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La 1 aprilie 1977, când a fost arestat, după câteva luni de „dans cu Securitatea” 
pe muchia cuțitului, Paul Goma avea 41 de ani. Poate că îi albiseră barba și 
părul, însă era un bărbat tânăr. Era la vârsta la care colegii săi de generație și 

de breaslă își dădeau silința să se căpătuiască. Unii dintre ei făcuseră, ca și Goma, 
pușcărie politică. Ce s-a petrecut între 1 aprilie și 6 mai 1977 (data eliberării din arestul 
Securității Rahova) se știe și poate fi citit în cele două volume în curs de reeditare, Cu-
loarea curcubeului ′77 și Cod „Bărbosul”, la editura Ratio et Revelatio. Ce scria Goma, 
încă la cald, în 1978, aflat deja în refugiu politic, despre cutremuratul și cutremurătorul 
an 1977 este confirmat de documentele ajunse până la noi „grație” Securității.

Flori BĂLĂNESCU

PAUL GOMA 80
„Consemn X” – moartea 
se amână până la noi ordine
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 / Despre poezia religioasă, foarte pe scurt

Lector: 
Ion POPESCU-BRĂDICENI

Poezia religioasă românească are istorie apreciabilă, de la 
Psaltirea pre versuri tocmită a Mitropolitului Dosoftei la 
poemele profetice ale lui Ion  Heliade şi până la poeziile 

de la Gândirea, cu Nichifor Crainic în frunte, V. Voiculescu, 
Sandu Tudor. Arghezi n-a scris poezie religioasă (Şerban 
Cioculescu), ci psalmi ca o experienţă existenţială şi cu excelentă 
calitate artistică. Incidental au scris poezii de asemenea factură 
Eminescu, Macedonschi, Blaga, Ioan Alexandru ş.a.  În literatura 
universală, e o temă frecventată de la Sfântul Francisc D’Assisi la 
Francis Jammes şi Rainer Maria Rilke, până în zilele noastre.

O situaţie cu totul aparte se petrece în poezia românească, după 
1990. S-au alcătuit antologii (patru) care dovedesc „bogăţia” 
speciei la noi, fără referire la valoarea literară. Timp de 50 de ani 
asemenea produceri au fost interzise. Apoi libertatea a dat drumul 
porţilor religioase şi, odată cu această deschidere, poezia ca 
rugăciune s-a dezlănţuit ca un şuvoi scăpat de sub control. Cum se 
ştie, abuzul nu este niciodată bun. Ca o mărturisire, am intrat în 
posesia multor volume de poezii, majoritatea având în totalitate 
sau în cea mai mare parte tema sfinţeniei. Şi asta se întâmplă pe 
considerentul că inefabilul poeziei se aproprie foarte mult de 
misterul rugăciunii, ambele modalităţi fiind ale intuiţiei lirice ca 
structură şi având ca finalitate depăşirea cunoaşterii concrete în 
beneficiul spiritualizării. Dar când nu se înţelege acest raport, 
fiindcă nu totdeauna există simţire sinceră, sigur e vorba de 
mistificare sau, pur şi simplu, de lipsa vocaţiei poetice.

Încă de când a apărut problema poeziei pure, unii au pus-o în 
relaţie cu religiosul, cu rugăciunea. Cum se ştie, în frunte s-a aflat 
Abatele Brémond, membru al Academiei Franceze. Paul Zarifopol, 
care nu era câtuşi de puţin ateu, dar un mare cunoscător al artei 
literare, discută chestiunea în textul Poezia pură, de unde reproduc 
un scurt fragment: „Fiindcă în căutarea poeziei, el (părintele 
Brémond, n. mea) se opreşte la starea mistică şi spune că «experi-
enţa poetică» este «o întâlnire cu Dumnezeu». Preotul literat lasă 
astfel ideea poeziei pure confundată în ideea experienţei religioa-
se. Aşa încât tot nu află ce e specific propriu atitudinii poetice, 
independent de orice realizare expresivă. Teologul mistic a pierdut 
din vedere că mai mult poate decât cuvântul poezie, cuvântul 
Dumnezeu trebuie să despereze pe autorii de dicţionare care, pe 
lângă intenţiile practic empirice sau istorice ale oricărui lexicograf, 
mai au şi scrupule inteligente. Să introduci pe Dumnezeu în 
definiţia poeziei înseamnă să prelungeşti o confuzie şi aşa destul 
de regretabilă…” Dacă e aşa, mai mult muzica decât poezia e 
potrivită misticii.

 Diletanţii n-au înţeles spiritul analogiei şi au ajuns la cel mai 
simplist simulacru, patetic şi retorizant. Doar că rugăciunea e de 
regulă tăcută, în gând, în intimitate, ori în cor şoptit la adunările 
religioase. Poezia trebuie să-şi extragă esenţa din cuvinte care nu 
totdeauna au darul de a exprima „focul sacru” (Rimbaud) sau 
„insula cu luciole” (Arghezi). Himera spiritului nu  intră în conexi-

une cu realitatea vocabularului declamativ fie el şi evlavios. 
Pastorii înseamnă că sunt cei mai mari poeţi (orali) ai omenirii, 
deşi ei n-au idee de ce înseamnă poezia în accepţia ei proprie. 
Cine n-are vocaţie şi cunoaştere poetică pentru a construi edificiul 
poeziei, în zadar apelează la cuvintele care sugerează sfinţenia. 
Înseamnă că nu există poezie cu temă religioasă? Cum să nu. Doar 
că nu putem da exemple prea multe în acest sens, decât tot pe cei de 
mai sus şi mai de demult: „O, Hristoase! Chiar pereţii închisorii 
părură să se / clatine deodată; şi cerul de deasupra capului meu / 
precum o cască de oţel fierbinte se făcu; şi deşi eram / un suflet 
suferind, durerea mea nu-mi mai spunea nimic” (Oscar Wilde); 
„Nădejde şi-ntristare  / şi zi de mântuire / pe tine câştigându-te: / de 
chinuri ce ne bântuie, / Marie, tu ne mântuie!” (Eminescu); „Când 
voi porni spre Tine-ncet, Doamne mare, / Fă ca să se-tâmple acestea 
în zi de sărbătoare” (Francis Jammes); „Ce te vei face, Doamne, 
dacă mor? / De mă sfărâm atâta voi mai fi urcior?” (Rilke).

Când mai au ceva poeţii noştri de azi, tind să unească propria 
structură cu structura plină de sacralitate a rugăciunii, cum 
terestrul cată să comunice cu cerul: „O, şi cât visai într-un cuvânt /  
Vieţile să-mi înhumez odată, / Nesfârşindu-mi trecerea cea toată / 
În privirea cerului Preasfânt… / Şi-am tot scris instanţelor celeste / 
Să mă uite-un timp prin vreo poveste / Trubadur la răni să fiu mai 
rar”. Da, poezia şi rugăciunea sunt forme ale creaţiei umane, nu şi 
dacă biruie discursivitatea: „Prohodul poeziei a-nceput, / Tot ce 
vom scrie e Opera tăcerii, / Pe margini de cuvânt, din absolut, / 
Oştiri de şoimi imită temnicerii”; „Din sufletu-mi poţi împleti 
colind / Şi-apoi, în zori, de pe-a uitării vale / pe-un ocean de 
patimi rătăcind / Du-mă spre ţărmul rătăcirii Tale!”. Există riscul 
supraproducţiei  retorice: „Tăcerea vorbitoare a gândurilor mele / 
Mustind de raiurile cu cari m-aţi potopit / Mi-a-ncătuşat vederea, 
m-a exilat în stele / Şi biciuindu-mi visul, în Cer m-a nesfârşit”. Şi 
în ritm folcloric: „Mori în mine viaţa toată / Şi în Domnul – nicio-
dată”; „ Şi la căpătâi /Cerule,-mi rămâi, / Bată-mă nevina / De a-ţi 
şti senina / ochilor privire / Peste monastire, / Unde , Rănii mire, / 
Lăcrimez psaltire”; „Jelui-m-aş şi n-am cui, Jelui-m-aş Domnului, 
/ Domnu-i rege pe mulţime, / Da’tot are timp de mine” (Traian 
Vasilcău). Nu cred că li se va tăia avântul „poeţilor” cu pioşenie 
trâmbiţată, dacă le spui public, în faţă, că profanează şi una şi alta. 
Dar poate că spiritul critic, adică judecata limpede, îşi lărgeşte 
efectul. Vorba poetului V. G.: „Cu privirea îndreptată spre ceruri, 
mă aşez pe piatra viselor, între adevăr şi dreptate, credinţă şi 
nemurire, ca să vă scriu ce simt şi văd pe această lume care îşi 
caută sfârşitul fără să ştie”. Un poet cu mari disponibilităţi 
realizează o performanţă rară în anul de graţie 2014, cu trei cărţi: 
una cu poezie „filosofică”, alta cu balade ale aventurilor sale ero-
tice fără perdea şi, în sfârşit (?), una cu declaraţii preacredincioa-
se. Aş ilustra cu câte un exemplu din toate cele trei teme, dar nu 
cred că gluma ar satisface prea multe gusturi. O voi face cu altă 
ocazie, mai potrivită, pentru poftitorii de surâsuri în anotimpuri 
rimbaldiene.
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 / „A te obişnui cu lumea”Gheorghe GRIGURCU

I. C., poet, mai cunoscut însă în calitate de cronicar dramatic şi, 
mai nou, încă mai cunoscut în cea de editor, mă obligă să meditez 
asupra minciunii. Ce urmăreşte, în zdrobitoarea majoritate a 
cazurilor, minciuna? Să obţină un avantaj arogîndu-şi un merit 
iluzoriu, ascunzînd un defect sau o potlogărie, ameliorînd astfel 
imaginea celui ce-o practică. Întîlnim însă şi situaţii în care 
minciuna dobîndeşte un soi de gratuitate. Minciună de dragul 
minciunii, precum artă pentru artă. Minciuna devine o patimă 
neagră, un viciu ce riscă a-şi distruge emitentul precum jocul de 
cărţi sau drogul. Viciosul în chestiune nu mai ţine seama de 
interesul său elementar, de reputaţia sa, acceptînd cu aparentă 
seninătate a se compromite. Are nevoie de doza sa curentă de 
minciună, pe care o sporeşte aidoma dozei unui stupefiant. Pare a 
nu mai putea supravieţui în afara minciunii. Minte cu neruşinare, 
minte monstruos. Mai curînd decît indignarea, un astfel de individ 
ce se iresponsabilizează înspăimîntă ori stîrneşte compasiunea. 

Să reprezinte minciuna aceasta paroxistică o naivitate perversă? 
Dacă socotim naivitatea drept o purtare care nu ţine seama de 
faptul că vei fi judecat de alţii, putem vorbi de naivitate şi viciu la 
un loc… 

„Nu stricăm lucrurile vorbind despre ele?” (Virginia Woolf).

Zile stranii. Azi e o zi primăvăratică, de mare splendoare. Te 
laşi copleşit de lumina ei hipnotică, te întorci parcă înapoi într-un 
trecut fabulos, cînd o asemenea lumină semnala nu un început, ci 
un timp fără trup care să îmbătrînească, un timp în sine, imuabil… 
O altă zi, cu un cer uşor înceţoşat, aşternînd uşoare umbre vineţii, 
nici caldă nici rece, dar cu o forfotă nepotolită pe străzi, expresie 
s-ar zice a unei tensiuni ce nu se decide a se da în vileag, lăsîndu-
se doar bănuită, tensiune care se transmite oamenilor, mai mulţi 
parcă decît altădată, grăbiţi, aferaţi. Are un aer visător şi totodată 
unul  pragmatic. Horoscopul său pare prielnic lucrurilor mărunte ce 
se agită relativ armonios, fiind lipsite de mari ambiţii. Aspiră a se 
aşeza temeinic, prozaic, precum rufăria în dulap, precum mărunţi-
şurile în sertar… Şi încă o zi ieşită din anotimp, somnambulă. Dacă 
e noiembrie, te face să te crezi în aprilie, dacă e iunie, te face să te 
crezi în octombrie. Dereglată sub raportul calendarului, printr-un 
joc al temperaturii dar şi printr-o tentă a văzduhului şovăitor, care 
pare a dori să vestească ceva şi nu izbuteşte. Seamănă cu acele 
scări din grafica unui Piranesi, care nu duc nicăieri. Şi totuşi…

De ce atracţia mea faţă de bătrîni, faţă de, în genere, vechime? 
Persoane, cărţi, picturi, obiecte casnice, fotografii, muzică, toate mă 
ispitesc într-un chip aparte cînd poartă o pecete retro. De ce, înainte 
de toate, pasiunea mea, de la anii cei mai fragezi, izvorîtă, s-ar 
zice, din nimic, pentru istorie? Să sar peste explicaţiile prea simple, 
de pildă nevoia, ce s-ar fi putut ivi doar mai tîrziu, a evaziunii 
dintr-un prezent nesatisfăcător, ori cea a unei protecţii spre care 
tînjeşte fiinţa fragilă, inadaptabilă care e, cîteodată, omul. Cutez să 
zic, de nu e prea pretenţios, că e la mijloc o atracţie pentru increat. 
Pentru Neantul din care purcedem şi care, nereprezentabil fiind, a 
fost substituit, în chip convenţional, de fiinţe, lucruri, întîmplări de 
dinaintea naşterii, chezăşie palpabilă a impalpabilului. Aşa cum 
iconografia dintr-o biserică girează transcendenţa sub unghiul său 
religios. Din această pricină, cred, mă captivează nespus relatările 
bătrînilor privitoare la întîmplări petrecute pe cînd încă nu descin-
sesem în lume, acum, din păcate, foarte puţini în viaţă. Din această 
pricină mărturisesc că lectura unei opere al cărei autor nu mai e 
printre noi e, pentru mine, mai acaparantă, mai aptă de a stîrni o 
reacţie afectivă decît scrierile semnate de unul mai tînăr, pe care 
l-aş putea întîlni, cu care aş putea avea relaţii de la om la om. 

Să fie nihilismul o purgare radicală a spiritului, o prefaţă a 
purităţii? Premisa unui nou început total? Cu acest gînd îl citesc pe 
Antonin Artaud, un deznădăjduit care pare a dibui o posibilă 
nădejde paradoxal disimulată în crispările dureroase ale negaţiilor 
ultime: „Nu mai cred în cuvinte, în viaţă, în moarte, în sănătate, în 
boală, în neant, în fiinţă, în starea de veghe, în somn, în bine, în 
rău, în virtute, în viciu, în materie, în spirit, în real, în suprareal, în 
iubire, în ură, în fantastic, în laşitate, în eroism, în poltronerie. Cred 
că nimic nu are înţeles - de fapt, totul mă plictiseşte pînă la 
dezgust, şi asta de cînd mă ştiu. Pentru că nu am crezut niciodată în 
nimic şi nu am gîndit niciodată nimic, nici nu am vrut să înţeleg 
ceva din cele ce sunt, fiindcă am văzut de cînd mă ştiu curva stării 
de lucruri, care ţinea morţiş să fie privită, să i se spună tu, să fie 
apoi vidanjată”. De subliniat o gingăşie, o fragilitate a negaţiei ca 
un simptom discret al unei contraponderi: „Şi nu ştiu cum pot fi 
numite toate cele ce sunt şi nici ce sunt… Există însă un punct în 
care m-am oprit întotdeauna, momentul jignirii, fie şi cu un fir de 
păr sau cu umbra unui fir de păr, cuiva care nu mi-a luat nimic şi 
nu mi-a făcut nimic - şi mai există un punct dincolo de care nu trec, 
clipa căderii din mine însumi în mine însumi, fie şi preţ de-un fir 
de păr…”. 

Cum să accept bătrîneţea, cînd sunt acelaşi, riguros acelaşi în 
mişcările conştiinţei, în pliurile emoţiei care fîlfîie mereu, fie şi 
abia perceptibil, ca o perdea la o fereastră deschisă într-o amiază cu 
lumină nemişcătoare? Cum să mă institui în mine ca o altă fiinţă, 
cînd acea altă fiinţă n-a apărut efectiv? Actul de naştere e o 
convenţie sîcîitoare. Tot mai încredinţat de acest fapt, încep să mă 
observ cu mai multă atenţie. Să mă pîndesc ca într-un joc al 
dedublării. Pe de o parte eu cel adevărat, cel statornic, pe de alta o 
făptură care, în mod relativ, sub acolada unui efemer tolerant, şi 
oarecum amuzîndu-se, acceptă o alteritate, ca şi cum s-ar grima, 
s-ar deghiza. Aşa cum se întîmplă în unele vise nocturne, mă 
percep, fără spaimă, multiplicat, privind cu calm la altă persoană ca 
la o altă înfăţişare a mea. Funcţionează undeva o legitate tainică ori 
totul e o încă o amabilă fantazare? Bătrîneţea ca un produs al 
imaginarului unei existenţe agasate de-a se mai considera la modul 
aşa-zicînd realist? Bătrîneţea ca o încercare de-a mă reinventa? 
Acum, cînd îmi dau seama ceva mai bine de incapacitatea ce m-a 
împovărat o viaţă de a-mi lustrui, aranja, idealiza cît de cît trăsătu-
rile ce mi-au fost date... Memoria şovăie, are de la o vreme 
sincope, goluri îngrijorătoare, ca un bec năbădăios, care cînd se 
aprinde, cînd se stinge. Văzul e încă satisfăcător, deşi uşor înceţoşat 
de o cataractă „incipientă”, de vreo opt-nouă ani. De cîteva luni 
nici auzul nu mai e la înălţime, înhăţînd cu anume dificultate 
sunetele ce vin de la o oarecare distanţă, precum un acrobat ce şi-a 
pierdut agilitatea braţului. Cunoaşterea însăşi se aplică nu pe un 
teritoriu, ci pe un şir de centre care semnifică mai puţin o cuprinde-
re cît nişte direcţii. Cum spunea Chamfort: „Ceea ce am învăţat nu 
mai ştiu. Puţinul pe care-l mai ştiu, l-am ghicit”. Dar mă bucur şi 
de o compensaţie. Amintirea (altceva decît memoria care ţine 
seama, contabiliceşte, de sumedenie de date, adesea neînsufleţite) 
cunoaşte un flux uriaş. Nu e ceas din zi, nu e ceas din nopţile 
insomniace în care să nu prefir cele petrecute cîndva, eposul 
întregului trecut mărunţit în secvenţe nespus de insignifiante 
uneori, alteori în prim-planuri stranii, în racourciuri obsesive, în  
surprinzătoare răsuciri ori iarăşi într-o pulbere de detalii indiferente 
la montajul pe care mi se năzărea că l-aş putea săvîrşi într-o carte 
de „memorii”. La ce bun? Viaţa mea s-a desfăşurat în locuri banale, 
în împrejurări opace, în aşteptări apăsate de „umbre reci”, bacovie-
ne. N-are cum să intereseze pe alţii. A devenit ficţiune, tulburătoa-
re, caldă, chemătoare ficţiune, exclusiv pentru conştiinţa modestă a 
subsemnatului care îi vizionează nesăţios imaginile, aidoma unui 
spectacol produs pentru un singur spectator. 

Simplitatea care zace în adîncul oricărei soluţii optimiste. 
Ingeniozitatea care zace în adîncul oricărei soluţii întunecate. 

Ideile se răcesc aidoma sobelor. Trebuie să le încălzeşti cu 
combustibilul informal, cu o materie nepretenţioasă care e departe 
de idee. 

Neavînd de-a lungul multor veacuri nici ţară, nici armată, evreii 
ne-au înfăţişat treptat imaginea unui popor străin de manifestări 
belicoase, dedat unor ocupaţii pacifice. „Instinctul războiului” 
părea a li se fi atrofiat, cel puţin pînă la constituirea statului Israel. 
Dar a dispărut oare impulsul obscur al acestuia? Mai curînd s-a 
transmutat în planul dobîndirii unei puteri ideale, al strategiilor 
unor doctrine acaparante, al unor creaţii extrem de ambiţioase. O 
putere ce viza/vizează durata. Să dăm cuvîntul lui Bernard-Henri 
Lévy: „Pentru că tocmai la această artă a războiului ar trebui să 
ajungem. Adică la acest cîmp de luptă pe care-l reprezintă, concret, 
în detaliu, scena literară sau filosofică. Sau la această continuă stare 
belicoasă care este, dacă dăm crezare şi celor mai mari, viaţa unui 

scriitor. Kafka, bunăoară. Kafka, adică cel care, după cum ştiţi, era 
un admirator al lui Napoleon şi care vedea în ezitările împăratului 
în lupta de la Borodino sau în scenariul retragerii din Rusia 
adevărul încifrat al «campaniilor» şi «manevrelor» care constituiau 
aspectele obişnuite ale existenţei sale de romancier… Credeţi-mă 
pe cuvînt - vom cîştiga timp”. Decepţionaţi de istorie, evreii vor a 
se consola cu timpul… 

„De multe ori oamenii ajung savanţi la fel cum ajung să fie 
soldaţi: numai pentru că nu sunt buni de altceva” (Lichtenberg). 

Chesterton spunea undeva că o pajişte e mai puţin interesantă 
decît o stradă pentru că ultima duce undeva. Nu e tocmai invers? 
Nu cumva pajiştea e un strop de divinitate imobilă, suficientă sieşi?   

A. E. mi-a spus: „Mi-e ruşine să vorbesc despre Dumnezeu, e 
ca şi cum aş apărea complet gol în public”. Ce i-aş fi putut spune 
altceva decît că pudoarea nu te poate dezonora? 

A te obişnui cu lumea, iată o problemă pentru cei care, avînd o 
înclinaţie spre introvertire, se simt lăsaţi pe dinafară. Structurile 
artiste aparţin în principiu acestei tagme nefericite, care „complică 
inutil” viaţa, cum se străduia să-mi explice, recent, un confrate, 
înciudat, după toate probabilităţile, pentru că şi el face parte 
dintr-însa. De fapt, chestiunea se pune aşa: în ce măsură te simţi tu 
însuţi o componentă a lumii? O frîntură a imensului real? Un atare 
simţămînt e reflex, aidoma respiraţiei sau bătăilor inimii. A-l „pune 
în problemă” n-ar avea rost. Te desparţi de lume atunci cînd 
înmugureşte emoţia unei eterogenii (o stare difuză, risipită în 
sensibilitate, mai mult ori mai puţin racordată la conştiinţă), ducînd 
mai întîi la incompatibilităţi cu cei din jur, apoi, mai tîrziu, la 
disocieri în sfera meditaţiei, eventual la o „teorie”. Dar lumea 
continuă să te solicite ca o particulă a ei, te face astfel să percepi 
mai constrîngător situarea ta în lume. E ca şi cum ai descoperi 
obligaţii financiare despre care nu ştiai şi care te pun în dificultate. 
Să primeşti somaţii de plată cărora eşti obligat să li te supui. Diferit 
de majoritatea semenilor, nu o dată neacceptat de jocurile lor, deţii 
totuşi o capacitate de observaţie sau pur şi simplu contemplativă, 
care-ţi poate oferi o imagine a lumii distinctă. În consecinţă, încerci 
să te pliezi pe o astfel de lume „personală”. Confruntîndu-se cu 
lumea socotită reală, la îndemîna tuturor, o asemenea lume îţi 
impune o reevaluare a realului dat de accepţia obştească. Şovăi între 
replică şi subordonare. Nu mai poţi asimila realul transformîndu-l 
automat în tine însuţi, ca pe un aliment. Însă nici nu-l mai poţi ocoli. 
Lumea „ta”, oricît de deficitară, are o unitate sensibilă, o organicita-
te a trăirii, în timp ce lumea Celuilalt îţi apare ca un puzzle de 
impresii şi experienţe ce nu izbutesc a ajunge la un capăt, a sugera 
un întreg, risipită, progresiv înstrăinată în părelnica-i „corectitudi-
ne”. Soluţia? Obişnuinţa care „îmblînzeşte” cît de cît realul decepţi-
onant, o umoare mimînd naturaleţea ce ţi-a fost refuzată. Te obişnu-
ieşti cu viaţa precum cu o haină, cu o pereche de pantofi cum s-a 
nimerit, în care ajungi să te simţi „bine” după o îndelungă purtare. 

Obişnuinţa, conform Talmudului, e „mai întîi o pînză de 
păianjen, dar curînd ajunge tot atît de tare ca un odgon”. 

A. E. îmi spune: „Nu trebuie să ocărăşti obişnuinţa. Ea e 
martirajul cel mai blînd de care avem parte”.

Atît de modeste idei, încît, de jenă, acestea se ascund între 
cuvinte. Atît de sărăcăcioase cuvinte, încît, de jenă, acestea se 
ascund între idei. 

PAGINI DE JURNAL
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Barbu CIOCULESCU

BIBLIOTECA UITATĂ

Dumitru UNGUREANU
 / Virtute a regilor, răbdarea

Ostroveanu

Vărul Gigel era un tip ieşit din comun încă de pe la 
12-14 ani. Ce promitea la vârsta aceea, când 
personalitatea nu i se formase definitiv, a împlinit 

cu asupra de măsură. Niciunul dintre noi, Ungurenii din ramu-
ra străbunului sosit din Abrud (în Cacova de pe Neajlov există 
şi ramura Ungurenilor veniţi, cu oile, din Cacova Sibiului), 
n-a avut o viaţă atât de tumultuoasă, cu aventuri care de care 
mai fistichii şi experienţe ce pe altul l-ar fi răpus. De mic, 
vărul Gigel se purta cu superioritate elegantă, deloc sfidătoa-
re, cu detaşare ironică şi-o nepăsare vecină cu iresponsabilita-
tea. Totuşi, dacă vedea pe cineva căzut, nu-l călca nici în 
glumă, ca eroul din filmele lui Chaplin; punea pe frate-său ori 
pe vreo soră să-l ridice, fără să-şi asume vreun merit. Cu 
cartea, la şcoală, nu se omora deloc, dar ieşea biruitor din 
lupta cu notele proaste. Pe atunci, în plata noastră galaxie 
comunală, nu lipsită de stele şi găuri negre, importanţa notării 
la catalog se măsura la modul aproape absolut: aveai 10, erai 
cineva; aveai 4, erai un om de nimic. Răsplata pentru contra-
performanţele şcolare se primea, tradiţional, cu nuiaua, băţul 
ori bastonul. Palma era monedă curentă chiar şi-n pedagogia 
directorului Şcolii generale. Mă arde încă urma lăsată pe 
obraz de stânga domnului Paţac, lipsită de-un deget, parcă 
arătătorul, drept recompensă că mi-am permis luxul să nu ştiu 
o lecţie la botanică, materia predată nouă de domnia sa. Nu 
mă ustură palma lipită ca un croşeu de boxer pe mutra mea 
zâmbăreaţă, imediat după nefasta clipă în care l-am izbit cu 
uşa-n piept pe profesorul de istorie Barbu Costinel, zdrunci-
nându-i fizicul de 1,95 m / 115 kg. Şi nu mai ţin minte ce-am 
păţit când o toantă, suplinitoare la matematici a profesorului 
Negrilă, genialul beţiv care nu acorda nimănui nota 10 (mie 
doar 9, cu exigenţă), mi-a trântit nitam-nisam un 7, fiindcă mă 
văzuse mai urât. Eveniment epocal pentru premiantul de 
mine, şoc şi groază pentru tata, care nici în cârciuma lui 
Pielan nu mai putea să intre de ruşine. Medicaţia genitorelui, 
aplicată geometric mie, la curea, s-a topit sub avalanşa celor 
cu care mă trata periodic...

Nu aşa i se întâmpla vărului Gigel, despre care nimeni nu 
ştie să fi fost pedepsit de tată-său pentru incredibile aventuri. 
Pe lângă ce făcea vărul meu, Nică a’ lui Ştefan a Petrei, Tom 
Sawyer şi Huckleberry Finn, plus liota cireşarilor lui 
Constantin Chiriţă păreau copilaşi de ţâţă! (Ceea ce şi erau - 
mă refer la personajele ultimului, sursă de câştiguri incredibi-
le pentru autor, căruia, ca secretar de partid, comparaţia cu 
ugerul de muls nu i-ar fi convenit...) Pe mine mă uimea însă 
abilitatea lui Gigel de-a şti mereu despre ce e vorba într-o 
carte sau într-un film, deşi niciodată nu era văzut răsfoind car-
tea sau intrând în sala Căminului Cultural, unde se proiecta 
pelicula. Nici la întrunirile Clubului cititorilor care dezbăteau 
estetic pe malul şanţului, în Poiană, nu participa. Dacă se 
întâmpla să treacă pe acolo, când diferendele aprindeau 
spiritul polemic, vărul Gigel se oprea puţin şi, privindu-ne 
parcă pe fiecare în parte şi pe nimeni anume, turna o găleată 
de apă fiartă pe vâlvătaia disputei, subliniind o idee de nimeni 
dibăcită. Cum reuşea performanţa, e un mister persistent până 
în ziua aceasta. Sper să nu-l împrăştii, străduindu-mă să-l laud 
ponderat pe vărul care mi-a pus la dispoziţie, fără să pretindă 
nimic în schimb, cele trei volume, însumând peste 1200 de 
pagini, ale romanului Winnetou - Karl May, Editura 
Tineretului, 1967, colecţia „Cutezătorii”, traducere de Eugen 
Frunză. 

Nu ştiu de unde procurase vărul Gigel exemplarul cartonat 
al micului roman de aventuri iscălit de Petre Luscalov 
- Ostrovul lupilor, publicat tot de Editura Tineretului, 1969. 
Citind cele vreo 160 de pagini, am avut impresia că Luscalov 
vrea să fure ceva din succesul lui Al. Şahighian, al cărui Coif 
de aur îmi plăcea mie mai mult, fiindcă îmi fusese dat ca 
premiu. Evident, autorul născut la Chişinău, în 1927, a 
beneficiat de transpunerea filmică a eroilor Babuşcă şi Scatiu, 
măcar un deceniu fiind propulsat în prim-planul preferinţelor 
publicului pueril. Azi e aproape uitat, ca şi - în Cacova 
noastră natală - vărul Gigel, ale cărui aventuri în Dobrogea, 
unde s-a stabilit după armată, i-au adus porecla Ostroveanu.

Te trece marea, başca toate celelalte suişuri ale solului 
- deşert, munţi acoperiţi de conifere, dealuri de foioase. 
Ea te poartă indemn până în punctul unde, cu vorba lui 

Creangă, nu mai e mult până departe. Folosind-o, tânăra persoană 
din Orientul nostru, condamnată la o mie de lovituri de bici, în 
porţii de câte cincizeci, se străduie să le numere, înainte de a-şi 
pierde cunoştinţa. O laudă a acestei admirabile virtuţi ne-a dăruit, 
cu un an în urmă, în dialog epistolar, cuplul auctorial Dan C. 
Mihăilescu - Ciprian Măceşaru, vezi volumul intitulat „Despre 
nerăbdarea de a fi răbdător”, - editura „Humanitas”, din Bucureşti.

Doi autori bolnavi de cultură, cu gusturi împărtăşite, discută pe 
larg despre plăcerea degustării şi sorbirii, în dauna înghiţiturii 
nesăţioase, la nimereală, un acord deplin îi reuneşte. Precum şi 
aceeaşi constituţie spirituală care-i adună spre a spune nu anarhiei, 
relativismului, iconoclastiei, fanatismului clipei (formula le 
aparţine), cu toatele absolutizate de postmodernitate. Şi un da 
sonor autorităţii, orânduielii, clasicităţii, respectării tradiţiilor, a 
ierarhiilor secular verificate. Dintr-o necesară compensativitate: 
„Noi, românii, nu avem, în general, răbdarea de a ne construi 
temeinic”. Chiar Dan C. Mihăilescu se înfăţişează pe sine ca pe un 
campion al nemăsurii şi al pripelii reactive, gurmand şi grăbit, 
înfulecând de frica morţii, iluzionânda-se că poate să-şi stăpâneas-
că hedonismul opunându-i un asemănător apetit metafizic, drămu-
ind senzualitatea cu idealismul. Asta pe când în versurile lui 
Ciprian Măceşaru totul forfoteşte, fornăie, colcăie, ţopăie, ţâşneşte.

Ai zice că se confruntă mai degrabă două vârste, decât tempe-
ramente. Potrivite, oricum, să întoarcă pe toate feţele răbdarea, cu 
opisul ei, nerăbdarea -  soldaţilor, marinarilor, minerilor, scafandri-
lor, speologilor. Cea dintâi caracteristică a dialogului este erudiţia 
preopinenţilor, ce par a se fi pregătit îndelung pentru confruntare. 
Erudiţie covârşitoare ,care te umileşte cititorule, smerindu-te. 
Răbdarea, aşadar. Dar cum se defineşte ea? Petru Creţia distingea 
două soiuri de răbdare, activă şi pasivă, aceasta din urmă fiind 
rezistenţa la răul lumii, cea dintâi capacitatea de a face bine şi 
până la urmă lucrul tău. Desigur, există o înţelegere creştină a 
răbdării, Sfântul Nectarie din Eghina zice: „Omul lipsit de răbdare 
moare ca un nemernic” . Nu numai dânsul, însă: Sfântul Talasie 
libianul, Maxim Mărturisitorul, Sfântul Petru Damaschin, cuviosul 
Nichita Stilhatul, Sfântul Grigore Sinaitul s-au pronunţat asupra 
virtuţii purificatoare a răbdării. Ca să nu mai vorbim de înţelepciu-
nea populară, aceea care se manifestă prin zicale şi proverbe, de 
care clocoteşte clasica lucrare a lui Iuliu A. Zanne. Începând cu 

strămoşii noştri latini, care ne sfătuiau să ne grăbim încet. Până la 
magnificul Trahanache: „Ai puţintică răbdare”. 

Psihologic, dacă răbdând devenim mai buni, atunci ne vădim 
robii unei răbdări egoiste, o răbdare generată de făţărnicie, 
întocmai cum răbdarea lipsită de luciditate este tristă, stearpă.

Ca neam, ni s-a reproşat excesul de îndurare, de supunere, de 
servilism gata oricând de trădare. Un tablou critic ne înfăţişează ca 
atleţi ai unei eterne improvizaţii - de unde ideea că există şi o 
răbdare neproductivă. Cu vorbele autorului: „prea puţine exemple 
de răbdare ţesătoare în istoria noastră!”. Păcate are naţia, păcate au 
şi autorii: Dan C. Mihăilescu şi le mărturiseşte pe ale sale. 
Îndelung istorisite, se prefac în merite - e vorba de modul în care 
şi-a educat fiica. În replică, Ciprian Măceşaru va trata despre 
răbdarea de a asculta şi despre importanţa tăcerii, şi îl va replusa 
pe Dan C. Mihăilescu abordând tema specificului sexual al 
răbdării, femeia fiind, cum ce ştie, atletul aşteptării strategice, 
aceea care ştie să tacă, spre a câştiga pe termen lung.

Iar pentru ca nimic să nu lipsească, cei doi, într-un netulburabil 
acord, vor aduce un fierbinte elogiu nerăbdării. Iată cum îi şade 
bine calomniatorului, rupând din context: „Ce ne-am face fără 
imprevizibil, aleatorism, dolce farniente, capricii, haiduieli, oricâtă 
oroare am avea de gaspiaj, de verbiaj, Worckalcolism sau treabă 
de mântuială?” (Ştiu ce înseamnă Worckalcolism, dar ce înseamnă, 
oare, treabă de mântuială”? Tăcerea, mai cu seamă cea grăitoare, 
arbitrează tensiunea dintre răbdare şi nerăbdare - tăcere care se 
poate extinde şi asupra creaţiei însăşi. Constantin Noica îl sfătuise 
pe Dan C. Mihăilescu la o tăcere de zece ani. Răstimp în care 
acesta ar  fi putut învăţa limba germană, fixându-şi teme erudite de 
studiu. Încă zece, pentru greaca veche, de la noi. 

Asupra diferenţei între tăcere şi ascultare se pronunţă Ciprian 
Măceşaru, căci dacă poţi asculta fără să taci, nu poţi tăcea fără 
să asculţi! Altfel, tăcerea poate fi mai elocventă decât cuvântul, 
o spunea şi La Rochefoucauld, cu mult înaintea-i o droaie de 
înţelepţi ai Orientului - recitiţi „Înţelepciunea arabă – în poezia 
şi proza secolelor  V-XIV”, vizirul An-Nasibi o spunea pe şleau 
- voi căuta să-l recitesc. La finele savantei dezbateri, competito-
rul mai tânăr pune întrebarea: Ce ar spune Dan C. Mihăilescu 
unui tânăr care i-ar declara că n-are răbdarea să citească teza-
carte? Dacă tânărul ar fi robust, cu aparenţe de bătăios, sfatul 
unui bătrân mare cunoscător de răbdări prăjite este să-l ia pe 
departe. Cu duh blând şi dulce grăire. Cartea se încheie cu o 
rugăciune.
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/ Un Falstaff melancolicNicolae COANDE

Privilegiind poemul de inspirație romantică („vine un 
înger.../ și se așază în locul meu la masa mea de scris”), 
Mircea Bârsilă pare că este printre puținii poeți contem-

porani de valoare care se revendică absolutist de la inspirația ce 
face din poet un vas al energiilor totalitare. Desigur, duhul suflă pe 
unde vrea, dar îi e greu uneori până și lui să găsească atâtea vase, 
așa încât nu e de mirare că destui poeți care afectează inspirația 
par loviți de damblaua versului transmis de entități care nu pot fi 
pricepute de „biata” critică literară.

Atent să nu încalce interdicte ale sacrului, mare amator de 
pedagogii inițiatice, Mircea Bârsilă este discretul gonfalonier al 
unei poezii care lucrează cu pergamente diafane în plin furor al 
deconstruirii poemului, al re-materializării acestuia până la o 
corporalitate care îl secătuiește de transcendent – pe măsura epocii 
pe care o trăim. „Viața din viața mea” (Cartea Românească, 2014) 
ni-l relevă pe vechiul Mircea Bărsilă, poetul epifaniilor terestre și 
al imersiunilor în psiheea lumii, în ipostaza unei anumite 
înțelepciuni dobândite odată cu eșecurile personale și renunțarea 
de tip stoic. Mircea Bârsilă este cel mai stoic poet al nostru, în 
plină luxurianță afectivă, senzorială, pictor al virtuților care fac 
casă bună cu dezmățul imaginat ca sursă a vieții pestrițe, acest 
amalgam întunecat pe care imaginația sa pune pete de lumină și 
descuamează apocalipsa locală: „Ca un păianjen mă strângi în 
multele-ți brațe,/ orașule ars de mai multe ori din temelie,// 
singurătatea străzilor cu nume de poeți și pictori,/ lumina boreală 
din vitrine pe întreaga durată a nopții,/ bazaruri, măcelării și 
depozite pentru butoaiele cu vopsele,/ un strat apocaliptic de praf 
și de fum, în văzduh,/ ziduri de beton și chipuri amestecate,/ 
cinematografe, blocuri și restaurante de lux,// dar și grămezile de 
moloz din incinta șantierelor,/ dar și depresiile nervoase ale 
macaralelor aflate la menopauză,/ dar și rezervele de păcură pentru 
centralele termice,/ aparatele și furtunurile din sălile de reanimare 
ale spitalelelor/ și răutatea din ochii șopârlelor din parcuri/ unde se 
simt în exil,/ printre buruienile ofilite și pietrele încinse de 
soare...” (Chipuri amestecate).

Chipurile însingurării, ca și ipostaza aspră a singurătății, își fac 
loc în autopotretele arcimboldești ale acestui poet puternic vizual, 
mare antologator de mărci și simboluri, căci Bârsilă este un 
puternic maestru zugrav al ruinei care, așa cum, se știe, este în 
ochiul celui care privește: „Aș vrea să știu dacă ești fericită, aș 
vrea să am ceva/ de la tine/ fie și numai pentru câteva zile –/ o 
agrafă,/ un capac rotund (cel din cutia cu pudră, de pildă)/ sau un 
nasture pe care să-l arăt mamei/ și să-l țin noaptea sub pernă cum 
altădată scutul,/ pe când eram mercenar într-o legiune romană.” 
(Aceste zile). Tonul patetic este atenuat de enumerarea naivă a 
obiectelor-fetiș pe care memoria poetului le adună într-o litanie 
care funcționează ca panaceu la distanța pusă de soartă între el și 
obiectul adorației, iar finalul poemului este de-a dreptul extraordi-
nar prin concizie și prin felul surprinzător în care pune ramă 
acestui tablou cu femeie pierdută, ca o explozie bruscă de supra-
temporal dislocând realitatea: „Te-am văzut/ o singură dată, în 
timp ce deschideai fereastra/ și ningea./ Printre blocuri copiii se 
jucau cu o coadă de diavol.”

Un scepticism de sorginte latină, însoțit de un extaz caligrafiat 
pe meningele lumii, este energia ce mișcă imaginația acestui poet 
sedus de un imperativ al destinului în varianta atât de plăcută a 
profeției care ne încredințează că sfârșitul e un poem scris în 
limbajul naturii: „Într-o zi ne moare un pantof,/ în alta – o cămașă/ 
sau haina de vară în carouri albastre.// Mie însumi, în ultima 
vreme,/ îmi zboară gândul, tot mai des, la veninoasele clipe/ când 
trupul o să-mi fie luat în gazdă/ de veninoasa țărână.//[...] Voi 
muri/ pentru că așa scria pe niște flori de cireș./ Ecorile, ecourile/ 
vor fi moaștele mele.”(Ecouri).” Bârsilă și-a găsit de la debut 
(1982) temele, a fost coerent cu proiectul său de radiografiere a 
măștilor unei lumi arhaice care își transmite încă în lucruri și ființe 
pulsiunile vii, amenințătoare adesea. Egal cu sine, necontaminat de 
furorul noutății cu orice preț, Bârsilă este poetul rescrierii, al 
reluărilor temelor și imaginilor care fac blazonul poeziei sale, un 
ins ce nu-și părăsește ușor straturile vechi ci le ține cu el în noile 
inele ale vârstelor: „Dintr-un arbore ce-și înfigea rădăcina în cer/ 
am ajuns un copac răsucit, noduros,/ un copac răsărit din țărână.
[...]/ Îmi este tulburată inima înlăuntrul meu/ de copac noduros./ 
Îmi este mâhnit duhul din mine/ cum într-un copac răsărit din 
țărână,/ într/un loc plin de gunoaie,/ și mă gândesc/ la tot ce-am 
lepădat cum la o pierdere nespus de mare.” (Scrisoare către 
Sfântul Pavel). Tonul elegiac, cu accente depresive, a fost dintot-
deauna unul favorit al lui Bârsilă, dar la anii maturității poetul se 
închipuie tot mai mult în ipostaze aproape mineralizate care, 
departe de a sugera un regres, îl prezintă cumva în posturi isihaste, 
de ins esențializat, sărăcit anume pentru a primi, o dată cu mesajul, 
și lovitura care dă vieții un sens: „Elpenor, bărbat fără noroc. 
Elpenor bărbat fără minte/ și atât de lacom de vin./ De câte ori 

zăresc vreo pisică pe acoperișuri, mă gândesc la tine. Mai bine în 
cocina porcilor/ decât printre umbre în împărăția lui Hades [...]/ 
Un an întreg, bătut pe muchie, în desfrâu și petreceri,/ și reîntoar-
cerea lui Ulise, de bună voie, pe ostrovul Aia,/ după cumplita 
întrevedere cu Tiresias prorocul, pe tărâmul/ de ceață al morții, de 
ceață și întuneric,/ unde roiau cu vuiet asurzitor, de pretutindeni, 
umbrele,/ stârnite de mirosul de sânge al oii – o noatenă neagră –/ 
sacrificată în cinstea Persephonei, iar printre ele și sufletul lui 
Elpenor...” (Un an întreg). Mare consumator de mitologicale, 
Bârsilă își găsește adesea reazem în scenariile inițiatice, comuni-
când cu simbolistica lumii duhurilor antice de o manieră care-l 
arată în postura fericită de sol al celor care trec și vor mai trece. 
Pentru viața poeziei de azi, Bârsilă este un mare resuscitator al 
tradiției primordiale și un psihopomp al textului palimpsest al 
lumilor-dintre-lumi –, iar solul din care-și trage seva și energiile 
fulminante îl reprezintă copilăria nemuritoare, ca în acest poem 
formidabil, reluat aici de poet pentru a prezerva puritatea unui 
sens care ne scapă nouă, celor din lumea dedată, cum spunea 
teologul francez Olivier Clément, la erotism zbuciumat și la 
frumusețe ambiguă: „Tot copil am rămas./ Încă mai țin, până la 
Paști,/ numărătoarea pomilor înfloriți./ Umblu desculţ, fluier, 
nechez şi vă pun, adesea,/ în ochi, la fel ca pe-o oglindă de 
buzunar,/ întregul lan de floarea - soarelui de lângă cimitir./ Tot 
copil, dacă nu cumva visez./ Dacă nu cumva sunt beat sau vrăjit/ 
sau pur şi simplu nebun. Stau de vorbă cu arborii/ în limba 
arborilor. Stau de vorbă cu păsările – atât de frumos colorate – ale 
verii,/ în dialectul acestor păsări. Ouă de prepeliţă/ şi floarea de 
volbură. Câtă recunoştinţă în rândul/ gâzelor, în sufletul lipsit de 
păcate al vrăbiilor/ şi al sfintelor sălcii/ când le privesc în felul 
cum se uită copiii,/ în recreaţia mare,/ la colegele lor din clasele 
paralele./ Umblu desculţ prin apa din şanţuri. Prin iarbă./ Şi 
briceagul în formă de peşte. Şi cercul./ Tot copil, chiar dacă sunt 
lat în spate/ cum tăietorii de lemne./ Tot copil, chiar dacă îmi las, 
uneori, capul/ să-mi cadă, la fel ca un măr,/ în poalele femeilor 
tinere./ O lampă al cărei centru se ascunde în soare:/ copilăria./ O 
lampă de demult, cu picior, şi al cărei/ soare se preface a nu mă fi 
cunoscut niciodată.” (De vorbă cu arborii).

Un isihasm pervertit încă de dorințe, corupt de acea magie a 
senzualității care constituie lumea sa diafană și totuși permeabilă 
la aspre demonisme. Fața poetului a fost mai mereu a unui Ianus 
Bifrons, pe de o parte atrasă de promisiuni panice, cu Zeul Țap 
drept patron al plăcerilor imediate, iar pe de alta, una ascetică, 
cuprinsă de fervoarea unui abia presimțit cer mistic, însă un cer 
jos, devreme ce Dumnezeu poate fi presimțit în figura unui 
„vatman – cu mustăți și șapcă de benzinar – în timp ce coboară, 
furios, din tramvai/ pentru a-l reconecta/ la sursa electrică a celor 
două fire de sus.” (Înserări de toamnă). În fapt, Bârsilă este un 
satir păgân trecut de nevoie la canonul creștin, un crucificat de 
propria sa natură, zelos al trupului răstignit pe senzualitatea lumii, 
întrucât simte poezia ca „un cui bătut cu ciocanul în trunchiul 
meu.” El se simte bine în ambele lumi (aceeași, de fapt, în unitatea 
cosmică), dar eul său aleargă liber cu driadele și nimfele vremuri-
lor în care viețuia cu „fratele meu, norul”, iar undeva mărturisește 
că se simte „mai bine cu bezna decât cu lumina”. Smerenia și 
timiditatea sa sunt jucate în registrul unui Silen („vrăjit de eumeni-
dele sexualității”) care vede cum lumea lui piere și se adaptează 
vremurilor noi, însă nu de tot, iar când urzește imagini ale unei 
ipotetice vieți scrie în registru cald ironic versuri ca acestea: „Aș fi 
putut să am o iubită sau două/ chiar la Viena – și să le învăț 
românește./ Când eram copil îmi plăcea să prind pește/ și să extrag 
cu un pai gălbenușul din ouă.” (Întrebări obscure). El este păstră-
torul nostalgic al sigiliilor unei lumi în care jocurile și iraționalul 
dionisiac sunt mai importante decât bucuriile promise în ceruri, 
însă, ca să mă exprim pe limba poporului, Bârsilă se vrea și cu 
sufletu-n rai, și cu slănina-n pod. El este poetul unui acum plenar, 
dezlănțuit, captat de efluvii hedoniste, chiar și atunci când o umbră 
de regret trece peste obrazul său falstaffian: „Da, uneori beau – și 
beau, întra-devăr, prea mult./ Au cum să fii cumpătat și să nu bei,/ 
când vezi un ceasornic,/ dacă te uiți înapoi: un ceasornic cu orele 
frânte?/ Cum să nu simți nevoia să-njuri,/ de vreme ce toate, 
absolut toate, ne mint:/ ne minte trandafirul, ne minte orizontul, ne 
minte/ limpezimea./ Până și roșia culoare a vinului din pahare,/ 
amintindu-ne de sângele scurs la propria naștere,/ este un motiv de 
tristețe./ [...]/ Au cum să fii cumpătat și să nu bei?/[...] Se vor 
speria/ diavolii, la împlinirea veleatului,/ de câtă trisțete voi duce 
cu mine în sumbra lor împărăție.” (Vinul din pahare). 

Unul dintre posibilele autoportrete ale lui Bârsilă, căci poetul 
este proteic și scapă chiar și propriei autodescrieri, poate fi această 
gravură în lemn, făcută cu degetele noduroase ale unui sculptor 
care lucrează cu energia realității, dar și cu cenușa celor nevăzute: 
„Eram tânăr și mă spălam, dimineața până la brâu,/ la pompa de 
apă din curte./ Îmi plăcea mirosul de leuștean,/ de brusturi și de 

urzici./ Îmi plăcea să-mi frec ceafa de scoarța – cu încrustări 
demonice – a realității.// Niște cicatrici încă vinete și încă destul 
de adânci:/ învechitele semne pe care le am, din anii aceia,/ pe 
trup,/ de la coarnele – de zeitate egipteană – ale fericirii:// efemera 
fericire/ de a bea vin, până în zori, din sânii unei femei.” 
(Învechite semne). Un alt autoportet (să nu uităm că Bârsilă a 
publicat o carte cu acest titlu: Monede cu portretul meu) vine să 
imprime un profil de efigie barbară, un chip dăltuit din muchii și 
colțuri aspre, căci Bârsilă are cumva pretenția de a-și fie sieși 
înaintaș și urmaș totodată, așa cum lasă să se vadă în acest poem 
puternic, de redat în întregime în aspra și decisiva limbă în care a 
fost conceput: „Am intestine și inimă, unghii, plămâni și ficați, 
refractari/ la alcool./ Urechi, sprâncene și nas – un nas, desigur, 
dintr-un alt veac:/ poate din vremea bătăliilor cu turcii./ Ochii – 
din antichitatea lui Homer și a barbarilor/ care nu prețuiau decât 
aurul, caii de luptă și femeile tinere./ Poate că dinții aceștia vor fi 
împodobit, altădată, maxilarele/ unuia dintre vestiții fierari ai 
geților de la Dunăre./ Așa cum arată numele meu – în care se 
ascunde,/ ca un sâmbure, cuvântul «bard» – am trăit, cândva, 
îmbrăcat/ în veșminte albe și am slăvit, în procesiuni/ cu facle 
aprinse,/ pe zeița Bendis. Am fost, de asemenea, vânător de păsări/ 
de apă – de gâște sălbatice și de cocori pe care-i prindeam/ cu 
plasa - și chiar sclav într-o mină de argint: undeva/ prin ținuturile 
muntoase ale etruscilor. De douăzeci de ori/ am murit până acum 
și nici moartea ce va să vină/ nu o să fie cea din urmă. Încă nu am 
ținut în brațe/ nici o vrăjitoare – frumoasă și tânără – din rândul/ 
îmblânzitoarelor de șerpi, din țările calde./ Încă nu am coborât 
niciodată, în carne și oase, acolo jos,/ printre umbrele din adân-
curi/ și unde vameșii îți cer, umili, cu împrumut, un ban,/ Fioroșii 
barbari, focurile din peșteri și lupoaica de pe monede./ Vai mie: 
mă tem că tot murind voi sfârși prin a deveni veșnic.” (De două-
zeci de ori).

Astfel expus, acest veritabil nomenclator al meseriilor pe care 
le-a avut în viețile sale anterioare actualul poet Mircea Bârsilă nu 
are decât o singură menire, în opinia mea, dincolo de credința sa 
că o altă viață îl așteaptă, undeva. Anume, aceea de a arăta că 
actuala sa condițe, de poet, este suma acestor métiers, vârful unor 
năpârliri telurice, unicul motiv pentru care se merită să înduri 
aceste metamorfoze, regenerări osiriace.Viețile poetului Mircea 
Bârsilă stau sub semnul acelui antic non omnis moriar, iar „Viața 
din viața mea” este excelenta transpoziție lirică a unui nemuritor.

 Cel puțin, în poezie.
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 / POEZII

Ioana DINULESCU

POEZIE

Cioara lui Brâncuşi

Era luna mai, salcâmii înfloriţi
pe locul acela, unde fusese lagărul de la Târgu Jiu,
ne presărau pe tâmplele cărunte
stropi de miere gorjeană.

Cu o clipire de pleoape ostenite pe cărţi
se făcu septembrie şi mărul din faţa bisericii
din Brădiceni porni să se-n întreacă în mere 
cu verişorul său: cu mărul din curtea şcolii, 

şcoala de la Brădiceni, un sat mărunţit 
în maşina de tocat carne a eternităţii sale. 

Era septembrie opt, ziua naşterii Maicii 
Domnului, eu culegeam, aproape furam, mere 
din curtea bisericii, dar ei, prietenii mei,

(alexandra, marina, olimpia, victoriţa, 
dar şi gheorghe, adrian, ion, aurel, mihai, 
valer)  au venit la mine, cu dragoste frăţească,
s-au aburcat  în cuibarul mărunt

de unde eu priveam o cioară plutind deasupra 
Porţii sărutului, Aleii scanunelor, Mesei fără meseni.
Au venit ei la mine şi mi-au zis: Ioana, uite, 
din înalturile lui Dumnezeu ,

Brâncuşi îţi trimite ţie, doar ţie, o pană de cioară. 
E neagră şi sclipitoare, lasă pixul
în pace pe pervazul ferestrei sparte 
şi scrie de-acum cu pana, numai cu ea, 

scrie despre mărul bătrân din curtea bisericii 
de la Brădiceni, copacul care se întrece în mere 
roş-aurii cu mărul din curtea şcolii,
aici, la Brădiceni, aici la Hobiţa, unde copilul

Mariei, Constantin Brâncuşi, a visat să înalţe 
peste pârâul senin moara de grâne.

Fereastră de poet

Casa mea e o fereastră deschisă mereu
spre lumea bunului Dumnezeu.                                     
Locuiesc sub cerul deschis
către toate zările lumii,

de parc-aş vieţui în spatele cortinei
unui teatru unde se joacă non-stop
şi Hamlet şi Cehov şi Fraţii 
Karamazov şi Richard al treilea,

iar eu sunt actorul suprem.

Casa  mea are o fereastră în trei canate, 
3,80 metri lăţime, 
1 metru şi 10 centimetri înălţime.

Ştiu aceste lucruri fiindcă am măsurat-o 
de mii de ori, ca să-mi dau seama 
de ce iubesc eu micuţul apartament 
de la etajul opt,

unde vara e vară, unde iarna e iarnă 
şi, totuşi, spre disperarea vecinei de la nouă,
dar spre încântarea celei de la şapte,

e mereu primăvară şi toamnă,
în timp ce porumbeii străini care-mi gunguresc
la fereastră aici şi acum, repetă în cor 

că, în această lume anapoda, eu sunt deopotrivă 
Hamlet, Anna Karenina, Alioşa
şi, cu voia voastră, domnilor şi doamnelor,

din când în când, când zarul îşi arată
impudic faţa a şaptea,
chiar Ioana Dinulescu şi-atât. 

Podul copilăriei

Copilăria mea tehuie, hoinărind
printre cărţi, visând să fie stăpână
pe o bibliotecă uriaşă într-o pădure
năpădită de zăpezi

ca în poveştile Fraţilor Grimm,
mi-a dat de multe ori brânci 
dintre copertele Donului liniştit
în podul casei bunicilor. 

Acolo m-am împrietenit cu păianjenii
încă vii, cu abecedarele 
miraculos colorate, pe care osteniseră
ochii mamei şi ai fraţilor ei.

Acolo, în podul vacanţelor, am descoperit
o lingură de alamă bătrână,
lingura bunicului Ioan, şi scăunelul cu trei
picioare care-l slujea la masa de seară.

Ostenit de ziua de muncă la câmp,
bunicul Ioan îi spunea bunicii Ioana
să-i mai stâmpere pe copii, că şi mâine e o zi
de mers la treabă: care la prăşit,

care la  păscut gâştele şi văcuţa
blândă, care purta totdeauna
numele meu. Prin podul copilăriei
navigam într-o luntre legănată

de amintirea bunicului Ioan,
a bunicii Ioana. Vacanţele mele
erau nesfârşite. 

Printre cuvinte străine

Stau în picioare pe un dâmb mititel,
aici, în pântecele oraşului zgomotos,
stau în picioare ca o coloană de sare.

Am în loc de mâna dreaptă un cais înflorit,
în locul stângii un vişin micuţ.
Îi privesc şi ascult cum prin venele

lor curge zglobiu izvorul, pârâiaşul
al sângelui meu încă viu.
Dar vine Îngerul Ioan cu gheare de foc
şi mă ia la rost: tu, netoato, pe cine sau ce aştepţi aici, 
căţărată pe dâmbuşor în pântecele de mucava

al oraşului zgomotos? Eu mă uit în dreapta,
privesc în stânga, timorată îi răspund
printre cuvinte străine, Îngerului Ioan:

stau aici, căţărată pe dâmbuşor şi aştept
caisul să înflorească, apoi să dea roade
bogate, aştept să crească vişinul micuţ
până la umerii mei îndrăgostiţi de paseri

călătoare, aştept să cadă toamna
peste mine: ca o felină perversă să mă strângă
în braţe, să mă giugiulească oţârică 
la pieptul ei tânăr, feroce. Aştept să înceapă

să cadă frunza caisului, a vişinului,
să mă adăpostească de iarna ce urmează
ca într-un crater micuţ şi călduţ,
ca într-un mormânt fericit,
până la primăvară.

Uzinele electroputere

Sunt unii dintre noi, nu mulţi, care oftează
după apusele decenii, după editura
scrisul românesc. lor le-a fost bine
pe atunci. ei publicau cărţi
şi luau bani. Nu mulţi şi, totuşi,
şi pe atunci, pe vremea lui ceaşcă
banii erau bani.
alţii, ca mine, scriau cărţi,
dar nu publicau cărţi. 

în consecinţă, nu aveau bani 
decât din salariu.
aveau, totuşi, atâţia cât
să-şi plătească dările la stat,
iar iarna să-şi mai pună un pulover
peste pijama.
de fapt, un flanel tricotat la suceava 
şi o pereche de chiloţi fabricaţi la caracal.

se numeau chiloţi tetra, erau din bumbac 
chinezesc, dar, ehei, pe atunci, chinezii erau 
chinezi, bumbacul era bumbac, 
iar la caracal nimănui nu-i ardea
să chiulească de la serviciu.

eu m-am născut şi am născut în oraşul 
craiova, iar chiloţii tetra, albi 
sau negri, erau minunaţi. m-au apărat
de frig şi de foame 
cât au putu şi ei, săracii chiloţi

de bumbac chinezesc. pe atunci
mergeam iarna la liceul lt3, pe lângă 
canalul colector un vânt siberian 
îmi rătăcea basca bleumarin, obligatorie,

pe urmele cartoforului dostoievski.
zgribulită, îngheţată, ajungeam la liceu.
eram mereu, premianta întâi la matematică,
la filozofie, la literatură,

dar la muzică eu cântam numai în cor.
ca un căţel al nimănui, eram mereu 
premianta întâi.
era pe vremea când uzinele electroputere
făceau vâlvă mare în ziarul scânteia, 
eu mergeam pe străzi desfundate
cu o carte în mână: idiotul de dostoievski.

părinţii mei nu lucrau la uzinele electroputere,
ei îşi iroseau tinereţea în fabrici mai mici,
de-asta acum stau eu şi mă-ntreb
de ce mi-este milă 

ca de un căţel ogârjit, nemâncat
de fostele uzine electroputere.

Zdrenţele serii trecute

Mă trezesc dimineaţa cu un roi de fluturi
pe umeri. Mă trezesc să spăl, să limpezesc
zdrenţele serii trecute. 

Privesc în oglindă la îngerul meu păzitor. 
Pe el, pe  Îngerul Ioan, îl implor: nu eu 
am mototolit zdrenţele acelea
cărate de seara trecută din pietrosul,

neliniştitul Tibet. Nu eu am rătăcit pe acolo
călărind turma de cămile, de viscole divine, 
lăsând în urmă urme de îngeri piezişi.

Şi atunci, Îngere Ioan, de ce mă condamni
să mă trezesc dimineaţa limpezind
zdrenţele de mătase ale serii trecute?

Mai bine i-aş spăla Lui gleznele obosite
de miile de veacuri străine întinate de cerneala 
drăgăstos copilărească de pe degetele
Mariei din Magdala.

Mai bine m-ai obliga, Îngere Ioan,
să deschid Fereastra şi Uşa,
să mă înham la cvadriga nebunului sfânt,

să port  prin lume pe umerii mei ascuţiţi
de ghearele păsării Archaeopteryx,
pe coapsele mele catifelate de roiuri de fluturi
iscaţi din aripile tale,

 zdrenţele serii viitoare.
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Paul ARETZU / O ierarhie a luminii

Cu o existență atestată la sfârșitul secolului al V-lea și 
începutul secolului al VI-lea, omonimul unui ucenic al 
Sfântului Apostol Pavel (devenit episcop al Atenei), 

Dionisie Pseudo-Areopagitul este autorul a patru tratate, Despre 
numele divine, Despre teologia mistică, Despre ierarhia cerească, 
Despre ierarhia bisericească, și a zece epistole de dimensiuni 
reduse. Confuzia dintre cele două personalități ale vieții creștine 
este provocată chiar de Pseudo-Areopagit, care creează impresia 
că a fost contemporan cu Apostolii și cu ucenicii acestora, și chiar 
că a vizitat-o pe Maica Domnului. Alte date, însă, prezente în 
corpus areopagiticum, îl plasează cu certitudine mult mai târziu. 
Comentariile cu privire la opera sa încep în secolul al VI-lea și se 
extind destul de repede, atât în zona bizantină, cât și în Apus.

Teologia sa conține elemente mistice și filosofice. Apologetul 
Ioan Gh. Savin sintetizează: „În ce constă sistemul dionisian? 
Într-un ierarhism şi un liturgism universal” (Mistica şi Ascetica 
ortodoxă). Dionisie susține că numele lui Dumnezeu exprimă, de 
fapt, atributele Acestuia. Cunoașterea lui Dumnezeu este imposibi-
lă. Putem să ne apropiem de El, prin rugăciune, prin cunoaștere 
catafatică, dar mai ales apofatică, prin unire extatică. Omul se 
poate îndumnezei, urcând duhovnicește, prin purificare, iluminare 
și desăvârșire. Dumnezeu Treime se manifestă transcendent și 
imanent, prin energiile divine. Dumnezeu este precunoscut de 
întreaga creație, dar lasă toată libertatea acesteia. Îndumnezeirea 
are loc prin recunoașterea predeterminării existente în noi, prin 
activarea luminii divine pe care o primim continuu. Energiile 
necreate, pe care le emană, sunt împărtășiri ale lui Dumnezeu, 
moduri de manifestare ale bunătății Sale. Dumnezeu poate fi 
cunoscut prin revărsarea energiilor Sale. Omul nu are acces la 
transcendență, ci Îl cunoaște pe Dumnezeu manifestat în imanent. 
Între transcendent și imanent există trepte ierarhice prin care are 
loc sinergia, întâlnirea prin coborâre și înălțare. Ierarhiile sunt 
triadice și reprezintă căi teofanice, bazate pe funcțiile de purifica-
re, iluminare și desăvârșire.

Dionisie consideră Sfintele Taine, care intermediază, ca fiind 
cele care înnoiesc ființa umană. În Biserică, prin Botez, Euharistie 
și Taina Mirului, are loc întâlnirea cu Hristos, Dumnezeu întrupat. 
Apoi, prin cetele îngerești, are loc sinergia cu puterile dumne-
zeiești. Dar omul se îndumnezeiește prin ordinea sufletească.

Se recunosc în textele pseudo-areopagitice influențe din 
filosofia neoplatonică (Proclus, Plotin), din părinții bisericii, din 
misterii. Pentru marele mistic, desprins din metafizica neoplatoni-
că, lumea văzută și nevăzută este ordonată triadic, coborâtor și 
urcător, străbătută de lumina spirituală iubitoare a lui Dumnezeu. 
Pătrunși de lumina primordială, treimică, oamenii devin teofori, 
ascensionali spre iubirea lui Dumnezeu. Ei caută în lumină chipul 
și asemănarea. Lumina neîncetată, care impregnează traseul, se 
propagă și, apoi, se întoarce cu imaginea formelor pe care le-a 
străbătut ca o iradiere, atrăgându-le spre sine. Spiritul triadic 
funcționează colectiv, dar și individual.

Ierarhia cerească, în pandant cu Ierarhia bisericească, 
(Editura Institutul European, Iași, 1994, traducere și studiu 
introductiv de Cicerone Iordăchescu, postfață de Ștefan Afloroaiei) 
se ocupă de modul triadic de organizare a cerului și de sinergia 
dintre Dumenzeu și om, pentru mântuire. Iluminarea dumnezeias-
că, revărsată asupra întregii creații, cu iubire nesfârșită, este 
factorul de unire cu Dumnezeu. Ierarhiile îngerilor, înfățișate în 
Biblie în mod simbolic, reprezintă trepte de înălțare spre raza cea 
simplă a lui Dumnezeu, spre lumina cea primordială și supra-pri-
mordială a Tatălui. Existențe nemateriale, ele sunt închipuite 
formal, pentru a fi luate de modele ale ascensiunii și contemplării 
spirituale. Toate aparențele lor, necesare pentru a fi imitate, sunt 
imagini ale strălucirii celei nevădite. Gradul de abstracție al lumii 
cerești este imposibil de gândit. Îndumnezeirea noastră prin 
primirea luminii iubitoare ne dezvăluie preoția cea dumnezeiască 
a cerului.

Dumnezeirea, neputând fi comparată cu nimic din ceea ce 
există, poate fi cunoscută, mai degrabă, apofatic: „Căci ea este mai 
presus de orice substanță și de orice viață; nicio lumină neputând-
o caracteriza (reda) și toată rațiunea și toată mintea fiind incompa-
rabil departe de a se asemăna cu ea. Uneori însă ea (divinitatea) 
este proslăvită în chip supra-mundan de aceleași scripturi prin 
predicate negative; denumind-o nevăzută, infinită, nemărginită; iar 
din aceste (expresii) răsare înțelesul, nu a ceea ce este, ci a ceea ce 
nu este. Acest lucru este, socotesc, și mai potrivit pentru dânsa; 
căci noi, după cum ne-a inițiat tradiția cea tainică și sacerdotală, 
spunem cu adevărat că ea (divinitatea) nu există ca orice din cele 
ce sunt şi nu cunoaştem nemărginirea sa cea mai presus de ființă, 
neînțeleasă și negrăită” (p. 28). Misticul bizantin face diferențieri 
de mare finețe între lumea cerească și cea mundană, între 
frumusețea spirituală și cea materială, între dragostea lui 
Dumnezeu pentru creația Sa sau adorația corurilor de îngeri și 
dragostea (erotică) omenească. Prototipurile imateriale trebuie 

urmate în spiritul lor, intuit, nu în reprezentarea lor antropomorfi-
zată. Părinții, însă, cărțile sfinte s-au folosit de reprezentări 
sensibile, pentru a fi mai aproape de înțelegerea minților care nu 
au formă. Plastica sfântă recurge la simboluri, la anagogie.

Dionisie definește ierarhia ca „o rânduială sfântă, o cunoștință 
și o lucrare ce duce, pe cât se poate, la asemănarea cu divinitatea 
și înalță, în proporție corespunzătoare, până la imitarea de 
Dumnezeu, în măsura iluminării divine pe care o primește” (p. 
35). Frumusețea cea prea-divină este chipul spre care aspiră cei 
care primesc în sine raza ce pornește din obârșia luminii divine. 
Cei care primesc lumina o și reflectă în jur, îndumnezeindu-se. Ei 
se înscriu astfel în ierarhie, „unii sunt cei luminați și alții cei ce 
luminează; unii cei ce se desăvârșesc și alții cei ce desăvârșesc” 
(p. 36). În privința neasemănării lui Dumnezeu, Pseudo-
Areopagitul este categoric: „Fericirea divină însă, omenește 
vorbind, nu este amestecată cu niciun element străin; ea este plină 
de lumină veșnică, perfectă, nelipsindu-i nicio desăvârșire; mai 
mult încă, ea este curățire sfântă, este ea obârșia primordială și 
deplină a toată perfecțiunea; cauza a toată ierarhia, întrecând cu 
prisosință și fiind mai presus de orice lucru sfânt” (p. 36). Ierarhia 
este construcția luminii și forma de învățătură dumnezeiască 
imprimată prin Duh. Triada îndumnezeirii, pe verticală și pe 
orizontală (cruciformă), urmează etapele: purificare, iluminare, 
contemplație. Desăvârșirea însă nu are loc fără părtășire, fără 
revărsare de puritate, de lumină, de desăvârșire asupra celorlalți. 
Primind har și urcând din treaptă în treaptă, ei se apropie de 
Dumenzeu, făcând activă instituția ierarhiei.

Îngerii, fiind încordați în dragostea cea divină și neschimbă-
toare, în chip nematerial și netulburat, se umplu de lumina cea 
fără de început. Îngerii sunt intermediari și călăuzitori, vestitori și 
descoperitori. Dumnezeu nu s-a arătat nimănui în chip nemijlocit, 
nici n-ar fi posibil, ci prin teofanii, celor aflați în stare de 
contemplație. Configurarea ierarhiilor îngerești nu este știută decât 
de Creator și de îngerii înșiși. Oamenii o află prin revelație, prin 
inițiere. Entitățile extra-mundane, cele după chipul dumnezeirii, 
sunt împărțite în trei grupări triadice. Prima grupare, cea mai 
înaltă, a heruvimilor, serafimilor și tronurilor, stă în jurul lui 
Dumnezeu, fiind iluminată nemijlocit de Acesta. A doua triadă este 
formată din domnii, stăpâniri și puteri, iar a treia este a îngerilor, 
arhanghelilor și începătoriilor. Etimologic, serafimii sunt cei ce 
aprind sau cei ce încălzesc. Heruvimii denotă mulțimea cunoștinței 
sau revărsarea de înțelepciune. Tronurile reprezintă maiestate, 
altitudine, responsabilitate. Dar, „scopul oricărei ierarhii este 
îndreptată în chip neclintit spre imitarea lui Dumnezeu și asemăna-
rea cu El; că toată lucrarea ierarhică se împarte în primirea și 
comunicarea sfântă, de netulburată curățenie, de lumină divină și 
de cunoștință desăvârșită” (p. 44-45). Prima treaptă este cea mai 
pură și cea mai statornică, cea mai avansată în cunoaștere, cea mai 
asemănătoare divinității, aflată în pridvorul obârșiei, contemplând 
frumusețea nematerială și nemărginită, fiind cunoscătoare și a 
luminii lui Iisus, participând la virtuțile dumnezeiești. Ea se 
hrănește cu hrană divină, fiind loc de odihnă al dumnezeirii. 
Dumnezeu, ca monadă și unitate în trei ipostaze, se revarsă 
proniator asupra întregii creații, „pentru că este obârșie și cauză a 
oricărui lucru și cuprinde totul, într-un chip mai presus de ființă, 
într-o îmbrățișare neînțeleasă” (p. 48).

Din a doua triadă, stăpânirile funcționează după modelul 
bunătății dumnezeiești, puterile exercită tăria bărbătească a 
îndumnezeirii, iar domniile asigură armonia, oglindind cele divine 
și călăuzindu-le pe cele de jos, cu bunăvoință. Prin proprietățile 
deiforme, acest ordin mijlociu este curățit, luminat și desăvârșit 
prin harul luminii divine, pe care îl primește în chip mijlocit de la 
ordinul superior.

În al treilea ordin triadic, începătoriile (sau principatele) 
asigură rânduielile, ordinea sfântă a obârșiei, arhanghelii au rol 
mijlocitor, unificator și vestitor, iar îngerii duc la împlinirea 
rânduielilor spiritelor cerești, stând în vecinătatea lumii 
pământești, având rol revelator, călăuzind, păzind. În încredințarea 
îngerilor se află oamenii și popoarele. Ierarhiile cerești primesc 
lumină de la Dumnezeu, de o intensitate mai mare, cu cât se află 
mai aproape de Părintele luminilor. Ordinele cerești participă la 
înțelepciune și cunoștință în mod diferențiat, conform locului 
ierarhic pe care îl ocupă față de obârșia dumnezeiască. Totuși, 
puterea lui Dumnezeu se revarsă și se întinde peste tot.

Focul nemistuit, fără formă, imaterial, luminând prin sine, 
purificând, aflat veșnic în mișcare, Îl înfățișează simbolic pe 
Dumnezeu, răsfrângându-se și asupra altor imagini sfinte, cum ar 
fi roți de foc înaripate, ființe vii de foc, oameni sclipind ca 
fulgerele, râuri de foc și mormane de cărbuni aprinși. Ființele 
cerești, pentru a putea fi gândite, sunt antropomorfizate. 
Imponderabilitatea și dorința de a se apropia de cele de sus sunt 
reprezentate de aripi. Simbolice sunt și veșmintele și obiectele 
sacre ori manifestările meteorologice teofanice. Imaginile unor 

animale sugerează, prin analogie, virtuți: leul, taurul, vulturul, 
calul. Dar lumea cerească este pătrunsă de o stare de bucurie 
produsă de mântuirea celor rătăciți.

Al doilea tratat, Ierarhia bisericească, extinde sistemul triadic 
și în sfera omenească, datoare să slujească, după puteri, prin 
dorința de îndumnezeire, Părintelui luminilor. Modelul ierarhiei 
bisericești îl constituie, desigur, tot Sfânta Treime Într-o Ființă. 
Dionisie spune: „Noi afirmăm deci că fericirea divină, divinitatea 
prin natura ei, obârșia îndumnezeirii, din care izvorăște deificarea 
pentru cei ce trebuie să se îndumnezeiască, a dăruit, prin bunătatea 
divină, ierarhia pentru mântuirea și îndumnezeirea tuturor ființelor 
raționale și spirituale” (p. 80). Esența ierarhiei este cuprinsă, prin 
har, în Sfintele Scripturi și se împlinește prin mijlocirea ierarhilor. 
Prima triadă o constituie Botezul, Sfânta Euharistie și pregătirea și 
ungerea cu Mir. Asemănarea și unirea cu Dumnezeu se face din 
dragoste de Dumnezeu, prin nașterea din Dumnezeu, adică prin 
Botez. Legată inseparabil de Botez, care deschide calea spre 
lumină, Taina Împărtășaniei realizează comuniunea și unirea cu 
Dumnezeu, prin luminare. Unirea cu Cel Unul nu se face decât 
prin neprihănire. Comunicarea este precedată de prea-dumnezeias-
ca sărutare de pace, adică de lepădarea de ură și îndeplinirea 
luminii iubirii. Din aceeași triadă face parte pregătirea și ungerea 
cu Sfântul Mir. Ca și celelalte, neputând fi înțeleasă nici cu 
simțurile (mirosul), nici cu mintea, ci prin contemplație, care 
conduce la unirea cu prototipul: „ei contemplă cu sfințenie, în 
mirul cel dumnezeiesc, ca într-o imagine, cele mai sfinte taine ale 
Bisericii” (p. 106). Nu mireasma materială a Sfântului Mir trebuie 
atinsă, ci mireasma spirituală, duhovnicească. De aceea, pregătirea 
dumnezeiescului mir este adumbrită de douăsprezece aripi ale 
sublimului cor al serafimilor. Despre cântări și despre citirile din 
Sfânta Scriptură se spune că „moșesc, în chip spiritual, pe cei 
nedesăvârșiti pentru înfierea cea de viață dătătoare” (p. 107). Se 
fac detalieri ale slujbei botezului, ale ritualului de sfințire și de 
împărtășire cu Sfintele Daruri, ale pregătirii mirului și ale mirun-
gerii. Sunt dovezi clare ale faptului că Biserica și-a păstrat 
neschimbate sacramentele.

Ierarhia, care „înlătură și exclude de la dânsa ceea ce nu este 
ordonat, nu este frumos și este încâlcit” (p.113), conduce la 
cunoașterea nematerială a lui Dumnezeu, propagând lumina 
dumnezeiască, inițiind ordinele inferioare, spre a le ridica la 
sfințenie. Ierarhia sacerdotală, formată din episcop, preot și 
diacon, are misiunea de a curăți (prin botez), a lumina (prin mir) și 
a desăvârși (prin euharistie) pe cei care se inițiază. Lumina 
dumnezeiască lucrează prin trepte, până la nivelul cel mai de jos. 
Fiecare ordin component al triadelor înfăptuiește, de sus în jos, o 
inițiere mistică, insuflată de lumină. Ierarhia nesacerdotală este 
alcătuită din monahi, poporul cel sfânt (credincioșii), catehumeni. 
Ierarhia pământească este o oglindire spirituală a celei cerești, spre 
care aspiră.

Tratatul se încheie cu un capitol despre rânduielile celor morți. 
Moartea nu este la fel pentru cei fericiți și pentru cei nelegiuiți, în 
funcție de plata care li se cuvine în veșnicie. Destinul eshatologic 
deschide calea dumnezeieștii participări la cele sfinte: „sufletului, 
într-o contemplare pură și în cunoașterea cea dinlăuntru a tainelor; 
iar trupului, ca într-o icoană, în mirul cel prea-dumnezeiesc și în 
prea-sfintele simboluri ale dumnezeieștii comuniuni” (p. 135).

Dionisie Pseudo-Areopagitul este unul dintre cei mai 
importanți mistici creștini. Tratatele sale, dense, întrunesc valori 
mistice, teologice, metafizice și chiar poetice (prin limbajul adesea 
sensibil). Autorul, evident un inspirat și un inițiat, are viziunea 
ontologică și soteriologică a unui cocon spiritual de lumină care 
iradiază și îmbrățișează totul, cu dragoste desăvârșită. Întotdeauna 
ideile mistice sunt susținute cu argumente biblice. Lumea, nevăzu-
tă și văzută, este reprezentată ca o ordonare ierarhică, triadică, cu 
funcții descendente și ascendente, în care lumina dumnezeiască 
este menită să curețe, să ilumineze și să desăvârșească făpturile, 
mântuindu-le. Cele două calote, umplute de harul luminii 
dumnezeiești, se află într-o simetrie complementară, ierarhia 
cerească și ierarhia bisericească, treflate fiecare de câte trei ori, 
având ca ultim scop venirea Împărăției lui Dumnezeu, precum în 
cer, așa și pe pământ.

Se cuvine să spunem câteva cuvinte despre eminentul traducă-
tor. Cicerone Iordăchescu (1882-1966) a fost teolog și filosof, cu 
studii la Strasburg și la Freiburg. A fost profesor de Istoria 
Bisericii vechi și de Patrologie la Facultatea de Teologie din 
Chișinău, unde a funcționat și ca decan. Aceeași calitate a avut-o 
la Cernăuți și la Suceava. A scris studii de filosofie creștină și de 
patrologie (Istoria vechii literaturi creștine, 3 vol.) și a tradus din 
Sfinții Părinți (Sf. Macarie Egipteanul, Dionisie Pseudo-
Areopagitul, Grigorie de Nyssa, Lactanțiu).
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Viorica GLIGOR / Ravagiile pasiunii şi ale speranţei

Romanul scriitoarei suedeze Lena Andersson, Pasiune 
pură, a fost încununat, în 2013, cu prestigiosul premiu 
August, numit astfel în memoria lui August Strindberg. 

Versiunea românească a apărut în 2015, la editura Humanitas 
Fiction, în traducerea Lilianei Donose Samuelsson. Cartea se 
constituie într-o analiză minuțioasă și necruțătoare a iubirii, a 
permanentei confruntări dintre luciditate și pasiune. Protagonista, 
Ester Nilsson, după terminarea studiilor de filosofie, timp de 
treisprezece ani, a dus o existență liniștită. Și-a asumat „o relație 
armonioasă, calmă, cu un bărbat care îi satisfăcea nevoile fizice și 
mentale”. A descoperit puterea de seducție a limbajului și a ideilor 
și „a înțeles limpede care îi este menirea”. S-a dedicat bucuriilor 
intelectului, a scris eseuri și poezii. Miza căutărilor ei era să 
descifreze sensurile realității, ce i se înfățișa „ca o copie devasta-
tor de exactă a imaginii plămădite de propria conștiință”. Din 
momentul în care a răspuns provocării de a ține o conferință 
despre opera unui artist plastic, Hugo Rask, echilibrul ei 
existențial s-a spulberat. Pe măsură ce și-a pregătit prelegerea, a 
empatizat tot mai mult cu universul creatorului, alimentându-și 
astfel un „dor insistent”, o „lipsă chinuitoare”. De fapt, a trăit 
revelația că „omul poate simți lipsa cuiva pe care nu l-a întâlnit 
decât în fantezie”. Imperceptibil, s-a îndrăgostit. Simțea că toate 
cuvintele și gândurile pe care le așternea pe hârtie „îi îmbrățișau și 
îi mângâiau opera, și opera era el”. Întâlnirea propriu-zisă a stat 
sub semnul confirmării unei fascinații existente deja. Blândețea și 
senzualitatea din gesturile bărbatului au trezit „freamăte și 
pulsații” în Ester. De-atunci, pe nesimțite, „pasiunea o devora pe 
dinăuntru. Toți cilindrii motoarelor cu ardere internă intraseră în 
funcțiune. […] Carnea îi ardea și nu putea să doarmă”.

Scriitoarea explorează intimitatea gândirii și afectivității 
feminine, învolburările atracției și ale obsesiei erotice, ipostazele 
vulnerabilității și ale suferinței („Îl iubea atât de mult, încât o 
durea peste tot”). Dar și nuanțele neînțelegerii, ale „neliniștii 
ucigătoare”, alimentate de atitudinile aproape inexplicabile ale 
partenerului. Care, deși îi caută compania, o invită la restaurante și 
mese scumpe, este mereu prudent și pasiv. Luni întregi, întâlnirile 
rămân platonice, nu depășesc preludiul. Pasul decisiv, cel mult 
așteptat, întârzie să apară. Femeia supune totul reflecției și 
interpretării, presimte „suflul catastrofei”, mai ales când încearcă 
să explice tărăgănarea, amânarea din gesturile lui. Motivația, 
cauza acestei atitudini îi scapă. Comunicarea pare fisurată. Mintea 
ei macină în gol o mulțime de supoziții și scenarii. Înregistrează 
nesincronizarea, contratimpul ființial: „Ar fi dat toată frumusețea 
eterică din lume în schimbul unui început mai grabnic al vieții lor 
împreună. […] Își dorea claritatea pe care numai împlinirea fizică 
o poate da. Voia să se producă contopirea și să devină apoi 
accesibili unul altuia, să poată aștepta diverse lucruri unul de la 
celălalt”. Inevitabilul se întâmplă, totuși. Dar cele trei nopți 
petrecute împreună nu-i leagă, nu-i apropie mai mult, cum speră 
ea, dimpotrivă. Trăirile se complică, se amestecă. Prezentul își 
pierde consistența, se subțiază. Viitorul nu există decât în 
proiecțiile ei: „Nu spuseră nimic despre o continuare, nimic despre 

pătrunderea fiecăruia în viața celuilalt, sau despre mutismul ce 
urmase după ce se uniseră. Nimic despre nimic. Conversația lor 
încetă în secunda în care începură să vorbească trupurile”. De fapt, 
fiecare dintre ei înțelege diferit granița dintre implicare și frică/
respingere, putere și fragilitate. În timp ce Ester se simte 
îndreptățită să revendice responsabilitatea afectivă, el consideră că 
ceea ce trăiesc stă sub semnul pasiunii, nicidecum al angajamentu-
lui moral. De aceea, după ce se consumă energia, flacăra interioa-
ră, el dezertează, se retrage în tăcere și absență, neîncurcându-se 
în vreun complex de vinovăție. Drama personajului feminin se 
intensifică cu atât mai mult, cu cât bărbatul dispare subit din viața 
ei, fără explicații. Nu-i răspunde la telefoane, la mesaje. O vreme, 
îi găsește circumstanțe atenuante. Când se revăd, mai mult sau mai 
puțin întâmplător, el se eschivează, e crispat, disconfortat, în 
defensivă. În sufletul ei se cumulează frustrarea, furia, setea de 
răzbunare, uneori ura. Luptă împotriva dependenței  cu armele 
lucidității, ale introspecției și problematizării. Tocmai pentru că 
nevoia de a înțelege ceea ce trăiește îi este vitală, definitorie: „El 
nu voia să aibă cu ea o legătură apropiată, care să permită accesele 
de furie. Dar atunci de ce a vrut să fie intim cu ea, dacă nu voia 
apropiere? Și care a fost rostul acestui preambul de luni de zile, al 
deselor convorbiri de luni de zile, lungi și intense? Nu înțelegea. 
Își spuse că, dacă s-ar apuca vreodată să scrie un epos despre 
problema asta, i-ar da titlul Nu înțeleg”.

Prinsă în plasa unei permanente interogări de sine, a autosuges-
tiei și a speranței, femeia se agață de orice gest sau privire, le 
întoarce pe toate fețele, se învinovățește adesea că nu și-a strunit 
spiritul critic. Tânjește după tandrețe, după prezență și cuvinte, 
deși e conștientă de insuficiența acestora: „Dragostea are nevoie 
de cuvinte. Te poți bizui și pe sentimentul fără vorbe, dar numai 
pentru scurt timp. Iubirea fără cuvinte nu supraviețuiește la infinit, 
nici iubirea numai din cuvinte. Dragostea e o fiară flămândă. 
Trăiește din atingeri, declarații repetate, din ochiul care vede în 
ochiul altuia. Când ochiul e foarte aproape de al celuilalt, niciunul 
nu vede nimic”.

Lena Andersson radiografiază toate complicațiile subiectivității 
ultragiate, toate avatarurile pasiunii. Disecă, cu bisturiul analizei, 
stările ființei mistuite de autoiluzionare, obsesie și disperare. 
Parcursul ei, de la maladie și convalescență, la vindecare. Constată 
că cea mai gravă boală de care a suferit Ester a fost speranța. În a 
cărei capcană periculoasă a intrat cu ardoare. În cazul ei, aceasta 
s-a dovedit mai puternică decât pavăza lucidității și a inteligenței. 
A rupt toate resorturile instinctului de conservare: „Speranța 
parazitează trupul omului și trăiește într-o perfectă simbioză cu 
inima lui. Nu ajunge să-i pui cămașa de forță și s-o încui într-un 
ungher întunecat. Nu ajută nici regimul de înfometare cu pâine și 
apă. Trebuie să i se taie orice sursă de hrană. Dacă Speranța are 
nevoie de oxigen, își face rost de el. [...] Speranța trebuie lăsată să 
moară de inaniție ca să nu-l rătăcească și să nu-l orbească pe cel 
care o găzduiește. Speranța nu poate fi ucisă decât cu brutalitatea 
lucidității. Speranța e crudă fiindcă te leagă, te prinde în plasă. 
Când parazitul speranței e desprins de trupul gazdă, acesta ori 
moare, ori își recapătă libertatea”.

Pasiune pură nu este doar un roman psihologic despre ravagii-
le iubirii pasionale, cât, mai ales, o poveste despre forța devasta-
toare a speranței. Despre teritoriile lăuntrice pe care le cucerește, 
împotriva rațiunii care stă de veghe: „ea îi băga bețe în roate, îi 
estompa memoria rușinii și a neliniștii și o împingea spre noi 
încercări”. Scriitoarea suedeză deconstruiește eșafodajul dramatic 
pe care l-a creat speranța în avântul ei spre împlinire. 
Investighează zbaterile și căderile ființei, crizele identitare, 
anevoioasele căutări recuperatorii, drumul prin labirintul 
suferinței, catharsis-ul înțelegerii, al lămuririi de sine și al eliberă-
rii: „Peste o săptămână se împlinea un an de când suferea Ester. 
Suferința se va intensifica și se va concentra în următoarele zile, 
dar acum era mai pură, mai puțin neclară”. Relația asimetrică (și 
mutilantă) cu celălalt reprezintă o experiență revelatorie, în care se 
oglindește atât universul contorsionat al eului, cât și puterea lui de 
reconfigurare interioară, după ce s-au consumat resursele dăruirii, 
ale orgoliului rănit, ale umilinței și depersonalizării. 

În romanul Pasiune pură, dincolo de vibrația lirică a frazelor, 
dominantă rămâne profunzimea discursului analitic. Lena 
Andersson ridică întrebări scormonitoare despre „codurile de 
comportament trupesc și sufletesc” care funcționează într-o 
pasiune. Despre responsabilitatea pe care o generează sau nu actul 
sexual, despre libertatea sau constrângerea morală a partenerilor 
de cuplu. Despre mecanismele complicate și sensibile pe care le 
declanșează iubirea, trăită ca o antiteză între putere și fragilitate, 
între cruzime și căldură afectivă. Ca un conflict între adevărul 
subiectiv și cel real, între așteptarea plină de speranță și neîmplini-
rea ei, între cuvinte și tăcere… 

Flănerie *

Flanelam pe străzi, la Paris, 
Şi credeam că sunt într-un vis; 
Căutam pe domnul Balzac 
Nu-l găseam, plecam mai sărac... 

Speram să-l întâlnesc pe Proust
“A boire un the“… decor vetust…
Flanelam pe străzi, la Paris 
Şi credeam că sunt într-un vis. 

Baudelaire, Gauthier şi Banville 
Scânteie, culoare şi stil 
Căutam pe Martha, pe Anna, 
Sărbătoream ca în Canna 

Flanelam pe străzi, la Paris…
        
* Hoinăreală (L. franceză)
                  

                              22 ian.2008

Umbra are nou veşmânt...     

Jumătate sunt de cer,
Jumătate de pământ
Şi mă-ntorc cu Lerui-ler
Tot dinspre străvechiul cânt...

Nopţii albe, scutier,
Sub al crivăţului vânt;
Jumătate sunt de cer,
Jumătate de pământ...

Înspică colindu-n ger,
Umbra are nou veşmânt,
Covrigi, mere în paner
Mă cheamă în dor răsfrânt

Peste jumătate cer...

                18-19 ian. 2014

Claudia VOICULESCU

RONDELURI



www.centrulbrancusi.ro 9

NR. 26, aprilie / 2015 ,,Cea mai mare fericire este contactul dintre esenţa noastră şi esenţa divină."

Petru URSACHE / Alimentaţie şi cultură

Codul alimentar a lăsat impresia unui dialect al culturii, 
cu reguli ferme de identificare a grupurilor umane, din 
aceeaşi tipologie a diferenţierilor lui eu de celălalt. Mai 

mult decît atît, codul alimentar a avut o puternică forţă de penetra-
re în diverse sectoare ale culturii şi ale comportamentului uman. În 
vestimentaţie: unele sunt hainele folosite la prînz şi la cina de zi 
cu zi, altele în momentele obişnuite ori ceremoniale, rituale; 
îmbrăcămintea obişnuită la masa mare, de nuntă, nu se poartă la 
praznicul de înmormîntare; nunul, mirele, vornicul, bucătarul se 
disting prin insemne vestimentare, după roluri şi pe funcţii. 
Remarci similare sunt sesizabile pentru zona fiecărui obicei 
tipizat. În ceramică: vasele în care au fost gătite bucatele „de 
dulce” ( chiar şi această expresie este codificată iar astăzi are o 
circulaţie vădit restrînsă) se lasă la o parte în timpul postului. În 
participarea şi stabilirea rolurilor socio- umane, administrative, 
religioase, familiale: stăpînul casei ( preotul, domnitorul, bărbatul 
) stă în „capul mesei”, şi în zile de lucru, şi de sărbătoare, semn că 
i se recunoaşte  în permanenţă importanţa şi puterea, după prover-
bul: „Cine îmi dă de mîncare îmi este şi tată şi mamă”. Gospodarul 
îl are ca model pe Tatăl ceresc: şi Dumnezeu ocupă locul privilegi-
at la ospăţul divin de la poala mărului mirific din rai, fiind 
înconjurat de sfinţi şi de îngeri, aşezaţi după o ierarhie prestabilită. 
Ordinea aşezării la masă, după reguli prescrise, în cer şi pe pămînt, 
este general acceptată şi recunoscută ca drept individual, cucerit 
cu trudă şi pe merit. Modelul, cum am spus, se află la Dumnezeu. 
Aşa se reflectă, în imaginarul creştin şi în colinde: „raiul de sus” 
în corelaţie cu „raiul de jos”:

La Neagoe Basarab, asemenea reglementări capătă valoare de 
lege morală:

„Aşijderea, cînd şezi la masă şi vrei să–ţi aşezi boierii cei mari 
şi cei al doilea şi cei mici şi pre alţii pre toţi, iar tu de atunci să le 
păzeşti locurile, ca la a doua şedere să nu le schimbi rîndurile, căci 
că dacă pui sluga ta la masă într- un loc, iar în al doilea rîndu tu îl 
pui mai jos, de acii ( deacii ) într- acel ceas să întristează inima şi 
să scîrbeşte. Căci că el să nădăjduia dentr- acel loc ce au şăzut 
întăi, să cîştige alt loc mai sus, iar tu, pentru unul carele – ţi iaste 
ţie drag, tu – l dai mai jos. Pentru aceea i se întristează inima şi se 
vatămă ca cu o rană, că inima omului iaste ca sticla, deci ( decii) 
sticla dacă se sparge, cu ce o vei cîrpi?” (25 Anton Pann a tran-
scris scena într -o ordine întoarsă, pentru efecte comice bine ştiute. 
Mai mult ca sigur, ambii pornesc de la un izvor comun, 
Evanghelia lui Luca. Acolo se dau sfaturi ce ţin de morala creşti-
nă, în sensul că fiecare se cuvine să-şi ocupe locul printre semeni 
după merite dobîndite de drept şi de fapt:

„Şi luînd seama cum îşi alegeau la masă cele dintîi locuri, a 
spus oaspeţilor o pildă, zicînd către ei:// Cînd vei fi chemat de 
cineva la nuntă, nu te aşeza în locul cel dintîi, ca nu cumva să fie 
chemat de el altul mai de cinste decît tine.// Şi venind cel care te-a 
chemat pe tine şi pe el, îţi va zice: Dă acestuia locul. Şi atunci, cu 
ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de pe urmă.// Ci, 
cînd vei fi chemat, mergînd aşează-te în cel din urmă loc, ca 
atunci, cînd va veni cel ce te-a chemat, el să-ţi zică: Prietene, 
mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor care 
vor şedea împreună cu tine.// Căci oricine se înalţă pe sine se va 
smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa” ( Luca, 14. 7 – 
11). 

Condica lui Gheorgaki încearcă şi ea să instituţionalizeze 
obiceiurile vechi şi noi la curtea domnească. Boierii slujitori 
participau la ospăţ numai cu încuviinţarea lui Vodă. Ei intrau în 
sala festivă după ranguri, în ţinută ceremonială, cu insemne 
identitare, jucîndu- şi rolurile cu grijă şi cu răspundere:

„Vel Postelnic, cu tioagul a- mînă, vel Spătar  cu sabia la umăr  
şi buzduganul în mîna dreaptă, rezemat pe pieptul său, îmbrăcaţi 
cu caftane stau zvorînd la spatele Domnului. Vel Postelnic îmbră-
cat în caftan şi cu şapte coţi de naramze legaţi peste umeri zvoreş-
te înaintea Domnului, şi vinul şi vutca ce se dă înaintea mesei. 
Cuparul pune în pahare şi vel Paharnicul cu mîna lui dă 
Domnului”. (26 Aşadar, postelnic, spătar, paharnic ( cupar ), 
medelnicer, culcer, scrise cu majuscule, iată funcţii specializate şi 
înfiinţate  pentru masa domnească. Respectarea cu stricteţe a 
codului  alimentar, asociat cu altele ( vestimentaţie, ceremonial, 
arme ) face ca masa, participarea ca act, să configureze imaginea 
domniei, în mărire sau în cădere.

E de la sine înţeles că într- un anume sens se desfăşura masa 
domnească pe timpul lui Neagoe Basarab, cel care punea în 
practică teoria „cuvintelor bune de mîncat”. Cînd îşi îndemna 
feciorul să- i trateze pe co- meseni cu vorbe frumoase, lăsa 
impresia euharistică a spiritualizării bucatelor; şi invers: bucatele 
pot căpăta virtuţile cuvintelor. „ Iar celorlalţi care sunt ţie dragi şi 
stau în vorbă, tu ia pîine şi bucate den naintea ta şi vin, şi le dă cu 
mîna ta să mănînce şi să bea. Deaci, dacă le vei  da bucate tu le dă 
şi cuvinte den gura ta”. (27

Alta era situaţia pe vremea lui Constantin Cantemir, cînd 
obiceiurile se amestecaseră, aşa că masa domnească devenise 
spectacol dezolant. Gheorgaki, observînd fenomenele de deteriora-
re survenite pe parcurs, încerca, în Condica sa de la 1762, să 
restaureze, cum am mai spus, obiceiurile „vechi” şi „nouă”, adică 
să le reinterpreteze, reintegrîndu- le, pe cît posibil, într- o schemă 
ceremonială unică. Codul alimentar are capacitatea de a înfăţişa 
imaginea identitară şi globală a socio- umanului dintr – o secvenţă 
dată de timp. Totodată, are şi perspectiva adîncimii, a selectării pe 
verticală a grupurilor participante şi chiar a indivizilor ca factori 
„de bază”. Din această cauză, codul alimentar prezintă un interes 
major pentru teoria mentalităţilor, iar materialul arhivistic româ-
nesc se dovedeşte a fi deosebit de bogat şi promiţător pentru 
discuţii de specialitate. Este de ajuns să – l surprinzi pe cineva, o 
clipă, într- o situaţie caracteristică, dictată de prilejul mesei ca 
întîmpinare, pentru a înţelege cărei culturi aparţine ( oraş, sat, 
etnie ), la ce nivel de civilizaţie are acces, ce religie practică, ce 
grup social frecventează; într- un cuvînt, care este calitatea lui de 
om. Celălalt pîndeşte şi, în funcţie de ce observă şi- i „convine”, 
se hazardează să ia în discuţie realitatea percepută, o respinge, o 
acceptă, o judecă; aşadar, oferă şi el semne de identitate privind 
propria- i cultură şi omenie. 

Spre deosebire de alte compartimente ale culturalului, alimen-
taţia şi masa ca prilej îl pun pe om în situaţia de a se manifesta 
zilnic, precum şi în cele mai caracteristice momente ale existenţei 
sale: ca individ în familie sau în grupul căruia îi aparţine. De 
aceea este greu de realizat un discurs exhaustiv asupra problemei. 
Mereu se iveşte ceva de adăugat, de corectat. Nimic de zis, 
cercetarea a ajuns destul de departe în domeniu, în manieră 
istoriată sau pe grupuri tematice. Profitabil mi se pare să se 
urmărească modul concret în care două grupuri participă la 
punerea în act a unuia şi aceluiaşi scenariu comportamental. 
Actorul, fixat sub lupă, se dezvăluie ca o carte deschisă, fără 
peceţi. În asemenea situaţie are şansă de izbîndă abordarea 
secvenţială, în aşa fel încît să se ajungă la fixarea unui eşantion de 
comportament şi de gîndire, care să fie verificat printr- o întreagă 
serie de cazuri asemănătoare

     Metoda eşantionării a fost experimentată în mod ştiinţific 
de şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti, cu rezultate superioare 
reducţionismului structuralist. Eşantioane ne- au pus la dispoziţie 
şi cronicarii, aduşi în contemporaneitate de Mihail Sadoveanu şi 
nu numai. Un exemplu de „participare” îl constituie romanul 
Nunta Domniţei Ruxandra. La derularea evenimentului marital în 
cauză, îşi dau concursul două grupuri etnice mult diferite ca mod 
de situare în cultură şi în realitatea istorică: oştenii lui Bogdan 
Hmielniţki, obişnuiţi cu războaie crîncene, cu incendieri de oraşe 
şi sîngerări de populaţie civilă; moldovenii conduşi de Vasile 
Lupu, domnitor incapabil de acţiuni violente, pasionat de opere 
ctitoriale. Se poate avansa ideea că textul lui Sadoveanu nu 
prezintă suficientă încredere, întrucît imaginarul romanesc păstrea-
ză oarecare distanţă, din motive literare explicabile, faţă de faptul 
istoriat din varianta de timp   în care au vieţuit actanţii principali: 
Vasile Lupu – Bogdan Hmielniţki. Dar, vorba lui Jacques Le Goff: 
„istoria trebuie să fie făcută cu toate documentele”. (28 Literatura 
nu- şi pierde calitatea de „document”, atîta timp cît semnele 
incifrate îşi găsesc decriptare corectă. 

Dacă privim nunta fiicei lui Vasile Lupu numai prin grila 
romanului, cercetarea depăşeşte interesul strict etnografic şi 
istoric. Mai precis, sfera referenţială se lărgeşte. Avem de întîmpi-
nat dificultăţi dictate de subiectivitatea autorului. În acelaşi timp, 
faptul brut, originar, capătă prestanţă prin scriere şi reconstituire 
etnografică. El renaşte în cuprinsul fluidic al textului artistic. Dacă 
ţinem seama şi de faptul că Mihail Sadoveanu era un excelent 
cunoscător al culturii etnografice şi, deopotrivă, al istoriei, că 
proteja  autenticitatea în modelările estetizante, înseamnă că putem 
utiliza cu deplină încredere informaţiile cuprinse în paginile 
romanului. De altfel, pot fi confruntate cu alte surse documentare. 
O consemnare succintă a evenimentului istorico - marital în 
discuţie a lăsat- o Miron Costin în Letopiseţul său, cu multe 
referinţe la situaţia grea, conflictuală, în care se afla domnia lui 
Vasile Lupu: „Şi într- acesta anu au căutatu a face lui Vasilie 
– Vodă şi veseliia fiei sale, Roxandei, după Timuş, feciorul lui 
Hmil hatmanul căzăcescu, în anul 1652. Mare netocmeală în 
depotriva caselor şi a hirelor! Aceasta era parte o domnie de 18 ai 
şi împărăţiei cu bivşug şi cu cinste sămănătoare, iar cealaltă parte 
de doi ani ieşită den ţărănie. Ruscile cu „lado – lado” pen toate 
unghiurile, ginirile singur faţă numai de om, fără toată hirea de 
hiară”. (29

Pregătirea pentru nuntă şi masă nu are alură sărbătorească, 
după datină, ci de ultimatum despotic, deosebit de periculos pentru 
ţară. De aceea nunta lasă impresia unui rapt. Căzăcimea devenise 
o putere militară de temut în această parte a Europei. Hatmanul 

Bogdan Hmielniţki putea oricînd strînge o oaste de peste 100.000 
de cazaci şi de tătari, ţinînd sub teroarea morţii toate ţinuturile din 
zonă. Ţinta predilectă era Polonia, pe care neînfricatul hatman de 
la Don o trecea prin „foc şi sabie” de fiecare dată cînd îl apuca 
setea de jaf. Chiar în perioada negocierilor de nuntă, „au purces 
asupra craiului leşescu”, poate ca avertisment  la adresa viitorului 
socru al lui Timuş. Ostilităţile au durat ceva vreme în ţara vecină, 
iar  polonezii s- au ţinut bine; însă pagubele umane au fost de 
neimaginat. Cruzimea năvălitorilor din răsăritul asiatic n- a 
cunoscut margini, „că aşa aşezase cu soltanii, cum la acel război  
un rob să nu ia tătarii, ce tot sub sabie să puie, să să mai împuţine-
ze oamenii de oaste den Ţara leşească”. (30

Moldova lui Vasile Lupu era o pradă prea uşoară. Teribilul 
hatman avea, însă, alte planuri: dorea încuscrire, adică să pună 
mîna nu numai pe Ţară, dar, mai ales, pe fiica nefericitului 
voievod, pentru grobianul şi sălbaticul Timuş. Asocierea în luptă 
cu tătarii a avut un rol însemnat în făurirea imaginii despre 
năvălitorul din Răsărit, fapt ce s- a resimţit negativ pînă în zilele 
noastre. Totdeauna, în cazuri de agresiune extremă, chipul celuilalt 
capătă note şi culori dintre cele mai sumbre. Tătarii deja îşi crease-
ră nume rău pentru bestialităţile fără seamăn, săvîrşite încă din 
secolul al XIII- lea, cînd au trecut „prima dată” peste Nistru, pe 
teritoriile noastre. Numele lor devenise similar cu pîrjol, jaf, robie, 
moarte. Într- un cuvînt, pentru locuitorii carpatici, care au suferit 
necurmate sîngerări în decursul secolelor, tătarii nu erau imaginaţi 
ca avînd chipuri umane. Lui Nicolae Iorga i se datorează un 
portret -  şablon, elaborat în spiritul oralităţii şi cu supoziţia că ar 
fi fost fabricat de moldovenii de altădată, victime ale năvălitorilor. 
În baza acestui portret hidos, crede istoricul, carpaticii îi identifi-
cau pe răufăcători. Citim:

 „Mulţimea tătarilor urîţi, cu faţa galbenă, brăzdată încă din 
tinereţe cu adînci săpături, cu ochii mărunţi, înfundaţi în amîndouă 
părţile nasului cîrn, cu părul rar şi aspru, cu buza de jos spînă, se 
hrăneau din bogăţiile tuturor vecinilor, îngrămădite, prin furtişa-
guri învingătoare, în satele lor murdare, cu bordeie nevăruite, în 
care numai robii munceau păzind turmele, culese în jafuri. Hanul, 
într- o locuinţă ceva mai răsărită, primea darurile mîrzacilor, care 
erau boierii tătari, şi birul învinşilor. Aceştia erau tătarii, duşmanii 
cei mai grozavi ai tuturor celor ce nu se pot apăra”. (31 Este o 
fantezie literară. Autorul a intuit, însă, mecanismul psihologic de 
constituire a chipului, cînd celălalt se aşează pe treptele subuma-
nului. Eul  nu are motive să reacţioneze altfel. Şablonul revine la 
lumina conştiinţei totdeauna cînd se iveşte prilejul, indiferent de 
cultura şi de civilizaţia subiectului. Este şi cazul celor două 
categorii de participanţi la nunta narată în Letopiseţul cronicarului 
ca şi în romanul sadovenian. Sabia şi focul transformă masa de 
nuntă în prilej de plîns şi de întristare, pentru unii; pentru alţii, în 
petrecere dezlănţuită şi în sărbătoare cu chip „grotesc”. Nu numai 
moartea, dar şi masa-prilej poate avea „o mie de feţe”.

     Problema poate fi pusă în aceşti termeni, fără restricţii ori 
prejudecăţi: Sadoveanu a istoriat literatura, Nicolae Iorga a 
literaturizat istoria. Un citat dintr- o „istorie a animalelor” întăreşte 
ideea de şablon cultural, cum a fost intuit şi de Nicolae Iorga. De 
data asta, hunii se află în rol, ca însemn negativ privind năvala lor 
teribilă şi ucigaşă asupra Europei:

 „Hunii, care au întreprins această dureroasă peregrinare erau 
un popor de călăreţi. Se cunoaşte descrierea lui Ammanus 
Marcellinus, un grec din Antiohia, descriere care a intrat în toate 
cărţile de şcoală: după opinia sa, hunii şi caiii lor erau de o 
urîţenie respingătoare. Aveau corpuri diforme; se hrăneau cu 
rădăcini sălbatice; erau ţintuiţi pe caii lor; puneau carnea crudă sub 
şa pentru a o încălzi puţin călărind, fiindcă nu o frigeau niciodată; 
la fel ca animalele, hunii nu aveau nici o religie, nici măcar 
superstiţii. Singura lor însuşire pe care o aveau în comun cu alţi 
oameni era setea lor nepotolită de aur”. (32  Autorul nu dă crezare 
cuvintelor De aceea, în continuare, corectează imaginea, găsind 
explicaţii mai plauzibile:

 „Deşi acest portret pare să fie desenat după natură, el nu e 
decît o caricatură. Hunii nu trăiau deloc ca nişte animale sălbatice. 
Ei aveau idei interesante şi profunde despre univers. Istoria 
ascensiunii lor fulgerătoare dovedeşte că nici fizic nici intelectual, 
aceştia nu erau inferiori popoarelor barbare din Europa. Aveau o 
excelentă administraţie, simţul disciplinei, talent diplomatic şi 
strategic”. Rămîne de văzut în ce măsură se distingeau prin 
„simţul disciplinei”, altfel decît sălbatecii cei mai înrăiţi, ori dacă 
„talentul diplomatic” ceda forţei.

 Era vorba mai sus de mentalul celor din jur, pe cale de - a se 
fixa ca şablon, în baza observaţiilor directe privind comportamen-
tul în totalitatea lui, inclusiv vestimentaţie – chip - hrană - obice-
iuri.  
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Magda URSACHE / Ochiul din mijlocul frunţii

Oscilam între două titluri de cronică, Văzutele şi nevăzu-
tele sau Văzătorii şi nevăzătorii, când a apărut al 
treilea: Ochiul din mijlocul frunţii. Şi asta pentru că 

primul dintre cele 5 simţuri prezente în romanul Carmeliei Leonte 
este văzul. Îmi place să cred că nevăzătorii sunt necititorii speriaţii 
de Gutenberg, care nu citesc sau doar foiletează literatură de 
consum în metrou sau, la Iaşi, în tramvaiul de Baza 3.

Trebuie spus, de la începutul începutului, că autoarea se 
foloseşte meseriaş de vălul protector al ambiguităţii. Dacă nu aveţi 
drag de carte subtilă, mergând pe 7 feluri de ambiguitate chiar, nu 
cumpăraţi Văzătorul (Eikon, Cluj Napoca, 2014). Nu-i pe înţelesul 
oricui. E o lectură dificilă (ca şi poeta Carmelia Leonte), pentru 
cititori avizaţi şi complici. Nimic nu este ce pare a fi, de la titlul 
înşelător pentru amatoarele de cărţi de tarot: văzătorul nu-i rudă cu 
numerologul X, nici cu compilatorul de dicţionare de vise, ca 
doctoreasa în copy paste Noemi Bomher. Vreţi să aflaţi de ce 
iubesc bărbaţii femeile şi invers, atunci nu deschideţi cartea asta.

O să-mi spuneţi că nu se mai poartă literatura complexă, ci 
naraţiuni cu tupeu, prozuţe fără cenzură interioară, unde toate-s 
zise şi făcute fără perdea (au apărut, pe Dâmboviţa, şi vreo doi-trei 
Henry Miller de sex feminin); că în trend e literatura deocheată, 
într-o limbă care se-njură pe ea însăşi: I’m fucked… suntem fucked 
up, man, cum bolboroseşte o semnatară larg mediatizată, eliberată 
de complexe şi de literatură complexă.

S-a pus în circulaţie ideea că orice, totul pus pe hârtie devine 
literatură. Ei bine, nu. Devine maculatură. Contraculturalii se 
bucură de promovare şi, pe cale de consecinţă, de succes comerci-
al, ba chiar de nobelabilitate, spre a folosi vocabula lui Ion Simuţ. 

Carmelia Leonte refuză să fie contraculturală, dimpotrivă, 
merge pe personaje stranii, cu psihologii atipice, greu de prins, pe 
naturi problematice, lunatici cu suflete fragile, cu mecanisme care 
se defectează una-două,  pe situaţii neverosimile, dar provocatoare.

 Atracţia faţă de looseri pândiţi de neşansă e clară, temele fiind 
grele: însingurarea, amestecul de realitate şi închipuire, relaţiile 
umane generând scepticism… Trebuie să ai experienţă serioasă de 
lectură ca să-ţi reprezinţi cele narate: iubirile peste regnuri şi 
specii, ca molusca îndrăgostită, Chromoderis reticulata, venită din 
Pacific pentru Sever. Trăirile emoţionale ale personajelor sunt 
acrobaţii la înălţime, fără plasă de siguranţă dedesubt. Şi are curaj 
Carmelia: spre nefericirea cititoarelor de literatură-trash, nu numai 
că refuză un happy-end comod, dar îşi omoară repede personajul, 
la pagina 62. Cum aşa? Nu vine happy-endul după 245 de pagini? 
Nu, nu vine. În orice proză bine scrisă nu vine şi nimeni nu 
iubeşte pe cine trebuie. Final fericit? Numai în basme, autoarea 
apelând la cel mai trist dintre ele: al fetei cu 11 fraţi, blestemaţi ca, 
nopţile, să fie lebede. Ca să-i scape de blestem, sora le împleteşte 
cămăşi din fir de urzică; pe a 11-a nu reuşeşte să o termine şi cel 
mic rămâne cu un vârf de aripă ieşind din mânecă. Să fie o 
metaforă cu tâlc adânc pentru poezie?

Văzătorul e profesorul de filosofie Sever Filimon. Ştie că 
dincolo de fizic e metafizicul, îl vede pe Dumnezeu (şi asta e o 

treaptă de înălţare spre Cel care e mai văzător), dar n-o vede pe 
Felicia, femeia care-l iubeşte (pentru că îl înţelege) de la distanţă. 
Nu ştie asta, cum „nici nu ştie măcar că este un văzător”. Carmelia 
Leonte pătrunde în casa şi-n gândul personajului, dar omniscientă 
nu vrea să fie. Premeditează ceea ce numim omisiuni elocvente, 
lăsându-le rezolvarea în seama cititorului care, adâncindu-se în 
avalanşa de întâmplări, intră în stare de nelinişte, de frământare.

Verdictul psihiatrului pentru Sever: labil emoţional, neadaptat, 
suicidar; se simte bine cu copiii pentru că le-ar modifica personali-
tatea, caracterul. Prin denunţul vecinilor de la blocoteţ, unde 
existenţa e trivial de comună („aproapele devine prea aproape”), 
ajunge răufăcător, pedofil, monstru.

Sever ştie că a visa nu e un lux, ci o culpă. E ruşinos să fii 
visător. Una dintre poruncile decalogului său: să-şi îngheţe 
sentimentele, să se debaraseze de visări. Nu poate. Vrea să pară 
normal pentru cei din jur, numai că habar n-are ce înseamnă a fi 
normal. Cuvintele îi scapă „din frâiele voinţei”, aşa cum îi scapă 
din mână Iris, ca să intre sub roţile unei maşini. Şi cred că naratoa-
rei i-a fost greu să scrie până la pagina 62, când întâmplarea 
(accidentul) a luat-o înaintea ei.

Cum se apără Sever? Merge pe străzi „cu ochelari negri, 
imenşi”, de orb. Ca să scape de imaginile reale, le selectează doar 
pe cele care pot fi mai uşor de îndurat. Văzătorul vrea să fie 
nevăzător pentru mundan. Ţara tristă, plină de umor, unde preşe-
dintele e un fel de bufon, cu simpatia populaţiei asigurată de 
glume proaste şi de hăhăială; torţionarii poliţişti care-l bat crunt; 
torţionarii din bloc: madam’ Petrovici, cu cămaşa ei de noapte cu 
dantelă şi înarmată cu făcăleţ şi cu spălător de vase, pe care le 
freacă necontenit noaptea; beţivul Pavel, care-l scuipă gros, pentru 
că presupune că e pedofil; mama lui Iris, cu decolteu generos şi 
păr de foc, erotomana planturoasă care-l ţine captiv în spitalul 
psihiatric. Şi, peste toate, peştele încă viu care se zbate să respire, 
sărit din punga de plastic pe trotuar.

Căzut cu faţa pe asfalt, ca să nu (mai) ştie de moartea fetiţei, 
moarte care „îl doare pe Dumnezeu”, Sever vede nevăzutele: 
desenele ei stângace (cele două păsări, una neagră şi una violet, 
aducând a… măgăruşi) ridicându-se în aer; sufletul fetiţei se ridică 
şi el, „lung ca sufletul unui şarpe” cumsecade. Sever vede cum Iris 
se depărtează, în trenă cu animăluţele ei, cu ţestoasa vorbitoare în 
lesă. Oniric. Iris, temătoare de Patagonia – care poate fi teama de 
singurătate, de abandon – îşi găseşte pe tărâmul de dincolo, deschis 
zi şi noapte, spaţiul salvator. Pentru că „moartea are o mie de feţe” 
(l-am citat pe Petru Ursache), Patagonia e şi plecarea fără întoarce-
re. Dar drumul spre Patagonia e şi nu e drumul morţii; Patagonia e 
şi nu e moartea şi asta pentru că trăieşti (veşnic) abia când mori.

Ce-i rămâne lui Sever după plecarea lui Iris? Marea „ca un cer 
întors” (spune poeta) şi cerul având şi el un ochi uriaş – soarele; 
ochiul fără pleoape e, poate, personajul principal al cărţii: păpuşii 
lui Iris nu i se închid ochii, animalele au un singur ochi, broasca 
ţestoasă are şi ea un ochi mai puţin, iar Felicia îşi pictează un ochi 
în plus, să nu semene cu animalele de coşmar bidimensionale, 

hrănindu-se cu sufletul ei amărât. Carmelia Leonte ştie bine să 
lucreze şi cu simbolul, şi cu parabola. Poezia pentru poetă e alt fel 
de a vorbi, ca să-l parafrazez pe T.S. Eliot, care spunea asta despre 
muzică. Graţie faptului că poetul e copilul lui Dumnezeu (şi nu la 
cei care defechează diamante mă refer), Carmelia poate orice: 
animează păpuşi şi alte obiecte, desenează sufletul fiecărui 
personaj, cum fac copiii cu creta.

În acest roman enigmatic, naratoarea mută ochii marini ai 
moluscăi plăpânde în orbitele fetiţei plăpânde, face ca obsesiile lui 
Iris să treacă în mintea Feliciei, Iris se ridică de pe trotuar şi 
pătrunde în sufletul Feliciei. Devine Iris? Este Iris?

Fetiţa de 13 ani e de o maturitate incredibilă în discuţiile cu 
profesorul, despre Dumnezeu şi despre fiinţele umane. Arta de a fi 
inteligentă (autoarea ne asigură că este o artă) şi-o ascunde, 
străduindu-se „să pară banală, imatură, ca să nu fugă copiii de ea”. 
Carmelia Leonte intră în personaje cu uşurinţă şi tot uşor trece de 
la adolescenta fragilă la opusul ei, femeia posesivă şi multă, pe 
picioare scurte.

Sever, maturul, e mai buimac şi mai sensibil decât un adoles-
cent. N-a depăşit faza adolescenţei, care dă greu de capăt lucruri-
lor. Vrea să nu se complice, dar se îndrăgosteşte de o moluscă şi 
respinge broasca ţestoasă. Da, poţi iubi o pasăre a cerului sau o 
moluscă. Numai că există o condiţie: „iubirea e grea” […] – „te 
predai ei, devii slab, nesigur”. Iubirea înseamnă sacrificiu. E şi ea, 
ca moartea, „o plecare în Patagonia”. Ca să fii fericit trebuie „să 
dai totul”. Atunci şi nici atunci, pentru că iubirea e rară: se 
întâmplă „când a stat marea în loc, când a respirat Dumnezeu”.

Epica poetei Carmelia Leonte e sobră, conţinută, echivocul e 
frecvent şi frumosul straniu, ca şi visul. Pare a spune că numai never-
tebratele (ca molusca) sunt perfecte. Iată de ce Sever îşi doreşte o 
iubită rece, fără a fi indiferentă, reţinută, dar nu necomunicativă, 
sensibilă până la tremur, fără a fi nesigură. Numai că nu trăieşte o 
iubire, ci îşi construieşte o lume, lumea lui, în două zile, luni şi 
marţi. Dincolo de ea, Dumnezeu cu lumea nevăzută. Se pierde în 
visul cu molusca. A dat tot ce avea: amintirile = scoicile le-a dăruit 
unui copil. Aşa se încheie prima parte, Plecat în Patagonia (cele 
două părţi corespund celor două zile ale lumii lui Sever).

În capitolul al doilea, Văzătorul, Sever n-are ochi pentru Felicia 
(deşi salvat de ea de la moarte) sau o vede ca pe o femeie-capcană, 
o ţestoasă chioară care-l apasă cu pântecele pe creştet. Evadează 
cum ştie el din  real sau încearcă să se împace cu timpul prezent. 
Femeia se întreabă dacă văzătorul vede ce se va întâmpla. Nu, nu 
vede, deci nu ştie. Femeia, devenită infirmieră după un şoc emoţio-
nal (a părăsit-o bărbatul, au părăsit-o copiii), e chemată de o intuiţie 
pe malul mării; îl salvează, gonindu-i moartea. Indiferent Sever, 
indiferenţi cei din jur: „Ar fi putut să-mi apară un ochi în mijlocul 
frunţii, un singur ochi şi nimeni nu şi-ar fi dat seama că este vreo 
diferenţă”. Sever nu vede că Iris a trecut în Felicia cu suflet şi gând 
(cosi e se vi pare), cu animăluţele ei cu tot. Nevăzătorul Sever are o 
fereastră ca un ochi, sus, în tavan; geamul Feliciei „este un ochi care 
minte”. Vrea să fie văzută de bărbat aşa cum este, ca să se vadă pe 
ea însăşi aşa cum este. Dar văzătorul n-o vede.

Nu ştiu dacă experienţele din roman sunt trăite sau numai 
imaginate, dar Carmelia are mâinile transparente şi silueta lui Iris, 
mănâncă scorţişoară,” secretul tinereţii”, ca Felicia. Şi tot ca 
Felicia (sau ca Făt Frumos) trece printre munţii ce se bat cap în 
cap, munţii fiind anii, dar şi cărţile. Şi-ar picta, ca Felicia, un ochi 
în plus, să vadă mai mult şi mai bine. Într-o lume literară megalo-
mană, C.L. este excesiv de modestă; visătoria sa crede, cum am 
crezut şi eu mult timp, că succesul literar vine de la sine, deşi, 
dacă nu eşti promovat de o grupare literară, după tabela ei de 
valori, nu exişti.

Mi s-a întâmplat să citesc titlul Carmeliei, Văzătorul, într-un 
anunţ de promovare editorială  şi să-mi vină în minte omul văzător 
(sociologii ştiu de ce), care nu gândeşte, dar vorbeşte pe canalele 
TV, despre orice, oricât, oricum. Coperta, garantată de Klimt, nu 
de madam’ Tatoiu, m-a avertizat că sunt în eroare: autoarea naşte 
nesfârşitele conversări de discuţii ori discutări de conversaţii. N-o 
să găsiţi în carte mizerii de canale TV, vuvuzeală de starlete porno, 
glumiţe de creieraşe haioase, ci literatură.

După fisura vieţii ei, Felicia scoate din casă cărţile. Le zvârle: 
„Iubeam literatura mai mult decât pe Dumnezeu”. I se pare că a 
neglijat să trăiască din cauza lor; cărţile, funie de nisip, curgând 
unele din altele, mor pentru ea. Vorbeşte cu omuleţii din televizor; 
o vedetă TV o înnebuneşte  până la a crede că poartă un copil de 
piatră în pântece. Tot prin ecran dau năvală în casă animalele cu 
un ochi şi broasca ţestoasă, ca să devină ea însăşi o broască. Pe 
Iris încearcă s-o ucidă cu gândul.

Fapt semnificativ: de păstrat nu l-a păstrat decât pe Platon. 
Când pricepe, în fine, că nu-l poate salva pe Sever, întrezăreşte 
propria salvare: Felicia, perdanta cu destin eşuat, pândită de 
solitudine, boală, moarte, îşi cumpără o carte şi ochiul dinlăuntru 
se re-deşteaptă. Femeia „lată cât un televizor” închide televizorul 
(„tele-viaţa”), deschide cartea şi regăseşte lumina. Ia totul de la 
capăt citind, iar cărţile o răsplătesc: le aude muzica, simfonia. 
Animăluţele torturante devin bune. Femeia nu mai e om văzător 
(de TV), ci clarvăzător, sprijinindu-se pe ritualul uitat al lecturii. 
Cartea e ochiul magic, adevărata fereastră.

Să fi găsit, totuşi, Carmelia Leonte un sfârşit în cheie fericită? 
Da, da, da.
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Continuare în pag. 12

Ion POPESCU-BRĂDICENI  / Transmodernismul - un nou curent literar (I)

Trans-formarea imaginii po(i)etice. Într-un tabloid de 
36 pagini, din S.U.A., New York Magazin, editat de 
Grigore L. Culian, romancierul şi criticul Victor 

Nicolae, într-o cronică la „Iona, în burta chitului”, intitulată 
Transparenţele literare ale opacităţii, observă că: „Ionaion se lasă 
prins cu tenacitate în transparenţele literare ale opacităţii, între 
solilocviul unei raţiuni neinhibate şi pulsatilul luminiscent al 
solitudinii”. Dacă revenirea din mister se produce sub semnul 
impenetrabilului, ne rămân transparenţele literare. Şi-i mai mult 
decât arhisuficient.

Spiritul critic cel mai exigent se îmbină cu o intensă sete 
spirituală, înlesnind sensibilizarea conştiinţelor. Dacă „visul este o 
fantezie - conchide Victor Nicolae -, creaţia cristalizează pe 
prefigurările fanteziei active (urmate de figurări şi transfigurări), 
cu menţiunea specială că figurarea poate atinge firesc stadiul 
configurării capodoperei literar-artistice (n.m. I.P.-B.)”. Astfel, 
fantezia devine penetrabilă atât pentru reîntoarcerea în mister cât 
şi pentru reverberarea în absurd. Misiunea profetică (în eseul meu 
despre „Cezara” lui Mihai Eminescu demonstram că autorul 
neterminatului roman e un romancier profet - n.m. I.P.-B.) „se 
perfec ţionează, se transfigurează în parcurgeri ierarhice de cercuri 
şi sfere”, menţionează Victor Nicolae, ca acelaşi redutabil, dezin-
hibat şi revoluţionar publicist să mi se aşeze alături, pe o poziţie 
teoretică perfect asimilată, ca un apostol: „Manifestarea vieţii este 
cuvântul întrupat, iniţierea se produce prin iubire/ frumuseţe înspre 
Taină”. Forţarea virilă a accesibilităţii este validată pe traseul 
parcurs „de la enigmaticul vizibil ca suprafaţă la invizibilul ca 
esenţă a lucrurilor”.

În acelaşi New York Magazin, din 8 septembrie 2004, la pagina 
31, mi s-a publicat un studiu metacritic: Verticalitatea etic-esteti-
că, un fel de cronică la Clipă, rămâi, de George Mirea (Editura 
Almarom, Râmnicu-Vâlcea, 2004), prilej cu care am lansat 
triunghiul metodo-logico-teoretic: transmodern, transmodernism, 
transmodernitate. Totodată, am   cutezat   a   imprima   paradigmei 
(trans)istorice noul concept al transversaliilor literar-artistiece.

Interceptându-l pe George Mirea în câteva din nodurile 
opiniilor sale, atent argumentate şi rezultate ale unei lecturi 
aprofundate, verticalizate ori fuzionale/transfuzionale, pe o 
orizontalitate deliberat concentrată, îmi notam: „Scriitorul este 
contemporanul, secretarul şi, în planul ficţiunii, demiurgul unui 
imperiu paralel, dar transfigurând o imagine reală. [... ] El nu dă 
gir clientelismului şi nonvalorilor, el urcă treptele spre o consacra-
re iminentă şi o afirmare proeminentă a unor legi perene, a unor 
interpretări posibile în plan spiritual şi neperisabile. Dacă opera 
este mereu aceeaşi, neclintită în structura ei fundamentală şi 
fenomenologică, lectura şi interpretările aparţin criticului. 
Diversitatea şi adâncimea acestora ţin de Operă şi de capacitatea 
criticului (trans)modern de a o aprofunda mereu. Doar o operă ce 
incită în timp la infinite interpretări acceptă condamnarea la 
durată”.

Comentându-l pe Virgil Bulat, reţineam pro domo: „rezultate 
ale unui lirism dublu, el însuşi marcat de un paralelism ce nu se 
exclude, ci se contopeşte în două lumi neantagonice”; „impactul 
complementar dintre imaginar şi real, care, abolind făcătura 
postmodernilor, se revendică nu numai din sacru, ci ţine şi de o 
anumită magie, pe care poetul o infuzează cuvintelor”.

La Ioan Ţepelea, depistam „comuniunea dintre imagine şi 
idee”. Aceasta înseamnă, practic, o fuziune: o reorganizare într-o 
singură unitate omogenă, o contopire a două sau mai multe nuclee 
mai uşoare într-unul mai greu, la o temperatură foarte înaltă. 
Conceptul de transfuziune este obţinut tocmai printr-un asemenea 
procedeu din altele două: transfuzie şi fuziune. Doresc, ca atare, a 
introduce în scop terapeutic o cantitate de sânge literar sau de 
plasmă sanguino-literară în „vinele” unei literaturi bolnave de 
totalitarism, dogmatism, antidemocratic periclitată de ambiţii 
deşarte, de excomunicarea unui scriitor sau a altuia „că aşa vor 
muşchii” unui critic sau ai altuia, de exigenţe găunoase, de clan, 
dictate de grupuri de influenţe obscure ş.a.m.d.

Ca absolut nou, aşadar, transmodernismul îşi doreşte să 
corecteze erorile tuturor ism-elor (devenind un organism corectiv, 
acesta prinde viaţă şi va fi capabil de autoreproducere, producând 
chiar mai multe subcurente literare, inclusiv pe cele ale postmo-
dernismului și metamodernismului. Nerespingând atitudinea 
livrescă în raport cu trecutul, o neagă pe aceea esenţialmente 
livrescă, clamând o nouă epocă a autenticităţii trăirilor. Reacţia 
culturală la tezaurul artistic al umanităţii este fundamental modifi-
cată. La nivelul operei literare, această idee (atitudine) se exprimă 
nu prin integrarea în operă a referinţelor culturale, ci prin ontolo-
gizarea lor, poetica devenind simultan socio-poetică şi onto-poeti-
că, iar comprehensiunea operei atingând intensităţi de vulcan în 
erupţie propriu operei literare în exerciţiul ei estetic-artistic şi 
poetico-hermeneutic. Obligatoriu, opera    literară transmodernă nu 
poate fi valorificată decât transdisciplinar1. A se vedea, obligatoriu, 
cartea prietenului de cale, eminentul istoric literar şi exeget 
Theodor Codreanu: Transmodernismul.

Doar abordarea transdisciplinară ne permite să descoperim 

învierea subiectului. Doar cercetătorii transdisciplinari pot apărea 
ca redresori ai speranţei. Sfidării autodistrugerii prin autodevorare, 
autoimitaţie sterilă (incluzând chiar şi raportarea la trecut, prin 
intermediul ironiei sau într-o manieră inferior ludică) îi vom opune 
speranţa autorenaşterii. Morţii operei literare, prin exagerarea 
parodică, parafrastică, îi vom opune, totuşi, ca fiind în continuare 
valabilă, conştiinţa vizionară, transpersonală şi planetară, ce se 
hrăneşte din creşterea fabuloasă a auto- şi a trans-cunoaşterii (a 
cunoaşterii pe interior, prin transversarea acestuia).

Ca poet, mă pronunţ categoric şi pe deplin edificat teoretic 
asupra împingerii poeziei, a imaginarului, a imaginii, din planul 
vizibilului în planul invizibilului. Discursul liric/narativ are o 
structură discontinuă, deconstructivistă, micronică, cuantică. Un 
nou concept intră în literatură: inseparabilitatea între vizibil şi 
invizibil, între profan şi sacru, între dicţiune şi ficţiune, între 
lăuntric şi exterior, între fiinţă şi nefiinţă (văzută ca des-fîinţare), 
între masculin şi feminin (spre regăsirea perfecţiunii androginice, 
autoreproductive). Un misterios factor de interacţiune face ca 
această nouă unitate/entitate să fie ideal transparentă şi, desigur, 
trans-aparentă.

În concepţia mea2, poemul este guvernat de aleatoriul cuantic, 
care este, deopotrivă, hazard şi necesitate, sau, mai exact, nici 
hazard nici necesitate. Aleatoriul cuantic este un aleatoriu con-
structiv, cu un sens superior. O materie mai fină pătrunde într-o 
alta mai grosieră. Scriindu-mi, pe 22 octombrie 2004, de la New 
York, Victor Nicolae îmi ghicea originaritatea şi originalitatea 
Utopiilor (i)reversibile: inventarea, de către mine, a poemului-vol-
tă. În plin deconstructivism derridian, în plin ceremonial funebru, 
se naşte poemul-voltă, bazat pe: mişcarea în formă de cerc sau de 
arc de cerc. Textul cunoaşte o schimbare bruscă de atitudine şi 
altitudine, parează prin rotaţie lovitura adversarului. Avem de-a 
face, iubiţi transcititori, cu schimbarea de direcţie a corăbiei 
poetului/ poemului, cu trecerea subită şi subtilă de la o concepţie/
temă/idee/imagine la alta, de la un motiv la altul, de la un topos la 
altul, de la un mit/ simbol la altul. Manevra făcută, tot prin rotaţie, 
aduce schimbarea „bordului” din care „nava” Textului primeşte iar 
„vântul” epocii, receptarea lui în epocă, chiar dacă se efectuează 
manevra pentru modificarea direcţiei împotriva sau în sensul 
vântului. Accentul cade pe semiotica (semnul) care indică repeta-
rea unui fragment poetic de fiecare dată cu un alt sfârşit ca în orice 
transroman de ieri şi de azi.

Imaginea poetică se trans-formă într-una de sinteză. Vom da 
naştere, deci, unei infinităţi de imagini. Realitatea poetică nu mai 
este doar o construcţie socială, consensul unei colectivităţi, un 
acord intersubiectiv, ci are, de asemenea, o dimensiune trans-su-
biectivă. Şi încă ceva: înseşi corpurile noastre au o structură 
macrofizică şi, în acelaşi timp, una cuantică3.

Contribuţiile lui Victor Nicolae din New York Magazin sunt 
remarcabile şi deschizătoare de noi perspective pe calea aceasta, a 
transmodernităţii/ transmodernismului. Poetul/criticul/teoreticianul 
dublează efortul creator cu exigenta exegeză concomitentă cu 
terapia intensivă. El „îşi întinde aripile pentru o mai certă prăbuşi-
re în sine, spre acceptarea esenţei după deplângerea tuturor 
eşecurilor”. Doar spărgând crusta realului, poţi evada, temerar, în 
infinitatea câmpurilor plasmatice. Fuziunea-explozie produce 
energia pură, unificatoare. Astfel - se pronunţă Victor Nicolae 
-poetul (Virgil Bulat, în cazul de faţă) este: „un magician al 
activărilor cuantice, al cuantificărilor lirosofice, al revectorizărilor 
în adâncimi mai ameţitoare decât cele ale sufletului. La el, 
reverberaţiile poematice se nasc prin explozia unei energii revitali-
zatoare”.

După o perioadă de expansiune, savant gradată, urmează o 
mişcare scurtă, esenţială, după care începe reîntoarcerea la punctul 
iniţial, printr-o veritabilă resoarbere, în cascadă inversă, de-a 
lungul ombilicului energetic, răstimp în care parametrii de bază 
şi-au îmbogăţit considerabil valenţele în registre recognoscibile. 
Astfel, copiile întrec în puritate originalul, invadăm speculativul şi 
ne extindem, cu imperialitate, cu imper-religiozitate, către transre-
ligios şi transumanism.

„Apoteoză - azoetopă în vârtelniţa spiralelor cu dublu şurub”, 
exclamă insurgent acelaşi Victor Nicolae.4

Unitatea deschisă. Şi poemul dublu5 - e nevoie să-i fixez 
coordonatele, nu? - se mişcă în virtutea modelului transdisciplinar 
al Realităţii. Această mişcare coerentă se asociază simultan cu 
două sensuri, două direcţii: un sens „ascendent” (corespunzând 
unei „urcări” prin nivelurile de Realitate şi de percepţie) şi un sens 
„descendent” (corespunzând unei „coborâri” prin niveluri), un sens 
anabazic şi un sens catabazic, altfel zis „Zona de rezistenţă 
absolută” - ne explică Basarab Nicolescu6 - apare ca izvorul 
acestei duble mişcări simultane şi necontradictorii; de urcare şi 
coborâre prin nivelurile de Realitate şi de Percepţie.,.”. Această 
zonă este „o lume de dincolo”, în raport cu nivelurile de Realitate 
şi de Percepţie, dar o lume de dincolo legată de acestea. Zona de 
„rezistenţă absolută” este spaţiul de coexistenţă al trans-ascenden-
ţei şi trans-descendenţei. Ca „trans-ascendenţă”, această zonă 

corespunde noţiunii filosofice de „transcendenţă” (care vine de la 
transcendere -trans semnificând „dincolo” şi ascendere semnifi-
când „a urca”). Ca „trans-descendenţă”, ea este legată de noţiunea 
de „Imanenţă”. Zona de rezistenţă absolută a literaturii este 
deopotrivă transcendenţă imanentă şi imanenţă transcendentă. 
Pentru desemnarea acestei zone, cuvântul «sacru» este adecvat ca 
terţ inclus ce pune de acord transcendenţa imanentă cu imanenţa 
transcendentă. Sacrul permite întâlnirea mişcării ascendente a 
informaţiei şi a conştiinţei cu cea descendentă, prin nivelurile de 
Realitate şi nivelurile de Percepţie. Astfel, el apare ca sursa ultimă 
a valorilor noastre, fiind spaţiul de unitate dintre timp şi ne-timp, 
cauzal şi a-cauzal. Există o unitate deschisă (s.m., I.P.-B.) a 
interogării în multiplicitatea răspunsurilor, căci sacrul este intero-
gaţia însăşi. Tocmai acest aspect extraordinar de important îl 
surprinde şi Dorica Boltaşu în numărul 10, din octombrie 2004 al 
„Vieţii  Româneşti”, remarcând că poemele mele din „Zidirea în 
poemul dublu” cresc din interogaţia ontologică pe care se supra-
pun memoria afectivă (imanenţa transcendentă) şi memoria 
culturală (transcendenţa imanentă). Sacrul, ca experienţă, este 
sursa atitudinii transreligioase. Transdisciplinaritatea nu este nici 
religioasă nici areligioasă: este transreligioasă şi ne ajută să 
ajungem la o viziune transreligioasă a lumii. Prezenţa sacrului în 
opera literară este, de fapt, transprezenţa (s.m., I.P.-B.) noastră ca 
scriitori în lume. Extremitatea translucidă a transculturalului 
ţinteşte spre transreligios. Brâncuşi al nostru, al gorjenilor, al 
hobiţenilor şi brădicenenilor, căuta şi el să vizualizeze esenţa 
invizibilă a mişcării, să facă vizibil invizibilul. Cel dintâi ciclu din 
„Utopii ireversibile”, intitulat „Calea spre rai” exact acest aspect îl 
vizează şi-l (trans)textualizează.

Mergând, cu mine, în transmodernism, Victor Nicolae defineşte 
avangarda transmodernistă drept „expresie artistică postpercutan-
tă” şi elogiere a deconstrucţionalismului pe axa Cluj - Munchen - 
Bruxelles - New York, urmată de voltaism şi de reconstrucţie.

În 29-31 octombrie 2004, la Bucureşti, au avut loc „Zilele 
Archaeus” şi-n cadrul lor festivalul ansamblului „Profil”, 
MultiSonicFest/ Trans-Fusion Kontakt. Am asistat la un tip de 
demers categoric nou, cu totul nou, în România, dedicat «fenome-
nului fusion şi trans-fusion» ce rezidă, am înţeles exact, în «mixtu-
ra» de genuri, deci literar vorbind în trans-genul ca atare practicat, 
deocamdată, experimental, dar cu izbândiri incontestabile, de fiul 
meu, tânărul prozopoet Silviu Doinaş Popescu în transromanul său 
poematic „Astrolab pentru Steaua Morgana”, ce i s-a tipărit la 
Editura Napoca Star, din Cluj, în mai 2004.7 Poezia/proza/teatrul 
trebuie să întreţină sonuri/ tonuri/conuri neconvenţionale, purtând 
amprenta discreţiei şi a rafinamentului. Scriitorul, transformat 
într-un sensibil şi uneori dramatic personaj însingurat care îşi 
caută cu disperare „sinele” (ca Dorian Gray)8, cultivă literatura de 
transavangardă. Acesta poate fi Gellu Naum sau Ioan Ţepelea sau 
Theodor Codreanu, atunci când, ca narator, în cărţile despre 
Bacovia, Vieru, Eminescu, Basarabia sau... Lamparia, transcende 
temporalitatea, umanismul, curentul literar, doctrina literară ş.c.l., 
cultivând con brio transmodernismul.
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/ O soluţie. Naraţiunea ca evadare din lumea secularizată

Victor ȘTIR

TREI „CONFESIUNI” PUBLICE

Procesiuni, teatru, vulgarizare

Acum aproape 15 ani am putut urmări seară de seară, pe 
parcursul a vreo două săptămâni, pregătirile pentru 
procesiunea de Înviere într-un sat din Castilla la 

Mancha. Oameni îmbrăcați în haine până în pământ, purtând 
coifuri înalte, cizme, steaguri cu aripi lungi se mișcau lent într-un 
marș mistic. Nu spuneau o vorbă, totul era o tăcere de mormânt. 
Culoarea a tot ce mișca era neagrul, cum altcumva în Spania 
mistică și catolică? 
Într-o scurtă discuție cu preotul, un om de vârstă mijlocie care 
făcea lecții de chitară cu copiii, probabil pentru a-i atrage spre 
biserică, mi-a spus că dintre enoriașii săi nu prea mulți se înghesu-
ie la biserică pe parcursul anului. Atunci, poate, rostul procesiunii 
era să atragă atenția celor apostați, de pe după ziduri și perdele, că 
a sosit sărbătoarea Învierii Domnului. 
La noi, lucrurile stau invers. Credincioșii sunt duminică de 
duminică la biserică, numărul de lăcașuri de cult este insuficient, 
iar cei care nu se spovedesc și nu se cuminecă sunt o minoritate. 
Deci, rânduiala bisericească este acolo unde a așezat-o tradiția în 
istoria noastră. Aer de procesiune au la noi deplasările în grupuri 
la mănăstiri; atunci se merge cu icoana Domnului în format mare, 
se cântă pricesne, cântări de slavă. Ne sunt cunoscute ca niște 
manifestări sălbăticuțe „procesiunile” din anumite zone ale 
Americii Latine unde un bărbat joacă rolul lui Iisus, duce crucea, 
este bătut, răstignit. Mai este obiceiul biciuirii, în care bărbații își 
fac sânge spatele cu niște instrumente de tortură făcute din curele, 
sârmă, cine știe ce, numai să facă pielea să plesnească. Sunt destui 
care își bat cuie în mâini, imitând suferința Domnului și căutând 
astfel mântuirea. Pentru noi, care de atâta timp am înțeles că 
păcatele nu se răscumpără cu porumbei și cu bani la templu, 
aceste spectacole sunt, presupunem, fără a cunoaște profunzimea, 
sub standardul elaborărilor teoretice din teologia catolică. Dacă nu 
suntem capabili să manifestăm iubire față de aproapele nostru, 
personal cred că alte gesturi exterioare sunt minore în a arăta cât 
de cât cine suntem. Închinarea în duh și adevăr, fără prea multe 
semne care să ne „consacre” în ochii celor apropiați, este de bună 
rânduială.

În urmă cu mai mulți ani, o trupă fără nume, purtată de o 
asociație anonimă, a adus în Bistrița o punere „în stradă” a 
răstignirii Domnului. Ce s-a reținut din acel teatru? Violența 
extraordinară arătată față de un om neputincios, care era 
Dumnezeu întrupat. Palme peste față, lovituri de o cruzime ieșită 
din comun cu biciul. Incredibil cum strămoșii noștri romanii erau 
atât de cruzi! De fapt, ne prefacem a nu ști că oamenii erau sfâșiați 
în arenă de animale, că gladiatorii erau puși să lupte până la 
moarte, iar tracul Spartacus, din neamul strămoșilor noștri sud-du-
năreni, a fost răstignit cu sute de răsculați de-a lungul drumurilor? 
Din acea procesiune am reținut doar violența, atât de pregnantă, 
încât mi-a eclipsat frumusețea slujbei de Înviere din acel an și s-ar 
putea să mai fi fost și alții în acea poziție. Ne întrebăm: ce se 
poate arăta în plus despre temă, după ecranizarea lui Zeffirelli? 
Firește că nu orice montare a patimilor poate atinge acel standard, 
dar dacă în spectacolul stradal programat anul acesta la Bistrița, în 
data de 6 aprilie, accentul se va pune pe violență, privitorii nu se 
vor alege cu mare lucru, iar autoritățile nu ar trebui să îngăduie 
maltratarea unui om în piața publică, faptul fiind contrar legii: 
persoana este inviolabilă. Copiii, fără discernământ, care vor roi 
pe lângă „artiști”, vor avea exemple vii ale felului în care se 
lovește.

De la statutul de înălțime a slujbei de Înviere, un teatru ne 
aduce în rândul spectacolelor din America Latină, ceea ce nu este 
cazul; noi nu am cunoscut așa ceva și nu face să regresăm la 
„misteriile” cuielor și biciului, fiind învățați să ne închinăm în duh 
și adevăr. Spaima noastră este că latura duhovnicească a Sfintelor 
Paști ar putea fi surclasată de un teatru al violenței, care, neîndo-
ielnic, nu ar veni de la Domnul, ci ar vulgariza jertfa lui Iisus - 
unul pe care l-au bătut... Exact cum spun sectanții despre Sfânta 
Fecioară: „A fost o femeie...”! 
Dar opinia este personală și lucrurile s-ar putea să fie cu totul 
altfel decât le vedem...

Rușine Europei!

După ce aproape 60 de ani lumea civilizată a arătat spre 
Germania pentru că un austriac nebun, Hitler, și-a demonizat 
contemporanii și i-a ars pe evrei în crematorii - nicio nație nu 
merita pecinginea pe care Hitler a zugrăvit-o pe chipul Germaniei 
- iată că antisemitismul a înmugurit iar. Și nu oriunde, ci în Franța, 
modelul democrației, după unii; Franța, unde s-a strigat în timpul 
revoluției de la 1848 „egalitate, libertate, fraternitate”. Se spunea 
că unele dintre cauzele antisemitismului în istorie erau în directă 
relație cu faptul că, oriunde, evreii stăpâneau finanțele și sărăceau 
lumea. Dacă nu ne înșelăm, într-un text, Nicolae Steinhardt 
demonstra procentul infim de bogați evrei dintotdeauna și e de 
imaginat „splendoarea” sărăcimii majorității din București și, la 
fel, din alte părți ale țării noastre sau ale lumii. Dacă se spunea că 
în Germania existau mulți industriași, bancheri evrei, vulgul a 
generalizat plimbarea de după-masă a unei ariene cu un evreu la 
toată masa populației; toți evreii, la braț cu tinere germane! 
Raționamentul se poate întoarce iar la economic: toate averile pe 
care le-au adunat au fost realizate în statul de drept existent atunci, 
cu legi și mecanisme apte să oprească neregulile. Cine a blocat 
atunci statul german să aplice legea și să-i condamne pe cei care 
furau, de orice etnie ar fi fost, inclusiv evrei germani? 
Ne-am mirat și izmenit cum a fost posibil să se întâmple așa ceva, 
și iată că suntem în situația de a-l auzi pe premierul Netanyahu al 
Israelului chemându-i acasă pe evreii din Europa, pentru că nu mai 
sunt în siguranță! Incredibil! Nu credeam să ajungem așa vremuri. 
Europa „civilizată” se arată ca o arie medievală, în care pe lângă 
antisemitismul istoric, al cărui virus îl credea oricine dispărut, 
apare antisemitismul de sorginte islamică. Acum li se cere doar 
evreilor să plece, dar va veni vremea când li se va cere chiar 
francezilor să plece. 
Este acest antisemitism o secretă „secreție” a globalizării? 
Într-un interviu din mai 2014, Radu Ioanid (istoric și filosof) 
spunea: „În Ungaria, Franța, Austria, Olanda, Grecia, Bulgaria și 
Suedia partidele de extrema dreaptă, unele chiar neo-naziste, 
antisemite și anti-rromi, au crescut în popularitate pe fundalul 
crizei economice cu care s-a confruntat Europa în ultimii ani”. La 
câteva pasaje distanță, revine: „Partidul extremist maghiar Jobbik, 
de exemplu, şi-a deschis filiale în România, Slovacia, Serbia și 
Ucraina și a obţinut aproape 21% la alegerile parlamentare din 
aprilie”. Prof.univ.dr. Aurel Vainer (Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România, membru în Comitetul de Conducere) se 
mira: „Nu înțeleg pe ce bază legală își creează Jobbik filiale în 
România!”. Nu e nicio filosofie de dezbătut, lucrurile sunt clare: 

statele naționale și UE nu trebuie să permită, sub masca libertății, 
manifestări împotriva niciunei etnii sau popor. Dacă așa ceva este 
permis de la nivelul unor state naționale, chiar membre UE, nu ne 
rămâne decât să ne rușinăm că Europa a mai ajuns pe acest prag, 
să nu ne mai socotim oameni și să ne retragem în scorburi. 
Catastrofele politice le repetă istoria când la „manete” sunt cei 
care nu au învățat lecția trecutului. Să ne întrebăm: ce carte știu 
cei care conduc lumea?

Viaţa noastră, hotărâtă în altă parte?!

S-ar putea spune că istoria, deşi la vedere, este un mare secret 
pentru toţi cei care încep să trateze un eveniment. Unii pot spune 
mai multe despre fapte, chiar recente, alţii mai puţine, pentru că 
nivelul de pregătire şi mentalitatea celor care interpretează sunt 
diferite, de asemenea, accesul la documente. Ne amintim din 1989, 
sub influenţa propagandei occidentale, în relaţie cu Nicolae 
Ceauşescu se spuneau asemenea lucruri, încât mulţi dintre cei care 
citeau textele foştilor bursieri occidentali îl socoteau un idiot. Era 
adevărat, pentru că aşa a spus cutărică, şcolit la Heidelberg sau 
peste Ocean. A trebuit să apară cărţile lui Larry L. Watts şi ale 
Laviniei Betea ca să se înţeleagă faptul că lucrurile au stat altfel, 
că omul a fost un ghimpe în coasta sovieticilor, că era un patriot 
român, naţionalist, care a luptat şi pentru tezaurul dus în 1917 în 
„păstrare”, şi pentru profilul economiei româneşti, când ţările 
frăţeşti ne rezervaseră doar sectorul agricol şi puţină industrie 
chimică, în cadrul specializării care se preconiza în CAER - orga-
nizaţia economică a ţărilor din lagărul socialist. 
Fără să avem habar de psihologia popoarelor, dacă există una şi nu 
e decât un clişeu, punem parcursul comunist al Iugoslaviei, 
Ungariei, Poloniei pe seama marilor însuşiri pe care le au aceste 
popoare şi pe care le-ar fi transmis liderilor proprii, iar noi am 
ajuns „aşa” pentru că suntem mămăligari, fără orientare în istorie.

Soarta Europei de est a fost hotărâtă prin procentele influenţei 
capitaliste şi comuniste, scrise pe un petic de hârtie; documentul 
ar fi fost „elaborat” la o întâlnire a lui Stalin şi Churchill la cea 
de a patra Conferinţă de la Moscova, din 1944. Propunerea ar fi 
fost făcută de Churchill, iar Stalin a aprobat doar. Astfel, în 
Grecia influenţa sovietică urma să fie de 10%, iar a Marii Britanii 
de 90%; în Ungaria şi Iugoslavia, sovieticii și Marea Britanie, 
câte 50%; în Bulgaria, sovieticii 75%, iar Marea Britanie 25%. În 
România, sovieticii trebuiau să aibă 90% influență, iar Marea 
Britanie 10%, dar în final întreaga influenţă a fost adjudecată de 
Moscova.

În lumina procentelor transpuse cu sfinţenie de sovietici, se 
poate vedea de ce sârbii aveau Vegeta, ungurii gulaş, bulgarii BT 
şi parfum de trandafiri, iaurt cu fructe. Noi, ceva turţ şi cartelele 
de după război, reintroduse când păream că ne conducem singuri, 
spre idealuri măreţe. Ne consideram incapabili să producem aşa 
ceva; n-am ştiut, ne ziceam, pe când foaia de parcurs dată de 
sovietici hotăra cam totul; incapabili în multe, cum ne conving 
unii, inclusiv că, dincoace de munţi, am fost neştiutori să 
construim case şi biserici de piatră, ca saşii şi ungurii. Fireşte că 
adevărul e în altă parte.

Peste cincizeci de ani, probabil, se va şti cine a hotărât viaţa 
noastră de azi.

Citind prefaţa Simonei Popescu la „Calea Şearpelui”, un ciudat 
miraculos text, al transavangardistului Gellu Naum, mi-am 
consemnat că „tot textul (lui Gellu Naum - n.m., I.P.-B.) este o 
(auto)iniţiere în atingerea acestei stări de mare libertate, de 
renaştere, de metamorfoză personală” şi „despre cum să faci să fii 
fără de moarte (iar nu „nemuritor”!)”. Confesându-se lui Victor 
Brauner că se mişcă printre miracole, fără „nici cea mai mică 
umbră de delir de grandoare în asta”, voia să-i spună că poezia ca 
mod de viaţă cu totul nou este miracolul, unul concret, trăit, nu 
livresc, „din auzite”. „Mă aflu în centrul pământului - îi scria 
Gellu Naum lui Victor Brauner - ,... în miezul lui şi acest punct e 
determinat de prezenţa mea... E un alt spaţiu pe care mă mişc, e 
foarte greu dată fiind noutatea completă a lucrului. Miracolul a 
devenit cotidian..., el face parte din gesturile mele”.9

Pricepem că o capodoperă este cel mai fericit caracterizată de 
„libertatea de a nu muri”, de a-şi schimba pielea, întocmai ca 
şarpele. Aşa pot fi mai bine înţelese ideile lui (ale scriitorului 
- n.m.) despre dobândirea de „consistenţă”, despre „memoria 
frenetică”, despre metamorfozele identitare de dincolo de timp, 
despre „schimbarea de piele” prin care eşti „identic şi felurit”. 10

Obsesia şarpelui o am eu însumi din copilărie: „...dintr-un 
măceş /înflorit a ieşit un şarpe/ ca un curcubeu/ şi-n loc să mă-
nspăimânte/ a început să cânte/ dintr-o mie şi una de harpe”’’11. 
Numai că memoria îi modifică apariţia ritualică, sacră. Copilul 
care eram avea o frică viscerală faţă de şarpe. Fugeam de mâneam 
pământul, după ce încremeneam preţ de o secundă, cu impresia că 
acesta mă urmează gata-gata să mă muşte, de călcâi. într-o 
dimineaţă de vară, după o ploaie, mergând desculţ pe-o potecă, am 
călcat cu tălpile goale pe el. Am trăit întreaga zi cu impresia că mă 
voi îmbolnăvi. Numai că noroc cu mama mea care mi-a spus: „N-a 
fost şarpele tău, a fost altul”. Dar eu n-am înţeles atunci nimic din 
fraza aceea obscură, încifrată, sibilinică. Mama mea voise să-mi 
comunice un aspect rar, tainic, de neînţeles: şarpele meu o să mi se 
arate mult mai târziu, sub formă de expresie a sufletului. Şarpele 
vizibil este o hierofanie a sacrului natural. El reprezintă dialectica 
materială a vieţii şi morţii, moartea ce iese din viaţă şi viaţa 
izvorâtă din moarte. El îngemănează deci contrariile. Este un zeu 
străvechi, bătrân, care creează timpul prin sine însuşi. Sacrificiul 
şarpelui constituie o reluare a schemei clasice a iniţierii, adică o 
moarte urmată de o înviere. El este dublu şi unic, androgin şi 

geamăn. El este curcubeul care uneşte lumea de sus şi de jos şi nu 
se arată decât după ploaie. Poate fi deci cooptat ca strămoş mitic 
al transmodernităţii?!

Alături de el, Theodor Codreanu a adus extraordinarele 
complexe arhetipale ale lui Narcis şi Orfeu. Cartea domniei sale 
despre George Bacovia12 este un cap de drum nou, o capodoperă 
deci, a unui alt fel de critică, de tip (neo)hermeneutic. Ca unul 
care am optat încă în urmă cu un deceniu pentru o asemenea cale, 
recunosc în Theodor Codreanu deopotrivă un comiliton şi un 
maestru şi îl felicit pentru curajul (trans) axiologic/(trans)/episte-
mologic de a fi spus un „nu” categoric direcţiei criticii impresio-
nist-foiletonistice. Aşadar Mihai Eminescu, George Bacovia, 
Grigore Vierii sunt transmoderni (nu transmodernişti, acest 
concept, cum am specificat anterior, este o secţiune a literaturii 
contemporane care, opunându-se postmodernismului, nu îl neagă 
ci-l recuperează valoric şi ontologic) şi-n studiul la care lucrez 
acum voi identifica elementele de-a căror transprezenţă ne folosim 
ca să ne facem efortul mai lejer, eu şi ucenicii mei, de la UCB 
Târgu-Jiu, căci Mihai Eminescu este un uriaş prozator/ romancier 
transmodern/ transmodernist, un veritabil transromancier. (IPB)

(Va urma)

...Transmodernismul - un nou curent literar (I)
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Lucian GRUIA

Două observații despre roman: Radu Mareș și Gheorghe 
Crăciun

« În fine, şi Nichita, într-un interviu, dacă-mi amintesc eu bine, 
pe care i l-a luat Păunescu, acesta i-a şi spus : „Ce zici, dom’le, că 
Marin Preda al nostru n-are succes în Anglia ?” Nichita, cu candoa-
rea lui formidabilă, a spus : „Cu atât mai rău pentru englezi.” 
Vasăzică, paguba-i a lor dacă sunt tâmpiţi. Asta este…

Dacă-mi îngăduiţi, vreau să merg şi pe revers. Ştiind c-o să-i 
indignez pe mulţi dintre cei de aici. Un scriitor român, Constantin 
Virgil Gheorghiu a scris o capodoperă. Eu nu mă pronunţ, nu sunt 
critic literar. Marian Popa m-a convins în Istoria literaturii că Ora 
25 este o capodoperă. A fost tradusă în vreo 25 de limbi sau mai 
mult, poate 35, s-a făcut un film la Hollywood, cu Anthony Queen 
în rolul principal, ceea ce e un lucru mare. Eu sunt de părere că ei 
au altă unitate de măsură faţă de noi. Noi măsurăm cu stânjenul, ei 
măsoară cu yardul. Această carte are o istorie destul de complicată. 
A fost scrisă sau rescrisă de Monica Lovinescu. Autorul e un tip 
infect etc., dar cartea există, tale-quale, există această Oră 25. Ea a 
fost publicată în România într-un tiraj de vreo 25 000 de exemplare 
după Revoluţie. Ştiu precis lucrul ăsta. Eh, critica noastră nu spune, 
n-a luat act de existenţa romanului numit Ora 25. Trebuie să 
spună : Dom’le, un mapamond întreg, cu toţii sunt nişte idioţi, dau 
bani, traduc, cumpără această carte care este o tâmpenie. Marin 
Preda a spus-o explicit : „Constantin Virgil Gheorghiu – zero, nu 
contează ca scriitor”. Asta a spus-o el, care a fost însă un scriitor 
pătimaş ca oricare scriitor. Criticii literari n-o spun. Ei construiesc 
canoane, în care pun nişte titluri de, eu vă spun sincer, rămân 
stupefiat, stupefiat…»

Participarea la un colocviu despre roman organizat de 
revista Familia din Oradea.

« Gheorghe Crăciun : Aveam mâncărici pe limbă în momentul 
în care îl auzeam pe Radu Mareş evocându-l pe Marin Preda şi 
aducându-ne aminte de această afirmaţie a lui că scriitorul român 
„scrie cu limba”. Dacă aţi avut în mână jurnalul lui I. D. Sârbu, 
acolo există o chestie absolut uluitoare. I. D. Sârbu îi dă lui Blaga să 
citească Moromeţii, revine peste o vreme, îl întreabă : „Ei, l-ai citit 
pe Marin Preda, ai citit Moromeţii ?” Răspuns din partea lui Blaga : 
„Nu pot să citesc o astfel de literatură. Mă doare limba.” Nu 
comentez. Dar lucrurile sunt clare. Ce-nseamnă să scrii cu limba ?

A doua observaţie şi, într-un fel, acum intru în rezonanţă cu 
Radu Mareş. Am ieşit prima dată din ţară în ’90, vara, am ajuns la 
Paris, m-am întâlnit cu Dan Culcer, un foarte bun critic literar, 
păcat că s-a cam lăsat de critică, un mare constructor al unei mari 
reviste şi astăzi, revista „Vatra”, şi chiar un critic dizident, printre 
puţinii critici dizidenţi ai noştri înainte de ’89, care m-a dus pentru 
prima dată într-o librărie FNAC. O librărie FNAC este un fel de 
supermarket de cărţi. Am ajuns şi-n zona estică, de cărţi estice, 
unde pe atunci nu exista pe raft nici un scriitor român, în schimb 
am văzut etalate pe o masă cel puţin zece titluri de Soljeniţân. 
Sigur, citisem şi eu aşa, datorită prietenilor, înainte de ’89 O zi din 
viaţa lui Ivan Denisovici, Pavilionul canceroşilor, dar nu mai mult 
decât atât şi, sigur, am avut un moment… zic : „Extraordinar, uite 
ce succes”, la care Dan Culcer zice : „Ştii ceva, fă aşa cu degetul 
pe o copertă, uite asta, de pildă, şi, dacă vrei, mâine vino ca să-ţi 
găseşti urma.” Ce ne spune nouă lucrul acesta ? O literatură 
ideologizată în momentul în care îşi sfârşeşte misiunea politică nu 
prea mai e literatură. » (Extrase din Nr. 11-12 (469-470) 
Noiembrie-Decembrie 2004. ZILELE REVISTEI FAMILIA 
Ediţia a XIV-a 28-29 octombrie 2004.Colocviul Romanul 
(performanţe, circumstanţe, perspective)

Gheorghe Crăciun trăgea spuza pe turta lui, introducând o mică 
rezervă mentală (nu prea mai e) în afirmația prea categorică. Există 
o literatură mare, care este literatura rusă, în care au scris Lev 
Tolstoi, Feodor Mihailovici Dostoievski, Boris Pasternak, 
Soljenițân, o literatură « ideologizată » care pare că nu răspunde 
criteriilor lui Radu Petrescu, despre literatura eliptică de istorie. 
Dar o literatură ce nu pierde din forță, chiar dacă, evident, integri-
tatea mesajului ideologic transmis în momentul publicării nu putea 
fi asigurată un secol și jumătate mai târziu. Cred că situația este 
aceeași și pentru Dante, Cervantes sau Shakespeare

Dar lectura jurnalului lui Radu Petrescu ne permite acum să 
înțelegem mai precis ce înțelegea prozatorul prin elipsă.

Operele unora au ajuns imediat la publicul cărora le erau 
destinate, cel rusesc, altele au fost interzise în Rusia și a trebuit să 
fie exportate clandestin pentru a ajunge la un public, care nu era 
decât în mode secundar al lor. Apoi și-au atins publicul inițial, cu 
întârziere. Nu e important dacă Soljenițân mai este citit în Franța. 
Chiar ieri, fâcând coadă la o tarabă mobilă de fabricat și copt pizza, 
dimpreună cu soția mea, am descoperit o casă de cultură de cartier, 
deschisă încă la orele 20, în holul căreia erau câteva rafturi de cărți 
de consultat, de luat, gratuite adică, pe care le depuseseră cititori 
care nu țin să aibă biblioteci acasă, sau s-au săturat de anumite cărți, 
pe care le oferă gratuit unor necunoscuți ce vor trece din întâmplare 
pe acolo. Bun obicei acest schimb de cărți liber de orice constrânge-
re. Am intrat și mi-am ales câteva cărți pe care fie că le citisem 
cândva pe ascuns în România, importate tot pe ascuns din Franța, 
fie că erau cărți despre care auzisem dar nu mi-au căzut în mână sau 
nu mă interesaseră suficient pentru a face efortul de a le căuta și citi.

Iată lista cărților luate cu mine : Alexandr Soljenițân, Primul 
Cerc și Arhipelagul Gulag, vol. I, Henri Massis, Elogiul 
Occidentului, Stanislas Andre Steemann, Asasinul locuișete la 

numărul 21. E important de marcat că Solejnițân fusese editat de 
France Loisir, casă de ediură care se adresează, sub formă de 
abonamente, unui public foarte divers, deloc select, amator pur și 
simplu de lectură. Pot oare trage concluzia că Soljenițân ajunsese și 
la gospodinele de 40 de ani, casnice ? Nu știu. Edițiile la care mă 
refer datează din 1976, adică patru ani după ediția franceză inițială. 
Ceea ce ar însemna că « produsul » a parcurs ciclul comercial de 
lux integral în patru ani. Urmau editiile populare în colecția Livre 
de poche. Pavilionul canceroșilor a fost fost tradus la Julliard în 
1968 și a intrat în colecția d buzunar în 1970. E adevărat, tema este 
mai puțin politică, mai degrabă « general umană ».

Ion Lăncrănjan. O scrisoare către Romulus Guga despre 
« ideologul » D. Culcer

În anul de grație 1983, redactorul șef al revistei Vatra, Romulus 
Guga, primise spre publicare un fragment din lucrarea lui Ion 
Lăncrănjan intitulată Cuvânt despre Transilvania. Fragmentul era 
însoțit de o scrisoare către Guga, pe care o reproduc mai jos. 
Originalul se află în arhiva Guga, eu posed o xerocopie pe care am 
făcut-o cu acordul lui Romulus Guga, întrucât numele meu era 
pomenit în epistola autorului Eclipsei de soare, în termeni 
interesanți și mai ales fiindcă se parafraza o ipotetică declarație a 
mea referitoare la cartea lui Lăncrănjan, care nu apăruse încă. 
Iată epistola lăncrănjanescă : 
 
7. VI. 1983. 
Stimate Romulus Guga, 
Revista « Vatra » ar face, cred, un serviciu cultruii contemporane, 
și adevărului, dacă ar publica în paginile ei alăturatele însemnări, 
nu de alta dar lucrarea numită « Cuvînt despre Transilvania » nu a 
fost dată la iveală pentru a strica « relațiile dintre români și 
unguri », cum spunea, mai ieri-alaltăieri « ideologul » D. Culcer. 
Aștept, în orice caz, un răspuns. 
7. VI. 1983.

Cu bine și cu 
sănătate,
Ion Lăncrănjan

Fragmentul trimis nu a apărut. A fost cenzurat sau refuzat de 
Romulus Guga, nu știu ?

Opinia mea despre romanele lui Lăncrănjan, așa cum am 
formulat-o într-o cronică literară, nu are nimic de-a face cu această 
epistolă. La o observație privitoare la publicistica sa, Lăncrănjan 
îmi răspundea acoperindu-se cu o căciulă dogmatică, de frica 
criticii ideologice care i se puteau aduce de către apărătorii colecti-
vizării agriculturii. Eu îl lăudam tocmai fiindcă, alături de Marin 
Preda, a avut curajul să descrie catastrofa produsă de această 
dogmă comunistă antițărănească.

Mi se acorda în această epistolă titlul de ideolog, în ghilimele, pe 
care aș fi vrut poate să-l pot îndeplini laVatra, doar că ceea ce se vedea 
în revistă exprima de o manieră foarte relativă ideologia mea politică 
și culturală. Mai ales în condițiile cenzurii și în raport cu oscilațiile 
morale și politice ale conducerii și ale colegilor mei, așa cum se vor 
vedea ele mai ales în pentru mine faimoasa ședință de partid în care 
am fost pus la colț, nu la zid, aproape în mod unanim, profitându-se de 
o serie de greșeli tactice ale mele, de coeziunea momentană de interese 
a unor colegi și de intervenția hotărâtoare a Securității care a organizat 
din umbră totul, pedepsindu-mă pentru activitatea mea deviantă de la 
linia partidului, mereu mișcătoare de altfel.

Precizez că pentru mine nu există o sinonimie între maghiar și 
ungur. Primii sunt vorbitori de maghiară, care trăiesc în interiorul 
ca și la periferia statului Ungaria. Unguri sunt toți cetățenii 
Ungariei, care nu sunt toți maghiari. Mai mult chiar, printre ei se 
află un număr însemnat de etnici nemaghiari, maghiarizați prin 
acculturație violentă sau lentă.

Cartea lui Ion Lăncrănjan este un răspuns schematic, superficial 
și slab documentat la o sumă de teze iredentiste sau doar anti-
românești, din domeniul propagandei maghiare tradiționale. 
Politica și contra-propaganda statului român după 1920, în raport 
cu aceste probleme, a fost superficială și ineficientă. Și așa a rămas.

Cum am mai precizat, discutarea divergențelor legitime și 
ilegitime se poate realiza doar de către persoane care știu despre ce 
este vorba. Nu indignările și amenințările fac o politică (din nici o 
parte, de altfel), dar nici cedările unei dintre părți — în cazul nostru 
partea româneasacă — în numele bunelor relații de menținut cu 
orice preț. Cea mai gravă greșeală a lui Ion Lăncrănjan este 
indignarea. Un om care nu cunoaște limba maghiară, sau dacă o 
cunoaște oleacă, nu are acces la cultura acestui neam, de fapt se 
bagă în vorbă, dar poate fi combătut ușor. Reacțiile maghiare din 
România (discrete și secrete) ca și cele ungare au mizat pe indigna-
re și ele. Deci tot o reacție viscerală.

Polemica iscată de capitolele unor cărți de memorialistică, 
etnografie sau istorie, de articolele lui Ilyes Gyula din Magyar 
Nemzet sau de memorii trimise de Janos Fazekas sau Kiraly Karoly, 
lui Ceaușescu, reacțiile interne sau externe pot fi reconstituite în 
România și prin consultarea arhivelor DGPT, pentru perioada de 
până la 1977. Am publicat această scrisoare care poate fi preluată 
de un editor al operei lui Ion Lăncrănjan. Bădia nu a fost un mare 
scriitor, dar a știut care erau temele mari pe care un aspirant la 
statutul de mare scriitor român trebuia măcar să le trateze cu 
prioritate. Din acest unghi, Lăncrănjan a fost un cetățean onorabil 
și un patriot. Chiar dacă asta nu place unora din cei care nu i-au dat 
dreptul nici măcar să se indigneze liber. 

Dan CULCER / Din Jurnalul unui vulcanolog (VIII)

Dorin N. Uritescu s-a născut la 18.02.1944 în Vinerea 
– Cugir, judeţul Alba. Este absolventul Facultăţilor de Limbă şi 
literatură Română (Universitatea Bucureşti) şi de Istorie – 
Filosofie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) şi doctor 
în filologie la Universitatea Bucureşti (2005).

Autorul, care a obţinut gradul I profesoral cu nota 10 şi 
doctoratul cu magna cum laude, a publicat până în prezent 
cercetări care urmăresc evoluţia limbii române contemporane 
(de gramatică, dicţionare etc), volume de versuri şi analizele 
literare originale, pentru licee, ale unor opere clasate deja de 
critica literară şi manualele şcolare.

În volumul FASCINAŢIA NUMELUI Studiu al creaţiei 
lexico-semantice şi stilistice (Ed. S.A.I.S. Bucureşti, 2009) 
autorul analizează figura de stil denumită antonomază, urmă-
rind  evoluţia cercetărilor în aceste sens, pe plan european şi în 
ţară. Deşi definiţiile acestui trop sunt considerate incomplete, 
pentru a porni lămuriţi într-o oarecare măsură, prezentăm una 
dintre ele şi anume pe cea extrasă din cartea: Gh. N. 
Dragomirescu - Mică enciclopedie a figurilor de stil (Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975): „antonomază (...) 
figură de substituţie prin care se înlocuieşte: a) un ume propriu 
de persoană cu unul comun (tratat ca nume propriu) sau b) un 
nume comun ca unul propriu (tratat ca nume comun), pe baza 
unei relaţii de interpretare cvasisinonimică: numele (comun sau 
prpriu) trebuie să exprime o caracteristică a celuilalt.”  Să 
exemplificăm cele două cazuri enunţate. antonomaza numelui 
propriu pentru un nume comun: „Un Potemkin de Olt, 
Gheorghe Păunescu, fostul primar al Slatinei, acuzat că a 
inventat 4,5 hectare de străzi.” (revista „Adevărul”, 01.11.2004) 
În acest caz, numele propriu Potemkin desemnează numele 
comun de farsor, întrucât se ştie că generalul rus, ca s-o încânte 
pe împărăteasa Rusiei, a comandat confecţionarea unor sate de 
carton, în Caucaz, populate de prea plecaţi actori – ţărani.

b) antonomaza numelui comun ca nume propriu: „După 
încercarea de reabilitare a politicii economice ... din vremea 
Tovarăşului...” (revista „Academia Caţavencu”, 12-
18.01.1993) Numele comun Tovarăşului este folosit pentru a 
desemna numele propriu Nicolae Ceauşescu.

Interesul cercetătorului nostru a fost trezit de faptul că 
antonomaza este folosită încă din Antichitate şi tot mai 
frecvent în zilele noastre. Cercetând studiile de retorică 
dedicate fenomenului, Dorin N. Uritescu ajunge la concluzia 
că acestea sunt incomplete, cel mai important fiind Entre 
identification el catégorition. Lʹantonomase du nom propre en 
français de Sarah Leroy, 2001, Press de LʹUniversité Paul 
Valéry, Montpellier dar numai pentru antonomaza numelui 
propriu pentru nume comun.

Autorul abordează o analiză istorică a cercetărilor în 
domeniu concluzionând că aceste teorii se pot grupa în trei 
direcţii privind legătura dintre limbă şi discurs: lexicalizarea, 
sensurile figurat - primar - produs şi schimbarea categorială ce 
ţine de natura relaţiilor dintre numele propriu şi cel comun.

Analizând în profunzime fenomenul, autorul cercetează me-
canismul prin care numele propriu se transformă în nume 
comun, cât şi producerea particulară de sens. Exemplele sunt 
desprinse din presa scrisă ba chiar din discursul stradal.

Autorul propune o încadrare gramaticală a antonomazei şi o 
categorizare bazată pe funcţia ei discursivă. De asemenea 
cercetează sensul metaforic al antonomazei, realizând o 
comparaţie între antonomază, metaforă şi sinecdocă.

Pe parcursul lucrării, Dorin N. Uritescu analizează valoarea 
stilistică a tuturor tipurilor antonomazei. 

Un alt capitol este dedicat prezentării antonomazei în 
imaginea grafică şi fotografică.   

Spectaculoasă şi hazlie este prezentarea antonomazei ca 
nume de insultă: „Treziţi franţuzoaica din voi! – cu sens de 
femeie libertină.  Cercetătorul schiţează un studiu istoric al 
domeniului, pe o perioadă restrânsă. Pe parcursul extinderii 
cercetărilor şi definiţia antonomazei s-a îmbogăţit. Fontanier, 
în Les Figures du discours (Flammarion, Paris, 1830) adaugă 
la cele două tipuri enumerate în Mică enciclopedie a figurilor 
de stil încă două şi anume c) substantiv propriu pentru substan-
tiv propriu şi d) substantiv comun pentru substantiv comun. Să 
exemplificăm: Nume propriu pentru nume propriu: „Maria 
este o Messalină”, adică o vicioasă. Nume comun pentru nume 
comun: „A fi turc”, adică om încăpăţânat.

Un capitol demn de interes îl reprezintă cercetarea antono-
mazei în lucrarea Istoria literaturii române de la origini până 
în prezent (1941) de George Călinescu.

O altă noutate o constituie o analiză paralelă a unor 
autonomaze în limbile română şi franceză.

Concluzionăm că cercetarea antonomazei, aşa cum o face 
Dorin N. Uritescu este plină de farmec datorită exemplelor 
analizate pertinent iar partea gramaticală este limpede.

Prof. Univ. Dr. Mircea Borcilă, caracterizează astfel, în 
Cuvânt înainte, această carte: ”Dincolo de coordonatele 
lingvistice majore între care se înscrie şi de evaluarea rezulta-
telor de specialitate la care ajunge, cartea de faţă are şi marele 
merit de a fi scrisă cu o acurateţe şi o prospeţime a expresiei 
cum rar se atestă în lucrările de lingvistică. Într-o epocă în care 
disciplinele umaniste, în ansamblul lor, tind să îşi piardă 
vertiginos atracţia pentru o arie mai largă de cititori, cartea lui 
Dorin N. Uritescu poate trezi interesul genuin al oricărei minţi 
deschise spre cunoaştere şi poate furniza o lectură fascinantă 
pentru intelectualul de orice formaţie.”

Dorin N. Uritescu - FASCINAŢIA 
NUMELUI (Antonomaza)
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„Medicul închisorii ne informează că ai tensiunea 24/12. 
Asta-i puțin, canalie (ea avea șaizeci de ani), 

o să te facem să ai 34, ca să crăpi, 
lepădătură, fără nici o vânătaie, fără bătăi, fără fracturi. 

Numai că n-o să te lăsăm să dormi!”

(Alexandr Soljenițîn, Arhipelagul Gulag)

La 1 aprilie 1977, când a fost arestat, după câteva luni de 
„dans cu Securitatea” pe muchia cuțitului, Paul Goma 
avea 41 de ani. Poate că îi albiseră barba și părul, însă 

era un bărbat tânăr. Era la vârsta la care colegii săi de generație și 
de breaslă își dădeau silința să se căpătuiască. Unii dintre ei 
făcuseră, ca și Goma, pușcărie politică. Ce s-a petrecut între 1 
aprilie și 6 mai 1977 (data eliberării din arestul Securității Rahova) 
se știe și poate fi citit în cele două volume în curs de reeditare, 
Culoarea curcubeului ′77 și Cod „Bărbosul”, la editura Ratio et 
Revelatio. Ce scria Goma, încă la cald, în 1978, aflat deja în 
refugiu politic, despre cutremuratul și cutremurătorul an 1977 este 
confirmat de documentele ajunse până la noi „grație” Securității. 
În Culoarea curcubeului, scriitorul rememorează secvența trans-
portării sale în regim de urgență la Spitalul MAI. Între timp, în 

sfârșit, radio Europa Liberă  difuzase „Testamentul”, pe care 
Dumitru Țepeneag avea consemnul să îl dea publicității în cazul 
arestării lui Paul Goma. Am mai scris despre acest document, care 
este reprodus și în volumul Scrìsuri I. 1971-1989, Curtea Veche, 
2010. Tot ce „prevăzuse” Paul Goma că i s-ar fi putut întâmpla în 
cazul arestării, s-a întâmplat ori era în curs de a se definitiva. De 
ce textul a ajuns abia după trei săptămâni (poate ceva mai mult) la 
urechile opiniei publice, rămâne încă de aflat. Cert este că dacă ar 
mai fi întârziat câteva zile, nu ar mai fi avut cine să ne lase 
mărturia despre Mișcarea pentru drepturile omului. 

„Generalul s-a aşezat lângă mine, mi-a luat tensiunea... Eram 
pe jumătate adormit. (...) S-a ridicat, l-a chemat pe medicul de la 
Rahova, cel cu servietă: 

– Ce tensiune a avut atunci când...? – intrase şi el în joc.
Doctorul Servietă s-a postat cu spatele spre mine şi i-a şoptit 

ceva. 
– Cââât?, s-a mirat generalul. Douăzeci şi şapte?”
Nu știm dacă notarea în fișa medicală de deținut a valorii de 

23/12 la 27 aprilie 1977, de către dr. Radu, medicul închisorii, este 
de dinainte sau de după investigația de la Spitalul MAI. În aceeași 
fișă medicală sunt consemnate diagnostice și tratamente, până la 
data de 3 mai. Un raport al serg.mj. Vasile Vîlcu, aflat în serviciu 

la data de 2 mai 1977, consemnează intervenția colegului de 
cameră al lui Goma, care l-a avertizat pe gardian că  „în jurul orei 
10.35, arestatul GOMA PAUL de la camera 5 a avut o criză de 
inimă pe care n-a semnalato [sic]. Văzând situaţia arestatul STAN 
IOAN cu care este în cameră m-a sunat şi mi-a spus că arestatul 
GOMA se află încă în criză. (...) După puţin timp arestatul STAN 
IOAN mi-a cerut un foc şi mi-a spus că întradevăr colegul lui de 
cameră suferă de inimă şi că n-ar fi exclusă situaţia să se întoarcă 
cu faţa către perete într-o asemenea criză şi să-l găsim rece.” Pe 
acest document, la 3 mai, a doua zi după raportare, col. Vasile 
Gheorghe, imortalizat de Paul Goma cu supranumele „Grenadă” 
(datorită tehnicii avansate de „mângâiere” cu pumnul), a pus 
următoarea rezoluție:

„Dr. Radu,
În fiecare zi sau ori de câte ori este nevoie, arestatul să fie 

consultat şi tratat. Paza arestatului se va face în regim de [cuvânt 
neînţeles: maximă?] urgenţă.” 

După 3 zile, mai exact, la 6 mai 1977, Paul Goma a fost 
încredințat soției și socrului. Termenul încredințat este cel mai 
potrivit în context, deoarece scriitorul n-ar fi putut ieși singur, pe 
picioarele lui, din închisoare. Securitatea încercase o moarte 
perfectă, dar subiectul principal i-o dejucase, cu ajutorul câtorva 
cunoscuți și al opiniei publice internaționale. Regimul comunist de 
la București apăra prin orice mijloace „secretul de stat”, inclusiv și 
mai ales prin anihilarea „dușmanilor”. De data aceasta, 
încăpățânarea „trădătorului” de a striga chiar și cu ultimele puteri 
că regimul și Securitatea sunt criminale s-a dovedit invincibilă. 
Năstrușnicia situației constă în aceea că dacă Securitatea ar fi 
reușit să îl ucidă lent și „fără urme” (fără nici o vânătaie, fără 
bătăi, fără fracturi, vorba martorului citat de Soljenițîn), printr-un 
curat stop cardiac la momentul potrivit, în urma administrării 
științifice de aconitină, scandalul ar fi fost imens. Nu prin simpla 
dispariție fizică a deținutului, ci prin reverberațiile pe care le-ar fi 
stârnit textul Testamentului, dacă ar fi fost dat publicității prea 
târziu pentru salvarea scriitorului. Este și motivul pentru care 
Ceaușescu a luat foc (vâlvătaia s-a extins de la vârful piramidei 
spre „sala mașinilor”: Securitatea) auzind cum regimul în fruntea 
căruia trona şi numele îi erau incriminate avant la lettre. Căci, 
după cum știm, grija cea mare a regimurilor ideologice nu este res-
pectul pentru adevăr, ci camuflarea lui.

„şi o uşă s-a deschis şi au intrat Ana-Maria fără Filip şi 
socru-meu fără Lulu soră-sa şi Ana-Maria a început să strige Ce 
i-aţi făcut criminalilor când l-aţi arestat era om şi-acuma-i cârpă ce 
i-aţi făcut? şi eu voiam s-o potolesc s-o asigur că îi povesesc eu 
acasă dar Ana nu se lăsa striga ceva cu pupilele Ce i-aţi dat? L-aţi 
drogat criminalilor!”

Graba eliberării din 6 mai ne spune câteva lucruri: 1. că oricât 
de rea ar fi fost starea lui Paul Goma la această dată, cu o zi-două-
o săptămână înainte fusese mult mai rea; 2. că stoparea asasinării-
fără-urme i s-a datorat tot lui Goma, care încă din 1976, „cunos-
când Securitatea pe dinăuntru”, a simțit nevoia să își ia o măsură 
de precauție (ajunsă la noi, prin adeverirea celor exprimate, ca un 
document ce probează criminalitatea regimului comunist), printr-
un memoriu-testament, pe care în 1977 l-a actualizat 
încredințându-l martorului său, Dumitru Țepeneag, aflat la Paris; 
3. că arma cea mai eficientă împotriva regimului comunist a fost 
ne-tăcerea/ neconsimțirea la abuz și crimă, fie și ca o formă 
minimală de solidarizare cu victimele, însă, în cazul de față, în 
primul rând ca o formă de autoapărare (contraexemplul îl constitu-
ie tăcerea asupra arestării lui Gheorghe Ursu, asasinat și cu bătăi, 
și cu fracturi, și cu hemoragii interne... tot în arestul Securității 
din Calea Rahovei, în 1985!); 4. un aspect mai puțin vizibil: statul-
Securitate nu avea de gând să renunțe la eliminarea celui mai 
consecvent, incomod, imbatabil opozant pe care l-a avut regimul 
Ceaușescu. 

„Ţinea în mână o hârtie. Un imprimat-tip cât un sfert de coală 
obişnuită. O ţinea spre el, dar eu eram obişnuit să citesc de-a-
ndoaselea. Am citit esenţialul: acolo unde trebuia să se afle numele 
«trimisului», al bolnavului, era scris de mână cu cerneală: 

«Consemn X». 
În sfârşit! Măcar pe hârtia aceea eram deţinut, mi se recunoştea 

acest drept. Dreptul la ne-identitate. 
Ba nu: deţinuţii – adică cei condamnaţi – poartă un nume. 
Ba da: uneori, nici deţinuţii condamnaţi nu au nume.” 
În timp ce noi legitimam comunismul prin tăcere, Goma 

suferea pentru drepturile noastre, învățându-ne cum se apără 
numele/ identitatea.

Flori BĂLĂNESCU / „Consemn X” – moartea se amână până la noi ordine

PAUL GOMA 80
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Co-fondator al Breslei Scriitorilor din Chattanooga, 
predă “creative nonfiction” şi discipline umaniste 
studiate în Vest. Scrie proză şi poezie, fiind interesată 

de scrierea care sfidează genul. La conferinţa din 2009 (the 2009 
Bread Loaf Writers’Conference), la secţiunea proză,  a fost 
considerată o ‘Margaret Bridgman Scholar’; în 2005 s-a bucurat 
de o altă dovadă a preţuirii talentului şi muncii ei:  Dairy Hollow 
writer’s residency). Nominalizată de două ori la premiul Pushcart, 
Rebecca publică în revistele New England Review, Northwest 
Review, New Orleans Review, Orchid, Quarter After Eight, Wicked 
Alice, Barrelhouse, Midwest Quarterly, Margie. 

* Volume de versuri publicate: The Terrible Baby (Dancing 
Girl Press, 2006); I Will Not Give Over ( Aldrich Press, California, 
2013); 

* Roman: CLICK (New Rivers Press 2014).

Poveste de dragoste  
                                
Dragoste e atunci când tata îşi încolăceşte mâinile în jurul taliei 

mamei. El îi dă un sărut  grăbit înainte de a o lăsa să se întoarcă la 
sobă. Dragoste e atunci când patul dublu al părinţilor tăi e plin de 
secrete curtenitoare şi întunecate, un pat aşa de înalt că trebuie să 
te urci în el, trăgând cuvertura într-o parte. Bagă-ţi capul sub 
pături. Trupurile lor sunt acolo, atât de tinere, de bronzate şi 
subţiri. Cuibăreşte-te între ei. Chiar cu câţiva ani înaintea acestei 
zile, ei s-au mutat împreună şi te-au făcut pe tine, un bărbat şi o 
femeie potrivindu-se de minune. Doreşti asta, un băiat care să te 
urmărească cu ochii  tatălui tău fixaţi pe mama ta când traversează 
bucătăria să ajungă la frigider, cu  un castron mare în mâini,  plin 
cu salată de varză tăiată, şi  desculţă, lovind podeaua uşor.     

  
Ai nouă ani şi mama ta îţi spune că într-o zi ai să sângerezi. 

Sânii îţi înmuguresc. Iată  semnul, zice ea, şi sângele va veni şi el 
şi apoi vei fi femeie şi copii  vor ieşi din tine. Ai zece ani şi simţi 
privirile băieţilor pe fiecare părticică a trupului. Înconjori terenul 
de joacă şi ajungi la tobogan. Urci scara înaltă, îţi întinzi bucata de 
pânză ceruită şi te aşezi pe ea, împingi, şi apoi eşti departe, 
zburând.  Când atingi pământul, îi simţi ochii fixaţi pe tine. Alergi 
la sală şi acolo găseşti sfoara. Urci, folosindu-ţi picioarele ca să 
ajungi în vârf, apoi aluneci coborând, iar ochii lor îţi cercetează 
fiecare parte a trupului,  în timp ce tu arzi, simţind o tainică 
zvâcnire, şi ştii că  de undeva, de departe, te vede cineva. El e.     

 
Băgată în pat, sub cuvertura galbenă şi înflorată, citeşti despre 

nimfe şi fauni. Tu eşti o nimfă şi când faunul vine după tine, nu 
eziţi fiindcă eşti sălbatică şi goală. Îţi ţii picioarele într-un fel în 
care Barbie nu e în stare să o facă, aşa, desfăcute, da, pentru el, şi 
e  minunat,  mirosind a ace de pin, ascuţite, când o iei prin pădure, 
şi îţi cercetezi trupul, un loc pentru bărbaţi, un canal deschis, 
întunecat ascunzând multe secrete. Eşti udă şi te întrebi unde este 
el, cel despre care se vorbeşte. Ai citit The Animal Family şi 
doreşti atât  de mult să găseşti casa omului la marginea mării, 
acolo  unde pădurea creşte în nisip.   

Lângă ţărm eşti  cînd te găseşte el, cu coada  de sirenă fâlfâind 
în spumă. Te scoate din apă în braţe,  te duce în căsuţa lui unde 
dormi în patul lui, şi îi pregăteşti mesele, şi îi dăruieşti prunci 
fiindcă el e acela.

E vara cea fierbinte după clasa a cincea. Închizi ochii şi îl 
săruţi pe buze. Ele sunt moi, mult mai moi decât obrazul verişoa-
rei tale cînd ai sărutat-o în cortul mic, afară  pe cîmpul cu iarbă 
cosită. Îţi aminteşti obrazul ei pistruiat şi gura  deschisă lângă a 
lui? Ţi-ai mişcat buzele în toate părţile,  ca femeia de pe marele 
ecran, cu gura deschisă şi dulce, iar  acum buzele băiatului sunt 
moi şi catifelate, dar  totul e doar joc, Adevăr sau Provocare, iar tu 
ai pierdut, şi el nu poate să fie acela fiindcă atunci când îţi 
deschizi ochii, verişoara ta şi vecinul de lângă ea te urmăresc cu 
feţe zâmbitoare, şi râd apoi de tine, iar stomacul ţi-l simţi parcă în 
piciorele îndoite şi  îţi ştergi buzele, privind repede în altă parte. 

Eşti la un bazin de înot în centrul statului Indiana, purtând 
costumul de baie cu dungi  roşii şi albe. Te arunci în apă, înoţi lin 
către cealaltă parte. Eşti cu prietenii, cu alte femei, şi atunci apare 
un bărbat, şi tu te ridici din apă, privindu-l ţintă. Îţi ţii răsuflarea, 
îţi tragi burta, mergi cu grijă către trambulină de unde te arunci în 
apă. Sfărcurile ţi se întăresc la adierea uşoară a vântului înainte de 
a sări din nou în apă, şi a înota către celălalt capăt, sub ochii lui, ai 
unui străin cu păr castaniu deschis şi chiloţi de baie albaştri. Să fie 
el acela?       

Ai şaisprezece ani şi hotărâtă pleci de acasă devreme. Îl vei 

vedea şi îl vei urmări. Îi vei afla casa. O iei prin pădure, pe unde 
nu ai mai fost niciodată, traversezi câmpul şi apoi printre pini. 
Traversezi drumul, o ţii drept spre deal şi spre ferma prietenului 
tău, un drum lung printr-un desiş, apoi altul, şi altul. După mult 
timp drumul se deschide. Se vede o casă, the Bridges’ house,  unde 
culegeai tu castane toamna. Acum ştii bine unde eşti. Ştii că 
dincolo de deal urmează casa lui, şi  tu vei fi acolo, urmărindu-l, 
privind cu atenţie printre copaci. Îl aştepţi, fie şi pentru o privire 
fugară. Aştepţi mult.   

E slab şi înalt ca un copac tânăr;  e jucător de baschet. Are o 
casă drăguţă, din cărămidă, cu o cameră de zi  la demisol. Face ski 
nautic la Lake Weise şi conduce un Z/28  cu 120 pe şosea. Are 
buze subţiri şi când te sărută o face frumos. Nu îţi desface sutienul  
şi nici nu se atinge de fermoarul blugilor tăi. Niciodată nu se 
atinge de trupul doritor aflat pe locul din faţa lui, rochia  fără 
bretele, în albastru şi alb aproape că alunecă de la sine. Ce simplu 
ar fi să îţi dai jos rochia şi să îi arăţi sânii dar nu o faci. E o seară  
cu stele, şi tu te ridici şi îţi lipeşti capul de partea decapotabilă a 
maşinii lui, înainte ca el să te ia în braţele lui şi iar să te sărute. 
Trupul ţi se dizolvă şi tu ştii că el e acela. Dar iată-l cu Jo Anna, 
apoi  cu Linda, cu Diana, cea cu păr roşu şi scurt, prietena ta cea 
mai bună.  Îl observi prin binoclu la jocul de la Atlanta Hawks: el 
şi Jo Anna lipiţi unul de altul lângă holendre, dar tu eşti sigură că 
el e acela.           

           (Fragmente din eseul Romance, publicat în Sliver of 
Stone Magazine, Issue 10: April, 2015) 

Îmbrăcând umbra aruncată

Se făcea că ţi-am luat cancerul 
în trupul meu şi ne-am făcut amândouă bine -
că ţi-am mâncat ficatul marmorat,
limfa cu noduli şi osul sfărâmicios.
Ţi-am înghiţit sângele şi fluidele iuţi
înainte de a-ţi încheia nasturii pielii lăsate,
ţi-am lovit articulaţiile seci, strânse   
de degetele mele şi am aşteptat să respirăm împreună
ca plămânii noştri grefaţi să adune aerul stătut,

Sunt dezamăgită, totuşi, cînd te văd. 
Durerea pe care o tot aştept -
milionul de guri mestecând încet,
savurându-ţi  măruntaiele pare să nu pornească niciodată.
Am fost înşelată.

Incapabilă să urmez arcul inevitabil al morţii tale,
să mă bucur când îmi atingi faţa,
aşa cum ar trebui să facă o mamă când zilele îi sunt numărate,

cînd depărtarea dintre noi se înăspreşte 
ca lemnul dus de ape, destul de poros ca să lase durerea să 

curgă prin el, 
rămân neclintită în faţa zâmbetului tău, îmi leg degetele
într-o plasă ca să prind tot ce ar putea să scape─
tot ce ar putea să alunece şi să mă tragă dedesubt. 

Facerea copiilor   

Tot ce gătea mama
rămânea fără viaţă -
clătitele şi hamburgerii
se turteau sub oţelul încins
al spatulei;
copiilor frământaţi li se dădeau forme,
bulele de aer erau strivite în
pumnii strânşi bine ai instinctului matern. 

Sunt ou fiert tare.
Scapă-mă.

Am învăţat să mă rostogolesc pe podea
fără să mă zdrobesc,
să îmi ţin răsuflarea  
până la punctul de fierbere,
să capăt culoarea
dorită de  ea.

Ea mă gătea uneori, 
şi mă ducea 
într-un coş de parcă eram copilul ei.
Când plângeam,
mă îndopa cu iarbă.
Când scânceam ,
mă ascundea în tufe.

Cum o prăjesc 

Când ajunge să se înece,
e ţinută cu capul în jos 
până când toate cepele cad din ea.
Apoi o leagă din nou cu mâinile la spate
şi iar o îndoapă 
şi iar o aşează în tigaie 
cu mare băgare de seamă.

 (poeme selectate din volumul  The Terrible Baby/ de Rebecca 
Cook. Dancing Girl Press, 2006, USA) 

Olimpia IACOB / Rebecca COOK

TRADUCERI
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Nicolae CIOBANU  / ÎNTÎI APRILIE. Un episod din Viaţa la Clasa a 3-a

A fost (o) zi şi a fost (o) sară. Sara lui 31 mart din al 
15-lea an of!/ot al XXI-lea secul, nu XXL. Virul de la 
clasa a 3-a nici nu mai e vir-vir, dar nu aşteaptă deloc 

serile să fie aburcat pe scenă, depus în fotelul de unde să marmo-
nească rolul de el, parcă scris, dar tot mai uitat. Nu… Virul nu 
vrea să moară pe scena de la „Clasa 1-a”, pe niciuna încă. 

De obicei, virul în cauză - după o zi-n care face şi el ce poate 
din ce mai are de făcut, cîte-toate -, serveşte o cină de frupt, chiar 
în timp de post pentru unii. Nu-i o cină de taină, dar nici nu merită 
descrisă cu delicii de ghid culinar ce se dă expert în fadităţi cu 
ştaif. De obicei (dar nu de regulă!) cina-i e unica masă din zi din 
imemoriali timpi1. Dar asta încă nu l-a îmbolnăvit grav, nici de tot 
ucis – după cum toacă pe toate canalele midia nutreţioniştii. În tot 
timpul ceremonialului masticant-buvant de cel puţin o oră-două pe 
ceas, vrea-nu-vrea, se pune la curent cu starea natului, lumii prin 
imagini cît mai şocante, cu ştirişti tot mai anoşti, mimînd tragi-co-
mic scene ce - dealtfel - sunt într-adevăr dramatice; do-vădind că 
loboctomizarea nàturilor din varii cuiburile lor cuceşti nu-i roman 
ori film de senzaţie. Schimbînd un canal teve prost cu altul şi mai 
rău, dacă are noroc, mai prinde un film bun cu actori copii sau din 
copilăria şi adolescenţa cinema-ului. De nu, stinge-njurînd nu 
numai „tembelizorul”-obiect şi dă drumul la radio, deşi-i cam tot 
aia, dar fără imagine. 

După atîta mîncat (bine, de obicei) şi privit la ce va uita 
imediat, virul senect e obosit. Şi, iar de obicei, se retrage-n partea 
lui de pat, se conectează la RRC şi se lasă legănat de reclamele 
kult ale acelui post din ce în ce mai … anost. Aşa, liminal (limi-
nar), a adunat cîţiva monticuli de lexic steril, fără de nici un folos, 
deşi la modă. Nu-i toarnă la poarta-Vă, fratricid, că-i aveţi deja, 
aşa că v-ar prisosi dubletele2. Adoarme adese căznit şi nici o mie 
de turme de oi peste gard, nici un tras de urechi, masaj de fălci şi 
căscat nu îl îndură pe moş Ene să vină la vreme. Adoarme cu chiu, 
cu vai, ca să se trezească tăhui în creieri de nopţi, nesătul de 
hodină, dar tot mai nevolnic să o satisfacă. Insomniac, are de ales 
între două rele, deoarece două bune-l refuză, cu toane. Cartea, ce 
abia de i se oferă la ai zilelor lucşi, numai cu prezervativ din 
dioptrii… Da, Cartea-n cultul căreia a crescut, s-a format, sacrifi-
cat. Amantă cu patimi şi toane, şi-a strîns poalele de file între 
coperte şi i-a întors cotorul, la raft3. Scrisul ce l-a sperat salvator, 
scurtă vreme, şi-a vădit Inutilitatea în Lumea lui „cine scrie şi 
citeşte n-are totul ce spera; da’cine-i trîntor şi minţeşte - are mai 
totu´ ce-o vrea.” (Folclor culăian). 

Aşa, că are de ales ori tembeliziunea noctambulă, ori undele 
radio idem. Mai recent, un al treilea, mai nociv opium îi face ochii 
de buhă şi-i presară chiperi preste judecată: Faţa de buck de pe 
Internăuc. Fericit Cel Care încă nu i-a căzut pradă!

Virul senect de fapt (că „după dreptul” nedrepţilor ce dau legi 
din şezut, e încă bun de jug) e, iată-l, în Dimineaţa de Întîi April. 
Nici mai treaz, da’nici mai năuc pre cît în alte matinate anteceden-
te. Trosnindu-şi mădularele cu geamăt, se extrage din culcuş, 
apucîndu-se cu dreapta de piciorul unei tăblii de căpătîi, fixată-n 
loc de netrebnică noptieră de cam un deceniu, mai bine: în colţari 
la pereţi, ca şi la podea, ca să reziste la tracţiunea tot mai îngreuia-
tului trup, cu plumb de zile. Şi, ca să ajungă de tot pe chicere, a 
avut grijă să nu arunce caloriferul din fontă la ţigani, după ce-a 
fost silit de tembelii destructori „de rămăşite comuniste” să se 
debranşeze de la o centrală de cvartal4. Prinsă la perete solid, chiar 
mai bine ca tăblia meşterită de vir, nervurile fontei ajunsă o poliţă 
de cărţi, îi servesc să se acaţe zdravăn şi să se tragă cu icnet gemut 
la mersul biped. După „en” lungi clipe de bîdîdîială, capul îşi află 
punctul de echilibru de pe unde l-a dosit şi-l ajută pe vir să lege cît 
mai scurt punctele de referinţă dimineţiale: perdele ferestre şi 
analiza timpului prin termopane, plus ochi critic la flori; din odaie, 
carafa-britta cu apă filtrată, funambuleşte purtată la carafa din 
„chicinea”, electric-încălzitoare de apă, cu termoplonjor incastrat : 
pentru cahveaua liturghială, cuminecătură ajunsă; ochiu-mic-ara-
gaz de aprins, ce va încălzi apa necesară libaţiilor de rit (că, rutu-a 
apus!), cît toaleta-se-va şi instrumenta filtrul sub presiune, cu 

1 Accidental şi cu neplăcere-şi aduce aminte de acele seri în care (atît în copilărie, 
cît şi-n junie) ajungea flămînd şi îngheţat „acasă” şi nu afla foc în sobă, nici 
mîncare gătită. Şi-l apuca un dor atunci de a urla ca lupii la lună. Parcă nici nu ar fi 
apucat aşa vremi, parcă n-ar fi fost decît clipe de coşmar…
2 Ca-n bibliotecile publice „achiziţiile” viramentelor kult ale nomen-maculaturii pe 
val: userei, politicieni, academicieni şi-n plus universitari cu damf scriitoricesc, dar 
şi roiuri de plevuşcă zonală intoxică editurile cu inepţi chirpici ilizibili şi 
invandabili. Ca să scape de ele, monstruoasa Antantă dintre Min. inKulturii & 
neÎnvăţării & Editorzii Co obligă BPurile să-nghită-n contul banilor viraţi din buget 
lunare calupuri de Aceeaşi maculatură, înzecind inutil dubletele unor cărţi moarte 
la naştere. Care vor pleca direct la DCA, dar la împlinirea termenului de uzură 
morală, lestînd gestiuni şi rafturi cu leşuri necirculabile. CULMEA TICĂLOŞIEI e 
că – la un trimestru după casarea dubletelor, Antanta ministere-edituri să reia 
suveica re-editării respectivelor deşeuri livreşti sub motivul Epuizării de Stoc. Uite, 
de aia ursul nu are coadă şi nici bibliotecile viaţă-viaţă.
3 Unde mai pui, că tipografiile şi legătoriile s-au deprofesionalizat imediat după 
1990, oferind la preţuri tot mai piperate nişte rebuturi de care s-ar fi ruşinat orice 
ucenic din breaslă, de dinainte de 1970. Că, nici un meşter cinstit nu i-ar fi atestat 
pe unii inşi, doar ca să-şi bată joc de o meserie respectată încă de pe vremea 
primelor Cazanii.
4 … şi aia decrepită, anual cîrpită de pe cînd agoniza, dar măcar Economică, pînă 
n-au pus gabja pe ea ai lui păcală din „servicii-populaţie”…

abur5.  Un pic mai netăhui, virul lasă bucătăreala cafelei pe seama 
Acelei jumătăţi mai Bune din cuplu, spre a se lent afera cu 
aerisitul habitaclului de spectrele nocturne; timp în care se 
scarchină şi gîndeşte la ce-o să mai facă peste zi. Că la semirami-
da6 de pe bloc nu are acces, la cum vede vîntoasa că-i seacă 
balcoanele şi mai abitir îndoaie tuiurile tuielor de tui(eşi)7 plantate 
pe bulevard. Cela, văduvit de vreo doi luştri de copacii săi fermi şi 
cam 7 ha de verde dus în parcări şi extinderi buticare. Dacă tot se 
apropie Floriile, se cer înflorite nişte sepulcre din pămînt de 
ţintirim. Va înfrunta toanele vîntului de la nivelul solului. Deci, 
după cahvea şi alt tabiet (de nedetaliat, că nu suntem douămiişti) 
na Borzoghean cu tine, vire Culai!... Că, aşa se auto-alintă elu, de 
vreo trei de nu chiar patru decenii8.

În interval, şi-aduse aminte, cu ajutor de la Creierul casei, că 
n-a ajuns încă-n posesia CA-ului9. După semnele tăioase ale 
rafalelor de vînt, cît a dus gunoiul menajer la un mizerabil loc de 
adunare, a realizat că nu-i de glumă nici la sol, deci se va blinda 
solid, expediţionar-ţărăneşte, pentru ce va avea de făcut. Dar, pe 
lîngă gunoi, cum luase şi buletinul pe care de obicei îl păstreză 
acasă, şi-a continuat calea spre poşta destul de proximă, cu gînd 
să-şi ridice peticul bleu-pictat cuvenit. Era ÎNTÎI APRILIE, dar se 
afla încă-n termen, chiar dacă poştaşul l-a omis de avizare. 
Dumnezeu să îl ierte, de a făcut-o intenţional, lepra!... Care, chiar 
în 30, a sunat la uşă ca să-i deie un plic agabaritic. Şi cu care, la 
finele săptămînii anterioare, s-a intersectat cordial pe scări: cu 
plata pensiilor (deci avea CAurile în tolbă!) el; cu cu trebi de 
semiramid de bloc, virul. S-au şi salutat paşnic, deşi de cam peste 
un an se evită: NU din a Pensionatului vir vină!...10 

Intră, deci la Poşta ajunsă să trăiască pe chirie în spaţii impro-
pii, deoarece Sediul interbellic i-a fost furat de un revendicator, de 
connivenţă cu decidenţii actuali. La ghişee tip iesle dimprejurul 
unei săli nu mai mari ca o cofetărie modestă11, lucrează cele cîteva 

5 S-a încercat o vreme şi cu pistonul, dar – vacs!... Iar la ibric s-a renunţat de cînd 
ungurii, ardelenii optzecişti au adus pe piaţa neagră „filtrele” italiene pe foc. Dacă 
aţi uitat, respectivele minuni apărute ca din senin la vreo cinci ani după kuktele 
subt presiune, deşi Importuri nu se mai făceau, ca să plătim (tot noi, bieţii, nu ei – 
hoţii!) acele datorii cu triplate dobînzi la FMI… Ei, bine, acele minuni aduse de 
gastarbaiterii ardeleni ajunşi prin republicane şi de musai numiri în Moldova, nu pe 
bani se vindeau, ci la troc: minunea contra păpică, ţoală, încălţări sau beuturică, 
inclusiv praf de cafea solubilă poreclit nescafe. Ce se procura-n borcane de la 
polacii specializaţi în comerţul turistic pe toate traseele ONT, alături – dacă aveai 
cu ce! – niscai ruble, mărci şi franci şi dolari traficaţi mai ieftin ca-n cursul oficial 
al hoţilor de bancheri de atunci… 
6 E-o aluzie hilară la antic legendarele grădini din Deşertul asiat, nemaiîntrecute 
decît de italienii şi frîncii palatelor Renaşterii. Că unica legătură cu „semiramidele” 
de pe balcoane şi un colţ de terasă de pe bloc e Canicula deşertică şi vîntoasă, ce se 
înfruntă cu niscai tone de apă pe vară. Şi, cînd nu e de ploaie (colectată tot de pe 
bloc), e de la izvoare şi rîuri proxime, cărate cu sacaua din peturi. Cum, cine-i, 
asinul?!?... – Virul!
7 Tuiuri – coame, cozi, coroane; tuile – pl. al Tuia, sive Thuia oerientalis; tui(eş) 
- Șuĭ, țicnit, cam nebun. (Olt şi Moldova)
8 Toate timpurile din paragraf ilustrează un prezent istoric lansat în literatura 
neaoşă de ghinionistul Nicu ot Bălceşti, nu departe prea de Scorniceşti, 
Vladimireşti, ori Florica – fiecare cu nicanorii lor perdanţi, din segmentul RO 
moderne.
9 Nimic altă ceva, decît Cuponul Albastru de pensionar cu dreptul bănesc virat la o 
bancă la fel de profitoare ca restul. Creierul suszis fusese chiar în ajun să-l ridice, 
prins(ă) cu cîte şi-a mai pus în cîrcă de cam o lună, şi l-a obţinut fără piedici. Are o 
trecere aparte pe la unele ghişetiere, nefiind o retrasă-n relaţiile cu lumea. 
Amicalităţi schimbate de fiece dată, mici atenţii de mărţişor, firitiseli ocazionale 
fac parte din arsenalu-i harismatic. Aşa, că… Dar, trecem tot la virul senect zis 
Culai, supra.
10 De cînd, fatalmente, s-a retras din profesie, respectul Domnului Poştaş a scăzut 
sub nivelul pensiei cu care hoţul-Stat l-a miluit pentru 46 de ani de robie, pe acel 
vir dintr-o mie de mii. Din 2009 şi pînă mai an, i-a suportat stoic toate umorile 
Domnului Poştaş, carele nu pleca neomenit nicicînd, din puţinii bani înmînaţi. 
Drept mulţămită, Domnului Mare Poştaş i s-a urcat imporanţa de subt chipiu şi a 
pretins ca „supuşii” să-l aştepte blocaţi la domiciliu, în zilele – 2-3, şi alea 
Nesigure! – cît se va îndura Domnia-i „să plătească” pensiile. N-ar fi fost cu bănat 
la doi, aşteptarea aceea incertă, mai ales că în aşteptare se puteau alterna, fie şi preţ 
de un pipi, na… Dar, au mai fost şi situaţii cînd NU s-au putut armoniza cu toanele 
poştale… Şi-atunci, admonestările din trompa poştală umpleau scara blocului de 
bulbuci, că se atentase la Timpul şi Truda Mă(gă)riei-Sale, Poştar I-ul! Şi, ca să 
arate Cine este El, îndesa-n duşmănie biete reviste, corespondenţă A4, ba şi coleţele 
de cărţi într-o cutioară-standard de bloc, abia înghiţind un A5-Letter ori ziar pliat în 
4!... Şi, Aste, preţ de peste ani patru: a Cîte pensii (şi restul!) de primit şi cîte 
afronturi de încasat, başca deterioratele corespondenţe?... Contabilii să afle scorul. 
De un An, a fost Cuminţit unde trebuia şi l-am uitat-iertat. Destinatele agabaritice, 
ca şi CA-urile erau avizate după regulament, iar virul le obţinea de la ghişeul 
specificat, în orarul indicat. Ba, de prin toamnă-iarnă, cam de pe cînd 
„Confesiuni”le jiene-i soseau şi-n straie de reavăn tipar, numai ce se pomenea, IAR 
cu poştaşul, ţîrr la uşă, cuminte, civilizat: - Aveţi un plic oficial!... Nu se ştie ce 
înţelegea el prin „oficial”, dar nişte nefericite, din fericire trecute evenimente, l-au 
lămurit de 1 April pe vir la ce-l ducea mintea pe poştar… Poate că asta a pîndit şi 
chiar exploatat Domnul Poştaş, sperînd o infimă răzbunare… Că-n restu’, Istoria 
satelor şi a mahalalelor şi a blocurilor geme de rea-voinţa (desigur, nu doar 
indivizilor, ci şi din a superiorilor, terţilor ordine!) poştei autohtone. Gîndească 
Nimeni la discredit: gîndească Oricine mai bine la tainele de neelucidat ale 
plicurilor dispărute fără adresă; dar şi a celor violate şi prost relipite, mai ales cu 
expeditor străin; la desigilarea telegramelor şi recomandatelor înaintea înmînării la 
destinatar; la dispariţia unor valori mai degrabă sentimentale, decît ilegale!... Că, 
NU a fost OM care să nu fi fost măcar o dată Victima Poştei!... Şi, dacă mahalaua 
avea ce toca din secretele unor corepondenţe private, oare cine se făcea 
vinovat(ă,e,ţi)?  Instaurarea societăţii paranoide a fost sprijinită cu zel de poştaşi, 
pe lîngă divizioanele de zvonaci.
11 Ast’a şi fost destinaţia din Proiectul de urbanism 1960-1964!... Pe care, din 

zeci din sutele Poştei ante-decabriste. Cei mai integri au fost 
mătrăşiţi, au rămas doar familiuţele nomenklaturii şi voluntarii cu 
vechi ştate la O&T12. La prima iesluţă pe dreapta cum intri, e locul 
post-restantelor, unde se decartează toate neînmînările din terito-
riu. De Acolo va să-şi salte virul senect CAul, după o aşteptare-n 
indiferenţa conţopistei neînconţopenite, pesemne, de-acel Prim 
April. În final, vrea dna să afle ce-i cu moşu, află şi mi se-mbuf-
nează subit: - Trebuia să veniţi ieri, că toate cupoanele neridicate 
au fost trimise la CJPensii. Vi-l ridicaţi după o săptămînă, de 
Acolo!

- Da, n-am ştiut, mă iertaţi, Bună-ziua!
Se-ntoarse plouat pe senin acasă şi-n timp ce-şi prepara uneltele 

agrogarden-ţintirim, îşi pune la curent Soaţa. Mai lucidă, dînsa 
remarcă: - Dar, parcă se ridică pînă pe 5 ale lunii următoare… 

- Da, n-am ştiut, mă-ntorc să văd… S-a-ntors, da’-ncărcat cu 
tărhatul horticolant, de ziceai că-i un fie şi antiterror, la iesluţa 
damei cu ţîfna. 

- Doamnă, scuze de… E drept c-am dreptul să-mi ridic CAul 
pînă pe 5 ale lunii aceste?

- Daa, da’…
- NICI UN DAR! Am Acest Drept, îmi scoateţi Imediat 

cuponul, de unde l-aţi pus, că n-a plecat de Aici, de Aseară, pînă 
Azi, la prima oară! 

În loc de „scuze, să văd ce pot face”, sar două pe biet-omul, 
cu: - Nu suntem noi de vină, ci Guvernul, că ne-a cerut situaţia 
cupoanelor neînmînate pentru pensiile virate anticipat. Noi nu 
putem strica tabelele de retur. La Pensii vă duceţi, peste o săp-
tămînă, acolo să…

- Ba, să Vă duceţi Voi … Acolo, amuş: să nu vă bateţi joc de 
oameni şi să-i purtaţi pe drumuri. Nici un Guvern din lume nu are 
dreptul să modifice de ieri pe azi un Drept cetăţenesc, fără 
preaviz! Nu vă salut, dar vă menesc să ajungeţi mai iute pensiona-
re, să fiţi la moftul colegelor voastre june!

Şi ieşi val-vîrtej mîniet şi resemnat să mai adaste o săptămînă. 
În care cei de la Pensii i-ar fi putut oferi alte păcăleli cu efect 
întîrziat, ca-n efectul de bulgăre din deal, ajuns ditamai bulgăroi 
devale. Aşa de necăjit era, că mai se pornise pe jos către 
Borzoghean, deşi drumul nu era nici scurt, nici drept… Rememora 
cîte şi de toate i-au făcut Poşta Romînă cu serviciile, cenzorii şi 
vameşii ei în ultimul sfert de veac13. În cale îi era un Oficiu unde 
nu se lucra cu publicul, decît în cazuri deosebite. Acolo-şi rezolva-
se oarecum contrele cu un poştaş de necuminţit de-a lui şefă. Fără 
mari speranţe, hai, să rişte şi acolo un demers. 

Oriunde-n Ţara asta de cohorte-Netrebnici nenorocită, MAI 
SUNT ŞI OAMENI! Astfel de Om Bun la un Loc potrivit i-a 
deschis uşa-ncuiată a Oficiului, i-a ascultat păsul, i l-a priceput şi 
s-a grăbit să îl ajute, dacă va afla – la colegi – Înţelegere şi 
rezolvare. În nici 10 minute de contacte telefonate, cerbicia 
funcţionarelor de la relaţii cu publicul s-a mieluşit. Peste alte 10 
minute, păcălitul era la acelaşi ghişeu, de unde şi-a ridicat refuza-
tul CA. Desigur, de la altă angajată. Diriginta-PR a recepţionat cu 
zîmbet strîmb a lui Mulţămită. 

Pe o vîntoasă ciclonică, trei flori gingaş-primaverale (doi irişi 
bleu marină cu-o aurie zarnacadea) au ajuns cît mai protejate de 
lopata horticultorului, la Omul de Treabă din cîţi-au mai rămas din 
Poşta RO. 

ANIca şi DNAua să-şi cate corupţii Altunde. Virul a răsplătit 
Păcăleala guvernamentală nefinalizată de postaci chiar 1 April 
2015, c-un bucheţel ca de 8 Martie. Un dar sublim şi Necostisitor. 

PS: Nici ANA Fura să nu îl cate pe vir de bon fiscal, că l-a dat 
la gunoi; deşi mai scump ca bucheţelul.

Epilogos: Pe cînd bibilea asistat de vîntoasă strat de mormînt al 
doilea, pe poarta secundară a ţintirimului a intrat cu zgomot 
specific gîsculesc un cîrd-eleve ca de gimnaziu fine, urmate de 
unul-doi căţălandri bipezi. A cătat din ochi Însoţitorul, dar lipsa-i 
l-a dumirit că erau după ore… Într-o stranie „documentare”. La 
nici 10 metri, în zona cavourilor, cioporul de iede şi-a înscenat 
„selfi”uri cernite şi videouri cu bocete… Ca apoi să rîdă bezmetic, 
gîndind la „ce mai fac le-or trage” amicilor de pe listele lor. În mai 
15 ani de cînd îşi toacă sezoanele vii prin ţintirime, n-avu parte de 
aşa stupid spectacol. De ce tăcu? De virtu, no! De senectute, si.

pricina matahalelor block-turnuri ridicate în strîmta vale dintre Bistriţă şi Cuejdi, 
Gheorghiu-Dej l-a dezavuat şi s-a jurat că nu va mai călca prin al Ketrii Tîrg, cît va 
mai trăi… S-a ţinut de cuvînt. Muri în martie 1965. Nu doar de dorul Mariei 
Tănase (a i se vedea monografia centenară, apărută la Eikon).
12 A se vedea finalul notei 10, supra. O&T, sive O&U (ochiu&timpanu / urechea) 
- serviciu securist conservat şi de sereişti, în aceleaşi scopusuri.
13 Toţii care au purtat corespondenţă cu Străinătatea, au simţit pe propriul Timp şi 
Nervi tocaţi mărunt-mărunt, cum serviciile cu pricina, în loc să se civilizeze după 
1990, s-au bantustanizat într-un hal fără de hal. Plicurile erau tot mai scumpe, 
drumurile tot mai lungi (şi luna peste, în loc de max. 2 săptămîni)… Cît despre 
mesageria dublu, triplu vămuită, ce să mai aminteşti?... Poate, doar cozile Imense, 
lungile ceasuri de aşteptare… Şi, uneori, coletele deja devastate; ori refuzate pentru 
hibe inventate. Puşcăria de subt ceauşini Romînia, ajuns-a kapitallager după 1990. 
Nici acu altfel nu-i; doar firma-i cu: ue macht freiherr în alte 27 grăiri.
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Elena BRĂDIŞTEANU

Din butoiul lui Diogene

Mă uit la lume cu interes,  cu admirație  față de 
progresele tehnice sau intelectuale și cu oarecare 
dezamăgire pentru degradarea spirituală din ce în 

ce mai vizibilă. Trimitem sonde spațiale în univers , călătorim 
cu viteze tot mai mari, dar călcăm copiii pe trecerea de pietoni 
și nici nu oprim să vedem ce s-a întâmplat, așa cum am aflat 
când cineva a  greșit ( iar!)  numărul de telefon. ” Vezi? Am dat 
de necaz. Am călcat doi copii pe trecerea de pietoni ” spune o 
voce înăbușită de bărbat. Semănă cu cea a finului meu, așa că 
întreb: ” Și ce fac copiii?” ”Nu știu, că eu sunt la poliție; ei sunt 
la spital”. ” Anei i-ai spus?” Abia cum își dă seama că nu mă 
cunoaște și închide  imediat. Cerul e acoperit cu nori și lipsa 
soarelui nu e de natură să mă însenineze. Nici știrile care-mi 
aduc la cunoștință toate nenorocirile care se întâmplă în lume; 
alunecări de teren, inundații,dar mai ales conflicte armate în 
aproape toate colțurile lumii, din cele mai variate motive.  Nu 
mi-am imaginat că în secolul XXI vom mai avea războaie 
religioase de proporții și iată că lumea este amenințată de o 
grupare islamică foarte agresivă, care decapitează, filmând în 
același timp, oameni nevinovați care s-au nimerit  la îndemână, 
ca să zic așa, absolut din întâmplare. Iau de pe raft Cronica 
Românilor de Gheorghe  Șincai,  ca să evadez din cotidian dar 
aflu că în anul 1013, Vasile, împăratul Bizanțului, războindu-se 
cu bulgarii, a luat 15.000 prizonieri cărora le-a scos 
ochii,lăsând tot la  o sută unul cu un ochi, ca să-i poată duce la 
stăpânul lor. ” Și când i-a văzut, țarul Samoil a căzut gios și 
după șapte zile a murit”. Cu toate progresele civilizației, fiara 
din om este acolo încă, la fel de sangeroasă și primitivă, ca 
întotdeauna. Deschid televizorul să văd știrile și citesc un titlu  
bizar:” Aristotel are zoo în propria-i grădină.” Ce vrea să 
spună? Că filozoful  Aristotel, mentorul lui Alexandru 
Macedon, și-a făcut colecție de animale sălbatice? Nu știu cine 
e contemporanul nostru cu nume antic dar se pare că niște 
interlopi țin pe lângă casă lei și urși , sălbăticiuni cu ajutorul 
cărora își ”conving ” datornicii restanți.

Teribilă idée!
Plouă afară și-n sufletul meu de pustnic citadin.Stau și cârtesc 

în fața unei lumi greu de înțeles pentru chibițul  care sunt. Mare 
dreptate avea un  scriitor englez, care zicea”…când ești tânăr 
visezi că vara e făcută numai din zile însorite și nopți cu lună, că 
vântul suflă numai de la apus  și că trandafirii înfloresc 
pretutindeni. Pe măsură ce îmbătrânești te saturi  să  mai aștepți 
ca cerul înnorat să se însenineze…te ghemuiești lângă foc și te 
întrebi de ce bate vântul tot de la răsărit…cât despre tranda-
firi…”( Jerome K Jerome). Exagerez? Numai puțin…

În timp ce scriu fredonez în gând un refren vechi, din cine 
știe ce spectacol de revistă : ” Sunt o cârpă în amooor/ 
Totdeauna cad ușor…” ; până la urmă nu-i chiar atât de rău să 
fii singur!

Primul tril al mierlelor care-și fac cuib în fiecare an în 
iedera de pe casă îmi amintește că vine,totuși, primăvara și că 
lumea copiilor și a florilor a rămas frumoasă și curată.

*
”Aprilie e capricios, ca femeia!”, spunea un bărbat în tren. 

Eu cred că toate primăverile sunt așa. Ca și tinerețea, anotim-
pul acesta e încărcat de  energie, de seva începuturilor, de 
bucuria înfloririi și  de speranța realizărilor. Cândva simțeam 
cum urcă  în mine  un suflu nou în timp ce călcam pe pământul 
reavăn. Acum privesc cuminte  parada pomilor înfloriți și aduc 
în casă câteva narcise ca să uit de vremea mohorâtă. Dezleg 
integrame. Două pagini sunt  pe tema ”Theda Bara”, o actriță 
de pe vremea filmului mut. Subiecte dramatice, priviri langu-
roase, gură delicată cu buze subțiri , păr buclat și etole de blană 
din care  iese cu discreție un umăr gol. O feminitate foarte 
diferită de cea contemporană. Nu-mi vine să cred că idealul de 
frumusețe a evoluat astfel într-o sută de ani. De la gura mică în 
formă de inimă uneori, la buze umflate aproape monstrous. Mă 
uit la modelele care defilează pe podiumuri în rochii bizare, cu 
tocuri excesiv de înalte, cu oasele la vedere și  figuri bosumfla-
te, supărate pe toată lumea. Au devenit bărbații masochiști dacă 
asta doresc?  Lipsește doar biciul pentru că gurile mari nu 
schițează nici măcar o umbră de zâmbet iar privirile pe care le 
aruncă asistenței sunt aproape ostile. Fotografia Thedei Bara 
înfășurată în văluri  vaporoase, ținând sub bărbie un trandafir, e 
numai gingășie. Și ce filme a făcut!  Cleopatra (în 1917), 
Salomé (1918), Carmen, Femeia tigru (grrr!), Șarpele, Cântecul 
sirenei, Vipera ( avem obsesia șarpelui, maleficul care a 
provocat izgonirea din Paradis!) sau Femeia descătușată (în 
1926); titluri romantice și melodramatice care i-au înfiorat pe 
străbunicii noștri, atât de departe de  ceea ce vedem azi. Poate 
și simțim? A înlocuit cultul violenței și al agresivității povestea 
de dragoste și frumusețea de acum un veac?

Ȋncepȃnd cu anul 1982, datoritǎ Institutului Internaţional de 
Teatru, prin Comitetul Internaţional al Dansului, celebrǎm 
pe 29 aprilie Ziua Internaţionalǎ a Dansului. Dincolo de 

magia și frumuseţea dansului, mulţi iubitori ai acestuia nu știu cǎ 
data a fost aleasǎ în memoria unui dansator și coregraf iluminist 
care, prin reformele sale, a revoluţionat la acea vreme lumea 
dansului – JEAN GEORGES NOVERRE.

Noverre s-a nǎscut în Franţa la 29 aprilie 1727, din tatǎ elveţian 
și mamǎ francezǎ. Deși familia visa ca el sǎ purceadǎ pe urmele 
tatǎlui înspre o carierǎ militarǎ, tȃnǎrul Jean a ales drumul artistic, 
la care va porni avȃndu-i ca profesori pe maestrul Marcel și pe 
marele dansator și coregraf Louis Dupré. Şi-a făcut debutul în 
1743, la Opera Comicǎ din Paris, pentru ca în 1750 sǎ-l regǎsim la 
Lyon în postura de dansator principal alǎturi de Marie Camargo. 
Ȋntre timp se produsese la Postdam, Berlin, Dresda și Strasbourg și 
fusese coregraf și profesor de balet la Marsilia și Lyon. Prima 
lucrare a cărei coregrafie a compus-o, Sǎrbǎtori chinezești, a fost 
realizatǎ în 1748.

La începutul carierei, dezvoltarea sa artisticǎ a fost influenţatǎ 
de dansatoarea Marie Sallé, de muzica lui Jean-Philippe Rameau și 
de lucrarea De la Danse ancienne et moderne scrisǎ de Louis de 
Cahusac. 

Ȋn 1755, la invitaţia celebrului actor David Garrick, a susţinut 
spectacole la Teatrul Drury Lane din Londra, unde va rǎmȃne la 
propunerea noului său prieten timp de doi ani. Astfel, coregraful a 
avut timp sǎ studieze din vasta bibliotecǎ a actorului literatura 
francezǎ modernǎ, tratate de latinǎ și greacǎ veche, alǎturi de 
lucrǎrile eruditului actor și profesor de dans John Weavers. Stimulat 
de toate lucrǎrile citite și de descoperirea artei actorului (prin 
intermediul jocului realist al lui Garrick), după întoarcerea sa la 
Paris, acest Shakespeare al dansului (dupǎ cum îl numea actorul) a 
încercat sǎ impunǎ reforma pe care o simţea necesarǎ artei sale. 
Nereușind sǎ intre la Opera din Paris (unde a visat tot timpul sǎ-i 
fie recunoscut talentul), Noverre va pleca la Lyon, unde va începe 
sǎ scrie Scrisori despre dans și balete. Cartea a fost conceputǎ sub 
formǎ epistolarǎ, necunoscȃndu-se presupusul destinatar al scrisori-
lor  - formǎ literarǎ la modǎ printre scriitorii francezi ai secolelor 
XVII-XVIII.

Noverre îşi va aplica ideile proprii cu privire la reforma 
necesarǎ dansului în cele peste 150 de balete oferite spectatorilor 
din diferite teatre ale Europei: Würtemberg, Viena, Stuttgart, 
Milano, Londra, Paris. Ȋn urma succesului obţinut în afara graniţe-
lor, a fost ales membru al Academiei de Dans din Paris (1774), iar 
datorită susţinerii Mariei Antoaneta (fostǎ elevǎ a maestrului pe 
vremea cȃnd nu era încă regina Franţei), a obţinut postul mult visat, 
acela de maestru coregraf la Opera din Paris. Ȋnsǎ stilul sǎu a iscat 
revoltǎ printre dansatori, ceea ce a oprit avȃntul creator al coregra-
fului, determinându-l în 1789 sǎ pǎrǎseascǎ Opera. 

Ȋn 1807 a retipǎrit într-o nouǎ ediţie (revizuitǎ și adǎugitǎ, în 
douǎ volume) cartea sub noul titlu Scrisori despre artele imitatoare 
în general și despre dans în particular. Retras și uitat de publicul 
care-l susţinuse, Noverre s-a stins într-o cǎsuţǎ modestǎ din 
Saint-Germain-en-Lay, pe 24 octombrie 1810. Abia în anul 1967, 
Ion Ianegic a tradus și publicat în Romȃnia prima ediţie a 
Scrisorilor despre dans și balete.

Pornind de la concepţiile dansatoarei Marie Sallé, împletite cu 
cele ale filosofilor și cu propriile observaţii, Noverre a realizat o 
sintezǎ teoreticǎ, o esteticǎ și o metodologie nouǎ în coregrafie. 
Artiștii dornici de progres și oamenii cu gust (printre care literaţii 
Voltaire și Lessing) au fost atrași de ideile sale, transmise pe un ton 
polemic, care au produs o adevǎratǎ explozie în tradiţia dansului, 
tradiţie ce se credea dǎinuind la nesfȃrșit. Prin preocuparea 
excesivǎ pentru virtuozitate, dansatorii epocii se opuneau concepţii-
lor susţinute de gȃnditorii iluminiști. Din dorinţa de a reda emoţiile 
umane, coregraful dorea ca baletul sǎ revinǎ la vechea artǎ a 
pantomimei greco-romane. Ȋnţelegȃnd cǎ mimii romani nu dansau, 
ci foloseau un limbaj complex al semnelor asemǎnǎtor celor utilizat 
de surzi, el chiar reinterpreta tratatele romane pentru a-și justifica 
viziunea de la începutul carierei. Gustul francezilor pentru virtuozi-
tatea și tehnica dansatorilor l-a determinat pe Noverre sǎ lupte atȃt 
prin cuvinte, cȃt și prin practicǎ pentru susţinerea importanţei 
pantomimei în balete.  

Ȋn accepţiunea lui, baletul de acţiune este echivalentul pantomi-
mei. Dansatorul trebuie sǎ deţinǎ o expresivitate fireascǎ a 
mișcǎrilor, gesturilor și fizionomiei, prin care sǎ vorbeascǎ, sǎ 
descrie sentimente și pasiuni menite sǎ ajungǎ la sufletul spectato-
rului. Conștient de rezultatul negativ la care excesul de pantomimǎ 
poate duce, el admitea însǎ cǎ la baza baletului trebuie sǎ stea 
dansul. Nu el este cel care a creat principiul baletului de acţiune, 
dar este cel care i-a desǎvȃrșit forma creȃnd spectacolul de sine 
stǎtǎtor, așa cum existǎ astǎzi. Ȋn spectacolele sale apariţiile de 
virtuozitate erau permise doar dacǎ nu interferau cu adevǎrul 
dramatic. Ȋi plǎcea sǎ diversifice acţiunea prin schimbǎri rapide de 

tablouri și stiluri de dans potrivite personajelor și temelor. A blamat 
aranjamentele statice, învechite și simetrice din dansul de acţiune. 
Oferindu-i un caracter mai dramatic, a extins durata baletului de la 
un act scurt (dupǎ concepţia lui Marie Sallé) la douǎ-trei acte, 
înlǎturȃnd regula celor trei unitǎţi – de timp, de loc și de acţiune – 
din teatrul clasic.

Printre trǎsǎturile fundamentale ale secolului al XVIII-lea se 
aflau întoarcerea la naturǎ și omul ca mǎsură a tuturor lucrurilor. 
Noverre simţea cǎ dansul trebuie sǎ fie o imitaţie a naturii selectate 
și înfrumuseţate de om. Era preocupat de complexitatea sufletului 
uman, de aceea îi sfǎtuia pe dansatori și maeștri sǎ observe cu 
atenţie pasiunile și sentimentele umane în diferite împrejurǎri ale 
vieţii. Credea în ideea cǎ baletul este o picturǎ vie a pasiunilor, 
obiceiurilor, moravurilor, ceremoniilor și costumelor tuturor 
popoarelor. 

Ȋn Franţa acelor vremuri, dansurile fǎceau parte mai cu seamă 
din opere. La teatrele de tradiţie italianǎ, baletele din cadrul 
operelor erau spectacole în totalitate independente. Ȋn Italia și 
Germania, Noverre a dobândit libertatea de a crea balete autonome, 
care adesea durau la fel sau chiar mai mult decȃt opera în sine. 
Pentru Noverre, orice subiect de balet trebuia să conţinǎ o expozi-
ţie, o culminaţie și un deznodǎmȃnt.

Propria experienţǎ i-a atras atenţia asupra faptului cǎ folosirea 
acelorași culori atȃt pentru costume (culoarea mobilǎ), cȃt și pentru 
decor (culoarea fixǎ) este în defavoarea spectacolului, ajungând la 
concluzia că este necesar sǎ existe între acestea un contrast armoni-
os. 

A militat pentru schimbarea tradiţionalelor mǎști, a coafurilor 
inexpresive, a costumelor împovǎrǎtoare (la femei se purtau rochii 
incomode pe panier, care nu respectau adevǎrul istoric și nici nu 
puneau în evidenţǎ formele corpului),  pentru înlocuirea stilurilor 
muzicale vechi și a coregrafiilor prǎfuite de la Opera parizianǎ. 

 Deși a fost criticat pentru lipsa de corespondenţǎ dintre gesturi 
și muzicǎ, a ales de fiecare datǎ să-și construiască mai întȃi baletele 
și abia apoi să cheme muzicianul care să compună muzica potrivitǎ 
cu ideile sale. Considera dansul și muzica arte surori.

A deplȃns grimasele și contorsiunile care trǎdau proasta 
pregǎtire a dansatorilor şi a subliniat nevoia unui antrenament atent, 
care ar fi fǎcut ca  mișcǎrile nenaturale și poziţiile folosite în dans 
sǎ parǎ ușoare și frumoase. 

Considera cǎ un bun maestru de balet trebuie sǎ aibă cunoștinţe 
de picturǎ – legile perspectivei, cele ale luminii și gradarea coloratǎ 
–, sǎ fi citit literaturǎ și istorie pentru a putea alege subiecte 
interesante și a ști care este costumaţia adecvatǎ, că trebuie sǎ 
studieze dramaturgia contemporanǎ pentru a stabili un stil de 
interpretare realist, sǎ fie la curent cu muzica contemporanǎ, sǎ 
deţină cunoștinţe de geometrie și sǎ cunoască mașinǎriile de scenǎ. 
Considera de asemenea cǎ profesorul trebuie sǎ înţeleagǎ principiile 
anatomice care i-ar permite sǎ dezvolte potenţialul natural al 
elevului și sǎ-i corecteze greșelile, asociate cu particularitǎţile 
anumitor corpuri. Marea realizare a unui profesor, spunea Noverre, 
ar fi ca acesta sǎ reușeascǎ sǎ formeze un profesionist mai iscusit 
decȃt el însuși. (Ȋn privinţa imitatorilor lui, el deplȃngea însă 
incapacitatea acestora de a-i urma exact stilul. Totuși, spectacolele 
care aminteau de stilul sǎu se bucurau de succes). I-a încurajat pe 
elevi sǎ-și foloseascǎ propriile talente și sǎ nu încerce sǎ imite 
vreun profesor sau dansator la modǎ. 

De asemenea, Noverre i-a încurajat pe creatorii de balete sǎ 
scape de frica de ridicol și sǎ inoveze în creaţiile lor, în loc să 
copieze o manierǎ cu care publicul este obișnuit. 

Unele dintre concepţiile sale reformatoare au fost adoptate și 
aplicate de către dansatori și coregrafi moderni precum Mihail 
Fokin, George Balanchine sau Maurice Béjart. Mai mult, spectaco-
lul vǎzut ca o sintezǎ a tuturor elementelor (text, spaţiu scenic, 
scenografie și muzicǎ), se regăseşte în arta modernǎ a spectacolelor 
de teatru și dans.  

Reforma lui a contribuit substanţial la îmbunǎtǎţirea conţinutu-
lui baletelor. Ȋncǎ din secolul XIX, baletul de acţiune a luat avȃnt, 
teoriile enunţate de el fiind depăşite. Totuși, lucrarea sa rǎmȃne 
actualǎ și astǎzi, constituind o temelie solidǎ pentru cei ce vor sǎ-și 
desǎvȃrșeascǎ pregǎtirea profesionalǎ în domeniul coregrafiei. 

Existǎ în prezent o ambiguitate privind semnificaţia termenului 
de dans, care lasă a se înţelege cǎ orice mișcare (esteticǎ ori nu) 
sau gest corporal poate fi considerat dans. Ȋnsǎ, dacǎ ne gȃndim la 
spectatorii care nu sunt neapǎrat oameni cu educaţie artisticǎ, 
putem afirma cǎ dansul ar trebui sǎ reprezinte o succesiune de pași 
în care artistul sǎ fie preocupat atȃt de tehnica mișcǎrilor, cȃt și de 
modul de exprimare al sentimentelor și stǎrilor respective. Este 
absolut necesar a pǎstra în reprezentaţiile coregrafice un echilibru 
între dramaturgia spectacolului și o minimǎ tehnicǎ de dans. Așa 
cum susţinea și marele reformator, în orice reprezentaţie dansatǎ 
naturaleţea trǎirilor dansatorilor ar trebui sǎ primeze în faţa oricǎrei 
tehnici de dans.

Geta RĂDVAN

Ziua Internaţională a Dansului 
– Jean-Georges Noverre, un Shakespeare al dansului
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Urmare din nr. trecut 

-E clar, Vlăduţ, zise Lucian, pe când ieşeau pe frumoasele, 
înaltele porţi ale familiei Berindei, acum va trebui să mergem la 
Ţicleni. 

 -Mergem, ce putem face? Cu ocazia asta ne mai mişcăm şi noi 
puţin… 

-Păi, nu?

O carte e ca un cântec. Ca o melodie. Fiecare carte reuşită, zic 
eu, îşi are sunetul ei. Când începi să lucrezi la o carte trebuie să-i 
găseşti mai întâi sunetul propriu. Să vezi cum sună. Iar sunetul dă 
forma. Aşa spuneau înţelepţii odinioară… 

S-au schimbat multe… Lucrurile nu mai sunt deloc cum au fost, 
Lucian… De pildă, în Luncă-n Vale… Altă dată Lunca era plină de 
iarbă. Cosea lumea la întrecere… ce mai… ce poţi să mai zici… 
acum… E plină de porumb Lunca… e plin de porumbi în Luncă-n 
Vale… Că albia Tilişorului cu ani în urmă, aşa e, se vede de la 
distanţă, a fost săpată , a fost adâncită… s-a săpat şi s-a adâncit… 
Astfel că inundaţiile nu prea mai sunt posibile… Tilişorul nu mai 
iese din albie… De mult s-a întâmplat asta… De mai demult… 
Dinainte de Revoluţie… Şi podul e altul… Podul al mare e nou… Şi 
oamenii sunt alţii, Lucian… De când tu ai plecat… Atunci… Sunt 
vreo douăzeci şi trei sau chiar aproape douăzeci şi patru de ani 
acum… Da… Nu mai cunoşti lumea… Lumea tânără… Şi-i întrebi 
mereu: da’ tu al cui eşti, da’ tu al cui eşti… Timpul… Timpul care-şi 
pune semnătura deasupra… Pecetea… Podul cel mare de peste 
Tilişor… Trecut atunci la sfârşit de februarie, ori început de martie… 
În ziua aceea cu soare puţin… S-au schimbat multe, Lucian… Iar 
liniştea s-a schimbat în speranţă… Şi tihna în bejenie… Nu mai 
suntem demult în anii optzeci… Mai mult de un deceniu s-a scurs şi 
din secolul cel nou… Douăzeci şi unu… Noaptea doar vântul mai 
mişcă norii pe cerul acestei nefericite ţări, Lucian… 

Ce repede a trecut timpul şi doar plânsul salciei pletoase picurat 
în eter mai consemnează tristeţile acestei lumi noi…

Memorie, memorie… Memorie. 
Lucian îşi aminteşte casa mumei Riţa. Era mai aproape de curtea 

de lângă drumul din Valea Frasenului, da… Apoi a fost demolată şi 
construită alta, dar mai spre nord puţin şi cu faţa la apus. Casa de la 
Vale. Cea de la Deal este cu faţa la răsărit. Aşa, şi prima casă, cea a 
mumei Riţa luase foc. Luaseră foc nişte grinzi. De la focul din vatră, 
probabil. Nu probabil, sigur. Cenuşă. Cenuşa focului. Noroc că 
săriseră mulţi oameni cu găleţile de apă. Şi se rezolvase, focul 
fusese stins. Da. Şi muma Riţa, şi tata Ion sunt acum în eter. S-au 
dus. Şi unchiul Iulian, ba chiar şi vărul George. De anul trecut şi el 
e în eter. Cum spun hinduşii ăia cu ceakrele? Vishudi, ceakra 
gâtului. Îi zice şi roată. Şi lotus, poate… Centru subtil. Poartă. A 
timpului şi spaţiului. Purificare. Eter. Akasha. Comunicare. 
Genialitate. Albastru-albastru. Auz. Sunet subtil. Şi simţuri pure. 
Greu. Poate. Poeţi, scriitori, povestitori. Şi oratori. Sunet. Vibraţie. 
Formă. Formă dată de sunet. Auzul şi mintea. Arbore al vieţii. Şi 
ieşire din timp. Trecut, prezent şi viitor într-o singură dimensiune. 
Privire. Să vezi, deci… 

 -Plecăm aşadar spre Ţicleni? zise Lucian către Vlăduţ care, 
brusc, părea căzut pe gânduri. Îngândurat din pricini numai de el 
ştiute…

-N-avem ce face, plecăm. Nu văd altă soluţie de a afla ceva 
despre acest nepot al lui Radu Steluţă, Remus Goarnă. Ce nume!

-Da, chiar! Remus e, nu- aşa, fratele ucis, asasinat, sacrificat… 
Iar Goarnă…

-Trompetă, mă mir chiar că nu-l cheamă Trompetă… Sau 
Trombon…

-Sau, ştiu eu, Baterie… 
-Sau Ţambal, de ce nu?
-Tot felul de instrumente musicale. Suntem în apropierea unui 

cântec…
 -Mai ştii? Se poate… 
 -Oricum, el trebuie să se priceapă într-o oarecare măsură la 

muzică. 
-La cea specifică… Bisericească ! 
-Am reţinut, totuşi, că ar fi avut necazuri cu Securitatea… 
-Da. Şi nu mă miră absolut deloc toată chestia asta… O dată că 

originea lui socială, nu-i aşa, fiind rudă şi cu boier Radu Steluţă, nu 
era prea sănătoasă, cum ziceau ăia până acum câţiva ani… A doua 
oară era sau a fost absolvent de seminar teologic, nu ştim dacă şi de 
facultate…

-Poate şi de facultate… 
-Poate… De ce nu? Şi atunci mai era o dată expus… 
-Da, iar numele… Prenumele…
-Remus. Învinsul. Cel învins…
-Şi Goarnă…
-Da, adică gură spartă… Nu-şi poate ţine gura… 
-Ca şi unchiul lui… 
-Da, ca şi boier Radu. Că şi ăsta a făcut de două ori ocnă 

politică. 
-A făcut pentru că-i sfida pe comunişti cam tot timpul. Le 

spunea că nu-I copoiul lor. 

Mergeau spre Târgu Cărbuneşti, se abătuseră mai întâi pe la 
Târgu-Jiu unde Lucian avusese puţină treabă la liceul unde lucra. 
Era marţi şi nu avea ore. Aşa numita, aşa zisa zi metodică. Iar 
Vlăduţ avea două ore de seminar la Universitatea Submontană al 
cărei rector la ora aceea era cetăţeanul Valentin Complexu, om cu 
vechi state de plată în mediul academic situat nu departe, nu prea 
departe de Podişul Getic… Se zicea că-l încadrase pe unul numit 
Costache Măruntu deoarece-i plăcuse estetica tractorului. Sau 
estetica, mă rog, a cadoului… Complexu avea şi vocaţie agricolă, 
deşi era inginer… Unii ziceau că de cazane… Gurile rele, mă rog. Şi 
nu prea aveau la Submontană profesori de limbi străine. Oamenii se 
temeau că splendida ctitorie fesenisto-gorjeană nu avea să reziste. 
Că, vorba lui Viorel 18 Gorj, nu lăsa să se întrevadă… Nimic. 
Înfloritor nimic. Optimişti erau doar liderii politici Piftie, Mistrie, 
Dulie şi Bujie aflaţi în fulminantă ascensiune politică şi intelectuală. 
Ei erau optimişti şi progresişti, erau de stânga, iar fraţii Ţăruş, 
opozanţii de dreapta, foşti propagandişti pecerişti (şi ei), erau 
doritori… Doritori să predea cândva şi ei acolo. Liberalismul şi ce-o 
mai fi… Mai ales că Gheorghe era parlamentar. Gigi. Gigioacă. 
Ţăruş cel mare. Scoşi cu miting , la Revoluţie, de elevii liceului din 
Mătăsari, celebrul Texas al Gorjului care găzduise o vreme faimoasa 
acţiune 700, începuseră a se revendica şi revindeca. Ţăruş cel mic, 
Adrian, era deja inspector şcolar. Şi romantic fiind, visa la multe… 
Avusese, se tot gândea el, cugeta aşa, dus cu gândul departe, numai 
funcţii mici… În sfârşit, o funcţie ceva mai mare se ivise… Dar 
democraţia e generoasă, îşi spunea el, poate că ajung şi ministru… 
Că destul am stat cu foamea-n gât… Era un băiat tenace şi perseve-
rant. Dar să ne întoarcem la Lucian şi la Vlăduţ, mult mai puţin 
perseverenţii noştri prieteni… 

Lucian tocmai terminase atunci a doua facultate a sa, ştiinţele 
umane cu direcţia de studiu filosofie postmodernă, iar Vlăduţ îşi 
finalizase nu de mult, peste ocean , în Statele Unite, în State, cum îi 
plăcea să spună, un doctorat în Faulkner. Întreprindere la care 
Lucian se gândea şi el… 

Intraseră în Târgu Cărbuneşti, erau aproape de primărie. Orăşel 
cu primar liberal, lucru mai rar în Gorj! 

-Hai să intrăm să bem o cafea, zise Vlăduţ. 
-Ai dreptate, cu ocazia asta ne mai şi dezmorţim puţin oasele, 

adăugă Lucian. 
Stătură vreo jumătate de oră. Apoi se urcară în maşină, străbătu-

ră un drum cu pădure în stânga şi-n dreapta şi nu după foarte mult 
timp ajunseră în Ţicleni. O localitate situată cumva într-o vale şi 
care are şi băi. 

-Cel mai bine ar fi să întrebăm la primărie şi la postul de poliţie, 
zise Lucian. 

-Aşa e, ai dreptate…
Secretarul primăriei era un băiat tânăr şi volubil. Îi primi cu un 

zâmbet larg. 
-Părintele Goarnă, da… Popa Remus…
-Exact. 
-El a fost preot aci, nu prea departe, în Cărbuneşti-sat, se ducea 

cu maşina la serviciu, era navetist. În fine… E o problemă cu el… 
Locuia într-adevăr în Ţicleni. Dar acum… 

-Acum? 
-Da, acum nu mai este aici… Nu ştim exact. Se pare că şi-a 

pierdut şi serviciul. Dăduse în darul beţiei în ultimul timp… 
Divorţase şi coana preoteasă de el. De vreo doi ani, cam aşa. Mi se 
pare că între timp s-a şi măritat a doua oară… 

-Şi el? 
-Nu ştiu foarte sigur, dar cred , aşa se zice, că, după ce a fost dus 

la dezalcoolizare , s-a apucat iar de băut şi…
-Şi? 
-S-ar putea să fie internat la Turceni. La spital, la glumeţi…
-Aşadar s-a dilit la cap?
-Cam aşa ceva,dar nu sunt sigur. 
-Oricum, noi vă mulţumim, domnule secretar. 
-Pentru puţin. Poate reuşiţi dumneavoastră să aflaţi mai multe… 
-Ne străduim! Vă salutăm cu stimă. La revedere! 
-La revedere, domnilor!
Cei doi ieşiră şi se urcară din nou în maşină. Păreau cumva 

debusolaţi. 
-Ce facem acum? 
-Păi ce putem face? Ne întoarcem în Târgu-Jiu şi ne odihnim 

puţin. Apoi sâmbătă mergem… 
-Unde?
-Uite, Vlăduţ, zise Lucian, eu m-am gândit că ar fi mai bine să 

mergem la un fin al meu care se numeşte Ionel Giubalcă şi e sanitar, 
agent sanitar, la Turceni. Exact la glumeţi. Sau la ăia cu sticleţi, cum 
li se spune… 

-Da, cred că e cel mai bun lucru. 
-Exact, el ne poate confirma ce am aflat în legătură cu Remus 

Goarnă. 
-Perfect de accord! (Va urma)

Lazăr POPESCU / Cenuşă şi eter (II) (Fragment de roman)

(continuare din numărul trecut)

MĂRTURISIRE

“Geaba-i lună, geaba stele,
Dacă nu-s mândrele mele
Care m-am iubit cu ele
În tinerețile mele !
Geaba-i lună, geaba-i stea,
Dacă nu-i mândruța mea, 
Care m-am iubit cu ea 
În tinerețea mea!…”

Am citat din memorie textul unui cântec al neuitatei (de 
neuitat !) Maria Lătărețu. Într-un fel, sunt ceea ce 
iubesc dar, mă întreb, iubesc ceea ce sunt?!…  Știu 

cine sunt?!…
Am reintrat în acest minunat concert al Lumii. Cu ce voce? 

Care ar putea fi contribuția noastră? Vorba lui George Călinescu, 
riscăm rușinea lui Cilibi Moise?

Textele baladelor descoperite de Alecu Russo și Vasile 
Alecsandri, sunt aproape unanim acceptate ca fiind miturile 
noastre fondatoare. Nu singurele, desigur ! Ele, prin urmare, sunt 
susceptibile de a reprezenta o parte din contribuția noastră la 
concertul de care vorbeam. S-a scris mult despre ele. Din punctul 
nostru de vedere, foarte multe înțelesuri n-au fost, până acum, 
remarcate. Textul care urmează reprezintă aventura unei relectu-
rări a acestor texte. Ca în orice aventură, riscurile (uneori 
asumate !) nu sunt mici !… 

Este o aventură în plină desfășurare care are ca țintă proiecta-
rea unei alte lumini. În final ar trebui să rezulte o carte cu un 
caracter oarecum arheologic. Titlul ei se vrea a fi “Piatra de sub 
iarbă” Deocamdată, logica acestei construcții este urmărirea și 
analizarea fiecărui cuvânt în ordinea pe care o oferă chiar textul 
analizat. În același timp, pentru necesara comparație, am alcătuit 
un sinopsis cuprinzător al celor mai importante opinii pronunțate 
despre “Meșterul Manole” și despre “Miorița” Prevenim cititorul, 
pe această cale, de faptul că fiind în lucru, acest text are un 
caracter provizoriu. Suntem totodată pe deplin pregătiți să 
primim toate observațiile și sugestiile, în funcție de argumentele 
pe care le oferă. Cu mulțumirile cuvenite! 

Cronicile noastre puține date ne-au lăsat despre creațiunile 
artistice ale timpilor trecuți. Analiștii cei vechi ai românilor au 
spus viitorimei numai nevoile țării: în egoismul lor temător, ei au 
păstrat pe seamă-le, fără de a le împărtăși nimănui, mulțumirile 
acelor rare fapte înveselitoare ce mângâiau sufletele strămoșilor 
noștri. Pare că le era frică să dezvăluie lumii chiar și tezaurele cu 
care geniul estetic al națiunii înveselea, când și când în taină, 
viața socială a românilor.

De aceea, nici Neagoe Basarab, întemeietorul mănăstirii de la 
Argeș, nu ne-a spus nicăieri, nici în inscripțiunile parietale ale 
bisericii sale, nici în cartea de povețe ce el a scris pentru 
învățătura fiului său Teodosie Voevod, cu care oamenii s-au servit 
spre a înălța așa minune artistică în fundul munților românești. 
Adunat-a el lucrători greci din Constantinopol și Anatolia, cari 
lucrase la marile moschei ale padișahilor musulmani? Culesu-i-a 
el de mai departe, din ținuturile Armeniei și ale Georgiei, unde 
crăișorii creștini ai locului clădeau biserice, croite și decorate în 
felul celei de la Argeș? Nimeni nu ne-a spus-o: nimeni acum nu 
ne-o va spune. Deci maestrul arhitect al bisericii de la Argeș este 
cu totul necunoscut, și totul ne face a crede că numele lui pururea 
va rămâne o taină. (…)

Atunci poporul l-a scornit,… sau mai bine nu: a luat numele 
unui personagiu real, pe care la un moment dat al istoriei noastre 
artistice, toată lumea, și mai ales oamenii de rând, l-au fost 
binecunoscut. Pe acest personagiu, poporul, cu puterea de 
imaginațiune ce-l caracteriză, l-a învăluit în mantia maiestuoasă 
dar întunecată  a legendei. Acel personagiu, carele a trăit și lucrat 
mult timp pentru români, de la care avem opere subscrise cu 
propria semnătură, al cărui chip îl poate vedea fiecare din noi pe 
păreții interiori ai tindei din biserica cea mare la mănăstirea 
Hurezul din Vâlcea, acel personagiu este Meșterul Manole sau 
Manea vătaful zidăriei, care stă zugrăvit până la brâu alături cu 
Vucașin Caragea petrarul și cu Istrate lemnarul, tustrei meșteri 
lucrători ai numitei biserice, ce a înălțat-o, la anul 1793, 
Constantin Vodă Brâncoveanul. (…)

Desigur, poporul nostru l-a avut pe atunci la mare preț, și tare 
îmi vine a crede că, după a lui răposare, zvonul public s-a aplecat 
bucuros a-i perpetua aducerea aminte, unind numele lui, așa de 
mult cunoscut în mai multe unghiuri ale României, cu o legendă 
fantastică a cări origină pare cu mult mai veche. Și într-adevăr, 
acea legendă o regăsim și aproape și departe de noi, la mai toate 
popoarele Peninsulei Balcanice, la sârbi, la albanezi, la greci. 

Vlad CIOBANU

O lectură a mitului 
Meşterul Manole (II)

Te rog să ştergi suptatitlul PAGINI DE JURNAL DIN 
PAGINA 5 ŞI SĂ-L PUI ÎN PAGINA 3 LA DL. GRIG-
URCU.
La textul lui Vlad Ciobanu, în pagina 20, trebuie despărţit 
textul după ..." Cu mulţumirile cuvenite!"
În pagina 22 (textul Mălinei Conţu) trebuie pusă litera 
mare.
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Să fi fost pe la ora prânzului când Solomon aflat în 
pridvorul casei ridică privirea spre orizontul învăluit 
într-un nor gros de praf. Priveliştea îl trezi oarecum 

din visarea în care era cufundat. Până atunci privise vârful 
muntelui, gândindu-se la cele povestite de moş Pătru numai cu 
o zi înainte, la visul pe care-l avusese, dar şi la tinereţea sa 
zbuciumată. La orele de chitară pe care le predase elevilor săi, 
la cărţile pe care ar fi vrut să le scrie şi pe care nu le-a scris, 
aşa cum îi plăcea să spună, dintr-o anumită teamă de ridicol. 
Spunea, ori de câte ori avea ocazia:  Sunt destui neaveniţi care 
îşi etalează mediocritatea cu mare tam-tam pe te miri unde. 
La ce bun încă unul?! Gândul acesta al ratării nu-i dădea pace. 
Părintele Nicoară îi spunea mereu că dorinţa naşte monştri. 
Că înfrânarea îl va face fericit. Altfel, tot ce va încerca sub 
semnul dorinţei se va transforma în praf şi pulbere. Uneori, 
Solomon părea că înţelege cele ce-i spune părintele, dar 
gândul că la un moment dat se va cufunda în neant nu-i dădea 
pace. Teama de gol îl speria peste măsură. Dar şi aici părintele 
Nicoară avea un răspuns. El îi spunea că golul pe care îl 
resimte este în sufeltul său şi asta-i tot la ce poate spera. Că 
odată ajuns aici nu mai ai dorinţe şi, în consecinţă, nu mai ai 
nici un fel de suferinţă. Numai că Solomon vedea în aceasta 
doar o pură speculaţie. Nu ştia dacă tot ce-i spunea părintele 
Nicoară este doar pentru a-i alina tristeţea, sau părintele era 
chiar un mare gânditor. Chestiunea asta cu mare gânditor nu-i 
suna bine, dar nu găsise o altă formulă care să-l mulţumească. 
În fine, gândea Solomon, nu prea poţi şti ce e în capul unui 
om, mai ales atunci când acesta îţi stă în preajmă. De abia 
după ce nu mai e, pui cap la cap gândurile acestuia încercând 
să le dai o anumită coerenţă, să le acorzi o anume logică. În 
rest, sunt speculaţii, ipoteze, păreri, sau orice altceva. Cei 
câţiva care au avut un sistem de gândire n-au făcut altceva 
decât să-ncurce lumea. Gândind aşa, Solomon încerca să-şi 
acopere propriile carenţe, propriile sale vicii de gândire, iar 
părintele Nicoară ştia prea bine acest lucru.  

Cam astea îi treceau prin cap lui Solomon privind orizon-
tul cenuşiu. Numai cu o zi înainte Solomon participase la 
slujba părintelui Nicoară. Alături de acesta veniseră mai mulţi 
bărbaţi din sat. Mai tineri şi mai vârstnici. Era ziua când la 
slujbă participau doar bărbaţii. Nimeni nu ştia de ce părintele 
Nicoară stabilise acest lucru, dar aşa se pomenise, iar comuni-
tatea se supusese orbeşte acestei cutume.  Ei bine, tot ce 
auzise Solomon spus de bătrânii satului la această întâlnire 
merită să fie ştiut.  Moş Pătru, o rudă mai îndepărtată a lui 
nevastă-sa, povestea că Simion, feciorul său cel mare, a 
încercat în câteva rânduri să treacă dincolo de vârful muntelui, 
dar de fiecare dată a eşuat. Întors din ultima sa aventură pe 
munte, Simion i-a spus lui moş Pătru cum, pe măsură ce urca, 
muntele creştea din senin, iar umbra sa acoperea întreg 
văzduhul. La un moment dat l-a apucat teama şi a fost nevoit 
să coboare în grabă. Ca el însă au fost mulţi alţii. 

Cu toţii povestesc că în drumurile lor au întâlnit nişte 
ciudăţenii, nici umbre, nici chip de om, care pluteau printre 
crengile copacilor înalţi. Moş Pătru zicea că dacă le priveai în 
ochi orbeai. Pentru cei care orbeau, şansele de a se mai 
întoarce în sat erau nule. Cădeau în prăpăstii şi acolo se uscau 
ca nişte vreascuri. Aşa au fost mulţi al căror nume se pierdea 
undeva în timp. Părintele Nicoară îi pomenea la grămadă şi se 
ruga pentru mântuirea lor. Dar cine ştie ce blestem o fi fost 
acesta peste acest ţinut! Şi ce blestem pe capul lui Solomon! 

De la un timp, parcă nimic nu mai era la locul său. 
Întâmplările despre care vorbea moş Pătru îl duseseră pe 
Solomon cu gândul la Gherasim. De la un timp, nimeni nu 
mai ştia nimic despre el. Deşi plecase de luni de zile, în casa 
în care locuise, lumina ardea în fiecare noapte. Faptul ca atare 
născuse numeroase temeri în rândul sătenilor. Dispariţia lui 
misterioasă, ca de altfel şi venirea sa în sat, părea cumva să 
aibă legătură cu poveştile lui moş Pătru, ale lui Simion şi ale 
tuturor celor care luaseră muntele cu asalt în dorinţa lor 
nebună de a şti ce se ascunde dincolo de vârf, iar lumina din 
casă era un semn prevestitor. 

În această stranie conjunctură, la un moment dat, Solomon 
l-a bănuit pe părintele Nicoară că ar şti despre ce e vorba, dar 
că ascunde cât se poate de bine secretul. Părintele, însă, habar 
n-avea. Făcea mereu slujbe de dezlegare, dar, în final, lucruri-
le rămâneau învăluite în mister. Până în clipa aceea în care 
Solomon privea cu oarecare nostalgie cerul, visând. Nimeni 
nu ştia ce e în sufletul său. Nici nevastă-sa, nici părintele 
Nicoară, nici moş Pătru, nici D. Fiecare, în felul său, cunoştea 
anumite porţiuni din cotloanele sufletului său. Din visele sale. 
Din nevoile sale. Din dorinţele sale. Toată viaţa se simţise un 
om singur. A venit aici, în acest sat de munte, pentru a rezolva 
această problemă cu sine. În aparenţă, făcea tot felul de 
lucruri. Se străduia să-şi ţină casa şi nevasta în bunăstare. 

Doru STRÎMBULESCU

Păstorul

Cine știe dacă nu cumva ea va fi fost răsădită pe țărmurile 
răsăritene ale Mediteranei, împreună cu alte multe cântice și 
povești cavalerești ale Apusului, de către frâncii, teutonii și 
nordmanii rătăcitori, care s-au tot ispitit în Orient după dobâzile 
Cruciatelor? Nu este îndoială că și la dânșii, pe râpele Rinului și 
pe șesurile marine ale Danemarcei, se povestea, încă mult, basmul 
unei ființe omenești zidită în păreții unei cetăți ori unei biserice, ca 
să le plămădească tăria cu sufletul ei de veci întemnițat.” 
(Alexandru Odobescu – „Scrieri literare și istorice”, vol. II, 
Editura librăriei Socec, București, 1887, p. 499-500)

„Cine însă să fi fost arhitectul care a conceput planul unei 
zidiri așa de mărețe și a executat-o cu atâta artă? După fântâne 
grecești, acesta ar fi fost însuși principele Neagoe, care în tinerețea 
sa, trăind la curtea sultanului Selim ca ostatic, ar fi învățat arhitec-
tura; sultanul l-ar fi însărcinat chiar să zidească o moschee în 
Constantinopole și dânsul, fie singur, fie ajutat de arhitectul 
Manolli din Niaesia, ar fi reușit s-o clădească așa de frumos cu 
999 de ferestre și 366 minarete, încât sultanul, uimit de lucrare, ar 
fi încărcat pe Neagoe cu daruri, dându-i voie a aduce în Țara 
Românească materialele rămase ca să le întrebuințeze la edificarea 
bisericei de la Argeș.

*
Orice valoare am fi înclinați să dăm acestor arătări, rămâne 

neîndoios că Neagoe a contribuit la conceperea planului arhitecto-
nic și că el se pricepea nu numai în arhitectură, dar și în orfăură-
rie; ca un adevărat critic al artei, el călătorise prin țări străine, ca 
să observe capodoperele arhitectonice și se încongiurase în țară de 
artiști de mare preț, arhitecți, pictori și orfăurari.

Cronica contimporană ne spune că, între altele, „Neagoe Vodă 
bătut-au însuși cu cuișoare un măr de aur curat, împodobot cu 
mărgăritar și pietre scumpe” pe o icoană a Sf. mucenic Gheorghie 
din mănăstirea Nucet. Desigur, el s-a servit cu mai mulți arhitecți 
și meșteri din Turcia, după cum încredințează și Paul de Alep: “Se 
zice, spune dânsul, că nefiind marmură în Țara Românească, 
Neagoe, spre a dobândi acest material, întrebuință următorul 
meșteșug. El dobândi de la împăratul turcesc un hatișerif spre a 
clădi o geamiă în cetatea Bodom (Vidin) cu acest mijloc el aduse 
din Turcia, pe râul Dunărea, în corăbii, marmură și piatră, până la 
acea localitate. În același timp el tocmi, ca pentru clădirea geami-
ei, arhitecți și alți meșteri săpători de piatră și puse să lucreze la 
această biserică, la a cărei înălțare era stimulat de o inspirare 
divină.” Probă că printre acești lucrători unii erau turci este că pe 
o cărămidă, zidită tocmai la bolta turnului celui mare, se cetește în 
litere arabe cuvântul Alah “Dumnezeu”.

Poporul însă, căruia-i place a îmbrăca totul în haina mitului și 
a legendei, atribuie clădirea bisericei unui meșter Manole, a cărui 
baladă o dăm aici după textul cules și publicat de V. Alecsandri. 
(…)

Cată să observăm că această legendă a lui Manole ne-ntâmpină 
aproape în aceeași formă la sârbi, la bulgari, la albanezi și românii 
macedoneni; că miezul ei este o credință superstițioasă că o 
clădire, pentru a deveni temeinică, trebuie să zidească un om de 
viu într-însa, sau măcar să ia măsura staturei lui și să se pună-n 
zid, fiindcă din astă cauză el va muri până într-un an. Persoana lui 
Neagoe Vodă e-nlocuită de popor cu Negru Vodă, fondatorul 
statului muntean, și biserica cea nouă se înalță pe un “zid părăsit și 
neisprăvit”, pe care, găsindu-l, Negru Vodă zice:

Eată zidul meu !
Aici aleg eu
Loc de mănăstire
Și de pomenire.
În acest din urmă punct, cel puțin istoria este de acord cu 

legenda.
Pe lângă artiștii din Orient, Neagoe a avut recurs și la meșteri 

orfăurari din Transilvania, Ungaria și chiar din Italia și Germania 
(…) 

(Grigore G. Tocilescu - “Biserica episcopală a mănăstirii 
Curtea de Argeș”, Stabilimentul grafic Socec & Teclu, București, 
1886, p. 37-40, apud “Meșterul Manole”, studiu, antologie și note 
de Maria Cordoneanu, editura Eminescu, 1980, p. 46-48)

*
Aceeași informație o întâlnim și la Ludwig Reissenberger. 

Trimis de Comisia monumentelor istorice din Viena să studieze 
biserica de la Curtea de Argeș - despre care se scrisese foarte mult 
în ziarele românești cât și în cele străine -, inginerul L. 
Reissenberger vizitează Țara Românescă în 1857. În 1860 el publi-
că o amplă lucrare despre ctitoria lui Neagoe Basarab, atingând, 
bineînțeles, și problema constructorului. Cât despre arhitectul 
clădirei, avem date mult mai puține, deoarece nici un document nu 
vorbește de el. După poveștile populare, Neagoe era un arhitect 
renumit și, astfel fiind, și-a făcut singur biserica. Ceea ce se poate 
admite ca aproape sigur, Neagoe a influiențat în facerea planului 
clădirei, deoarece, după cum spun niște documente grecești, 
Neagoe și-a petrecut tinerețea la curtea sultanului Selim în calitate 
de ostatic, iar la etatea de 25 de ani a fost însărcinat să dirigă 
construcția unei moschee, ceea ce i-a procurat ocazia de a studia 
arhitectura. (…) După o altă poveste, mult mai răspândită, și care 
a trecut și în cântecele populare, arhitectul este un anume Manole, 
care cu ajutorul a 900 meșteri zidari, după unii, sau 300, după alții, 
iar după balada populară cu 9 numai, s-a însărcinat cu construcția. 

*
Asupra patriei și rasei lui Manole sunt mai multe păreri. 

Scriitorii români îl dau de român, născut în Muntenia și însurat cu 
o româncă numită Anica. După alții, scriitori greci mai cu seamă 
susțin că era un fanariot pe care Neagoe îl adusese cu el din 

Turchia. (…) Numele de Manole fiind foarte uzitat la greci, chiar 
azi, face să se creadă că părerea din urmă ar fi mai adevărată.” 

(„Biserica episcopală de la Mănăstirea Curtea de Argeș”, 
„Analele arhitecturei și ale artelor cu care se legă”, an I, nr. 11, 
noiembrie 1890, p. 211)

*
„Neagoe Basarab n-a făcut altceva - după cum ne-o spune el 

însuși într-o inscripțiune slavică di a-dreapta intrării în biserică - 
decât a restaura în mod radical un templu mai vechi: “pe care 
domnia mea l-am aflat în Curtea-de-Argeș zguduit și neîntărit (eze 
obretoh gospodstvo-mi vu Dvoru Argis porisena i neprokuplena)”. 
Ar fi ciudat de a-și închipui cineva că domnul ar fi dat jos o zidire 
care, deși învechită, era destul de bună pentru a servi până în acel 
moment de catedrală a țărei. Într-un asemenea caz n-ar fi avut 
decât să-și ridice mănăstirea pe un loc slobod. Cuvintele baladei 
poporane:

 Un zid părăsit
 Și neisprăvit,
 Câinii când îl văd
 La el se răpăd,
 Și latr-a pustiu,
 Și url-a morțiu…
nu se potrivesc cu cuvintele starețului Gavriil, nici cu însăși 

mărturisirea lui Neagoe. (…)

Dar cine oare să fi fost artistul cel restaurator din vremea lui 
Neagoe?

Nu vom dezbate aici ipoteza d-lui Odobescu despre faimo-
sul “meșter Manole”; o lăsăm aceasta pentru un alt prilej, ca și 
întreaga baladă asupra mănăstirii de la Argeș, pentru care se află 
paraleluri la serbi, la albanezi, la neogreci, ba și la macedoromâni 

(„Țară nouă”, 1887, p. 47)

Neagoe Basarab începuse lucrarea și a mers departe, dar n-a 
isprăvit-o pe deplin. O inscripțiune slavică din 1526 ne spune că el 
a murit înainte de sfârșitul operei sale: “nesuvrusivu preide ku 
vecnim obitelem”. A terminat-o ginerele său și urmașul pe tron, 
viteazul Radu de la Afumați. În acea inscripțiune se pomenește și 
un “Dobromir Zugravul”, care va fi zugrăvit, cel mult, chipurile 
cele de stil bizantin ale sfinților, dar la partea sculpturală nu s-a 
amestecat. Întrebarea, clară: cine anume fost-a sculptorul din 
epoca lui Neagoe, acela care “cioplise, netezise și săpase flori”. 
După expresiunea starețului Gavriil, și căruia-i aparțin minunate-
le “cobiture” de acolo, este o întrebare nedezlegată. (…)

În veacul de mijloc multe cete de armeni au colonizat 
Peninsula Balcanică, dintre cari unul - vestitul prin vitejie Ioane 
Tzimisskes - izbutise chiar, pe la finele secolului X, a se urca pe 
scaunul împărătesc al Bizanței. Bulgaria era plină de armeni, 
cărora în mare parte li se datorează acolo nașterea sectei bogomili-
lor (Jirecek, Gesch. d. Bulgaren, p. 222). De peste Dunăre ei 
străbătuseră atunci până-n Transilvania, unde în apropierea Țării 
Românești, ba nu departe tocmai de Argeș, documentele 
menționează pe la 1355 pe un episcop armenesc de la 
Tălmaciu: “episcopus A r m e n o r u m de Tulmachy” (Cuv. d 
bătr., t. II p.251).

Dar este ceva și mai lămurit. În Armenia, lângă lacul Van, 
există un oraș foarte vechi numit Argeș, rostindu-se cuvântul ca în 
românește, unde pe la începutul secolului al XIV-lea, sub papa 
Ioane XXII, era și un episcop: “Zacharias Argis” (Le 
Quien, “Oriens christianus”, t. I, p. 1448) (…) În adevăr, în secolul 
II după Crist, lacul Van, lângă care se află acel oraș, se numea deja 
A r g e ș, la Ptolemeu A r s i s s a ,(…)

Deci:
    a) întrucât românii n-au avut niciodată colonii în Armenia, 

pe când armenii le-au avut în România;
    b) întrucât A r g e ș u l cel armenesc e fără alăturare mai 

vechi decât al nostru Argeș;
    c) întrucât ființarea coloniilor armenești tocmai lângă Argeș 

se constată în secolul al XIII-lea prin “episcopus Armenorum” de 
la Tălmaciu;

    d) întrucât toate acestea, la un loc cu identitatea perfectă a 
celor două nume, nu pot fi un singur joc al întâmplării;

rezultă că târgul Argeș din Carpați, cel de lângă râul Argeș, 
fusese colonizat în veacul mijloc de pribegi armeni din târgul 
Argeș, de lângă lacul Argeș.

La 1275 după o notiță contimporană de cronicarul armenesc 
Smpad (“Hist. des Croisades, doc. arm., 1869, t. I, p. 608), mai 
multe localități de lângă lacul Van, iar mai cu deosebire Argeș, 
fuseseră aproape dărâmate printr-un șir de cutremure, cari se 
repetară cu urgie în interval de un an întreg. Poate atunci, poate și 
într-o epocă ceva mai veche, nici într-un caz în mai nouă, o ceată 
de armeni pribegiseră de acolo și, ajunși până-n Carpați, au 
întemeiat aci în memoria cuibului lor, un nou A r g e ș, dând 
același nume râului, după cum tot așa se chema în vechime și lacul 
Van. Clădind o biserică în stil armenesc și îmbrățișând catolicis-
mul, de nu vor fi fost catolici din trecut, acei armeni au căpătat de 
la papa un episcop: “episcopus Argensis”, care - strâmtorat de 
români - s-a mutat în urmă la urmă la Tălmaciu în Ardeal: episco-
pus Armenorum de Tulmachy”; iar vechea biserică armenească, 
mereu învechită și reînnoită, dar totuși păstrând cu stăruință tiparul 
său arhitectonic și decorativ cel armenesc, a devenit mitropolie a 
Ungro-Vlahiei, apoi mănăstire, apoi episcopie.” 
(Bogdan Petriceicu Hașdeu - Etymologicum Magnum Romaniae, 
vol. II, 1887; reprodus după ediția îngrijită de Andrei Rusu, vol. II, 
col. “B.P.T.”, Editura Minerva, 1970, p. 88-97, apud “Meșterul 
Manole” de Maria Corduneanu). 

(Va urma)

...O lectură a mitului Meşterul Manole (II)
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Mălina CONŢU / Mirajul imaginilor1. Aspecte ale dialogului privitorului cu arta în Epoca Luminilor

De câte ori nu aţi fost puşi în situaţia de a plânge la un 
film? De câte ori privirea unui peisaj spectaculos v-a 
impresionat profund? Sau, de câte ori nu aţi fost mişcaţi 

la privirea unei opere de artă? Imaginile au, în general, un impact 
puternic asupra noastră mai ales atunci când ne întâlnim cu ele 
pentru prima dată. Dar care sunt motivaţiile din spatele acestei 
fascinaţii pentru imagini? Care sunt resorturile interioare care ne 
pot conduce, uneori, până la extaz? Astăzi trăim într-o lume 
dominată, chiar invadată de imagini/stimuli vizuali, însă, în urmă 
cu 250-300 de ani, situaţia era diferită iar oamenii erau mult mai 
impresionaţi de picturi sau gravuri care necesitau un proces 
laborios pentru a fi realizate şi nu oricine îşi permitea să deţină sau 
să privească oricând aceste imagini. Tocmai din acest motiv 
filozofi, gânditori, oameni de arte şi litere şi-au pus problema 
mecanismelor psihice care stau în spatele procesului artistic şi al 
atracţiei faţă de imagine. Într-o perioadă în care accesul „la” şi 
fascinaţia publicului „faţă de” imagini este în creştere vom încerca 
să privim înapoi, la resorturile interioare care stau la baza acestui 
miraj al imaginilor în secolul al 18-lea.

Primul aspect pe care îl luăm în considerare, succint, este legat 
de contextul social şi are în vedere modificarea atitudinii publicului 
faţă de imagini în a doua jumătate a secolul al 18-lea pe fondul 
dezvoltării urbane şi al apariţiei relaţiilor de tip capitalist. Este o 
schimbare care presupune pe de-o parte luarea în considerare a 
opiniei publice ca factor de judecare a gustului şi, pe de altă parte 
accesul unor pături mai largi ale populaţiei la imagine, oameni care 
determină într-un fel, prin cerere, un anumit tip de ofertă tematică 
(gravura narativă, portretul feminin). Sunt transformări care, luate 
în ansamblu, antrenează publicul într-un dialog cu imaginea şi 
determină diseminarea artei la un nivel fără precedent până atunci, 
prin noi medii: gravuri, vase ceramice inspirate de modele antice 
(manufacturile Wedgwood, Sevres, Berlin) sau tapet (Jouy). La 
proliferarea acestui gust pentru artă a contribuit în epocă şi „moda” 
Marelui Tur, călătoria în Italia în vederea vizitării vestigiilor antice 
şi a capodoperelor Renaşterii şi Barocului. În acelaşi context al 
diseminării artei, artiştii puteau deveni un fel de vedete iar 
Saloanele de artă franceze, locuri frecventate de un număr mare de 
vizitatori care apreciau sau criticau operele de artă expuse crescând 
sau diminuând faima autorilor lor în funcţie de atitudinea pe care o 
aveau faţă de picturile expuse. Pe acest fundal, elitele culturale ale 
timpului au încercat  să definească gustul şi să explice factorii 
implicaţi în procesul creaţiei artistice şi al receptării operelor de 
artă: imaginaţia, entuziasmul, pasiunea, dorinţa etc.

Din perspectiva raportului pasiune-raţiune, definitoriu pentru 
discursul teoretic al Iluminismului, se remarcă încercarea unor autori 
de a asimila anumite pasiuni, precum entuziasmul, capacităţii raţiona-
le de judecare (ex. Louis de Cahusac, 1705–59, în Enciclopedie). Cu 
toate acestea mulţi dintre gânditorii care au analizat pictura în epocă 
nu au putut omite efectul ei „seducător” asupra ochiului privitorului 
(ex. Roger de Piles, 1635-1709) sau transformarea acestuia în 
„statuie animată” la observarea unor opere de artă de calitate (Denis 
Diderot, 1713-84). Atracţia faţă artă era considerată de Diderot 
rezultatul unor porniri pasionale care suspendă privitorul în contem-
plaţie, o stare definită de sintagma je ne sais quoi, explicabilă prin 
capacitatea unor imagini de a atrage neaşteptat şi inexplicabil 
spectatorii la saloane. Astfel de observaţii sunt remarcabile într-un 
context în care cei mai mulţi dintre autori pledează pentru raţiona-
lism în aprecierea artei iar, în planul practicii  artistice, neoclasicis-

mul susţine un discurs moralizator bazat pe gândire. Şi totuşi, 
dincolo de teorie, mulţi autori sunt de acord că imaginile vorbesc 
prin intermediul altui limbaj, ele se adresează privitorului prin alte 
mijloace, cele mai multe dintre ele de natură afectivă.

Discursul recent referitor la procesul de receptare al imaginilor 
ia în considerare şi dialogul care se produce între artist şi privitor 
prin intermediul operei de artă. În acest fel, opera de artă devine un 
„vector” de transmitere a unor informaţii între artist şi spectator. Pe 
de-o parte artistul dă naştere unei imagini pornind de la consideren-
te care ţin de aşteptările contextului social în care creează, cerinţele 
specifice ale comanditarului şi viziunea proprie şi, pe de altă parte, 
receptorul/privitorul primeşte acest mesaj vizual pe care îl poate 
asimila la mai multe nivele: ţinând cont de informaţia lui iniţială 
sau asimilând-o la nivel personal şi transformându-i semnificaţia. 
În secolul al 18-lea, Roger de Piles dar şi Louis de Cahusac explică 
acest dialog prin intermediul entuziasmului: entuziasmul artistului 
se transmite privitorul prin intermediul operei de artă.

Tot studiile recente au evidenţiat cum operează la nivel de 
percepţie „implicarea personală” şi „proiectarea de sine” în opera de 
artă vizualizată: pe de-o parte artistul transpune, involuntar, în 
imaginea creată aspecte inconştiente ale vieţii sale interioare şi, pe 
de altă parte, privitorul este atras de compoziţiile ce corespund 
profilului său psihic, identificându-se, conştient sau inconştient, cu 
personajele din imagine. În cazul în care opera se confruntă cu un 
privitor din alt timp decât momentul realizării imaginii, acesta poate 
privi lucrarea prin prisma informaţiilor pe care le cunoaşte despre 
acea epocă sau prin filtrul propriului său context de existenţă.

Psihanalistul Jacques Lacan (1901-1981), preocupat de imaginea 
de sine sau de imaginile inconştientului a explicat percepţia, prin 
dialogul dintre simbolic (gaze) şi imaginar. Planul simbolic cores-
punde caracterului prefabricat al discursului vizual, bazat pe con-
strucţia socială a limbajului şi a imaginii de tip „ready-made”. Din 
perspectiva psihanalitică a privirii, planul imaginarului  presupune 
subiectivitatea receptării vizuale, sensul propriu, individual, conside-
rat singurul mod în care avem de fapt acces la realitatea din jur. 
Astfel, se impune şi analizarea conceptului de pierdere de sine în 
imagine ce presupune modificarea percepţiei în acord cu un punct de 
vedere pur personal. Este o perspectivă opusă perspectivei carteziene,  
ce analizează percepţia obiectivă a tabloului şi controlul raţional al 
imaginii, dar este un punct de vedere pe care îl regăsim în discursul 
secolului al 18-lea referitor la percepţia operelor de artă prin referin-
ţele la pierderea de sine în iluzie şi ficţiune.

Diderot descrie privitorul ideal ca fiind mișcat de emoții, 
pasionat de anumite compoziţii artistice, de unde şi asocierea 
reacţiei acestuia cu aceea a statuii animate. Roger de Piles, pe 
urmele lui Longinus care descrie în Tratatul despre sublim senti-
mentele spontane şi pasionale ale publicului, diferenţiază entuzias-
mul controlat al artistului de cel al privitorului, excitat emoțional 
de opera artistului în mod neașteptat și fără intenție dar în funcție 
de talentul artistului. Louis de Cahusac (1705–59) în Discours 
préliminaire, textul care a stat la baza definiţiei entuziasmului din 
Enciclopedie consideră că, o dată ce imaginea a animat privitorul, 
ea are în sine forța puterii creatoare iar ceea ce atinge privitorul e 
„căldura” ei. Continuând, el afirmă că, sub influenţa imaginii, 
simțurile privitorului sunt „animate de un foc viu” şi numai ulterior 
întră în joc „atenţia și reflecţia”, atunci când acesta începe să 
privească detaliile şi le analizează atent. Astfel, în procesul de 
percepţie, sensibilitatea și apoi judecata determină gradul în care îl 
influenţează o imagine. Cahusac  prezintă entuziasmul care îl animă 
pe privitor când percepe o operă de artă drept o emoție vie a minții, 
o surpriză neașteptată care face spectatorul/artistul imobil, îl 
acaparează, îl răscolește și îl absoarbe. Experimentând această 
emoție, artistul/spectatorul lui Cahusac devine precum spectatorul 
lui De Piles: „transportat neașteptat și fără să realizeze” la privirea 
unei imagini excelente. Tot Cahusac afirmă că entuziasmul este 
acea trăsătură care dă viață unei opere de artă dar că această trăire 
este generată de rațiune asemeni sublimului. Cu toate acestea, 
rațiunea pare suspendată în momentul declanșării entuziasmului dar 
revine imediat ce spectatorul s-a liniștit, pentru a analiza opera. 
Această definire a entuziasmului în Enciclopedie, prin asimilarea 
lui unui proces raţional era necesară în epocă.

Înaintea lui Cahusac, Étienne Bonnot de Condillac (1714–
1780) descrie momentul percepţiei drept punctul în care „pasiunea 
ne animă atât de puternic încât pierdem rațiunea și experimentăm o 
multitudine de sentimente diferite”. Iar Roger de Piles menţionează 
în tratatul său că Adevărul este insipid dacă este reprezentat într-o 
operă de artă fără entuziasm; cuplat cu entuziasmul, Adevărul 
„transportă spiritul spre admirație combinată cu uimire.” Diderot, 
în critica sa de artă, discută pasul care se face de la mirare la 
uimire și apoi de la uimire la entuziasm necontrolat în analiza pe 
care o face peisajelor lui Joseph Vernet în Salonul din 1767: „dacă 
nu faci efortul de a privi atent acest peisaj mă vei lua drept nebun 
când îți voi spune că am plâns de mirare și că am rămas imobil și 
stupefiat.” El descrie entuziasmul pe care îl simte în fața peisajului 
sugerând că emoțiile necontrolate apar involuntar, exprimate în 
gestică și expresie. Diderot defineşte astfel mirarea excesivă şi 
precizează că în acel punct rațiunea/voința a fost suspendată, 

pasiunea involuntară fiind exprimată în diferite reacţii fizice 
vizibile: entuziasmul îl transformă pe spectator într-o statuie 
animată, suspendată într-o stare de dorință.

Pornind de la aceste afirmaţii putem analiza reacţia privitorului 
tabloului din gravura intitulată Les deux baisers [Cele două 
săruturi] de Louis Philibert Debucourt, 1796. Aici, bătrânul care o 
priveşte reacţionează emoţional la o iluzie, ignorând realitatea 
(faptul că soţia sa tânără îl înşeală cu artistul). Pentru el, realitatea 
aparţine imaginii/ficţiunii care răspunde propriei sale dorinţe/
aşteptări/aspiraţii, fiind mai puternică decât „realitatea obiectivă”. 
Acest spectator se identifică cu propria proiecţie/aşteptare erotică, o 
amintire din tinereţea trecută care devine o iluzie în prezent. 
Privitor la iluzii, comentatorii secolului al 18-lea le asociau cu 
structura feminină. Atunci, se considera că sensibilitatea femeilor le 
face vulnerabile la iluzie, acestea fiind criticate că pot deveni prea 
absorbite de ficţiuni. În anumite situații moraliştii recomandau ca 
fetele să fie ferite de cărți, picturi sau spectacole. Şi totuşi, în 
imaginea lui Debucourt, cel pierdut în iluzie este un bărbat, ceea ce 
arată că reacţia în faţa operelor de artă nu face diferenţa între sexe, 
fiind similară la ambele genuri.

Dacă moraliștii avertizau asupra pericolului imaginației feminine 
construită pe iluzie, artiștii şi scriitorii ilustrau proiecţiile propriilor 
plăceri imaginare reprezentând femei în intimitate, solitare. 
Reprezentările încărcate de erotism ale vremii arată cum artiştii 
speculează aşteptările emoţionale ale privitorilor şi încearcă să le 
capteze atenţia cu imagini care îi implică mai mult decât vizual. 
Cele două nuduri ale lui Boucher şi Le Mire sunt exemple elocvente 
pentru această stratagemă. Cu atitudini diferite, relaxare în cazul lui 
Boucher şi spaimă în cazul lui Le Mire, dar încărcate de erotism, 
cele două nuduri feminine, aşa cum au fost zugrăvite de cei doi 
artişti fac apel la simţurile privitorului, la proiecţiile sale erotice inti-
me. Plăcerea de a le privi merge dincolo de raţiune într-o perioadă 
care recomandă virtutea şi moralitatea. Expunând intimitatea privată 
în public, cele două imagini ne prezintă două perspective de privire 
prin „gaura cheii”, atât de criticate de studiile de gen în decursul 
secolului al 20-lea. Cele două femei nu ştiu că sunt privite, sunt 
prinse de activităţile lor solitare şi nu sunt influenţate/conştiente de 
privirea intrusivă a spectatorului. În schimb, privitorul are diferite 
reacţii emoţionale la observarea acestor imagini. Sunt reprezentări 
concepute special pentru privitorul bărbat, răspunzând astfel unui 
construct social intitulat de studiile vizuale „male construction”.

Alături de astfel de imagini erotice sunt concepute în epocă şi 
compoziţii menite a răspunde sensibilităţii feminine, portretele 
Rosalbei Carriera sau cele ale lui Louise Élisabeth Vigée Le Brun 
fiind cel mai bun exemplu în acest sens. Însă, remarcile privitoare 
la feminin/feminitate au în vedere în mod special sensibilitatea la 
iluzii şi pierderea de sine în ficţiune. Referitor la aceste remarci 
gravura intitulată Budoarul prezintă o astfel de femeie pierdută în 
iluzie şi plăcere solitară imaginată în urma lecturii cărţii pe care o 
ţine în mână. Alături de această reprezentare dar în opoziţie cu ea, 
dincolo de paravan un cuplu trăieşte în realitate experienţa iubirii, 
la care tânăra din Budoar doar visează.

Toate aceste imagini nu fac decât să exprime ipostaze ale 
posibilelor reacţii ale privitorilor la imagini în secolul al 18-lea. 
Discuţia este succintă iar exemplele ar putea continua dar ne 
rezumăm doar la aceste situaţii. Ele ilustrează cum, într-o mare 
măsură, imaginea răspunde nevoii de ficţiune a publicului şi se 
adresează laturii pasionale a acestuia mai degrabă decât celei 
raţionale. Astfel de lucrări sunt mai curând rezultatul gustului 
publicului decât reflexul teoriilor artistice privitoare la moralitatea 
artei în epocă. Chiar dacă a fost explicată mult mai târziu de 
psihanalitică, relaţia de atracţie a privitorului faţă de imagine depin-
de de gradul în care mesajul acelei imagini se suprapune cu propria 
sa experienţă personală, dar artiştii vremii au simţit acest lucru. O 
imagine ne atrage în măsura în care ne influenţează emoţional, fie 
pentru că mimează plăcerea şi atunci transpunem în ea dorinţe 
inconştiente sau lipsuri refulate, fie că mimează durerea prin 
simularea unor experienţe limită şi atunci ne identificăm cu fricile 
(imaginile tragice, martiriile). În secolul al 18-lea la fel, entuzias-
mul, pasiunea şi dorinţa erau esenţiale în procesul de atracţie faţă 
de opera de artă şi abia ulterior intervenea analiza raţională.
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Debucourt, Louis Philibert (1755-1832), Les deux baisers [Cele două săruturi], 
1796

Boucher, François (1703-1770), Nud culcat, 
Louise O’Murphy, pastel după o pictură 

din 1752

Le Mire, Noél (1724-1801) după Le Prince, Jean-Baptiste (1733-1781), 
La crainte [Teama], după o pictură 

din 1769

Maleuvre, Pierre (1740-1803) după Freudenberger,  Sigmund (1745-1801) după 
Eberts, Johan Heinrich (1720-1803),  Le boudoir [Budoarul], 1774

Pusese mare preţ pe relaţia cu părintele Nicoară. Rămăsese fidel 
ideii de prietenie aşa cum o nutrea el faţă de D. Cu toate astea, 
dramele nu l-au ocolit. Liniştea la care visase devenise mai mereu 
un soi de furtună care ameninţa să-l distrugă. Aici întâlnise tot 
soiul de probleme bizare. La început, a crezut că sunt simple 
fantezii, apoi au devenit fapte de viaţă. 

Toate îl obsedau, aruncându-l într-un soi de depresie. În câteva 
rânduri nevastă-sa i-a sugerat să consulte un medic. Ştia unul, 
prieten cu scriitorul, numai că până să ajungă la acesta ar fi trebuit 
să treacă printr-un fel de ritual. De fiecare dată, gândul că ar fi 
putut fi bolnav, l-a ţinut pe loc. Şi boala şi moartea îl obsedau în 
egală măsură. În unele momente de linişte, îi spunea părintelui 
Nicoară că simte uneori deasupra capului său mâna lui Dumnezeu. 
Şi poate că nu era doar o părere. Uneori a scăpat din situaţii 
imposibile fără nici o explicaţie raţională. Ultima oară se deplasa 
cu o maşină de ocazie către oraş. Maşina rula lin pe şosea de parcă 
ar fi plutit, când deodată a fost acroşată de un TIR şi târâtă circa 
cincizeci de metri până când s-a oprit într-un şanţ. Nici el şi nici 
şoferul nu au suferit nici măcar o zgârietură. S-a ales doar cu o 

sperietură zdravănă, şi-atât. Asta îl făcea să creadă că beneficiază 
de oarecare protecţie divină şi că n-are de ce se teme. Această 
credinţă îi dădea un anume curaj. Aşa se îmbărbăta ori de câte ori 
ajungea la ananghie. Avea mai mereu impresia că Dumnezeu îi 
suflă în ceafă, şi-i spune: Nu te teme. Sunt aici cu tine! Iar lucruri-
le păreau că se rezolvă de la sine. Cu toate astea, starea cu pricina 
nu dura. Era ceva trecător. Apoi veneau acele momente când îşi 
pierdea credinţa.  Când îl cuprindea deznădejdea. Frica venea aşa 
ca din senin şi se instala în mintea sa. O asemenea stare simţise şi 
atunci când a părăsit biserica.  În drumul spre casă a meditat 
îndelung la poveştile lui moş Pătru. Ceva nu se lega însă. A 
adormit noaptea târziu cu gândurile răvăşite. Peste noapte a avut 
un vis. Se făcea că urcă muntele. Era singur pe o cărare ce urma 
buza unei prăpăstii adânci când, deodată, dintre tufele de pe 
marginea cărării i-a ieşit în cale un bătrân ce purta în mână un 
toiag. N-a fost greu să-şi dea seama, după semnele pe care le 
făcea, că bătrânul din faţa sa era chiar Gherasim. Prin capul lui 
Solomon au trecut dintr-o dată mii de gânduri. Sute de întrebări îi 
veneau în minte, fără să se oprească la una anume. Gherasim a 
sesizat situaţia în care se afla Solomon şi a început să-i vorbească. 

La început, cuvintele lui Gherasim păreau să nu aibă nici o noimă. 
Acesta vorbea o limbă total necunoscută lui Solomon. Pe măsură 
ce vorbea chipul i se tot lumina până ce într-un final întreaga faţă 
era învăluită într-o lumină albă strălucitoare. Mut de uimire, 
Solomon privea totul cufundat într-o tăcere de mormânt. Nu reuşea 
să scoată nici măcar o silabă. După un timp - nimeni nu ştie cât să 
fi trecut -, lumina de pe faţa lui Gherasim a dispărut. Atunci 
Gherasim a vorbit din nou: Muntele acesta nu-i decât o iluzie. Cu 
cât încerci să urci mai sus, cu atât cobori şi mai mult în ignoran-
ţă. În curând vei obosi. Pentru a nu te rătăci, primeşte te rog acest 
toiag cu ajutorul căruia vei găsi drumul de întoarcere. 

Să fi fost, aşadar, pe la ora prânzului când Solomon aflat în 
pridvorul casei ridică privirea spre orizontul învăluit într-un nor 
gros de praf. După un timp, dinspre biserică, un zvon de clopot îi 
aminti că trebuia să-l întâlnească pe părintele Nicoară. Era exact 
ora la care se întâlneau în fiecare zi. Când ajunse la biserică avu 
parte de o mare surpriză. Rezemat de uşă toiagul lui Gherasim 
parcă-l aştepta să vină. Fără să ezite, Solomon îl luă şi dispăru în 
spate uşii. Între timp muntele creştea ca din senin, iar umbra sa 
acoperi întreg văzduhul. (D.S.)
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