a făcut semn să urce. Parcă a fost hipno-
tizat, așa a reacţionat criticul, care de obicei nu răs-
pundea la asemenea invitaţii. Refuza, din principiu, 
tot ce i se oferea și care părea suspect să-i modifice 
în vreun fel convingerile critice. Era greu să-l cum-
peri cu ceva pe Ninel Postolache. O invitaţie la masă 
din partea vreunui autor de poeme sau de proză? 
Era ca o înjurătură de mamă însoţită de două palme 
la adresa criticului. La prima carte, dacă îndrăzneai 
să-i aduci așa afront, erai desfiinţat, chiar dacă texte-
le ar fi colcăit de talent. Vreo sticlă de ceva strecurată 
la vreo întîlnire scriitoricească, din partea vreunui 
debutant? Era tentativă de crimă. Ninel Postolache 
era în stare, pentru asta, să ceară să fii arestat și să ţi 
se interzică toată viaţa să te mai apropii de foaia albă, 
ca să-ţi lași rodul inspiraţiei. Era critic? Era zbir. De 
ce îl tolera, totuși, lumea literară? Aici e aici, fiindcă 
Ninel Postolache era considerat un rău necesar. Dă-
dea cu barda acolo unde alţii nu îndrăzneau nici să 
înţepe cu peniţa, cît de cît. Tăia nasul care era luat 
la purtare. Unde toată lumea vedea alb, el vedea ne-
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gru dens, iar unde toată lumea vedea negru, el făcea 
demonstraţia că e, de fapt, gri. Și mai avea o calitate: 
era perseverent în demonstraţiile sale. Era și mult 
folclor în jurul lui Ninel Postolache. Se zice că un 
autor, care fusese făcut praf de către critic pentru o 
carte de versuri șchioape, s-ar fi sinucis. Înainte de 
a face funestul gest ar fi scris un poem - cu propriul 
sînge, zic unii ! - în care se despărţea trist de lumea 
rea care nu-l înţelegea, în final strecurînd un bles-
tem, zice-se, la adresa criticului criminal, care suna 
cam așa: 

„(...) ... Și dacă va fi ca inima mea să se pre-
facă-n fulger

fără milă să lovească lupii
care trag de leșul cerului”.
Poemul a fost preluat de presă, în condiţiile 

emoţiei pe care o provoacă o asemenea tragedie și 
cititorii de ziare au fost de acord că poezia era fru-
moasă și că poetul neînţeles merită să fie compăti-
mit. Ceea ce a umplut însă de mînie pe mulţi a fost 
faptul că Ninel Postolache ar fi comentat poemul de 
adio al nefericitului și ar fi concluzionat că era prost 
și că literatura nu pierduse nimic, dar absolut nimic, 
prin sinuciderea autorului. Doamne, ferește!

– Unde mergeţi, domnule Postolache?
– La bibliotecă, la bibliotecă ...!
– A-ha ...!, a făcut ţigănosul, pornind în 

trombă.
La prima intersecţie a făcut-o la stînga, 

deși trebuia să o facă la dreapta. La a doua a făcut-o 
la dreapta, deși trebuia să o ia la stînga. În primele 
clipe Ninel Postolache nu a fost prea atent, de mul-
te ori sensurile străzilor erau modificate datorită 
unor lucrări de construcţie, așa că nu se întrebă de 
ce binevoitorul nu urma traseul corect. Abia cînd își 
dădu seama că acesta se îndepărta în destul de mare 
viteză de bibliotecă, luînd-o în sens opus chiar, se 
uită oarecum panicat la ţigănos.

– Dar, domnule, biblioteca e în partea ace-
ea, îngăimă criticul urmărind reacţia feţei șoferului. 
Dar nici un mușchi nu i se clintea, privea încruntat 
înainte, impasibil, hotărît.

– Ajungem noi și la bibliotecă, nu vă impa-
cientaţi... Facem doar un ocol, o să vedeţi de ce.

S-a mai liniștit puţin, deși nu îi plăcea acest 
ocol neprevăzut. Ce avea de împărţit el cu ţigănosul 
acesta? Nu cumva e vorba de o confuzie? Dar îi spu-
sese pe nume...?! Mașina continua să meargă destul 
de repede, agresiv chiar în trafic, era deja la ieșire 
din oraș. O lua spre sud.  

– Domnule, nu știu cine sînteţi, nu avem 
nimic în comun, vă rog să mă lăsaţi aici, treburile 
mele urgente nu-mi permit nici o amînare. Vă rog, 

eu trebuie să ajung la bibliotecă...
Dar ţigănosul nu-l băgă în seamă. Broboa-

ne de sudoare se iviră pe fruntea criticului. De ener-
vare. Sau de frică?

– Domnule, sînt critic literar, sînt profesor 
la bază, nu am timp de glume proaste, vă rog să mă 
lăsaţi să îmi fac treburile mele...

– Știm cine ești, domnule Postolache. Știm 
prea bine, îi spuse ţigănosul. Și aproape că nu-i mai 
acordă vreo atenţie criticului. Nici nu-l privi măcar.

– A, și să nu-ţi vină în minte să te arunci 
din mașină. Ușile sînt blocate.

Îi vorbea, în continuare, făcă o minimă po-
liteţe. 

– Sînt prizonier?
– Dacă îţi place termenul, da. Dacă nu, ești 

la o plimbare cu un prieten, cu mai mulţi poate, dis-
cutaţi, puneţi ţara la cale, faceţi politică literară, așa 
cum fac scriitorii din toată lumea. 

– Sînteţi scriitor? întrebă cu speranţă cri-
ticul.

– O vreme am crezut că sînt, acum nu mai 
știu, îi răspunse ţigănosul. Mai mult nu, nu sînt.

Se făcu liniște, numai mașina mergea, dru-
mul traversa un cîmp, în zare se ițeau dealurile.

Nu, nu-l cunoaștea pe răpitor... Dacă nu 
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era o farsă, regizată de cineva, atunci i se întîmpla un 
lucru rău. Nu bănuia unde ar fi putut duce acest rău. 
Spera, totuși, să fie o farsă. Auzise că între scriitori se 
mai făceau farse care erau reluate apoi, la chefurile 
lor sterile, povestite și repovestite pînă le înlocuiau 
scrierile. Unii trăiau numai ca să producă anecdote, 
din cîte își dăduse seama. Le plăcea mai mult circul, 
decît mersul de-a bușilea al autorului spre orizontu-
rile virgine ale imaginaţiei. Cei mai mulţi erau niște 
rataţi și mai ales erau din categoria celor care nici 
măcar nu avuseseră ce rata. Niște închipuiţi.

Mașina rula cu viteză. Un echipaj al poli-
ţiei era parcat pe marginea drumului. Ah, de ne-ar 
opri! gîndi cu speranţă Ninel Postolache. Să le facă 
semne, să le atragă atenţia? Dar poliţiștii se uitau în 
altă parte, plictisiţi. Apoi brusc mașina ieși din dru-
mul principal și o luă pe un drumeag care se pier-
dea într-o pădure de plopi. Pe acolo o luară, printre 
hurducături și praf. Ţigănosul îl neglija cu totul, se 
vedea că nu avea chef de vorbă. Deși avea și un soi 
de nervozitate pe care și-o ascundea destul de bine 
sub inflexibilitatea feţei. După încă vreo jumătate de 
oră de mers, pe cînd străbăteau o a doua pădure de 
foioase, un amestec de oţetari și carpen, dar și ceva 
mesteceni, ţigănosul opri:

– Vrei să faci un pipi? Poftim…! îl îndemnă 
ţigănosul pe Ninel.

Acesta nu voia. 
– A, distinsul critic nu face pipi. Poate că 

nu face nici caca...! Poate că distinsul critic e consti-
pat? Sau necesităţile acestea lumești nu sînt de nasul 
unei asemenea personalităţi, ea emană doar o rouă 
care abia de umezește sprîncenele auguste și atunci 
vin porumbeii și îl șterg cu aripile lor. Divinul critic 
consumă doar mugurași de rime rare și bea vin de 
metaforă stoarsă în teascul de la Academia Nobel. 
Divinul critic nu stă pe colacul veceului, el doar cade 
pe gînduri... ! Hă, hă, hă… 

Enervării de moment îi luă loc, în minte și 
în inimă, îngrijorarea și frica. Dacă ar fi fost vorba 
de o farsă, aceasta ar fi luat sfîrșit pînă acum. Dar nu, 
nu erau semne că ar fi vorba de camera ascunsă, acea 
penibilă manipulare a unui public tembel făcută de 
niște indivizi care se cred inteligenţi, în fond fiind 
niște otrepe care ar fi meritat să fie împușcate. Ţigă-
nosul coborî din mașină, scoase și cheile din contact 
– Ninel Postolache observă acest lucru – și făcu un 
pipi prelung pe roata din spate a mașinii, cu ochii pe 
critic însă. Îi era teamă că o să încerce să fugă? Pro-
babil. Numai că Ninel Postolache nu avea de gînd să 
fugă, era destul de neîndemînatic să o facă, deși era 
slab gîfîia la cel mai mic efort, efect al vieţii în praful 
plin de acarieni al bibliotecilor. Mai suferea și de un 

platfus care îl făcea să pășească, uneori, cînd nu se 
controla, ca un răţoi sătul. 

După ce termină de urinat, ţigănosul se 
propti în faţa lui Ninel Postolache, în dreptul por-
tierei din spate a mașinii, lăsîndu-se pe vine. Îi fixă 
ochii:

– Mă cunoști de undeva?
Ninel își încordă din nou memoria și nu, 

nu îl găsi nicăieri pe ţigănos. Poate și unde avea o 
figură comună, neinteresantă.

– Nu, nu vă cunosc. Încerc să scormonesc 
în memorie, dar nu, nu vă găsesc nicăieri. De unde 
ar trebui să vă știu? Ne-am întîlnit undeva? Am avut 
această plăcere?

– Trebuie să mă știi de undeva, nu se poate 
altfel. Ascultă aici... Și ţigănosul scoase din buzuna-
rul de la piept un petec de hîrtie și începu să citeas-
că: „Cînd Dumnezeu aţipește aduce pe lume indivizi 
de genul celor care scriu asemenea bazaconii... Dar 
dacă Dumnezeu i-ar fi făcut după chipul și asemă-
narea versurilor lor? Vă daţi seama ce caricatură de 
lume ar fi ieșit? Se zice că în America marii mafioţi 
care erau în dispute sîngeroase în societate erau adu-
naţi într-o vreme în aceeași închisoare și erau lăsaţi 
laolaltă în aceeași celulă ca să se elimine unul pe altul. 
Cam așa ar trebui procedat și cu scriitorii care urîţesc 
faţa literaturii, ar trebui adunaţi în niște rezervaţii în 
care să-și trăiască gloria lor mizeră, dar să nu mai 
paraziteze viaţa literară adevărată. Eventual să se 
sfîșie unul pe altul acolo, să-și împartă glorii iluzo-
rii și să dispară în neantul care nu lasă nici un fel de 
rest. Uitaţi ce scrie individul despre care v-am vorbit 
la început: într-o zi fără nume/ cînd urma ultimului 
sărut se va fi topit/ agonia clopotelui se va împrăștia/ 
ca o tăcere bubuitoare... Poezie? Rușine”. Ei, eu sînt 
individul. Și tăcerea bubuitoare era în capul meu, te 
deranja acest lucru pe dumneata? Te mai întreb o 
dată: Mă cunoști?

– Nu, nu vă cunosc îngînă criticul.
– Atunci de ce m-ai atacat la baionetă? Ce 

rău ţi-am făcut cu versurile mele? Chiar ţi-am tăiat 
pofta de mîncare? Chiar ţi-am lăsat stearpă nevasta? 
Ai făcut ulcer din cauza mea? De ce mă urăști? 

Ninel îl privi pe ţigănos, reţinea vag textul, 
îl scrisese cu cîţiva ani buni în urmă, dar nu își mai 
amintea numele autorului. Căci autorii de acest fel 
erau mulţi, înseriabili, tuturor criticul le lansase cam 
același fel de atac: cu lovituri fatale. Mediocritatea îi 
dădea dureri fizice criticului care jurase să nu aibă 
tihnă pînă nu o îngenunchează. Dar acum era clar că 
nu reușise să o îngenuncheze, mai mult, aceasta ieși-
se la contraatac. Iar contraatacul îl prinsese pe picior 
greșit pe el, pe sîngerosul critic Ninel Postolache. Ce 
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se va întîmpla mai departe? Ca într-un roman prost, 
mediocru, evident, pentru că nu își putea imagina 
că indivizii de această teapă își pot depăși condiţia 
chiar cînd e vorba de o răzbunare prostească.

– Dacă nu o să faci infarct în următoarele 
ceasuri, poate că o să am ocazia să îţi arăt cam cum 
au scris confraţii tăi despre aceleași scrieri. Că nu 
toţi sînt expresia lui Vlad Ţepeș în critică, domnule 
Sfarmă-Tot! Ţigănosul se enervase. Și era limpede, 
după ameninţări, că lucrurile nu își vor intra în nor-
malitate prea lesne. Individul era, cu siguranţă, ne-
bun. Să-l înfrunte? Slabe șanse de reușită, individul 
nu părea genul care să accepte un dialog de principii. 
Să-l lingușească? Să-i spună că a fost o greșeală, pe 
care o regretă, că va fi mai atent în viitor...? Nu părea 
să fie cel mai potrivit moment acum să facă această 
întoarcere a armelor critice. Nu ar fi fost crezut, i-ar 
fi fost și jenă de sine.

Dar ţigănosul urcă în mașină, trînti portie-
ra, blocă ușile și porni din nou în scrîșnet de roţi. În 
ce direcţie? Lui Ninel nu îi era clar. La un moment 
dat bănui că ţigănosul nu avea o direcţie precisă, că 
mai mult îl hărţuia ducîndu-l prin locuri pustii doar 
ca să îl intimideze. Dar ce o să-i facă pînă la final? 
Poate o să-l omoare? Era în stare, avea o doză de ură 
acumulată și o doză de nebunie greu de controlat. 
Ulcerul îi dădu semnale dureroase lui Ninel. Înţe-
păturile îi afectau creierul. Făcu grimasele de durere 
care nu scăpară privirii ţigănosului. 

– A, avem crampe de la conștiinţă? Deh, 
bună treabă! 

Drumurile erau pustii. Oare de ce sînt 
drumurile așa de pustii? Dacă tot nu sînt circulate, 
nu sînt folosite, la ce bun au mai fost făcute aceste 

drumuri? se întrebă Ninel Postolache. Atît de mult 
fixase ceafa ţigănosului, ca să afle ce gînduri fojgăiau 
sub pielea bătucită, că îi învăţase relieful pielii care 
semăna cu pielea răpănoasă a cotului. Sau cu o piele 
de broască ţestoasă. Înaintau pe drumuri care nu se 
mai sfîrșeau, care se întretăiau, se vedeau în zare, din 
cînd în cînd, semnele unor localităţi, dar nu putea 
distinge despre ce orașe sau sate era vorba. Impresia 
lui era, totuși, că se învîrteau în cerc.

La un moment dat ţigănosul opri din nou. 
Era undeva la marginea unei imense gropi cu var 
stins, de unde se aprovizionau, probabil pentru in-
dustria chimică. Asta înseamnă că e vreun combinat 
chimic în preajmă. Asta mai înseamna, desigur, că 
în apropiere e și un oraș, care nu se distingea totuși.

– Hai, la pipi! îl îndemnă ţigănosul. 
Dar lui nu-i venea în acel moment. Ieși, to-

tuși, din mașină, să se dezmorţească. Ţigănosul se 
duse la aceeași roată din spate a mașinii pe care o 
stropi din abundenţă. Era grobian în gesturi.

– Ce ai zice dacă te-aș pune să faci o tură 
de bazin în baia asta de var? Nu-i așa că după asta 
altfel ai vedea viaţa? Mai albă, mai tonică, mai uma-
nă...! Ninel Postolache avu un frison de oroare. Se și 
vedea înotînd ca o fantomă prin var. Era clar acum 
că ţigănosul era nebun, poate că era vreun pacient 
scăpat de la Socola sau de la alt așezămînt de profil. 

– Să te ajut să intri? îl întrebă ţigănosul. 
Să-ţi dau un brînci? Cam cum faceţi voi cu tinerii 
literaţi, ca să-i băgaţi în literatură. Adică îl luaţi de 
o aripă și îl aruncaţi ca pe o zdreanţă în malaxor... 
Ninel Postolache nu își amintea să fi dat cuiva vreun 
brînci, dimpotrivă el voia să le scoată arta din cap ti-
nerilor, ca să nu mai înmulţească corul mediocrilor. 

Cît despre zdren-
ţe în malaxor, da, 
aruncase laolaltă ti-
neri și bătrîni, doar 
ca să rămînă în 
urmă curate graj-
durile lui Augias.

N i n e l 
Postolache urcă în 
mașină fără să mai 
aștepte îndemnul 
ţigănosului.

– A, dar 
ne-am domolit, nu 
mai vrem să fu-
gim, nu mai sîntem 
vîntul neîmblînzit, 
acum sîntem un 
căţeluș docil... Bra-

Pe contrasens
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vo! Vezi că se poate? Trebuia să te scot de acasă, ca 
să înveţi asta? Te reeducăm noi, te facem apostolul 
bunăvoinţei, ai să vezi tu. 

– Care noi? întrebă bietul critic, numai că 
ţigănosul nu se grăbi să îi răspundă. 

Au mai mers vreo jumătate de oră după 
care mașina a intrat după un pîlc de salcîmi iar 
imediat era o movilă de pămînt după care se afla o 
casă. Era o casă pătrată, ca un buncăr de beton îm-
blînzit de un acoperiș de un verde buratec. Feres-
trele erau mari, însă înfundate cu perdele groase. 
Mai erau alte cîteva case, dar la distanţe oarecum 
apreciabile, de cîteva sute de metri. Părea să fie un 
mic cartier izolat, însă orizontul era mascat de mo-
vilele mari de pămînt, parte dintr-o tentativă de ri-
dicare a unor dealuri care să ferească de vînturile 
cîmpiei casa și curtea, așa că nu se vedeau prea les-
ne vecinătăţile. Ţigănosul trase mașina lîngă o ușă 
mare, metalică, spre care orientă portiera pe care 
trebuia să iasă musafirul. Sau prizonierul? Așeza-
se în așa fel mașina încît dacă lui Ninel Postolache 
i-ar fi venit în minte să fugă, să poată fi placat fără 
nicio problemă și împins în casă. Dar nu a fost ca-
zul. Ninel a coborît și s-a lăsat împins înăuntru de 
ţigănos. Nici nu avea putere să opună rezistenţă. 
După ce intrară într-un hol mare, pătrat, ţigănosul 
îl împinse pe critic spre cea de a doua ușă de pe 
partea stîngă. Era o ușă tot de metal masiv, ca și 
cea de la intrare, care se deschise și îi înghiţi pe cei 
doi. Înăuntru era un mobilier simplu, dar cu gust, 
predominau negrul și albul. După ce închise ușa, 
ţigănosul își duse o mînă în dreptul pieptului și 
ţinu un mic discurs:

– Domnule critic, domnule Ninel Postola-
che, trebuie să vă mulţumim pentru onoarea de a ne 
face o vizită, e o zi mare pentru noi... Poate vă în-
trebaţi care noi? Noi, mediocrii, noi troglodiţii, noi 
victimele războiului atomic literar, cei împroșcaţi 
de schijele de obuz ale articolelor dumneavoastră. 
Sîntem cu bandaje la cap, la mîini, la picioare, avem 
timpanele sparte, avem ochii tulburaţi de flama ex-
ploziilor, dar nu putem să nu ieșim ca o armată care 
a fost cîndva compactă și mîndră și plină de speran-
ţe în faţa dumneavoastră, să vă dăm cuvenitul ra-
port. Și să vă aducem cuvenitele omagii.

Ţigănosul făcu o plecăciune caraghioasă, 
fundul mare se lăsă împins în spate, mult, dînd im-
presia că își va reveni greu din această poziţie. Dar 
își reveni. Apoi ţigănosul aplaudă, ca și cum ar fi 
fost vorba de o adunare aflată în delir la vederea 
divinului critic. Cu greu o convinse să se calmeze. 

– Domnule, cu cît vei pune mai puţine în-
trebări, cu atîta vei avea o soartă mai bună și pro-

cesul de reeducare va decurge mai lin, fără piedici.   
– Reeducare? Ce înseamnă reeducare? în-

trebă criticul.
– Reeducare e atunci cînd vii cu părerea ta 

și pleci cu a mea... Și dacă e vorba de critică litera-
ră, atunci trebuie să înţelegi că într-un text trebuie 
să vezi ce a vrut să spună autorul, nu ceea ce îţi 
trece ţie prin cap. Adică te pui în slujba autorului, 
nu ieși tu ca un moţ în frunte. Altfel, te scopim...! 
Adică îţi tăiem boașele. Adică...

Ninel Postolache era uluit. Înţelegea, în 
sfîrșit, ceea ce i se întîmpla. Fusese răpit de autorii pe 
care îi demolase. Practic era victima propriei opere. 
Era un Manole izolat pe creasta zidului fără o aripă 
de sprijin. Era nenorocit. Nu mai avea aer, aer. 

*
Ţigănosul i-a arătat că are ceva de mîn-

care, că are o toaletă după un paravan de metal și 
sticlă, i-a arătat gratiile groase de la geam și i-a su-
gerat să nu încerce să le forţeze, fiindcă ar fi fost 
inutil. Apoi i-a făcut un gest vag spre biblioteca de 
pe perete. Da, erau cărţi, asta tot însemna ceva. Era 
un orizont în această nefericită situaţie. 

Știa ţigănosul că tot ceea ce i se întîmpla 
însemna răpire și sechestrare de persoane și că se 
pedepsea aspru de tot, cu ani grei de pușcărie?

Da, știa, dar nu îi păsa. Cui ar trebui să 
dea cont? 

Știa el că pe urmele sale vor porni cei de 
la revistele literare la care scria, că va fi căutat și în 
gaură de șarpe, că e imposibil ca un om să dispară, 
mai ales în vremurile noastre, fără să lase urme? Că 
sînt camere de luat vederi peste tot, că e imposibil 
ca cineva să nu fi surprins răpirea...?

Da, știa, dar să nu-și facă iluzii că lumea e 
așa fremătătoare la dispariţia unui individ dintr-o 
mulţime care e expresia egoismului multiplicată 
la nesfîrșit. Pînă la urmă fiecare gest presupune și 
niște consecinţe, pe care da, el și le asuma. Cît pri-
vește agitaţia de la revistele literare, să fie pe pace, 
va trece rapid.

Și totuși, de ce fusese răpit? Ce rău așa 
mare făcuse? Ce valoare așa mare reprezenta, că 
stîrnise așa patimi?

Să nu-și imagineze că e vreo Gioconda ră-
pită de vreun colecţionar nebun care se îndrăgostise 
de zîmbetul ei și pe care îl voia doar pentru sine...! 
Nu, aici era altceva. Aici ţigănosul făcu un gest de 
lehamite și cu un aer plictisit părăsi încăperea după 
care încuie cu zgomot cele două uși, dintre care una, 
cea din exterior, era grea, din metal. Sunetul lugubru 
se insinuă în sîngele lui Ninel Postolache. 

Pe contrasens
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Chipuri şi privelişti

La Paris,  
dincolo de Prut...

Liviu ANTONESEI

Titlul, cum veți vedea nu este un simplu 
joc de cuvinte, el încearcă să surprindă condiția 
unui autor. O condiția care, în zilele noastre, înce-
tează de a fi una rară și nici nu se referă numai la 
Basarabia, ci în egală măsură la mulțime de autori 
est-răsăriteni, de bună seamă că și români din par-
tea asta de țară. Iată, o veste bună mi-a sosit zile-
le trecute (și) de la Paris, chiar dacă evenimentul 
în sine s-a petrecut dincolo de Prut, mai precis la 
editura Prut Internațional din Chișinău, unde exce-
lentului poet și eseist Vitalie Vovc tocmai i-a apărut 
cartea de eseuri Alertă oranj sau Pe alocuri, viscole. 
O parte dintre texte le citisem pe blogul autorului 
sau de pe diferite site-uri din Basarabia unde obiș-
nuiește să publice, dar e cu totul altceva să le ai pe 
toate la un loc.  Și, pe deasupra în format carte, de 
hîrtie vreau să spun!  Dincolo de faptul că toate sînt 
scrise foarte bine, că abordează subiecte dintre cele 
mai interesante, mai actuale, dar cu melancolice 
coborîri în trecut, efectul de întreg, ca și contextua-
lizarea îți oferă o cu totul altă plăcere a lecturii, poa-
te și o mai bună înțelegere a situației de la frații de 
dincolo de gîrlă. Cred că modul de viață adoptat de 
fratele Vitalie, naveta ritmică între domiciliul pari-
zian și celălalt acasă, de dincolo de Prut, îi permite  
o perspectivă privilegiată, de care nu se pot bucura 
nici cei desțărați întrutotul, nici cei rămași locului, 
uneori nemișcați de acolo nici în ieșiri pasagere. Și, 
poate aceeași condiției îl îndeamnă la frecvente re-
trospecții în trecutul lui și la îndelungi introspecții, 
călătorii în trecutul său, al familiei sale și a comuni-
tății mari mari. Sigur, e interesant să afli evenimente 
citind cărți de istorie, dar cred că e mai interesant, 

oricît de dureroase ar fi unele, să ți le amintești, fie 
că din propria ta memorie, fie din cea mai bogată a 
înaintașilor tăi. Unele dintre acestea sînt îmblînzite 
cumva de trecerea timpului sau de medierea altei/ 
altor memorii, dar sînt unele care îți strîng carnea 
pe tine prin ferocitatea lor incredibilă, dar din pă-
cate atît de reală/

Una dintre cele mai interesante cărți des-
pre Basarabia, dar nu e doar despre asta, ci și despre 
lume, despre istorie, despre fratele Vitalie însuși, 
cum poate s-a înțeles deja, citită de mine în ultimii 
ani, și nu puțini. Pe autor, se înțelege că l-am felicita 
deja, aș vrea să felicit însă și editura, care a avut o 
mînă foarte bună cînd a ales această carte spre pu-
blicare! Știu că, între timp, cartea a avut parte de o 
lansare la Chișinău și nu pot decît regreta că, fiind 
și eu la drum planificat dinainte, n-am putut ajunge 
acolo. Ar fi fost și un prilej de a cunoaște de visu 
un autor care-mi place și de care mă simt aproape. 
Acum, bănuiesc că fratele Vitalie Vovc îmi va ghici 
dorința chiar înainte de a o formula – știe că îi ci-
tesc cu interes și plăcere poeziile pe care le postează, 
prea rar după mine, pe blogul său și pe care, adesea, 
le preiau și eu pe blogul meu, ca să se poată bucu-
ra mai mulți de ele. Oare n-ar putea proceda și cu 
acestea cum a procedat cu eseurile? N-ar putea să 
le adune într-un volum și să le predea unei edituri? 
Și, pînă la urmă, asta ar putea un alt prilej de a ne 
întîlni, poate la Chișinău, poate – de ce nu? – chiar 
la Iași, un oraș pe care nu știu dacă Vitalie Vovc l-a 
văzut vreodată... În fond, se întîlnește munte cu 
munte și om cu om, nu văd de ce poeților le-ar fi 
interzis!
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Basarab NICOLESCU

Documente excepţionale 
pentru cultura română: 

corespondenţa între 
Nichifor Crainic  

şi Vintilă Horia în 1972

Document

Clasând bogata corespondenţa a lui Vintilă 
Horia, donată Bibliotecii Aman din Craiova de fiica 
scriitorului, Doamna Cristina Horia, am avut șansa 
de a descoperi două scrisori capitale pe care doresc 
să le aduc la cunoștinţa universitarilor și cercetăto-
rilor români. Dată fiind importanţa lor, le voi repro-
duce in extenso în prezentul articol.

Prima scrisoare este cea a lui Nichifor 
Crainic (1889-1972), adresată lui Vintilă Horia la 
data de 14 mai 1972 și expediată la data de 26 mai 
1972. Adresa lui Nichifor Crainic marcată pe plic 
este «Bulevardul Dinicu Golescu 43, București 7, 
România». Adresa lui Vintilă Horia: «67 Breton de 
los Herreras, Madrid 3, España». Am respectat în 
transcrierea scrisorilor normele gramaticale ale au-
torilor.

„Dragă Vintilă Horia,
Te vor mira aceste rînduri, scrise din con-

sideraţia ce ţi-o port și numai din asta. Știu toată 
povestea ta cu ţara. Cînd am fost scos din închisoa-
re după 15 ani de huzur, am fost numit redactor la 
Glasul Patriei. Am căzut tocmai pe campania împo-
triva ta. Cînd m-am lămurit despre ce e vorba am 
spus imediat responsabilului politic al epocii că eu 
nu pot să scriu și să particip la această infamie. I-am 
explicat cinstit și ce însemnează pentru un român 
premiul ce ţi s-a dat. M-a înţeles și campania a în-
cetat. N-am avut nici un profit. Tu fuseseși forţat să 
renunţi la premiu.

Mai tîrziu a venit din Germania o revistă 
oarecare dedicată României. Articolul tău, publicat 
acolo despre dorul de ţară l-am arătat responsabi-
lului, om de vechea cultură universitară. L-a emo-
ţionat și i-a părut rău. Fusese dus în eroare cînd a 

condus campania infamă.
Peste cîţiva ani, arheologul Dinu Adameș-

teanu, care mi-a fost student, venind prin ţară, dacă 
ești supărat de nedreptatea ce ţi s-a făcut. Mi-a spus 
că scandalul în jurul romanului premiat l-a făcut să 
fie tradus în limbi străine și ai fost răsplătit conside-
rabil. M-am bucurat și pentru aceste motive îţi scriu 
următoarele:

Dela scandalul cu tine, în România men-
talitatea s-a schimbat aproape fundamental. Aceas-
ta mai ales șefului Statului, care vede lucrurile mult 
mai larg și mai realist, adică mai românește.

În consecinţă, de curînd a luat fiinţă în Bu-
curești o mare « Asociaţia România » ai cărei mem-
bri fondatori sînt un rezumat a tot ce are ţara mai de 
valoare, de la savanţi la artiști, la șefii cultelor religi-
oase, la muncitori și ţărani.

Scopul ei este, pe cît se poate, împăcarea 
unanimă cu toţi românii împrăștiaţi în lume care 
sânt peste un milion și jumătate. Nu le cere nimeni 
să fie comuniști.

Dar dat fiind prestigiul de care azi Româ-
nia se bucură în lume, mai ales datorită politicii lui 
Ceaușescu și realizărilor magnifice din ţară, se crede 
că tot ce e român sau s-a născut în România poate fi 
mândru de maternitatea ei. Patria oferă tuturor bu-
curia împăcării și aderării la fiinţa ei spirituală prin 
această Asociaţie, iar cine poate e binevenit să cola-
boreze fie economic fie cultural, înlesnind relaţii de 
prietenie cu ţara unde și-a făcut un rost în viaţă.

Sânt foarte mulţi români înfipţi în viaţa in-
ternaţională care pot juca acest rol mijlocitor, fără 
obligaţii, firește.

Trebuie să-ţi spun, dragă Vintilă Horia, că 
polonezii și mai ales ungurii au înfiinţat asemenea 
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asociaţii înaintea noastră. 
Trebuie să-ţi mai spun că asociaţia Româ-

nia va avea un organ special al ei care, în locul sim-
plului Glasul Patriei, va apărea săptămânal în străi-
nătate și în ţară în 16 pagini și se va numi Tribuna 
României, cu un program bogat și variat. Vor co-
labora nu numai specialiști din ţară dar și membrii 
din afară, amplificîndu-i aprecierea. Ai avea, dragă 
Vintilă, prilejul să afle ţara că exiști și mulţi să se bu-
cure citindu-te acum când ai ajuns un nume celebru 
peste hotare.

Te oprește ceva să devii membru principal 
al Asociaţiei România?

Îţi scriu eu, care am făcut 15 ani de închi-
soare, care am lucrat 10 ani după aceea la Glasul 
Patriei ca să-mi cîștig existenţa, care n-am fost con-
siderat scriitor decît în ultimele zile cînd am 83 de 
ani și altele și altele. Tu știi mai bine ca oricine că 
nu sînt plătit pentru a îţi scrie, ci pentru dragostea 
mea dintotdeauna, pentru care mi-am cheltuit toată 
viaţa, dragostea mea pentru această ţară acum mai 
considerată ca oricând în lume.

Pentru asta am trecut peste tot ce-am sufe-
rit și crede-mă că am suferit mai mult decît tine, ca 
să nu mă mai despart de ea. 

Talentele noastre azi sînt în străinătate și 
pe cît știu mai toate pornite de la „Gândirea”. Mi-ar 
plăcea ca înainte moarte să vă văd pe toţi împăcaţi 
cu Patria voastră care ea însăși vă întinde braţele și 
știe că are ce să vedem ca s-o admiraţi și s-o iubiţi ca 
pe mama noastră.

Poţi să-ţi trimeţi adeziunea la d. Președinte 
Athanase Joja, filosoful și vice-președinte al Acade-
miei sau, dacă vrei, la mine pentru a o publica în 
Tribuna României care, deocamdată, are un sediu 
provizoriu.

Directorul ei este distinsul eseist și marele 
dramaturg Paul Anghel.

Cu dragoste și succese în toate,
Nichifor Crainic

14 mai 1972
București”

„Cînd am fost scos din închisoare după 15 
ani de huzur, am fost numit redactor la Glasul Pa-
triei1. Am căzut tocmai pe campania împotriva ta.” 
– scrie Nichifor Crainic. « Glasul Patriei » era o fi-
ţuică de propagandă comunistă adresată exilului, de 

1 «Glasul Patriei», fiţuică de propagandă comunistă adresa-
tă exilului, a apărut între decembrie 1955 și septembrie 1972 
(606 de numere) – a se vedea Florin Manolescu, Enciclopedia 
exilului literar românesc 1945-1989 - Scriitori, reviste, institu-
ții, organizaţii, editura „Compania“, 2010, ediţia a doua revi-
zuită și adăugită, p. 360-365. 

inspiraţie sovietică, condusă de George Ivașcu. Ea 
« era redactată aproape în exclusivitate de foști de-
ţinuţi sau de intelectuali care aveau interdicţia de a 
semna în presa literară curentă.2». Alături de Nichi-
for Crainic și George Ivașcu, îi găsim pe Constan-
tin G. Giurescu, Ion Vinea, Henriette Yvonne Stahl, 
Păstorel Teodoreanu, Șerban Cioculescu, Radu Gyr, 
Vladimir Streinu, Athanase Joja, Constantin Noica. 
Nichifor Crainic îi scrie în mod patetic lui Vintilă 
Horia: „Îţi scriu eu, care am făcut 15 ani de închisoa-
re, care am lucrat 10 ani după aceea la Glasul Patriei 
ca să-mi cîștig existenţa, care n-am fost considerat 
scriitor decît în ultimele zile cînd am 83 de ani și 
altele și altele. Tu știi mai bine ca oricine că nu sînt 
plătit pentru a îţi scrie, ci pentru dragostea mea din-
totdeauna, pentru care mi-am cheltuit toată viaţa, 
dragostea mea pentru această ţară acum mai con-
siderată ca oricând în lume.” Biete cuvinte care ne 
stârnesc astăzi dezgust și milă.

„Campania” evocată de Nichifor Crainic 
este, bine înţeles, campania lansată de autorităţi-
le din România contra lui Vintilă Horia cu ocazia 
primirii premiului Goncourt. „Cînd m-am lămurit 
despre ce e vorba am spus imediat responsabilului 
politic al epocii că eu nu pot să scriu și să particip 
la această infamie. I-am explicat cinstit și ce însem-
nează pentru un român premiul ce ţi s-a dat. M-a 
înţeles și campania a încetat. N-am avut nici un pro-
fit. Tu fuseseși forţat să renunţi la premiu.” Așa a fost 
oare? Cu am putea verifica pe bază de documente 
că Nichifor Crainic l-a apărat pe Vintilă Horia? Și 
cine era acel „responsabil politic al epocii” căru-
ia i s-a adresat Nichifor Crainic? Gheorghiu Dej? 
„Dela scandalul cu tine, în România mentalitatea 
s-a schimbat aproape fundamental. Aceasta mai ales 
șefului Statului, care vede lucrurile mult mai larg și 
mai realist, adică mai românește.” Ce schimbare de 
la Gheorghiu Dej la Nicolae Ceaușescu!

Care este obiectul scrisorii lui Nichifor 
Crainic? El îi cere lui Vintilă Horia să adere la Aso-
ciaţia România „ai cărei membri fondatori sînt un 
rezumat a tot ce are ţara mai de valoare, de la savanţi 
la artiști, la șefii cultelor religioase, la muncitori și 
ţărani. Scopul ei este, pe cît se poate, împăcarea una-
nimă cu toţi românii împrăștiaţi în lume care sânt 
peste un milion și jumătate. Nu le cere nimeni să fie 
comuniști. Dar dat fiind prestigiul de care azi Româ-
nia se bucură în lume, mai ales datorită politicii lui 
Ceaușescu și realizărilor magnifice din ţară, se crede 
că tot ce e român sau s-a născut în România poate fi 
mândru de maternitatea ei.” El îi cere, de asemenea, 
să colaboreze la revista asociaţiei „Tribuna Români-
ei”, directorul revistei fiind „distinsul eseist și marele 
2 Ibidem, p. 361. 
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dramaturg Paul Anghel”...
Vintilă Horia îi răspunde la data de 18 iu-

nie 1972. Tonul este plin de curtoazie faţă de cel care 
i-a fost, în tinereţe, maestru, dar conţinutul scrisorii 
este biciuitor.

„Madrid, 18 VI 1972
Iubite Domnule Profesor, 
Mi-au făcut mare plăcere rândurile Dv., cu 

atât mai mult cu cât, timp de ani la rând, v’am urmă-
rit cumplitul itinerariu prin închisori, iar în 1948 am 
scris și am publicat (într’o revistă italiană) o nuvelă 
inspirată de ceea ce vi se întâmplase, purtat totul la 
un numitor literar și la o valoare de simbol, iar mai 
târziu am republicat acel text într-un volum de nu-
vele apărut la Madrid în 1967. Volum pe care vi l-aș 
trimite, dacă aș fi sigur că ar ajunge la destinaţie. 

Povestea e lungă. A Dv. ca și a mea. Și su-
ferinţa la fel. A fi fost rupt de Ţară și de familie, con-
damnat și calomniat, interzis și aruncat în exil, e tot 
atât de grav pentru un om ca și a face închisoare. Vă 
răspund mai pe larg decât altcuiva, pentru că v’am 
simţit în totdeauna drept mai marele meu, maestrul, 
în sensul vechiu al cuvântului, drept cel care mi-a 
lămurit în tinereţe anumite nedumeriri, a crezut în 
mine și m’a ajutat, într-un fel, să fiu ceea ce sunt. Iată 
dece vă adresez aceste rânduri, care nu sunt o justi-
ficare – nu am să mă justific faţă de nimeni aici pe 
pământ, fiind ceea ce se cheamă un om liber, conști-
ent de preţul infinit al propriei lui libertăţi – ci, dacă 
vreţi, o „scrisoare către maestru”. 

Iată deci câteva din motivele care mă îm-
piedică deocamdată să ader la asociaţia de care-mi 
vorbiţi.

1) În 1946 am fost condamnat de un așa 
zis tribunal al poporului la muncă silnică pe viaţă 
pentru păcate pe care nu le-am comis niciodată, 
printre ele acelea de a fi fost legionar și... senator. Nu 
știu ca cineva vreodată să fi scuzat acea mârșăvie, 
sau să fi încercat a repara în vreun fel răul definitiv 
care mi s’a făcut atunci.

2) Istoria cu Premiul Goncourt (la care eu 
am renunţat, însă nu el la mine, păstrându-mi fără 
voe titlul de Prix Goncourt 1960), cel mai însem-
nat premiu literar obţinut vreodată de un Român 
și răsplătit de reprezentanţii oficiali ai României de 
atunci cu scandalul cel mai mișelesc și absurd mon-
tat cândva împotriva unui scriitor. E adevărat, cum 
vă spunea Adameșteanu, că acea campanie s’a soldat 
cu beneficii materiale pentru mine, însă rana a ră-
mas deschisă, și deschisă va rămâne, probabil pen-
tru totdeauna. Nimeni n’a dat, de atunci și până azi, 
vreo dezminţire, nimeni din partea ţării schimbate 
„aproape fundamental”, cum îmi scrieţi, n’a încercat 

în doisprezece ani să corecteze acea inexplicabilă in-
justiţie. A doua deci în raporturile mele involuntare 
cu ţara dupărăzboiului.

3) Îmi propuneţi nu numai să ader la 
asociaţia „România”, dar și să colaborez la o revistă. 
În ce calitate? Ca scriitor interzis în România? Știţi 
bine că nu numai cărţile mele nu au fost publicate în 
românește, dar nici măcar nu e permis importul și 
vânzarea cărţilor mele originale în librăriile dela noi. 
Ca și cum ar fi scrise de dușmanul cel mai periculos. 
Ce rost are deci apariţia numelui meu într-o revistă 
(care din cele două ediţii: cea pentru România sau 
cea pentru românii din străinătate?) ai cărui cetitori 
nu știu nimic despre mine? În realitate multă lume 
din Ţară m’a cetit, malgré tout, sau știe de mine, și se 
miră dece numele meu continuă a fi urgisit, azi, în 
situaţia aproape fundamental schimbată de care–mi 
scrieţi, ca și ieri; în 1972 ca și în 1960, ce s-a schim-
bat deci? Prin prisma condiţiei mele de scriitor ro-
mân, premiat (luna trecută mi s-a acordat un nou 
premiu la Madrid, în 1961 am avut altul la Milano), 
tradus, comentat, subiect de teze de licenţă și docto-
rat la universităţile din Statele Unite, Franţa, Spania, 
Italia, etc., dar hulit și surghiunit în propria lui Ţară, 
prin această prismă, repet, eu nu văd nicio schim-
bare. Schimbarea ar trebui, deci, să vină dela mine, 
cel fără vină, după câte înţeleg. Nu văd dece. Ar fi 
nelogic și cum spun spaniolii, „contraproducende” 
pentru ambele părţi. 

Îmi vorbiţi de marele prestigiu pe care azi îl 
are România peste hotare. Prestigiu politic, datorit, 
cum spuneţi, actualului Șef al Statului. E un lucru de 
netăgăduit. (Într-o revistă de arhitectură dela Ma-
drid a apărut zilele trecute un lung comentariu de-
dicat revistei „Futuro presente” (revistă întemeiată 
și condusă de mine aici și la care colaborează nume-
le ce le mai celebre din întreaga lume occidentală; 
în acel comentariu autorul aduce un curios oma-
giu României reprezentată, pentru el, de Brâncuși, 
Enescu, Eugen Ionescu, M. Eliade, Vintilă Horia și 
N. Ceaușescu; vedeţi cum ne judecă lumea: cultu-
ra e o mare sferă, plină cu multe nume, politica e 
un singur nume.) Însă cultura românească actuală 
e o reușită, o contribuţie la cultura occidentală prin 
Românii din exil. Ţinuţi mai departe în exil, ca niște 
iluștri ciumaţi. Cele două prestigii nu au, din păca-
te, nimic de a face unul cu altul. La asociaţia de ca-
re-mi vorbiţi nu va adera niciunul din numele care 
azi fac cultură românească în străinătate. Și e trist că 
e așa, trist pentru toţi, căci politicul fără cultură e ca 
o Lună fără Soare, în timp ce cultura poate trăi, tristă 
dar cu atât mai umană, și dincolo de politic.

Atâta timp cât aceste lucruri esenţiale – toa-
te cele spuse mai sus – nu vor fi înţelese sau cel puţin 
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intuite, nu va fi posibil un proces de complementa-
ritate, cum se spune în fizică, deci nici de normală 
fuziune. Vom continua a trăi mai departe pe meri-
diane separate, politica cu prestigiul ei, cultura cu 
eternităţile ei într-un talger al balanţei care, la făcu-
tul socotelilor, îi e întotdeauna favorabil. Asociaţiei 
de care-mi scrieţi va convinge pe câţiva scribi neîn-
semnaţi de peste hotare, câţiva grăbiţi să-și vadă nu-
mele tipărite oricum și oriunde, însă nu se va bucura 
de adeziunea 
celor care fac 
cultură ro-
mânească în 
străinătate. 
Aș vrea să mă 
înșel în pre-
zicerea mea. 
Însă cazul lui 
Mircea Elia-
de e recent în 
mintea tutu-
ror. Ca și ca-
zul meu.

Î n 
ceea ce priveș-
te sentimente-
le mele faţă de 
Ţară, știţi bine că nu s-au schimbat. Ea este legătura 
mea cu lumea, contactul primordial, care nicioda-
tă nu poate înceta de a fi ceea ce a fost. O esenţă 
pe de-asupra existenţei, cum ar fi zis Heidegger. Și 
cu atât mai mult tind spre esenţă, de-a-lungul exis-
tenţei mele de om condamnat, ca Ovidiu și Dante, 
la un exil creator, cumplit dar creator, cu atât mai 
mult, într-un fel aproape esoteric, mă integrez Ţării, 
ca într-o salvare ultimă. România are azi sute de re-
prezentanţi în străinătate și prestigiul ei e mare, din 
punct de vedere politic. E un fel de discretă speran-
ţă, poate nejustificată, ca orice traiectorie înscrisă în 
efemerul politic. Însă când un străin, aici sau oriun-
de, dă peste numele de Român, are imediat în min-
te numele unui scriitor sau al unui artist: Brâncuși 
sau cei câţiva citaţi mai sus. Acum câţiva ani, într-o 
vară, am intrat într’o primărie de ţară, nu departe de 
Alicante, ca să cer o informaţie. Era cald și pustiu. 
Traversam săli goale, chemam în van. În fund de tot, 
aplecat peste o mașină de scris, un funcţionar.

- Cine sunteţi? mă întreabă răstit, vădit de-
ranjat din treabă sau din somn.

- Sunt Vintilă Horia.
- El rumano? Și sări în sus de la masa lui, 

serviabil dintr’odată și surâzător. Scene ca asta mi 
s-au întâmplat de nenumărate ori, în multe locuri 
din Europa.

Exilul nostru, împotriva cruzimii lui și a 
tentativelor de distrugere la care am fost supuși, a 
avut consolările lui, pe această dimensiune apolitică 
din care e făcută fibra noastră și care ne indică rostul 
pe lume, cu o rigoare aproape cibernetică. 

Mi-ar fi făcut plăcere să vă revăd, să revăd 
locurile pe care m-am născut și pe care le-am descris 
în romanele mele, însă cred că lucrul nu e posibil, nu 
va fi îndelung posibil, surghiunit cum sunt în trup și 

în cărţi, în trup 
peste hotare, în 
cărţi în propria 
mea matrice sti-
listică.

S u n t 
sigur că mă veţi 
fi înţeles.

Î m i 
spuneţi că mi-
aţi luat apărarea 
în 1960. Și eu 
v-am apărat la 
multe congrese 
și reuniuni. Căci 
aţi fost pen-
tru mine omul 
care m’a înţeles 

în tinereţe și care m’a ajutat să mă definesc, dar și 
ilustrarea cuvintelor cronicarului „îi bietul om sub 
vremi.” V-am imaginat viaţa prin codri, prin vale, 
prin închisori, v-am visat de multe ori, v’am fost 
mereu aproape. Destinul ne-a pus pe acelaș drum, 
în acelaș timp de teribile încercări. Așa cum nu mi-
am uitat Ţara, pe care am apărat-o totdeauna și din 
a cărei problematică majoră am făcut propria mea 
problematică, tot așa nu mi-am uitat nici maestrul. 
Dumnezeu să vă răsplătească pentru binele pe care 
mi l-aţi făcut, un bine socratic, care e naștere prin 
spirit.

Cu sentimentele din totdeauna, al Dv.
Vintilă Horia”

Refuzul lui Vintilă Horia de a accepta pro-
punerea de colaborare formulată de Nichifor Crai-
nic este categoric și el este fundat pe trei argumente 
esenţiale, care merită să fie îndelung meditate în 
condiţiile României de astăzi.

Primul argument este absenţa oricărei 
scuze a Statului Român faţă de condamnarea sa 
drept criminal de război: „În 1946 am fost con-
damnat de un așa zis tribunal al poporului la mun-
că silnică pe viaţă pentru păcate pe care nu le-am 
comis niciodată, printre ele acelea de a fi fost legi-
onar și... senator. Nu știu ca cineva vreodată să fi 

Document



Bucovina literară • 7 – 8 (317 – 318), iulie – august 201736

scuzat acea mârșăvie, sau să fi încercat a repara în 
vreun fel răul definitiv care mi s’a făcut atunci.” 

Dacă Nicolae Ceaușescu dorea să atragă 
intelectuali de talia lui Vintilă Horia de ce nu dis-
pus anularea sentinţei monstruoase și mincinoase 
din 1946, emisă sub presiunea ocupantului sovie-
tic? Am în arhiva mea textul complet al Hotărârii 
nr. 11 din 21 februarie 1946 a Completului II de Ju-
decată al Tribunalului Poporului București (prezi-
dat de Al. Voitinovici, delegat procuror la Parchetul 
Tribunalului Ilfov) în ceea ce îl privește pe Vintilă 
Horia, din care se poate constata că, dintre cei un-
sprezece membrii ai Completului de judecată, doi 
sunt judecători ai Poporului, unul este judecător 
delegat, unul este grefier, unul este acuzator public 
si unul singur (Ion Pora) este magistrat, cinci din-
tre « judecătorii asesori » fiind: Ispas Stoica (învă-
ţător), Marin Teodorescu (muncitor CFR), Sulică 
Main, (învăţător), Gheorghe Cristescu (comerci-
ant), Vasile Ionescu (fost consilier la Camera de 
Muncă). De fapt, Vintilă Horia a fost condamnat 
pentru că era antisovietic, fapt care nu ar fi trebuit 
să îi displacă lui Nicolae Ceaușescu. 

Al doilea argument al lui Vintilă Horia 
este, și el, necruţător: „Istoria cu Premiul Goncourt 
(la care eu am renunţat, însă nu el la mine, păstrân-
du-mi fără voe titlul de Prix Goncourt 1960), cel 
mai însemnat premiu literar obţinut vreodată de 
un Român și răsplătit de reprezentanţii oficiali ai 
României de atunci cu scandalul cel mai mișelesc 
și absurd montat cândva împotriva unui scriitor. 
[..] Nimeni n’a dat, de atunci și până azi, vreo dez-
minţire, nimeni din partea ţării schimbate „aproa-
pe fundamental”, cum îmi scrieţi, n’a încercat în 
doisprezece ani să corecteze acea inexplicabilă in-
justiţie.” Aluzia la complicitatea lui Nichifor Crai-
nic este evidentă: nici el n-a dat vreo dezminţire. 

În fine, al treilea argument este, și el, de 
o deplină claritate: „Îmi propuneţi nu numai să 
ader la asociaţia „România”, dar și să colaborez la 
o revistă. În ce calitate? Ca scriitor interzis în Ro-
mânia? [...] Schimbarea ar trebui, deci, să vină dela 
mine, cel fără vină, după câte înţeleg. Nu văd dece.” 
Vintilă Horia scrie: „Asociaţiei de care-mi scrieţi 
va convinge pe câţiva scribi neînsemnaţi de peste 
hotare, câţiva grăbiţi să-și vadă numele tipărite ori-
cum și oriunde, însă nu se va bucura de adeziunea 
celor care fac cultură românească în străinătate. Aș 
vrea să mă înșel în prezicerea mea. Însă cazul lui 
Mircea Eliade e recent în mintea tuturor. Ca și ca-
zul meu.”

Vintilă Horia conclude: „Mi-ar fi făcut 
plăcere să vă revăd, să revăd locurile pe care m-am 
născut și pe care le-am descris în romanele mele, 

însă cred că lucrul nu e posibil, nu va fi îndelung 
posibil, surghiunit cum sunt în trup și în cărţi, în 
trup peste hotare, în cărţi în propria mea matrice 
stilistică. [...] Dumnezeu să vă răsplătească pentru 
binele pe care mi l-aţi făcut, un bine socratic, care 
e naștere prin spirit.” Cuvinte profetice: Nichifor 
Crainic moare după câteva luni (la 20 august 1972), 
iar Vintilă Horia nu și-a revăzut niciodată ţara.

Rolurile, așa cum le vedem în cele două 
scrisori, s-au schimbat: Nichifor Crainic nu mai 
era, de fapt, maestrul său. Sub presiunea suferin-
ţelor el s-a transformat într-un jalnic servitor al 
puterii comuniste. Adevăratul maestru devenise 
Vintilă Horia, în lecţia de demnitate pe care i-o dă 
lui Nichifor Crainic.

Documentele analizate3 sunt de mare în-
semnătate pentru cultura română contemporană.

Este clar că dacă Vintilă Horia ar fi făcut 
cea mai mică concesie puterii comuniste, el ar fi 
fost astăzi Membru de Onoare al Academiei Ro-
mâne și ar fi adulat ca mare scriitor de criticii lite-
rari din România. Dar el a preferat să rămână un 
om liber: „Iată dece vă adresez aceste rânduri, care 
nu sunt o justificare – nu am să mă justific faţă de 
nimeni aici pe pământ, fiind ceea ce se cheamă un 
om liber, conștient de preţul infinit al propriei lui 
libertăţi [...]”

Încheind această scurtă analiză, este im-
posibil să nu observăm că, în mod straniu, istoria 
se repetă prin aplicarea mecanică a sentinţei din 
1946: grotesca retragere a diplomei de Cetăţean de 
Onoare al orașului Segarcea, schimbarea numelui 
liceului din Segarcea, distrugerea statuii lui Vintilă 
Horia din curtea liceului din Segarcea și schimba-
rea numelui străzii „Vintilă Horia” din Mangalia. 

Cum se poate ca, în România secolului 21, 
ţară democratică și aparţinând Comunităţii Euro-
pene, să fie menţinută aberanta sentinţă din 1946? 
Guvernul României ar putea găsi modalitatea de 
anulare a sentinţei. 

Cum se poate că nici Ministerul Culturii 
și nici Academia Română nu au dezvăluit inferna-
lul mecanism al scandalului Premiului Goncourt, 
în vederea repunerii portretului lui Vintilă Horia la 
sediul Academiei Goncourt din Paris, ceea ce ar fi, 
pentru prestigiul României, un aspect important? 

Sper că aceste două aspecte vor fi rezolva-
te în viitorul apropiat.

3 Florin Manolescu menţionează, în trecere, aceste două scri-
sori (cu o eroare de transcriere: «matcă» în loc de «matrice»), 
dar nu indică nici o sursă bibliografică. A se vedea Florin Ma-
nolescu, Enciclopedia exilului literar românesc 1945-1989, op. 
cit., p. 389.
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Apostrof

DIALOG VII
„Sub un salcâm, dragă, 

m-aştepţi tu pe mine” (2)

Magda URSACHE

Adrian Alui Gheorghe: Am evitat subiec-
tul Petru Ursache, tocmai pentru că aţi făcut un ade-
vărat apostolat în promovarea operei Profesorului în 
ultimii ani, sunteţi un adevărat model de abnegaţie 
și eficienţă în acest sens. Cei vii preiau poverile celor 
plecaţi, așa cum și cei plecaţi îi ajută pe cei vii să su-
pravieţuiască. Vă rog, totuși, să îl caracterizaţi pe Pro-
fesor prin trei (sau câteva) anecdote/ întâmplări care 
să îl definească.

Magda Ursache: Dragă Adrian Alui Gheor-
ghe, tot timpul îmi spun: Bătrânu ar fi știut cu mult 
mai bine să răspundă la întrebările dvs., însă mă aju-
tă să găsesc răspunsul potrivit: prin sublinierile din 
cărţi, prin fișele din plicurile nenumărate… Am găsit, 
pe  una dintre ele, Rugăciunea Sfântului Ierarh Filaret: 
„Doamne, nu știu ce să cer de la Tine […]. Părinte, dă 
robului Tău, cele ce sigur nu știe a le cere”.

Eu știu ce să-i cer lui Dumnezeu și îi cer în 
fiecare dimineaţă: Mărite Doamne, dă-mi putere și 
timp să fac pentru Petru ce trebuie să fac. Iar Bătrânu, 
de acolo de unde este, îmi zâmbește a iertare, văzând 
că nu pot să fiu destul de smerită (ca el). Iată ce spune 
Sfântul Grigorie Sinaitul, în Capete foarte folositoare 
în acrostih:

„să te ai pe tine mai prejos de toţi
și să pui pe seama lui Dumnezeu
isprăvile tale”.
E tot sublinierea lui Petru, în Filocalie, vol. VII.
Da, tipărindu-i o carte după alta, îi dau un 

trup de hârtie. Mi-l imaginez că pășește pe cărţile lui 
ca pe niște pietre și că trece apa morţilor spre mine, 
spre noi. E o terapie bună asta.

Doctorii nu i-au dat timp să încheie Etnois-
toistorie și imagologie, dar eu nu vreau să-i las moar-
tea să trăiască. De ce mă gândesc acum la Orfeu și la 

Eurydice? N-am reușit să-l scap din infernul terapiei 
intensive (el m-ar fi scăpat, sunt sigură), n-am fost 
Orfeu, ci o „orfelină” proastă, cu încredere în medici.

Petru e scris acum pe hârtie de mâna mea. 
Fac toate corecturile, verific notele… Mă ajută edito-
rul ales de el, Valentin Ajder. La început de decembrie 
2014, la Piatra Neamţ, în „Sala Teatrului de Joacă”, Aj-
der a spus: „Despre Petru Ursache poţi vorbi doar de 
bine sau taci”. Tot atunci, dvs. i-aţi făcut Bătrânului un 
Portret de cărturar. Nu l-aţi uitat nici în 7 august a.c., 
notând pe Facebook: „Astăzi, 7 august, se împlinesc 
4 ani de la plecarea Profesorului și Cărturarului Petru 
Ursache, una dintre cele mai nobile fiinţe pe care le-
am cunoscut pe lumea asta. Graţie doamnei Magda 
Ursache, care s-a ocupat și se ocupă de publicarea 
«integralei Petru Ursache», dimensiunea intelectuală 
și morală a Profesorului crește cu fiecare carte, cu fie-
care studiu. Domnule Profesor, ne e tare dor de dum-
neavoastră”.

Trăiesc un regret disperat când nu înţeleg de 
ce a subliniat Petru un paragraf. De exemplu, din car-
tea dvs. Raiul etic, iadul estetic. Înţelegerea lui spiritu-
alizată mă depășește de multe ori. Îmi spun că am ră-
mas dincoace ca să înţeleg, dar nu înţeleg totdeauna. 
„Magda, anonimul o spune clar în sentinţă: A trăi un 
trai și cu-al morţii două. Așadar (acel așadar al pro-
fesorului Petru!), moartea nu-i chiar viaţa, e un trai, 
adică un fel de experienţă, un tip de experienţă. În 
mediul tradiţiei, moartea nu-i copleșitor tragică, e-n 
firea lucrurilor”.

Ţăranul clasic o diminutivează chiar: îi spu-
ne mortiţă. Iar Cioran se întâlnește cu Marele Ano-
nim când îi spune morţișoară. Cezar Ivănescu a fost 
inspirat și el de cuvânt: „Cu mortiţa la un loc”. Petru a 
primit-o fără cutremurare, cu tristeţe, dar răbdător și 
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tare, ca modelul lui, blândul Păstor: „Un popor care a 
creat Mioriţa trebuie stimat și respectat”.

Nu, nu-i deloc o povară să-i mai aprind o 
lumină și încă una, și încă una, tipărindu-i cărţile.

Prietenii mă încurajează. Lucia Negoiţă 
mi-a scris, în 10 martie, 2015, la o zi înainte de lansa-
rea de la Librex, în 11 martie 2015:

„Draga mea, mă bucur nespus pentru pute-
rea de a duce la capăt toate visele și cărţile voastre. Ele 
își vor găsi trup și ajutor divin. Ce minune!”.

Și mai înainte, în 11 februarie 2015, Alexan-
dru Ovidiu Vintilă:

„Profesorul Petru Ursache este o personalita-
te care, iată, domină climatul intelectual de la noi, fiind 
o voce autentică și originală, cu greutate și asta deși a 
pășit de ceva timp înspre «poarta cealaltă». Acest as-
pect vi se datorează cu asupra de măsură și Dvs.

Multă sănătate și forţa de a merge mai de-
parte! 

Cu respect și admiraţie, Ovidiu Vintilă”.
Povara-i alta. Am să port cât mai am de tră-

it vina că n-am fost lângă el, în noaptea de 6 spre 7 
august, 2013. „Magdaaa…”. Da, m-a strigat la două 
noaptea. Strigătul din noapte i l-am auzit.

Intrase, de la întâi, în nunta cu moartea, 
dar nu puteam/ voiam s-o cred. Impresionate de ve-
ghea mea de până atunci, infirmierele, văzându-mă 
complet epuizată, au insistat să merg acasă, să dorm. 
M-am dus. Dimineaţă nu mai era: plecase în noaptea 
de marţi spre miercuri, a Schimbării la faţă. „A vrut 
să trăiască”, mi-a spus dr. Gabriela Omete, care s-a 
străduit să-l resusciteze.

Petru a trecut prin două încercări ale morţii, 
două stopuri cardio-respiratorii, cu curaj tragic. Ulti-
mele cuvinte deslușite au fost: „Ajută-mă, Doamne!”. 
Oh, modul lui adânc și calm de-a crede în Dumne-
zeu”. Să nu plâng, că-i fac rău celui trecut dincolo? 
Dar rugăciunea – spun sfinţii părinţi – e împuterni-
cită de lacrimi.

Am cel mai bun psiholog: Părintele Ioan Cr. 
Teșu. Înainte de a sta de vorbă cu Profesorul Părinte, 
nu l-aș fi înţeles pe deplin pe Petre Ţuţea: „Singurul 
mod de-a evita neliniștea metafizică a cimitirelor este 
religia. Cu religia intri în cimitir în plimbare. Cu filo-
sofia intri în cimitir cum a intrat prietenul meu Cio-
ran – prin disperare”.

Intru în cimitir, știind că Petru mă așteaptă, 
ca-n versul eminescian: „Sub un salcâm, dragă, m-aș-
tepţi tu pe mine”. Îi șoptesc: Lasă, Petrucu, cine-i mai 
egalitarist(ă), mai democrat(ă) decât moartea? Sper 
că lada în care ai fost așezat să fi fost ladă cu îngeri. La 
picioare, cu antologia noastră: Mircea Eliade, Arta de 
a muri, și cu câinele nostru imaginar.

M-am specializat în scăderi și-n adunări în 

cimitir, nevrând să-mi mai „adaog” zilele cu mâine. 
Tot Părintele Teșu m-a salvat: „Înainte, doamna Mag-
da. Faci ce-i bine: nu mori după 3 zile, continui să-i 
scoţi cărţile. Profesorul Petru nu tipărea atâtea nici 
dacă era în viaţă”. M-a sprijinit, m-a întărit Părintele 
și câtă nevoie am avut , am de sprijin.

În tren, dacă mă întreabă cineva: „Vă aș-
teaptă soţul la gară?” răspund, fără ezitare: „Da, mă 
așteaptă”. Niciodată nu spun că nu mai este. Și asta de 
4 ani. Sunt locuri, unde mergeam împreună, pe care 
le ocolesc. Dacă m-ar chestiona: „Unde-i domnu’?”, 
ce-aș face? Florăreasa lui preferată, de lângă Universi-
tate, m-a tot întrebat vreo doi ani unde-i, până m-am 
hotărât să-i spun ce s-a întâmplat.

Când mi se strecoară în gând asfinţitul de 
pe Esplanada Grădinii Botanice, îmi spun că esplana-
da, gura noastră de rai, a fost desfigurată de director, 
plasând acolo un soi de paliere care aduc a sonde mi-
niaturale de petrol. Nici pe piciorul de plai, „Coasta 
Boacii”, nu mai pot să mă duc de când Petru s-a dus.

Durerea o mai port eu cumva. Greu e cu 
„micile bucurii” care trebuie împărţite. Cum să mă 
bucur singură de ţinţivarul vesel, din vârful teiului? 
„Când auzi ţinţivarul e semn că se încălzește”, spunea 
Petru. Sau de tomniţe (în Valahia, greieri): „Le auzi, 
Magda? Nu sună ca atunci cînd întorci ceasul deș-
teptător? Sunt zeci, sute de ceasuri mecanice la noi în 
parc”.

Alături de vina greu de suportat că n-am 
fost alături de el atunci când l-a slobozit Domnul 
Sfânt, mai am una: că nu i-am spus destul cât de im-
portante sunt cărţile lui, că este Omul Bun al Culturii 
Românești.

Respect enorm dorul lui fără de saţiu pentru 
carte. Bătrânu a scris și a citit cea mai mare parte a 
vieţii, ascultând de Plinius: nulla dies sine linea. Stăru-
inţa i-a fost incredibilă: „Dumnezeu a făcut lumea în 
7 zile: 6 pentru muncă, una pentru odihnă. E cheia te-
restrului, Magda”. Nu o să las – repet – să i se irosească 
truda și nu-i deloc o povară. Dimpotrivă, greul el l-a 
dus: „Lucrul bine făcut e greu de făcut”.

Cum să-i fi luat cartea din mână, cum să-i 
fi ascuns ochelarii, când în viaţa lui a stat, pe prim 
plan, scris-cititul? Să-l fi tras la cine știe ce petreceri? 
În ultimele zile, pe patul de spital, abia a rostit, cu 
tristeţe teribilă: „Nu mai pot să scriu, nu mai pot să 
citesc…”. M-a durut nu până la os, ci până dincolo de 
oase. Pierduse lupta inegală cu doctorii puși pe ex-
perimente. Spitalul n-a fost locul de vindecare, ci de 
sicriu rezervat, odată intrat acolo.

Doamne Sfinte, sper că în raiul Tău, al căr-
ţarilor, Petru al meu să fie vecin cu Blaga, cu Eliade, 
cu Bernea, cu Golopenţia, cu Ţuţea, cu Stăniloae, cu 
toţi cei pe care i-a iubit.

Apostrof
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Câteva secvenţe care să-l definească? Ar tre-
bui să vă povestesc cei 50 de ani ai noștri. Nesoco-
tiţi am fost cu zilele noastre împreună. Părea că mai 
avem mult timp. Doar eram nemurinzi (mulţumesc, 
Vasile Gogea!). Și aici decupez din Propoieziţiile din 
salonul 9 (6 fiind ocupat), placheta lui Gogea, prea pu-
ţin comentată:

„Au fost și zile negre/ au fost și nopţi albe/ și 
vreo câteva ore astrale/ și multe ceasuri rele…”

Copilul Petru a trecut prin război. Mi-a 
povestit cum, în pădure la cules de vreascuri, a dat 
peste câţiva soldaţi într-o poiană. Morţi. „Parcă dor-
meau, Magda”. A trecut apoi prin celălalt război, de 
clasă socială. Au fost, pe nedrept, declaraţi o vreme 
chiaburi. Când mă mai necăjeam pe el din cine știe 
ce fleac, mica supărare îmi trecea repede pentru că 
mi-l imaginam elev, veșnic nemâncat. În salată nu 
puneam ulei. Nu-l suporta. Fusese nevoit să întindă 
pâine  în el, să nu fie goală. Primul film l-a văzut la 13 
ani. Ca să ajungă la cinema-ul deţinut de tatăl unui 
coleg care-i promisese că-l lasă să intre gratis în sală, 
alergase după tramvai, din Păcurari până-n strada 
Lăpușneanu. A întârziat, n-a ajuns la timp. Bani de 
bilet n-a avut.

Așa cum am mai spus, mica noastră Vene-
ţie, lacul Ciric, era la fel de fascinantă ca aceea ade-
vărată. Van Gogh nu pictase ziua, în plină zi, Noapte 
înstelată?

Și-mi vin în ochi flash-uri: desenul japonez 
al unui deal din Agapia, iarna; cei doi motani văr-
gaţi și sumbri ai unei maici, porecliţi de noi Avacuc 
și Avacum; peștele enorm din iazul părintelui Paisie, 
stând lipit de mal, lângă mine, când scriam, numit 
Boris Elţîn; bradul din pădurea spre Văratic, părând 
că ne binecuvânta cu labele lui uriașe…

Nu ne prefăceam: chiar credeam că beam 
Beaujolais când Petru cumpăra o sticlă de vin roșu 
de la coana Magdalena, de pe Sărărie. Era cu mult 
mai bun decât cel adevărat, din Burgundia, preferat 
de Anatol France, care ne-a dezamăgit. Bine că n-am 
încercat și altceva.

Cu el era bine oriunde: în locanda „Istriţa” 
din Buzău, cu papagal vorbitor, în parcul stadionu-
lui din Târgu Neamţ, mâncând ouă fierte… Ce pizza 
dintr-o piaţetă cu vedere spre Como putea fi mai pe 
gustul nostru? Și ce fructe mai grozave decât cireșele 
pădureţe din Calea Sâmbetei? Un concert neverosi-
mil de mierle plătea cât opera din Viena.

Micile fericiri au forme ciudate: noi, numă-
rând popândăi pe panta dealului de la Breazu, un gu-
guștiuc pronunţând che-be-leu, che-be-leu, o pisică 
albă cu coada galbenă, întinsă pe ceapa pusă la uscat 
într-un balcon vecin, câinii blocului, Obama și Sis-
ter, alergând la porţia de mângâiat… Și-i dau din nou 

dreptate lui Vasile Gogea: „bucuriile mărunte venite 
după mari dureri”.

Pentru Petrucu, defectele mele erau fru-
moase: un dinte nealiniat cu ceilalţi, părul prea creţ 
când mă prindea ploaia… Eram Africa lui, cum 
e Madelaine, pentru Jacques Brel, America: „C’est 
Amerique à moi”.

Un gentilom Bătrânu meu: nu se supăra 
când îl întrerupeam, mă persifla tandru-elegant: „Ăs-
ta-i defectul tău, întrerupi!”. Mă calma când, de ziua 
Franţei, muzica de la Centrul Cultural Francez era 
de-a dreptul fără milă. La fel, fanfara ţigănească de la 
Centrul Cultural German. Îmi săreau siguranţele în 
tramvaiul de Baza 3 la obrăznicia unui puștan: „fa-
zele” astea erau din ce în ce mai dese după ce Verdeș 
intrase în manualul de română.

Uitam cheia în ușă, nu putea intra, suna pre-
lung: „Iar ai…” Acum poate intra și intră chiar dacă 
las cheia-n ușă. Îl simt prezent și-l rog:  Joacă-te cu 
mine ca om în  trup, Petru.

Înainte de-a pleca, dimineţile, la bibliotecă 
(cele trei opţiuni ale lui: biserica, biblioteca, masa de 
scris), îi plăcea să se strecoare tiptil pe hol și să se uite, 
din cadrul ușii, la mine, cum scriam. Ridicam capul și 
era acolo, zâmbind ocrotitor.

Scriam mult, neclintită, până-n unu, din vo-
inţă de recuperare, după lungii ani de tăcere impusă. 
Petru privea cu îngăduinţă foiletonismul meu literar. 
El, care-și construia o operă solidă. Nu-mi doresc ni-
mic altceva decât să-l văd acolo, în ușă, o clipă măcar. 
Dar acum mă vait.

„Povestește, mi-a spus Radu Mareș, la tele-
fon. Povestea o să-i dea Bătrânului carne, chip, o să-l 
pot vedea. Modul tău de a te lamenta îl simplifică: 
prin poveste va avea o mie de imagini”.

Așa este: are nevoie de un portret lămuritor, 
nu lărmuitor; limpede, nu incifrat. O să încerc altfel. 
Aș putea să narez cum a venit once upon a time cu 
găleata goală de la fântână. „E un urs acolo în livadă. 
Scutură prunul”. Cum era să-l deranjeze? Petru iubea 
tot ce era viu: de la buburuză la salamâzdră, cum le 
spunea el gărgăriţei și salamandrei, până la cucuveaua 
albă, care le îngrozea pe babele din bloc. Prindea cu 
grijă o gânganie și-o lăsa să zboare pe geam. Era el 
însuși fundamental bun, ca un câine bun.

Îmi doream mult un căţel, dar nu-l puteam 
ţine în apartamentul nostru strâmt, fără balcon. Și 
atunci a apărut Floky: cam ușernic, cam hahaleră, 
cam pișicher, cam leneș, dar blând cu mâţele și băutor 
de bere Stela Artois. Știa că Bacchus a fabricat vinul și 
Osiris berea, doar terminase Oxfordul cu... „magda 
cum laude”.

S-a vrut președinte de ţară și a candidat. Îm-
prumutase o lozincă din Piaţa Universităţii și o lătra 
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necontenit: „Să vă fie frică/ Ţara se ridică”. A pierdut 
alegerile și s-a întors la obligaţiile lui de președinte de 
club canin, unde, serile, „se dădeau pisici”, filme cu 
pisici.

Unde-i Floky? Întrebam.
„E sub masă”.
Mă aplecam să-l văd acolo. Petru era foarte 

convingător. Credula de mine îi lua în serios născoci-
rile; îl ascultam fascinată, fraierită de rolurile în care 
intra perfect. Nu mă prefăceam copil, chiar eram. 
Într-o vreme, în studenţia mea, am fost ascultătoa-
rea-copil și bunicul ei, Petru, având în buzunarul 
pardesiului maro un măr domnesc, bine lustruit. 

N-a coborât singur în pământ. L-a luat pe 
câinele nostru imaginar culcat la picioare și a ieșit din 
joacă la fel ca Arghezi  în De-a v-aţi ascuns: „Tata nu o 
să mai aibă putere/ Să vie pe jos, în timpul cât se cere,/ 
Din lumea cealaltă”.

Zice Sf. Ioan Gură de Aur: „cea mai puter-
nică doctorie de veselie e soţia”. Pentru mine, Petru 
a fost doctoria miraculoasă. Mi-a înseninat sufletul, 
m-a învăţat să râd (ce triste-s pozele din adolescenţa 
mea!), mi-a adus un roi de povești. A plecat luînd cu 
el toate basmele.

„Viaţa ta s-a terminat, mi-a spus mama, în 
felul ei dur, nemenajant. Ba nu, mi-a rămas iubirea. 
Ea nu s-a terminat. Eros e mai puternic decât Thana-
tos, așa cum stă scris în Erosofie. Iar mă văicăresc? O 
să narez despre o bucurie-surpriză pe care mi-a fă-
cut-o Petru, în iulie 2003. Ca toate bucuriile noastre: 
simplă și esenţială.

M-a pregătit pentru ea, n-a fost top secret. 
La început, în scrisori eliptice („Cum, voi vă scrieţi 
scrisori  în epoca internetului?, s-a foarte mirat o 
prietenuţă de-a mea): „Când vii să ne vezi? Noi creș-
tem!”. Am bănuit că ar fi pisoii crescând cu burţile 
pline de lapte. O epistolă era semnată Zora. Parafrază 
de la Azor? Găsise vreun pui de câine tomberonez sau 
inventase alt personaj pentru mine?

„Hă, hă, mămăică, ia uite la
noi ce-am mai crescut!  Ne mi-
nunăm și noooi! Până la streași-
na casei am ajuns. Sus, sus. Nici
nu ne mai vedem picioarele; ce
jos au rămas! Iar noi ne pră-
pădim de râs, hi, hi de cei
rămași. Mai ales este unul
cam așa, înţelegi ce vreau să
spun (spunem), care tot vine,
se holbează la noi și meșterește
ceva pe acolo.
și noi, hă, hă, hi, hi.
Când vii să ne vezi? 
Zora”

Nu, nu ghicisem, nu era vorba de un perso-
naj ci de o… epifanie. Alt cuvânt nu am. Întinsese, cu 
răbdarea lui proverbială, sfori până la acoperiș. Făcu-
se acrobaţii cu cele două scaune, puse unul peste altul. 
Bătrânu ar fi putut dansa pe sârmă și la 80 de ani.Eu, 
care am rău de mare, rău de avion, rău de lift,rău de 
scări rulante, rău de înălţime, rău de România…

De pe toată faţada dinspre stradă a casei, zo-
relele înalte și înflorite se uitau la mine cu zecile de 
ochi senini, albaștri. Am uitat să respir de atâta fru-
museţe. Bătrâna casă din Scânteii, 4, fostă Dr. Bagda-
sar, n-a fost niciodată mai frumoasă decât acoperită 
de pâlniile albastre. Părea ca și biserica din Biertan, 
aceea acoperită de rouruscă, gata să se onduleze ca 
păsările mari când se pregătesc de zbor. Bătea un vân-
ticel ușor care făcea valuri în flori și-n frunze. Cred că 
vechea casă s-ar fi putut ridica de la pământ, în ciuda 
legii gravitaţiei.

Am plecat în crâng, așa cum făceam de obi-
cei. Petru avea pe faţă o încântare de Peter Pan. Ochii 
lui căpătaseră o culoare mai caldă, un albastru mai 
cald. Era mândru de zorelele lui.Mi-e greu să recon-
stitui amărăciunea care a urmat. Când ne-am întors, 
zorelele zăceau prăvălite. Toate. E un distih de Celan 
cutremurător: 

„Când vine Tăcuta și taie capul lalelelor,/ 
Cine câștigă?” Mama le tăiase, pe tăcute, capetele. Că 
de ce să se uite lumea de pe stradă în curtea ei? Înlo-
cuiţi lalelele cu zorelele și Tăcuta cu Moartea.

Albastrul din ochii lui Petru devenise un 
pic mai pal. Atât. Am plecat la Iași cu primul tren, 
fără la revedere și n-am mai dat prin Buzău ani în șir. 
Pe mama n-am anunţat-o de stingerea lui Petru mult 
timp. M-am temut să nu se bucure că i-a supravieţuit.

În Etnofrumosul sau Cazul Mărie, carte re-
editată de Eikon în 2014, Petru scrie că „în poarta ia-
dului, ca semn de recunoaștere, stă de veghe floarea 
macului”. În cea a raiului, l-a așteptat cu siguranţă o 
zorea:

„Iară noi te-om îndrăgi
Când aicea îi veni;
De pe toate sforile
Ţi-or cânta zorelele,
Și pe jos și pe mai sus,
Că zorele ca noi nu-s.
Tare ne vom bucura
Și s-o-ndulci inima,
Inima noastră verzuie
Tot coboară și tot suie;
Inima noastră siclamă
Ca și ochii de cucoană
Zorica
Azi, 24 iulie, 2003, Buzău”. Atâta a rămas: 

scrisoarea.
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Contrapunct

Petru URSACHE

O polemică de la 1909

De câte ori mă gândesc la Duiliu Zamfi-
rescu, îmi răsare în minte, necesar, ca la școală, ima-
ginea romanescă a lui Tănase Scatiu; dar mai ales 
celebra polemică de sub cupola Academiei Româ-
ne, din 1909, dintre Titu Maiorescu și mai tânărul 
său discipol, care își exersa atunci scrisul, curajos 
dar echilibrat ca un înţelept, pe mai multe planuri 
ale cugetării: poezie, roman, eseistică, epistolar. In-
telectualii vremii, de toate direcţiile și culorile, s-au 
grăbit să recepteze înfruntarea amintită de idei ca 
pe un scandal oarecare, pe gustul mahalalei literare: 
„i-a zis-o!”. Chiar dacă se ivise prilejul, demn de luat 
în seamă, destinat să dezvăluie în chip mai palpabil 
decât până la data respectivă mecanismele gândirii 
„tradiţionale” (în raport de biunitate cu „moderni-
tatea” și de paradigmă culturală), funcţiona, deo-
camdată, același buclucaș: „i-a zis-o!”. Așa gândeau, 
de pildă, Delavrancea, Vlahuţă, Ibrăileanu, arătân-
du-se de partea veteranului șef al junimiștilor, sever 
și autoritar faţă de partenerul de dialog, prea „liber” 
în exprimarea ideilor și ireverenţios în citarea unor 
nume consacrate în viaţa literară; pe aceeași cale 
gălăgioasă a lui „i-a zis-o!” venea, în fond, Al. Ma-
cedonski, secondat de bătăiosul Ovid Densusianu, 
luând apărarea „nedreptăţitului” critic al poporanis-
mului.

Fiecare credea cu orgoliu și maximă con-
vingere că reprezintă direcţia potrivită momentu-
lui, reală și de perspectivă, fie „tradiţionalistă”, fie 
„modernă” (modernistă), fără a se gândi o clipă că 
ambele își aveau rostul lor, cum s-a întâmplat ade-
sea în istoria culturală a omenirii. Oricum, se poate 
constata: lupta de idei, atâta timp cât s-a desfășurat 
în baza unor principii generoase, a fost productivă și 
benefică pentru toţi iubitorii de adevăr și de frumos. 

Propaganda manifestă și agresivă (politizare, medi-
atizare, reclamă), sămânţă a răului din totdeauna, a 
dat câștig de cauză când unei „direcţii”; când alteia, 
când tradiţiei, când modernităţii. Interesant mi se 
pare că azi, privind oarecum de la distanţă, Mace-
donski și Sadoveanu, ca să dau doar un exemplu, și 
încă dintre cele mai greu de închipuit, se regăsesc 
cu împăcare sub același semn generos și primitor al 
„tradiţiei”. Vrem, nu vrem, frumosul unește, nu dez-
bină. Cititorul cultivat prin lectură intensă, neapărat 
de calitate, nu se lasă doborât nici de prejudecăţi, nici 
de teze prefabricate. Prin muncă intensă de bibliote-
că, își fortifică și extinde capacitatea de percepţie și 
de meditaţie estetică. Pentru bucuria lui sufletească, 
fără seamăn în comparaţie cu altele ce ţin de regimul 
mărunt al cotidianului, nimic nu-l reţine să scoată 
azi din raft, pentru variaţie, rondelurile lui Mace-
donski și mâine, o povestire din zestrea narativă a 
lui Sadoveanu. Exemplele se pot înmulţi,desigur, 
iar experienţele sufletești de asemenea natură sunt 
întăritoare pentru fiinţă, fără discuţie.N -au trezit 
însă decât interes minor în freamătul viu al mișcă-
rii de idei specifice timpului și realităţilor românești 
concrete. Dovadă, prea multe polemici răutăcioase, 
eronate. Spiritul rebel a făcut victime chiar și prin-
tre personalităţi remarcabile ale vremii, cum am mai 
spus, asemenea lui Eugen Lovinescu, G. Ibrăileanu, 
N. Iorga. Și tot pe un plan secund s-a păstrat un alt 
aspect al polemicii, cu pondere accentuată în cursul 
ideilor literare și culturale. Mă refer la raporturile 
bio-intelectuale între generaţiile aflate în imediată 
succesiune, garanţie a perpetuării și refacerii spiri-
tului creator. Spun „bio” pentru că în epoci înde-
părtate, primitive, s-a încercat experimental (o arată 
legendele) suprimarea „bătrânilor” din viaţa cetăţii, 
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faptul având urmări nedorite în mersul normal al 
lucrurilor. De altfel, știe oricine, în creaţie vârsta nu 
este un criteriu operant; am în vedere „raporturile” 
intelectuale dintre generaţii, pentru că numai valo-
rile de tip calitativ (întemeiate pe categoriile eterne, 
adevăr – bine – frumos) asigură uniunea firească în-
tre unii și alţii. Acolo unde lipsesc asemenea interese 
vitale, unitive, nu se poate vorbi de viaţă culturală, 
iar grupul uman decade, ia chip de turmă. E ade-
vărat, lupul tânăr îl scoate din cursă pe cel bătrân. 
Dar atât.

Așadar, celebra polemică din 1909 a scos 
pentru prima dată la noi, clar, distinct și cu necesita-
te, conceptul-idee de generaţie culturală și creatoa-
re, în sensul biunitar al termenului: partea „bătrână” 
reprezintă punctul de ajungere al ideii, chiar dacă dă 
uneori semne de „sleire”, ca în cosmogonie; partea 
„tânără”, venită din „urmă”, are capacitatea de a revi-
taliza ideea, reformulând-o și adăugându-i elemente 
noi, îndrăzneţe, numite adesea, în mod curajos și cu 
încântare până la orgoliu, „revoluţionare”.

În această perspectivă teoretică se înscrie, 
după câte îmi dau seama, una dintre ultimele cerce-
tări ale universitarului și publicistului Ioan Adam, 
Oglinda și modelele. Ideologia literară a lui Dui-
liu Zamfirescu (Editura 100+1 Gramar, București, 
2001). În cazul de faţă, în chip de „traducere”, prin 
„model” ar trebui să deslușim partea „bătrână” a bi-
nomului generaţie, iar prin „oglindă” pe cea „tână-
ră”; sau invers. Astfel că, în cele din urmă, nu mai 
decidem nestingheriţi (nici nu e cazul) ce se cuvine 
să înţelegem prin „oglindă”, în ce raport se află cu 
„modelele”. În alte cuvinte, nu-i mai distingem pe 
„tineri” de „bătrâni”. În jocul dintre „generaţii”, din-
tre tinereţe și bătrâneţe, dintre proiecţie și reflectare, 
una devine modelul celeilalte. Titlul cărţii este de-a 
dreptul ingenios, prilej de meditaţii profunde și fo-
lositoare, mai ales în condiţiile de astăzi, când se fac, 
voit ori cu rea intenţie, regretabile confuzii privind 
statutul existenţial al creatorilor și viaţa cărţilor.

Teoria literară și estetica ne-au obișnuit 
să apelăm în situaţii asemănătoare la categorii mai 
generale de gândire, trans-temporale și neangajate, 
dar bucurându-se de prestigiul bunei tradiţii, adică 
al experienţei mult încercate. Este vorba mai curând 
de aspecte ale elaborării formei poetice care variază 
gradual de la curent la curent, de la școală la școală. 
Slabe dovezi avem că apusenii au pus în circulaţie, în 
mod programatic, asemenea nouă, categoria „gene-
raţie” în sensul vizat aici. Nu înseamnă că nu au gân-
dit permanent și sistematic în spiritul model-oglin-
dă. Nimic nu ia fiinţă pe teren gol, ex-nihilo, nici 
chiar în mitologie. Între Ion Heliade-Rădulescu și 
Mihail Kogălniceanu distanţa care contează în mod 

special nu este de timp, de generaţie, cum pare la 
prima vedere, ci de cultură: primul avea încredere 
în literatura „de traducere”, forţat de împrejurări, ce-
lălalt pleda pentru creaţia originală. Maiorescu l-a 
continuat, în fond și de drept, pe ultimul, până s-a 
ivit replica, rostită în spirit nou, de către propriul 
său discipol, Duiliu Zamfirescu, în cadru organizat 
și, ca simbol, sub cupola celei mai înalte instituţii. 
Ambii își asumau o mare răspundere, fapt rezultat 
din aceea că „ruptura” produsă ulterior, explicabi-
lă psihologic, nu angajează „generaţia” de idei, ci se 
limitează la un conflict personal, nesemnificativ. De 
reţinut și de admirat fermitatea și ardoarea cu care 
creatorul lui Tănase Scatiul își susţinea ideile deschis 
și curajos. Discursul rostit în forum-ul academic nu 
a fost un simplu accident, o gafă, o impoliteţe. A fost 
pregătit intens și îndelungă vreme, prin schimbul de 
scrisori între cei doi combatanţi, pe teme literare și 
estetice și în stil savant, ca de la egal la egal. Așa că 
Titu Maiorescu nu a fost luat prin surprindere, cum 
s-a crezut pe moment. Junimistul a dominat cu au-
toritate partea sa de timp, poate în anumite privinţe 
dictatorial, cum cereau împrejurările. A fost „un om 
al timpului său”, ca să apelez la propriile-i cuvinte 
folosite în prezentarea lui Eminescu. A provocat pu-
ternice seisme în epoca sa, cu efecte destinate să se 
resimtă , semnificativ și benefic, multe decenii după 
el. Dar, la 1909, șeful junimiștilor dădea semne de 
oboseală. Era repetitiv și destul de mărginit în jude-
căţile de valoare. În schimb, Duiliu Zamfirescu arăta 
altă deschidere, elastică și înnoitoare în reformula-
rea conceptelor, în lecturi, în analize. Este adevărat 
că și momentele diferă: începutul epocii maiores-
ciene năzuia doar spre instituţionalizarea gustului 
estetic; cel corespunzător lui Duiliu Zamfirescu se 
caracteriza deja prin diversificare și scotea la iveală 
multe forţe active, îndeosebi pe versantul moderni-
tăţii.

Cartea semnată de Ioan Adam vine toc-
mai în sprijinul acestor idei, autorul recuperînd 
documentat și sigur un aspect important din isto-
ria scrisului românesc. Este o întreprindere opor-
tună și de calitate, care nu poate să-l lase indiferent 
pe specialistul în materie. Cu atât mai mult cu cât 
polemica de tip model-oglindă a revenit în perioa-
da dintre cele două războaie cu același acut interes 
printre literaţii vremii, fiind relansată de grupul 
de tineri de la „Crinul alb” și transferată mai mul-
tor publicaţii. Să se reţină și de data asta caracte-
rul bi-unitar al conceptului de „generaţie”. Unele 
articole semnate de Mircea Eliade (i se datorează 
și un volum independent consacrat noii polemici, 
Itinerar sentimental) despre N. Iorga ori C. Ră-
dulescu-Motru mi se par concludente: Unde ești, 

Contrapunct
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Domnule Iorga, Domnii Iorga și Rădulescu-Motru 
își scriu memoriile. Dacă privim faptele cu atenţie, 
pot fi surprinse apropieri mai directe între secvenţa 
de timp reprezentată de Duiliu Zamfirescu și aceea 
a lui Mircea Eliade, cel puţin în privinţa regândirii 
tradiţiei (în general și a celei folclorice în special), a 
cultivării imaginarului de sursă livrescă, a gustului 
pentru cultivarea scrisului ca experienţă decisivă, 
tipic modernă.

Lectorul mai află că literatura italiană l-a 
călăuzit pe Duiliu Zamfirescu să devină un „exce-
lent tehnician al versului” (Ioan Adam, p. 92) și, 
totodată, să modernizeze clasicismul în spiritul 
latinităţii, într-o interesantă manieră eclectică, 
după autorii îndrăgiţi până la idealizare, Leopardi, 
Carducci, Stecchetti; a tradus din aceștia rezumân-
du-se, de regulă, la simple exerciţii de laborator, dar 
a și compus texte originale împrumutând imagini, 
structuri metrice, teme, chiar și titluri. Nu a rămas 
un simplu epigon. Multe dintre creaţiile sale poartă 
note sigure de originalitate și-l situează printre cei 
mai valoroși poeţi ai momentului, înaintea lui Pa-
nait Cerna, preferatul lui Maiorescu. De altfel, ver-
surile sale au cunoscut o bună circulaţie în epocă, 
iar unele texte, ca Barza, S-aud pâraiele cum curg, 
Vara, au figurat multă vreme în manualele școlare. 
S-ar putea întâmpla ca la o re-evaluare a operei, din 
perspectiva esteticului și a cititorului contemporan 
avizat (nu din perspectiva istoriei literare, operaţie 
care presupune o judecată mai specială), poezia să 
concureze în mod serios sectorul prozei. Dar asta 
este, deocamdată, o ipoteză.

Deloc neglijabilă se dovedește a fi eseisti-
ca, mai bine zis observaţiile autorului privind feno-
menele literare risipite în studii, articole, scrisori, 
multe la număr, întinse și adresate unor persona-
lităţi competente: Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, 
N. Petrașcu. Dacă ele ar fi fost împărtășite la vreme 
publicului cititor, cu siguranţă că Duiliu Zamfi-
rescu, bine informat și sobru ca stil de comunica-
re, ar fi câștigat un nume de îndrumător literar de 
prim rang. Nu se cantona într-o singură cultură, 
germană (Maiorescu), franceză (Lovinescu); ci își 
rotea privirea, în cunoștinţă de cauză, spre alte zări: 
italiană, rusă, engleză. Când pomenea numele lui 
Dostoievski, Tolstoi, Turgheniev (mult înaintea lui 
Ibrăileanu), Titu Maiorescu se arăta reticent. Ase-
menea experienţe de lectură i-au format gustul ales 
și spiritul de observaţie, fiind atras de latura anali-
tică, în accepţia criticii literare, dar și de latura ge-
nerală a fenomenului estetic. Când Titu Maiorescu 
scrie cunoscutul studiu-prefaţă despre Mihai Emi-
nescu, autorul Vieţii la ţară găsește prilej să dea și 
el o replică pe măsură. Iată un eșantion: „E între 

Leopardi și Eminescu o afinitate atât de extraor-
dinară, încât se pare că simplitatea durerii unuia a 
fost izvorul pe sub pământ, care în vadul străin al 
lui Eminescu a ieșit la lumină, într-o dimineaţă na-
ivă de toamnă. Eu cred că nu atât simţirile lor, cât 
mai cu seamă forma acestor simţiri și pregătirea 
prin studiu a acestor forme are o infinită asemă-
nare la cei doi poeţi. Așa bunăoară incomparabila 
simplitate a lui Leopardi din poezia Seara zilei de 
sărbătoare, ori Lunii, ori Viaţa singuratică devine la 
Eminescu acea simplitate nouă și oarecum mai tâ-
nără ce o admirăm. Și la amândoi, când ne vorbesc, 
cuminţi și senini, de durerile lor, accentele au o pu-
tere sfâșietoare. Care este putere acestei înrâuriri? 
Poate raritatea, fiindcă oamenii ceilalţi sunt meș-
teșugiţi, și adevărul care este de-a pururi simplu.”

Se mai poate, desigur, discuta în legătură cu 
acest pasaj, și de pe poziţia criticului junimist, atinsă 
subtil în retorica frazei, și a lectorului contemporan. 
Dar să reţinem noutatea asocierii dintre cei doi po-
eţi, venită sigur și rapid și, mai ales, desprinderea lui 
Eminescu de sub tirania lui Schopenhauer, în mare 
parte nejustificată. Lui Iacob Negruzzi îi face teoria 
inspiraţiei în spiritul neoclasicismului, D. Zamfi-
rescu dând iarăși dovadă de lecturi reîmprospătate: 
„Dacă ești temperament de artist și lumea te impre-
sionează altfel decât pe ceilalţi muritori, impresia 
acumulată și oarecum exaltată devine izvor de poe-
zie sau de cugetare proprie, de îndată ce o cauză oa-
recare adesea fără asemănare te face să te răsfrângi 
înăuntru firii tale însuţi. Inspiraţia este nimicul tre-
cător care sparge coaja indiferenţei zilnice și face loc 
izvorului adevăratei simţiri, puternice concentrări 
de mai nainte”. Deși rămâne „un junimist perfect”, 
Duiliu Zamfirescu, ne spune Ioan Adam, se dove-
dește a deţine „o poetică în unele privinţe mai evo-
luată decât a lui Maiorescu”. 

Familiarizarea lui Duiliu Zamfirescu cu 
literaturile neolatine, italiană și franceză este de-
monstrată pe întinsul mai multor pagini compa-
ratiste și în diverse capitole ale cărţii Oglinda și 
modelele. Ioan Adam are acces la izvoarele poeti-
ce în limbile de origine, realizând analize pe text 
cu pricepere de maestru și de invidiat. Astfel, pot 
fi urmărite pas cu pas raporturile sufletești ale lui 
Duiliu Zamfirescu cu modelele sale și încercarea 
autorului român de a descoperi noi orizonturi în 
planul sensibilităţii poetice. Dar despre acest as-
pect al problemei s-ar cuveni o intervenţie speci-
ală. Deocamdată, în chip de concluzie, reafirm că 
momentul academic din 1909, sub semnul popora-
nismului, a impus generaţiilor abordarea tradiţiei 
folclorice nu numai din perspectivă afirmativă, dar 
și criticistă.

Contrapunct
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Carnete critice

Catinca AGACHE

Daniel Corbu  
și fabuloasa ,,Januvia”

Daniel Corbu, poet postmodernist (preți-
osul curent literar depre care și-a susținut chiar și 
o teză de doctorat), ne surprinde cu o scriere epică 
fascinantă, un roman-jurnal plin de mister și ezote-
ric, sub a cărui magie rămâi mult timp după ce l-ai 
terminat de citit. Căci vraja acestuia te învăluie și 
nu-l mai poți lăsa din mâini, iar când ,,povestea” se 
termină regreți că ai ieșit din mrejele captivantului 
imaginar, acestui univers fantastic greu de sensuri 
și simboluri, revenind în realul imediat prozaic ca 
dintr-un vis, din transă. Januvia, căci acesta este ti-
tlul straniu al cărții în discuție (apărută la Princeps 
Multimedia Iași) are ca subtitlu, cum specifică auto-
rul, mențiunea romanul unei asceze, ce anunță in-
dubitabil, din start, tema centrală, obsesia pe care se 
construiește întregul edificiu epic. Titlul însuși tri-
mite spre o lume nebănuită, cufundată în mister și 
fantast, un ținut exotic de dincolo de realitatea pal-
pabilă, un spațiu suspendat în timp, o insulă izola-
tă ce amintește de „insula lui Euthanasius” a prozei 
eminesciene (,,insula transcendentă” după Mircea 
Eliade), simbol narativ al reintegrarii în ordinea cos-
mică. Eroul care se retrage pe această insulă, aflată, 
imaginar doar, undeva în imensitatea Oceanului 
Pacific, la peste 2000 de km de continent, de Aus-
tralia, un celebru pictor ce a cunoscut gloria, nu din 
întâmplare de origine română dar afirmat în orașul 
de pe malurile Senei și pe întreg mapamondul, este 
cel care ține jurnalul – ,,catastiful cronicarului ama-
tor”, cum îl numește el cu fină ironie -, din notațiile 
lui închegându-se substanța cărții. ,,Aventura Purei 
Singurătăți, iată obsesia mea de două luni, de când 
m-am trezit, par hasard, proprietarul unei insule în 
Pacific și de când am început pregătirile pentru ple-

care”- mărturisește celebrul pictor Eduard Bazon – 
,,maestrul albastrului astral”. În vârstă de 63 de ani, 
,,născut într-un sat de munte” din România, ,,imigrat 
mai întâi în Franța, apoi în Australia, la Melbourne”, 
cum însuși se prezintă dintru începutul ,,povestirii”- 
el își hotărăște propria mare plecare din lumea desa-
cralizată. Dorința lui – ne avertizează eroul narator 
din start – nu este cea a ținerii unui jurnal ,,al auto-
exilului pe o insulă pustie”, ci de a pune întrebări și 
a căuta răspunsuri ,,într-o singurătate mai pură”, ca 
,, simplu căutător” (nu ca filozof ori înțelept) ce ce 
și-a impus asceza: ,,Să mă întâlnesc cu Dumnezeu, 
marele Arhitect”. El este cel ce descoperă în actul 
de proprietate denumirea insulei Januvia, probabil 
,,după un nume de plantă sau de constelație”, insu-
lă în care s-a retras după o viață zgomotoasă într-o 
izolare căutată, necesară nu numai pentru arta sa ce 
atinge prin lucrările realizate aici (ciclul Januvia), în 
singurătate, apogeul, cât mai ales pentru setea de ab-
solut, de cufundare/contopire cu neantul, urmând 
modelul idolului său, ascetul tibetan Milarepa, poet 
și yogin care a petrecut mulți ani în singurătate și 
meditație și care a scris autobiografia ,,Viața lui Mi-
larepa”. Este, cum însuși menționează cu luciditate 
eroul, o ,,călătorie fără întoarcere”, căci Januvia, tă-
râm ciudat ca o pădure de simboluri, este locul de 
așteptare, de pregătire, ,,pugatoriul!, ,,avanpostul 
morții, în care eroul așteaptă întâlnirea cu Creatorul 
și integrarea în ,,unda de nemărginire”. 

Derulată cinematografic, cu o panoramare 
plastică și vizuală, în plan curent și retrospectiv prin 
aducerile-aminte sau prin nararea trăirilor și întâm-
plărilor de pe această insulă nelocuită până la dân-
sul, prin reflecții existențiale tulburătoare, descrieri 
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de vise fantastice, șamanice, acțiunea captivantă a 
cărții are mii de fațete ca-ntr-o oglindă retrovizoare, 
o multitudine de unghiuri, de planuri, de proiecții, 
de imagini, de viziuni fantastice, de luminișuri și 
umbre, de simboluri, încât nu-ți lasă timp aproa-
pe nici să respiri. Debutul romanului te introduce 
brusc în atmosfera plină de viziuni stranii, tulbură-
toare, în centrul căreia domnește dragonul, stăpânul 
absolut al acestui petec de pământ înconjurat de 
imensitatea apelor, suspendat în timp, și armata de 
șerpi (,,încolăciți în bătaia soarelui”), imagini fabu-
loase, ezoterice, totemice, ce amintesc de prozele lui 
Mircea Eliade (,,Șerpii”) și care te cutremură, dar pe 
care le lași undeva în umbră, deși mereu prezente, 
urmând firul epic al jurnalului 
plin de suspans. Numit în text 
,,Marele șarpe, ,,târâtor bleste-
mat sau întruchipare divină”, 
,,animal divolesc” sau ,,vrajă 
înaripată”, ,,fiară târâtoare” ori 
,,,celestul animal”, ,,bătrânul 
dragon” ,,fiară melancolică”, 
,,dragonul meloman” el este 
în fapt ,,adevăratul stăpân al 
Januviei”, botezat de narator 
Parsifal, misteriorul dragon 
care-l însoțește de la descinde-
rea pe această insulă -,,o piatră 
mare atârnată de un destin” – 
până la plecarea definitivă în 
alt plan de existență, o fantas-
tică întruchipare a duhului tă-
râmului însuși. Monologurile 
cu Parsifal, aparițiile lui, ,,șer-
peasca sa regală”, dansul legă-
nat după compoziții muzicale 
célèbre, paza la liniștea insulei, 
îl proiectează ca pe o ființă fabuloasă. ,,Pe Januvia 
locuiesc într-un abis răsturnat”- este aserțiunea per-
sonajului central, făcând referire la absurdul situați-
ei în care s-a livrat.

Găsit după misterioasa intrare ,,în metafi-
zicul pur” a celebrului artist plastic de nepotul de 
soră, Toby, care-l vizita din când în când (cu unicul 
mijloc de deplasare, elicopterul) în acest loc uitat de 
Dumnezeu – un alt ,,tărâm nevăzut”-, predat edito-
rului, jurnalul ținut de erou vreme de un an (din cei 
cinci cât a rămas pe insulă) relatează cu lux de amă-
nunte cele petrecute pe misterioasa Januvia, ,,insu-
la Dragonului”, dar și frânturi din viața de dinainte 
de drastica hotărâre a izolării, a exilului autoimpus. 

Abundă de informații prețioase despre practici yoga 
și ezoterism, mistica indiană, exerciții de meditație 
și tehnică de asceză, acribice detalii despre arta de 
a transforma insula într-un spațiu locuibil, flora și 
fauna, leacuri și obiceiuri, întâmplări și simboluri cu 
trimiteri culturale extrem de bogate și rafinate, li-
vrescul neputând să lipsească dintr-o carte postmo-
dernă care se adresează în principal oamenilor culți 
dar și publicului larg. De fapt, autorul însuși măr-
turisește: ,,am mers pe simboluri”. Ele vorbesc nu 
numai despre o extraordinară documentare, având 
în vedere că totul se petrece în imaginarul prozato-
rului identificat cu eroul cărții, ci și despre un bagaj 
cultural de invidiat, apelul la citate, nume célèbre, 

elogiul lui Eminescu, noțiuni 
teoretice, curgând firesc în text 
fără a-i îngreuna curgerea fi-
rească a firului epic. Este vorba 
de ficțiune scriitoricească dar 
și de adevăr, din text răzbătând 
fulgurații autobiografice, fap-
te din realul imediat (politic, 
economic, social), despre țara 
de origine a artistului, descri-
eri amănunțite a boemei ar-
tistice pariziene, detalii despre 
arta picturii, grădinăritului, 
scrisului, meditației, un fluid 
de real și fantastic, accente li-
rice și conotații simbolice, iar 
peste toate trimiteri succesive 
spre dimensiunea cosmică a 
omului. Construcția pavili-
onului în care va locui (,,Pa-
vilionul purei Singurătăți”), 
a debarcaderului cu mica șa-
lupă ,,Rose Marie”, realizarea 

grădinii, a punții de peste Valea Șerpilor, a scărilor 
dinspre Turnul cu far, a Monumentului corăbieru-
lui necunoscut, a tablourilor pictate și inspirate din 
nesfârșirea apelor-,,memoria fluidă a lumii”, muzica 
vântului, a valurilor, ori din visele sale fantastice etc., 
abundă de detalii ce vorbesc de uimitoare cunoștin-
țe în domeniu, fiecare gând, idée, vis fiind fixate în 
imagini ca într-un insectar.. Nu lipsesc peripețiile 
inițiatice – explorarea insulei (cu uimitoarele frunze 
de Margosa, protectoare în fața pericolului șerpesc, 
legate la cizme), descoperirea peșterii și a comorii 
din insulă, lucrul la grădină, pictarea bolții pavilio-
nului ș.a.- ultime trepte ale legării de concretul lumii 
pe care-l va lăsa în urmă. 
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Deși plecat de pe palaiurile mioritice, 
eroul aparține prin arta sa lumii, de unde și planul 
foarte larg, amețitor, al acțiunii ,,jurnalului” care 
te poartă de pe malurile Senei (din Montmartre și 
Barbizon) în marile metropole, de pe un continent 
pe altul, din vacarmul viețiii artistice pariziene în 
liniștea desăvârșită din insula enigmatică, din real 
în metafizică și cugetare filozofică. El amintește de 
scrierile psihanalitice și simbolice ale lui Herman 
Hesse, de paradigm realismului magic al marelui 
Marquez, de scriitorii vizionari, pe linia a ceea ce 
Poe numea ,,experiență a limitelor”. Căci singură-
tatea spirituală a celebrului artist și izolarea voită de 
lumea modernă o întâlnim în majoritatea scrieri-
lor lui Hesse, așa cum melanjul măiestrit de fantast 
și real, de straniu și miraculos, de meditație asupra 
sensurilor vieții îl întâlnim la Marquez. Și exemple-
lele pot continua, ceea ce nu umbrește deloc origi-
nalitatea romanului în discuție, magicul fiind, cum 
afirma Blaga, ,,starea oricărei culturi”. Strania insu-
lă Januvia poate aminti de insula greceasca a „ma-
gicianului” Moris Conchis, sau de cea tropicală în 
care a eșuat celebrul personaj Robinson Crusoe și 
care astăzi îi poartă numele, roman omonim după 
care pare a fi rescris, în paradigmă modernă-post-
modernă, textul de față. Deși te aștepți la un drum 
al ascezei descris plicticos, lucrurile nu stau deloc 
așa, căci, în plan retrospectiv, sunt redate o mul-
titudine de scene vii, întâmplări captivante, trăiri 
ce crează o tensiune epică extraordinară, precum: 
atmosfera plină de snobism și moft aristrocratic 
din Montmarte cu saloanele și bistrourile lui (Le 
Lapin Agile), tehnicile gurului-călugăr Dagupta 
de la Centrul Tibetan, curiozitățile descoperite la 
comunitatea Vanatua din Malayezia, triburile din 
Tombuctu sau din Vanatua, tribul Umaia condus 
de Vatonga despre care Olive, prietenul său pari-
zian, a scris o carte, triburile primitive din insulele 
Solomon, dansul fertilității al bărbaților goi de pe 
insula Tonga ș.a. Și în plan curent acțiunea se ani-
mă, făcând din insula dominată de vietăți fantasti-
ce parcă din alte lumi un spațiu umanizat: vizitele 
singulare ale lui Toby, însoțit de tâmplarul Hans și 
cei doi ucenici, ori de soția sa Cora și fiica lor, mi-
cuța Rose Marie, de mai vechii prieteni ai artistului 
din perioada pariziană (Olive Grenier, poet recu-
noscut, acribios cercetător al religiilor, FranÇois 
Hervé, fost coleg la Barbizon), discuțiile purtate cu 
aceștia, depănarea amintirilor presărate cu reflecții 
de neuitat, citarea de scriitori, artiști, titluri de cărți 
(,,Biblia”, ,,Viețile Sfinților”, ,,Don Quijote”, ,,Divina 

Comedie”ș.a.), scrisori, interviuri, descrieri amă-
nunțite ale confortului creat pe insulă (panouri 
voltaice, rezervoare de apă, iluminatul noaptea, 
tableta, yahtul, șalupa) – căci ,,asceza nu înseam-
nă negare a civilizației”-, încercarea de cucerire a 
insulei de cheflii de pe yahtul ,,Dracula”ș.a.

Găsim în roman o multitudine de motive și 
teme, precum condiția omului, a cunoașterii, a iubi-
rii, a morții, implinirea cosmică, visul armoniei pri-
mordiale, salvarea de vremelnicie, fata morgana, fe-
meia ideală, întrebările, îndoielile, supozițiile, axio-
mele eroului narator fiind tot atâtea posibile teme de 
reflecție. Scris cu un firesc al întrepătrunderii planu-
rilor descrierii, acțiunilor, planuri suprapuse, dialo-
gat dar lăsând impresia unui dialog continuu cu un 
alter ego, îmbinând diferite orientări teoretice din 
proză, de la romantism la modern și postmodern, 
autobiografism, romanul-jurnal ale cărui capitole, 
subcapitole sunt marcate voit de autor cu titluri cu 
sonorități postmoderne ca scurte pauze de reflecție, 
este străbătut de la un capăt la altul de o imagine 
obsedantă, cea iubitei, a ,,florii albastre”, a mirajului 
jumătății invizibile dar prezente în toate gândurile, 
faptele eroului: Rose Marie, cea despre care el afir-
mă că ,,mi-a fost trimisă de Atotputernicul”. Iubita 
sa soție, dispărută într-un accident aviatic în apele 
ocenice (între Thailanda și Noua Guinee, la întoar-
cerea din Londra unde-și lichidase firma de design), 
este cea căreia se datorează impulsul retragerii în ac-
ceptarea morții ca un ,,eveniment de neîntâmpinat”, 
al devenirii de ,,pustnic fără profeții”. Aparițiile ei în 
vis, obsedanta, fabuloasa dronă roșie pe care îi apare 
ca într-o viziune chagalliană, chemările, invocațiile 
adresate ei, acum când era absolut ,,singur în fața 
Universului”, îl fac să o simtă prezentă, ca o mare 
energie, un flux, devenită ,,un locuitor al Januviei”, 
căci, spune naratorul, ,,despărțirea de o mare iubire 
nu e ,,definitivă”, marea plecare va fi fiind și marea 
întâlnire/reîntâlnire cu ea. Sunt pagini pline de li-
rism care îți încântă sufletul, un adevărat poem în 
proză închinat iubirii eterne, iubirii în absolut. 

Toate se petrec în acest prim an de aco-
modare cu stranietatea insulei la care face referire 
Jurnalul, an după care eroul va rămâne definitiv sin-
gur. Invocațiile, chemările, vibrațiile adresările către 
Creator, numit rând pe rând, Atoatecreatorul, Atoa-
tefăcătorul, Atoatețiitorul, Marele Creator transcriu 
tragismul ființei umane a cărei condiție e efemeră 
în ,,marea și misterioasa operă a Demiurgului”, în 
cele din urmă El arătându-i-se sub înșelătoarea în-
truchipare a chipului lui Einstein, portretul acestuia 
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și autoportretul său – ,,Portretul călătorului” – fiind 
semnele găsite de Toby după moartea misterioasă. 

Finalul manuscrisului este de un tragism 
cutremurător, prin fraze, cuvinte disparate, redân-
du-se ultimele licăriri cu lumea reală, urmate de 
atingerea, așa cum și-a a dorit și a fost școlit de Da-
gupta, stării de levitație și plecarea definitivă ,,fără 
lest”, evanescența, animalul fabulos, dragonul, fiind 
cel ce-i deschide, între real și ireal, drumul de fără 
întoarcere. ,,De nobisipsis silemus”. 

Romanul e presărat cu reflecții aforistice 
memorabile despre viață și moarte (O viață întrea-
gă porți în tine Paradisul și nu știi să-l descoperi”; 
Omul nu se desprinde total de real deât prin moar-
te”), artă (,,în artă trebuie să ai senzația că fondezi 
o religie”; ,,arta are o dinamică liturgică, …tinde 
spre divinație”), memorie (..Adevărata memorie 
este cea care cuprinde și visarea”; ,, Memoria este 
cea care te face până la urmă sclav”), magie (Singu-
rătatea e cea care alimentează elementele magiei”), 
inefabilul feminin (,,Zâmbetul unei femei poate 
modifica o lume”), durere (Nu poți picta nimic pe 
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frontispiciul durerii”), aserțiuni diverse (desacra-
lizarea lumii și decăderea artei; ,,Lumea de azi nu 
mai suportă visătorii!!) etc. 

Pentru a spori veridicitatea celor narate 
de eroul său, autorul introduce o Notă a editorului 
(imaginarul Dirk Boccelli, în fapt autorul însuși), 
cel care împarte manuscrisul în 33 de capitole dân-
du-le și titluri, avertizând că textul poate să pară o 
replică a secolului XXI la celebrul roman «Robinson 
Crusoe»”, o biografie ce ar aminti de Paul Gauguin 
și sălbăticia din Tahiti, precum și un Epilog în care 
nepotul și impresarul artistului, Toby Vianu istori-
sește povestea jurnalului-manuscris, a editării lui, 
prezintă o scurtă biografie posibilă a marelui pictor.

Bine scris, având toate ingredientele spre 
a captiva (mister, suspans, simbolistică adâncă și 
tensiune epică, mesaj umanist și viziune), pledând 
pentru întoarcere la natură și sacru, romanul este 
cu siguranță un eveniment editorial înscriind o pa-
gină importantă în proză românească contempo-
rană.

(Köln, iulie 2017)
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Ultima vară la Suceava

Beni BUDIC

Suceava acelor ani era un orășel destul de 
mic. Nu știu dacă număra mai mult de 20.000 de 
locuitori, dintre care mulți locuiau în case fără etaj, 
înconjurate de curți mai mari sau mai mici unde, 
cu cât te îndepărtai de centru, se puteau zări vara 
câteva straturi cu flori dar și răsaduri de roșii, ridichi 
sau ceapă verde. Aceia dintre suceveni ce locuiau în 
centru sau în jurul centrului, orășeni get-beget, ocu-
pau foste locuințe habsburgice, cam toate la primul 
și singurul etaj, deasupra magazinelor de la parter. 
Fostele apartamente ale burghezimii bucovinene din 
„anii buni” fuseseră împărțite fiecare în 2-3 modes-
te locuințe muncitorești. Chiar cei ce au avut șansa 
ca în locuința lor să fi fost inclusă camera de baie a 
apartamentului original nu aveau apă curentă mai 
mult de o oră pe zi, iar cada folosea de obicei ca re-
zervor. Aproape toate aceste clădiri erau într-o stare 
deplorabilă, cu pereții exteriori scorojiți, cu scări șu-
brede și balcoane care abia de se mai țineau. În scurt 
timp, majoritatea aveau să fie demolate iar centrul 
orașului avea să-și schimbe înfățișarea. Mai erau pe 
ici-colo, tot în zona centrală, câteva vile ridicate în 
perioada interbelică, în stilul „internațional”; în anii 
copilăriei mele, acestea își mai păstrau frumusețea, 
chiar dacă fuseseră și ele împărțite în 2-3 locuințe.

Perimetrul familiar mie al orașului se în-
tindea cam de la Cetate (chiar locuiam pe Strada Ce-
tății, dar la capătul dinspre oraș, la nr. 6), trecea spre 
străzile centrului, unde locuiau mulți dintre priete-
nii mei, apoi trecea prin acele străzi unde se desfășu-
rau promenadele serilor de vară și se cam termina în 
zona liceului „Ștefan cel Mare”. De asemeni, îmi erau 
bine cunoscute străzile ce duceau spre apa Sucevei 

și către Burdujeni. Mai rar mă aventuram însă către 
Turnul Roșu, sau mai departe, la Zamca. Acea parte 
din nord vestul orașului îmi era aproape necunoscu-
tă. S-a făcut însă ca în vara lui 1963, ultima mea va-
canță la Suceava, să am ocazia de a cutreiera aproape 
zilnic, timp de câteva săptămâni, prin acea zonă. 

Vacanța venise după animația și emoți-
ile legate de reprezentarea, prin luna mai, a piesei 
Drum bun, scumpul nostru astronaut!, pe care am 
descris-o într-o relatare anterioară. Fără a exagera, 
munca de câteva luni pentru pregătirea spectaco-
lului mi-a consumat multe energii, chiar pentru un 
adolescent de 16 ani. După spectacol, deși plin de 
satisfacție, simțeam un fel de senzație de gol. Tot 
ceea ce-mi umpluse existența în lunile anterioare a 
dispărut dintr-o dată. Nu aveam nici un fel de idei 
cum sau unde îmi voi petrece lunile verii. Galațiul 
încetase să fie posibilitatea preferată, cum fusese de 
atâtea ori în anii trecuți, după ce tanti Anuța și nene 
Zissu emigraseră în Israel. Rămânea rutina, de altfel 
destul de plăcută, dar totuși monotonă, a lecturilor 
prelungite în noapte, a sculatului târziu, întâlnirile 
cu grupul de prieteni la Mara, eventuale incursiuni 
la apa Sucevei (da, cam în urmă cu doi ani reușisem 
în sfârșit, singur, sa învăț să înot !!), plimbările prin 
oraș și interminabilele discuții cu Mihai Drișcu și cu 
fetele (Mira, Mara și Betty). Și mai intrase în discu-
ție un plan al bunicilor de a face la sfârșit de august 
un voiaj de o săptămână la București, la rude, iar eu 
urma sa-i însoțesc. Minunată perspectivă pentru un 
tânăr care de fapt nu cunoștea Bucureștiul decât su-
perficial, după câteva scurte vizite în copilărie. Dar 
până la sfârșit de august mai erau vreo două luni 
bune... Tocmai atunci l-am întâlnit pe Mihăiță Rusu, 
unul din cei mai simpatici colegi de clasă. De statură 
mijlocie, cu o coamă de păr negru, frumos, cu ochi 
inteligenți și un veșnic zâmbet ștrengar, Mihăiță, era 
apreciat și iubit de toți pentru istețimea și jovialitatea 
sa, chiar dacă nu era printre cei mai buni elevi. Mi-a 
povestit că lucrează la DSAPC (pentru cei neinițiați: 
Direcția de Sistematizare Arhitectură și Proiectare 
a Construcțiilor) ca ajutor al unei domnișoare ingi-
ner, care face niște măsurători de cadastru în carti-
erele de la periferia orașului. Din vorbele lui reieșea 
că lucrul e floare la ureche, șefa e simpatică, și chiar 
salariul e mișto... Păcat doar că perioada de angaja-
re a elevilor e limitată la trei sau patru săptămâni, 
iar el urma în câteva zile să-și termine serviciul, așa 
că dacă mă interesează, să fug repede la DSAPC să 
nu mi-o ia careva înainte... Ceea ce am făcut chiar 
în dimineața următoare, când m-am prezentat cu 
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buletinul la sediul întreprinderii. Dacă îmi amintesc 
bine, acesta se afla în apropiere de cinematograful 
„Tineretului”, într-o clădire vastă, cu o curte interi-
oară în care se intra printr-o boltă mare, pe sub care 
putea trece cu ușurință un camion. 

Și așa se face că din dimineața zilei de luni a 
următoarei săptămâni am devenit salariat temporar 
la DSAPC Suceava. Pe Betty, domnișoara inginer, 
am întâlnit-o chiar în curtea întreprinderii lângă o 
căruță cu cal, în care un lucrător încărca echipamen-
tul. Acesta era compus în primul rând din teodolitul 
„Zeiss”, ambalat într-o cutie de metal cilindrică, cu 
capacul bombat, înzestrată cu o curelușă ce folosea 
de mâner. Cea ce am înțeles de la bun început era că 
teodolitul trebuia păzit ca ochii din cap, să nu pri-
mească, ferească sfântul, vreo lovitură. Apoi urma 
trepiedul de lemn al teodolitului, într-o husă dintr-o 
țesătură foarte rezistentă, ca foaia de cort, care în 
plus, era întărită cu piele la partea superioară, pro-
tejând mecanismul înșurubat în aparat. Urma sta-
dia, o riglă lungă de vreo doi metri jumătate, mar-
cată centimetric cu semne și cifre în roșu și negru, 
compusă din două jumătăți și ambalată într-o husă 
jerpelită. La sfârșit au fost încărcați vreo trei piloni 
de lemn, cam de un metru jumătate, vopsiți în benzi 
alb-roșu. După asta, omul cu căruța a mai trântit 
înăuntru câțiva țăruși de fier și un ditamai ciocan, pe 
care doar el era în stare să-l mânuiască și apoi a sărit 
pe capră. Betty si-a pus pe umăr o geantă mare, dita-
mai sacul, în care se aflau pălăria, o păturică, caietul 
de notare a măsurătorilor, ruleta, un sandviș, câteva 
fructe și încă o adevărată comoară despre care voi 
vorbi mai încolo. A urcat sprintenă în căruță, lângă 
vizitiul nostru și m-a îndemnat să urc și eu în spa-
te, printre piesele de echipament. Nu prea comod, 
dar noroc că drumul n-a fost lung. Căruța ne-a lăsat 
lângă o casă de gospodari, pe o străduță din zona 
Zamca, aproape de capătul orașului. Acolo Betty a 
schimbat ceva vorbe cu stăpâna locului și în câteva 
minute parte din echipament a fost plasat în maga-
zia din curte. Căruțașul nostru a pornit doar cu cio-
canul și țărușii de fier, să-i bată în pământ în locuri 
știute doar de el și de domnișoara inginer, după care 
nu l-am mai văzut mai bine de-o săptămână.

Betty mi-a arătat cum se montează teodoli-
tul pe trepied apoi și l-a pus pe umăr, băiețește. Mie 
mi-a dat să car stadia, bețele alb-roșu și sacoșa ei vo-
luminoasă și am pornit. După cel mult vreo sută de 
pași, am ajuns la un loc umbrit, unde, între gardul 
unei curți și șanțul năpădit de iarbă și flori de muș-

ețel, lângă un loc însemnat cu cretă roșie pe gard, a 
găsit - bătut bine în pământ - capul unui țăruș de fier, 
ca acelea aduse în căruță. Acolo am instalat noi te-
odolitul și Betty l-a calibrat cu firul cu plumb, exact 
deasupra țărușului ce marca punctul de pornire al 
unui nou set de măsurători.

Betty Abramovici împlinise la începutul 
acelei veri 29 de ani și era deja cineva ce-și cunoștea 
bine valoarea. Era de statură mijlocie, puțin (numai 
puțin !) plinuță, o față rotundă și determinată, nasul 
oarecum ascuțit - toate încoronate de o frumusețe 
de bucle blonde și de o pereche de ochi ca albastrul 
cerului. Aveam să aflu că la Suceava ajunsese cu ser-
viciul, că era încă celibatară, că familia (părinții și o 
soră mai tânără, chiar de vârsta mea) locuia la Făl-
ticeni, unde ea se născuse și crescuse. Studiile la fa-
cultatea de geodezie, pe la începutul anilor '50, i-au 
cerut multe sacrificii, dar voința ei de fier a ajutat-o 
să răzbată și să devină domnișoara Inginer, cum vi-
sase tatăl ei. 

Am început lucrul și, așa cum spusese Mi-
hăiță, nu era deloc greu. Mai ales că înainte de toate, 
Betty a scos din sacoșa ei „comoara”: un radio tran-
zistor portabil Tesla, ultimul răcnet al tehnologiei 
socialiste cehe. Aparatele de acest gen deveniseră pe 
atunci un adevărat simbol al modernismului și nu 
era tânăr să nu fi visat la o astfel de bijuterie. Eu unul 
nici să visez nu îndrăzneam... Radioul era cam de 
măsura unei cărți voluminoase, din material plas-
tic de o culoare deschisă și avea un mâner de metal, 
pliabil, căptușit tot cu plastic. Pe partea de sus, pe 
dreapta, era un disc transparent, cu marcații, ce ser-
vea la căutat frecvența dorită. Betty a găsit repede un 
post ce transmitea muzică ușoară și a pus radioul pe 
păturica întinsă pe iarbă, lângă trepiedul teodolitu-
lui. Din acel moment, munca a devenit o adevărată 
plăcere...

După ce am scos stadia din husă și am mon-
tat cele două jumătăți, aceasta ajunsese de lungimea 
unei prăjini. Întâi, cu bețele alb-roșu într-o mână și 
cu capătul ruletei în cealaltă, marcam, fie cu bățul, 
fie cu vreo piatră și cretă roșie, punctele de măsurat 
așa cum mi le indica Betty. Apoi, eu reveneam cu 
stadia în fiecare punct iar Betty, cu teodolitul, citea 
prin lunetă valorile și le nota imediat în caiet. Astfel 
am continuat, fără prea multă grabă, un ceas sau un 
ceas și jumătate, după care Betty a declarat că a sosit 
ora pauzei. S-a așezat pe păturică și m-a invitat să 
șed si eu. A scos din geanta-sacoșă niște fructe, m-a 
cinstit și pe mine și a inițiat o discuție scurtă: de unde 
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sunt părinții, cum o duc cu școala, ce mă pasionea-
ză și alte câteva subiecte pe care le-am tratat destul 
de rapid și superficial. Toate pe fundalul muzical al 
radioului Tesla. La fel s-a întâmplat si la următoarea 
pauză, către prânz, când ne-am mâncat sandvișuri-
le. Ziua de muncă s-a terminat la scurt timp după 
asta. Am strâns echipamentul, l-am dus în maga-
zia familiei unde am poposit dimineața, ba am fost 
cinstiți cu apă 
rece și am luat-o 
pe jos spre oraș. 
Nu era mai mult 
de ora 14 când 
ne-am despărțit 
în centru și am 
stabilit să ne în-
tâlnim a doua 
zi, pe la 8.30, în 
fața casei unde 
rămăsese echi-
pamentul. Astfel 
a luat sfârșit pri-
ma zi de lucru 
din cariera mea. 
Viitorul se arăta 
promițător...

Z i l e -
le următoare au 
trecut foarte ase-
mănător. Vremea 
frumoasă ne-a 
permis să colin-
dăm cu măsură-
torile ge o dezice 
străduțele acelei 
margini de oraș, 
ca și străzile ce 
duceau într-aco-
lo dinspre centru, locuri care până atunci îmi fuse-
seră aproape necunoscute. O dată sau de două ori 
am mai trecut pe la întreprindere, în centru, să luăm 
sau să schimbăm diverse lucruri din echipamentul 
necesar. Căruța ne ducea spre vreo gospodărie nouă, 
mai apropiată de zona măsurătorilor, ce avansau zi 
de zi spre alte străduțe. Discuțiile cu Betty erau mai 
frecvente și mai prietenești, dar domnișoara ingi-
ner știa cum să păstreze distanța de rigoare față de 
subalternul licean, așa că gama subiectelor abordate 
a rămas cam redusă. Munca era destul de ușoară și 
mai ales interesantă, într-o companie plăcută, pro-

mitându-mi și un câștig frumos în perspectiva visa-
tului voiaj la București. Și nu mai puțin important: 
după amiezile și serile eram liber să le petrec cu pri-
etenii, ca de obicei. Fără îndoială, chiar dacă nu mai 
exista perspectiva Galațiului, era o vară minunată.

Într-una din zile, pe când ne mâncam 
sandvișurile, Betty îmi povesti că sora ei mai mică, 
liceană ca și mine, absolventă de clasa a X-a la Făl-

ticeni, se află la 
ea, venită pentru 
două-trei zile de 
vacanță la Su-
ceava, „orașul 
mare”. Oricât o 
fi fost Suceava 
de mare, față de 
Fălticenii acelor 
ani, posibilitățile 
de distracție erau 
destul de reduse, 
așa că Betty m-a 
întrebat dacă aș 
fi de acord s-o 
întâlnesc pe sora 
ei într-o după 
amiază și să ne 
plimbăm prin 
oraș. Bineînțeles 
că am acceptat 
fără nici o rezer-
vă, deși aveam 
impresia că atât 
Betty cât și, pro-
babil, sora ei, nu 
aveau mari ilu-
zii în ce privește 
potențialul dis-
tractiv al întâlni-

rii cu un muncitor-elev. 
Pe Rica am întâlnit-o în orele mai târzii 

ale după-amiezii, la intrarea în grădina publică. Se-
măna mult cu sora ei: aceiași ochi, același păr, dar 
statura mai zveltă, fața și privirea îi dădeau o alură 
de siguranță de sine mai accentuată. De la prima 
privire, chiar dacă nu era regina promoției, părea 
simpatică și ceea ce era cel mai important: părea a 
fi fată deșteaptă. Cred că purta pantaloni „pescar”, 
ce-i ajungeau puțin peste genunchi, și care erau 
atunci foarte în vogă, o bluză de culoare deschi-
să iar pe braț ținea o jachețică subțire. La început 
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ne-am plimbat puțin prin centru și nu prea știu ce 
subiecte am abordat. Probabil n-a trecut mult timp 
până am înțeles amândoi că avem preocupări și 
preferințe comune, că citim cam aceleași articole 
în Contemporanul, că am văzut cam aceleași filme 
și piese de teatru. Eu i-am relatat pe larg cum am 
reprezentat spectacolul Drum bun, scumpul nostru 
astronaut! iar Rica mi-a povestit despre pasiunea 
ei pentru teatru și cum s-a făcut că încă în clasa 
a IX-a a jucat rolul feminin principal din Năpasta 
lui Caragiale pusă în scenă (cam curioasă alegere 
...) de profesoara lor de română. Am mai discutat 
despre piesele lui George Bernard Shaw, pe care 
din întâmplare le citiserăm amândoi recent și des-
pre altele multe. După ce parcurseserăm centrul de 
vreo două ori, am pornit-o spre pădurice. Pe drum, 
cam pe lângă mănăstirea Sfântul Ioan, câțiva zur-
bagii ne-au depășit și au ațâțat niște albine ce roiau 
pe acolo. Când una din albine a înțepat-o pe Rica 
la braț, au fugit răzând. Dar în pofida incidentului, 
Rica s-a comportat cu mult sânge rece. Si-a șters 
locul cu o batistă udă, și – cu toate că era roșie la 
față de durere – nu a scos nici un țipăt, nici o vorbă 
și după doar câteva minute a ținut să continuăm 
plimbarea și discuția. Ne-am despărțit ceva mai 
târziu, când începea să se întunece, tot pe lângă 
parc. A doua zi Rica s-a întors acasă, la Fălticeni. 
De atunci n-am mai întâlnit-o vreodată.

Cred că plimbarea cu Rica s-a petre-
cut într-o după amiază de sâmbătă. Când m-am 
prezentat luni dimineața la lucru, Betty s-a uitat 
lung la mine și mi-a spus cât de plăcut surprinsă 
a fost când sora ei i-a povestit cum, contrar tutu-
ror așteptărilor, însoțitorul trimis s-a dovedit a fi 
un partener de discuție „de nivel”... Nu gândea că 
la Suceava sunt liceeni ce citesc Contemporanul... 
Trebuie să recunosc că cele auzite de la Betty mi-
au dat multă satisfacție. I-am mulțumit fără să mai 
pomenesc că și eu am fost impresionat de faptul 
că la Fălticeni erau fete de nivel intelectual ridicat. 
Apoi ne-am continuat măsurătorile printre casele 
de pe Zamca. Era ultima mea săptămână de lucru. 
Iani, vărul meu, avea să-mi ia locul în echipă, chiar 
dacă abia absolvise clasa a VIII-a. Măsurătorile în 
zona Zamca se terminaseră, iar Betty a preluat un 
teren nou, pe dealul din Burdujeni. 

Zilele de vară ce-au mai rămas s-au scurs 
repede. Ultima săptămână a lui august am petre-
cut-o la București, cu bunicii. Eram aproape cu to-

tul liber să cutreier orașul după voia mea, la prima 
mea întâlnire mai serioasă cu Bucureștiul, visul tu-
turor provincialilor. A fost minunat. Bineînțeles că 
banii câștigați la DSAPC s-au dovedit de mare fo-
los. La Suceava am revenit în zile ploioase de înce-
put de septembrie. Școala era în mutare, în sfârșit, 
în clădirea nouă ce fusese ridicată pe strada Petru 
Rareș. Parte din elevi am fost mobilizați la descăr-
cat băncilor, aduse din clădirea unde școala fusese 
plasată temporar în anul anterior. Apoi am început 
clasa a XI-a. Nu știam pe atunci că nu o voi ab-
solvi la Suceava. În aprilie, în toiul vacanței de pri-
măvară (erau și zilele de Pesah - Paștele nostru, al 
evreilor) am fost anunțați de autorități că ne-a fost 
aprobată, după șase ani de așteptare, plecarea spre 
Israel. Două săptămâni mai târziu, într-o seară de 
sâmbătă, am părăsit Suceava. Au trecut de atunci 
53 de ani. De la zilele de muncă la măsurători și 
întâlnirea cu Rica, sunt deja 54 de ani ! Pe Betty și 
pe Rica le-am cam uitat, de-a lungul anilor, după 
cum se pare că nici dânsele n-au păstrat vie vreo 
amintire din zilele acelei veri a lui 1963.

***
Acum vreo trei luni o cunoștință mi-a 

recomandat o carte lansată recent. E vorba de un 
volum de amintiri, scrise într-o manieră ce com-
bină realul cu visul, nostalgia cu durerea, despre 
viața unei adolescente și a familiei sale în Fălticenii 
anilor `60. Cartea e scrisă în ebraică și se numeș-
te Republicii 65, adresa din micul oraș a familiei 
Abramovici. Din cele câteva rânduri de pe coperta 
a IV-a, am înțeles că autoarea a mai publicat un ro-
man și o carte pentru copii. De asemeni e activă de 
mulți ani, ca dramaturg, regizoare și actriță în cer-
curi dramatice din orașul unde locuiește, în nordul 
țării. Se numește Rika Ram. 

După ce am citit primele pagini nu m-am 
putut abține să nu răsfoiesc, cu nerăbdare, către 
capitolele dedicate anilor de liceu ai autoarei. Spre 
dezamăgirea mea, n-am găsit nici o aluzie la zilele 
de vară ale lui `63. A doua zi am reușit să vorbesc 
cu Rika la telefon, iar peste alte câteva zile, cu Betty. 
Nu, nici una, nici alta nu-și amintesc de adolescen-
tul purtător de teodolit și pasionat de teatru, dar 
aprobă absolut toate amănuntele povestirii.

Probabil că a fost odată, că de n-ar fi fost, 
nu aș fi avut ce povesti... 
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Simion GOCIU

Priporul căprioarelor*

1.
Prin liniștea spartă de păsări auzi, parcă, 

o voce stranie. Și nu înțelegea din ce parte ajungea 
până la ea. Semăna mai mult cu un sunet ireal, ce o 
răscolea până-n adâncuri și de care nu putea scăpa.

Pădurea se ridica spre cer în toată splen-
doarea ei verde.Nu trăda prezența nimănui prin 
apropiere și i se păru că, în genere, ar fi în stare să 
nege chiar și propria-i prezență, făcând-o astfel să 
devină o închipuire sau o taină a pădurii, ca și su-
netul ori vocea care i se păru că o aude. La gândul 
acesta un fior îi fremătă sângele, scurt, purtându-i 
din tălpi înspre șira spinării o undă de răcoare, iar 
undeva, sus, deasupra capului parcă își auzi numele. 
Cine ar fi putut să o strige, că nu văzu în jur nimic 
altceva, decât frunzele tremurânde ușor în ritmul 
unui dans halucinant ori, poate, în hohotul unui râs 
neștiut până acum. Și i se păru că ele, frunzele, nu 
fac altceva decăt să-l ascundă pe cel care a strigat-o, 
iar de pe buzele ei se desprinsese, risipindu-se în jur, 
întrebarea:

— Cine e?!
Urmărea cum vocea i se rostogolește prin-

tre copaci, pe după frunze, căutând, parcă, pe cel 
care ar fi strigat-o ca, până la urmă, să se șteargă de 
tot ce atinge pânâ ce nu rămâne nimic din ea.

Ieși la cărare și porni spre cantonul pădura-
rului. Acesta era un unchi de-al ei și a lui a fost ideea 
de a-și petrece vacanța aici. De câte ori îl vedea, dar 
se întâlneau foarte rar, ea se simțea mereu intimida-
tă de felul lui de a fi, de hainele lui veșnic crăpate pe 
la încheieturi, de cămașa întotdeauna descheiată la 
nasturii de sus din pricina gâtului scurt și nemaipo-

menit de gros. Unchiul Anton stă mai mult în inima 
acestei păduri, pe care o cunoaște și o înțelege atât 
de bine, încât nici pe sine însuși nu se cunoaște așa, 
ca să nu mai vorbim despre oarecare altcineva dintre 
apropiații lui.

Era încă devreme. Știa că nu-l va găsi la 
canton. De fapt, nici nu s-a pornit într-acolo pentru 
a-l căuta pe dânsul și a-i cere vreo explicație oare-
care. Între timp, începuse să creadă că totul ce i se 
întâmplă poate fi o surmenare ușoară sau o beție 
produsă de aerul proaspăt și tare cu miros de răși-
nă. Dar își aminti că și ieri, și alaltăieri același sunet 
sau voce o urmărea învăluind-o într-o spirală fluidă 
prin care trecea fără să-i acorde vreo atenție. Și ar 
fi trecut așa și mai târziu, cu certitudinea că e ceva 
obișnuit, așa cum ar trece prin zgomotul orașului, 
dacă ar fi acolo și nu aici, fără să-l simtă măcar. Da, 
fără să-l simtă în creșterea și descreșterea lui, așa 
precum nici în prezent n-ar fi în stare să explice un 
hotar oarecare al apariției lui, fiindcă se strecura pe 
nesimțite în timpanele ei și bătea acolo cu mii de 
ciocănașe invizibile într-un tact bizar, ca să dispară, 
în cele din urmă, la fel pe neobservate, spălat parcă 
de apele unui vis oarecare. Și anume acest fapt o în-
tărâta mai tare și ea simțea o exploatare spirituală ce 
o învăluia în acel mister care n-o lăsa să se gândeas-
că la altceva decât la o eliberare cât mai grabnică din 
mrejele acestei senzații. 

Pe o potecă împânzită de tufari apăru, pe 
neașteptate, botul catifelat al unei căprioare. La ve-
derea lui, o cuprinse un fior de spaimă, dar, după ce 
se dezmetici al cui este, își reveni, doar inima conti-
nua să i se zbată puternic. Privea acum țintă la aceas-
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tă minune care adulmeca aerul cu nările umflate un 
timp oarecare, ca apoi, simțind prezența unui străin 
în preajma sa, să facă un salt și să dispară în desișul 
de cealaltă parte a cărării. 

Dispariția căprioarei, atât de neașteptată ca 
și apariția ei, a făcut-o să uite, la moment, de sen-
zația trăită mai înainte și să cotească de pe cărarea 
ce ducea înspre canton, coborând panta pe urmele 
căprioarei. Atentă, aplecându-se pe sub crengile tu-
farilor, ce se îmbulzeau deasupra ei. După un timp 
oarecare, în față i s-a deschis un luminiș, iar sub râpa 
abruptă din partea opusă sclipea ochiul unui cuibar 
de apă. Și iar aude, de data aceasta deslușit, acel su-
net straniu. Pornea de aici, unde câteva ațișoare de 
apă se împreunau și, unite, se prelingeau de pe buza 
unei lespezi de piatră îmbrăcată în mușchi prăbu-
șindu-se de acolo, de sus, peste oglinda iezăturii, 
unde se spărgeau în stropi gata să sară din matca lor, 
dar coborau resemnați, cotilindu-se un timp ca niște 
boabe de safir pe oglinda apei, ce îi înghițea până la 
urmă. 

Se oprise la câțiva pași de închipuirea de 
iezer, sub coroana unei tufe de alun, privind și ascul-
tând cântecul apei. Aerul, încremenit între zidurile 
de smarald ale poieniței, părea că o zidește într-un 
miracol. S-o facă una cu el. „Să nu-mi spună unchiul 
Anton despre minunea aceasta?” Și la gândul că ar 
fi fost nedreptățită, s-a ridicat brusc, pornind spre 
canton pentru a-i cere socoteală. Nici nu și-a dat 
seama când a ajuns la cărăruie, iar de acolo – la can-
ton. Unchiul Anton o aștepta în prag.

— Ai fost acolo?
— De unde știi? l-a întrebat, la rândul ei, 

mirată.
— Nu trebuia să treci pe acolo. Nu trebu-

ia...
— Dacă mă striga cineva. În toate zilele, de 

când am venit la dumneata. De ce nu mi-ai spus ni-
mic până acum?

Unchiul Anton a înțeles că nu va scăpa 
până nu-i va spune toată povestea și o împăcă:

— Bine, să așteptăm până mâine...

2.
Mai mult n-a scos o vorbă. S-a așezat pe 

scara gangului, cu coatele pe genunchi și sprijinin-
du-și fruntea în căușul palmelor. Privit dintr-o parte, 
părea un mal răsturnat, pe lângă care ea s-a strecu-
rat intrând în casa cea mare îmbăiată de miresmele 
florilor aninate la grindă. S-a trântit în patul înalt și 

larg strângându-și genunchii la gură și cuprinzân-
du-i cu mâinile. Nici singură nu știa de ce. Poate de 
aceea că l-a găsit pe unchiul Anton atât de abătut, 
poate... O fi trecut o bucată bună de timp, când a 
auzit cum o strigă unchiul:

— Laura!
— Te ascult, unchiule...
— Ce ai de gând să mai faci până deseară?
— Nimic, unchiule.
— Bi-i-ine, a întins el cuvântul de-ți părea 

că-i gata să se spargă în cioburi mărunte.
Mai mult nici el, nici ea nu au rostit o vor-

bă. El continua să stea pe scara gangului, cu fruntea 
sprijinită în palme, ea – covrigită în pat, ațipind în 
cele din urmă. Unchiul Anton, care între timp s-a ri-
dicat de acolo, de pe scara gangului, a intrat în tindă 
și a crăpat ușa de la casa cea mare. Și dacă a văzut-o 
dormind, a ieșit afară și s-a îndreptat spre poartă, 
ieșind din ogradă. Pașii îl purtau spre locul acela, de 
unde a venit nepoata și despre care nu i-a spus ni-
mănui. Nici ei. Și nici nu a trecut pe acolo de atunci, 
din noaptea aceea sângeroasă. „Doamne, s-a gândit 
el, ce fac? De ce pașii mă poartă într-acolo? De ce 
trebuie iar să-mi zgândăresc rana?” Dar era peste 
puterile lui să cârnească în altă parte, să-și stăvileas-
că amintirile ce năboiau în afară și nu mai puteau fi 
oprite. Acolo, în ungherașele tainice ale minții lui, 
unde s-a străduit să le îngroape odată și pentru tot-
deauna și unde au dormit până zgâtia de nepoată i 
le-a răvășit iar.

Pădurea se împotrivea. Își întindea crengi-
le în calea lui, dar el și-a întins înainte mâinile ca 
pe niște coarne de bour și împingea crengile cu ele 
desfăcându-le în două și croindu-și drum spre ieze-
rul de la priporul căprioarelor, da, s-a trezit ultimul 
bour rămas în pădurea aceasta și nimeni nu-l putea 
opri din calea sa, nu-l putea abate în altă parte. Nă-
rile i se umflau tot mai tare și mai tare, suflarea îi 
devenea tot mai zgomotoasă și se prefăcea într-un 
geamăt lung. Nu vedea nimic în față. Numai umbre, 
umbre îi jucau înaintea ochilor și nu le putea ghici 
ale cui pot fi ele, umbrele acestea din jurul lui. Ca 
și atunci, cu mulți ani în urmă, când era insoțit de 
Laura, mireasa lui...

S-au pornit de acasă în zori, după ce au 
primit binecuvântarea părinților. Anton a călăuzit-o 
într-un loc ferit, în inima pădurii, și i-a spus:

— Laura, aici ne oprim și așteptăm până va 
asfinți soarele.

— Fie cum zici tu, Antoane, i-a răspuns ea 
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și s-au așezat între două tufe de alun.
Laura i-a luat traista cu merinde de pe 

umăr, a scos un ștergar alb, l-a așternut și a așezat 
câte ceva din bucatele pregătite în ajun. Au ciugulit 
un pic din ele, apoi s-au pus pe așteptare. Din timp 
în timp, ea îl întreba:

— Dar ceilalți vor veni, Antoane?
— Vor veni, Laura, vor veni, îi răspundea el 

tipărind-o cu palma pe umăr.
După ce tăceau o habă de vreme, ea îl în-

treba iar: 
— Vor veni, oare, toți?
— Vor veni, că nu au încotro. Asta ni-i scă-

parea. Că cine știe când pot veni după noi să ne ducă 
prin străinătăți și să umple lumea cu noi.

— Adevărat grăiești. Dar nu știu de ce ini-
ma parcă mi se zbate mai altfel. Parcă ar vrea să-mi 
spună ceva. Tare neplăcut.

— Așa-i întotdeauna, când ți-i teamă de 
ceva.

— Și când presimți ceva rău, Antoane?
— Apoi, ce poate fi mai rău decât să lași 

totul și să-ți iei lumea în cap ca să scapi de moarte.
— Dar inima, Antoane?
— Ți se zbate așa de aceea că vom trece 

poate ultima oară pe la pripor. Ți-aduci aminte, La-
ura?

— Cum să nu, Antoane, când mă gândesc 
la pripor și la iezer, nu știu cum inima mi se strânge 
în piept cu durere.

— Poate de aceea că vom fi ultima oară 
acolo, unde te-am strâns în brațe și te-am sărutat 
întâia oară.

— A fost de Duminica Mare, Antoane. 
— Da, Laura, când ne-am spus că ne sun-

tem dragi unul altuia. Și inimii tale îi pare rău. Și 
inimii mele îi pare rău, că nu știm când vom mai 
trece pe le iezer. Și dacă vom mai avea norocul să 
mai trecem pe acolo după noaptea, pe care o aștep-
tăm acuma.

La vorbele acestea, fata s-a lipit de pieptul 
lui Anton și i-a spus:

— Strânge-mă, Antoane, strânge-mă în 
brațele tale. Poate mi-oi spulbera teama, că numai 
unul Dumnezeu știe ce ni se va întâmpla la noapte.

— Să ne lăsăm în paza lui, Laura.
— Să ne lăsăm.
Și Anton a strâns-o la piept, ocrotind-o cu 

brațele lui vânjoase. Timpul se măcina încet. Atât de 
încet încât îți părea că el, timpul, își picură clipele 

dintr-o lumânare nemaipomenit de mare, pe care 
ziua n-o poate topi. Înțepeniseră și frunzele copa-
cilor. Nici o boare de vânt nu le clătina. Printre ele, 
ba ici, ba dincolo se ițea câte un sfârc de cer aproape 
negru de adânc ce era.

— Doamne, Antoane, ce limpede-i cerul. 
Și ce adânc.

— O fi semn bun, Laura, semn bun, îi răs-
pundea el să o liniștească. Dar cum să o liniștească 
mai bine, dacă și în sufletul lui se aciua o neliniș-
te ciudată: „O fi din pricina Laurei”, își spunea el în 
sine. 

— O veni și ea, Lăzăroaia, călăuza?
— D-apoi nu i-am plătit? Ne-a cerut un to-

bultoc de făină. I-am dat doi.
— Și zgarda mea, Antoane, cea din bănuți 

de argint.
— Și zgarda i-ai dat?
— Dacă se uita nu știu cum prea lung și 

jinduitor la ea. Atunci am întrebat-o dacă-i place. Și 
ea a spus că-i place mult zgarda mea. 

— Chiar i-ai dat-o? Și nu ți-a părut rău?
— Nu mi-a părut rău, Antoane, că i-am 

spus că tu mi-i cumpăra alta. Numai să aibă grijă de 
noi și să ne treacă dincolo, să-mi poți cumpăra alta. 

— Și ți-oi cumpăra, Laura, din bănuți de 
aur. Ca să știi cât țin la tine.

— Și eu, Antoane, țin la tine. Ca la lumina 
ochilor. Și de asta mă tem.

— De ce te temi?
— Să nu te pierd.
— Cum să mă pierzi, dacă țin și eu la tine?
— Dar știi ce s-a întâmplat mai înainte?
— Pușchea pe limbă, Laura. Cum ar putea 

să ni se întâmple și nouă așa ceva?Ei s-au pornit ziua 
din sat. Au făcut zarvă mare și au vorbit mult. Noi 
am ieșit în liniște, când satul dormea încă.

— Dar ceilalți?
— Și ei tot, că așa ne-a fost vorba. Acuma 

și ei vor fi pe undeva prin pădure, așteptând să în-
nopteze.

— Și atunci ne vom aduna cu toții lângă 
iezer?

— Da, Laura.
Nici sete, nici foame nu le-a fost toată ziua, 

iar timpul ce greu mai trecea. De aceea, când privi-
ghetoarea a început să fluiere ciobănește, Anton a 
tresărit.

— Ce s-a întâmplat?
— Nimica, Laura. Mi s-a părut că suntem 
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la stână și ciobanii mână oile la strungă. Ptiu! pasăre 
șugubață.

— A trecut ziua, Antoane. Poate cea mai 
grea și mai lungă zi din viața mea.

— Da, înserează. Ar fi bine să punem ceva 
la inimă, că cine știe când și unde vom mai îmbuca 
ceva.

Laura a desfăcut iar traista la gură. A scos 
iar același ștergar din pânză de tort bine ghilită și 
Anton i-a spus:

— Ce alb îi ștergarul.
— Alb, Antoane, că mama m-a învățat 

cum se ghilește tortul mai bine.
— Ai să fii o gospodină bună, Laura, i-a 

răspuns Anton cu un fel de mândrie în glas.
La vorbele lui, fata s-a îmbujorat, a lăsat 

ochii în jos și cu mâinile tremurând de emoție (sau 
poate de frica ce i s-a cuibărit în suflet) a început 
să scoată bucatele din traistă, așezându-le pe ștergar. 
Anton, ca să spună ceva, a întrebat-o:

— Ți-aduci aminte cum am fost vara tre-
cută la joc la Pomârla?

— Cum să nu, Antoane.
— Dar de prietenul meu îți mai amintești?
— S-o fi însurat, Antoane, că avea mireasă 

frumoasă.
— Dar tu ești mai frumoasă.
— Îți pare ție.
— Cred că mai ții minte ce ne-a spus.
— Țin minte și asta.
— Apoi, dacă dă Domnul și scăpăm cu 

bine în noaptea aceasta, îl rugăm să ne cunune. 
Chiar duminică.

Mai mult au vorbit, iar din bucate au ciu-
gulit numai. Ca și dimineață. Ca două păsări ale ce-
rului. La gândul acesta, Laura, a spus, ca pentru sine:

— Ce bine li-i păsărilor. Zboară încotro le 
poftește inima. Și nu se tem de grăniceri cu arma la 
picior. Iar noi, Antoane... Și inima asta a mea vrea 
ceva să-mi spună.

— Se întunecă, Laura. E timpul să ne stre-
curăm spre locul întâlnirii. Spre iezerul de la pripor. 
Că-i departe de aici, de unde suntem noi, iar prin 
întuneric ne va fi greu să mergem mai repede.

— Să ne pornim, Antoane, i-a răspuns ea 
aproape în șoaptă. Dar cum vom afla unii de alții?

— Ai auzit cum cântă huhurezul. Ne-om 
chema unii pe alții ca huhurezii. Așa ne-a sfătuit că-
lăuza...

3.
Până la pripor era cale lungă. Întunericul 

se îngroșa tot mai tare și mai tare. Anton mergea 
înainte dând crengile în părți cu atenție. Din urma 
lui se strecura Laura. Atât de ușurel călca, încât An-
ton o întreba în șoaptă:

— Unde ești?
— Aici, îi răspundea la fel de încet.
Ocoleau orice cărăruie și mersul le era greu 

și încet. Într-un târziu au început să coboare panta 
înspre iezer. De încordare, Laura obosise și răsufla 
greu. Anton s-a oprit și i-a spus:

— Să ne odihnim un pic, Laura.
— Să ne odihnim, i-a răspuns ea și s-a lăsat 

pe vine lângă dânsul. Se aflau la câteva sute de metri 
de la locul întâlnirii. În apropiere era cărarea. Anton 
scruta încordat întunericul: poate va observa ceva. 
În jur - liniște că o puteai împunge cu degetul. Doar 
câte un fâlfâit de pasăre speriată se auzea pe undeva. 
Cineva le zburătăcea și ele își schimbau culcușul.

— O fi cineva de ai noștri?
— O fi, Laura, îi răspundea Anton. 
În cele din urmă, s-a auzit un trosnet de 

vreascuri și foșnet de crengi. Laura s-a lipit strâns 
de Anton și el îi auzi cum inima-i bate cu putere: 
tuc-tuc! tuc-tuc! Părea că, gata, îi sare din piept. A 
încercat s-o liniștească:

— O fi de-ai noștri. 
Laura nu i-a putut răspunde nimic. Lim-

ba i s-a lipit de cerul gurii, așa de tare i se uscase. 
Două șuvițe de sudoare i s-au prelins de la tâmple pe 
obraji. S-au împreunat la vârful bărbii și de acolo au 
început să-i picure în poale. Era încordată ca o pisi-
că gata în orice clipă să facă un salt. Încotro? De ce?

S-au auzit și alte foșnete de frunze și po-
cnete de vreascuri din mai multe părți, iar dinspre 
iezer a răsunat un țipăt de huhurez. De undeva, din 
dreapta lor, i-a răspuns cineva. S-au mai auzit și alte-
le. Care — de mai departe, altele erau aproape de tot. 
Înseamnă că se adunau cu toții la locul de înțelegere. 
Anton a dat să împreuneze și el palmele, dar Laura 
l-a prins de mânecă și i-a șoptit rugătoare:

— Anton, să rămânem aici. Nu pot merge 
mai departe. Picioarele nu vor să mă slujească. Iar 
inima...

— Să coborâm, Laura, să coborâm, că-i 
timpul. Din vale, strigătul huhurezului devenea tot 
mai insistent, dându-le de înțeles celora care nu au 
ajuns încă să se grăbească.

— Să pornim, Laura. Călăuza ne așteaptă, 

Proză
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a mai îndemnat-o Anton și a prins-o de subsuori, 
ajutându-i să se ridice de jos.

Ea tremura ca varga și Anton o ținea de 
mână. Când au ajuns în poienița de lângă iezer, că-
lăuza era în mijlocul ei, ceilalți înconjurând-o din 
toate părțile.

— Sunteți cu toții? i-a întrebat ea cam iri-
tată.

— Au venit și Anton cu Laura, i-a răspuns 
cineva.

— Atunci eu mă urc sus. Dacă-i bine,vă 
dau semn.

— Dar,a încercat cineva să spună, poate o 
luăm prin văgăună...

— Deștept mai ești, l-a repezit ea cu vorba.
Și fără să mai spună ceva, a început să se 

cațăre pe panta opusă prinzându-se cu mâinile de 
crengile tufarilor și pufăind ca o locomotivă hrănită 
cu paie. Cei rămași în poieniță așteptau să ajungă 
Lăzăroaia acolo, sus, și să le deie semnalul...

4.
Ce liniște adâncă se lăsase în jur și, Doam-

ne, cum li se zbăteau inimile în piept, fiecare în parte 
nu-și auzea nici propria respirație. Numai tâmplele le 
zvâcneau până la durere. Se auzea foșnetul crengilor 
și câte o vorbă șoptită, dar plină de nervi, a călău-
zei care urca întruna să ajungă acolo, sus, și să le dea 
semnalul că, iată, pot urca și ei. Cu cât se îndepărta 
Lăzăroaia, cu atât se stingea mai mult foșnetul frun-
zelor, până, în cele din urmă, dispărea cu desăvârșire.

— O fi ajuns? întreba cineva.
— S-o fi odihnind? făcea altul.
— Să așteptăm semnalul, răspunde un al 

treilea și iar se lăsa liniștea peste ei. În întunericul 
acela vedeau numai clipocitul stelelor.Din văgăuna 
în care se aflau ele păreau a fi și mai sclipitoare. Pe 
linia orizontului îngust dintre cele două dealuri pră-
vălatice s-a văzut o dâră de lumină.

— Oare steaua cui s-a stins?...
— Doamne, de n-ar fi a noastră...
— Pușchea pe limbă...
— Mai bine ar fi să tăcem...
— Și să așteptăm semnalul.
Mica lor ciorovăială s-a încheiat aici. Și iar 

acel zvâcnet dureros la tâmple și același sentiment 
de teamă li se cuibărea în suflete. De ce tace călău-
za, de ce nu se aude nimic? În cele din urmă, aerul 
înțepenit a prins un foșnet mai strident, apoi niște 
bătăi de aripi parcă după care s-a auzit și strigătul 

huhurezului ce-i chema în necunoscut. Și s-au urnit 
din loc. Unul după altul, fără să scoată o vorbă, au 
început urcușul în pantă alunecând, poticnindu-se, 
sprijinindu-se, împingându-se unul pe altul. În sus, 
mereu în sus. Laura pășea înaintea lui Anton, care 
încheie șirul.

— Doamne, Antoane, ce-i cu inima asta a 
mea și cu picioarele mele, parcă s-au înmuiat de tot, 
i-a spus în șoaptă, să n-o audă altcineva.

Anton o îndemna în tăcere sprijinind-o la 
tot pasul. Șirul s-a cam întins și Laura cu Anton erau 
pe la jumătatea povârnișului, când a mai răsunat stri-
gătul de huhurez. Însemna că primul a ajuns acolo, 
sus. Anton, fiind ultimul, trebuia să răspundă. Dar 
nu dovedește să ridice mâinile la gură că de acolo, 
de sus, dintr-o parte și din alta a răsunat un țăcănit 
strident de arme și o ploaie de gloanțe a început să 
secere tufari și trupuri omenești. Pe pantă s-a stârnit 
învălmășeală, se auzeau văicăreli, oftaturi, prăbușiri. 
Anton a dovedit să întindă mâinle ca s-o prindă pe 
Laura și s-o tragă înapoi, spre fundul văii, când aceas-
ta, icnind scurt, s-a lăsat pe spate și a căzut moale, ca 
o foaie de prelată, în brațele lui. O ținea de subsuori 
și luneca împreună cu ea la vale, înspre poienița de 
lângă iezer. A simțit pe mâini urme cleioase de sânge. 
Era sângele Laurei și ochii i s-au împăienjenit de du-
rere. Dar continua să coboare vertiginos. Mai păstra 
în suflet speranța că Laura o fi numai rănită și se ruga 
lui Dumnezeu să nu scoată vreun strigăt de durere. 
Abia jos, în poieniță, a înțeles că e moartă. A luat-o în 
brațe și a pornit înspre pâlcul de porumbei crescuți 
aici din cine știe ce minune. Și abia când nu mai pu-
tea face un pas din pricina lor, s-a lăsat în genunchi. 
A așezat-o pe Laura jos, ca după aceea, pe brânci, să 
se strecoare în hățișul acela tot mai departe și fără să 
simtă cum spinii îi sfârtecă adânc carnea, făcându-l 
să sângereze. O târa pe Laura. S-a căznit așa mult 
timp, până când s-a oprit fără să știe ce să mai facă. 
În cele din urmă lătratul armelor a încetat. Răsunau 
numai niște vorbe străine. Doar rar de tot auzea cum 
cineva întreabă:

— Sunt toți?
Răspunsul era atăt de încet și de nedeslușit, 

încât nu puteai ghici cam cine ar răspunde. Abia în-
tr-un târziu izbucni vocea gâtuită a Lăzăroaiei:

— Ce mă tot întrebi atâta! Mi-ați spus să 
vi-i aduc aici. Și i-am adus. Ca și data trecută. Or fi 
pierit și ei pe undeva!

Anton a înțeles că nu a scăpat nimeni de 
gloanțe, că numai el este viu și Laura moartă, lângă el, 

Proză
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în desișul acesta de porumbei. „Doamne, Laura, de 
ce nu te-am ascultat? De ce te-am adus la pierzanie? 
Cui să-i cumpăr acuma zgardă de aur, despre care 
mi-ai vorbit azi dimineață?” Repeta vorbele acestea 
în neștire, printre sughițurile unui plâns ce-l sfâșia. 
Abia spre zorit de zi a observat traista ce se mai ți-
nea pe umărul Laurei. A dezlegat-o la gură, a scos 
din ea ștergarul alb, ghilit bine de mireasa lui, și i-a 
acoperit fața. Apoi, cu o furie neînțeleasă, a început 
să scurme pământul. Degetele lui vânjoase, cu unghii 
tari, rupeau bucată cu bucată brazdele de iarbă înce-
pând să sape groapa. Pentru Laura, pentru mireasa 
lui. Nici nu și-a dat seama când și cum a smuls câte-
va tufe de porumbel. Toată noaptea a ținut-o așa. Și 
ziua. Era sfărșit de oboseală și tot ce făcea, se întâm-
pla aproape mecanic. Râma pământul cu mâinile lui. 
Aduna țărna în căușul palmelor și o scotea pe mal. 
Când groapa s-a dovedit a fi de statura lui, a ieșit din 
ea și a început s-o pregătească de înmormântare cu-
rățind-o de sânge cu o năframă, apoi primenind-o 
în rândul de străișoare aflate la fundul traistei, sub 
bucatele pregătite de ea. Printre sughițuri de plâns, îi 
spunea: „Iaca, Laura, în locul nunții noastre, voi face 
cu bucatele pregătite de tine un praznic pentru păsă-
rile cerului”. În cele din urmă, s-a așezat în genunchi 
la căpătâiul ei și a început să cânte „Tatăl nostru” și 
să spună alte rugăciuni. Apoi i-a împreunat mâinile 
pe piept, le-a legat cu năframa pătată de sângele ei, 
a făcut din bețișoare de porumbel o cruciuliță și i-a 
prins-o între degete. Dacă a coborât-o în groapă, i-a 
învelit fața și pieptul cu ștergarul, atâta cât a putut 
acoperi acesta, apoi a ieșit din groapă și a început să 
arunce țărnă peste ea. Când a terminat, s-a prăbușit 
peste mormântul proaspăt, cu gândurile aiurea și su-
fletul pustiu. Adormi. Auzea parcă lătrat de mitralie-
re, bubuituri de tun, huruit de tancuri. Cât o fi durat 
somnul lui, nu putea ști. L-au trezit bocetele de lângă 
iezer. Erau rudele celor măcelăriți în noaptea de po-
mină. De fapt, de la întâmplarea aceasta trecuseră trei 
zile și trei nopți. Începuse războiul. Și când veneticii 
părăsiră satul, oamenii s-au dus la Lăzăroaia, la călă-
uză, să afle ce li s-a întâmplat celora, pe care trebuia 
să-i conducă peste graniță. Aceasta, mai mult moartă 
de spaimă, le-a mărturisit cum i-a dus pe tineri drept 
în brațele morții. Auzind cum cineva îi bocește pe 
Laura și pe dânsul, Anton a scos din piept un răcnet 
sălbatic și s-a prăbușit iar peste mormăntul proaspăt. 
Când au dat peste el, l-au văzut cu părul sur și plin de 
sânge. Cadavrele celor morți au fost scoase la drum 
și încărcate în căruțe. Numai pe Laura au lăsat-o aco-

lo, aducând preotul s-o prohodească. Pe dânsul l-au 
dus pe brațe până acasă, unde a zăcut mai mult timp. 
Când și-a venit în fire, le-a spus tuturor că se mută cu 
traiul la canton, o casă părăsită, în inima pădurii, în 
care nu trăia nimeni de mai mulți ani.

5.
Dimineața, când s-a trezit în patul ei larg și 

înalt de la canton, Laura nu l-a găsit acasă pe uncheș. 
Presimțind ceva, a ieșit în ogradă și văzând poarta 
deschisă, a pornit înspre iezer. Uncheșul era acolo, 
în poieniță, cu capul sprijinit în căușul palmelor. În 
jurul lui roua înaltă nu se scuturase și Laura a înțeles 
că el s-a aflat aici toată noaptea. Pe obraji se vedeau 
două urme de lacrimi uscate.

— Unchiule!
Anton a tresărit. A întors capul, a privit-o 

lung, s-a ridicat în picioare și cu o voce răgușită i-a 
spus:

— Să mergem, Laura, acasă.
Ajunși la canton, au intrat în casa cea mare, 

unde patul cel larg și înalt așa și a rămas neașternut, 
unchiul Anton a luat un scaun și, urcându-se pe el, 
dintr-o crăpătură a grinzii a scos o cheie ruginită. 
S-a apropiat de scrin, l-a deschis și de acolo a pus pe 
masă straiele de mire și de mireasă niciodată îmbră-
cate, iar de sub teancul de ștergare brodate și de nă-
frame cusute de Laura, de la fundul scrinului a scos o 
bucată de pânză de borangic, în care era învelit ceva. 
S-a apropiat de masă și a început s-o despăturească 
atent, scoțând din ea la lumina zilei o salbă de aur:

— Ia-o, Laura. Îi a ta. Să ți-o prinzi la gât de 
ziua nunții. Că două lucruri scumpe mi-au rămas pe 
lume: salba asta de aur și numele tău...

*Povestirea a fost scrisă în luna iulie, 1975, 
la Molnița și Movila, la doi ani după ce am fost „pof-
tit” să părăsesc activitatea de muncă la „Zorile Buco-
vinei” și să mă întorc în sat „pentru a învăța viața”. 
Era un fel de a le impune tinerilor creatori să devină 
agenți ai kgb-ului, prefăcându-i astfel în niște oameni 
fără coloană vertebrală. Doisprezece ani am fost nevo-
it să mă scald în insultele ce mi se aduceau cu nemi-
luita, ba că mă „uit peste gardul de sârmă”, ba că nu 
sunt recunoscător acelora care „m-au eliberat de sub 
jugul burghezo-moșieresc al României” ș.a.m.d., până 
am ajuns în perioada de dezgheț a „perestroicăi” gor-
bacioviste, când am avut norocul să revin la ziar fără 
să-mi pătez cinstea și a-mi căpăta renumele de tristă 
faimă de „turnător” al prietenilor.

Desigur, s-o dau publicității atunci, ar fi în-
semnat să-mi pun capul sub secure... 

Proză
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Proză

Rika RAM*

Vostok 1

– O astfel de comportare lipsită de respect 
față de imnul național și de partidul comunist este 
de neiertat!

Deși tovarășul director nu ridica vocea, 
cuvintele parcă tăiau aerul. În spatele său, se alătu-
rară admonestrării cu priviri severe, Marx, Engels 
și Stalin.

Noi doi stăteam în picioare în fața biro-
ului din lemn masiv – moștenire a fostului regim 
– la fel ca și covorul, fotoliul de piele și cărțile care 
se obișnuiau acum cu noile colege de rafturi, cre-
ațiile scriitorilor sovietici care erau acolo pentru a 
ne servi de exemplu și model.

– Amândoi sunteți excluși din școală pe 
timp de trei zile începând de mâine! Acum întor-
ceți-vă la clasă!

Am răsuflat ușurată! Putea să mă excludă 
pentru todeauna! După toate eforturile pe care le-
au făcut părinții mei ca să fiu primită la liceu! Și ce 
dacă aveam note bune? Eram evreică, asta însemna 
că într-o zi voi emigra și între timp ocup locul altu-
ia. Cum de-am putut să mă complic în halul ăsta?

Și Mihai de ce tace? Doar știe foarte bine 
cine a început!

Ca în fiecare dimineață, înainte de începe 
prima oră ne-am ridicat în picioare pentru cânta-
rea imnului. Imediat am simțit că Mihai mă gâdilă 
pe spate. M-am abținut să nu râd și am început să 
cânt: 

Te slăvim, Românie, pămînt părintesc
Mândre plaiuri sub cerul tău pașnic rodesc
Am simțit că îmi destramă legătura cor-

donului de la uniformă. Totuși am continuat cu 
avânt:

E zdrobit al trecutului jug blestemat
Nu zadarnic, străbunii eroi au luptat 
Degele lui înnodau din nou cordonul. 

Ce-o fi vrând să facă?
Înfrăţit fi-va veșnic al nostru popor
Cu poporul sovietic eliberator
Am dat o lovitură cu piciorul în spate. 

I-am simțit piciorul prin pantof. Am sperat că îl 
doare.

Puternică, liberă, pe soartă stăpînă...
Îndată mi-a întors o lovitură în gleznă. 

M-am întors și l-am plesnit. Scaunul s-a târâit 
după mine cu un zgomot asurzitor. Spătarul lui era 
legat de cordonul uniformei mele.

Trăiască Republica Populară Română!
Finala imnului național se înecă într-o 

cascadă de râsete. Profesorul de istorie încercă să 
facă ordine. Fără succes. El, care în general nu era 
prea autoritar, părea de data asta de-a dreptul spe-
riat. Debandadă în clasă la cântărea imnului – nu-
mai asta îi lipsea în cei câțiva ani pe care-i mai avea 
până la pensie. 

– Abramovici, la tovărășul director, ime-
diat!

I-am simțit furia în voce.
– Dar nu eu... am încercat să mă apăr.
– Fără discuții! și tu! se adresă lui Mihai 

pentru a preveni proteste și rumori în clasă.

Am ieșit din biroul directorului. Ora a 
doua începuse deja, ușile claselor erau închise, 
doar pașii noștri tulburau liniștea care se așternuse 
pe culoar. Mihai vorbi primul:

– Și acum ce? O faci pe supărata?
– Nu vorbesc cu tine! Și nici n-am să mai 

vorbesc! În vecii vecilor!
– Foarte bine! Nici eu! răspunse și acce-

leră pașii. 
Mi-a părut cam rău, am vrut să-i strig din 

urmă:
– Dacă vrei să-mi faci curte sunt și căi mai 

elegante! dar m-am abținut.

Ușa clasei noastre era deschisă, semn că 
profesorul încă nu venise. Elevul care ținea „de 
șase” anunță venirea noastră. Clasa ne-a primit ca 
pe niște eroi. Toți s-au îngrămădit în jurul nostru 
ca să afle cum a fost și care e pedeapsa. Cel care era 
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de pază s-a alăturat și el, așa că nimeni nu a băgat 
de seamă că profesorul de limba rusă a intrat în 
clasă.

Tovarășul profesor Matușenko era ciudat de 
bine dispus și așteptă cu răbdare să se facă liniște și 
fiecare să ajungă la locul lui. Această atitudine era cu 
totul ieșită din comun pentru că de obicei avea o figu-
ră severă iar autoritatea și-o întreținea datorită faptu-
lui că preda o materie de o excepțională importanță, 
fiind fiul marelui neam din răsărit. Se vorbea că ar fi 
avut legături cu Securitatea, dar cine nu avea în acele 
vremuri? Nici părerile lui antisemite nu se străduia 
prea mult să le ascundă.

Buna sa dispoziție mi s-a părut cam suspec-
tă și un val de panică m-a cuprins din nou. Desigur, 
a întârziat la oră, pentru că a aflat despre incidentul 
de dimineață și a zăbovit ca să anunțe pe cine trebu-
ia. Gata, s-a zis cu mine! Sigur mă aruncă de tot din 
liceu, și ce va fi cu tata și cu mama? Pentru mai puțin 
decât atât înfundau unii pușcăriile!

Scufundată în gândurile mele negre, n-am 
băgat de seamă că Matușenko adusese cu el un tran-
zistor care trona acum la loc de cinste în centrul ca-
tedrei. Toată clasa privea în tăcere la profesorul care 
asculta hipnotizat vocea ce ieșea din aparat:

„Astăzi, 12 aprilie 1961, cosmonautul Iuri 
Alexandrovici Gagarin a ieșit în afara atmosferei la 
bordul navei Vostok 1 și a executat cu succes un în-
conjur deplin al planetei noastre. Pentru prima oară în 
istoria omenirii, un om cucerește spațiul extraterestru. 
Acesta este omul sovietic, iar cucerirea cosmosului do-
vedește încă o dată supremația Uniunii Sovietice și a 
lagărului comunist asupra imperialismului reacționar 
care se află în pragul prăpastiei...”

Am răsuflat ușurată. Fața lui Matușenko ra-
dia de fericire. Puteam să fiu sigură că într-o aseme-
nea zi măreață puțin îi pasă lui că doi elevi s-au luat 
la bătaie în timpul imnului, mai ales când imnul în 
cauză era doar imnul României.

Un bilețel împăturit ateriză pe pupitrul meu. 
Am citit cele două cuvinte: „Poate totuși?”

„În vecii vecilor nu!” Am mâzgălit răspunsul 
și m-am întors să-i dau înapoi bilețelul. El s-a uitat 
la mine, eu la el și ne-a pufnit pe amândoi un râs de 
nestăpânit. Noroc că de data asta nimeni n-a băgat de 
seamă. Crainicul tocmai terminase de citit comunica-
tul și la semnul lui Matușenko toată clasa s-a pornit să 
aplaude. Mai tare decât toți aplăudam noi doi, entuzi-
asmați la gândul nesperatei vacanțe care ne aștepta în 
următoarele trei zile.

Proză

* M-am născut în orașul Fălticeni la câți-
va ani după război și mi-am petrecut acolo copi-
lăria și adolescența. Pe atunci mă numeam Rica 
Abramovici. Am absolvit liceul Nicu Gane, iar 
apoi, în 1969, Institutul de Construcţii din Bucu-
rești. Am lucrat ca inginer constructor până în anul 
1978, când am emigrat în Israel, unde am devenit 
Rika Ram. Am lucrat un scurt timp în meseria pe 
care am învățat-o, apoi m-am reprofilat pe ciber-
netică și am trecut în învățământul liceal, predând 
acest obiect până la ieșirea la pensie în 2009.

În paralel cu profesiunile care mi-au asi-
gurat un nivel de viață decent atât în România cât 
și în Israel, am cultivat și dezvoltat de când mă știu 
cele două mari pasiuni: scrisul și teatrul.

De teatru m-am ocupat toți anii. Am ju-
cat pe scene de amatori, apoi am învățat (în tim-
pul vacanțelor) în Israel, la Londra și la New York, 
am regizat, am îndrumat, am scris piese, iar toate 
acestea le fac și în prezent.

Cu scrisul a fost mai complicat. La vâr-
sta de 30 de ani (când am emigrat) m-am trezit 
deodată analfabetă, fără putința de a citi, a scrie 
sau a vorbi și, bineînțeles, fără a înțelege codurile 
societății, mentalitatea, etosul.

Mi-au trebuit vreo două decenii pentru a 
îndrăzni să scriu proză și versuri în ebraică. Apoi, 
în urmă cu vreo zece ani, am început să particip la 
ateliere de scriere creativă. Îm ultimii patru ani am 
îndrum eu însămi cursuri de scriere creativă. 

Până în prezent am publicat trei cărți – 
una pentru copii, in versuri și două pentru adulți 
– toate în limba ebraică.

În anii care au trecut de când am părăsit 
orașul meu natal, amintirile au devenit istoria unei 
lumi care nu mai există și pe care copiii și nepoții 
noștri nu o vor cunoaște. Cum arăta lumea noas-
tră atunci? Cine erau oamenii care ne înconjurau? 
Dar școala? Ce citeam? Ce știam și ce nu? Dintre 
toate câte le-am trăit la Fălticeni am țesut povestiri 
pe care le-am împletit în cartea Republicii 65, pe 
care vreau să le-o ofer tuturor – celor care au trăit 
atunci și generațiilor viitoare care vor trăi în Isra-
el. Acest este motivul pentru care cartea e scrisă în 
ebraică. Acum am plăcerea să traduc câteva poves-
tiri înapoi din limba însușită în cea maternă, pe 
care vreau să le dedic cu drag tuturor cititorilor și 
prietenilor mei, vorbitori de limba română.

Republicii 65 – Editura Pardes, 185 pa-
gini, alcătuită din 33 de povestiri, apărută în limba 
ebraică în Israel – octombrie 2016.
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Marius GABOR

Copiii lui Cain
(fragment)

Proză

Capitolul V

O localnică durdulie și roșie în obraji își 
scosese la mezat talentele gastronomice, în parcarea 
din preajma Mănăstirii Sihăstria, ademenindu-ne cu 
borcane de dulceaţă bio, sirop, miere și șerbet, toa-
te aranjate într-o piramidă multicoloră, pe o măsuţă 
acoperită cu mușama. La numai câţiva pași, un indi-
vid zdrenţuros își făcea veacul cerșind mila lui Dum-
nezeu, căci de la oameni nu mai avea așteptări, iar o 
măicuţă cu privirea pierdută, de gâtul căreia atârna 
un carton pe care scria VĂ RUGĂM AJUTAŢIMĂ 
PT A EFCTUA OPERAŢIE RENALĂ, ne întâmpina 
cu o privire iscoditoare. Am cumpărat un borcan de 
miere și i-am dat măicuţei o bancnotă de 10 lei. Nu 
știu cât adevăr ascundea mesajul scris pe mucava sau 
dacă era o escroacă, dar ce conta? Eram în preajma 
casei Domnului, doar El avea dreptul de a judeca și 
cântări păcatele, oricât de agramate ar fi fost ele scri-
se. Poarta din lemn sculptat, sub bolta căreia câteva 
vrăbii gălăgioase își împărţeau grijile zilei, era larg 
deschisă, iar lespezile plumburii păstrau încă urmele 
ploii ce picase de curând, reflectând ca niște oglinzi 
prăfuite norii opaci. Revigorate, firele de iarbă um-
pleau cu clorofila lor proaspătă spaţiile dintre lespezi, 
sfidând destinul. Nu părea să se fi schimbat ceva în 
peisajul ce ne întâmpina cu o blândeţe divină, ca și 
cum munţii și pădurile ne-ar fi îngăduit prezenţa, 
fără a cere altceva la schimb decât smerenie. Și cum 
altfel ţi-ai putea croi cărarea prin hăţișurile lor decât 
cu capul plecat? Credeţi că Dumnezeu a ales întâm-
plător Sinaiul? Putea să-i vorbească lui Moise la ma-
lul mării, la umbra fierbinte a unei oaze sau în gura 
întunecată a unei grote, dar a ales muntele. Pășind 

agale și respirând din greu, cu timpanele bubuind de 
dor și tălpile arse de tăișul rocilor, doar așa poţi nă-
dăjdui să atingi cerul. Privirea îndreptată spre nori, 
sigur, e o necesitate ancestrală, încă de pe vremea 
când fulgerele interpretau rolurile zeilor însetaţi de 
sânge, însă capul plecat spre pământ e un bilet de li-
beră trecere prin labirintul ce duce către mântuire. 
Nu poţi stăpâni înălţimile decât asudând și urmărind 
cărarea cu ochii încercănaţi, căci nimic nu poate fi 
mai sfânt decât izbăvirea prin suferinţă. Mănăstirea 
Sihăstria nu e în Munţii Himalaya; poate nici eu nu 
sunt un urmaș mai demn de a purta crucea lui Hris-
tos decât martirii care au plătit cu viaţa în numele 
Lui, dar cu fiecare pas pe care-l făceam, amintirea 
zilei ce mă adusese în pragul sinuciderii împlânta în 
inima mea un foc mistuitor. 

Paloarea varului de pe pereţii vechii bise-
rici, străjuite de un pâlc de brazi argintii, se potrivea 
cu paloarea chipului meu, sub ale cărui cearcăne, 
cute și riduri tresărea sămânţa deznădejdii. Nu știu 
care mi-ar fi fost soarta dacă n-aș fi urmat îndemnul 
lui Narcis, un individ cu o minte sclipitoare, absol-
vent a două facultăţi — fizică de teologie —, de a-mi 
căuta liniștea sluţită de propria-mi decadenţă, aici, la 
Sihăstria. Se prăpădise, sărmanul, la nici treizeci de 
ani, răpus de un cancer galopant, fără a mai apuca să 
găsească răspunsurile surghiunite în lacrimile celor 
ce sperau în miracole. Și acum, ca și atunci, eram în-
tâmpinat de o ploaie ușoară, de un vânt răcoros și de 
o pace strivită de povara păcatelor ce intrau pe poar-
ta mănăstirii, odată cu cărăușii lor. 

În pridvorul vechii biserici, care veghea de 
sub coronamentul brazilor clădirea impunătoare a 
bisericii noi, un călugăr îmbrăcat cu o rasă cenușie 
curăţa covorul, manevrând un aspirator pe care-l 



Bucovina literară • 7 – 8 (317 – 318), iulie – august 2017 61

oprea din când în când, pentru a șterge icoanele de 
ruj. 

— Putem intra? îl întrebă Sophia, privind 
dârele lăsate pe covor. 

— Sigur, răspunse călugărul, oprind moto-
rașul balaurului. Poftim…

Am pășit cu sfială în locașul sfânt, copleșit 
de gânduri apăsătoare și amintiri dureroase. Mirosul 
de tămâie, candelabrul ce scălda altarul într-o lumi-
nă palidă și răpăitul pierdut al unei toace mă întâm-
pinară cu o căldură pe care nu știam de unde s-o iau 
și unde s-o pun. Poate că prezenţa mamei accentua 
acest sentiment, poate senzaţia de perpetuă întoar-
cere acasă, care stagna ca un balast în idealurile mele 
sau instinctul patern, hăcuit în ziua aceea de gheara 
unui demon, îmi treziseră dorinţa de a le strânge la 
piept pe cele trei femei și a le proteja de tot ce putea 
fi mai rău…

Dintr-o dată timpanele îmi fură săgetate 
de un vuiet, care pe măsură ce mă apropiam de al-
tar, se transformară dintr-un geamăt, într-un plâns 
de copil. Privesc siderat spre mama, care se ruga cu 
mâinile împreunate. Nici ea și nici Sophia nu par să-l 
fi auzit, iar Iulia… ei bine, Iulia abia-și îndesase căș-
tile în buzunarul de la blugi. Mă apropii de strană, 
gândindu-mă c-o fi vreun copilaș ostenit care-și re-
vendică dreptul la suzetă, dar în clipa în care am zărit 
căptușeala violetă a dulamei de pe bancă, acesta în-
cetă. Probabil că micuţul găsise alinare în muștiucul 
rece al biberonului sau la sânul cald al mamei, cert e 
că singurul scâncet pe care-l auzeam era cel al lumâ-
nării ce-și trăia ultimele clipe, înfiptă într-un sfeșnic.

Glasul explodă apoi în biserică, aruncân-
du-mă într-un vârtej ce perinda prin faţa ochilor 
crâmpeie de timp, spaţii gelatinoase și chipuri străi-
ne. Filele răsfirate ale Bibliei ce se odihnea în poalele 
dulamei eliberară psalmi și cântece împărătești; surle 
și trâmbiţe umplură încăperea cu sunete ascuţite; vi-
braţii și energii descătușate înviară sfinţii, scoţându-i 
din încremenirea icoanelor; triluri de păsări și clin-
chete de izvoare porniră o horă menită a-mi îngrădi 
simţurile, fărâmiţându-mă și împrăștiindu-mă peste 
firele de iarbă strivite de tălpile călugărilor… 

— Tati!
Iulia? Nu, nu e vocea ei…
— Tati!
Îmi pătrunde în vene și-mi macină oa-

sele. Mă usucă. Un glas plăpând și neajutorat cum 
nu mi-a fost dat niciodată să aud; o tânguire amară, 
îmbătrânită înainte de vreme, ucisă de ticăloșia unor 
monștri dispuși să se împăneze cu scâncetul unui co-
pil și cu prefacerea lui într-un trofeu de pucioasă. Un 
strigăt pe care, deși n-aveam voie să-l ignor… Dum-
nezeule mare… Mă prăbușesc pe unul dintre scau-

nele cu spătare înalte, înșirate de-a lungul pereţilor, 
cu unghiile înfipte în podul palmelor și capul căzut 
pe genunchi Ah, încetează! am strigat, ridicându-mi 
privirea spre crucifix. Încetează, pentru numele lui 
Dumnezeu!

O mână caldă și fermă îmi cuprinse braţul, 
smulgându-mă din coșmar. Convulsiile încetară. La 
fel și strigătul. Sângele se puse în mișcare, alimen-
tând o inimă sfârtecată și înstrăinată ce părea că nu-
și mai găsește locul în pieptul meu. Nările fremătară, 
plămânii se umplură cu aer proaspăt, pulsul își regăsi 
cadenţa. Am deschis ochii. Încheieturile degetelor, 
albe și lipsite de viaţă, prinseră culoare. Prin ceaţa 
deasă ce-mi acoperea ochii, întrezării, ca printr-un 
gard de leaţuri vechi, nesăbuinţele celor care-și plâng 
de milă, propria-mi ticăloșie și vârful scâlciat al unui 
pantof prăfuit: părintele Paisie.

M-am îndreptat spre călugărul ce aștepta 
să ne terminăm rugăciunile, pentru a-și relua mun-
ca. Nu părea să aibă mai puţin de șaptezeci de ani 
— cam tot atât cât avea părintele Paisie când l-am 
întâlnit pentru prima oară —, dar cu toate că barba 
lungă și sprâncenele stufoase îi pecetluiseră chipul cu 
marca trecerii timpului, sclipirea ochilor și vocea cal-
dă îi trădau preocupările ce transcendeau corvoada 
acestei munci istovitoare, la care de bună seamă că se 
înhămase cu toată dragostea. L-am întrebat cu inima 
cât un purice dacă părintele Paisie mai trăiește. 

— Cum să nu? răspunse călugărul, îndrep-
tând o șuviţă ce-i ieșise de sub comanac. Adineauri 
l-am văzut pe terasa din faţa trapezei. Îl cunoașteţi?

— Ne-am mai întâlnit cu câţiva ani în urmă, 
i-am zis, cântărindu-mi vorbele. Nu voiam să trezesc 
suspiciuni în gândurile mamei sau ale Sophiei și nici 
să par familiarizat cu cei ce trăiau între zidurile mă-
năstirii. Le era suficient să știe că ajunsesem pe me-
leagurile astea în perioada studenţiei. Era de prisos 
să afle că viaţa îmi fusese pusă pe făgașul ei firesc în 
urma întâlnirii cu acest om, care-și spunea „copilul 
lui Cain”. Erau greșelile și păcatele mele, de ce să le fi 
încărcat cu o grijă inutilă?

— Ei, dacă-l cunoașteţi, înseamnă că știţi 
unde-i chilia lui, nu?

— Dacă nu mă înșeală memoria, e a doua, 
după a părintelui Cleopa…

— Așa e, doar că… 
Ezitarea din vocea călugărului mă duse cu 

gândul la ce era mai rău, deși cu câteva clipe înainte 
spusese că-l zărise pe terasă.

— E bolnav?
— Ehe, se vede treaba că n-aţi mai fost de-

mult pe aici. Apoi, dragu` meu, părintele Paisie a or-
bit. L-au dus pe la toate spitalele și la toţi doctorii și 
profesorii universitari… Degeaba. Nu i-au mai putut 

Proză
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salva ochii, zise călugărul, mângâindu-și barba. Ca-
taractă… Dar puteţi merge la el, mai primește oas-
peţi, continuă acesta, anticipându-mi întrebarea.

Vestea căzu ca un trăsnet. Nu-mi imagi-
nam cum era posibil ca lumina acelor iriși să apună 
în spatele unor cristaline opacifiate, câtă vreme pacea 
din străfundurile lor îi conferea puterea de a citi firile 
celor ce-i vorbeau, de a-i dezbrăca de secrete și a-i 
înveșmânta cu o iubire fără margini? Cu ce greșise 
omul acesta în faţa lui Dumnezeu de i se luase darul 
cel mai de preţ? Pot să înţeleg nedreptatea, atât din 
perspectiva înrobitului, cât și din cea a înrobitorului 
căci am, precum toţi semenii mei, vocaţia duplicitară 
a avarului și a robului deopotrivă, dar uneori, Doam-
ne, parcă e prea mult. Îl cunoscusem în perioada cea 
mai neagră a vieţii mele, când mintea îmi era terfe-
lită, spurcată și alimentată de gândul sinuciderii, îi 
simţisem cu toată fiinţa mea forţa și dragostea cu 
care mă trăgea spre lumină, ca și cum aș fi fost cel mai 
de preţ giuvaer al existenţei sale și-i bucurasem, poa-

te, cu prea puţinul recunoștinţei mele, prea multul 
mărinimiei sale. Injustiţiei care mi se făcuse atunci i 
se răspunse, iată, după atâţia ani, cu o nedreptate pe 
măsură, canalizată, din păcate, nu spre cei cărora li 
s-ar fi cuvenit s-o simtă, așa cum eram tentat să cred, 
ci spre acei miei ale căror sacrificii spală tarele unei 
civilizaţii ingrate, specializate mai degrabă în căuta-

rea justificărilor care o absolvă de remușcări, decât în 
găsirea căii și adevărului. „Îmi vine să te bat cu aiasta, 
zise, ducând mâna la cingătoare. Tu trebuie să salvezi 
vieţi și să alini dureri, nu să fugi ca ultimul borfaș! Ru-
șine, domnule doctor, rușine!”, își încheiase admones-
tarea bătrânul călugăr, clătinându-și capul, supărat.

Am pornit cu inima strânsă pe cărarea ce 
ducea spre chilii, urmat de mama, Sophia și Iulia. O 
parte din mine regreta deja faptul că ajunsesem azi, 
aici. Lașul ieșea din nou la iveală, de data aceasta în 
faţa familiei, pentru ca umilinţa să fie supremă, chiar 
în locul în care crezusem că-l îngropasem pentru 
totdeauna. Ce drept aveam eu să tulbur puţina liniște 
că sălășluia acum în chilia aceea strâmtă, burdușită 
cu cărţi sfinte, icoane și frânturi de rai? A, da, poate 
al răzgâiatului al cărui ego îi permitea să redeschi-
dă răni, acoperindu-se de legitimitatea profesiei, dar 
nimic mai mult. Își va aminti de mine? Mă va recu-
noaște, oare, după voce? Din fericire, cealaltă parte 
din mine, care jinduia la fărâma de îndurare hărăzită 
fiecărui păcătos, nădăjduia să fie crucificată și împo-
vărată cu sarcina de a-și cârpi stigmatele cu foi de 
pergament. 

Pridvorul din faţa chiliei și treptele din 
lemn acoperite cu un strat de vopsea albă, menită a 
astupa găurile făcute de cari, păreau să fi împrumutat 
ceva din nobleţea celui condamnat la întuneric, din-
colo de ferestrele mici, tivite cu mușcate. În afara mi-
rosului de vopsea proaspătă, nimic nu se schimbase. 
Până și vremea era aceeași, mofturoasă și impulsivă. 
E drept, dispăruse mușuroiul de furnici din faţa prid-
vorului, mușuroi pe care părintele Paisie îl alimenta 
zi de zi cu zahar și fărâmituri de pâine, iar ţolul ce 
acoperea băncuţa din stânga ușii fusese înlocuit cu 
o pernuţă din burete, însă timpul încremenise acest 
colţ de lume, păstrându-i aromele desuete. 

Am bătut ușor în ușă. Niciun răspuns. Mă 
apropii din nou, pășind pe dușumeaua ce scârţâia ca 
o vioară dezacordată și ciocănesc din nou. Nimic… 

— Poate nu e în chilie, zise Sophia, apropi-
indu-se de una dintre ferestre.

— Sau poate se odihnește, o completă 
mama. Să mai așteptăm un pic…

Sunetul balamalelor vechi, ce acompania 
scârţâitul podelelor, puse capăt supoziţiilor. Prin cră-
pătura ușii, apăru chipul unui călugăr tânăr, cu obra-
jii supţi, încadraţi de o barbă roșcată.

— Bună ziua, părinte! i-am spus, sugrumat 
de emoţie. Putem să-l vedem pe părintele Paisie?

— Cine îl caută? răspunse acesta, măsurân-
du-ne cu privirea. 

— Spuneţi-i că sunt doctorul Damaschin, 
din Gura Humorului. Mă cunoaște…

— Așteptaţi, vă rog, o secundă, zise călugă-
rul, după care dispăru îndărătul ușii. 

Proză
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Recenzii

Un Cicerone inedit

Nicolae DINA

De câțiva ani buni, în vocabularul româ-
nesc se află în vogă doi termeni – europenizare și 
globalizare –, definind noțiuni mai mult sau puțin 
înțelese, dar care, pentru unii dintre noi, provoacă 
angoase și devin întrebări la care nu putem răspun-
de. Cu nonșalanța cu care ne-a obișnuit și consta-
tând cu amărăciune că, în acest context, noi, româ-
nii, „suntem acceptați undeva la marginea Uniunii 
Europene” și că suntem „moangele și mongioșii de 
la periferia” acesteia, Constantin T. Ciubotaru „a 
fumat” de multă vreme cei doi termeni și noțiunile 
pe care le denumesc și a trecut într-un stadiu superi-
or – universalizarea -, din moment ce, în imaginația 
sa, un Comitet Mondial a hotărât ca pământenii să 
fie transferați în constelații din alt sistem solar unde 
se poate trăi mai mult și mai bine. Expansiunea în 
Univers s-a realizat după criteriul național sau reli-
gios, astfel încât emigranții din fiecare țară au putut 
popula aceeași planetă sau, dacă au vrut, au putut 
merge pe oricare planetă, indiferent de naționali-
tatea majorității locuitorilor. Acesta este laitmoti-
vul ultimului roman, Rătăcirea secundei, publicat 
la Editura Rotipo Iași (2016), a 25-a sa carte, scrisă 
la sugestia unei foste eleve admiratoare a „ușurinței 
sale de a trece de la real la fantastic, alias SF”. Aflat 
într-un moment de dezorientare, de rătăcire a clipei 
provocate de sugestia elevei, scriitorul s-a gândit că 
ar fi timpul să răspundă, totuși, la o întrebare pe care 
și-o pusese într-o carte anterioară: „Cu cine mi-am 
mâncat moangele?”.

Dacă în scrierile anterioare cu subiect SF 
eroul era un pământean călătorind, cu voie sau fără 
voie, în cele mai îndepărtate constelații ale Univer-
sului în care bolile, foamea, frigul și nenorocirile na-
turale sau sociale lipseau cu desăvârșire, de această 
dată, în ipostaza unui scriitor de succes, este gazda și 
un fel de cicerone al unor extratereștri trimiși pe pla-
neta noastră pentru a reînvăța să râdă sau să plângă, 
să se bucure sau să se întristeze, întrucât toate aceste 
trăiri afective dispăruseră din lumea lor datorită re-
zultatelor celor mai performante cuceriri ale științei 
și tehnicii. Dispariția acestor stări afective umane a 
avut una dintre cele mai grave consecințe, și anume 
extincția a tot ceea ce înseamnă creație și creatori.

Cei doi extratereștri, Dorik și Dorika, nu-
miți astfel după numele planetei natale (Dryk), au 
misiunea de a afla, el din perspectiva de creator, ea 
din cea de exeget secretul creației artistice pământe-
ne, izvoarele de creație și profilul moral și social al 
unui scriitor. Gazda, scriitor cu vechi state de servi-
ciu în slujba literelor și, în același timp, fost profesor 
de limba și literatura română, pe numele său, Guric, 
având ca deviză faptul că „scriitorul adevărat creează 
lumi imaginare” puse în „situații verosimile care pot 
încânta, descânta,enerva, irita,extazia sau trezi un 

complex de sentimente greu de botezat în cuvinte” 
săi în vâltoarea vieții pământenilor, ante și postrevo-
luționară din „RO-MÂNIA sau ROI-MANIA, cum 
ne zic străinii”, prilej de a cunoaște o societate aflată 
sub regimul comunist sau eliberată, devenind o so-
cietate a „emanaților” revoluției, a celor îmbogățiți 
prin mijloace mai puțin ortodoxe, a talmeș-balme-
șului politic și social din societatea românească de 
ieri și de astăzi.

Primul mediu în care pătrund cei doi ex-
tratereștri este cel universitar, de dinainte și de după 
revoluție, luând parte la manifestările științifice sau 
distractive specifice, având ocazia să cunoască pre-
ocupările studenților de ieri și de azi, inclusiv fol-
clorul studențesc puțin cam „deocheat”. Cu acest 
prilej, cei doi au un prim contact cu „organele” și 
cu „băieții cu ochi albaștri”, iar profesorul are grijă 
să le completeze informațiile despre acestea relatân-
du-le despre mijloacele și metodele folosite de „bra-
țul înarmat al partidului comunist”, despre delatori 
și turnătoriile lor ordinare la Securitate, despre me-
diul concentraționar și tratamentul bestial cu care 
se „pricopseau” cei declarați dușmani ai poporului, 
mai ales la faimosul de tristă amintire lagăr de mun-
că de la Canal unde erau internați, fără alegere, ță-
ranii care se împotriviseră colectivizării sau cei pro-
veniți din elita politică, militară sau intelectuală din 
fostul regim, constituind, de altfel, o temă prezentă 
în alte câteva scrieri anterioare, la care revine obse-
siv ori de câte ori are ocazia.

Explicarea etimologiei și a sensurilor cu-
vintelor „ursitoare” și „moange” pentru cei doi ex-
tratereștri oferă autorului prilejul de a realiza două 
pseudo-eseuri în care jocul de cuvinte, calamburul 
își dau mâna cu gluma și ironia atunci când face alu-
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zii fie la tare omenești, fie la tarele societății de ieri și 
de azi în care demagogia, arivismul și fuga după îna-
vuțire sunt valorile cultivate cu obstinație, de către 
„foștii”, mai ales din „eșalonul doi”, care „au învățat 
cum să pună mâna pe ce a mai rămas din averea ță-
rii, au privatizat tot ce se putea transforma în valu-
tă și însușí”. După ce face o clasificare a moangelor 
(„Morfologic sunt substantive comune și proprii. 
Concrete și abstracte. Solide, lichide și gazoase. Sim-
ple, compuse și descompuse. Epicene și mobile. Na-
turale și artificiale”), pornind de la sensul întrebării 
pe care și-o pune fiecare („Cu cine mi-am mân-
cat moangele?”), dincolo de faptul că acestea sunt 
„fructe născute în mintea damelor care se plâng de 
necazurile vieții, de la căsnicie citire”, scriitorul ajun-
ge la concluzia că acestea „sintetizează necazurile, 
greutățile, neîmplinirile cuplului” la care „se adaugă 
și deziluziile, stupizeniile pe care societatea contem-
porană, prin reprezentanții aleși, în mijlocul cărora 
trăiești, ți le «servește», cu și fără voia ta”.

Introduși în mediul politicii actuale, Dorik 
și Dorika au ocazia să cunoască o campanie de alegeri, 
semnificativă fiind aventura electorală a prostituatei 
Vasilisa de Buhuși, care candidează la Președinția ță-
rii sub deviza „O femeie bună pentru toți!”, campanie 
desfășurată sub semnul „iorguleților”, al covrigilor cu 
susan și bere, „că pe aici asta se cere”. Aluzia la falsi-
ficarea alegerilor, la trecerea dintr-o barcă politică în 

alta („La urcare, Vasilisa avea pantaloni roșii, la ple-
care, aceștia s-au decolorat, adică au căpătat culoarea 
oului de rață.”) la mijloacele necinstite de a obține 
voturi este întărită și de faptul că aceeași Vasilisa va 
ajunge ministresă a Defăimării și a Voiajorismului.

Școala este o altă instituție postdecembris-
tă care nu scapă sarcasmului fostului profesor, care 
timp de peste patru decenii i-a învățat pe elevii săi ce 
înseamnă omenia și respectul față de valorile morale 
fundamentale. El observă procesul accentuat de de-
gradare, mai ales morală, a învățământului, proces 
surprins cu ironie, dar și cu amărăciune, în noul „cod 
de comportare” gândit și promovat de elevii actuali, 
ale cărui prevederi referitoare la punctualitatea, ves-
timentația, accesoriile, salutul, lecțiile profesorilor 
răstoarnă orice fel de logică, de ordine și de compor-
tament prezente în regulamentele școlare din toate 
timpurile.

Și pentru că extratereștrii aspiră la gloria li-
terară, profesorul le oferă posibilitatea de a cunoaște, 
măcar teoretic, pe cei mai reprezentativi slujitori ai li-
terelor românești, rememorând o excursie literară la 
care a participat pe vremea studenției. El realizează 
o evocare a unor mari scriitori precum Arghezi, Bla-
ga, Barbu, Sadoveanu, Bacovia, Voiculescu, Camilar, 
Călinescu, Zaharia Stancu, Geo Bogza și alții cu care 
se întâlnesc cu sau voia „stăpânirii” și schimbă opinii 
despre literatură și al căror răspuns la întrebarea pri-
vind atitudinea în fața unei morți iminente este înso-
țit de un portret schițat în tușă umoristică.

Și de această dată, scriitorul manifestă o 
imaginație uimitoare în abordarea tehnicilor SF, ală-
turi de care se întrevede și caracterul polemic al scri-
erii prin paralela dintre viața lipsită de orice fel de ne-
cazuri și nenorociri a extratereștrilor și cea a români-
lor obligați să trăiască sub semnul unei degringolade 
morale și politice de aproape trei decenii. De altfel, 
într-un adagiu din finalul cărții, autorul explică și își 
explică mobilul scrierii acestui roman, arătând că, 
deși personajele sunt extratereștri și ar fi fost atras de 
un subiect de science-fiction, nu s-a putut abține să 
nu revină la vechile sale teme preferate recunoscând 
că „«povestea» imaginată a fost haina pentru a-mi 
putea spune «altfel» impresiile, trăirile mele de pensi-
onar, bucuriile cotidiene și contrariul acestora”. Inten-
ția s-a materializat printr-o „rătăcire a secundei”, iar 
„«moangele» au fost un pretext” pentru a evidenția 
„cu cine ne-am mâncat sau ne mâncăm moangele”, 
cândva și în zilele noastre.

Stilul personal inconfundabil ne revelea-
ză același scriitor mucalit ale cărui proze abundă 
de umor, ironie, uneori pline de amărăciune, de râ-
su-plânsul care însoțesc prezentarea realităților socie-
tății românești de ieri și de astăzi.

Recenzii
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Recenzii

Un reuşit roman  
de dragoste

Gheorghe CHEIA

Motto: „Timpul și absența înfrumu-
sețează dragostea” (Maurice Maeterlinck)
 
Consider necesar a începe scurta incursi-

une prin recenta apariție editorială a lui Emil Simi-
on Lacrima piezișă a destinului, Editura George 
Tofan, Suceava, 2017, cu două versuri dintr-o cre-
ație a sa: „Iubirea-diamant la margine de gând/Bo-
bul de jar al inimii veșmânt”, temă prezentă și în alte 
romane ce îi aparțin, precum Celia sau Furtună în 
liniștea gândului, amprenta afectivă a percepției 
sale este evidentă spre a da cuvântului scris putere 
să bucure și să emoționeze.

Într-o ținută grafică deosebită și sugestivă, 
cartea, prin titlu, induce involuntar în mental un 
traseu sinuos de viață. Romanul are toate ingredi-
entele necesare, scris cu suflet pentru suflet, o ade-
vărată oază în care să te retragi uneori din această 
societate tumultuoasă, parcă tot mai plină de aver-
siune.

Prefața cărții: „Un imn închinat iubirii” 
elogiază capacitatea autorului de a surprinde ade-
sea până în mici detalii fapte și stări variate, legate 
de cei doi protagoniști, Ela și Mituș, din etape di-
ferite ale vieții lor, sub cupola iubirii, a dragostei 
neprihănite: „Sunetul iubirii lui Emil Simion e de 
o limpezime fără seamăn, al unui bucium prin care 
păstorul își vestește mândra lui că se gândește la ea 
în tot momentul, că dorul e nestins, iar întâlnirea va 
fi cu atât mai bogată în simțire” (p.6). Mai mult, au-
torul prefeței, Ioan Țicalo, aduce argumente care să 
trezească atât curiozitatea, cât și interesul de a pra-
curge povestea lui Emil Simion, „captivantă, scri-
să cu multă sensibilitate...în care vei descoperi un 
adevărat labirint de fapte și întâmplări, ceea ce-ți va 
aduce în suflet o intensă trăire estetică” (p.7).

Firul epic izvorăște surprinzător și se leagă 
repede. Totul curge ca o apă într-o succesiune de 
evenimente, care cuceresc, împing curiozitatea spre 
limite neașteptate. Lectura romanului dă măsura 
adevărată a unui scriitor atent, sensibil, profund, 
exigent, echilibrat în construcția și conținutul fra-
zei, uzând de un vocabular în limitele bunului-simț, 
mai ales astăzi când, fără a generaliza, limba româ-
nă suportă uneori un tratament nemeritat.

Pentru cei doi tineri îndrăgostiți, făcuți 
parcă anume să nu se mai despartă niciodată, des-
tinul le-a fost dureros. Timpul a pus hotar între ei 
câteva decenii, fiecare urmându-și cursul vieții cu 

același dor ascuns, hotărâți să se mai revadă măcar 
o dată. Anotimp după anotimp, zi după noapte, an 
după an au marcat acea ruptură nemiloasă a vieții 
lor, care a plutit îndelung într-un timp desprins de 
orice, fără încetare. Căutau amândoi să afle adevă-
rata cauză și se întrebau unde sunt visurile pe care 
și le-au făcut împreună. Se alinau însă cu gândul că 
„așa ne-a fost croit destinul. Cândva, spera Mituș, 
vom încerca să reconstituim un puzzle din acele 
amintiri, sub formă de inimă, una dublă care să-și 
regăsească ritmul...” (p. 136).

În trenul care o aducea de la Tirana, unde 
a trăit alături de un renumit medic, având o familie 
respectată și trei copii bine realizați profesional, Ela 
era hotărâtă să rămână pentru totdeauna în spațiul 
copilăriei și al adolescenței, cu credința și speranța 
de a-l reîntâlni pe omul pe care l-a purtat mereu 
în suflet. Frământările sufleteși o răscolesc în fel și 
chip, surprinse treptat de imaginația bogată a auto-
rului. Se revedea în anii de demult alături de Mituș, 
cuprinși de vraja amețitoare a dragostei. Ca pe o 
peliculă cinematografică i se derulau secvențe care 
acum reînfloresc în sufletul ei. S-a decis să reînnoa-
de ce s-a rupt nemilos în acea primăvară venită ca 
un iureș, în care s-au „rătăcit asemenea unor neini-
țiați în drumeții montane”.

Durerea ei, acolo, departe, într-o lume os-
tilă, și din punct de vedere religios (și-a botezat, pe 
ascuns, copiii la Udești) și-a făcut tot mai mult loc 
în sufletul părinților, rămași nemângâiați pentru tot 
restul vieții: 

„– Nu mi-ai spus încă nimic despre mama, 
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tată? E bine?
 – Cum o știi, Ela! Oftează lung, privește 

fotografiile, le mângâie și le sărută. Câteodată te 
strigă: Fata mea, rea ursitoare ai avut... Cum nu aș 
zbura până acolo, să pot? Mă arde dorul de tine, de 
copii. De câte ori văd poștașul, mă săgeată prin ini-
mă și aștept scrisorile de la tine ca pe Sfânta Dumi-
nică...” (p.124)

Greu s-a decis Mituș să-și întemeieze o fa-
milie. În inima lui plină de supărare exista doar ea. 
Mama mereu îl îndemna să facă și el acel pas:

„– Știu, dragul mamei, că tânjăști după ea. 
Mi-a fos de-a dreptul inimii, însă soarta a îndepăr-
tat-o de noi. Cui să bănuim? Poate nu ai fost destul 
de insistent, Mituș!... De ce nu-mi răspunzi? Încă 
suferi, știu, se vede. Ai iubit-o... Cât ai fost cu ea, 
erai alt om. Încearcă să o uiți. Trebuie să-ți faci și tu 
un rost. Uite câte fete îți țin calea” (p.102)

Viața a mers înainte și pentru el. Mereu a 
purtat-o în suflet și a sperat. Aflat cu soția într-o 
excursie prin Ardeal, la o mănăstire Mituș a dat și el 
un pomelnic, cu o singură dorință: 

„Doamne, dă-mi putere și răbdare pentru 
a mai revedea-o măcar o dată pe Ela. Știu că îți cer 
mult, dar asta îmi mai doresc de acum încolo. Ini-
ma parcă mi-ar spune că se va întâmpla.” (p.148)

Reîntâlnirea din gara Verești, pe pero-
nul căreia cei doi au petrecut de multe ori clipe de 
neuitat, s-a transformat într-o scenă de intense și 
emoționante trăiri. Emil Simion, un fin psiholog, și 
prin profesie, și un iscusit observator, știe să aducă 
aproape de sufletul cititorului pagini de autentică 
vibrație: „Pe peronul gării, la ceas matinal, a dat nas 
în nas cu el. Deodată i  s-a părut că totul se năruie 
în jur. O amețeală o cuprinse numaidecât și privirea 
i-a rămas pironită pe chipul lui. Abia mai putu să 
exclame:

– Mituș! Dragul meu! Dumnezeu ne-a lă-
sat iar singuri...Nu e prea târziu? A înflorit iar mig-
dalul? E adevărat? 

– Ela! Tu ești? Dragostea mea! Ce lungă a 
fost așteptarea... Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a 
ascultat ruga!...” (p.158)

Așteptarea nu a fost zadarnică, chiar dacă 
totul se destrămase între ei ca un fum străveziu, 
acoperindu-le mințile. Ela parcă îi mai simțea și 
acum mirosul, întrebându-se dacă să creadă în mi-
nuni sau nu. Nu se putu abține și rosti cu emoție: 
„Aș vrea ca toate zilele de acum încolo să fie bine-

cuvântate ca o ușă ce nu a fost niciodată închisă cu 
cheia și primul care să pășească spre ea să fie Mi-
tuș!” (p.61)

S-au decis să-și petreacă restul vieții ală-
turi unul de celălalt. S-au cununat civil și apoi reli-
gios și au intrat fericiți în lumea satului. Numai că 
Ela a trecut, nu cu puține piedici, peste religia în 
care trăise o vreme și care interzicea recăsătoria, iar 
el, încă mai era curtat de femei ce și l-ar fi dorit ca 
soț. Cei doi trăiesc a doua parte a poveștii lor de 
iubire, amintirile fiindu-le puntea aurită, oglinda 
de cristal în care adolescența și o parte a tinereții 
îi făceau tot mai fericiți. Într-una din seri, după o 
plimbare pe urme din anii tinereții, Mituș mărturisi 
cu mâna pe inimă:

„– Eu, Ela, am fost născut să iubesc doar o 
singură femeie”, iar ea adăugase fără întârziere: „Iar 
eu, dragul meu, doar pe unul. Cât am așteptat iar 
îmbrățișarea ta...” (p.178)

În anii din urmă au călătorit prin țară și 
străinătate, au depănat amintiri, au poposit și la 
mormântul fostului ei soț, Azdren. Au gustat, cu 
adevărat, din fericire. 

Romanul este presărat și cu interesante 
descrieri de natură, pe-alocuri încântătoare, obice-
iuri din viața satului, surprinderea unor personaje 
în diverse ipostaze, precum Hiluța, Dona, Varana, 
Vanda și altele. În propoziții și fraze scurte, sunt 
schițate mici portrete care stârnesc hazul. Iată-l pe 
Mituș în vizită la fratele său, la casa părintească: 
„Deschise cu emoție portița. Deodată apăru în prag 
cumnata, veselă și cu un glas autoritar de jandarm: 

– Bine ai venit, cumnate! Cum, singur? 
Dar unde e albaneza? Tot satul știe că ai fugit iar la 
ea. Varana auzise că v-ați certat deja...

– Mai bine invită-l înăuntru, moară strica-
tă ce ești! Nu-l mai tehui la cap chiar de la început.

– Tu să taci! Auzi? Ai prins curaj? Ia ui-
tă-te la el... Ai spate acum?, i se adresă ea tăios...

Filon amuți pe loc. Nici nu mai clipea. No-
roc că s-a oprit la timp.

– Așa-i, frate! La mine în casă cântă doar 
găina. O dată, și apoi nu mai cârâie nimeni...” (p.238)

Cum viața e uneori imprevizibilă, Ela și 
Mituș sunt încercați de o mare durere. Apariția ne-
așteptată a bolii lui, zbaterile Elei de a-i mai prelungi 
existența, așa cum spera și ca medic, s-au dovedit 
zadarnice: „Doamne, ce scurtă e fericirea... Cât de 
repede se poate rupe... Firul vechi, uzat, cu noduri 

Recenzii
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încă dureroase, a cedat definitiv. Cu ultimele puteri 
a rugat-o să-l ierte pentru că numai atât a putut să-i 
ofere și că nu a iubit nicicodată mai mult pe nimeni 
decât pe ea.” (p.268)

Într-o discuție cu Maria, Ela încerca să se 
înrădăcineze în suferința ei, să o arate cât mai pu-
țin, în timp ce înăuntrul ei durerea se tot zvârcolea 
nebună:

„– M-am întrebat, Marie, de multe ori ce 
e viața? Abia acum pot să spun că nu-i decât un an 
puțin mai lung. Uneori și peticit... M-am zbătut ca 
apa de maluri și, în spuma 
aceea, după retragerea valu-
rilor, căutam ceea ce pierdu-
sem. Parcă așteptam ca din 
ea să apară chipul lui. A iubi 
cu adevărat, Marie, înseam-
nă ceva. Restul...nimic. Tre-
buie să plec...” (p.280)

Revenită „acasă” 
cu sufletul greu cât toți anii 
trăiți fără el, pierdu treptat 
și noțiunea timpului, capti-
vă unei dureri iremediabile. 
Copiii au înțeles suferința. 
De ziua ei, în miez de no-
iembrie, Elad sosi primul 
cu un coș mare de flori, așa 
cum obișnuia și soțul ei, 
Azdren, să-i aducă. În dor-
mitor, la fereastră, ea nu-i 
auzi pașii. Privea undeva, 
departe... Fiul reuși să sur-
prindă câteva fraze pe care 
mama la rostea aproape ca o 
implorare: „Nu mai pot stri-
ga. Merg hohotind în răs-
timpuri, de colo până colo, 
prin casă. Simt în pumnul 
strâns, degetele tale, Mituș! 
Mă tot gândesc, îndoită de 
umeri, la primăvara acee-
ea. Oare nu te-am ascultat 
destul? Simt parcă tot mai 
mult și brațul ce după mij-
loc tu mi-l petreceai. Ia-mă 
cu tine, Mituș! Aici, pe pă-
mânt străin, nu mai însemn 
nimic...” (p.282)

Recenzii

În întregul său, acest roman de dragoste 
este ca un balsam pentru multe suflete care se iu-
besc cu adevărat. O poveste dureroasă a celor doi, 
suferința le-a fost o perioadă liantul în care au spe-
rat mereu. De ce nu, și o lecție despre viață, „pre-
dată” măiestrit, în scris, de profesorul Emil Simion 
care, cândva, a reușit să-mi cultive și mie gustul 
pentru lectură. Ca geograf, iubesc deopotrivă na-
tura și lectura, iar acest roman, trebuie să recunosc, 
m-a captivat. Mai mult, o neașteptată bucurie la în-
ceput de Gustar.
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Lirice

Tucu MOROŞANU

Cine-i de vină?

NOSTALGII BANALE
 
Plouă derizoriu, enervant, pervers,
Mă căznesc zadarnic să-nfirip un vers.
 
Gânduri peremptoriu negre suie-n cap
De îmi vine singur groapa să mi-o sap.
 
Mă-ndeamnă de-acasă prieteni să revin
Și mi-e dor amarnic de-un pahar cu vin.
 
De tot ce emană locurile mele
Și de țara noastră, cu bune cu rele.
 
 
CINE-I DE VINĂ?
 
Ne-am desfăcut de vite și pământ
Disprețuind pășuni și transhumanță.
Predomină înavuțirea-n gând
Pe nemuncite-n ultimă instanță.
 
Cândva în țara pâinii, negreșit
Nu ne lipseau nici laptele, nici mierea.
Cine-i de vină că am sărăcit?
Și nu aflăm norocul nicăierea?
 
Că prin străini de-am fost, ne-am lămurit
Cu plata ce-am primit, mare scofală,
Și chiar dac-am munci pe brânci, cinstit,
Suntem cu toții în aceeași oală.

 
Doar că la noi prosperă promisiuni
În timp ce se răresc acei  ce-asudă.
Dar cei mai mulți cred încă-n minuni,
În Bunul Dumnezeu și-n sfânta trudă.
 
 
SUFERINȚELE REGELUI VULTUR
 
Degeaba din tării vânez cuvinte
Puiandrilor din cuiburi să le-aduc,
Că nu le pot trezi luare-aminte,
Ba, uneori, mă cred un biet năuc.
 
Că s-au deprins să facă hara-para
Cu tot ce greu am izbutit s-adun,
Iar mâine de le-oi da pe mână țara,
Dea Domnul să păstreze drumul bun.
 
Încă-s departe de a ști să zboare
Și-ncerc să-i lămuresc în fel și chip
Că vulturii rotesc pe lângă soare,
Nu-s struți să-și vâre capul în nisip.
 
Chiar dacă pare-amenințată stânca,
Pe creastă de surpări și eroziuni,
Nu cuibărește-aici decât stăpân ca
Acel ce n-are teamă de furtuni.
 
Dar ei, distrați primesc cu nepăsare
Reproșurile și în van îi cert.
Și-n sine-mi inima se strânge tare
Când știu că-i paște-un viitor incert.
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INTROVERTITUL
 
Un anotimp albastru ticsit de armonii,
În străvezii maree se lăfăia pe coaste,
Când s-a ivit din larguri pornind a scormoni
După comori ascunse, cotropitoare oaste.
 
Erau cu-atâta grijă pitite în străfund
Neexplorat de nimeni și n-au ajuns la ele,
Nici cei ce-aveau în minte un arsenal fecund
Cu rare meșteșuguri menite să înșele,
 
Nici alții ce-l crezură cu totul pustiit
Ori potopit fără de leac dogoare,
Ceva mai mult să afle nicicând n-au reușit
Că sufletul rămase închis în continuare.
 
Până-ntr-o zi în care a tresărit vrăjit.
Pe țărm pășea o nimfă sau poate o femeie
Și-au dispărut o vreme, apoi au revenit
Alt om introvertitul, iar ea la gât c-o cheie ...
 
 
O VARĂ, DEMULT
 
Torcea de-un timp popas pe lunci
O șatră policromă de oriunde.
Țigănci ciocolatii și prunci
Se dizolvau pe înserat în unde.
 
Flăcăii de-acum din desiș
Sorbeau cu ochii trupuri sculpturale
Care știau că pe furiș
Sunt adorate pe întreaga vale.
 
Săream în apă-aproape goi
Printre statuile renascentine,
Ce vesele se zbenguiau cu noi
Și lacomi le-atingeam formele pline.
 
Iar când se-ntuneca de tot
Nu se mai rușinau pe mal să iasă
Și obosiți de joc și de înot
Cei mici scânceau că vor la șatră-acasă.
 
Ne retrăgeam tăcuți visând
Clinchet de salbe-n hang de alăute,
Cu seara următoare-n gând
Și cu frumoasele necunoscute.
 
Dup-un răstimp, tot lângă râu,

O arămie m-a mușcat de buză
Și-a dispărut ducând de frâu
Iubirea rătăcită și molfuză.
 
În altă noapte-a revenit
Și fremătând mi s-a zvârlit în brațe:
Ia-mă cu tine, prinț iubit!
Chiar dacă vine moartea să mă-nhațe...
 
Eu sunt fecioară și mă vrea
Și bulibașa-n cort, nesuferitul.
Pedeapsa îmi va fi mai grea
De mă respingi, ca biciul și cuțitul...
 

VIS TRĂZNIT
 
Azi noapte m-am trezit râzând.
Femeia somnoroasă-și făcea cruce,
Boscorodind că sunt bolând
Și că mă lasă naibii și se duce.
 
Am început să-i povestesc
Cum se cutremura de hohot crama
În visul cel mai nebunesc
Din câte peste mine au dat iama.
 
Că ea era un ploboc
Pe care călăreau voioși feciorii,
Dată de-a dura la mijloc,
Secătuită când mijiră zorii.
 
Și eu m-aflam acolo, beat,
Că recitam împleticit poeme,
Până ce-o au abandonat
Goală și suptă crunt de la o vreme.
 
Când m-a zărit s-a năpustit
Să-mi scoată ochii-aproape, furioasă:
– M-au consumat, dar m-au plătit,
Bețivii... Îți-arăt eu ție-acasă!
 
 
DIN TINEREȚE
 
În virtualul meu regat
Picase-o fată de-mpărat.
 
Învăpăind un început
Nemaiatins, nemaivăzut.

Lirice
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Sta-ntr-un cartier mai deocheat
Și nicidecum într-un palat.
 
Iar eu nu mai știam precis
Dacă-i prințesă ori e vis.
 
I-am scris poeme, i-am cântat
Târziu sub geamul luminat.
 
Perdeaua nici nu s-a clintit
Și-atunci m-am hotărât subit
 
Să devoalez acel mister.
Și, ca un vajnic cavaler,
 
Să trec de poarta de stejar,
Oprindu-mă la ea-n budoar.
 
Și n-am mai stat, m-am repezit
Pe ușă de-am rămas trăsnit
 
Când am deschis, căci înșirați
Pe scaune vreo trei bărbați
 
Ședeau apatici așteptând
Cum se așteaptă la un rând.
 
Când după o perdea-n sfârșit,
Un glas suav s-a auzit.
 
Plutind prin cameră ușor:
- Să intre domnul următor!
 
Atunci perplex și îngrozit
Zic: Doamne, unde-am nimerit?
 
Și am strigat gelos și trist:
- Unde mă aflu?
            - La dentist!!!
 
 
NECROPSIE
 
Vedeam de undeva de sus
Cum forfotesc pe lângă pat
Și-am înțeles c-am fost indus
În comă și c-am decedat.
 
La necropsie-au disecat
Cuvinte și ceva idei
Și înhumarea s-a fixat
A treia zi, ca de-obicei.

Drept cauză-n certificat
Au scris că aș fi fost nebun
Și nu m-am sințit ofuscat.
Cât despre vorbe ce să spun?
 
Ziceau că-ntruna m-am jucat
Cu ele, cât am viețuit,
Ba postmodern, ba perimat,
Pretențios și încâlcit.
 
Dar dacă n-au discernământ,
Cum spun, le pună, mă socot,
Cu mine-alături în mormânt
Chiar mai adânc, doar dacă pot.

Lirice
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Eseu

Selma Meerbaum  
Eisinger  

sau victoria prin poezie

Horațiu STAMATIN

După destrămarea Imperiului Habsbur-
gic, Bucovina revine la patria mamă. Istoria a făcut 
de astă dată dreptate românilor. Dar mulți buco-
vineni au privit cu îngrijorare unirea cu regățenii. 
Civilizator, aveau dreptate, conștientizau că situația 
economică, culturală, socială, politică din Româ-
nia nu era cea din fostul imperiu. Într-un articol 
din presa vremii, imediat după eveniment, se ce-
rea chiar instalarea unui „cordon sanitar“ în gară 
la Burdujeni pentru a opri „invazia microbilor“ ce 
veneau din Regat. Orașul Cernăuți în perioada in-
terbelică a încercat să continue, în bună parte, efer-
vescența multiculturală din perioada habsburgică. 
Elitele s-au străduit să mențină spiritul austriac. 
Fiecare etnie avea propriile facultăți, societăți de 
tineret, teatre, presă. Limba germană a fost mai de-
parte folosită ca limbă de comunicare comună, așa 
că mulți vorbeau curent și câte patru limbi. Firesc și 
literatura din Cernăuți era și ea mai aparte, datorită 
faptului că stătea sub aceeași caracteristică multiet-
nică. Aici scriitori români se coagulau în jurul unei 
mișcări literare numită Iconar, scriitori nemți sau 
ucraineni aveau propriile reviste, evrei de expresie 
germană ca Paul Celan, Rose Ausländer, Ițic Man-
ger, Alfred Kittner, Dan Paghis, Aharon Appelfeld, 
Moișe Fișbein făceau pași viguroși spre o afirmare 
europeană. 

În anii ’30, mișcarea naționalist-fascistă 
răvășea Europa și acest colț de țară, altădată „dulce 
Bucovină“, a fost din ce în ce mai întunecat de o ide-
ologie antiumanistă. A venit al Doilea Război Mon-
dial și totul a fost dat peste cap. Orașul a trecut prin 
atroce momente tragice, violența stăpânea strada, 
frica schimonosea inimile. Prin pactul Molotov-Ri-
bentrop, nordul Bucovinei, implicit orașul Cernă-
uți, a fost ocupat de sovietici. La început evreii au 
trăit cu iluzia că sovieticii le vor face dreptate, vor 
calma spiritele antisemite, că îi vor ajuta să înființe-
ze un stat democratic în Palestina. Dar totul a fost 
o deziluzie, fiindcă populația a fost deportată, pe 
motive arbitrare: că înțeleseseră greșit comunismul, 
că erau proprietari de dughene, sau că erau etnici 
germani deși se declarau împotriva nazismului. La 
puțin timp, Bucovina a fost recuperată de români 
sub oblăduirea și amenințarea hitlerismului. Mai 
întâi populația evreiască a fost adunată într-un ghe-
tou și apoi deportată în Transnistria. Totuși prima-
rul Traian Popovici, prin intervențiile sale repetate 
la Ministerul de Război, a reușit să mai salveze de 
la deportare peste 20 000 mii de evrei, pe același 
motiv ca al celebrului industriaș german, Schindler, 
că situația economică a orașului va intra în colaps 

dacă pleacă acest segment de populație.
În aceste condiții, între 1939 și sfârșitul 

anului 1941, o adolescentă plină de elanul vieții, 
strălucind în puritatea vârstei, plină de dorințe și 
tânjind după o iubire absolută, așternea pe hârtie 
versuri ce aveau să anunțe o mare poetesă. Se numea 
Selma Meerbaum Eisinger. S-a născută în Cernăuți, 
„mica Vienă“, pe 5 februarie 1924, într-o familie cu 
o situație materială modestă. În casa ei se adunau 
prieteni, rude, iar Paul Celan, cu care se înrudea, 
văr de-al doilea, participa deseori la întrunirile lor. 
Se purtau discuții aprinse, ca-ntr-un salon literar, 
se asculta și se făcea muzică, se crea o atmosferă 
de emulație intelectuală. Era o prelungire a vieții 
culturale din oraș, care se străduia să mențină un 
spirit al locului prin teatru, concerte, viață univer-
sitară, asociații de tineret (însăși Selma făcea parte 
din una), presă și editări în diferite limbi. Fapt ce îl 
determină pe Paul Celan să spună că Cernăuți era 
„orașul unde cărțile și oamenii respirau împreună“. 

Selma s-a remarcat ca o figură aparte în 
grupul ei de prieteni. Mărturiile despre ea spun că 
se găsea de cele mai multe ori într-o stare alertă, 
pusă pe șotii, cu remarci inteligente. Elsa Schachter 
Karen, o bună prietenă, făcea observația că „Selma 
era mereu în mișcare“. Își scotea noaptea colegele 
la plimbare, la spectacole, „era cea mai gălăgioasă“ 
din grup, îi plăcea să danseze, „trăia fiecare clipă 
cu cea mai mare intensitate“. Julius Shertzer nota 
că „era un spiriduș de fată, cu ochi negri străluci-
tori, cu o claie de păr cârlionțat, greu de aranjat, și 
cu mulți pistrui în jurul nasului“. Era mai tot tim-
pul preocupată de lumea din jurul ei, decât de felul 
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cum arăta fizic și uneori avea momente când pă-
rea „pierdută în gândurile ei, fără să mai aibă grijă 
de aspectul ei exterior“. Cum se întâmplă printre 
adolescenți, aceștia, când au aflat că Selma scrie 
versuri, au râs și poate au făcut și remarci ironice, 
fapt ce a determinat-o să-și țină versurile în secret. 
Selma adora muzicalitatea poeziei simboliste, reci-
ta pe de rost sonetele lui Shakespeare sau lăcrima la 
suferințele tânărului Werther. Colegele își amintesc 
că în orele de clasă plictisitoare Selma se ascundea 
sub bancă și citea. Încă de timpuriu descoperise 
poezia romantică germană, mai ales pe Heinrich 
Heine, pe simboliști, Paul Verlaine, era la curent cu 
literatura modernă, îi citea pe Rainer Maria Rilke, 
G. Trakl, St. Zweig, Rabindranath Tagore, formân-
du-se astfel la umbra acestor mari poeți. Interesul 
ei era foarte variat de la literatura scrisă de mari 
titani, de la muzică, limbi străine, până la situația 
politică a momentului, cum a fost războiul civil din 
Spania. Era îngrijorată de mișcările naționaliste și 
implicit antisemitice din ce în ce mai active. În me-
moriile sale, Elsa Schachter Keren notează cu mare 
luciditate momentul: „Cum războiul se apropia tot 
mai mult, eram tot mai conștienți că tinerețea ne 
va fi înrobită. Nu mai puteam ieși în parcuri, pe 
străzi. Într-o astfel de atmosferă Selma și-a scris 
poemele ei despre singurătate și speranță.“ Viața 
culturală a orașului încerca să alunge norii care se 
adunau tot mai negri, tot mai sufocanți. Armele au 
început să latre la porțile orașului, pe sub ferestrele 
caselor și de-ar fi fost numai atât, ar fi fost mai ușor 
de îndurat decât miasmele urii ce exultau din piep-
turile unora înfrățiți cu moartea. Teroarea și vio-
lența erau atuurile pentru a-ți demonstra superio-
ritatea. Prigoana mărșăluia și hărțuia populația pe 
străzi. Restricțiile și îngrădirea libertății erau din 
ce în ce mai aspre. Lumea pașnică și neputincioasă 
căuta un loc de adăpost, se refugia în zonele mai 
puțin circulate. Se impuseseră restricții de ieșire în 
oraș, era permis doar două ore, de la 10 până la 12. 
Selma se angajează să ajute familia lui Julius Shert-
zer să se mute la o familie de la periferia orașului. 
Julius povestește un incident grăitor a ceea ce se în-
tâmpla pe străzile Cernăuțiului atunci, eveniment 
în care Selma a fost implicată: „Pe stradă ne-am 
întâlnit cu o patrulă militară însoțită de doi civili. 
Unul dintre ei ne-a recunoscut, ura îi țâșnea din 
ochi, a rostit printre buze: «Vă omor eu». A apucat 
pianul și l-a izbit în pieptul tatălui meu, datorită 
impactului el a căzut, apoi a rostogolit jos pianul pe 
caldarâm, acesta i-a prins piciorul tatălui meu, s-a 

spart cu un sunet dezacordat. Celălalt civil a smuls 
din mâna Selmei suportul pentru notele muzicale 
și a lovit-o în cap. Suportul s-a rupt în două, așa de 
tare a fost lovitura. Selma privea pierdută, sânge-
le îi țâșnea dintr-o rană de pe frunte, îi curgea pe 
față, îi păta bluza cu stropi roșii.“ Cineva spunea 
că „Toate mările lumii nu pot șterge o picătură de 
sânge de poet.“ 

Printr-un decret din oct. 1941, oamenii 
au fost îngrămădiți într-un ghetou, ca într-un țarc 
de vite, viața aici era plină de privațiuni. Selma cu 
familia ei se aciuaseră sub un pod. Au urmat de-
portările din vara lui 1942, zeci de mii de oameni 
au fost deportați în Transnistria, în lagăre de mun-
că forțată, la cariere de piatră, cu scopul de a fi ex-
terminați. Selma împreună cu părinții ei au ajuns 
în lagărul de la Mihailovska, sub control nazist. 
Condițiile de viață erau subumane ca: penuria ali-
mentelor de bază, munca extenuantă, stresul psi-
hic, fără o minimă igienică și asistență sanitară. În 
plus, păduchii își găsiseră un loc propice de a deci-
ma populația din lagăre. În lipsa medicamentelor, 
tifosul făcea ravagii. Ce putea să facă o adolescentă, 
cum putea să se opună acestui calvar? A căutat să 
iasă din acest iad, măcar pentru câteva clipe, citind 
romanul lui Rabindranath Tagore, Casa și lumea, 
pe care-l luase cu ea, poate că a mai încercat să 
pună pe un petic de hârtie câteva versuri, dacă i 
se mai îngăduia odihna necesară, conversa cu un 
profesor bătrân. Trimite o scrisoare către priete-
na ei Renée Abramovici Michaeli încarcerată și ea 
într-un lagăr din Transnistria. În mod miraculos 
scrisoarea a ajuns la destinatar și tot miraculos s-a 
păstrat până în zilele noastre. Sunt rânduri emoți-
onante, nu atât prin faptul că au fost scrise în lagăr, 
cât prin redarea stării dureroase în care se găsea 
tânăra de 17 ani.

Rena, Tatanca, 
aici este o caniculă că nici ochii nu pot să 

mi-i țin deschiși, că nici creionul nu pot să-l țin în 
mână iar mintea mi se golește cu totul. Totuși o să-ți 
scriu. De fapt, nici nu știu dacă voi avea norocul să-
ți trimit rândurile mele ... dar nu face nimic. Acum 
cel puțin am iluzia că tu stai lângă mine și pot să 
vorbesc cu tine după aproape un an de zile. Ce să-ți 
spun, după aproape un an de zile? De fapt, au trecut 
mai mult de doi ani de când noi două ne petreceam 
lungile după amiezi fără să scoatem un cuvânt; după 
amiezi când tu cântai la pian și eu te ascultam și 
atunci știam ce simțeam fiecare.
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Poate nu-i chiar așa de bine să reînviem 
amintirile. Dar n-are a face. Nu știu cum te simți 
acum, dar uneori tânjesc după aceste amintiri, pli-
ne de o durere dulce, fără de cuvinte. Sunt momente 
când încerc parcă o magie, să-mi vină în minte ceva 
special, plăcut și viu, dar nu reușesc. Cel puțin, o 
singură atingere pe obraz, sau măcar un cuvânt, dar 
nu reușesc să-l prind și să-l țin în minte. Uneori, mă 
gândesc la Bertha, sau la Leisiu [Leiser]. Sau ... un 
sărut. Nu pot să-mi dau seama de semnificația aces-
tor lucruri. Hai să uităm de asta. Am aici o poezie, 
nu știu cine este autorul ei. E frumoasă. 

Nettchen, cât vor mai dura toate acestea? 
Cum le suporți? Sunt aici de vreo trei luni de zile și 
cred că o să-mi ies din minți, mai ales în aceste nopți 
albe, tăcute, în care mă cuprinde dorul de toate. 
Cântă-mi ceva, noaptea când ești singură, Poljush-
ka. Poate așa vei înțelege starea în care mă aflu.

Îți amintește capitolul cinci din Casa și lu-
mea? Uite, îți copiez câteva rânduri. „De ce nu pot 
să cânt? Departe fluviul lucește în noapte. Frunzele 
sclipesc. Lumina dimineții se revarsă peste pământ 
ca o iubire a cerului albastru și eu în această simfo-
nie a toamnei sunt singur și tăcut. Soarele lumii îmi 
pătrunde în inimă cu razele lui, dar ele nu se mai 
întorc: este august. Cerul plânge amarnic. Și râuri de 
lacrimi cad pe pământ, oh, peste casa mea pustie.“

Simt cum zilele mele îngheață toate într-un 
sloi greu ce-mi zdrobește pieptul pentru totdeauna. 
Rena, Rena, dacă ai fi cu mine aici! Nu știu, poate, 
dacă am fi împreună aici, ar fi prea mult. Poate nu. 
Oricum am putea să îndurăm toate acestea un timp 
dacă am fi împreună. Bineînțeles ar fi mai ușor de 
suportat. Suporți mai ușor, deși mii de gânduri îți 
trec prin cap. Dar acum, acum e prea mult. Nu mai 
pot să îndur, acum sunt la pământ. Chiar acum Tu-
nia mi-a adus un bilețel de la Rochzie. Mă folosesc de 
ocazie ca să-ți trimit destăinuiri ale mele incomplete.

Te sărut, Chazak, Selma.

Pictorul Arnold Daghani a reușit să scrie 
un jurnal în timpul detenției. A cunoscut-o pe Sel-
ma și a notat ultimele ei clipe de viață, pe data de 
16 decembrie, 1942: „Vocea ei era din ce în ce mai 
slabă. Apoi nu s-a mai auzit deloc.“ Ca mulți alții, 
ca și părinții ei, ca și părinții lui Paul Celan cu toți 
au fost decimați de tifos și subnutriție. Daghani a 
făcut un desen în creion al Selmei. Corpul ei învelit 
într-o pânză a fost coborât pe o scară de pe patul de 
deasupra, câteva chipuri privesc la cei doi oameni 
ce țineau trupul decedatei. A intitulat desenul „Pi-

eta“. Mai sunt și alte însemnări despre Selma în 
jurnal: purta discuții contradictorii cu profesorul 
Gottlieb. Pictorul a fost uimit când a aflat că scria 
poezii, iar de la mama ei a aflat că ar fi plănuit să 
evadeze din lagăr cu ajutorul unui paznic, conform 
unei scrisori de rămas bun găsită într-un buzunar 
al hainei pe care o purta. 

Înainte de a fi trimisă în lagăr, Selma și-a 
adunat poeziile într-un album pe coperta căruia 
era desenat un buchet cu flori. Le-a dat un titlu: 
Blütenlese (într-o traducere mot-a-mot: Recoltă de 
flori), de unde conștientizarea actului literar. Ma-
nuscrisul poartă pe prima filă o dedicație: „cu dra-
goste pentru Leiser Fichman, în amintirea zilelor 
frumoase, cu recunoștință“. A reușit să adune 57 de 
poeme, din care patru sunt traduceri în germană: 
o poezie a lui Paul Verlaine, din idiș: I. Manger și 
H. Leiwik și din românește, o poezie semnată de 
Discipol Mihnea (?). Sub ultimul poem transcris, 
Tragedie, purtând data de 23.XII.1941, a adăugat 
următoarele de astă dată cu cerneală roșie: „N-am 
avut timp să termin de scris. E trist că nu ți-ai luat 
rămas bun de la mine. Îți doresc numai bine.“ Să 
înțelegem că ar mai fi fost și alte poezii? Cine nu-i 
dădea răgazul de a-și strânge versurile într-un ca-
iet? Deportarea iminentă? Despărțirea în pripă de 
băiatul iubit o umple de deznădejde. 

Este o întreagă epopee cu acest album 
de versuri. Selma l-a încredințat Elsei Schachter 
Keren, una dintre cele mai bune prietene, cu ru-
gămintea să-i parvină lui Leiser. Caietul a ajuns 
la Leiser, acesta l-a păstrat în lagărul unde fuse-
se deportat, iar în 1944, imediat după eliberarea 
din lagăr, merge la Cernăuți, se întâlnește cu Else 
Schachter și-i redă caietul cu versuri, el urmând să 
emigreze clandestin în Palestina, și nu voia ca „ver-
surile ei să se piardă dacă ar fi pățit ceva pe drum.“ 
Leiser s-a îmbarcat în portul Constanța pe un va-
por turcesc plin cu emigranți, spre țara de origine, 
Palestina. O altă tragedie are loc pe apele mării, 
vaporul este torpilat de un submarin sovietic, nu 
au existat supraviețuitori. După ce sovieticii ocu-
pă orașul Cernăuți, Else încredințează caietul lui 
Renée Abramovici Michaeli. Cu albumul într-un 
rucsac Renée traversează toată Europa răvășită 
după război și ajunge la Paris. După patru ani de 
peregrinări și așteptări, i se permite să emigreze în 
Israel. Și-a adunat toate lucrurile într-un cufăr, dar 
caietul l-a ținut lângă ea din nou într-un rucsac. Pe 
drum, cufărul a dispărut: „Este o minune, cufărul 
s-a pierdut, dar poemele Selmei au supraviețuit.“ 
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A mărturisit peste ani. Caietul a stat în păstrarea 
ei până în 1976 când a văzut lumina tiparului la o 
editură privată în Israel. În 1979, Universitatea din 
Tel Aviv a scos o nouă ediție. Totuși, cu un deceniu 
mai înainte, în 1968, Paul Celan i-a permis unui 
editor german să-i publice cunoscuta sa poezie To-
desfuge, într-o antologie, numai dacă va publica și 
versurile Selmei, intitulate Poem. După citirea lui, 
Hilde Domin, o cunoscută poetă germană, nota: 
„E o poezie pe care o citești cu lacrimi în ochi: atât 
de pură, atât de frumoasă, atât de luminoasă și atât 
de inocentă.“ Și o așeza pe Selma alături de cele 
mai promițătoare condeie din spațiul german. Un 
alt poet, Karl Krolow crede că aceste poeme au fost 
scrise de „o persoană bine versată în literatură“. În 
1980, volumul a fost republicat în Germania sub 
un alt titlu Ich bin in Sehnsucht eingehüllt (Topit de 
dor) iar în 2005, a fost editat un audiobook. Tea-
trul din Fürth, Germania, a montat o piesă despre 
destinul acestei tinere, între timp la Cernăuți a fost 
pusă o placă de marmură comemorativă pe casa 
unde a locuit.

În scurta sa existență, într-o lume care se 
scufunda în gheenele iadului, Selma a cuprins în 
lirica ei teme esențiale ca: iubirea și eșecul în dra-
goste, dorință și despărțire, nedreptate și speranțe 
înfrânte. Amintirile despre Selma o prezintă ca pe 
o adolescentă ce vedea lumea înconjurătoare într-o 
continuă provocare, stăpânită de o vitalitate crea-
toare, de unde și titlul dat de ea culegerii de versuri: 
Recoltă de flori. Se remarcă puterea ei de transfigu-
rare a acestor teme prin lucrurile mărunte: fragi-
litatea florilor de castani, singurătatea benefică în 
ploaie, sărăcia rurală, disperare, frământări exis-
tențialiste: să pleci din lume fără „să nu lași nicio 
urmă“ e cel mai mare eșec ce se poate întâmpla 
ființei umane. Poezia sa e una directă, adolescen-
tină, încântă prin ingenuitatea dorinței erotice, de 
cele mai multe ori neîmplinite, nu și-a găsit încă 
perechea destăinuirii miracolului dintre bărbat și 
femeie, de aceea multe din versurile sale merg pe 
aceste două planuri: a iubirii totale, răvășitoare și 
a regretului, a insatisfacției, a dorului. Își găsește 
alinarea și răspunsul în natura din jur. Poseda ca 
orice mare poet o acuitate creatoare față de natură. 
Este uimită de primăvară la modul reconfortant, 
de misterul reînvierii ciclice, văzute ca un gest de 
libertate, o șansă și un îndemn de a trăi o viață pusă 
pe principii arhaice, într-o lume decentă, ea caută 
și-și găsește perechea sufletească în copaci, în cer, 
în ape, în ploaie, în flori, în gâze, păsări. Natura o 

însoțește în momentele ei de tristețe, îi subliniază 
trăirea extatică, îi dă semne tonifiante, îi oferă „li-
bertatea din toate lucrurile“. Este un univers al „la-
tentelor pulberi aurii“. Prietenii ei de nădejde sunt 
pomii din jur, cerul albastru, stropii de ploaie, lu-
mina blândă a spațiului bucovinean. Toate anotim-
purile sunt prezente în lirica sa. În poezia Primă-
vară, preamărește victoria anotimpului prin ochii 
unui copil ce descoperă „un fir de trifoi ieșind la 
viață“, castanii Cernăuțiului trebuie să se împace 
cu sfârșitul verii, în După amiază observă cum o 
musculiță nu vrea să împartă „banca scăldată în 
soare“ cu „un fluture mic și galben“. În O plimbare, 
iarna „aerul de sticlă plânge amarnic“, iar copacii 
„par niște fantome“, dar zarva vrăbiilor îi dau un 
sentiment de bucurie. Orașul privit din depărtare 
pare o imagine de basm. În Cristal, e același peisaj 
de iarnă mai citadin de astă dată, o bancă în parc 
exprimă singurătatea, dar mereu cu o încurajare în 
preajmă: „un petic de iarbă, pe jumătate înghețat“, 
de care soarele s-a îndrăgostit. 

În poemele din urmă, lucrurile se acuti-
zează, marcată fiind de degradarea morală a ființei 
umane, vede cum peste semnele paradisiace de pe 
pământ se așternea urâtul. În poeme precum Eu 
sunt ploaia și Eu sunt noaptea registrul metaforic se 
schimbă, natura, altă dată benefică, acum coboa-
ră îndoliată peste eul său poetic. Ploaia reprezintă 
tristețea și jalea, „desculță/ pășește de la un câmp la 
altul“, îmbrăcată cu o rochie „mai neagră decât cea 
mai neagră durere“. Ploaia este o mărturie a feme-
ilor care plâng, fiindcă ea poartă „toate lacrimile 
ce-au căzut vreodată/ de pe obrajii unei fete pali-
de.“ În Basm, scris de asemenea în 1941, vorbește 
despre trecerea timpului, dispariție, speranțe înă-
bușite. Selma din nou caută alinare în natură, dar 
e „pierdută în adâncul pădurii“. Pădurea nu-i mai 
oferă pacea necesară, copacii sunt amenințători, 
nu mai este aceeași ploaie din Primăvară, regene-
ratoare, ploaia e un plânset, ce distruge totul în jur, 
inundă și descompune florile, aducând confuzie în 
inima tinerei fete. Natura părtașă la intimitatea sa 
sufletească este acompaniată de muzică. Cânta ea 
însăși la pian. Sunt câteva poeme în care este invo-
cată puterea muzicii de a o scoate din întunericul 
în care se scufunda lumea zilelor ei. Scrie câteva 
poeme intitulate cântec: Cântec de leagăn sau Cân-
tec de jale, în care lipsa unei note din acordul melo-
diei i se pare o catastrofă, dacă am putea descoperi 
magia muzicii, spune ea, „lumea s-ar schimba, ar 
fi mai bună“. În muzică găsește, ca și în natură, un 
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refugiu pentru o clipă de liniște. În alt poem Cântec 
deplânge că „vremurile pline de lumină/ ce ne-au 
învățat să râdem“ s-au dus, au dispărut și „zgomo-
tul stăpânește totul“. În Cântec pentru flori galbe-
ne, laudă frumusețea florii ce „nu are nimic din 
tristețea ploii“ și care poate să o inunde cu lumina 
ei de aur. În Cântec de bucurie întâlnim același în-
demn de înfruntare a răului, măcar prin versuri, 
când iarna îngheață pasiunile într-un „somn greu 
și drăcesc“ al neputinței și disperării. Simbolistica 
iernii își schimbă tonalitatea mirifică din primele 
poeme spre aspectul ei distructiv. Totuși găsește un 
element care nu se dă învins. Râul „urăște gheața“, 
se luptă cu ea, o sfarmă în mii de sloiuri și când 
iese învingător, inundă într-o bucurie fără margini, 
peste maluri, peste câmpii. Cum viața în oraș era 
tot mai precară, doar darurile visului îi mai stimu-
lează imaginația, îi mai dau vreun imbold. În Cân-
tec de leagăn pentru un dor, durerea vieții, „moar-
tea și sfârșitul“ mai pot fi îmblânzite de vise. Visul 
te poartă pentru câteva clipe departe de tragedia 
prezentă, spre vremurile mai bune de altă dată. Un 
alt poem intitulat simplu Cântec de leagăn, de fapt 
cel mai dureros, prezintă lumea ieșită din matcă și 
numai în vis ar mai putea să o pună pe calea cea 
dreaptă: „Dormi, copile/ în somn lumea este-a ta“. 
Lumea de afară este cuprinsă de nebunie, dar „în 
somn nu există ură, nu există vorbe grele“. În vis, 
primăvara se reîntoarce, natura înmugurește, în 
această lumea de-a-ndoaselea, de dezbinare și frig, 
unde ziua este neagră, atunci „noaptea este lumi-
nată, când un vis te poartă pe aripile lui.“ În Cân-
tec de leagăn pentru mine se confruntă ea însăși cu 
aceste fantezii pe care numai visul poate să i le ofe-
re, singura ei soluție amară este „să fug departe de 
crudul adevăr.“ Dacă poemele ei, multe, exprimă 
dorința, speranța, iubirea unei tinere îndrăgostite, 
observăm că istoria cu întâmplările ei tragice îi taie 
orice avânt, orice împlinire prin zbor. Peisajul cita-
din al orașului natal îi apare în dezolarea lui. În Du-
rere, ferestrele caselor, altădată strălucitoare, feeri-
ce, sunt acum „goale și fără nici o noimă“. Din nou 
ploaia „toarnă și toarnă“, ceața este „groasă“, „lipi-
cioasă“, și băncile parcului „triste, ude, cenușii“, iar 
„oamenii sunt atât de triști că nici nu mai pot urî“. 
Un alt poem, Colier de lacrimi, adună o grea dispe-
rare bacoviană: „Zilele sunt negre și de plumb,/ sub 
povara unei dureri sălbatice./ Mi-i frig, inima-mi 
este pustie,/ de frică voi muri“. În Sonet, este atât 
de neputincioasă că nici nu mai poate să-și cânte 
melodiile, iar în Cântec obosit, chiar și „cel mai fru-

mos cântec al meu/ m-a părăsit“.
Cei care s-au referit la poezia Selmei me-

reu au remarcat natura ei senzitivă și senzuală, fi-
rească pentru o adolescentă. Poezia sa erotică are 
ceva din senzualitatea ancestrală a Cântării cân-
tărilor, prin exprimarea directă și ingenuă a senti-
mentului, transmite acea stare de grație a persoa-
nei care iubește: „Oh, iubitul meu, odihnește-ți/
capul în mâini mele/și ascultă-mi cântecul!/Îți voi 
cânta despre durere, despre moarte,/despre sfârși-
tul a toate,/îți voi cânta despre bucuria de altădată./
Vino, acum, închide-ți ochi,/te voi legăna ușor,/și 
astfel vom visa la comorile lumii./Vom visa la ne-
prețuitele noastre minciuni,/vom visa la zilele ce 
s-au dus./Privește, iubitul meu,/doar în vis timpul 
este iarăși/scăldat de lumină./Dureros sunt toate 
uitate, /ore de tristețe, durere, despărțire.//Acum 
trezește-te, iubitul meu, e întuneric în jur/ totul e 
mai gol ca niciodată –/ oh, numai visurile de nu 
ne-ar uita bucuria,/ de ne-ar tămădui rănile!“ Ver-
surile ce sugerează relația ei cu Leiser sunt pline de 
pasiune, de dăruire, așteaptă din partea lui un răs-
puns pe măsură. Însă relația era în suferință, băiatul 
fiind la polul opus, mult mai cumpănit, cum spun 
mărturiile despre cei doi. De aici un sentiment de 
teamă, de pierderea iubirii, de inapetență cu tot 
devotamentul ei. Își privește iubitul cu afecțiune 
dar și cu o ușoară ironie. Într-un poem, Schiță în 
creion, vorbește despre: „Buzele tale - o mărturie 
sfidătoare“, în Colier de lacrimi, îi reproșează chiar: 
„Fericirea e o grea povară pentru tine“. În Garoafe 
roșii, este și mai evidentă această dihotomie a rela-
ției lor de iubire, în care recunoaște: „Am aruncat 
vorbe de-aiurea, iartă-mă“ și îl încurajează pe băiat 
de puterea lui de a duce mai departe iubirea lor: „O 
mie de stele de-nfloresc în mâna ta/ A doua zi, alte 
zece mii vor înflori.“, dar poartă o undă de regret, 
de nefericire, dezamăgire că persoana iubită se-n-
groapă în tăcere.

Haosul organizat din anii aceia se resimte: 
în poemele ei, prin revolta sa că: umanitatea, liber-
tatea, implicit dreptatea sunt distruse. Versurile din 
Știi? învăluie metaforic această atmosferă amenin-
țătoare: „Știi, ... Doamna Noapte, înfricoșată și pa-
lidă, nu știe unde să fugă?// Știi, ... pădurile speriate 
nu pot să-ți spună/ dacă asta-i patria lor.“ Mai întâi 
este o interogație asupra naturii, apoi interogația se 
mută asupra eului său poetic: „Știi, ... cum pășesc, 
tăcută și palidă, și nu știu unde să fug?/ Cum aceas-
tă fată-nfricoșată și palidă nu poate să-ți spună/ 
dacă asta-i patria ei. /... și dacă asta-i inima ei, con-
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fuză și palidă, ce plânge ne-ncetat.“ În acea lume în 
delir, doar moartea era unica beneficiară. Singura 
ei putință de învinge oroarea se manifesta pe coa-
la albă. Printre poeme există unul intitulat Stefan 
Zweig. E un omagiu adus marelui scriitor, îi laudă 
vitalitatea lui curajoasă, luminoasă, exuberanța, 
un exemplu tonifiant pentru ea, un suport pentru 
a descoperi și a înțelege oamenii. Viața este aceea 
care „te înșfacă și te ține în vâltoarea ei“, simte că 
este de datoria ei să o pună în „cuvinte de cristal“ 
ce au putința să redea tumultul unui izvor sălbatic, 
unui vârtej amețitor, valurilor avide de țărm. 

Amintitul Poem este emblematic pentru 
tragedia prin care a trecut o generație de tineri în 
acel fragment de istorie. E un poem de largă respi-
rație, bine construit. Începe cu peisajul mirific al 
Bucovinei: „Pomii sunt scăldați de o lumină blân-
dă, tremurătoare“, un copilaș salută luna, florile își 
schimbă culoarea sub adierea vântului, sub lumina 
lunii. Pe acest spațiu astfel invocat, se revarsă cu-
vinte ce redau spiritul poetei plin de dorință uma-
nă, exprimat nud, fără ocolișuri metaforice: „Vreau 
să trăiesc“, „fiindcă viața este a mea/ a mea și a ta/ 
A mea.“ Își cere dreptul la un viitor normal: „Vreau 
să râd, să-mi duc povoara vieții, / să port toate bă-
tăliile, să cunosc iubirea, să cunosc ura./ Vreau să 
țin cerul în brațe/ vreau să fiu liberă și să respir și 
să țip.“ Nu vrea ca viața să-i fie furată, distrusă, ca 
mugurii din Furtuna, unde gerul i-a condamnat la 
moarte înainte de a începe să trăiască. Strigătul ei 
este un răspuns la crimele ce se petreceau în ju-
rul ei în acei ani, o încercare de a trezi lumea din 
marasmul în care se scufunda: „Vrei să mă ucizi?/ 
De ce?“. Lumea în jur, natura sunt cuprinse de ace-
eași durere: „Prin mii de fluiere/ pădurea plânge.“ 
Amar, își dă seama cât de neputincioasă a devenit 
viața acum, care altă dată era un „tumult de bu-
curie“ și ca într-o clipă totul să se schimbe: „peste 
noapte/Am/ Murit“. Este uimitor cu câtă discreție 
a vorbit în poezia sa despre ordaliile istoriei, ca și 
cum i-ar fi fost rușine de ceea ce se întâmpla. În 
versurile sale niciodată nu apar cuvinte ca: nazist, 
fascist, garda de fier, gheto, deportare. De unde for-
ța ei metaforică, puterea de a contextualiza ceea ce 
era evident și sinonim cu moartea, frica, amenin-
țarea, crima, absurdul. Într-un singur loc în Poem 
face o referire directă, sigur faptele erau cunoscut, 
când cetățenii orașului erau săltați de pe stradă, 
erau duși în afara orașului, împușcați și îngropați 
în malul Prutului: „Unii peste alții i-au pus/ Nici-
odată nu vor mai reînvia/ Niciodată./ Niciodată.“

În ultima poezie din album, Tragedie, își 
asumă această tragedie ca pe propria-i vină. Este 
un testament: tragedia ca vină existențială: „De 
nendurat este: să-ți dezgolești inima/ și-apoi să 
vezi că nimeni nu-i în preajma ta,/să-ți dăruiești 
preaplinul și-apoi să vezi/cum te destrami ca fumul 
și nu lași nici o urmă.“ Când ființa își păstrează spi-
ritualitatea, încă nu totul este pierdut. Cum spunea 
vărul ei, Paul Celan, „poezia este esențialmente un 
dialog, un mesaj într-o sticlă“ aruncată în oceanul 
umanității. Odată și odată va ajunge la țărm. Și a 
ajuns. Parafrazându-l pe Hemingway, putem afir-
ma că istoria a distrus-o pe Selma Meerbaum Ei-
singer, dar niciodată nu a înfrânt-o. Ea trăiește da-
torită poeziei sale.
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Real și fictiv

Nicolae HAVRILIUC

Eseu

Enunţul, „Poţi fertiliza gândul și scăpa de 
perspectiva sumbră spre care te-mpinge negura lui, 
numai explicând în detalii momentele de eșec. Dacă 
eșecul a fost o mare iluzie în care ai rătăcit, ce mi-
găloasă trebuie să fie, apoi, lucrarea gândului când 
se-ncearcă o poartă de ieșire!”, se vrea un punct de 
plecare în diversificarea înţelesurilor. Sunt două as-
pecte ce se desprind din enunţ: cel privitor la „eșec”, 
înţeles ca o ședere în amăgiri acceptate drept hrană 
și respir, și cel care, prin conștientizare, îndeamnă la 
trecerea prin „poarta de ieșire”. Întrebarea ce se pune 
are în vedere spaţiul „porţii” prin care se iese și măr-
ginirea drumului ce a înlesnit eșecul. Limitele să fie 
piedici în calea trecerii sau limita a îngăduit trece-
rii să se păstreze în esenţa ei? Pentru Heidegger, în-
trebarea „nu e defel în sine însăși un demers oarecare, 
ci o întâmplare privilegiată” sau prilejul „care pune 
în joc „de ce”-ul” (Introducere în metafizică, Bucu-
rești, Humanitas, 2011, p. 15), în timp ce Noica, prin 
desele sale înaintări în „orizontul întrebării”, spune: 
„Când pui o întrebare, în schimb, luminezi lucrurile. 
Este vorba de o luminare a lor la propriu, o punere a 
lor în lumină, în sensul că deschizi un orizont, unde 
lucrurile pot apărea lămurit sau nu” (Sentimentul ro-
mânesc al fiinţei, București, Eminescu, 1978, p. 14). 
Numai că eșecul în desfășurarea sa include o parte 
de real și o parte aflată dincolo, peste real sau din-
spre real, numită fictivul sau realul potenţat, adică 
fictivul văzut un real cu puteri nemăsurate. Experi-
enţa a demonstrat că fictivul, oricât de sine stătător 
se-ncearcă să fie, are în structura sa ceva din realul 
pe care-l anunţă sau din care provine. Și așa zicând, 
realul și fictivul se află în relaţie complementară, 
configurând comunicarea prin opusul ce le animă 
înfăţișările. Când realul devine agresiv, fictivul se 

apără, fie retrăgându-se în tăcere, și atunci realul își 
diminuează din nutriţie, fie traversând, marginea 
devenită, prin abundenţă de mișcare, un centru in-
vizibil, unde ceva se face, fără să se știe ce. Iar dacă 
agresivitatea vieţii crește, posibilitatea realului fiind 
„exfoliată” până la epuizare, se trece la exersarea 
trăirii prin abateri de comportament. Goana după 
bani și minciuna au distanţat omul de centrul fiin-
ţei sale, iar, ca urmare, s-a multiplicat locul de unde 
să se mărturisească pro domo. Astfel, omul își spune 
adevărul, fie predicând o credinţă din amvonul cate-
dralei, fie pledând pentru succesul unei (a)faceri de 
la tribuna cutărui for mondial, fie deplângându-și 
soarta dintr-o gură de canal sau dintr-un tomberon 
de gunoi. În general omul-victimă este același, nu 
pentru că modul său de abatere se repetă (cel ce gre-
șește nu-și propune când greșește cum să greșeas-
că), ci pentru că instrumentele de apreciere a aba-
terii în ochii justiţiarului se păstrează neschimbate. 
Și atunci pe fondul abaterilor și corijărilor nu toate 
întâmplările vieţii au semnificaţie pentru intelect. 
Însă un punct important din planul de îndreptare a 
omului rămâne revigorarea moralului. După cum se 
știe, revigorarea moralului presupune o neîncetată 
forare în prejudecăţi. Și adesea, cum binele perso-
nal nu intră în înţelegere și pace cu binele colectiv, 
convieţuirea continuă să fie anevoioasă, întrucât 
orgoliul și egoismul nu acceptă abdicarea de la su-
premaţie. Așa poţi să constaţi că-n faptele omului 
se preumblă și un dram de rătăcire, dar pentru a-i 
tempera din efecte este nevoie de o chibzuită gândi-
re și o inteligenţă practică. Altfel spus, trebuie pusă 
în funcţiune puterea previziunii. Să nu treci la fapte 
până ce nu te-ai asigurat de riscuri și dezamăgiri! 
Îndemnul pleacă din considerentul că omul se gră-
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bește să-și șteargă urmele și să se mute într-un alt 
loc prielnic vieţuirii. Pentru că o prea îndelungată 
ședere printre iluzii aruncă viaţa într-o realitate po-
trivnică. Iar spre a încerca un remediu pentru orice 
rătăcire și a te apropia de „poarta de ieșire” din eșec, 
se cuvine spus: Te poţi așeza pe umerii cuiva fie prin 
lăsarea cu toată greutatea, fie prin oferta umerilor 
când se vor reazem. Poţi, chiar, pierde percepţiile 
luminii, hoinărind prea mult în nebuloasele ei. Dar 
nu te poţi implica în desfășurarea unei acţiuni fără a 
staţiona într-o zonă de repaos. Pentru că retragerea 
generează elanul. Din felul cum se-ncheagă relaţii-
le dintre fictiv și real, apar și războaiele din suflet. 
Energiile venite de la soare sunt definitorii pentru 
înfruntări. Războiul din suflete e năucitor, macină 
încet, dar sigur, pregătind războiul lumii. Și cu toate 
acestea are un leac. Orele de pace dintre învrăjbiri 
prepară leacul, nu pentru a stabili pierderile și a cău-
ta alte strategii de atac și distrugeri, ci pentru a iniţia 
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împăcările și a construi iertarea. Perspectiva se află 
în ceea ce vor face împreună părţile în conflict pen-
tru a regăsi înţelegerea și armonia. 

Am imaginat o schiţă de tablou al lui „a 
te salva în viitor”, spre a agita ceva „în prezentul ce 
se consumă”. Cugetarea, presupunând fixarea de ra-
porturi în dobândirea de înţelesuri noi, se poate sus-
penda în lipsa termenului mijlocitor denumit prin 
„opoziţionalul trecut” la care s-ar face referinţă. Or, 
aceste raportări în dobândirea de înţelesuri noi nu se 
pot abate de la sacra prietenie dintre Logos și Duh. 
„Toate prin Logos s-au făcut, căci toate poartă în fiinţa 
lor o raţiune, un mesaj, o finalitate și fără raţiune ni-
mic nu s-a făcut. Logosul lucrează însă împreună cu 
Duhul, neconfundat și nedespărţit și lucrează atât de 
unitar, încât opera divină apare ca pornind dintr-un 
singur principiu: ca o lucrare a două braţe, călăuzite 
de o unică minte”, grăiește Părintele Galeriu (Jertfă și 
Răscumpărare, București, Harisma, 1991, p. 53). 
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Eveniment

Doina CERNICA

Alecsandriada  
și alecsandrienii.  

Lupta pentru  
Vasile Alecsandri

Prietenia cu Vasile Alecsandri vine din cea 
dintâi copilărie a mea, petrecută într-o așezare mun-
toasă, Vama Bucovinei, cu zăpezi peste anotimp, și 
începe cu o carte de trei poezii cu multe ilustrații 
semnate de Ana Bițan, apărută la Editura Tineretu-
lui, în 1955. A intrat în casa noastră în ultimul ia-
nuarie preșcolar și de ziua mea mi-am impresionat 
surorile mai mici, mătușile și unchii citindu-le, cu 
fiecare vers urmărit cu degetul, „Sfârșitul iernii” și 
„Oaspeții primăverii”, de fapt doar memorate după 
câteva lecturi ale părinților. Și a continuat, de data 
aceasta cu lecturi adevărate, cu buchetul de poezii 
din cartea de citire a bunicului patern, o carte-cult 
în viața mea, o carte enciclopedică, inclusiv cu lec-
ții de religie, istorie, științele naturii, de gospodărie, 
de gramatică și aritmetică, tipărită la Botoșani, în 
1889, cu un an înainte de stingerea din viață a lui 
Alecsandri. Cele mai multe semnate Alexandri, iar 
două – Alecsandri. Trecând peste lecturile obligato-
rii sau recomandate din perioada preuniversitară și 
universitară (deși după absolvirea facultății nu cate-
dra, ci ziaristica a fost alegerea mea), am continuat 
întâlnirile de cititoare cu Alecsandri; e drept, din 
când în când și aproape în exclusivitate cu proza sa 
de călătorie.

Această scurtă confesiune este, cred, în 
măsură, să explice bucuria cu care am primit ves-
tea Reuniunilor Culturale Alecsandriada și invitația 
de a participa în perioada 7-10 iunie 2017 la pri-
ma sa ediție, o ediție-pilot în pregătirea sărbătorii 
Bicentenarului nașterii lui Vasile Alecsandri pe 14 
iunie 1818, în Bacău. Un eveniment care se anun-
ța substanțial, de anvergură, daţi fiind organizatorii 
– Consiliul Județean Bacău, Primăria municipiu-
lui Bacău, Inspectoratul Școlar al județului Bacău, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Filiala 
Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, Cole-
giul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, Societatea 
Cultural-Științifică „Vasile Alecsandri” Bacău – și 
numele semnatarilor invitației: Sorin Brașoveanu, 
președintele Consiliului Județean Bacău, și Cosmin 
Necula, primarul municipiului Bacău. Și, de aseme-
nea, ale celor implicați efectiv în desfășurarea Reu-
niunilor: poetul Dumitru Brăneanu și universitarul, 
istoricul literar Ioan Dănilă.

Nu atât pentru că are o sonoritate care 
cheamă în memorie „Iliada”, cât pentru o pregătire 
sufletească mai bogată poate decât o recitire, pentru 
că apelează mai puternic la imaginație, Alecsandria-
da 2017 începe cu o călătorie în locurile care în Ba-
cău poartă numele sau amintirea lui Vasile Alecsan-
dri. Suntem împreună cu Ioan Dănilă, cu prof. Elena 
Bostan (pe care o știu de mai de mult în ipostaza de 
energică președintă a Organizației Bacău a Societății 
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina) 
și cu pictorul Aurel Stanciu, bucurându-ne înainte 
de toate că ziua se anunță frumoasă. Punem garoafe 
și o coroniță la statuia uriașă a scriitorului din fața 
Casei de Cultură „Vasile Alecsandri”, concepută de 
Mircea-Corneliu Spătaru; garoafele rămân la baza 
soclului, doar coronița urcând mai sus, prilej să se 
vorbească despre diferența de viziune, a sculpto-
rului și a celorlați, iar pentru Florentin Popescu să 
povestească reacția Agathei Bacovia în fața monu-
mentului consacrat în 1971 lui George Bacovia de 
Constantin Popovici, cu refuzul de a-și vedea în el 
soțul și cu replica autorului de a nu-l fi cunoscut cu 
adevărat după o viață împreună. În spatele Casei de 
Cultură, adică tot în perimetrul „caselor Alecsandri”, 
pe fațada unui bloc de pe Strada Luminii, o placă 
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memorială din 1971 anunță trecuta existență a lo-
cuinței (dărâmată cu două tancuri în anii ́ 70, spune 
Ioan Dănilă) în care s-ar fi născut Vasile Alecsandri, 
„...poet național, întemeietor al teatrului românesc, 
înflăcărat patriot, ctitor al României moderne”, des-
cifrez și încerc să reconstitui de la distanță.

Străjuit de statuia lui Vasile Pârvan, Mu-
zeul de Istorie al Complexului Muzeal „Iulian An-
tonescu” îmi atrage atenția, recunosc, mai ales cu 
cele două panouri arborate la înălțimea etajelor I 
și II, cu chipurile istoricului și arheologului Ioan 
Mitrea și pictorului Ilie Boca (originar din Botoșa-
na Bucovinei), sărbătoriți de Bacău la 80 de ani. Ce 
emoționant! Dar iată, trecând pe lângă stolurile de 
fluturi-copii prinși în vârtejul dansului pe hol, ne 
așezăm în semicerc, cercetați cu o ușoară tensiune a 
privirii de Ioan Dănilă: ne aflăm în expoziția cu care 
prima ediție a Alecsandriadei va rămâne în istoria 
acestor Reuniuni Culturale, să o sperăm cât mai lun-
gă și roditoare. Bun venitul aparține muzeografului, 
criticului de artă Iulian Bucur, care apreciază denu-
mirea buchetului omagial dedicat lui Vasile Alec-
sandri: îl duce cu gândul la cunoscutul roman po-
pular „Alixăndria”. Punctul de atracție este o poartă 
care a aparținut curții boierești de la Mircești, primi-
tă în custodie de la un anticar băcăuan, Constantin 
Ținteanu, dispus să o doneze dacă va fi amenajată în 
cele din urmă Casa „Vasile Alecsandri”. Cu un doc-
torat în „Poarta monumentală românească...”, Aurel 
Stanciu o tratează ca un violonist un Stradivarius, 
explicându-ne că deși nu era poarta principală, mai 
curând o portiță simplă, „poate nici geluită”, existen-
ța (și aici) a meșterului anonim iubitor de frumos și 
poate și convins că totul trebuia să arate frumos la 
un mare boier îi justifică podoaba, decorațiile ulte-
rioare, tulburătoarea posibilitate ca „ochii poetului 
să fi zăbovit asupra ei și refluxul lor să se întoarcă 
asupra noastră”, în vreme ce eu, provocată de poe-
ta Valeria Manta-Tăicuțu încercând să-i aprecieze 
utilitatea în ansamblul acareturilor, mi-o imaginez 
dând spre luncă, pe un drum care duce direct în pe-
isajele Anei Bițan din cartea copilăriei. Aceeași infi-
nită grijă, aproape adorație de violonist la întâlnirea 
cu un Stradivarius mi-o sugerează și Ioan Dănilă, 
doctor în Filologie, atunci când ne arată exemplarul 
din „Ovidiu”, cu probabil ultima dedicație acordată 
de Vasile Alecsandri (lui George Bengescu). Și alte 
comori din vitrina expoziției! 

Cu grupul mărit de Iulian Bucur și de Mi-
haela Chelaru, șef de serviciu la Direcția Județeană 
a Arhivelor Naționale ale României, alți doi luptă-
tori înflăcărați pentru cauza lui Vasile Alecsandri 
în Bacău, ajungem la fosta Casă de Sfat și Citire 
„Vasile Alecsandri”, pentru care, alături de Nicolae 

Cârlan, de regretații Ion Cozmei și Radu Mareș, de 
Lucia Olaru-Nenati, Viorica Petrovici, Liviu Po-
pescu, Adrian-Dinu Rachieru, Constantin Severin, 
Carmen-Veronica Steiciuc, Vasile Tărâțeanu, Ale-
xandru-Ovidiu Vintilă, Isabel-Giorgiana Vintilă, ca 
să-i amintesc doar pe bucovineni, și eu am semnat 
în toamna 2013 acel, vai!, prea puțin luat în seamă 
„Apel pentru salvarea Casei «Vasile Alecsandri» din 
municipiul Bacău”, îndreptat „către forurile națio-
nale (Ministerul Culturii, Camera Deputaților) și 
locale (Consiliul Județean, Primăria municipiului 
Bacău)”, ,,un serios semnal de alarmă pentru a inter-
veni de urgență, dat fiind stadiul de precolaps în care 
se află clădirea”. A îmbătrânit în acești trei-patru ani 
de când am văzut-o ultima oară, parcă și pe placa la 
dezvelirea căreia fusese de față, lângă mulți alți scrii-
tori idealiști, și Grigore Vieru, peste înscrisul „Ș-acel 
rege al poeziei... Casa Vasile Alecsandri inaugurată 
la centenarul trecerii în eternitate a scriitorului” s-a 
așternut o paloare, semnul unei tristeți care nu cruță 
nici marmura. Doar avertismentul „Atenție! Pericol 
de accidente” pare înviorat: timpul care trece lucrea-
ză în favoarea lui, pericolul maxim fiind al surpării 
casei înlăuntrul său, înlăuntrul pământului, într-o 
bolgie a nepăsării și a neputinței. 

Și din nou suntem mai mulți, cu alecsan-
driana Dorina Lăpușneanu, locatară a blocului din 
fața Casei, povestindu-ne durerea cu care își începe 
dimineața unei zile din ce în ce mai scurte pentru zi-
durile acesteia, dar și încurajată de spiritul scriitoru-
lui, încă viu dincolo și dincoace de „Pericol...”, și cu 
arhitectul Șerban-Alexandru Balan, fostul elev al lui 
Aurel Stanciu la Colegiul de Artă „George Apostu” 
Bacău, cu un proiect atrăgător de restaurare și pu-
nere în valoare a clădirii în peisajul Bacăului. Iulian 
Bucur consideră că ar trebui salvată și numai pentru 
faptul că arată „cum ne-a văzut Nicolae Iorga acum 
o sută de ani”, susținut de Aurel Stanciu: „Am prins 
numai 3-4 case de acest tip, dar au băgat țiganii în ele 
și le-au ruinat”. „Pe de altă parte, continuă Iulian Bu-
cur, aici, aproape de Precista, suntem în vatra Bacău-
lui”. „Biserica Precista datează din vremea lui Ștefan 
cel Mare”, șoptește cineva, atent să nu-i întrerupă pe 
alecsandrienii care adaugă pe rând noi argumente: 
„Este cea mai veche clădire civilă din Bacău...” „Acel 
corp din stânga, demolat și deschis un pietonal...” 
Facem exerciții de imaginație când spre trecut, când 
spre viitor, când într-un soi de cuprindere simulta-
nă. Și facem și o fotografie, cu dezolarea peisajului și 
cu speranța secretă a prezenței la inaugurarea Mu-
zeului „Vasile Alecsandri” Bacău: Emilian Marcu, 
Vasile Larco, Aurel Stanciu, Nicolae Scurtu, Mihaela 
Chelaru, Valeria Manta-Tăicuțu, Alexandru Bulan-
dra, semnatara acestor rânduri, Lili Balcan, Lucian 
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Strochi, Dorina Lăpușneanu, Mihai Hanganu, Flo-
rentin Popescu, Elena Bostan, Iulian Bucur, Șer-
ban-Alexandru Balan și Ioan Dănilă.

Cu ani în urmă, în scuarul, parcul „Vasile 
Alecsandri” se înălța Palatul Ateneu, Ateneul Cultu-
ral „V. Alexandri” (cum l-am văzut scris pe reprodu-
cerea unei ilustrate), destinat spectacolelor de artă 
și sediu al pompierilor, în care s-a jucat mult teatru 
de Vasile Alecsandri și unde a concertat George 
Enescu. Proiectul Ateneului i-a aparținut faimosului 
arhitect-șef al Bacăului George Sterian, precizează 
Iulian Bucur, „cel care a restaurat cu discreție Precis-
ta”. (Amănuntul cu George Enescu va plimba apoi, 
lângă Casa Cancicov, privirea lui Ioan Dănilă, din ce 
în ce mai alertată, în jur: ,,Unde-i masa de piatră la 
care a stat George Enescu? Unde Octavian Voicu a 
ținut să se inscripționeze... De trei minute constat că 
a dispărut... Mor!”) Iulian Bucur continuă evocarea 
dezastrului din anii ´50, când un incendiu a mis-
tuit Ateneul („Zburau instrumentele muzicale prin 
aer...”), iar Aurel Stanciu își amintește sumbru de 
furtul bustului lui Kogălniceanu din parcul de lângă 
Prefectură: „A rămas doar soclul!”

Strada pe care mergem răsfirați, stând de 
vorbă, este Vasile Alecsandri. Valeria Manta-Tăicu-

țu, Mihaela Chelaru, fostul meu coleg de facultate – 
scriitorul Florentin Popescu –, istoricul literar Nico-
lae Scurtu și cu mine, în fruntea grupului, ne oprim 
să privim întâi grădina și apoi casa elegantă căreia 
îi aparține, proaspăt văruită, vopsită, pusă la punct 
de proprietarul hotelier de acum, cu câțiva lucrători 
încă trebăluind la dichisirea lor. Și aceasta este o clă-
dire monument istoric, Casa Cancicov, a celor care 
au fost omul politic și de stat Mircea Cancicov, răpus 
de lunga detenție în penitenciarul de la Râmnicul 
Sărat pentru vina de a fi făcut parte din guvernul 
lui Ion Antonescu, și pianista, scriitoarea George-
ta Cancicov, al căror nume îi dă ocazia lui Nicolae 
Scurtu să reînvie un episod din scrierea „Istoriei li-
teraturii române de la origini până în prezent”, de 
G. Călinescu, avându-i protagoniști pe autor și pe 
Mircea Cancicov, atunci ministru de Finanțe. După 
o fotografie care ne adună pe toți lângă una din plă-
cuțele indicatoare ale străzii (al cărei punct absent 
pe i va stârni mai târziu o epigramă Larco), cu to-
ții urcăm scara largă și înaltă a Colegiului Național 
„Vasile Alecsandri” Bacău, de data aceasta conduși 
de Elena Bostan, 24 de ani profesoară aici, dar flerul 
elevilor care ne așteaptă cu pâine și sare funcționea-
ză ireproșabil, alegându-l dintre oaspeți pentru tra-
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diționalul bun venit întâi pe Nicolae Scurtu, nu doar 
valoros istoric și cercetător literar, ci și om cu o viață 
la catedră și cu siguranță numărul unu din echipa 
noastră. În vreme ce profesorul Nicolae Scurtu le 
apreciază flerul cu câteva întrebări înviorătoare la ro-
mână, întârziem împreună cu directoarea adjunctă 
Teona Codreanu să privim expoziția de pictură Ilie 
Boca desfășurată pe peretele holului. „Maestrul ne-a 
lăsat-o, să ne mai bucurăm câteva luni de ea!” ne ex-
plică directorul instituției, Călin Boambă, el însuși 
iubitor activ de artă, cum o dovedesc măștile popula-
re confecționate de elevi sub îndrumarea sa, înainte 
de perioada solicitantă a directoratului. Și pentru că 
se află între oameni de condei, ne mai spune că este 
din Lipova, așezare prin care a trecut Eminescu, și 
că lucrarea sa de gradul I s-a referit la Lucian Blaga. 
Mai scrie poezii? Adolescenții mai scriu poezii? Se 
mai citește în general și poezie în special? Afirmația 
lui Nicolae Scurtu că azi copiii nu citesc din cauza 
dascălilor multiplică glasurile, încinge discuția și pe 
când Domnia Sa recită ,,Criticilor mei” cu voce înal-
tă, secondat cu voce joasă de Elena Bostan. Ramona 
Mocanu, șefa Catedrei de română, ne aduce „Crai 
nou”, antologia din 2016 (pe care a coordonat-o 
împreună cu prof. Călina Stroe) a Concursului Na-
țional de Creație Literară pentru Elevi „Alecsandri-
ana”, organizat, patronat de Colegiu de un deceniu. 
Ne simțim bine când intrăm în biblioteca bogată, cu 
aproximativ 40 000 de volume, mirosul hârtiei tipă-
rite îl concurează în sufletul nostru olfactiv de cititori 
împătimiți pe cel al ierbii și arborilor din fața școlii în 
care ajungem să vedem bustul lui Vasile Alecsandri 
realizat de Wladimir Hegel, profesor și al lui Brân-
cuși, și al lui Paciurea. A fost dezvelit, cu alt soclu, în 
1897, în grădina publică a orașului, dar cred că îi fac 
bine și freamătul frunzelor de deasupra sa, și foșnetul 
cărților din bibliotecă. Într-o lume în schimbare, dau 
încă sentimentul perenității.

Seara, cu prezentări de reviste și cărți de la 
Clubul „Decebal”, îl aduce în mijlocul nostru pe po-
etul Dumitru Brăneanu, consilier județean, a cărui 
voință și putere de a disloca inerțiile îl așază, spune 
Ioan Dănilă, în fruntea Alecsandriadei și a alecsan-
drienilor. Din această întâlnire, aleg numai bucuria 
revederii cu poetul Calistrat Costin, președintele fi-
lialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, cu 
invitații de peste Prut, poetul Nicolae Milescu, prof. 
univ. Victoria Fonari, USM Chișinău, profesoarele 
Silvia Strătilă (,,Venim aici să respirăm mai mult aer 
românesc”), Cristina Saghin și Mihaela Sârbu, de la 
Liceul „Vasile Alecsandri” din Chișinău, și lansarea 
cărții „Vasile Alecsandri, din nou acasă”, de Ioan Dă-
nilă, veritabilă biblie a Alecsandriadei.

Ziua cea mare, simțită astfel prin înzecirea 

participanților, ne adună la Biblioteca Universită-
ții „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu un colocviu, 
„Alecsandri, azi”, moderat de conf. univ. dr. Ioan Dă-
nilă și deschis de conferința academicianului Victor 
Crăciun, „«Cântecul gintei latine» și recunoașterea 
europeană a literaturii române”. Emoționat de reîn-
tâlnirea cu Bacăul și cu foști studenți („Primul curs 
despre Alecsandri l-am avut aici în 1960 la Institutul 
Pedagogic, când nimeni nu se gândea că va ajunge 

universitate”) și emoționant, Domnia Sa ține o caldă 
și argumentată pledoarie pentru recunoașterea în 
Vasile Alecsandri a „celei mai reprezentative figuri 
de bărbat dăruit neamului său din secolul al XIX-
lea”, sub arcada convingerii că „nimeni nu a făcut 
cât el pentru țara lui în Europa”. Menționând doar 
numele autorilor de (fiecare în felul său) interesan-
te intervenții – Dumitru V. Marin, Lucian Strochi, 
Nicolae Scurtu, Valeriu Stancu, Simona-Nicoleta 
Lazăr, Alexandru Bulandra, Constantin Călin, Car-
men Mihalache, Elena Bostan, Florentin Popescu –, 
nu rezist tentației de a reproduce un fragment din 
alocuțiunea Elenei Bostan-Delavicov (cum semnea-
ză în revista „Bucovina”), axată pe calitatea lui Va-
sile Alecsandri de membru de onoare al Societății 
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, 
pe colaborarea poetului la Foaia acesteia și, în gene-
ral, pe traseul bucovinean al bardului de la Mircești: 
„În 1866, Alecsandri – în drum spre Paris – se opri 
la Cernăuți, unde românii îi făcură o strălucită pri-
mire, care-l emoționă până la lacrimi pe poet. Sub 
impresia acestei entuziaste primiri, el scria a doua zi 
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soției sale, Paulina, la Mircești: «Am sosit cu bine la 
Cernăuți [...]. Aseară am fost poftit a merge în sala 
unde se adună membrii Societății Române și acolo 
am fost primit cu mare entuziasm; portretul meu 
era înconjurat cu o cunună de flori; volumul meu 
de poezii era, de asemenea, încununat pe o masă și 
câțiva tineri au început a cânta un imn în lauda mea 
când am intrat [...]. Se vede că-s mare poet, jude-
când după complimentele ce am primit; eu nu mă 
credeam așa mare. Aice piesele mele de teatru au 
produs un efect extraordinar; toți cântă cântecele 
din Florin și Florica, iar mai cu seamă poezia ce-am 
adresat-o Bucovinei și care este tipărită în Foaia So-
cietății... a ajuns a fi cântecul național de aice, în ciu-
da nemților»”. Dimineața s-a încheiat cu Diploma 
de Excelență a Alecsandriadei conferită acad. Victor 
Crăciun și înmânată de managerul Proiectului pe 
care a fost construită această primă ediție – Dumi-
tru Brăneanu: „Ați dat greutate și valoare Alecsan-
driadei. Vă mulțumim!”

Spre seară vine rândul tinereții, majoritare 
și în sala și pe scena actualului Ateneu, elevi și pro-
fesori ai Liceului „Vasile Alecsandri” din Chișinău și 
elevi ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, cu spectacolele inspirate de creația lui Vasi-
le Alecsandri. Pregătit cu minuțiozitate și evidentă 
plăcere, cel din Republica Moldova este prefațat și 
de o mișcătoare mărturisire: „Dulci frați de peste 
Prut! Purtăm același blazon: Alecsandri! Am venit 
încărcați cu dor din Basarabia, pământ românesc!”, 
ceea ce îl determină pe Dumitru Brăneanu să ofte-
ze: „Cine știe, poate că într-o zi vom secătui Prutul! 
Până atunci noi, seniorii, măcar să reușim să-i apro-
piem pe cei tineri!”

Nu voi reproduce lista mai lungă a premi-
anților concursului de creație pentru liceeni, dar voi 
numi juriul – Calistrat Costin (președinte), Valeria 

Manta-Tăicuțu și Emilian Marcu –, le voi reține pe 
cele mari, înmânate de Silviu-Ionel Pravăț, vice-
președinte al Consiliului Județean; Premiul pentru 
poezie – Nicolae Spătaru (Chișinău), Premiul pen-
tru dramaturgie – Viorel Savin (Bacău) și Marele 
premiu al Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” 
2017 – acad. Victor Crăciun – și voi consemna Hora 
Unirii în care oaspeții din Chișinău i-au antrenat pe 
participanți, într-o tulburătoare comuniune de sen-
timente, care a dat înălțime și frumusețe întâlnirii 
de la Ateneu, dar a cărei valoare pentru viitor numai 
viitorul o cunoaște.

Binevenita ediție I a „Alecsandriadei”, o re-
unire culturală a alecsandrienilor de apreciere a for-
țelor și de pregătire a luptei pentru Vasile Alecsan-
dri, adică de pregătire a Bicentenarului nașterii lui 
Vasile Alecsandri și a Anului European al Patrimo-
niului Cultural, care ar trebui să însemne la Bacău în 
primul rând salvarea Casei Alecsandri, se încheie cu 
un nou memoriu adresat autorităților locale și Mi-
nisterului Culturii și Identității Naționale.

În ceea ce privește relatarea de față, dată fi-
ind predilecția mea pentru proza de călătorie, atât 
pentru cea lăsată de Alecsandri, cât și pentru cea 
pe care continui să o scriu, finalul ei se află într-un 
portret al bardului, nu portretul enigmatic scos de 
la piept într-o clipă de generozitate de istoricul lite-
rar Nicolae Scurtu, ci acela la vederea lecturii, care 
ne vorbește de disponibilitatea sa uluitoare de a că-
lători, de bucuria de a-și imagina călătoria și de a 
o retrăi așternând-o pe hârtie. Cu un gând care se 
potrivește și Alecsandriadei, și alecsandrienilor, con-
duși de Dumitru Brăneanu și Ioan Dănilă spre zările 
unei minunate aventuri culturale: „Te îndemn a fi li-
niștit în privirea mea, căci este un Dumnezeu priitor 
pentru călători”.
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Gânditorul de la Fălticeni, 
Vasile Lovinescu,  

în ipostaza de memorialist

Eveniment

Vasile Lovinescu şi Mihail Iordache –  
întâlnire sub zodia tainei1

Ediţia din 15 iulie 2017 a manifestărilor 
culturale Sub semnul Lovineștilor s-a desfășurat la o 
zi după rotunjirea a 33 de ani de la trecerea pe tă-
râmul veșniciei a iniţiatului în știinţa tradiţională2, 
Vasile Lovinescu, gânditorul care a întemeiat la Bu-
curești un cerc de studii și meditație tradițională, pe 
care l-a numit  Fraternitatea lui Hyperion.

O ipostază inedită a preocupărilor lui Vasi-
le Lovinescu o reprezintă memorialistica, rândurile 
de faţă având drept obiect ultimile articole publicate 
de scriitor în publicaţia suceveană Pagini bucovine-
ne, supliment literar al revistei Convorbiri literare de 
la Iași. Trebuie precizat că publicaţia Pagini buco-
vinene, cu apariţie în perioada 1982-1989, l-a avut 
redactor pe profesorul universitar Mihail Iordache, 
cel care a iniţiat/ editat, după 1989, Bucovina literară, 
revista Societăţii Scriitorilor Bucovineni, care apare 
și în prezent.

Sursa documentării pentru prezenta comu-
nicare o reprezintă lucrarea Vasile Lovinescu, Eseuri 
și amintiri3, ediţie îngrijită de Marius Vasileanu și 
1 Comunicarea de faţă a fost susţinută  în cadrul evenimen-
tului cultural Sub semnul Lovineştilor  la Zilele Municipiului 
Fălticeni, ediţia 2017
2 Vasile Lovinescu, frate al dramaturgului Horia Lovinescu 
şi nepot al criticului şi istoricului literar Eugen Lovinescu, 
(născut la 17 decembrie 1905-decedat la 14 iulie 1984), a fost 
un scriitor original, filosof esoteric român, elev al filosofului 
francez René Guénon.
3 Vasile Lovinescu, Eseuri şi amintiri, Ed. Pontifex, Bucureşti, 
2005

Florin Mihăescu, editată de Marius Cojocariu, drept 
„un omagiu și o recunoștinţă la împlinirea a o sută 
de ani de la nașterea scriitorului”, după cum afirmă 
redactorii în prefaţă.

Ultima secţiune a cărţii, intitulată Amin-
tiri 1983, cuprinde șase articole scrise de Vasile Lo-
vinescu și publicate succesiv, în numerele Paginilor 
bucovinene din februarie până în iunie 1983, la care 
se mai adaugă unul în numărul din septembrie1983, 
textele respective fiind ultimile pagini ale autorului, 
din ceea ce s-a publicat și cunoaștem până astăzi.

Cunoscătorii știu că, din 1980, Vasile Lovi-
nescu se afla în anonimat la Fălticeni, în ultima din 
retragerile sale spirituale, așteptându-și în orașul na-
tal „marea trecere în ţara de dincolo de negură”, cum 
îi plăcea să afirme.

Ceea ce pe mine m-a minunat a fost resor-
tul ascuns care l-a determinat să colaboreze − ajuns 
aproape octogenar − la o revistă literară, știut fiind 
că nu mai publicase în revistele din ţară din 1933-
1934 (după colaborări la Vremea, Adevărul literar 
și artistic, precum și Credinţa, reviste la care pu-
blicau atunci și Mircea Eliade, Constantin Noica și 
Emil Cioran), iar, în străinătate, publicase doar în-
tre 1936-1937, în câteva numere ale revistei Études 
Traditionnellles, sub pseudonimul Geticus, un stu-
diu de istorie și geografie mitică, intitulat La Dacie 
Hyperboréenne4.

Printr-una din acele coincidenţe semni-
ficative, pe care doar destinul miraculos le poate 
potrivi, aceste ultime scrieri ale iniţiatului de la Făl-
ticeni apar așadar în anul 1983, an în care eu finali-
zam studiile de filologie, la Universitatea din Sucea-
va, în publicaţia al cărei redactor era profesorul meu 
de literatură, regretatul magistru Mihail Iordache5. 
Mi-amintesc limpede cum îndrăgitul meu profesor, 
admirabilul om de cultură Mihail Iordache, venea cu 
fiecare nou număr al Paginilor bucovinene sub brat, 
împărtășind cu noi, studenţii lui, bucuria acestei noi 
realizări culturale.

M-am întrebat cu uimire abia acum, aflând 
de întâlnirea celor două spirite care mi-au marcat 
formaţia intelectuală – profesorul meu de literatu-
ră din facultate și iniţiatul de la Fălticeni în lumea 
căruia m-am insinuat, citind și scriind despre lu-
4 Ediţia în limba română a lucrării Dacia Hiperboreană a 
apărut în 1994, la Ed. Rosmarin din Bucureşti, şi o datorăm 
celor doi valoroşi discipoli ai lui Vasile Lovinescu, Roxana  
Cristian şi Florin Mihăescu
5 Mihail Iordache (1937-1996), profesor universitar, doctor în 
Litere, decan al Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, critic 
literar, mentor și fondator a numeroase instituţii culturale su-
cevene, veritabil mecena al spaţiului bucovinean
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crările sale de hermeneutică6−: cine îl va fi chemat 
pe „monarhul ascuns” de la Fălticeni, în chiar aju-
nul trecerii sale dincolo de pragul acestei lumi să-și 
publice amintirile cele mai îndepărtate ale mirabilei 
sale obârșii?

Am solicitat informaţii doamnei Rodica 
Iordache, distinsa soţie a profesorului, ea însăși fi-
lolog și cercetător reputat, despre contextul în care 
Mihail Iordache s-a apropiat de lumea Lovineștilor. 
Astfel, am aflat că, în calitatea sa de vicepreședinte al 
Comisiei Judeţene de Cultură, în anii ’70 ai secolului 
al XX-lea, Mihail Iordache a oferit suport știinţific la 
constituirea Galeriei Oamenilor de Seamă din Fălti-
ceni, instituţie muzeistică inaugurată în anul 1972, în 
casa familiei Lovineștilor, donată statului român de 
fraţii Horia și Vasile Lovinescu. Dese au fost întâlni-
rile lui Eugen Dimitriu, muzeograful Galeriei… cu 
omul de cultură Mihail Iordache care și-a pus astfel 
cu discreţie amprenta întemeietoare peste noua in-
stituţie, prin sfaturi, idei, sugestii, soluţii.

Așadar, la întrebarea de mai sus, un răs-
puns posibil ar fi că, prin frecventarea Galeriei…, 
Mihail Iordache l-a întâlnit pe Vasile Lovinescu și 
i-a cerut direct colaborarea la publicaţia pe care o 
redacta. Mai mult, cunoscându-i profesorului meu 
spiritul justiţiar și flerul infailibil în a recunoaște va-
loarea autentică și obiceiul de a-și asuma dificultatea 
de a sfida constrângerile de ordin politic ale epocii, 
îndrăznesc să ofer eu însămi un răspuns: criticului 
și istoricului literar Mihail Iordache n-avea cum să-i 
scape valoarea inedită a lucrării Al patrulea hagialîc, 
singura lucrare a lui Vasile Lovinescu, publicată an-
tum, în 1981. Având legături profunde, afinităţi elec-
tive cu spiritele singuratice și știindu-l la Fălticeni 
pe deţinătorul unei cunoașteri spirituale singulare, 
Mihail Iordache nu putea să-i ignore prezenţa și nu 
putea rata șansa de a-i solicita colaborarea la o publi-
caţie al cărei redactor era.

Pe de altă parte, cunoscătorului istoriei și 
geografiei mitice a lumii, lui Vasile Lovinescu, i se 
cuvenea să încheie circular călătoria iniţiatică, prin-
tr-o restituire necesară: o reflecţie retrospectivă asu-
pra spaţiului și timpului a văzut lumina lumii.

Numitorul comun al celor șase articole de 
referinţă îl constituie laitmotivul amintirii, înţeleasă 
simbolic drept experienţă de cunoaștere a spaţiului 
și timpului etern: Proiecţia în trecut e o incantaţie 
magică pentru că exprimă timpul. Trăim prezentul 

6 Fac referire la lucrarea metodico-ştiinţifică pe care am re-
dactat-o pentru obţinerea gradului didactic I, intitulată 
Vasile Lovinescu - hermeneut al operelor lui Ion Creangă şi 
Mateiu Caragiale, 1995

în succesiunea implacabilă a acelor ceasornicului și a 
anotimpurilor. Dar cufundată în trecut, succesiunea  
nu mai este secvenţă, ci simultaneitate. Clipele se imo-
bilizează și tocmai prin această imobilitate, straniu 
paradox, capătă viaţă7.

Tema comună a articolelor este evocarea 
locurilor și oamenilor din Fălticenii începutului de 
secol XX, în icoane lirice de o tulburătoare emoţie și 
de o impresionantă forţă de sinteză.

Excepţie face articolul Două steme, având 
ca pretext două desene ale lui Mateiu Caragiale pu-
blicate în revista Manuscriptum, nr. 3 din 1972, pri-
lej pentru Vasile Lovinescu de a-și proba excelenţa 
în materie de heraldică, explicând mitul fondator și 
clarificând semnificaţia stemei Moldovei: Mitul se 
naște deasupra timpului și spaţiului […]. Toată isto-
ria Moldovei este vitalizată de sacrificiul bourului alb, 
cu cap de balaur. (op.cit.,p.155)

Toate celelalte texte cu titluri sugestive 
(Amintiri…, Folticenii de vis, Despre peisajul liric, 
Aurel George Stino, Permanenţe. O carte de amin-
tiri) relevă circularitatea preocupării scriitorului de 
a restitui, prin frânturi de memorie, ceea ce rămâne 
memorabil.

Admirabilă și cuceritoare este capacitatea 
de sugestie, la care se adaugă spiritul critic lucid și 
talentul de portretist, în schiţarea galeriei figurilor 
remarcabile care i-au populat lumea începuturilor: 
Tata, om cu carte, călător impenitent, care simţea Eu-
ropa ca pe o singură ţară, „sage citoyen du vaste uni-
vers” (p.147), în vreme ce mama, aducea în miezul 
de Moldovă în care mă închegam un flux ardelenesc 
din Ţara Haţegului și în vine din sângele lui Ion Bu-
dai-Deleanu (p.148).

Unchiului său, istoricului și criticului li-
terar Eugen Lovinescu, îi recunoaște influenţa mo-
delatoare: Ceea ce a izbit, ceea ce a impregnat cu o 
dâră de neșters adolescenţa, tinereţea și maturitatea 
mea a fost exemplul admirabil al unui om consacrat 
în întregime, topit în opera lui. (op. cit., p.148). Întâl-
nirea cu Theodor Stefanelli, academician, prieten și 
coleg de universitate cu Mihai Eminescu, întâlnire 
mediată de E. Lovinescu, rămâne un instantaneu 
anecdotic: Stefanelli a avut bunătatea să-mi întindă 
mâna cu politeţea lui aulică. Nu pot uita gravitatea cu 
care Eugen Lovinescu mi-a spus după despărţire: „Nu 
uita că ai strâns o mână care a strâns-o pe a lui Mihai 
Eminescu” (op. cit., p.149).

Un portret inedit este cel al povestitorului 
Ion Dragoslav căruia îi recunoaște talentul literar în 

7 Vasile Lovinescu, Folticenii de vis în  Eseuri şi amintiri  ed..
cit., p.146
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genul scurt fantastic, ilustrând opinia cu Povestirea 
Bisericuţei din Huci: o capodoperă a genului fantastic 
în literatura română, acest foarte vechi și nobil gen 
care nu suferă mediocritatea și vulgaritatea […], o 
îmbinare convingătoare între credibil și incredibil, o 
cumpănire perfectă de însușiri antinomice, realismul 
transfigurat, fantasticul realizat ca element al vieţii 
cotidiene, care capătă astfel o dimensiune pipăibilă, 
dar incomensurabilă. E viaţa satului românesc din-
totdeauna, dar metamorfozat în lumina lină a Tărâ-
mului nevăzut, pe care nu o știi de unde vine. (op. cit., 
p. 150).

O altă icoană este cea a vărului său mai 
mare, Anton Holban, un jupuit de viu[…], refuzând 
orice truc de meserie literară, orice facilitate, devorat 
de pasiunea pentru muzică, spirit analitic până la 
autodistrugere. (p. 151).

Umbra lui Aurel George Stino, cărturar ra-
finat, publicist, profesor de limba franceză în urbea 
Fălticenilor, trăind în casa mai veche de 120 de ani  de 
pe uliţa Boianului, este evocată cu admiraţie: Prieten 
intim și coleg cu Anton Holban, erau uniţi prin același 
cult fervent al muzicii. Vasta lui publicistică era aceea 
a unui cosmopolit, dedicată și incisivă.(p.151)

Galeria „oamenilor de seamă” din Folticenii 
de vis se încheie cu fratele Horia Lovinescu. Acestuia 
memorialistul îi recunoaște un fond liric lucid, chiar 
dacă s-a consacrat cu talent și vigoare în disciplina 
scenică.

Mărturia care m-a impresionat, prin pute-
rea emblematică de anticipare a destinului singular 
al scriitorului, este cea referitoare la prima amintire 
în care copacii sunt Uriașii din basme.:…era firesc ca 
legătura cu Transcendentul s-o am prin copacii care 
uneau cerul cu pământul într-un târg unde, pe acele 
vremuri, abia una la sută era clădit, pe când în rest 
erau livezi. Pentru copilul ce eram, cariatide vegeta-
le susţineau aievea un dom extatic peste târg, dom 
perceptibil tuturor, nevăzut de nimeni…Oamenii au 
intrat tardiv în el. Am simţit întâi vegetalele, apoi ani-
malele, tovarășii de joacă și la sfârșit, nepoftiţi, oame-
nii maturi (p.146)

Pentru mine, lectura acestor pagini de me-
morii, cu inserţii de istorie și geografie mitică, de 
istorie și critică literară, a fost o bucurie neaștepta-
tă, trăită de Zilele Lovineștilor, la Fălticenii de azi, 
motiv întemeiat pentru a-i invita pe cititorii acestor 
rânduri în domul pe care ni l-a făcut vizibil Vasile 
Lovinescu, într-o călătorie pe tărâmurile necunos-
cute ale sufletului și ale Cosmosului care – conform 
învăţăturii gânditorului evocat − ne-ar putea salva 
spiritualicește.         

Eveniment

SOCIETATEA SCRIITORILOR BUCOVINENI, 
SUCEAVA

            
MESAJ ÎNDOLIAT

Societatea Scriitorilor Bucovineni, anunță, cu în-
durerate simțăminte, încetarea din viață, după o sufe-
rință atroce, a unuia dintre cei mai eficienți membri ai 
săi, pr. prof. dr. GHEORGHE BRĂDĂȚANU, născut 
la 19 mai 1950, în comuna Mălini, care l-a dat, pre-
cum prea bine se știe, literaturii române pe marele 
poet Nicolae Labiș, cel pentru care defunctul mani-
festa un atașament aparte, concretizat și prin sprijinul 
(material) dezinteresat în desfășurarea unor manifes-
tări menite să perpetueze memoria poetului. 

Dincolo de meritele absolut remarcabile, specifice 
activității sale eclesiastice, complexe și de reală utilitate 
publiucă durativă (a ctitorit două biserici monumen-
tale la Pâraie, comuna Mălini), care i-au îndreptățit 
chemarea  în funcția de protoiereu al Protopopiatului 
Fălticeni și apoi în aceea de vicar administrativ-eco-
nomic al  Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pă-
rintele Gheorghe Brădățanu s-a implicat în susținirea 
unor actțiuni de anvergură spirituală din domeniul 
mișcării literare sucevene, precum, de pildă, spriji-
nirea financiară în mai multe rânduri a Concursului 
Național de Poezie „Nicolae Labiș” (Suceava-Mălini) 
și a Festivalului Literar Național „Mihai Eminescu” 
(Suceava-Putna), ambele tradiționale și cu periodici-
tate anuală. De asemenea, prin mijloacele care-i stă-
teau la îndemână, regretatul nostru confrate a ajutat 
la apariția unor lucrări recuperatorii precum – cazul 
cel mai recent – ediția de teatru, exegeze și documente 
literare, de aproape 1400 de pagini, consacrată drama-
turgului Ion Luca.

Regretul obștei noastre scriitoricești este cu atât 
mai îndreptățit cu cât însăși opera sa personală, cu 
profil literar și (mai larg) cultural, însumând destu-
lă trudă de cercetare aplicată precum și har spiritual 
autentic, rămâne suspendată (ca și colaborările sale 
la unele reviste culturale) pe o traiectorie ascendentă 
căreia este dificil să i se anticipeze finalitatea. O listă 
bibliografică (aproximativă totuși) trebuie să cuprin-
dă următoarele repere: Ștefan cel Mare și Sfânt. Por-
tret în poezia românească (2007), Lumină din Lumină 
(2012), Poezia ca rugăciune (2013), Privegheați și vă 
rugați (2014), Luați Duh Sfânt (2016), Slujitori ai cre-
dinței strămoșești (1945-1989). Protopopiatul Fălticeni 
(teza sa de doctorat, pregătită deja pentru tipar), în lu-
cru aflându-se un fel de Îndreptar cultural al comunei 
Mălini (titlu provizoriu).

La ceasul acestei nedorite și triste despărțiri, pre-
mature, întreaga obște scriitoricească bucovineană își 
exprimă regretul profund pentru pierderea suferită și 
adresează sincere condoleanțe familiei îndurerate și 
celor apropiați defunctului.

Dumnezeu să-l ierte pe bunul nostru confrate și 
să-l odihnească în pace!

                                                             
COMITETUL SOCIETĂȚII  

SCRIITORILOR BUCOVINENI 

(Pentru conformitate, Nicolae Cârlan)
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Retorul recuperat

Leo BUTNARU

...În ce privește piețele publice, zise, în An-
tichitate, agora, am o părere aparte. Nu pot garanta 
că e și strict personală – i-ar mai putea trece prin 
minte și altcuiva, dar sunt sigur că părerea e aparte. 
Apartele constă în faptul că nu ar fi deloc inoportun, 
consider eu, ci din contră, dacă fiece oraș sau barem 
metropolă ar avea (ȘI) o Piață a Înfrângerilor, lucru 
ce ar fi la fel de firesc, precum e că fiece urbe are un 
cimitir sau două, sau mai multe (unde se percepe 
mai lesne deosebirea dintre eternitate și istorie, din-
tre glorie, fericire și deșertăciunea deșertăciunilor; 
chiar s-ar putea spune că tocmai la cimitir apare de-
osebirea în stare pură, suficientă sieși...). 

Ca de la sine înțeles, pe Piața Înfrângerilor 
ar fi ridicol să se țină mitinguri de protest – contra 
cui, contra ce? – contra părelnicilor victorioși? Ha-
ha-ha! Să fim serioși... – respectiva piață va trebui 
să aibă o acustică deosebită, ecoul acestui Ha-ha-ha! 
propagându-se uluitor de clar, ca sub bolțile renu-
mitelor teatre de oper(et)ă. Iar pentru postul de co-
mandant al celebrei Piețe a Înfrângerilor cine altul 
ar fi mai indicat, decât experimentatul servant la Pa-
tul lui Procust – insul cu rigla, cu măsura-plus-mi-
nus, cu ajustatul, cu mâna forte, ca cea a veterinaru-
lui care înșfacă viperele de ceafă și le mulge colții de 
venin. Piață vastă, bântuită de toate curentele, bătută 
de toate vânturile puternice contra cărora – aplecat 
întru oarecare înaintare – omul mai să devină o 
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în timp ce ghipsul de pe diverse fracturi, leziuni 
corpo-mentale i se absoarbe în sânge, în spirit, aci/ 
acolo, prin Piața Înfrângerilor cu nestăpânită flu-
ctuație – timp, infinit, poftă ce vine gândind sau 
plângând, sau, de regulă, disperând – nestăpânită 
fluctuație ca într-un vis deșteptător în ceasul al doi-
sprezecelea de înțelesuri și eresuri, precum ar fi spre 
(unic) exemplu raza ideii de Trans-Dumnezeu care, 
exact ca ceva „mai limitatul” în atotputernicie tiz al 
său biblic, văzând că e bine (în Piața Înfrângerilor) 
(vă aduceți aminte: un obicei ce i-a rămas încă de 
la Geneză: de-a vedea că e bine), zice calm-radios: 
„Puteți muri: aici/ acolo în Piața Înfrângerilor din 
orașul ce-și hârâie starea de spirit între câine și cân-
tec și uneori – între tulbure bocet de văduvă eter-
n(ă) îngenuncheată întru rugăciune (vezi versiunea 
Brâncuși) și mătănii, spre a primi ajutor dincolo de 
sine...” Nevermore, totuși...(?!)... 

Cu o atare stare de spirit, alias literatură, ați 
putea spune Domniile Voastre – fie, cu atare stare de 
literatură întâmplată în firea mea, mă pomenisem în 
plină filologie absurdă... 

Iată cum a fost. 
...Când ajunsesem în agora orașului, am 

văzut o persoană care vorbea în fața unei mulțimi 
nu prea mari. M-am apropiat, trăgând cu urechea, 
cumpănind, aproximând, dar, în fine – ca etapă de 
moment, mi-am spus că frazele sale nu exprimă ni-
ciun sens. Absolut niciunul. Nu se auzeau decât – 
credeam eu – niște ciudate combinații de sunete ne-
sensofore. Zic sensofor în același sens verbocreator 
cu: luminofor. Frazele se auzeau, dar nu dumereau 
ascultătorii, nu le luminau vreun gând, vreo idee. 
Uneori, oratorul părea să emită și sintagme oare-
cum cunoscute ca posibile purtătoare de sens, însă 
următoarele (dez)articulații sonore diluau totul și 
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iarăși totul părea să nu însemne nimic. Părea să fie 
o abracadabra extrem de inteligentă, oarecum atrac-
tivă, trezind interesul unor oameni de bine sau sim-
plilor gură-cască și boschetari umili ce umblă prin 
oraș, tăind frunza la maidanezi. Unii plecau cât de 
curând, zâmbind cu subînțeles și arătând cu indexul 
la tâmplă (un gest cam generalizat al epocii noastre), 
alții chiar hohoteau în draci. 

Se găseau unii care ziceau că o fi, proba-
bil, schimbul de gardă al limbilor influente pe glob 
– deja, în ocazii oficiale și în străzile publice, nu se 
va mai vorbi engleza, ci, poate, chineza. Adică, pre-
supuneau că oratorul ar cuvânta în limba lui Con-
fucius, însă ieșea o confuzie, când își spuneau altora 
prezumțiile, vreunul din cei mulți parând (și pari-
ind): „De unde chineză?! Știu eu cum sună chineza, 
cel puțin – mandarina, unul din dialectele ei... Ca un 
pițigăiat în surdină... Nu, nu e limba lui Confucius”, 
zicea cel care ținea să dezavueze confuzia. 

Alții se dădeau cu părerea că emisia sonoră 
a bizarului orator în genere nu înseamnă nicio lim-
bă, ci doar un fel de potrivire alandala a unor sunete 
care să aducă a propoziții, inflexiuni verbale coe-
rente, dar care nu semnifică absolut nimic dincolo 
de gesturile fizice, modelările de poză, de atitudine, 
exprimată pe față, pe chip, pe întreg trupul rostito-
rului de nimic, spus așa, în van, în cosmos, în(tru) 
deșertăciunea deșertăciunilor. 

Iar vreo parte feminină – probabil, oră-
șeancă get-beget – exclama peste cei adunați: „One 
Man’s entertaining!”* 

O alta nărăvea să pară și ea inteligen-
tă-brici, citită, cunoscătoare în artă, strigând la rân-
du-i: „One man show!”, ceea ce ar fi aproape sinonim 
cu „Solo performance” și care, pre limba noastră, 
înseamnă: teatrul unui actor. Și chiar ar fi putut fi 
tocmai oratorul – actorul solitar, în spectacol, ju-
când primele ipostaze ale învălmășirii ce se iscase la 
Turnul Babel, după ce Dumnezeu se văzuse nevoit 
să recurgă la un amestec de limbi, pe care le presă-
rase-sugerase așa, alandala, printre zidarii obraznici, 
ambițioși, orgolioși, râvnitori să ajungă, cu Turnul, 
la Cer. Adică, oratorul, actorul spunea, la întâmpla-
re, cuvinte răzlețe din toate limbile celor prezenți la 
învălmășagul babilonean. Interesant, zău așa... Dacă 
o iei chiar în sensurile acestea de One man show sau 
Solo performance... Mișto, ce mai... 

În timp ce alți gură-cască la reprezentația 
ciudatului orator se întrebau dacă nu care cumva 
acesta, necunoscutul, o fi vreun călătorit prin gala-
xii, pe unde, de îndelung vagabondaj astral, și-o fi 
uitat limba terestră, a poporului său, care era și a(l) 
lor, a(l) celor cu interogația, astfel că, revenind pe 
pământ, peregrinul printre stele vorbea un grai de 
pe alte planete în care, iată, aici, în piața publică, își 

povestește Odiseea interstelară. 
Dar putea să și fi confundat hayd park-ul 

londonez (…hayd-park!... – uite, dom’le, cum ți se 
bagă limba asta străină, englezească, în gura ta au-
tohtonă!...), în care fiecare imigrant spune tot ce-i 
trăsnește prin cap, pomenindu-se în piața din ora-
șul lor și, nemaiputând răbda, prinse a-și revărsa 
discursul, revărsându-și amarul, ideile, auto-sti-
mulându-și entuziasmul de cuvântăreț. Acest De-
mostene al nonsensurilor. Demostene al unei limbi 
inexistente, dar care, iată, pusă în matrice expresive, 
atrage atenția, poate că pe unii chiar îi emoționează, 
precum oratoria șuierului de vânt, să zicem, precum 
retorica viforniței, uraganului, mării în zbucium... 
Această filologie a fenomenologiilor cosmice... 

Și totuși, curiozitatea omului nu poate fi 
lăsată așa, în mijlocul pieței, fără a se întrezări ori-
zontul vreunei explicații, vreunei intuiții ceva mai 
plauzibile. Dar dacă oratorul străin este legat de ceea 
ce se presupunea, acum un timp, că, peste infinit de 
vremuire, din cosmos se va putea recupera vocea 
celor de foarte, foarte demult? Adică, vocea lui Ce-
zar, cea a lui Socrate, vocea frumoasei Nefertiti, Cle-
opatr(i)ei-nefericita, dând ordine flotei sale atacate 
de romani; vocea senzualei, ușor libidinoasei Safo, 
ca să nu mai vorbim de glasul de legendă al lui De-
mostene... Eu unul, ca om nici pe departe înzestrat 
cu oarece calități de retor, recunosc că mă gândesc 
deseori la isprava lui Demostene care, ingenios, cu 
pietricica sub limbă – ce găselniță! – și-a corectat de-
fecțiunile de dicțiune – numită profora, în limba lui 
elină. Chiar îmi venise gândul – năstrușnic? – să i se 
înalțe un monument nu doar oratorului propriu-zis, 
ci și acelei pietricele corectoare-remodelatoare de 
zicere, ce dusese un peltic spre performanțe orato-
rice nemaipomenite! Adică, pe un soclu impunător 
să fie pusă, fixată-„instalată” o pietricea culeasă de 
pe țărmul mării – chiar de n-ar vedea-o prea multă 
lume, se va ști că ea, pietricica, se află acolo, sus, pe 
soclu, dat fiind că pe postament va fi scris, explicit, 
ce și cum... Mă rog, și acesta e un subiect ce ține de 
fantazările și frustrările mele de om însingurat și 
neînzestrat cu calități oratorice, pentru a se adresa 
mulțimii, poate – lumii... 

Prin urmare, ciudatul orator din agora se-
colului XXI ar fi vorbit chiar cu o voce recuperată 
din tainele cosmice, din celulele memoriei universa-
le. Însă cazul era, de fapt, și mai curios – fusese re-
cuperată nu doar vocea, nu doar discursul de acum 
câteva mii (și mii) de ani, ci, împreună cu ele, era 
recuperat însuși vorbitorul, oratorul din acele adân-
curi de vremi (și... pardon!... – viermi)! Nu ar fi fost 
cumva Alexandru Macedon care își imagina că are 
în față cohortele imperiale, revărsătoare peste Per-
sia, peste India, peste?... 
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Dar, în general, visul sau delirul (nu obli-
gatoriu – de general) poate fi chinuitor de trezitor 
de curiozitate și exuberant în toate ale sale – situ-
ații, stări, personaje, scene, subiecte, teatru, istorie, 
filologie, oratorie, literatură etc. – imprevizibile, 
transraționale, transspațiale, transtemporale – acest 
caleidoscop îmbătător prin bliț-flash-urile sale, sec-
vențe de imagini, chipuri, cioburi, toate amestecân-
du-se, învârtejit, în memorie sau presupunere – de 
memorie, de viață aievea, de viitor ce are a deveni 
existență... sau inexistență... Cele trăite se amestecă 
fulminant cu scornirea de lux (ea – selectă și, adică, 
râvnitoare de splendoare), cu dorința, năzuința unei 
subconștiente și foarte abundente fantezii de necon-
trolat, de neordonat, uneori – chiar de nereceptat, ci 
doar rămasă la starea presupunerii a înspăimântăto-
rului, dar, concomitent, atrăgătorului, magnetizan-
tului, hipnotizantului, irezistibilului – DINCOLO, 
neautohtonului, ne-pământescului, ne... 

Astfel, de la un punct încolo, dramatică, 
aproape sugrumătoare este dorința de a te trezi, de 
a te rupe, de a ieși din acest/ acel vis sau delir... Mai 
trist e însă că nici trezirea, ruperea, ieșirea, revenirea 
la realitate nu-ți aduc tihna râvnită, calmul obișnui-
tului. Și nu-ți rămâne decât să-ți mutilezi amintirile 
ce se filează din vis sau din delir. Să mutilezi, să mu-
tilezi, să mutilezi amintirile din subconștient, fiind 
conștient că toate răspunsurile sunt cu tine, în tine, 
însă tu nu ai acces la ele. Și, poate că tocmai din acest 
motiv, uneori apare câte un orator care vorbește, 
cuvântă în... nicio limbă, într-o invenție ad hoc de 
sunete ce aduc a fraze, a expresii, a... dar fără sens, 
fără mesaj... Și mai tragic (sau ne-tragic, totuși?) e 
că se află oameni, se găsește lume care îl ascultă pe 
respectivul Demostene Al Absurdității. Pentru că 
nimeni – din toți cei implicați în magnetismul lim-
bajului fără vreun sens concret – nu are o altă ieșire. 

În ce privește oratorul – ca să revenim – 
din mijlocul agorei din vremurile noastre, unul din 
cei care ascultă un timp, spuse: 

– Nu e decât un final tipic al unui țăcănit 
sadea. 

Un altul accentuase cu și mai mult sadism: 
– Așa-i trebuie!... 
Eu însă și până astăzi mai cred că în acea 

întâmplare, poate că absurdă, dacă nu chiar stupidă, 
exista o adiere de sfințenie și de eternitate... 

Sigur, ați putea întreba, cum de am ajuns 
la o atare concluzie... Vorba e că, chiar în preamiaza 
acelei zile, direct din acea piață, am plecat la gară. 
Curând, deja moțăiam în unul din acceleratele ce mă 

duceau spre nord. De la un moment încolo, grupuri 
de recruți încercau să cânte ceva trist, dar nu prea 
cunoșteau ziceri de cătănie. De atare necaz precoce, 
junii ieșeni, podo-iloaieni ori cotnăreni beau bere, 
după care chiuiau și mai pițigăiat decât cu două sta-
ții înainte. Îi scotea din impas locomotiva ce hăulea 
polisemantic spre vârfurile munților... 

Țin bine minte toate astea – la o bruscă ie-
șire dintr-un tunel prelung, după ce ne izbise în față 
violenta lumină al-pină(-ne-lină), deodată l-am vă-
zut pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Și acest Demostene 
al Scripturilor deja nu mai avea nimbul peste creș-
tetu-i creștin, ci în jurul gurii scumpe îi era așezată 
acea dungată lumină ovală. 

_________________
*Un bărbat foarte interesant! (engl.) 

MOARTEA FILOSOFULUI

Fiind și el oM cu majusculă (ultima literă, 
M), filosoful, simți și dânsul, ca tot omul, că, gata, cu-
rând moare. Definitiv! Iată, poate să-i mai fi rămas 
doar câteva clipe, pentru penultima și ultima respira-
ție, după care – amin și neant! 

– Doamne, ajută-mă! strigă filosoful. 
Dumnezeu i-a dat câteva clipe, care să-i 

ajungă pentru alte ultime respirații, cât ar fi să conști-
entizeze că, gata, se duce, se stinge, se aneantizează... 

– Doamne, cruță-mă! a strigat iar filosoful. 
Dumnezeu își repetă din nou paternul act 

de caritate, mai acordându-i fiului său luminat, ce 
avea să se întunece definitiv, răgaz, pentru ca acesta 
să conștientizeze că, peste două-trei clipe, se duce, se 
pierde, moare! 

– Doamne, ajută-mă! ............................... 
– Doamne, cruță-mă! ............................... 
– Doamne, ajută-mă!... ajută-mă!... aju-

tă-mă!... tot își relua filosoful implorațiile, pentru ca, 
într-un târziu, să zică: 

– Iartă-mă, Doamne, că te-am tot deranjat 
pentru un fleac ca ăsta... Ia, o moarte de om, nimic 
mai mult... Mulțumesc, Doamne, și iartă-mă pentru 
deranj... 

De fapt, doar acest alineat-vorbire directă 
a și constituit adevăratul strop de filosofie, căruia îi 
fusese dat (și) filosofului în întreaga-i viață. Restul 
nu fuseseră decât – snobism adolescentin, facultate, 
doctorantură, teză, „tratat”, membroacademie, pre-
mii, honoris causa, frică... – orice, în afară de – par-
don – filosofie... 
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Prin „Transcaucazia”,  
din Erevan  

în Nagorno Karabakh
note şi gânduri de drum - (VI)

Marius CHELARU

Jurnal de călătorie

Gânduri înainte de plecarea 
din Stepanakert, Şuşi, din Arţakh

Cu o seară înainte de plecarea din Stepa-
nakert am ieșit să mă plimb prin Piaţa Renașterii. 
Lăsasem pe masă, în camera de hotel, un text despre 
o carte a unui autor turc, și altul despre una a unui 
autor armean. 

Aceste pagini cuprind doar „gânduri de 
drum”, despre ceea ce se poate vedea acolo și cum 
am înţeles unele lucruri. 

Cunosc oameni și din Turcia, și din Arme-
nia, și, mai puţini, din Azerbaidjan. Am călătorit, 
am privit locuri, am văzut Araratul și din Turcia și 
din Armenia, i-am ascultat și pe unii, și pe alţii, am 
văzut multe, am citit tot felul de cărţi/ documente, 
am văzut  morminte ale unor oameni morţi în con-
flicte sau în împrejurări sângeroase, consideraţi eroi 
de unii, călăi de alţii. Am aflat și despre „povești” de 
viaţă care au trecut dincolo de toate acestea, vorbind 
pur și simplu despre omenie, despre cum înţeleg să 
răspundă oamenii „de rând” la toate aceste lucruri 
„de deasupra” lor, dar care le schimbă de multe ori 
iremediabil sau fatal vieţile. Am văzut sate, orașe în 
care oamenii se înţelegeau și găsiseră un mod pașnic 
de a trăi, fie că aveau vecini turci, armeni, kurzi, ruși, 
tătari sau mai cine știe ce. Am văzut și orașe loca-
lităţi rase de pe faţa pământului, practic, ca un fel 
de „monumente” sinistre ale războiului. Cine vede 
odată așa ceva va privi pentru totdeauna „știrile” 
prezentate la televizor despre un „incident armat” 
de undeva (azi din nefericire din prea multe locuri) 
din lume altfel decât până acum.

Aici, la Stepanakert, sunt, poate, cu gândul 

mai ales întâmplări din trecut, a căror semnificaţie 
nu e exclus să se fi estompat în ochii celor de azi. 
Dar viaţa unui popor, ca și a unui om, ca și a între-
gii omeniri, înseamnă și trecut, și prezent, pentru a 
putea vorbi despre viitor. (din nefericire, cine a ur-
mărit situaţia de acolo a văzut că lucrurile pot căpăta 
alte desfășurări oricând, practic, și „incidente” pot 
izbucni când „nu te aștepţi”)

Este, deci, doar o carte de gânduri de 
drum, despre ceea ce am putut vedea cu ochiul liber 
acum, acolo. Nu mi-am propus să judec ori să fac o 
„radiografie” a unei situaţii date, cu implicaţii, cau-
ze etc. Dar fiecare dintre noi știe că într-un război, 
fie și pentru „repararea” unor diferende istorice, toţi 
cei de acolo, care au „moștenit” o situaţie dată, sunt 
loviţi într-un fel sau altul, poartă în suflet durerea, 
spaima, frustrarea și speranţa că pacea nu este nu-
mai o himeră. 

Pentru noi, oamenii din România sau din 
alte ţări europene, care trăim în alte locuri, nu tot-
deauna este ușor să înţelegem cu totul, cu lumini și 
umbre, cum „arată”, ce a fost și ce este „acolo”, de 
partea cui a fost/ este „dreptatea” într-un moment 
sau altul, dacă mai știe cineva ce poate însemna așa 
ceva în situaţia în care atâţia oameni au fost omorâţi 
în numele păcii. Oamenii (obișnuim să zicem im-
personal „istoria”, de parcă s-ar „crea” singură) lasă 
adesea generaţiilor următoare multe „mere otrăvite”, 
alături de cele „bune”, și iar și iar cei care vin trebuie 
să știe cum să umble cu ele. Casele ruinate din Șuși, 
fie ele ale armenilor ori azerilor ori ale cui or mai 
fi fost, moscheile părăsite/ distruse, bisericile în re-
construcţie, aminteau din plin asta. 

Ce a fost acolo, de-a lungul secolelor, nu 
pot ști eu, care vin de aici, decât din lecturi ori re-
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latări ale unora sau altora. Ori din știrile care pot fi 
prezentate „altfel” funcţie de …locul de unde pri-
vește ochiul reporterului, Dar nu mă îndoiesc că, așa 
cum se întâmplă în astfel de situaţii care depășesc 
aspectele „vieţii individuale”, au avut de suferit, în 
sute de ani, oameni buni și azeri, și armeni, și cine 
mai știe cine or mai fi fost acolo, numai că tăvălugul 
care a venit peste ei nu a ţinut cont de destinele indi-
vizilor. „Istoria” are alte reguli. 

Mai este și experienţa pe care o ai, venind 
„din afară”,  călătorind în mai multe locuri din „lu-
mea post-sovietică”, atunci când vorbim de culturi 
cu amprente particulare, fie că este vorba despre cele 
care ţin de islam sau de popoarele Caucazului ori 
Armenia sau alte regiuni care au avut o istorie a lor. 
Un trecut care a fost de multe ori cumva, sub anu-
mite aspecte, „nivelat” de trăsăturile/ pecetea lumii 
sovietice, pe care o simţi mai bine doar după ce mer-
gi în mai multe foste republici ale „Uniunii”. Și nu 
e vorba numai despre un anumit tip de construcţii, 
de pieţe care poartă numele „Lenin” și încă mai au 
în centru o imensă statui a acestuia, și în care, cum 
am văzut, ca să dau numai un exemplu, în Crime-

ea, sunt cel puţin anual mitinguri de comemorare a 
fără de număr victimelor crimelor făcute de regimul 
stalinist.

Da, „istoria” are alte „reguli”…
De aceea spuneam, când îmi aminteam 

despre clipele petrecute la Șuși, că și la dus, și la în-
tors, de fiecare dată când am intrat în biserica Ga-
zanceţoţ, m-am rugat și pentru sufletele celor duși 
din familia mea, dar și ale celor care pieriseră în 
acest război, din orice tabără or fi fost ei.

Luminile dădeau pieţii în acea seară un aer 
aproape ca de sărbătoare. Părea că te afli undeva în-
tr-o zonă în care nimeni nu are în suflet rănile unui 
război care nu fusese cine știe ce de mult, și încă nu 
e limpede cât de „încheiat” este.

Pe de altă parte, am remarcat cât de multă 
preţuire dau oamenii locului cărţii, culturii, poeziei, 
literaturii, școlii în general. La recitalul de la Palatul 
Tineretului sala a fost arhiplină, cu oameni de toate 
vârstele. Sigur, era și curiozitatea de a vedea și ascul-
ta oameni de pe alte meleaguri, dar la fel de sigur era 
și interes pentru cultură. La fel a fost și la Univer-
sitate, în Stepanakert, unde au venit și au ascultat, 

Biserica Mănăstirii Gandzasar
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răbdători, și profesori și studenţi. Ori la biblioteca 
din Șuși… ori...

În zilele cât am stat în Arţakh m-au im-
presionat puterea și dorinţa oamenilor locului de a 
vedea partea bună a vieţii. M-am uitat la copii care 
vorbeau despre „mâine”, despre școală, despre cum 
or să-și facă viitorul. Am remarcat că nu vorbeau 
atât de mult, ca tinerii noștri, despre „plecare” (deși 
din punct de vedere economic ar fi multe de spus în 
ce privește viaţa lor), deși, acolo, Armenia era „lo-
cul mai bun” și primul „la îndemână”. Poate pentru 
că nu aveau foarte multe repere apropiate, dar poate 
că mai e ceva care ţine de dorinţa lor de a face ceva 
unde le era casa, unde le erau părinţii. Am discu-
tat cu cîţiva tineri interesat să le aflu părerea. Mi-au 
spus lucruri interesante. Erau conștienţi de locul în 
care erau, de „variantele” de viitor imediat și mai în-
depărtat, de posibilităţile reale pe care le-ar fi avut 
dacă își puneau problema să plece, unde cum și de 
ce ar fi putut-o, eventual, face, și de cum se putea 
construi un viitor unde trăiau. Era și realism, era și 
patriotism/ dorinţa de a face locul acela mai bun, era 
însă și resemnare, dar și calcul atent în ce îmi spu-
neau.

Mi-a plăcut că din Piaţa Renașterii pleacă o 
Stradă a Îndrăgostiţilor, și m-am gândit în mai mul-
te împrejurări, după asta, la cele două mâini care se 
atingeau. La urma urmelor nu sunt cine știe ce mul-
te locuri în lume cu străzi care să poarte acest nume.

Înainte de a pleca spre hotel în ultima seară 
am privit către munţi, metereze naturale, dar și locul 
de unde putea veni prăpădul acum învăluite în man-
tia protectoare a nopţii. Văzuseră și auziseră multe 
în secole. Pe sub privirile lor 
trecuseră oștile atâtor impe-
rii și state mai vechi sau mai 
noi. Poate speră, ca și mine, 
că oamenii vor găsi o cale să 
le ofere și ocazia de a vedea 
numai liniștea și pacea.

Așadar, aici, în Art-
sakh am învăţat încă o dată 
cum poate fi privit viitorul. 
Oamenii de aici își fac tot 
felul de planuri, copii lor în-
vaţă, se simte că există o acti-
vitate tipică din multe puncte 
de vedere oricărui loc din 
lume, cu gândul la azi și un 
mâne care înseamnă eforturi, 
dar care vor merita. 

Dar, repet, cum au 
arătat și evenimente recente 
e departe de a fi ca în alte lo-

curi „obișnuite” de pe planetă.  Analiștii de la noi și 
din alte ţări din Occident arată că în această zonă 
este un conflict dintre cele atâtea altele provocate și 
susţinute de Federaţia Rusă. Poate. Și că este un stat 
care nu există decât pentru unii, un teritoriu care 
încă este disputat. Dar acolo sunt oameni, au dreptul 
la viaţa lor, în pace. 

Nu se poate trece cu vederea nici istoria, 
frământările prin care au trecut, mai departe sau 
mai aproape în timp mde noi, dar nici faptul că acest 
teritoriu a fost parte componentă a Azerbaidjanu-
lui până de curând. Însă poezia nu se oprește nici 
în hotarele de pe hărţi, și nici în cele din tratate, și 
nu poeţii/ scriitorii fac armele/ războaiele. Și dacă 
ajungi acolo înţelegi și asta, atât cât poţi, venind „din 
afară”. Am fost acolo între poeţi, între  oameni, ca să 
cunosc oameni, să vorbim despre cultură și despre 
viaţă, despre faptul că viitorul poate avea un chip și 
acolo.

Iar, în acea seară târzie, înainte de plecarea 
spre Șuși, apoi spre Yerevan și mai departe, m-am 
bucurat, ca și oamenii locului, de frumuseţea serii 
și de aerul curat de munte. Și, mai ales, de faptul că 
era liniște.

Am plecat spre casă, într-un oraș frumos, 
într-o ţară în care este pace, pe care o poţi regăsi pe 
toate hărţile numită în același fel, în care trăiesc oa-
meni, la fel cu cei din Arţakh. 

Am plecat cu gândul și la ei, și la o cruce de 
piatră, kacikar, care, parcă, străjuia munţii și Mănăsti-
rea Gandzasar, amintindu-și răsuflările și privirile tu-
turor celor care trecuseră pe la ea. Și, poate, așteaptă 
să ne revedem acolo, lângă Vank, la Gandzasar.
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Drumuri spre frumos  
și spre bine

Magda CIOPRAGA

Călătoria fiind un mod de cunoaștere, a 
scrie despre ea înseamnă inevitabil a informa, mai 
mult sau mai puțin extins, despre cele aflate. Cea 
mai recentă carte a monahiei Elena Simionovici ține 
astfel prin natura lucrurilor de proza documentară  
–  în cazul său, cu deosebire alertă, urmărind trasee 
lungi în timpul limitat impus de întreruperea acti-
vităților prioritare, cele de la Mănăstirea Voroneț. 
Bucuria călătoriilor de suflet (Ed. Mușatinii, Sucea-
va, 2017) cuprinde relatări – majoritatea publicate 
între 1999 și 2016 – despre felurite locuri, din Israel, 
Palestina, Egipt, Grecia și Italia, pînă în Ucraina și 
Estonia, traversînd în repetate rînduri Europa Cen-
trală; din țară, sunt reținute Rohia, Sighetul și Valea 
Cracăului, din Munții Neamțului. În ansamblu, bi-
lanțul acesta frapează prin  lumină, notațiile  nega-
tive fiind periferice, ca atunci cînd amintesc starea 
materială a sărmanilor din Egipt sau Palestina. Ci-
titorul urmărește așadar o sumedenie de ființe și de 
lucruri captivante, multe de neuitat, ca muzeele și 
catedralele din marile orașe, templele din Grecia ori 
Egipt și bibliotecile din mănăstiri (Sfînta Ecaterina 
din Sinai, dar și Rohia și Scărișoara Mică, la noi). 
Preferința autoarei pentru liniște, contrariată de 
aglomerație la Vatican și la muzeul de antichități din 
Cairo, n-o împiedică totuși să admire explicit ceea 
ce risca să o tulbure: patrimoniul cultural al fiecă-
rui spațiu, care poate fi amețitor, ori nivelul ridicat 
al civilizației.  De pildă, Luxemburgul opulent și po-
liglot nu e un nou Babilon, ci un stat care-și exploa-
tează spornic resursele și asigură tinerilor condiții 
de studiu incomparabile; și nu e tocmai o dramă că 
agricultura intensivă din Austria a izgonit, odată cu 
buruienile, podoabele cîmpurilor de grîne din alte 
locuri, macii. Se vede că autoarea noastră e sensibilă 

nu doar la monumentalul urban, ci și la natură, care 
se bazează tot pe o ordine, una specială. De aceea, 
repertoriul de date – istorice, demografice, ș.a.– este 
dublat constant de imagini botanice și de instan-
tanee climatice. Eucalipții și transparența cerului 
spaniol, mestecenii și cețurile din ținuturile reci fac 
regula, dar la fel de spectaculoase pot fi o furtună 
hibernală în Italia sau toamna grecească. 

Favorizînd o atare perspectivă organică, 
unde totul – natură și cultură – se leagă, călătoriile 
sunt, pe deasupra, ocazii de localizare a punctului 
de plecare. Putem învăța, de la Delfi, cum se asigură 
protecția monumentelor cu sisteme de alertă, com-
parăm calitatea tiparului din Occident și ce se face la 
noi la fel de bine sau raportăm, în numeroase cazuri, 
prețul ridicat al taxelor de vizitare cu cele de la mă-
năstirile bucovinene, sensibil mai mici. Pe lîngă ală-
turări însă, survin unicatele – prezențele românești 
de azi și de ieri, peste frontiere: Angela Gheorghiu la 
Opera din Geneva, o expoziție colectivă la Raven-
na, Brancuși la Centrul Pompidou, mai mulți dra-
maturgi în cîteva teatre pariziene, la Philæ, în Egipt, 
împăratul  Traian în ținută de faraon și tot acolo, o 
firmă de construcții pe malul Nilului; numeroase 
sunt, cum era de așteptat, mențiunile despre clericii 
noștri și despre bisericile lor, din trecut și din actu-
alitate, de la asceții din Athos și Meteora, pînă la cei 
întîlniți în metropolele apusene.

Afară  de călătorii, cărțile sunt cele care 
asigură deschiderea către lume, cum se știe și cum 
știe deopotrivă autoarea, frecvent prezentă în presă 
cu aprecieri despre lecturile sale. Pentru ea, depla-
sările sunt obligatoriu pregătite cu dicționare, cu 
hărți, cu Encyclopædia Britannica, iar la fața lo-
cului, cu noi cărți. Alta însă este condiția textelor 
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sacre și a literaturii, repere absolute și acasă și la 
drum.  Că e vorba de vizita la celebra bibliotecă a 
Mănăstirii Sfînta Ecaterina sau de lecturile din bi-
serica de la Voroneț într-o slujbă nocturnă, efectul 
de adîncime e același. În prezența cuvintelor dem-
ne de venerație, monahia Elena simte, chiar atunci 
cînd este în lumea largă, un fel de emoție a reîn-
toarcerii, o întărire a construcției sale interioare, o 
confirmare a credinței și a convingerilor. Pe scurt, 
cărțile pentru drum și celelalte, de căpătîi,  îi pro-
cură nu doar  învățăminte, ci și liniște pentru suflet. 
De aici, proporția însemnată, în volumul nostru, a 
prezentărilor de scriitori și de artiști plastici. Me-
reu sintetice, acestea surprind, în fiecare caz – ese-
uri (Niadi-Corina Cernica), poezie (Ion Paranici), 
mărturii duhovnicești (Doina Hasneș-Ciurdariu), 
povestiri (Elena Condrei), tapiserie (Cela Neamțu) 
și pictură (Radu Bercea) – mai ales calitatea ela-
nului spiritual, „gîndul spre Cer”. O atenție aparte 
este acordată scrierilor document: insistînd asupra 
statorniciei și neuitării în materie de angajament 
sufletesc, cîteva comentarii se opresc asupra unei 
ediții inedite din Leca Morariu, asupra memorii-
lor Micaelei Ghitescu ( Între uitare și memorie) ori 
asupra unor reconstituiri genealogice (Nicolae No-
ica – Neamul Noica, Marin Pop – Monografia Fa-
miliei Coposu). Că acesta e un gen de lectură vocați-
onală, făcut în primul rînd din admirație și celebra-
re, nu trebuie să ne mire: e clară afinitatea autoarei 
noastre pentru portretele de scriitori ale lui Barto-
lomeu Valeriu Anania din Rotonda plopilor aprinși, 
și acelea practici de cinstire, la alte proporții. Privite 
panoramic, lecturile autoarei – texte istorice sau de 
imaginație – sunt, ca și drumurile, căi de cunoaștere 
și de îndreptare a vieții. Cea mai elocventă  pildă de 
asemenea deschidere – spre lume și spre cuvinte – 
este aceea din scurta relatare Drum pentru o carte, 
despre gestul său spontan de a trece munții, într-un 
noiembrie cețos, în căutarea mai multor exemplare 
dintr-o carte a mitropolitului Maramureșului, Ius-
tinian Chira, despre viața monahală, Trăiți frumos 
și-n bucurie. De ce mai multe? Pentru a fi oferite al-
tora, cu ocazia propriei aniversări. 

Deschiderea spre lumea mare și spre cea a 
cărților asigură din capul locului, lucru știut, o co-
municare mai liberă și mai întinsă. Vorbitoare is-
cusite de limbi străine,  primind zilnic mulțime de 
vizitatori, călugărițele de la Voroneț se înțeleg și cu 
partenerii de discuții la reuniunile internaționale in-
terconfesionale, în felurite țări, chiar dacă, amintește 
monahia Elena, nu cunosc graiul local – estonian, 
ucrainean ori copt; sunt fericite să prezinte  bise-
rica noastră  și să răspundă întrebărilor celorlalți, 
ba chiar să-i învețe cîntări în limba română. Toate 

acestea țin de o atitudine fraternă specială, care, ex-
cludînd ingerințele, demonstrează  practic continu-
itatea  trăirii în umbra sfințeniei. Se întîmplă chiar 
ca aceasta să depășească spațiul actual: în unele ima-
gini din piramide, bunăoară, sunt văzute prefigurări 
ale monoteismului creștin, cu deosebirea capitală că 
religia egipteană valorifică orgoliul divin, precizează 
maica Elena. In fond totuși, dincolo de numărul căr-
ților și al ieșirilor în lume, care  înmulțesc cunoaș-
terea, adevărata problemă o constituie adîncimea 
acesteia. Uneori, nu trebuie să mergi decît la doi 
pași, în Munții Neamțului, pentru a primi răspun-
suri simple,dar limpezi, la întrebări mistuitoare, ca 
în impresionanta evocare a Părintelui Proclu Nicău: 
cu anahoretul cel smerit, se leagă o înțelegere unică, 
nu prin frecvență – fiindcă dialogurile sunt reluate 
periodic –, cît prin rezultat, care nu e simplă infor-
mare, ci îndrumare, nu e literă moartă, ci cuvînt viu; 
firește povestirea  comprimă întîlnirile, nu reprodu-
ce dialogurile, dar accentuează sentimentul de ar-
monie și de liniște. 

În mai multe rînduri, cu toată practica de 
care dispune, monahia Elena observă limitele expri-
mării. Sunt anevoie de prezentat unele monumente, 
diverse creații artistice și peisaje, care impun o fra-
ză concisă, corespunzînd unei atitudini de respect 
și atenție, de „luare aminte”, în termenii săi. Există 
însă, pe lîngă prilejurile de felul acesta, remarcabile, 
altele cîteva,  „rare” – adică puține și prețioase – ge-
neratoare  de stări de o nebănuită intensitate interi-
oară. Atunci vorbește autoarea despre „cutremurul” 
trăit în anumite puncte ale pelerinajelor, cînd pri-
mul semn este impresia de ieșire din actualitate – la 
Meteora, Salonic, Poceaev și catacombele romane 
ale Sfintei Priscilla, dar și la Sihla și la Baia Mare. 
„Vin dintr-o lume a cuvintelor”, afirmă autoarea – 
cele, adaugă ea,  din rugăciune, din obiceiul primirii 
străinilor în mănăstire, din cărțile parcurse: înțele-
gem prin urmare că, pentru cineva care operează în 
această măsură cu limbajul, a pomeni despre blo-
carea vorbirii nu vine atît din neputință, cît dintr-o 
mișcare interioară fără egal. „Cutremurul” e un ter-
men care traduce o sumă de trăiri intense și greu de 
explicat, pînă și pentru cineva care povestește  fără 
probleme despre sfinți, despre confrați, ca monahul 
Hristofor, ca să nu mai amintim de puzderia de oa-
meni și de locuri. 

Dacă tectonica sufletului este concentrată 
astfel într-un singur cuvînt – „cutremur” –,  Bucu-
ria călătoriilor de suflet ne îngăduie totuși să aflăm 
cîteva amănunte despre autoare, indirect legate de 
drumurile prin lume și prin cărți. Absolventă a Fa-
cultății de Filologie din Iași, mai întîi, apoi a celei 
de Teologie, la aceeași universitate, monahia de azi a 

Spiritualia
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predat româna și latina în Bucovina, înainte de a in-
tra în mănăstire, la Voroneț. Aici, de mai mulți ani, 
conduce oaspeții prin istoria și prin lumea de ima-
gini a bisericii, de unde, probabil, apetența pentru 
vestigiile și culorile din doată lumea. Mare amatoare 
de muzică sacră, dar și  de armonii clasice, cîntă cu 
tovarășele de călătorie imnuri în fața icoanelor Mai-
cii Domnului, apreciază mult un concert în biserica 
St. Lorenz din Nürnberg și se entuziasmează de un 
recital al Angelei Gheorghiu la Opera din Geneva.  
Menționează și cîteva rețineri, motivate spiritual 
– cînd stă departe de zona sarcofagelor faraonilor 
la muzeul din Cairo –, sau istoric – cînd refuză să 
se fotografieze la monumentul vienez al împărăte-
sei Maria-Tereza.  Ostenită de căldură și de mers, 
cheamă în ajutor pe sfinții spre care se îndreaptă în 
pelerinaje. I se întîmplă să se refere, foarte scurt, la 
suferința cardiacă, cînd amintește de „aerul rarefiat” 
din piramide sau din peștera Sfîntului Iov, în Ucrai-
na: atunci, ca și în istorisirea întrevederii cu părin-
tele Proclu, identitatea sa e camuflată sub o oarecare 
„ea” fără nume. 

În totul, pe lîngă aglomerarea de informa-
ții din călătorii, notele autobiografice intervin cu 

mare discreție, cele amintite aici epuizînd aproa-
pe total inventarul lor. În mod firesc, rostirea cea 
mai fermă e, pe tot parcursul cărții, de inspirație 
comunitară, legată de valorile credinței, de la cele 
de fond, pînă la ritualul stilistic al frazei limpezi, 
punctată de cîteva arhaisme. Înțelegem astfel că, de 
pildă, mulțumirea adresată, la finalul mai multor 
relatări, Celui de Sus și superiorilor nu e un pro-
tocol anodin. Să amintim că stavrofora Irina Pân-
tescu, cîrmuitoarea obștii voronețene, apare con-
stant drept „Măicuța”. Cunoscută ca mare rugătoa-
re și chivernisitoare de elită, aceasta oferă, iată, și 
un sprijin generos pentru ieșirile în lumea largă ale 
discipolelor sale. Îmbogățite cu impresii și cunoș-
tințe, răspîndind și ele bogăția noastră de frumu-
seți și de trecut, acestea revin acasă, unde găsesc 
totul  „mai frumos și mai bine” ca oriunde, tocmai 
pentru că pot face comparații.  Bucuria călătoriilor 
de suflet este așadar o probă indirectă a dărniciei de 
la Voroneț, unde se cultivă rugăciunea, firește, dar 
și , într-o măsură admirabilă, interesul și dragostea 
pentru oameni și locuri. Forța acestui mesaj vine 
cu siguranță din experiența colectivă a locului și, 
deopotrivă, din cea a autoarei. 

Spiritualia
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Cronica plastică

„Obiectele grăitoare”  
ale lui Ştefan Câlţia

Petrişor MILITARU

Expoziția „Ștefan Câlţia. Obiecte grăitoare” 
a fost deschisă între 20 mai și 20 septembrie 2017, 
la Muzeul Colecţiilor de Artă (Calea Victoriei 111, 
Corp C) din București. Curatorii expoziției sunt Li-
liana Chiriac (șef secție Muzeul Colecțiilor de Artă) 
și Alexandra Manole (curator Galeria Posibilă). Pu-
tem să o considerăm o expoziție-eveniment din două 
puncte de vedere: pe de o parte fiindcă în acest an 
Ștefan Câlţia împlinește 75 de ani și evenimentul este 
menit să îi celebreze vârsta, opera, munca și fantezia. 
Pe de altă parte, fiindcă artisticul (lucrările de artă) 
și non-artisticul (obiectele) se învecinează, se interfe-
rează, conlucrează.

Acestă expoziție cuprinde o selecţie de lu-
crări de pictură și grafică, însoțite de câteva cărţi-obiect 
realizate de Ștefan Câlţia, cât și ceramică tradiţională, 
sticlă, instrumente muzicale ori obiecte colecţionate 
de artist de-a lungul vremii, toate menite să îi intro-
ducă pe vizitatori în lumea artistică a lui Ștefan Câlţia. 
Cu toate că există această diversitate de obiecte expuse 
(artistice și non-artistice), avem un fir roșu care le tra-
versează, fiindcă ele sunt încărcate de prezența artistu-
lui, chiar dacă nu sunt create de el. Există un fluid co-
gnitiv și afectic care le străbate și care te face să vezi că 
ești pe tărâmul lui Ștefan Câlția. „Călătoria e dăruire și 
cunoaștere. [...] Bunica, pe hotarul pe care îl stăpînea, 
cunoștea toate ierburile, toate animalele, toate obice-
iurile lor și ale satului. Avea o încărcătură extraordi-
nară de cunoștințe pe care le folosea în permanență în 
conversații sau în lucrurile pe care le făcea zi de zi. Și 
atunci era o călătorie teribilă. Sînt două feluri de a că-
lători: să o iei pe orizontală, dar după primul deal nu 
mai vezi locul sau să începi să plutești, să te ridici dea-
supra locului, conul de cunoaștere lărgindu-se treptat. 
Eu zic că aceasta e adevărata călătorie”, ne destăinu-
ie Ștefan Câlția în recentul interviu din Dilema veche 

(realizat de Ana-Maria Sîrghi în nr. 694/ 8-14 iunie 
2017). Vizita în expoziție poate deveni treptat o mică 
și misterioară călătorie, iar personajele care levitează, 
grădina ca spațiu interior, teluricul și animalierul ca 
teritoriu de întemeiere a (supra) omenescului, lumea 
ca scenă inițiatică pentru misterele vieții umane sunt 
numai câteva din episoadele care alcătuiesc spectaco-
lul vizual conceput de Câlția. Lucrarea „Muzicianul 
cu părul alb (2017) pare înrudită la nivelul imaginaru-
lui artistic cu intrementele muzicale expuse, „Barcă cu 
ierburi” (2015) parcă ar fi o arcă a bunicii evocate mai 
sus, „Florile de la Herina” (2008) sunt în rezonanță cu 
„Buchetele de flori din colecţia familiei”, iar „Costum 
aromân”, „Fierăria lui Lazăr II”, „Dulap” „Vase de sti-
clă”, „Taler și pește atârnat” nu doar că întăresc senti-
mentul feeric ce înconjoară ca o aură tablourile sale, 
dar evocă într-un mod expresiv și concret paradisul 
unei copilării mereu reînviate de memoria creativă a 
artistului. Ceea ce reprezintă Lancrămul pentru Bla-
ga, am putea spune că este Șona (satul părinților din 
apropierea orașului Făgăraș) pentru Ștefan Câlţia – o 
copilărie rurală, ancestrală, plină de povești și de seve 
care hrnănesc aspirațiile prufunde ale oricărui om, ca 
în lucrarea „Cale în Șona”. În expoziția lui Câlția, sim-
bolurile și obiectele, interiorul și exteriorul, invizibilul 
și vizibilul sunt în proximitate, dialoghează și se între-
pătrund. 

„Obiectele grăitoare” ale lui Ștefan Câlţia 
sunt (paradoxal) arhetipuri ale inconștientului său 
individual, sunt micile sale arcane prin care ne invită 
să participăm la puritatea și bucuria copilăriei sale, 
precum și să luăm parte la intensitatea și vibrația artei 
sale. În ciuda culorilor ce par desprinse din natură și 
evocă un spirit htonic la nivel vizual, un sentiment de 
plutire și de verticalitate, de stabilitate, de integrare a 
ritmurilor dintre diferitele regnuri – domină univer-
sul artistic al lui Câlția. Lucrarea „Aripă din atelierul 
pictorului” îmi amintește de „Călătorul cu aripă al-
bastră” care își ducea aripa de culoare celestă în palmă 
de parcă ea ar fi un cântar al faptelor noastre și un 
impuls al ascensiunii interioare.

Demn de menționat ni se pare și faptul că la 
expoziția de la Muzeul Colecţiilor de Artă din Bucu-
rești au fost disponibile o serie de înregistrări audio 
ce putea fi accesată prin aplicația de mobil izi.TRA-
VEL, aducând un plus de informație despre poves-
tea obiectelor și a lucrărilor de artă din perspectiva 
artistului născut la Brașov. Expoziția „Ștefan Câlţia. 
Obiecte grăitoare” a fost dublată de un program de 
concerte, conferinţe, ateliere pentru copii, întâlniri 
cu Ștefan Câlţia, activități menite să pună în valoare 
opera artistului și să delimiteze diferite etape ale pro-
cesului său de creație. În plus, vizitatorul putea cum-
păra, după vizitarea expoziției, albume și cărți poștale 
ilustrând creația pictorului precum și obiecte pictate 
de acesta ce au fost disponibile pe durata expoziției la 
librăria muzeului de pe Calea Victoriei 111. 
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