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Ofertă bună, vreme rea

Am multe motive să dedic acest editorial lui
Emil Boroghină. Îl urmăresc de mult, îl preţuiesc de
mult, îl admir. Nu a încetat niciodată să mă frapeze
cu proiectele sale, să mă impresioneze. M-a cucerit,
aşa cum a cucerit probabil rânduri întregi de
spectatori, m-a fidelizat. Am avut de multe ori
imboldul de a scrie despre Domnia sa şi, iată, ocazia
s-a ivit acum, în condiţii oarecum neaşteptate. Este
vorba despre spectacolul ,,De la Ovidiu, la Mihai
Eminescu”, sosit (şi) la Piteşti de Ziua Culturii
Naţionale şi, implicit, cu ocazia aniversării lui

Eminescu. Un recital impresionant, un eveniment multimedia, bazat pe creativitate şi pe
tehnologie evoluată. Ceva nou, ceva altfel, ceva care aminteşte de pulsul marilor oraşe – ofertă
avansată!   Gândit în cel mai mic amănunt, spectacolul s-a bazat desigur pe poezie, Teatrul
,,Alexandru Davila” fiind pentru aproape două ore  întruchiparea unei fantasme din tinereţea
lui Emil Boroghină – înfiinţarea unui Teatru de Poezie ! A fost atunci cu adevărat un Teatru
de Poezie, în care au răsunat epistolele lui Publius Ovidius Naso către Roma, Tristele şi
Ponticele scrise la Tomis acum 2000 de ani, la malul negru al mării, versuri pline de dor, de
patos, dar şi de renunţare şi detaşare de lume şi de tot lumescul. Poezia – în taina ei călătoare
prin istorie (şi istorii individuale), până la Eminescu, zbuciumat şi tensionat, Eminescu
scrutând cu fineţe prezentul,  călătorind cu mintea în toată adâncimea universului şi în
neliniştea de toate zilele a firii umane. Un spectacol multilingv, un recital admirabil în limba
maternă şi proiectat simultan pe un fundal, cu textele în derulare, în engleză, franceză,
spaniolă, portugheză, italiană, germană. Între acestea, ca un sâmbure (cultural şi civilizator)
al vechimii, limba latină – radia în centrul proiecţiei. În spatele textelor rulau imagini cu un
puternic impact emoţional, dar nu, nu ca în mass-media absurdului zilelor noastre… alte
imagini, imagini-idei care surprindeau/ povesteau despre „vânturile-valurile”, despre viaţă şi
moarte, despre arhitectura divină şi cea umană, despre clipă şi timp, cu accentual pus mereu
pe deşertăciune şi eroziune! Un teatru de poezie…, 

dar trăim vremuri rele, iar acest lucru l-am constatat din nou în ziua aceea şi l-am
(re)simţit dureros. O sală caldă, generoasă, într-un teatru ,,redeşteptat” în ultimii ani – cu un
recital de zile mari şi, totuşi, un teatru în care publicul era/a fost absent! Am aşteptat (într-un
fel personal) spectatorii, la început cu emoţie, apoi cu o oarecare teamă şi într-un târziu cu
mâhnire şi cu o presimţire rea. A trebuit să mă declar învinsă. La început mi s-a părut
imposibil, apoi mi s-a părut de neînţeles şi cu siguranţă nedrept! Toată deziluzia avea să se
transforme însă curând în suportul unei revelaţii, care se leagă, surprinzător sau nu, de acelaşi
Emil Boroghină. 

În primul rând nu cred că i s-a mai întâmplat aşa ceva, nicăieri, nu ştiu ce a simţit,
ce a gândit – cum a gestionat situaţia, cum a intrat în rol – spun doar ce a transmis, ceea ce s-
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a văzut din sală. Un om care trăia idee cu idee, un actor care reda cu subtilitate vers după vers,
un cititor care stocase în memorie pasaje esenţiale, revelatorii, din opera celor doi mari poeţi
– un îndrăgostit de vraja poeziei, un încrezător în mesajul livrat ascultătorului, un căutător al
pietrei filosofale, un suflet plin de himere, un înrudit al spiritelor profunde, un călător prin
porturile timpului, un supravieţuitor prin credinţă şi prin dăruire! Era pe scenă un recitator cu
sala plină de spectatori, un actor care vedea publicul, îl simţea, chiar dacă acesta nu era
(contextual) acolo. Pentru că Emil Boroghină s-a purtat pe scenă fără reproş, nu a contat faptul
că sala era goală – intensitatea recitalului a fost aceeaşi, aşa cum trebuia să fie. De lucrul
acesta este capabil doar un profesionist, iar cuvântul pare, paradoxal uneori, insuficient!

Emil Boroghină – un om care a făcut istorie culturală în teatrul românesc; mai mult,
referitor la geniala sa idee, cea a Festivalului Internaţional Shakespeare, lansat şi ajuns tradiţie
într-o ţară nonanglofonă, cunoscut şi apreciat pe scena internaţională, John Elsom (fondator
al Bush Theater din Londra şi Presedinte Onorific al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de
Teatru) a scris: ,,Noi nu avem în Marea Britanie festivaluri internaţionale Shakespeare de
valoarea celui de la Craiova”! … O binecuvântare pentru teatrul nostru  şi pentru cultura
noastră!  Noroc şi cu vremea bună de care a beneficiat proiectul în primii ani care au urmat
revoluţiei. Aşa ceva nu s-ar fi putut realiza în trecutul recent, ideologic, şi, din păcate, poate
nici în prezent, deoarece anii de efervescenţă, de sinceritate  şi de iluzie, anii în care speram
să punem cultura la locul ei, corola de minuni a unei societăţi, s-au cam scurs… Societatea
post comunistă a devenit o nebuloasă, structurată tot mai vizibil în cercuri tematice sau în
straturi cu interese divergente. Cultura/ teatrul/ poezia devin (au devenit?) apanajul
cunoscătorilor şi al beneficiarilor unei anumite structuri, ai unei anume filosofii şi abordări a
vieţii, apanajul celor care pot visa, aşa cum mărturisea Emil Boroghină că visa încă din
copilărie: ,,Da, era foarte aproape, Dunărea îţi creează şi o anumită psihologie, îţi dă o anumită
sensibilitate. Apa care curge îţi transmite un anumit sentiment, o încărcătură poetică. Eram
extrem de sensibil şi îndrăgostit de natură, am visat să călătoresc în toată lumea, urmăream
valurile şi mersul Dunării şi îmi imaginam că o să ajung în diverse locuri…”

Văzând adunate acum,  şirul destinaţiilor sale de lux profesional, nu încape nicio îndoială
că unele vise se împlinesc: ,,Am avut şansa de a mă deplasa cu recitalurile: „Recitindu-l pe
Shakespeare…”, „Recitindu-l pe Eminescu…”, „Cântarea cântărilor şi „Sonete”, „Ovidiu -
Tristele şi Ponticele”, sau cele două dedicate Centenarului Marii Uniri, „Treptele Unirii” şi
„Sunt suflet în sufletul neamului meu – Limba română este patria mea”, la Roma şi Veneţia,
la Atena, Istambul, Budapesta şi Praga, la Berlin, New York, New Jersey, Montreal, Quebec,
Ottawa şi Toronto, la Erevan, Gdansk şi Gyula, la Sulmona, Recanatti si Corint, la Beijing,
Paris, Bruxelles, Haga, Viena şi Chişinău, la Stockholm, fiind în aşteptarea deplasărilor de la
Ierusalim, Cernăuţi, Bălţi şi Cahul”…

Un teatru de poezie, un spectacol de zile mari, o revelaţie: Emil Boroghină. El spunea
cândva, într-un interviu, că s-a simţit de la un moment dat copleşit de talentul colegilor săi de
generaţie, coloşi ai scenei, că a simţit într-un fel ratarea/ neîmplinirea ca actor… Aş îndrăzni
să spun că nu este deloc aşa! Emil Boroghină a avut o misiune clară în teatrul românesc, este
un vizionar, un artist-intelectual de vocaţie, care a găsit un drum al împlinirii –  special şi
singular. Calităţile sale sunt nenumărate, certe, ar merita discutate pe rând, dar este suficient
să spunem lucrurilor pe nume: niciunul dintre cei la care se gândea Domnia sa, cu admiraţie,
nu ar fi putut să facă ceea ce a realizat Emil Boroghină. Memorabil, iată, (şi) acest spectacol
de poezie oferit de marele om de teatru care vorbeşte lumii prin arta şi harul său, despre lucruri
esenţiale – un spectacol fascinant,  desfăşurat într-o sală aproape fără public – ca o repetiţie
generală în aşteptarea unei societăţi mai bune. Ofertă bună, vreme rea!

* Spectacolul „De la Ovidiu, la Mihai Eminescu” a avut o regie semnată de Alina Hiristea, cu scenariul lui
Emil Boroghină.



Despre revista Baaadul literar, cu preţuire…

Am toată preţuirea pentru cei care, în nebuloasa revuisticii din zilele noastre, au livrat
constant informaţie culturală de calitate, au modelat gustul şi spiritualitatea cititorilor
contemporani, au girat transparent libertatea de gândire şi de expresie şi, nu în ultimul rând,
au ştiut – conducând cu măiestrie ,,corabia” lovită din toate părţile de valuri (critice) şi
ameninţată uneori de furtunile distrugătore – să înfrunte îngrijorările, atenţionările,
avertismentele de tot felul, evitând ceea ce era mai rău – eşuarea economică sau administrativă.
Una dintre aceste reviste, care au reuşit să păstreze viu interesul cititorilor şi să păstreze o
anumită linie, necesară oamenilor care (mai) caută repere în haosul valoric al postmodernităţii
româneşti, este ( a fost?! ) Baaadul literar, revistă din Bârlad, cârmuită (cu pasiunea
marinarului de cursă lungă…) de profesorul şi scriitorul Gruia Novac. Spun mai întâi
profesorul şi nu spun întâmplător, deoarece formaţia aceasta profesională se leagă indiscutabil,
se reflectă în modul în care revista a fost gândită şi în atitudinea pe care redactorul-şef Gruia
Novac a adoptat-o în multe rânduri, în diferite şi sensibile contexte. Mai mult, se reflectă în
nivelul publicaţiei, în constanta decenţei, în provocările sumarului şi ale dezbaterilor, în
toleranţa punctelor de vedere, în respectul acordat colaboratorilor etc. Este vorba în ultimă
instanţă despre vocaţie şi despre convingerea că o revistă educă, deţine o funcţie formativă,
dincolo de confortul şi de relaxarea intelectuală pe care ea le generează în mod firesc.                                                        

Despre reviste ştim cu toţii că s-au scris în ultima vreme articole nenumărate,
contradictorii, îndrăzneţe, unele răuvoitoare, chiar virulente. Unii cred că este bine să existe
oricât de multe reviste, nu contează cât/ cum/ cine… contează că se tipăresc, că apar, că ele
pun în circuit multiple probleme culturale, că întreţin şi valorifică limba română  etc., alţii
spun că a scăzut alarmant calitatea lor, vorbesc despre reviste asociindu-le cu spiritul de gaşcă,
cu parti-pris-urile din mediul politic (luate ,,la pachet” cu finanţările)…; simplificând
problema, se disting două tabere opozante. Entuziasmul şi laudele unora pot fi îndreptăţite,
critica are şi ea uneori argumente, pe bună dreptate, şi totuşi, abordarea aceasta tranşantă nu
este întotdeauna cea mai potrivită. 

O revistă trebuie privită şi judecată într-un context nuanţat, care obligatoriu trebuie să
trimită  ,,la locul faptei”, la istoric, la obiective, la colaboratori etc. … la linia aceea despre
care vorbeam, la profesionalism, la verticalitate, la fidelitatea şi transparenţa intenţiilor ei. O
revistă presupune dărnicia sufletească a unor oameni, dărnicia şi vrednicia lor, dorinţa de a
împărtăşi cu ceilalţi valori/ pasiuni, presupune (re)activarea umanismului, în sensul bun. E
greu de cuantificat efortul celor ce trudesc la o revistă, s-ar putea să nu se ştie niciodată toate
eforturile uriaşe pe care le fac, gândurile lor, sacrificiile, insomniile. Toate sunt învinse însă
de o dragoste mai mare, de un sentiment de satisfacţie care biruie toate greutăţile şi care
înfloreşte atunci când seria continuă. 

Cum putem, prin urmare, să vorbim despre Baaadul literar fără să vorbim despre omul
de cultură Gruia Novac?… despre responsabilitatea, energia şi competenţa puse de Domnia-
sa în slujba acestei reviste. Performanţa intelectuală, creativitatea,  inteligenţa, toate zilele
puse în lumina cărţii şi a ştiinţei de carte. Din 2007, de la primul număr al revistei (apărute în
21 mai), până în 2020, când ajunge la numărul 50/51, publicaţia a fost mereu în căutarea
valorilor estetice.

Baaadul literar ne reaminteşte acum o maximă celebră, anunţând astfel o încheiere a
lucrării sale… sfârşitul încununează opera! Şi dacă nemuritorul Ovidiu aprecia în ,,Heroides”
că abia la capătul unei acţiuni poate fi apreciată valoarea acesteia, noi îl asigurăm pe omul şi
redactorul-şef Gruia Novac, că opera (sa) a strălucit şi cine a avut ochi de văzut, a văzut. Sunt
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mulţi cei care ştiu că o bună parte din viaţa sa a fost luminată cu/prin acest sens, de această
lucrare. Am putea spune, aprofundând lucrurile, că luminarea sa a fost la suprafaţă practică
şi cunoaştere şi, în profunzime, a fost lucrare de slujire şi de ascultare a rostului cu care a fost
înzestrat, a sensului pe care l-a găsit şi pe care l-a sporit, aşa cum sporesc creştinii (cei buni)
talanţii. Este fascinantă, de la o oarecare distanţă (care înlesneşte observaţia), încercarea de a
desluşi şi de a aprecia personalitatea unui om, generozitatea, complexitatea lui spirituală,  felul
în care se dăruieşte unei profesii, unei pasiuni şi ajunge să fie foarte valoros în ceea ce face.
Este fascinant felul în care asemenea oameni îşi găsesc un sens nobil şi se construiesc,
construind! Cu atât mai mult în cultură, acolo unde construieşti atât pentru tine, dar şi pentru
ceilalţi, acolo unde semeni, ca să culeagă şi ceilalţi, acolo unde nu eşti singur de fapt niciodată,
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eşti mereu împreună cu ceilalţi – aceasta fiind cea mai simplă şi cea mai importantă convingere
a unui umanist. 

Acesta este profesorul şi scriitorul Gruia Novac, un rezistent, cu nume predestinat. A
făcut şi face cinste, cu numele său, galeriei de intelectuali rafinaţi din Bârladul vechi şi până
azi, de la Semănătorul tipărit la 1870  (predecesor al cunoscutei reviste cu acelaşi nume, scoase
la îndemnul lui Spiru Haret în Bucureşti, la început de secol XX), până la Baadul literar în
care, timp de peste un deceniu, au apărut şi au semnat multe nume sonore din peisajul artelor
şi al culturii actuale. 

Premiat acum câţiva ani pentru activitatea şi vizibilitatea revistei, la cea de-a XIV-a ediție
a Premiilor Eminescu „Teiul de Aur” și „Teiul de Argint”, desfășurată la Botoșani, profesorul
Gruia Novac afirma, aşa cum îi este felul, sincer, memorabil:

„Nu știu pentru alții, dar pentru mine acest premiu înseamnă foarte mult. Am pus pasiune
în profesia mea și am crezut în ceva care mi se cuvine, după priceperea mea. După foarte
mulți ani, timp în care aici, în orașul în care trăiesc de zeci de ani, nu mi s-a recunoscut mai
nimic din ceea ce am făcut, sau poate n-am făcut, iată că Botoșaniul, orașul de baștină al lui
Eminescu, m-a luat în seamă. Am fost solicitat de juriul competent al Premiilor Eminescu să
accept propunerea de a primi un premiu pentru activitatea mea publicistică, desfășurată în
cadrul revistei «Baaadul literar», pe care o coordonez de nouă ani. Am primit o diplomă, o
medalie și premiul «Teiul de Argint». M-am simțit onorat pentru această recunoaștere, și
emoționat în același timp”...

Ne rămâne de dezlegat o singură enigmă: de ce şi-a intitulat profesorul Gruia Novac
cuvântul din finalul numărului acesta:  Epilog optimist… doar din convingerea că binele
precumpăneşte în genere asupra răului sau a văzut (în viitor) ceva care poate face lumea
(culturală) mai bună?!

Magda GRIGORE
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Pâine

Nimeni nu a pus la îndoială vreodată originea
latină a cuvântului românesc pâine/pâne moștenit
din lat. panis și ne este plăcut să amintim că încă
Grigore Ureche cita acest element lexical ca dovadă
a latinității noastre.

Se știe că sensul fundamental al lui pâine/pâne
este cel de „aliment preparat din aluat dospit și copt
în cuptor sau în rolă”. În timp și în spațiu, au apărut

sensuri metaforice, expresii, locuțiuni și proverbe în care pâine/pâne este cuvântul de temelie.
Astfel, despre un om bun se spune că este o pâine de om, că este ca pâinea de grâu, ca
pâinea caldă, ca pâinea, ca pâinea cea albă, pâinea lui Dumnezeu. A avea ori a ține ori a
fi cu pâinea și cu cuțitul în mână ori a pune mâna pe pâine și pe cuțit înseamnă „ a avea
la îndemână toată puterea, toate mijloacele, a dispune de ceva sau de cineva după bunul plac”.
A lua pâinea cuiva de la gură înseamnă „a lipsi pe cineva de posibilitatea de a-și câștiga
existența”, „a întrerupe ajutorul acordat cuiva”. Împreună cu cuvântul sare, pâine se folosește
în câteva expresii pline de semnificații adânci. Expres. a ieși înaintea cuiva cu pâine și sare
are sensul „a întâmpina pe cineva cu cele mai reprezentative roade ale pământului,
exprimându-i sentimente de prietenie, de recunoștință, de supunere, de acceptare”. A mânca
pâinea și sarea cu cineva înseamnă „a trăi și a împărți cu cineva aceleași bucurii și necazuri”.
A mânca pâinea și sarea cu cineva înseamnă „a trăi și a împărți cu cineva aceleași bucurii
și necazuri”. A mânca pâinea și sarea cuiva înseamnă „a fi în slujba cuiva și a fi plătit de
acesta”. A nu gusta nici sare cu pâine are semnificația „a fi foarte zgârcit”. Devotamentul
și prietenia sunt puse în evidență prin expresii ca a împărți pâinea cu cineva; a umbla cu
pâinea după cineva. Despre un lucru foarte bun se spune că se caută ori se vinde ca pâinea
cea caldă. Dar, despre ființa care trăiește de pe urma cuiva și nu-i aduce nici un folos, se
spune că mănâncă pâinea degeaba. Omul plictisitor este numit pâine nedospită. Târgovăț
cu pâine-n băț se spune la adresa orășenilor care nu știu ce înseamnă munca pământului și
nu pot aprecia truda țăranului care ne dă pâine tuturor. Atașamentul față de locul natal, față
de patrie se exprimă prin cuvintele Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-n vatra sau în țara
mea. Despre cel care este stăpânit numai de propriile sale gânduri și griji, se spune celui
flămând, pâinea-i e-n gând.

Generalizându-i-se sensul, termenul pâine/pâne denumește „hrana necesară pentru trai;
mijloacele materiale necesare vieții de toate zilele”. În această situație, pâine este urmat de

Ion POPESCU-SIRETEANU
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determinanții: zilnică, de fiecare zi, de toate zilele. Figurat, prin pâine înțelegem „viață,
trai, existență”, „funcție, slujbă”: A da cuiva o pâine înseamnă „a-i da o posibilitate de a se
hrăni, de a se întreține”. Expr. a băga pe cineva în pâine are înțelesul „a angaja într-o slujbă,
într-un serviciu”, iar a scoate pe cineva din pâine înseamnă „a da afară din slujbă”, ceea ce
înseamnă și a-și pierde pâinea. Pot fi amintite, în această ordine, și alte expresii, unele mai
puțin cunoscute sau chiar neînregistrate în Dicționarul tezaur al limbii române: a mânca o
pâine mai albă are înțelesul expresiei a avea o pâine mai bună adică „a dobândi mai ușor
cele necesare traiului”, în opoziție cu a mânca o pâine amară, adică „a trăi din greu, a-și
agonisi cu greu pâinea cea de toate zilele”. Când spunem despre cineva că neagră pâine mai
mănâncă înseamnă că „își câștigă cu greu existența zilnică și că trăiește de azi pe mâine”.
Prin a da cu piciorul în pâine se condamnă imprudența, riscul care pot avea drept urmare
pierderea posibilităților de întreținere; a da pâinea pentru brânză se spune când cineva face
un schimb nereușit, când schimbă un lucru de utilitate diurnă cu altul de care se folosește
numai din când în când.

Date fiind împrejurările în care se produceau cereale, în condițiile unei agriculturi
rudimentare, risipa de pâine era aspru sancționată, termenul dobândind și din această cauză
sensuri figurate.

În credințele populare, pâinea de vamă și pâinea uitaților țin de cultul morților, de
respectul pentru cei petrecuți din viață.

Dreptul românesc tradițional cunoștea și jurământul pe pâine; aromânii și astăzi se jură
pri pâńe când este vorba să aducă un argument de mare forță în favoarea unei cauze.

Cuvântul pâine apare adeseori în forme compuse: pâinea-babei este planta numită și
turtă sau turtel; pâinea-oii denumește margareta, mușețelul; pâinea-pământului
denumește „o ciupercă bună de mâncat”. Autorii DLR nu au vrut să preia din Dicționarul
etnobotanic al lui Alexandru Borza și alți compuși ai termenului în discuție, precum: pâinea
domnului, pâinea Paștelui, pâinea pădurii, pâinea pământului etc., necesari pentru a ne
forma o imagine mai completă cu privire la acest cuvânt atât de însemnat în viața noastră de
fiecare zi.

Traducătorii în limba română ai uneia dintre marile cărți ale lumii foloseau termenul
pâine ca metaforă pentru carte: Să se întărească oamenii neamului său den pâinea cea vie
a învățăturii duhului (Biblia, 1688), iar Alecu Russo acum un secol și jumătate, scria că
Literatura este pâinea zilnică a unui neam.

Pâne/pâine este un cuvânt care se întrebuințează în toate graiurile dacoromânești, din
Banat și din Crișana până la hotarele dinspre răsărit ale Moldovei și din Maramureș până la
Dunăre și Mare. Îl întrebuințează cu aceeași frecvență și vorbitorii dialectelor românești din
Peninsula Balcanică. Aromânii spun: sʾ vându ca pâinea caldă (= se vând ca pâinea caldă);
sʾ țî scoț pânea (= să-ți câștigi pâinea); sʾ intri tu pâne (= să intri în pâne, în funcție); pânea
a cúclului etc. La istroromâni găsim zicala iuva-i păre, colę-i bire (= unde-i pâne, acolo-i
bine).

Pâinea este un cuvânt de mare trebuință în limbă. El ne însoțește de la începutul până la
capătul vieții, generație de generație, așa cum albia însoțește apa în drumul ei fără sfârșit. El
este cântecul care leagănă ființa omenească și îi dă puteri de zbor nemărginit. În numele lui
au luptat multe rânduri de oameni, jertfindu-și viața, ca cei de după dânșii să aibă pe masă
rodul binecuvântat al pământului. Pâine este foșnetul lanurilor și mireasma cuptorului încins,
este mâna prietenului la ceas de nevoie ori sfatul părintelui ascultat cu luare aminte.

Moștenindu-l din limba înaintașilor, noi am îmbogățit termenul cu alte valori, astfel încât
pâine nu reprezintă doar un cuvânt, ci și o concepție asupra vieții și muncii noastre.
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Ispitele eminescologiei

Ceea ce este limpede încă de la prima lectură a
cărţii filologului universitar ieşean Doru
Scărlătescu e luciditatea cu care-l citeşte pe
Eminescu. E evidentă această deprindere şi la lectura
următoare, fiindcă Eminescu şi ispitele
eminescologiei* îl ademeneşte pe cititorul bun cu o
construcţie stilistică regală, obligându-l aproape şi la
o re-lectură, în vederea unei analize investigative a

nuanţărilor la care apelează cercetătorul eminescolog. „Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se
deşteaptă...” Acesta e, de altfel, secretul înţelegerii profunde a lui Eminescu. 

Lectura sau re-lectura cer o mare atenţie, din partea lectorului, în receptarea exactă şi
imanentă a ideilor volumului, mai cu seamă că autorul, încă dintru început, se distanţează de
exagerările (poate cu bună intenţie formulate!) ale altor „eminescologi”, care-l socotesc (şi-o
„demonstrează”!) pe Eminescu om de ştiinţă, chiar dacă a ţinut „antenele deschise către
multiple domenii ale cunoaşterii umane”, dar asumându-şi ipoteza de „specialist” doar în
domeniul istoriei, „asupra căreia, ne previne dl. Scărlătescu, ne propunem să zăbovim într-o
altă carte”, deşi fenomenul pretinde „un instrumentar conceptual şi analitic diferit” (pg.6).

Pentru a înţelege (şi accepta) dialectica structurării volumului, nu e de lăsat deoparte
lectura concisului dar lămuritorului Cuvânt înainte al autorului, pentru a ne posta exact în
unghiul din care să hotărâm dacă rezonăm cu cercetătorul sau doar, pur şi simplu, îl flancăm
tăcuţi. Dar sunt atât de clar şi de răspicat formulate ideile-atitudine ale lui Doru Scărlătescu,
încât a rămâne neutru ar fi un gest inelegant. „Îi asigurăm pe cei afectaţi, poate, de criticile
aduse de bunele noastre intenţii şi de prietenia, fie ea şi incomodă, pe care le-o purtăm. I-am
slovenit întotdeauna atent, fără grabă şi fără prejudecăţi, refulându-ne chiar, când a apărut,
un sentiment inhibant de zădărnicie” (pg.5).

Ştiind, de la autor, că „obiectivul principal al investigaţiei (...) îl formează devierile din
receptarea de ultimă oră a textului eminescian”, nu ne-a fost prea greu să stabilim
compatibilitatea perfectă dintre intenţia declarată şi realizarea practică a eseului, chiar şi în
condiţia în care „conştienţi de riscurile întreprinderii noastre, am încercat să ne punem la
adăpost sub umbrela unui aparat critic poate excesiv”, în virtutea, totuşi, a unei precauţii
inutile. Şi, păstrând o undă din Creangă, îşi încheie „motivaţia” într-un limbaj petulant, dar,
vă veţi convinge, de model scărlătescian: „Ne-am găsit şi noi, precum căutătorii crăieşti din
poveste, să batem drumurile, cu proba fragilă a verităţii la purtător, pantoful de sticlă al
Cenuşăresei...” Aferim!

Am citit cartea cu foarte mult interes, plăcerea lecturii având-o din ani anteriori în care
am descoperit, în publicaţii ieşene diverse, articole „aranjate” şi completate acum. O spun, şi
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pentru a nu uita, dar mai ales pentru a-mi edifica, mie însumi, impresia despre ceea ce a durat,
conştient şi prompt, autorul. Certitudinile domniei sale sunt rostuite cu aplomb, diminuând
astfel impresia de subiectiv. Şi pentru că propune (vorba vine) probleme, a devenit un demers
incomod pentru „câţiva” care, prezentând-o drept restrictivă, nici nu-şi dau seama că, de fapt,
o reclamă ca pe o desăvârşită reuşită. Merită nu numai atenţia noastră, ci şi valorificarea
ştiinţifică a ei, fiindcă volumul discutat este şi un excelent exemplu de bogată şi expresivă
limbă română, indiferent dacă tema dezbătută este ironic-polemică ori nu. O dovadă:
„Problema dimensiunii creştin-ortodoxe a operei lui Mihai Eminescu a generat multă ceartă
de cuvinte, la care s-au antrenat specialişti în materie, nu neapărat toţi eminescologi, dar şi
destui gură-cască de pe margine” (pg.376).

Aşa stând lucrurile, cartea lui Doru Scărlătescu nu este o culegere de articole publicate
anterior, ci o incursiune conştient-doctă şi pe deplin dirijată în scrierile lui Eminescu, fără
pretenţia de a fi exhaustivă. E suficient însă de urmărit sumarul celor XVI capitole şi o
Addenda: trei debuturi în eminescologie, pentru a accepta, dacă eşti cititor bun şi drept, că
volumul este, fără nici cea mai mică exagerare, un îndreptar în eminescologia prezentului.
Doru Scărlătescu demonstrează nu numai că e cercetătorul profund şi (aproape) complet al
lui Eminescu, dar că este şi foarte clar în formularea şi transmiterea concluziilor – îndelung
verificate – la care, atent şi sârguitor, a ajuns. Ne-o spune, senin şi satisfăcut parcă, autorul:
„În conduita noastră îndemnul ne-a venit de la poetul însuşi, care scria aceste rânduri în
„Timpul”, din iarna lui 1880: «cititorii ştiu bine că suntem gura adevărului; iar dacă avem
graiul aspru, asprimea aceasta o considerăm ca un corectiv în contra vicierii spiritului
public»”.

Eminescu şi ispitele eminescologiei este o carte mai aparte, faţă de altele ale prezentului
cunoscut de mine, iar, dincolo de celelalte intenţii ştiute sau doar sugerate de autor, volumul,
după toate însemnele oferite de cuprins, pare a fi – şi noi suntem siguri că şi este – o
bibliografie a ideii de eminescologie, idee cu care şi porneşte volumul („incipiendi ratio”),
„înflorind” apoi progresiv, până la paroxismul polemic din final. Între aceste două repere,
constat încă o dată luciditatea, calmul şi (uneori) blândeţea cu care Doru Scărlătescu recurge
în „tratarea” zonelor septice, nu puţine, ale eminescologiei. Nimic, se pare, nu-i scapă
universitarului ieşean: de la canonicul Grama, pentru care propune (totuşi!) un „recurs în
anulare”, şi până la Radu Cernătescu, propunătorul unui „orgolios proiect de înnoire a criticii
eminesciene” (ceea ce, într-un fel, intenţiona, probabil, şi canonicul greco-catolic de la Blaj),
neuitând să se întrebe, cam pe la mijlocul discursului său impenitent, Ce (mai) înseamnă
Eminescu „poet universal”? Însă numai pentru filistini.

Cartea lui Doru Scărlătescu este atât de unitară, încât chiar dacă cineva ar citi-o pe sărite
ar trebui, ca obligaţie faţă de sine, să reia şi celelalte capitole. Opiniile individuale adevărate,
pertinente, aşteptate ca atare de autor, vor veni în susţinerea ideii că opera întreagă a lui
Eminescu merită o critică înnoită, în sensul eliminării exagerărilor aberante, dar şi a
encomioanelor inutile sau rizibile. Dar se cuvine a zice că şi celelalte opinii, critice, ar trebui
ferite de etichetări burleşti sau de „calificative nevinovate devenite brusc prilej de ocară, de
«disciplinar» şi, mai grav, «monodisciplinar» [Theodor Codreanu] ori de «estet» [Radu
Cernătescu]” (pg. 22). Cică nişte decidenţi vor citi, în sfârşit acest Îndreptar critic, lăsând
apoi cale liberă îmbunătăţirii până şi a programelor şcolare şi manualelor pentru clasele în
care se (mai) studiază Mihai Eminescu.

Ca şi Doru Scărlătescu, şi eu sunt conştient de riscurile întreprinderii mele, dar, drept
adăpost, am vasta umbrelă a cărţii în care autorul, ca şi în precedentele, a încercat ceva nou.
Cu rezultat integral.

8 sept., 2019, Bârlad

* Doru Scărlătescu, Eminescu şi ispitele eminescologiei, Editura Junimea, 2018, Iaşi, col. „Eminesciana”, 425
pagini.
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Săluc Horvat – 
biografia  unei  capodopere

În Laudă țăranului român , discursul de
recepție rostit la primirea în Academia 

Română, Liviu Rebreanu dezvoltă ideea
perenității lumii rurale, „izvorul românismului pur
și etern.” Un sfert de veac mai târziu, comunismul

va distruge țărănimea autohtonă. După încheierea colectivizării, realizată de Nicolae
Ceaușescu în 1962, tinerii au început să părăsească satele atrași de salariile mari din industrie.

Liviu Rebreanu -  accentuează Săluc Horvat – proiectează existența rurală pe
evenimentele specifice vieții umane: nașterea, căsătoria, moartea. Nunta lui Ion cu Ana nu
dezvăluie numai momentele specifice unui eveniment tradițional. Criticul mută accentul
analitic pe comportamentul și psihologia personajului principal, dar și pe complexa acțiune
ce aduce în prim-plan existența țărănimii și a intelectualității transilvane.

Ion nu este numai romanul „setei de pământ – subliniază criticul. Este romanul unei
duble frustrări, generate de contextul social politic: sărăcia și demnitatea ” dar, adaug, și
romanul unei comunități umane, surprinsă în integralitatea existenței sale.

Cele două laturi ale frustrării – comentează vocea critică  - „indisolubil legate una de
alta, sunt personificate în roman”, prin intermediul personajului principal, dar și prin
personajele „inteligenței rurale”: Zaharia Herdelea, Titu, preotul Belciug. Toate trăiesc
individualizat. Toate străbat spațiul unor drame umane de intensități felurite, diseminate în
planuri distincte: drama pământului, a iubirii și drama „datoriei”. Toate sunt reluate și
sintetizate în „drama neîmplinirilor”, noțiune integratoare, introdusă de vocea critică.

Străduința lui Ion de a obține pământurile lui Vasile Baciu, odată încheiată, nu-l
mulțumește. Ion se consideră un om „neîmplinit”:„Ce folos de pământ, dacă cine ți-e pe lume
drag nu-i al tău.” Mobilul crimelor din roman – generalizează aceeași voce – este provocat
de „neîmplinirea în dragoste.” Când se convinge că Ion nu o iubește, Ana se sinucide.
Dragostea lui Ion pentru Florica se transformă în patimă, după ce fata ce o iubea a devenit
soția lui George. Firească, gelozia l-a provocat să-și ucidă rivalul.

Drama „datoriei” îl determină pe Zaharia Herdelea să oscileze între sentimentul național
și obligația de a-l vota pe candidatul maghiar, în speranța că își va asigura definitivarea
postului de învățător la școala din sat. Dar „neîmplinirea” îl urmărește statornic. Deputatul
maghiar nu îl ajută. Pentru jalba redactată lui Ion, Zaharia Herdelea e condamnat la opt zile
de închisoare și suspendat din învățământ.

Ion BĂLU
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În viziunea lui Săluc Horvat, Titu Herdelea și preotul Belciug reprezintă, amândoi,
luptătorii pentru „apărarea limbii și conștiinței naționale”

Prin activitățile pasagere efectuate de instituțiile aparatului de stat, Titu cunoaște din
interior realitățile satului transilvan. În aceeași perioadă temporală -  adaugă vocea critică -,
în sufletul personajului se conturează năzuința națională: „Menirea mea este să trăiesc în
mijlocul neamului vitregit de soartă, să-i alin suferințele, să-i simt durerile...” Incipienta
cristalizare a crezului interior îl determină să dezaprobe hotărârea tatălui său de a-l vota pe
deputatul maghiar.

În personalitatea preotului Belciug, criticul intuiește o structură caracterială complexă:
„... își păstorește credincioșii cu har și blândețe, dar și cu asprime.” Un preot diferit de
personajele similare imaginate de Slavici sau Agârbiceanu, un „om capabil să ierte, dar mai
ales să urască.”

Săluc Horvat comentează și procesul de creație al romancierului, munca depusă pentru
„găsirea expresiei celei mai potrivite, până să ajungă la forma finită.” Transcrierea textului,
afirma Rebreanu însuși, înseamnă muncă migăloasă: „Nu e vorba de copieri parțiale, ci de
refaceri integrale, de la primul la ultimul cuvânt.”

O succintă, dar necesară trecere în revistă a receptării critice dezvăluie ecoul romanului
la apariție. Lovinescu, teoreticianul romanului citadin, fixează, în decembrie 1920, la o lună
după apariție, valoarea de excepție a cărții. Săluc Horvat reține opiniile entuziaste ale lui
Mihail Dragomirescu și Octav Botez, rezervele exprimate de N. Iorga și G. Ibrăileanu dar și
comentariile critice ale celei de a treia generații post-maioresciană: Pompiliu Constantinescu,
Șerban Cioculescu. 

2.Universul uman
În funcție de implicare sau de participare la acțiune, Săluc Horvat a grupat personajele

în structuri caracteriale distincte. Cea dintâi, așezată sub sigla locuțiunilor substantivale
utilizate de Rebreanu: Glasul pământului,  Glasul iubirii strânge într-un nexus dramatic cinci
personaje de prim-plan: Ion, Vasile Baciu, Ana, George și Florica. Secvența următoare
analizează „romanul inteligenței” rurale, cum se exprima Gh. Glodeanu: Zaharia Herdelea,
preotul Belciug, Titu, familia preotului Pintea. Iar ultima ordonează alfabetic „întreaga suflare”
existentă în lumea imaginară a satului.

În 1995, D. St. Rădulescu a publicat un Dicționar al personajelor din opera lui Rebreanu
. Săluc Horvat face un pas mai departe. În primele două secvențe, realizează o complexă
prezentare a personajelor. Dezvăluie viața lor interioară, comentează acțiunile întreprinse și
realizează o inedită interacțiune între personajele ficționale, atât în interiorul fiecărei secvențe
analitice, cât și cu personajele din celelalte structuri.

Ion, de pildă, „nu este bolnav după pământ. El își dorește pământul”, conștient fiind că
altfel nu poate ieși din umilitoarea condiție a sărăciei. Pentru a intra în rândul gospodarilor de
frunte ai comunității, se decide să pună în practică sfatul inocent sugerat de Titu. În această
acțiune, pune „patimă și îndârjire, egoism și cruzime.” Toate adjectivele sunt exemplificate
prin acțiuni concrete. Ajuns stăpânul averii lui Vasile Baciu, întreg comportamentul i se
schimbă sub „greutatea” dată de „sentimentul bogăției”. Drama adevărată -  sesizează cu finețe
vocea criticului – abia acum începe. Trezit ca dintr-un vis, Ion intuiește adevărata realitate:
pământul nu-i este suficient. Nu o iubește pe Ana. Iubirea lui a fost și a rămas Florica. Astfel
numai, existența îi va fi întregită, împlinită.

Dosarul analitic e realizat cu obiectivitate, afirmațiile exemplificate printr-o desfășurare
cauzală. Ion trăiește pe o treaptă superioară sentimentele anterioare: „dragostea nu ajunge în
viață... dragostea e numai adaosul. Altceva trebuie să fie temelie.” Glasul iubirii îi dictează
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acțiunile ce îi vor aduce sfârșitul.
Ion, Vasile Baciu, preotul Belciug, Titu Herdelea sunt personaje dominate de pasiuni

etern umane: pământul, ambiția, iubirea, presimțirea înzestrării creative. Toate izvorăsc din
adâncimi ancestrale, dezvăluind o umanitate aflată în pragul societății moderne. Fiecărui
personaj, Săluc Horvat îi desenează o schiță caracteriologică de similare dimensiuni, astfel
încât întreg comentariul analitic se citește asemenea unui posibil roman.

În cronologia cuprinsă în volum, perioada cuprinsă între anii 1910-1917, este greșită. La
15 februarie 1910, Liviu Rebreanu a fost arestat de autoritățile din București, la cererea
autorităților maghiare și întemnițat la închisoarea Văcărești. În iunie a fost transferat în
închisoarea de la Gyula. Din scrisorile trimise lui Mihail Dragomirescu rezultă că toată ziua
o petrecea în celulă. Dimineața primea un sfert de pâine goală, la prânz două feluri de mâncare;
seara nimic. Avea voie să citească și să scrie. După amiaza traducea din maghiară și germană.
I-a trimis lui Mihail Dragomirescu schița Golanii, rugându-l să o plaseze undeva. Voia să
obțină 150-200 de florinți pentru a ajunge la București și să se întrețină până va găsi ceva.1
La 10 august a fost eliberat din închisoare.

Va fi discutat cu fratele său posibilitatea de a ajunge în București. Pentru a studia
Filosofia, trebuia, în prealabil, să dea examen la limba greacă.2 Examenul de limbă greacă  l-
a convins să renunțe de a veni la București. La 20 august 1914, s-a hotărât să plece în armată.
La 20 august a fost încorporat și trimis la Școala de artilerie. Primea 200 de franci pe lună.
Salariul l-a trimis mamei acasă. La 10 septembrie 1913, Flori, Ecaterina (Rița) a plecat cu
trenul la București. Fratele ei, Liviu Rebreanu a așteptat-o în Gara de Nord și a înscris-o la
Școala de Sericicultură, condusă de Claudia Milian Minulescu.

La septembrie 1910, Liviu Rebreanu era în București și împreună cu Mihail Sorbul au
editat revista Scena . La 12 ianuarie 1915, Liviu Rebreanu s-a căsătorit cu Fanny Rădulescu.
În certificatul de căsătorie, ofițerul de stare civilă a adăugat următoarea notă:  „soții ne-au
declarat că au o fată dinafara căsătoriei, înscrisă în registrul comunei Călărași – Ialomița, pe
care voiesc  a o legitima, drept care voiesc a cuprinde această naștere în prezentul act”

În primăvara anului 1915, Liviu Rebreanu a publicat volumul Mărturisire, cu dedicația
„pentru Fanny” în care își exprima iubirea pentru soția sa: „Te iubesc numai pentru că te
iubesc; aici începe iubirea. Îți mulțumesc din suflet pentru că te iubesc.” Textul a fost publicat
în Almanahul Societății Scriitorilor Români 1912, cu precizarea: Din volumul Frământări
care va apare curând. Volumul, cuprinzând șapte nuvele, a fost publicat în primăvara aceluiași
an, cu dedicația „Doamnei Fanny R.” Textul a fost preluat de Adevărul , Universul literar ,
Contimporanul ș.a. cu dedicația „pentru Fanny”.

La 1 septembrie Liviu Rebreanu era în București. La 1 septembrie 1910 a început
pregătirea revistei Scena al cărui prim număr a apărut la 15 septembrie 1910, iar ultimul...

Din septembrie 1910, până la ... Liviu Rebreanu a colaborat la foarte multe reviste și
ziare din România și Transilvania. În seara zilei de 28 august 1914, a început să scrie romanul
Ion

Sfârșitul lui Liviu Rebreanu nici astăzi nu este cunoscut. Niculae Gheran menționează
plecarea într-o noapte din infirmerie, unde avea domiciliu obligatoriu. Și-a propus să treacă
frontiera la români. A fost prins de o patrulă maghiară. A fost arestat, judecat, condamnat la
moarte prin spânzurare. Dosarul său se află și astăzi în arhivele din Budapesta!

Pădurea spânzuraților are ca personaj principal pe Apostol Bologa. Inițial, Apostol
Bologa era un cetățean loial imperiului austro-ungar. Se remarcă în lupte prin numeroase fapte
de vitejie, care i-au adus numeroase recompense. A primit distincții militare și a fost înaintat
la gradul de locotenent. A fost inclus în completul de judecată care îl condamnă la moarte pe
ofițerul ceh Svoboda.
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Săluc Horvat caracterizează narațiunea „un roman de război”, prin conflictul datoriei
față de un stat asupritor și sentimentul național.

Săluc Horvat analizează amănunțit psihologia personajului. Convins că generalul Karg
îi va aprecia gestul și nu îl va trimite pe frontul românesc, Apostol Bologa ia hotărârea de a
distruge reflectorul rusesc.

Existența interioară a personajului este caracterizată cu atenție de Săluc Horvat. Tânărul
Bologa ia hotărârea de a distruge reflectorul inamic, ce mătura în fiecare noapte armatele
ungurești. Așteptând lumina reflectorului Bologa trăiește clipe de mare încordare sufletească.
În jurul orei două noaptea, reflectorul se aprinde și mătură totul în calea lui.

Apostol Bologa este convins că generalul Karg îi va aprecia gestul și îl va trimite în alt
sector al frontului. În loc de aprobare, generalul îl amenință cu moartea. Refuzul îi
consolidează tânărului gândul dezertării. În aceeași noapte pe tot frontul, armata rusească
dezlănțuie atacul. Bologa este rănit grav și spitalizat patru săptămâni. I se aprobă două
săptămâni concediu de odihnă, pe care îl face acasă. Cu patru zile înaintea expirării
concediului se prezintă la unitate. Aici află că va face parte din comisia ce va judeca alți
dezertori. Se îndrăgostește de Ilona, fiica groparului și rupe logodna cu Marta. Paginile finale
ale romanului – accentuează Săluc Horvat – au „un nivel artistic remarcabil”. Judecarea,
condamnarea, spânzurarea, corespund simetric primului capitol, când este spânzurat cehul
Svoboda.

Sub spânzurătoare, „luci tainic luceafărul, vestind răsăritul soarelui. Apostol își potrivi
singur ștreangul, cu ochii însetați de lumină. Privirile însă îi zburau, nerăbdătoare, spre
strălucirea cerească.”

Remarc structura documentară a romanului. Săluc Horvat menționează edițiile apărute
de-a lungul vieții prozatorului. Pentru fiecare volum criticul a întocmit un indice al
personajelor imaginare. Fiecărei analize i-a adăugat o bibliografie esențială, oferind astfel
cititorului tânăr reperele necesare aprofundării lecturii.

Asemenea unui potențial demiurg, accentuează Săluc Horvat – Rebreanu a creat
personaje individualizate, implicate în acțiuni dramatice, prin intermediul unor constante
eterne. Este meritul criticului de a fi realizat o temeinică monografie a romanului Ion, ce va
împlini în noiembrie, un secol de la apariția ediției princeps.

1 Vezi monografia Tânărul Rebreanu de Niculae Gheran, Editura Albatros, București, 1986, pp.271-332
2 Ludovica Rebreanu, Adio până la a doua venire, ediție îngrijită, prefață și note de Liviu Melița, Editura

Apostrof, 1978,pp. 276-277
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Obiectele mici de care avem 
(sau nu) nevoie

În plină panică planetară, ar fi neelegant să
scriu „iată cum e viața la New York”. Fiecare din
cei care trăiesc, prin opțiune personală sau din
rațiuni profesionale, permanent sau temporar, în
altă țară, are povestea sa. La fel de adevărat e că

nu avem dreptul să spunem că povestea noastră e mai adevărată decât a celui de lângă noi,
chiar dacă împărțim spațiul de locuit în același bloc, sau pe aceeași stradă. În fond, distopia
planetară afectează pe fiecare în funcție de micile automatisme zilnice, de traume personale,
de planuri care tocmai au fost zădărnicite. Într-un fel straniu, abia acum am atins idealul
postmodern al relativității, căci totul se agregă într-o sintaxă din care ierarhiile au fost temporar
suspendate. 

Evident că panica se reflectă, în societatea noastră consumistă, asupra obiectelor ce pot
fi achiziționate. În societățile cu un nivel de trai mai ridicat, ca și în spațiile urbane din
România, consumismul înseamnă și cultivarea unor forme de socializare în afara spațiului
familial. La terasă, la cafenea, la restaurant, în micul scuar dintre zgârie norii corporatiști,
unde angajații ies conștiincios să ia prânzul la aer. Cu ochii în telefon, evident. Familiaritatea
cu acel „în afară” și izolarea în spațiul de locuit, unde foarte rar mai primim oaspeți, așa cum
o făceam în alte vremuri de criză, ne face ca, dincolo de restricții guvernamentale mai mult
sau mai puțin radicale, să ne simțim singuri în spațiul nostru din care am exclus socializarea,
pe motiv că „nu avem timp”/„nimeni nu-și mai serbează ziua acasă, ci la restaurant”/„nu mai
e la modă să inviți acasă”. Acasă e spațiul de dormit, după îndelungi ore de stat la serviciu,
spațiul exclusiv dedicat familiei, ale cărei suflete se relaxează și ele cum pot, de regulă fiecare
la televizorul din camera lui, sau cu nasul în telefonul personal. Sigur că toate rețelele de
socializare dezbat, mai mult sau mai puțin duios, ocazia fabuloasă care ni s-a prezentat sub
formă de virus potențial mortal pentru a ne redescoperi, a asculta cântecul păsărelelor, mugetul
văcuței sau a determina pozițiile planetelor pe cerul înstelat care oricum a fost deasupra noastră
mereu. O reîntoarcere bruscă la un semănătorism de circumstanță, cu vecini pe care i-a lovit
brusc solidaritatea și guverne iertătoare de taxe și impozite e puțin probabilă peste noapte, ca
să nu spun că s-a scurs ceva vreme de la solidaritatea noastră de supraviețuire din anii ’80 ai
veacului trecut. Pentru mulți dintre noi amintirea acelor ani nu reprezintă decât capitole în
manuale de istorie sau în articole de presă ce reiau obsesiv teme asociate. 

Acestea fiind zise, solidaritatea noastră de azi se preconizează una sterilă și suspicioasă:
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ne iubim între noi, dar fără căldura strângerii de mână, fără îmbrățișări și, în general, de la
distanță, preferabil 1,80-2 m. Cum s-ar zice „iubire mare de trei coți”. Și atunci, iubim
obiectele din jurul nostru, pe care le colecționăm cu grijă și responsabilitate, igienizându-le
cât mai temeinic la întoarcerea acasă. De o săptămână aproape, asist la devalizarea rafturilor
din magazinele din Manhattan. În alte suburbii panica nu e atât de mare (probabil și pentru că
locuitorii sunt mult mai eterogeni etnic și cultural) și poți găsi, bine mersi, tot ce găseai și
înainte. În Manhattan a dispărut hârtia igienică întâi. Evident că magazinele au fost
aprovizionate din nou, dar, tot din nou, a dispărut. Și tot așa, în fiecare zi. Au urmat șervetele
de hârtie pentru bucătărie. Într-o societate în care corpul se bucură de statutul paradoxal al
actului de evacuare privat combinat cu exhibarea sexuală, o atare atitudine ar fi de analizat.
Modernismul, cel timpuriu, a adus, în societățile industrializate/urbanizate, transferul grijii
față de corp, al ritualului spălării și evacuării, din spațiul semi-public în cel privat. Goana
după produse de igienă personală a fost urmată, pe locul al doilea, de aprovizionarea cu
alimente. Sigur că nu orice poate fi refrigerat la infinit, după cum nu te poți hrăni numai cu
legume conservate, oricât de măiestrit le-ai asezona. Dar iată, frica și consumismul „dau mână
cu mână”. Pentru mine, imaginea rafturilor goale, deși nu se pune (încă) problema lipsei de
aprovizionare a fost ceva „românesc, prea românesc”, dintr-un alt secol. Închiderea
restaurantelor pentru public și transformarea lor într-un fel de magazine „Gospodina”, care
livrează mâncare la pachet, bine ambalată a fost lovitura cea mare dată orașului care nu doarme
niciodată. Vremea primăvăratică ar fi scos acum primele măsuțe pe trotuar, terase temporare
„de vară” s-ar fi asamblat, ca o tabără militară a convivialității din afara casei. Ah, dar am
uitat să spun, restaurantele vând faimoasele lor cocktailuri, inclusiv vin la pahar, dacă
achiziționezi cel puțin un fel de mâncare. De ce ar da cineva 12-15 dolari pe un pahar cu vin
(în pahar/cutie de plastic) sigilat cât mai etanș, când poți lua o sticlă întreagă de vin de calitate
medie spre bună la acest preț? Pentru că există, încă solidaritatea cu lucrătorii restaurantelor,
al căror venit va scădea considerabil în această perioadă și pentru că, poate, acest obiect mic
și efemer închide sub capac iluzia convivialității temporar pierdute.

N-am să scriu despre Times Square care a devenit un spațiu cam gol de turiști (să folosesc
un eufemism), nici despre imensele reclame luminoase care scânteiază răbdătoare, așteptând
lumea forfota lumii de acum două săptămâni. Nici despre saloanele de manichiură, ubicue în
New York, din ferestrele cărora sticluțele de ojă de toate culorile posibile se aliniază în
curcubee acum abandonate.

Unele obiecte mici au rămas închise în magazinele lor, dincolo de ferestre. Altele se
înghesuie în sacoșe, pachete uriașe cu comenzi de la Amazon, livrate prompt, navete de apă,
cutii de medicamente antirăceală/antigripă dispărute de pe rafturile farmaciilor. Sălile de sport
au program online, cu posibilitatea de a face exercițiile acasă, după program. TV avem, filme
online avem. Depinde cum ne jucăm, într-un basm din piese, obiectele mici în jurul nostru.
La margine sau în centru. Și apoi, noi unde mai stăm? Mai știm să renunțăm, respectând
regulile jocului, la locul nostru central, egoist, în acest mic univers? Loc din care suferim
după gesturi, obiecte, cât mai multe obiecte și timp cât mai puțin. Mai știm cum să ne jucăm
între noi, fără ecranul obiectelor care ne trebuie și al practicilor sociale nepuse sub semnul
întrebării până acum?
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„Pe Creangă nu ştii de unde să-l apuci”
(Al. Philippide)

Un Nou Creangă?

Această sperată, rarisimă „congenialitate”,
compatibilizând opera lui Creangă cu alaiul
exegeţilor e ilustrată, în primul rând, de fugosul
Călinescu, impresionist şi versatil, unul dintre
cărturarii noştri astrali. Proteic, capricios,
extravagant, personal, mobil, un eruptiv cu talent

plastic, „turnând” viaţă chiar şi în mumiile literare (constatase Vl. Streinu), el „însufleţeşte”
documentul, epicizând cu har. Deductiv în factologie, cu „rezolvări credibile” (1, 362), multe
confirmate, cum ar fi, în cazul strămoşilor lui Creangă, ipoteza strămutărilor ardeleneşti din
pricina papistaşiei, probată prin cercetările arhivistice ale lui T. Tanco, divinul critic este nu
doar o bornă de neocolit, ci, mai ales, un reper inhibant, barând exegeza: anunţând apodictic
„mimetismul progresiv”, spiritul nastratinesc, omul Creangă confundându-se cu opera
izvodită. Sub iradiaţia geniului, fraza se umflă, „nex-ul epic” (cf. Mircea Scarlat) se revarsă
inimitabil, încât G. Călinescu va concede că „polifagia bolnăvicioasă” face din răspopit „un
Gargantua moldav”. Ori că, în copilul Universal, nu aflăm nimic individual, afirmaţie
nedreaptă şi care, în plus, pe măsură ce ne îndepărtăm de epoca lui Creangă, e tot mai greu de
recunoscut; imersiunea nu mai îngăduie regăsirea.

Contribuabili minori (Emil Precup, Leca Morariu, Lucian Predescu, N. Ţimiraş, Stelian
N. Cucu, G. Ivaşcu, Veniamin Pocitan Ploeşteanu, V. Gheţea ş.a.) au încercat să lase urme.
Moda albumelor însăilate cu devoţiune, cosmetizările unor memorialişti senili au încărcat
imaginea „femenomenalului ţăran din Humuleşti”, cum îl considera Octav Botez (2, 238), şi
el convins că „darul scrisului” i-a garantat mărirea, chit că aceasta a venit mult mai târziu
pentru Creangă. Tot Octav Botez consemna, cu serioase rezerve (în Însemnări ieşene, nr.
8/1938) încercarea lui I.I. Mironescu (v. Catiheţii de la Humuleşti) de a exploata „juvaierul
Amintirilor” (2, 240) printr-o înscenare dramatică (eşuată). Fiindcă scenele crengiene,
dialogate, cu Trăsnea cel tâmpiţel, greu de cap, evidenţiind lăcomia lui Oşlobanu ori zgârcenia
lui Mogorogea devin o „înşirare de tablouri”, între care, neinspirat, se depune aluvionar
„umplutura” contributorului. De multe ori, pe traseul autor-narator-erou (precum în Amintiri),
sforţările silitorilor hermeneuţi, căutând obsesiv biografia în operă, încercuită cu o sensibilitate
blazată ori prea entuziastă, cad într-o inaderenţă ridicolă; sau, prin abuz interpretativ, uită că
ceea ce contează cu adevărat, dincolo de broderia speculativă, este depoziţia „eului artistic”.
Aici prefăcutul Creangă, cu inima sa „mare”, se dezvăluie disimulându-şi nostalgia. Dacă
opera, cum s-a zis, îi reflectă temperamentul, seria de lovituri care l-au urmărit (holeră, râie,
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în copilărie, apoi avalanşa de necazuri, ghinioane, boală, ură) ar fi temperat, bănuim,
robusteţea şi suculenţa scrisului. Dar Creangă, ieşind din ţărănie, se îmbărbătează, priveşte
cu „gravitate circumspectă” (3, 230), oarecum detaşat, propriu-i declin, rememorând ghiduşiile
copilăriei şi neuitând necazurile vârstei. Refuză „nimicirea mentală” (3, 230), face haz de
necaz, se înveseleşte metabolizând în ţesătura textului roiul de gânduri şi spaime, ezitările şi
limpezirile, discret în a defini înrâuririle, câte vor fi fost (persoane, lecturi, locuri). Se
războieşte cu tagma „făţarnicilor” provocând „fierberea” dicasteriştilor (4, 187), evocă, în
Popa Duhu (1881), chipul luminos al lui Isaiia Teodorescu din Cogeasca Veche, în fine, aduce
în scenă un ţăran isteţ, colţos (Ion Roată) şi câmpurenii lui. Dar, peste toate, survolând o operă
restrânsă, vin, în avalanşă, propuneri de lectură, aglomerându-se, stratificându-se în timp,
descoperind noi piste, deşi Creangă, în datele lui fundamentale, fusese definitiv fixat.

Alăturându-se titlurilor „clasice”, cărţile din urmă împrospătează exegeza. George
Munteanu şi Constantin Trandafir savurau (crengian) „lumea ca spectacol” carnavalesc,
încercând a-i afla tâlcurile; fanteziile lui Ion Pecie, spirit asociativ-ludic, resemantizant,
parafrazau sexualizant „scenariile sfinte”, completate de diableriile mobilului Luca Piţu, mereu
delectabil, descătuşând – prin umor subversiv – memoria livrescă; băiet prizărit, descurcăreţul
Chirică, un drac de treabă, îl anunţa pe drăcosul Nică, credea C. Regman, legând ombilical
basmele de Amintiri; în fine, cercetările din unghiul esoterismului (Vasile Lovinescu, mai cu
seamă) ne aruncau în capcana academismului. Vrem, însă, a stărui asupra lui Valeriu Cristea,
cel care pornise un „recensământ” al personajelor lui Creangă (vezi Dicţionarul) şi care
debutase („adevăratul debut”, preciza criticul) în 1965, cu un articol „crengian”. Timpul la
Creangă. El contrapune „jovialităţii enorme”, denunţată voluptuos de Călinescu, o linie a
cruzimii, pensând exemplele trebuitoare (numeroase), ieşind din hipnoza lecturărilor voioase.
Cum ar fi: „afurisita privelişte” când bădiţa Vasile fu dus la oaste cu arcanul, tortura la care e
supusă nevasta lui Ipate („cinătuită”), spânzurarea celui „grozav de leneş”, atâtea ipocrizii,
intrigi diabolice. Şi, negreşit, culminant, pedepsirea soacrei (în Soacra cu trei nurori), episod
căruia, demult, i-a consacrat un text amănuţit-lămuritor: Cruzimea la Creangă (1969).
Spectaculos este Valeriu Cristea când reciteşte Ivan Turbincă, proză publicată, se ştie, în
Convorbiri, la 1 aprilie 1878. Şi în care criticul vede o parodie evanghelică, o scriere eretică
(subtilă, binevoitoare, totuşi blasfemică), în care Ivan joacă rolul lui Isus (5, 23). Cei doi I,
aşadar. Fiindcă milostivul Ivan, „slobozit” de la oaste „vine” în lume, asemenea Fiului Omului,
chemat să strice „lucrarea diavolului”. Cu „fobia spaţiului închis” (5, 53), hoinărind,
„mătăhăind”, cu turbinca-închisoare blagoslovită de un Dumnezeu care citează scriptura (şi
folosită numai împotriva diavolilor şi a Morţii), coţcarul Ivan se ţine de „isnoave”: într-un iad
vesel, petrecăreţ, cere tabacioc, vodchi, lăutari, femei; „curăţă” casa nelocuită a boierului,
bântuită de draci; răstălmăceşte poruncile divine, „direguind” de capul lui; suspendă moartea,
„pusă la opreală”, chiar dacă Vidma are „socoteala” ei. O închide în „drăguţa de raclă” şi,
drept răzbunare, Moartea îl va face uitat. Ivan „cel fără de moarte” are un plan prestabilit,
afirmă Valeriu Cristea (5, 21), de vreme ce, fără a şovăi, acela cere blagoslovirea turbincii,
liber apoi să se ducă „unde-a vrea”.

Vasile Lovinescu, un hermeneut „ţinut sub obroc” (6, 82), vine cu o altă interpretare,
răsturnând acest scenariu. Hazlia naraţiune, o capodoperă, indiscutabil, poartă un mesaj
încifrat, ne spune învăţatul de la Fălticeni; el vede în basmul lui Creangă o replică politică,
vestind dispariţia Imperiului roşu (al Ivanilor). Lăsat la vatră, Ivan nu renunţă la arme;
„şmicheriile” lui răvăşesc ordinea cosmică; în fine, ratează mântuirea, utilizând „anapoda”
turbinca, precizează şi M. Ungheanu (6, 80), consfinţind un „eşec spiritual”, deturnând răsplata
divină. Raţionamentul curge implacabil: casa „curăţită”, eliberând drăcărimea, înseamnă
proliferarea răului, răspândirea lui haotică în lume; Ivan îşi oferă o existenţă fără perspectivă,
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fără de rost, fiind un intermediar („nesolicitat”); mai mult, slujeşte Răul şi „dereglează” viaţa
lumii (7). În consecinţă, va fi „destituit” din funcţia de vătaf al lumii, trimiterile vizând din
nou soarta Imperiului ţarist / sovietic. Basmul ar avea o adresă precisă, bănuieşte hermeneutul,
Creangă fiind martor al prezenţei şi apoi al retragerii trupelor ruseşti, după Războiul de
independenţă, intervenind chiar pentru a-şi demobiliza feciorul. Ceea ce nu prea se susţine,
Ivan Turbincă fiind, mai probabil, un calc după un basm rusesc (Soldat i smert), trecut, fireşte,
prin pana genialului povestitor.

Pe Valeriu Cristea îl revolta şi sporovăiala lui Nichifor, un şantajist „în toată regula”
(5, 84). Opinie amendată delicat de Eugen Simion, criticul desluşind în vorbăria harabagiului
o strategie a seducţiei, precedată de strategia calomniei (8, 61), victimă fiind „băbătia” lui,
„mucegaiul de babă”. Într-adevăr, nuvela este „o capodoperă de gasconerie fină, de artă a
aluziei şi a echivocului, cu numeroase simboluri erotice în text” (8, 60), conchide criticul. De
fapt, cartea lui Eugen Simion, savuroasă, recapitulativ-înnoitoare, scrisă rapid, ne previne că
şi „autoficţiunea poate deveni, prin puterea creaţiei, o operă de ficţiune” (8, 73). Să fie opusul
în discuţie (Cruzimile unui moralist jovial), bine primit, o relectură postmodernă a operei
crengiene, cum susţine Mihai Cimpoi (5, 5), semnatarul Prefeţei? Adrian Jicu atrăgea atenţia
că o astfel de afirmaţie falsifică intenţiile criticului, Simion manevrând un „mix de criterii”
(şase categorii) şi apărând cu cerbicie, într-un Creangă updatat, tocmai criteriul estetic (9, 3).
Se ştie, de altfel, că o sănătoasă prudenţă şi o necesară seninătate îl împiedică pe Eugen Simion
să aibă primul cuvânt; el, prin stil şi prin ton, poate fi lesne recunoscut, chiar „fără semnătură”
(L. Raicu). Nu îmbrăţişează rigorismul lui Valeriu Cristea, cel care – judecând moraliceşte –
îl condamna pe harabagiu în numele radicalismului etic. Noi, însă, nu vedem în Nichifor un
Mitică moldav care ar „bate câmpii” (cum sugerează Simion) şi nici n-am crede că „valahul”
Eugen Simion, scriind despre Creangă, s-a „moldovenizat” (cum sperau basarabenii). Pe
fundalul jovialităţii, criticul notează, din unghi naratologic, cruzimile unui „geniu frust”,
reabilitează istoriile deocheate, „corosivele”, „naraţiunile măscăroase”, cu „o pudoare cumva
coţcărească”, nota Cosmin Ciotloş (10, 7) şi insistă asupra unor categorii neglijate: tipologia
babelor malefice, apte de „drăcării”, de o răutate diavolească şi a dracilor, umanizaţi,
îmblânziţi, mişunând – ca personaje identificabile în tipologia rurală – într-o lume şi ea „a
dracului”. Demonologia, fabulosul capătă un fond de autenticitate prin substituţia lumilor,
prin invazia omenescului, prin marca locului; indeterminarea, invocarea timpurilor imemoriale
(„pe vremile acele”) suportă corectivul unor infuzii prezenteiste, după cum galeria personajelor
(draci proşti, soacre, nurori, moşi, babe) se verifică în bogăţia concretului cotidian, într-un
mediu ţărănesc, „humuleştenizat”. În care adevăratul personaj al confesiunii (adică
povestitorul) „reinventează” un copil şi o lume (8, 77).

Semnalând şi el „mecanismul drăcesc” al lumii (11, 63), Mihai Cimpoi, preferând
„polemica tacită”, coboară în arhetipalitatea de fond. Creangă intră, prin eroii săi, „în divan”
cu Lumea (11, 55), iubeşte taifasul, înţelege drumeţia (drumul) ca prilej iniţiatic, creionând
scenarii simbolice. Avem de-a face cu un discurs antifrastic (12), jocul de limbaj crengian
producând „un câmp al sensului care alunecă în contrariul lui”. Constructor de „piramide
verbale”, autorul Amintirilor provoacă, prin dialecticile amintirii şi memoriei, „diversiuni
semantice”; sensurile contrare ţâşnesc „unele din altele”, prin insinuări glisante. Iar
confesiunea, sub „provocările biograficului”, îşi creează naratorul, conchide Mihai Cimpoi.

Totuşi, putem susţine – precum o face, entuziast-necontrolat, Nicolae Dabija (13, 4)
– că, prin astfel de lucrări, ne întâmpină „un alt Ion Creangă”, un autor esoteric, „un precursor
al literaturii absurdului, al mişcării postmoderne, al textualismului, dar şi al altor curente
neanunţate încă de literatura secolelor care vor veni”? Înduioşătoarea vânătoare de
protocronisme, căutate cu lumânarea, devine delirant-ridicolă. Creangă – scria memorabil P.
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Rezuş – „a trăit” folclorul (4, 124) şi, scriind, s-a eliberat; dincolo de „simbolul faunesc al
eliberării” (4, 95), transgresând îngustimea propriei experienţe (fatal limitată), avea nevoie
de a se proiecta în fabulos, plăsmuind lumi ficţionale pentru a sparge graniţele realului
mizerabilist. Dar Creangă, fiind intraductibil, rămâne foarte al nostru. Doar citindu-l, îl
merităm. Ipoteza, lansată impetuos şi ratificată zgomotos, că Ion Creangă ar fi cel mai citit
scriitor român se cuvine, la rându-i, cercetată cu prudenţă. Internauţii au alte ispite, copii de
azi se distanţează vitezist de epoca lui Creangă, regretabil, doar obligaţiile şcolare ni-l fixează
în memorie. Ignorăm, vinovat şi păgubos, farmecul unui mare scriitor, care poate deveni nou
prin lecturi „de bătrâneţe”. Şi care, „vizitat” în felurite chipuri de critici inspiraţi, poate fi
reinventat, livrat într-o identitate multiplă, pe gustul postmodernilor, observând că prefăcutul
Creangă, un autor înşelător, face parte dintr-o nobilă familie spirituală. Satisfăcând, constata
E. Simion (8, 19), „aproape toate gusturile, chiar şi pe cele mai sofisticate”. În fond, ceea ce
„descoperă” exegeţii mai noi, sub ambalaje strălucitoare, scientiste, sunt, de regulă, lucruri
ştiute.

*

Pe bună dreptate, Iordan Datcu sublinia că încântătorul eseu al lui Eugen Simion,
propunând – în fine – o abordare estetică „este ceea ce a apărut mai interesant de la G.
Călinescu încoace” (14, 17). Provocat de Mihai Cimpoi, „intoxicat” de literatura
contemporanilor, semnatarul serialului Scriitori români de azi a dezvoltat – refugiindu-se în
Creangă – micul eseu despre Amintiri din copilărie, cules în România literară, în vara anului
1989. Prilej de a se despărţi de unele opinii de circulaţie, bătătorite, inclusiv de cele ale
prietenului Valeriu Cristea (un critic moralist), insistând pe formula de „estet al filologiei”,
aplicată lui Creangă de inevitabilul Călinescu. Dar jovialitatea crengiană e concurată de tema
cruzimii, ne reamintea doct Valeriu Cristea; iar tema „se află în largul ei în poveşti şi povestiri”
(15, 450). Fireşte, „colecţia de babe rele” (4, 177) e inaugurată de soacra cu ochiul „pururè
deschis”, dictatura babei asigurând pacea casei şi trezind, inevitabil, revolta / atrocitatea
nurorilor; citită în spirit boccacian, împinsă în fabulos, crima – pusă la cale de nora cea mai
tânără, iubind „gâlceava” (care va şi tălmăci „mesajul” nonverbal al muribundei pentru
nedumiriţii feciori, „slabi la minte”) pare o farsă. Ea anunţă, prin acest debut „convorbist”, o
linie a cruzimii, cultivată, poate, în replică, şi pentru că în universul crengian mişună bărbaţi
nevolnici (figuranţi, ca în Soacra cu trei nurori, păcăliţi, leneşi, proşti „fabuloşi” etc.), reflex
– peste ani – al matriarhatului „de acasă”, sugerează acelaşi Valeriu Cristea; acolo, la
Humuleşti, se ştie, domina statura mamei (5, 113). Capra din cunoscutul basm (o alegorie
animală) aplică legea talionului, pedepsind, într-un final petrecăreţ, ferocitatea lupului şi
evidenţiind mintoşenia iedului mezin. Punguţa cu doi bani condamnă, dincolo de concluziile
cu iz pedagogic, lăcomia boierului „bănărit”, confruntat cu isprăvile cocoşului năzdrăvan. În
fine, prostia, „puţinătatea minţii”, tratate din unghi umoristic, hieprbolizant, în toate ipostazele,
acoperă o plajă largă; de la obsesia primejdiei (drobul de sare iscând panică) la anularea voinţei
(v. Povestea unui om leneş) şi schimburile păguboase puse la cale de Dănilă Prepeleac, taxat
de George Munteanu drept un „poet dadaist al comerţului” (3, 237). Tot G. Munteanu vine cu
explicaţia: ar fi vorba despre o „alterare psihologică” (3, 111). Când intrăm în zona corosivelor,
nepublicate şi necomentate până la gestul editorial, în tiraj confidenţial, al lui G. T. Kirileanu
(1939), Creangă părăseşte stilul învăluitor, insinuant şi „vicleşugurile aluziei” (8, 165). El
practică un limbaj fără perdea, slobod, colorat, încălcând tabuurile; ca prozator naturalist,
oferă texte „deşucheate”, pe gustul caracudei hohotitoare, cu bărbaţi concupiscenţi, doritori
de „vorbe proaste”, crude, exprimate franc. Faceţiosul Creangă devine licenţios, deşi G.
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Călinescu amintea vag de „trivialităţi”. Intră în scenă şi proştii inventivi, şi neuştitorii şireţi,
zicea Eugen Simion. „Suportabile estetic” (8, 155), astfel de texte, de circulaţie în creaţia
orală a satului, ţin de „fondul epic secret” (8, 162). Dar Ionică cel prost (zis şi Irimiea),
reabilitat de Valeriu Cristea în Dicţionarul său nu este deloc prost. Nebăgat în seamă, tăcut,
„streinul” Ionică câştigă rămăşagul cu flăcăii fuduli, „ferchezuind-o” pe hazulia Catrina, fata
popii Cioric, sub ochii bărbatului nătâng (într-o scenă crudă, de „sex asistat”, comentează
indignat Valeriu Cristea). Ocultate de morala publică, supralicitate ori refuzate, astfel de
limbaje s-au liberalizat după ’89 printr-o explozie vulgarofilă. La Creangă, însă, digresiv, fără
grabă, parantetic, deloc trenant, simulând inocenţa, ele încheagă o utopie măscăricioasă,
conchide Eugen Simion (8, 165), salvată estetic, mai puţin Povestea poveştilor.

Şi demonologia se bucură, la Creangă, de un tratament aparte. Chirică, un drac de
treabă, travestit într-un argat credincios, harnic, îşi ajută stăpânul „fărmăcat”, intrat „în părpăra
însuratului”, veghind extracţia chirurgicală (buclucaşa coastă); deşi nu vorbeşte „desluşit”,
sfatul său e limpede: „dacă nu-i fi şi cu dracii oleacă, apoi cică te fură sfinţii şi iar nu-i bine”.
Dracii, umanizaţi, circulând firesc, dau dovadă de neghiobie; un Dănilă Prepeleac, „nechitit
la minte”, propunând acele schimburi năstruşnice va ajunge, întorcând norocul, să râdă „şi el
de dracul”, ieşind din „somnul stupidităţii” (5, 79). Cu Ivan, un ostaş hoinar, într-o „poveste
încântătoare” (cf. N. Manolescu), laicizând perspectiva, ei „şi-au găsit popa!” Şi N. Manolescu
credita acest basm ca o satiră anticlericală, ireverenţioasă, „arestarea” morţii însemnând
„blocarea fatalităţii” (16, 412). Vasile Lovinescu, am văzut, ducea mai departe raţionamentul,
desluşind într-un text încifrat un sens simbolic şi un altul politic. Un Ivan fără turbinca
blagoslovită de un Dumnezeu căzut „în mintea copiilor”, supus limitei, decade, la rându-i,
din orice pretenţie hegemonică; iadul nu are nimic terifiant, raiul e de o sărăcie lucie, iar
moartea, vorba lui Creangă, „încheie toată scofala de pe lumea asta”. Inapt pentru iniţiere,
Ivan îşi bate joc de moarte, consfinţind, însă, un eşec spiritual (6, 80). Coţcarul Nichifor,
„dirijor” într-o călătorie iniţiatică, decodată în cheie erotică, probează – într-un text savuros,
de mare bogăţie lexicală – ambiguităţi latente.

Ceea ce trebuie numaidecât remarcat ar fi „evoluţia” personajelor. Lui Stan, flăcău
tomnatic, dracul îi deschide ochii, Dănilă – pornit la drum – „prinde minte”. Şi eroul din
Prostia omenească îşi ia lumea în cap („Mă... duc în toată lumea”) şi se întoarce acasă „mai
învăţat”. Metafora drumului, observăm, este un prilej de iniţiere. Şi Harap Alb, murind şi
înviind, supus unor probe într-un basm stufos, cu exces de situaţii şi personaje (cum s-a
reproşat în surdină), „prinde la minte”; mezinul de Crai, nepriceput, trecut prin multe încercări
(tatăl, travestit totemic, spânul, Împăratul Roş) biruie ajutat de consorţii săi (la scara
fantasticului) şi întreaga fire. Sau chiar a absurdului, neterifiant, e drept. George Munteanu
constatase că modernitatea lui Creangă se trage din acest comic al absurdului, derivat –
completa Edgar Papu – din originarul absurd folcloric, cu „ilustrări la tot locul” (17, 271). Şi
care devine, după 1970, o pistă frecventată de comentatori, cu lecturi plurale, descoperind
chiar, prin vrerea lui Papu, „o punte omogenă” (17, 273) între absurdul folcloric şi antiteatrul
modern. Dacă privim cu rezerve putinţa unui absurd crengian „ca metodă”, astfel de anticipări
răsar instinctiv, fără aparat; precum în cazul leneşului care, ofertat de milostiva cucoană, nu
se prinde să moaie „posmagii” pentru a-şi astâmpăra „pustia de gură”, acceptând senin ceea
ce unii au numit a fi o execuţie.

Artist scrupulos, „stilist abundent” (cf. T. Vianu), Creangă a impus o „nouă formulă
narativă” (18, 278), fără urmaşi. Sunt naraţiuni concentrate, în decor fantastic, combinând
firescul şi miraculosul, fructificând tezaurul popular şi parenetic (4, 174). Fără a fi copist,
este, totuşi, debitor – din acest punct de vedere – „folclorismului”, transpunând /
împământenind / potenţând motive de circulaţie într-un univers ţărănesc, încărcat
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simbolologic, de o jovialitate contagioasă (19, 37). Fixate caracterial (memorabil), într-o limbă
auzită, personajele „băsmuitorului” nostru sunt însoţite de râsul lui complice.

Paradoxul e că Ion Creangă a fost descoperit târziu ca obiect de studiu; şi mai târziu
s-a încercat justificarea estetică a operei. Dacă Eminescu, nota A. Marino, adunase în juru-i
o „erudiţie imensă” (20, 226), nu mai puţin Creangă, „sporitor”, îndeosebi în anii din urmă,
preocupă armata exegeţilor, vădind pedanterie analitică şi invenţie intelectuală, cum cerea
Călinescu. Cu toţii încercând – prin astfel de „iluminări” – a se lepăda tocmai de „tirania”
călinesciană, propunând şi impunând o nouă legitimitate unui autor pus pe farse, livrând
minciuni pioase, citit „pe dedesupt”. Pot astfel de exegeze (meritorii) clătina imaginea
îndătinată, oferindu-ne un nou Creangă? E puţin probabil ca viitorii hermeneuţi să schimbe
radical datele problemei; ceea ce nu înseamnă că Ion Creangă e un scriitor „tescuit”, definitiv
clasat, prăfuit, „stors” de toate latenţele...
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Simion Florea Marian:
Botanica poporană română

La peste un secol de la moartea lui Simion
Florea Marian, s-a publicat la Ed. Muşatinii din
Suceava, în anul 2008, primul volum din marea sa
opera Botanica poporana româna, literele A-F, iar
în 2010, sub auspiciile Academiei Române, s-au
publicat volumele al doilea şi al treilea, cu literele

G-P şi, respectiv, P-Z. Este o „Ediţie critică, introducere, repere bibliografice, indice Botanica,
indice capitole publicate antum/postum, text stabilit, indice informatori şi bibliografie de Aura
Brădăţan”.

Vol. I are o Introducere (p. 5-10) semnată de Aura Brădăţan, în care autoarea acestei
monumentale ediţii vorbeşte despre activitatea lui S. Fl. Marian în general, dar ne dă şi
importante informaţii despre despre această mare operă, nefinalizată.

Botanica poporană română este „o veritabilă enciclopedie de cultură populară, de
interes major pentru studiul evoluţiei spiritualităţii, tradiţiilor şi obiceiurilor poporului român,
un tezaur lingvistic pentru cercetarea etimologică, istorică, semantică şi dialectală, este fără
îndoială cel mai ambiţios proiect al părintelui etnografiei şi folcloristicii româneşti....” (p. 5).
Din cele 520 capitole ale lucrării, autorul a publicat doar 54 în reviste, acestea reprezentând
„o contribuţie covârşitoare la răspândirea cunoştinţelor de etnobotanică pe tot cuprinsul ţării”
(p. 7). În vol. II, p.11, Aura Brădăţan scrie: „Botanica poporană română este cu adevărat un
tezaur de cultură naţională, în deplinul înţeles al cuvântului, aşa cum nu s-a mai scris şi nici
nu se va mai scrie poate niciodată. Conţine: denumiri în limba latină, uneori şi în limba
germană, descrierea plantei, locul unde creşte, datini, credinţe, obiceiuri, legende, doine,
proverbe, zicători, descântece, vrăji, farmece, întrebuinţări casnice, reţete cosmetice şi
culinare, descriere de jocuri şi jucării etc. Tipărirea lucrării, după mai bine de o sută de ani,
este un firesc act de recunoaştere a meritelor ştiinţifice ale lui Marian, a cărui faimă a trecut
graniţele ţării, fiind preţuit în mediile academice din Europa încă din timpul vieţii.”

Al doilea volum are un Cuvânt înainte semnat de prof. univ. dr. Ioan Opriş, iar cel de
al treilea un Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al
Academiei Române. 

Cele trei volume au peste 2100 pagini, format 1/8 din 70/100. Hârtia pentru tipar este de
cea mai bună calitate, iar fotografiile de plante şi fotocopiile după unele pagini din manuscrise
sunt executate strălucit. Volumele sunt lucrate cu cea mai mare acuarteţe tipografică, încât
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putem spune că tipografia care le-a tipărit poate concura cu orice mare instituţie similară în
plan european .

Despre această operă se va vorbi mult, iar specialiştii o vor folosi cu preţuirea care li se
cuvin, atât autorului cât şi lucrării sale. 

În Cuvântul său înainte, profesorul Dumitru Murariu a adus meritate elogii Doamnei
Aura Brădăţan, editorul ştiinţific al marii lucrări. Ne asociem cuvintelor calde scrise de acest
specialist în ştiinţele naturii şi le completăm cu alte cuvinte de apreciere. 

Doamna Aura Brădăţan are o bună pregătire filologică; aceasta a străjuit permanent
transcrierea textului după un manuscris realizat vreme de patru decenii, cu numeroase variaţii
ortografice şi cu destule ezitări  ale corespondenţilor lui S. Fl. Marian. Se poate spune că şi în
ceea ce priveşte transcrierea textului, ediţia aceasta este excelentă, ceea ce reprezintă un mare
câștig ştiinţific, iar scrierea părintelui Marian acum în strai sărbătoresc este acum la îndemâna
specialiştilor.

Stăpânind întregul manuscris (de 5942 file şi numeroase fişe adăugate, carnete etc), Aura
Brădăţan a pus capitolele în ordine alfabetică şi le-a grupat în trei volume impresionante. Se
înţelege de la sine că lectura atâtor mii de pagini (peste 12000 în total) şi transcrierea lor au
pus probleme, au intervenit situaţii care cereau decizii ale specialistului, pe loc. Numai un
cărturar înarmat cu ştiinţa editării textelor, cu răbdare şi cu dragoste pentru ceea ce face a
putut realiza opera de editare a acestui uriaş manuscris. De aceea avem calde cuvinte de
apreciere pentru realizarea acestei ediţii în condiţii filologice adecvate.

Apariţia acestei lucrări „poate fi considerată un veritabil eveniment editorial de interes
naţional. Ca urmare, se cuvine să subliniem o dată în plus meritul incontestabil al prof. Aura
Brădăţan în această privinţă. Fără competenţa ei profesională şi fără disponibilitatea ei
sufletească de a trudi cu înverşunare câţiva ani pentru a scoate la lumină o asemenea comoară
ştiinţifică şi cultural-literară a etnobotanicii româneşti, lucrarea lui S. Fl. Marian ar fi zăcut
încă cine ştie până când în stadiu de manuscris” (Gheorghe Giurcă). „Datorăm Cartea Anului
în Bucovina şi una dintre cele mai importante pe plan naţional d-nei Aura Brădăţan, de la
Casa Memorială „Simion Florea Marian”. Impresionanta lucrare [...], Botanica poporană
română, a aşteptat un secol nu ca să se ajungă la conştiinţa valorii, la aprecierea ei – acestea
au existat permanent -, ci la întâlnirea cu un om gata să-i ofere câţiva ani din viaţa lui. Vreau
să spun că Botanica preotului cărturar Simion Florea Marian a aşteptat-o pe Aura Brădăţan,
adică omul la care preţuirea să se îngemăneze cu un extradionar devotament sufletesc şi
amândouă să aibă parte de truda fără răgaz care dă simţămintelor greutatea faptei, pentru ca
să ajungă în lumina ochilor noştri şi să ne vorbească în toate limbile în care a fost scrisă”
(Doina Cernica); „A venit la timp Doamna Aura Brădăţan” pentru a prelua critic şi a îngriji
în mod exemplar editarea manuscrisului Botanica poporană română în trei volume, cu cele
520 de capitole. Simion Florea Marian insista asupra numelor populare româneşti şi numai
pentru cele fără nume românesc a utilizat numiri din cărţi, dicţionare sau periodice. Aceasta
înseamnă că Botanica poporană română este în primul rând importantă pentru limba
română; este un adevărat tezaur lingvistic, în acelaşi timp este o documentare de bază pentru
exprimarea naturalistului, a botanistului, a silvicultorului şi horticultorului, agronomului şi
dascălilor cu aplecare spre această terminologie” (Dumitru Murariu).

Eram pregătit să-i sugereze Doamnei Brădăţan să întocmească un glosar al lucrării, când
domnia sa mi-a comunicat că are glosarul gata lucrat, doar că aşteaptă publicarea acestuia în
volum – un volum aparte, dovadă bogăţia lexicală a acestei mari lucrări.

După ce am prezentat, pentru cititorul care nu are la îndemână cele trei volume, cuvintele
semnate de Gheorghe Giurcă, Doina Cernica şi Dumitru Murariu, de pe supracoperta
volumului al treilea, se cuvine să prezentăm câteva date importante despre autoarea ediţiei. 
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Aura Brădăţan s-a născut la 1 dec. 1963 la Suceava, îşi începe studiile la Drăgoieşti,
liceul la Suceava, continuate la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
Iași. Din 1990 este muzeograf la Casa Memorială „Simion Florea Marian” şi şef al
Departamentului Memoriale şi fonduri documentare la Muzeul Bucovinei, din 1993.
Entuziastă şi dornică să se impună prin activităţi de ţinută, a reorganizat expoziţiile memoriale
permanente de la casele memoriale, fondurile documentare, depozitul de carte veche,
biblioteca lui S. Fl. Marian şi altele. A fost atestată de Ministrul Culturii şi Cultelor ca expert
în următoarele domenii: Muzeologie (1997), Bunuri arheologice şi istorico-documentare
– Tipărituri româneşti din sec. al XIX-lea (2007) şi Memorialistică, Documente, Carte
veche (2008). Este redactor, secretar de redacţie la revista „Ţara Fagilor” (1993-2004),
redactor la Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei (din 1992). Cercetător foarte activ,
doamna Aura Brădăţan a publicat peste 100 de articole, note şi recenzii în reviste de
specialitate, la care se adaugă cărţile Casa Memorială „Simion Florea Marian”, Suceava,
Ed. Lidana, 2007; Poezii populare din Bucovina. Balade române culese de S. Fl. Marian
, ediţie reeditată în facsimil, la centenar, Suceava, Ed. Lidana, 2007; Dragoş Vitencu,
Cernăuţul meu, ediţie princeps, cu facsimile şi fotografii, Suceava, Ed. Accent Print, 2008;
Nicolae Labiş, Puiul de cerb, Editura Universităţii din Suceava , 2008, şi ediţia a II-a Suceava,
Ed. Karl. A. Romstorfer, 2010, cu facsimile şi fotografii. După apariţia primului volum Simion
Florea Marian, Botanica poporană română, ca supremă apreciere Academia Română a
distins-o pe doamna Aura Brădăţan cu Premiul Simion Florea Marian în domeniul
etnografiei şi folclorului, pe anul 2010, fiind distinsă şi de Fundaţia Culturală a Bucovinei
cu premiul pentru patrimoniu, în 2009.

Dăruită muncii de valorificare editorială a manuscriselor din arhiva S. Fl. Marian ,
doamna Aura Brădăţan lucrează la pregătirea pentru tipar a altor manuscrise rămase de la
părintele Marian, între care Mitologia daco-română, Animalele în limba, credinţe şi
obiceiurile românilor, Studii istorice etc.

Avem a face cu o activitate excepţională, desfăşurată cu o dăruire permanentă, pentru
completarea imaginii marelui cărturar bucovinean. Mă bucur că Aura Brădăţan a fost
răsplătită, modest, dar, încurajator pentru munca acestui mare specilist în editarea unui text
de mare dificultate. 

Cu formaţia ştiinţifică desăvârşită în mediul academic, în vecinătatea lui B. P. Hasdeu,
părintele Marian a fost preocupat de consemnarea cuvintelor regionale şi a sensurilor. Aceasta
preocupare, prezentă în toate scrierile sale, se vede şi în Botanica poporană română când
autorul consemnează numeroase sinonime ale cuvântului-titlu. Astfel, la Viţa-de-vie, după
prezentarea plantei şi a fructului numit strugure şi după prezentarea cuvântului strugure în
folclor, autorul scrie: „În şirele ce urmează, reproducem toate numirile de struguri câte le-am
aflat până acuma, după culoarea ce-o au. Şi urmează, în ordine alfabetică, o bogată sinonimie. 

28 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul IX, nr. 1-2, ianuarie - iunie 2020



Lumea dorului

În lirica noastră populară avem nenumărate părți/fărâme ale unei epopei pe care aș
numi-o lumea dorului, toate având ca subiect elemente din viața noastră de fiecare zi: mamă,
tată, frați, surori, copii, soții și iubite, casa și apele, munții cu pădurile și codrul, oile și stâna...

Dorul e parte activă a sufletului românesc. El te ajunge, te duce în inima codrului la
curțile sale și treci prin Pădurea Dorului să-i găsești locul și floarea cea rară. De dogoarea lui
nu scapi, că e foc nestingător care suie dealuri și munți. E greu ca pământul, amar ca frunza
pelinului, dar și dulce ca mierea și te topești la focul lui sau îl găsești dormind între flori pe
cale sau pe poteca hărăzită lui. Dorul este și dragoste și jale și singurătate și din pricina lui nu
te poți da somnului, că stă păs pe inimă. El e sfătuitor de taină și focul ce cuprinde sufletul
omului bântuit de furtunile cele neiertătoare prin care ți-e dat să treci. Este prietenul cel mai
cald al sufletului nostru și are puterea să ne apere de însingurare, devenit leagăn al multor
cântece.

Dor este căutare tăcută, cu ochii sufletului și suferința negăsirii, este împlinire prin
durere, iluminarea prin sine, zbaterea în propria albie, în încercarea de a depăși marginile date,
este chemarea spre armonie și în același timp năzuință nerostită.

Dorul doarme ori se zbenguie, se alintă ori se alină, are și nu are trup, îl spui și îl
taci, îl cunoști și nu tocmai, îl întorci din drum ori îl lași să meargă, îl faci să tacă atunci când
e prea vorbăreț și-l prefaci în doină.

Dorul arde sau leagănă ori ține tovărășie, te poartă pe drumuri neumblate, ori prinde
rădăcină sau zboară din om în om; este șăgalnic ori se leagă de cel ce călătorește la mari
depărtări de casă ori de sat.

Dor este căutare blândă cu ochii cei nevăzuți, împlinirea prin durere, iluminarea prin
noapte, zbatere în propria albie, încercarea de a depăși marginile date, este chemare și năzuință
totodată.

Dorul vine, merge, stă ori se zbenguie, are și nu are trup, îl spui și-l taci, îl cunoști
și nu prea, îl întorci din drum și-l lași să-și urmeze calea prefăcându-l în cântec. Lumea-i plină
de dor și te vezi lăsat dorului de cine ți-i drag. Îl culci la sân să te mângâi, să nu te usuci de
dor, că-i suflet neîmblânzit. De dor nu poți uita, că nu-ți dă pace, te arde și te frige, te paște și
cere lacrimi să-l mai stâmperi. Dorul e numai durere și speranță. Vine peste dealuri și coline
și te cuprinde în voia lui, nu-l poți domoli și nici ascunde și rămâi vrăjit de dor, că prinde
rădăcină în suflet și nu-l vindeci fără decât cu cel drag.

Vine pe aripa vântului și legănat de vânt și îl adormi cu doine.
În ciuda folosirii lui intense, dor a rămas un cuvânt proaspăt și plin de conținut.
N-am înțeles nici eu, cum nu înțelegi nici tu, cititorule, cum s-a putut ca în cuvântul

dor să se ascundă și speranță și durere și împlinire.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Copacii inimii

Comparativ cu Materiile întunecate și
Stăpânul inelelor, copacii albi sunt conotați
simbolic în mod diferit în saga Cântec de gheață
și foc, de G. R. R. Martin care a publicat, până
în anul 2017, doar cinci dintre cele șapte volume

ale seriei. Din punct de vedere narativ, romanele sunt scrise la persoana a III-a, dar naratorul
omniscient cedează personajelor sarcina de a prelua firul narativ din perspectivă proprie.
Fiecare faptă sau idee este reluată de fiecare dată când un personaj are posibilitatea de a
interacționa direct sau indirect cu firul narativ. Naratorul omniscient este creditabil, dar
cititorul are posibilitatea să aleagă sau să culeagă adevărul așa cum crede de cuviință, pentru
că, de cele mai multe ori, realitatea este ascunsă în spatele unor aluzii sau păreri care cer
cititorului experiență în actul lecturii. 

Este și cazul copacilor inimii1 a căror figurare este prezentă în toate cele cinci volume
publicate până în anul 2017. Se cuvine a face o distincție legată de cele două denumiri în
original. În romane sunt prezente ambele denumiri, dar nu sunt sinonime. Heart tree sunt
aproape întotdeauna  din specia weirwoods. Dacă această specie nu este prezentă în locul în
care vechii zei sunt venerați, sunt folosite alte tipuri de specii de copaci. De exemplu, în
Fortăreața Roșie din Debarcaderul Regelui, o zonă neacoperită de copaci-stăvilar, se găsesc
doar copaci ai inimii. În fapt, denumirea de copaci ai inimii este dată tuturor copacilor albi
cu frunze roșii al căror rol principal este acela de a servi drept altar de rugăciune celor care
cred în vechii zei, iar despre ei se spune că nu poți minți atunci când te afli în preajma lor.
Prin urmare, este, în primul rând, un copac al conștiinței și al respectării unei realități
subiective căreia i se acordă prioritate ca unei zeități care nu cunoaște diferența obiectivă
dintre rău și bine.

De altfel, firul narativ al romanului este o pendulare continuă între bine și rău, iar
termenii nu sunt deloc specializați. Dacă în trilogiile anterioare erau strict delimitate prin
alegorii transparente, în cazul acestei saga, permanenta confuzie între cele două noțiuni vin,
parcă, în întâmpinarea unui cititor pe care trebuie să îl dezobișnuiască de stereotipuri. La
acest proces participă și copacii albi, conotați fie pozitiv, fie negativ, în funcție de personaj,

Cora STĂNESCU
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poveste sau fapte. Prima imagine  unui asemenea copac se regăsește în primul volum. Eddard
Stark, lordul Nordului, stăpân al castelului din Winterfell se închină vechilor zei, este adeptul
unei religii fără biserici, fără temple sau fără ritualuri (propriii săi zei erau cei vechi,
nenumiţi, zeii fără chipuri ai pădurii pe care o împărţeau cu copiii dispăruţi ai codrilor2).
Singurele ”altare” sunt acești copaci:

În centrul poienii, un arbore bătrân se întindea peste un mic iaz ale cărui ape erau
negre şi reci.

– Copacul inimii, îi spunea Ned.
Scoarţa copacului era albă ca osul, frunzele de un roşu închis, precum mii de mâini

mânjite de sânge. Pe trunchi fusese sculptat un chip cu trăsături alungite şi melancolice,
ochii, săpaţi adânc erau înroşiţi de sevă şi ciudat de vii. Erau bătrâni acei ochi, mai bătrâni
chiar decât Winterfell însuşi. Îl văzuseră pe Brandon Constructorul punând prima piatră de
temelie, dacă legendele aveau un sâmbure de adevăr; văzuseră zidurile de granit ale
castelului ridicându-se în jurul lor. S-a mai spus că feţele fuseseră săpate în trunchiuri de
copiii pădurii, în secolele de început, dinaintea venirii Primilor Oameni peste marea îngustă.
În sud, ultimii copaci asemănători fuseseră tăiaţi sau arşi cu o mie de ani în urmă, cu
excepţia celor de pe Insula Chipurilor, unde oamenii verzi continuau veghea lor tăcută. Aici
însă, era altceva. Aici, fiecare castel avea propria sa pădure a zeilor, iar fiecare pădure avea
un copac al inimii, fiecare copac cu chipul său3.

Ultima referire la copacii albi este făcută în ultimul volum, Dansul dragonilor, în
capitolul Bran. Între ele, toate poveștile despre copacii albi conțin cam aceleași informații,
în funcție de cunoștințele celor care vorbesc despre ei. De exemplu, în fragmentul citat mai
sus, informațiile pe care le oferă naratorul sunt incomplete, pentru că reprezintă ceea ce știe
Ned Stark despre copacii albi. Dacă în Nord sunt venerați, puținii rămași în Sud sunt ignorați.
De fiecare dată sunt sursa unor legende menite fie să crească venerația, fie să înspăimânte.

Spaima pe care o trăiesc până și cei care se închină Vechilor Zei este legată, de cele mai
multe ori, de crengile albe ale copacilor care seamănă izbitor cu niște oase (majoritatea
descrierilor), de roșul de sânge al frunzelor, al sevei și al vinișoarelor roșii vizibile pe
trunchiul copacului și de fețele sculptate în trunchiul acestora, fețe extrem de expresive din
ale căror ochi țâșnește seva ca și cum ar fi lacrimi de sânge. Înfățișarea stranie a copacilor îi
determină pe străini sau pe cei care au adoptat noua credință, a Celor Șapte, să îi asocieze cu
Ygg, un copac-demon mâncător de oameni de care G. R. R. Martin vorbește în Lumea de
gheață și foc. Asocierea provine din istorisirea temnicerului lui Davos (ținut prizonier de
lordul Manderley, la Vizuina Lupilor), un bătrân al Nordului care îi spune lui Davos că
strămoșii lui au atârnat măruntaiele prizonierilor cuceritorilor pe crengile copacului inimii.

Așadar, originile copacului inimii sunt marcate de ritualuri de sacrificii pe care, se pare
că nordicii le aduceau copacului inimii a cărui simbolistică, suprapusă peste legenda lui Ygg,
demonstrează existența antropofagiei, iar zeitățile cărora li se închină sacrificiile umane sunt
chiar copacii. Este una dintre explicațiile culorii purpurii a frunzelor și a sevei. Cealaltă
explicație, mai credibilă și oarecum oficială pentru că se aliniază timpului istoric și verosimil
se referă la sângele Primilor Oameni căzuți în lupta pentru cucerirea teritoriului cu Copiii
Pădurii, sânge care ar fi hrănit rădăcinile copacilor timp de zeci de ani. 

Rămâne, în continuare, enigma fețelor sculptate în trunchiul copacilor.
Antropomorfizarea acestora este o imagine foarte des întâlnită în literatura universală. În
trilogia Stăpânul inelelor, de exemplu, în volumul al II-lea (Cele două turnuri) o parte din
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frăție (Merry și Pippin) ajunge într-o pădure foarte bătrână ai cărei copaci (asupra cărora
vom reveni) seamănă cu niște moșnegi, dar și vorbesc. De altfel, motivul arborelui
antropomorfizat/căpcăun apare în multe legende sau basme populare, consecință a cultelor
străvechi dendrolatice. Spre deosebire de arborii vorbitori, copacii albi din Westeros sunt
muți, dar foarte expresivi. Nicio față nu seamănă cu celelalte și, de fiecare data, personajele
au senzația că sunt ascultate sau urmărite de ochii scobiți în lemn. De exemplu, Catelyn,
soția lui Eddard (Ned) Stark, născută în Sud și crescută în credința noilor zei (Cei Șapte)
urăște copacii bătrâni, chiar dacă în curtea tatălui ei exista o asemene pădure, folosită doar
pentru musafirii nordici sau pentru preocupări profane: 

Se născuse o Tully, la Riverrun, departe spre sud, pe Furca Roşie a Tridentului. Pădurea
zeilor de acolo era o grădină, luminoasă şi aerisită, unde arborii sequoia înalţi lăsau umbre
peste pâraiele clipocinde, păsările cântau din cuiburile lor ascunse, iar aerul era încărcat
cu mireasma florilor4. 

Serenitatea, luminozitatea și apolinicul pădurii din Riverrun este un indiciu al
profanului, în termenii lui Mircea Eliade și o subtilitate a autorului romanelor. Lipsa lor de
sacralitate demonstrază vidul de conținut religios neconștientizat de adevărații nordici, ci
simțit. Spre deosebire de exuberanța și vitalitatea solară a pădurilor profane, pădurea din
Nord este conotată, aparent, negativ: 

Zeii din Winterfell păstrau un alt soi de pădure. Era un loc întunecos, primar, trei acri
de pădure bătrână, neatinsă de zece mii de ani, iar castelul mohorât se înălţa în juru-i.
Mirosea a pământ reavăn şi a putreziciune. Acolo nu creşteau sequoia. Era o pădure de
conifere încăpăţânate, cu ace verzi-cenuşii, de stejari mândri, de carpeni la fel de vechi ca
domeniul însuşi. Aici, trunchiuri groase, negre, se înghesuiau unele în altele în timp ce
crengile răsucite alcătuiau o boltă deasă deasupra, iar rădăcinile strâmbe se încovoiau sub
pământ. Acesta era un loc al liniştii adânci şi al umbrelor înşelătoare, iar zeii care sălăşluiau
acolo nu aveau nume5.

În mijlocul acestei păduri întunecate, tronează un arbore alb care își întinde crengile
deasupra unui iaz negru. Chiar dacă naratorul vorbește prin ochii lui Catelyn, pădurea rămâne
întunecată, iar arborii monstruoși, în ciuda unui moment de blândețe (datorat prezenței lui
Ned): 

Ea se uită în spatele ei, la copacul inimii, cu scoarţa albicioasă şi ochii roşii, care
privea, asculta, ţesându-şi gândurile lungi şi încete. Zâmbetul lui era acum blând.[…]O mie
de ani de humus se adunaseră pe terenul pădurii zeilor, înăbușindu-i pașii, însă ochii roșii
de pe copac păreau că îi urmăresc deplasarea.[…]Putea simți ochii privind-o, dar făcu tot
ce îi stătea în putință să îi ignore6.

Iazul negru și copacul alb creează un contrast înfricoșător pentru ochii neinițiaților.
Acest copac din Winterfell are cele mai multe dintre referințe, este cel mai bine reprezentat
din punct de vedere narativ sau descriptiv. În jurul lui au fost luate cele mai multe dintre
decizii și tot el va fi cel căruia, mai târziu, Bran îi va încredința viziunile sale șamanice.
Importanța lui este subliniată și de prezența lacului în care se oglindește. La o scară mărită,
există, în sud, Insula Chipurilor (Isle of Faces), înconjurată de un lac numit Ochiul Zeului
(Eye of God). Lacul este negru, întunecat, ca și pădurea, în opoziție cu reprezentarea lui din
Întoarcerea regelui a lui Tolkien. Nimic luminos, vesel, dar, în același timp, nimic nu indică
existența unor conotații negative. Nu este un loc al Răului, nici măcar pentru Catelyn sau
pentru profani. Spaima lor este presimțirea sacrului și a forțelor necunoscute, existența unei
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hierofanii despre care nu știu nimic (pentru ei, nu e, așa cum zicea Rudolph Otto, un
”Dumnezeu viu”, ci o noțiune abstractă. Pentru nordici, e un misteryum tremendum. Catelyn
este alegoria omului modern căruia îi este greu să înțeleagă atitudinea nordicilor (vechi) de
a se închina unor copaci, neînțelegând că nu e vorba de adorarea arborelui în sine, ci de
adorarea zeului/puterii care se ascunde în coaja acestuia. Cel puțin așa susțin nordicii, care
au pierdut și ei, cu timpul, adevăratele înțelesuri ale acestei hierofanii ce, treptat, se
transformă chiar și pentru ei, din realitate reprezntată, în realitate intuită.

Cu alte cuvinte, forța sacrală a copacilor albi nu are nimic cu dihotomia Bine-Rău,
pentru că vechimea cultului anulează existența relativ recentă (în cazul romanelor în discuție)
a religiei Celor Șapte (destul de nuanțată și ea).

Antropofagia și întunericul trimit, în continuare la culte chtoniene, ale vegetației. În
plus, antropofagia și reprezentarea alăturată a animalelor (psihopompe) vin să întărească
existența, în vechime a unui cult al vegetației cu trimiteri către șamanism, dendolatrie sau
elemente ale panismului grecesc. În cele cinci volume nu există decât trei referiri la această
Insulă a Chipurilor. Prima dintre referințe se regăsește în primul capitol, când, vag, naratorul
pomenește de ea în contextual unei istorii incomplete a acestor copaci (completările ulterioare
vor veni, treptat, în funcție de viziunea fiecărui personaj, motiv pentru care vom reproduce,
aici, toate cele trei referințe narativ-auctoriale): 

În sud, ultimii copaci asemănători fuseseră tăiați sau arși cu o mie de ani în urmă, cu
excepția celor de pe Insula Chipurilor, unde oamenii verzi continuau veghea lor tăcută7.

Ordinul sacru al oamenilor verzi a fost format să vegheze asupra Insulei Chipurilor.8

Feciorul mlaștinilor a ajuns la Ochiul Zeilor, a aruncat barca în lac și a vâslit către
Insula Chipurilor.

Cele mai multe dintre informații (tot parțial lămuritoare) se află în alte volume. Din
Lumea de gheață și foc aflăm despre Copiii Pădurii că ar fi folosit Ciocanul Apelor pentru a
sfărâma Brațul Dornelor cu scopul de a opri înaintarea primilor oameni veniți din Est, dar
era deja prea târziu. Tot din același volum aflăm cine erau oamenii verzi și legăturile lor cu
arborii atât de prețuiți. Membri ai unui ordin sacru al pădurii, aceștia sunt cei care au hotărât
că războiul pe teritoriu dintre Primii Oameni și Copiii Pădurii a durat prea mult și au inițiat
celebrul pact care prevedea că oamenilor le vor reveni toate teritoriile, cu excepția pădurilor
adânci și a Insulei Fețelor, zone care trebuia să rămână neatinse de topoarele sau focurile
oamenilor. Întru onoarea zeilor, drept mulțumire și pentru împăcarea acestora, Copiii Pădurii
au sculptat în trunchiurile copacilor fețele umane, iar ordinul sacru a fost întemeiat ca să
vegheze asupra copacilor. Pactul a ținut până la invazia andalilor care i-au distrus pe Oamenii
Verzi, iar copacii albi au rămas în grija Copiilor Pădurii.

Trăsătura definitorie a copacilor albi este nemurirea. Nu urmează un curs biologic
natural, deci nu pot muri decât dacă sunt tăiați sau arși. Prin urmare, se comportă ca niște
zeități care au puncte slabe, iar nemurirea le aduce capacitatea de a fi martorii tuturor
evenimentelor care se petrec nu numai în mediul apropiat ci, așa cum vom vedea din
ascensiunile șamanice ale lui Bran, sunt martorii evenimentelor întregului Univers. Calitatea
lor divină este, așadar, asigurată de nemurire și ubicuitate, paradoxal, având în vedere
imobilitatea copacilor. Această imposibilitate de a se mișca este suplinită de ochi. Impresiile
celor care se aflau în jurul copacilor erau reale, iar Copiii Pădurii, după semnarea pactului,
nu au avut în vedere doar gratularea zeilor, ci s-au asigurat că lumea va fi văzută, că niciun
fapt nu va putea fi secret vreodată în fața zeilor. Tocmai de aceea nordicii (cu precădere
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Eddard Stark) spuneau de fiecare data că oamenii nu pot rosti minciuni în fața acestor copaci.
Cu alte cuvinte, copacii-stăvilar sunt cei care organizează o limită a conștiinței, singura în
măsură să tragă la răspundere. Omul este forțat de el însuși să stabilească granițe ale
dogmelor Binelui și ale Răului, iar propria conștiință funcționează ca un zeu.

Oamenii verzi au o înfățișare cel puțin bizară, dar care trimite direct către zeitatea Pan
din mitologia grecească. Bătrâna Nan, doica copiilor familiei Stark, le spune acestora povești
despre acești oameni pe care legendele îi păstrează cu imaginea unor oameni cu coarne de
cerb, călărind elani. Spusele doicii sunt confirmate și de alte surse care completează
reprezentarea acestora cu alte detalii: au pielea verde sau verde închis, iar o mica parte dintre
ei poate avea copite. (În treacăt, maesterii, păstrătorii sceptici ai științei în Westeros spun ca
oamenii aceștia se îmbrăcau cu haine verzi sau își puneau coarne). Indiferent de autenticitatea
sau impostura lor, realitatea religioasă e aceeași. Chiar și impostori, Oamenii Verzi urmează
o credință veche ce implică, deocamdată adorarea arborilor, în particular și a naturii, în
general.

O altă limită pe care o stabilesc copacii-stăvilar este limita dintre profanul realității și
sacrul teritoriu al zeilor. La nivel simbolic, ei stabilesc, astfel, o graniță spirituală între Nord
și Sud. Sunt piedica în fața navălirii noilor zei, Cei Șapte, care sunt venerați în temple, cărora
li se aprinde tămâie și li se înalță cânturi de slavă, granițe simbolice impuse de Oamenii Verzi
care ar fi avut aceeași spaimă cu a lui Pan în fața noii credințe (E trist/se înmulțesc prin codri
mânăstirile/și-l supără sclipirea unei cruci9).

Rolul de limită magică stabilită de copaci este cel mai evident în episodul în care Bran,
în călătoria lui spre Corbul cu Trei Ochi, dincolo de Zid, trebuie să treacă prin Fortul Nopții,
un loc încărcat de povești înspăimântătoare despre Regele Nopții și mireasa lui albă cu ochi
albaștri, strălucitori. După ce se întâlnește cu unul dintre prietenii fratelui său, cu Sam Tarly,
acesta îl conduce spre locul secret care să îl conducă dincolo de Zid. Acest loc este o fântână
adâncă în care Bran, Sam, Meera, Hodor și Jojen coboară până când dau de o poartă pe care
Sam o numește Poarta Neagră1:

[…] dar nu era neagră defel. Era din lemn alb de copac al inimii și pe ea era cioplit un
chip. Lemnul răspândea o strălucire albă ca laptele ți ca lumina lunii, atât de palidă încât
părea că nu atinge nimic dincolo de ușa propriu-zisă, nici măcar pe Sam, care stătea chiar
în fața ei. Chipul era bătrân și palid, zbârcit și ofilit. Pare mort. Avea gura închisă, ochii la
fel, obrajii trași și fruntea ofilită, bărbia căzută. ”Dacă un om ar putea trăi o mie de ani
fără să moară, doar să îmbătrânească, poate că fața lui ar ajunge să arate așa”. Ușa
deschise ochii. Erau albi și ei. Și orbi.

Cine ești? întrebă ușa și fântâna șopti: ”Cine-cine-cine-cine-cine-cine.
Sunt sabia din întuneric, răspunse Samwell Tarly. Sunt păzitorul de pe ziduri. Sunt focul

care arde oprind frigul, lumina care aduce zorile, goarna care îi trezește pe cei dormiți. Sunt
scutul care păzește tărâmul oamenilor.

Treci, atunci, spuse ușa. Buzele i se deschiseră, largi, mai largi și tot mai largi, până
când nu ma rămase decât o gură imensă, căscată în mijlocul unui cerc cu zbârcituri. […]
Buza de sus a ușii se frecă de creștetul capului lui Bran și o picătură de apă căzu și i se
prelinse încet pe nas. Era ciudat de caldă și sărată ca o lacrimă.1

Este singurul episod în care copacul nu este reprezentat decât prin fața lui. Aparent, ar
fi fost ilogic să crească un copac în adâncul unei fântâni, dar specificul literaturii fantasy ar
permite acest lucru de care este conștient autorul. Prin urmare, reprezentarea doar a unei
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fețe a copacului (și nu a copacului întreg) este o alegere asumată care urmărește să explice
încă ceva. Cel puțin până în acest moment (dacă nu cumva în totalitate), copacul este redus
simbolic la fața expresivă. Ea este cea care contează, în primul rând, cel puțin în cazul inițierii
lui Bran. Dacă până acum expresivitatea simțită, intuită, a copacilor priviți de neinițiați era
redată exclusiv prin ochi, secvența de mai sus vine în întâmpinarea nelămuririlor legate de
amănuntele copacilor. Dacă era nevoie doar de expresivitate a privirii, Copiii Păduri ar fi
sculptat doar ochii pe care îi simt personajele. În plus, partea funcțională, în fragmentul de
mai sus este gura, pentru că ochii sunt orbi. Nu e nevoie de ei aici. Nu privirea contează,
pentru că deschiderea ochilor și vederea ar fi desacralizat. Orbirea e semn al sacralizării, iar
ochii goi sunt inexpresivi. Ei nu urmăresc pe nimeni, pentru că nu este nevoie. În fapt, fața
sculptată este un întreg funcțional ce își va dezvălui treptat eficiența și singura cu rol activ
în morfologia arborelui. Este acel fragment al întregului care este, ca realitate, un întreg. 

1 În original: weirwood (copac-stăvilar), heart tree (copacul inimii)
2 G. R. R. Martin, Cântec de gheață și foc. Urzela tronurilor, vol I, p. 30;
3 Ibidem;
4 G. R. R. Martin, op. cit., p. 29;
5 G. R. R. Martin, op. cit., p. 29;
6 Idem, p. 30-31;
7 G. R. R. Martin, op. cit., p. 30
8 Idem, partea a II-a, p. 366;
9 Lucian Blaga, Moartea lui Pan, http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/moarteapan.php
1 Imaginea unei porți cu un chip sculptat poate trimite și la Ianus cel cu două fețe pe care romanii îl

sculptau pe ușile/porțile lor. Frazer (Creanga de aur, vol. II, p. 68-69) face și analogii lingvistice și vorbește de
calitatea acestui zeu de păzitor al spațiului. Martin împrumută doar formal imaginea, pentru că poarta subterană
dobândește și alte semnificații, multe dintre ele depărtându-se de simbolistica legată de ocrotire.

1 G. R. R. Martin, Cântec de gheață și foc. Iureșul săbiilor, vol. al II-lea, p. 208; 
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Sunt plecat în lume, mamă!

Călin a trecut demult de inocenta descriere a
poetului, astăzi rămânându-i doar curiozitatea
privirii şi a sprâncenelor larg arcuite atunci când
reuşeşti să-i stârneşti interesul.

Deformaţie profesională sau moştenire
transilvană, cuvântul lui este scump, rar îl auzi
antrenându-se într-o discuţie, darul lui fiind de a le
provoca. Ridică teme ale căror dezbateri se aprind,
iar el, de parcă nu ar fi iniţiatorul, asistă academic
corectând didactic sau dojenind părinteşte acolo
unde simte nevoia, altfel domină taciturn masa

părând că altceva îl preocupă. Cu acest tip de comportament, asta dovedind şi o anume
constanţă, l-am cunoscut în urmă cu mai bine de un deceniu când, pentru o scurtă perioadă,
cochetând cu politica partizană, a ocupat funcţia de consilier local. Atunci, ca şi acum, într-o
neostoită gâlceavă sterilă şi guralivă a doi consilieri locali, i s-a cerut arbitrajul asupra unei
chestiuni, fiecare parte fiind convinsă că poziţia lui va fi determinantă în tranşarea litigiului.

Calmul cu care a intervenit a fost magistral, iar judecata nu a fost nici cea a lui Pilat din
Pont, nici partinică, a invalidat ambele susţineri şi i-a îndreptat pe beligeranţi către a treia
soluţie, le-a arătat pădurea pe care ei nu o vedeau din cauza copacilor, le-a arătat imaginea de
ansamblu obligându-i să dea jos din mână fotografiile cu detalii pentru care se certau.

Nu a rezistat mult în acea aglomerare de voci şi idei, care mai de care mai stridente sau
năstruşnice.

O perioada ne-am întâlnit mai rar, iar când ocaziile oferite de viaţă ne-au adus din nou
împreună, am redescoperit acelaşi om.

Drept, cu obrazul roşu, parcă ars de soare vara sau muşcat de ger iarna, cu pasul rar,
apăsat, al celui care ştie încotro merge dar nu doreşte să se grăbească, graba fiind unul din
puţinele lucruri care-i sunt străine, (genomul de ardelean), Călin a încălecat prezentul asemeni
chopper-ului său şi, ca-n zile senine de vară, se plimbă prin viaţă la viteză mică, de promenadă,
pentru a cuprinde în nări şi priviri toate aromele vieţii !

Dincolo de platoşa zilei cu care se îmbracă când iese în lume, se simte dorul nestins al
timpului trecut, şi el, ca şi mine, privind peste umăr la viaţă, constată că a mai rămas din ea
doar jumătatea mică !

Într-o seară târzie, când stelele visau să devină comete, aprinşi într-o discuţie, ne-a oprit
soneria unui telefon. Călin a ridicat telefonul cu gesturi calculate şi recunoscând vocea, cu
glas transformat ascultă şi apoi spune: 

„Sărut - mâna, mamă!... Sunt bine...Sunt plecat în lume...Te sun când ajung acasă!” Preţ
de câteva clipe, ale căror eternităţi măsurate par să fi fost ani, nu s-a auzit nimic, doar zgomotul
sufletului în care cascadele lacrimilor ridicau o rugăciune pentru părinţi. Atunci l-am simţit
altfel pe Călin, ardea deşi n-ar fi vrut să vedem că o face, şi, pentru o clipă, toţi am fi vrut să-
i sunăm pe cei dragi, de aici sau de dincolo!

Chiru Cătălin CRISTEA
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I O N   MĂR C U L E S C U

Prozator, poet, publicist, editor, Ion Mărculescu (n.1944, Ionești, jud. Dâmbovița), licențiat
al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, este totodată pictor, sculptor,
artist fotograf, profesor de desen.

Ca prozator, debutează în 1998 cu volumul Cioara Șchioapă, roman în care abordează
simbolul, insolitul, grotescul, bizarul (T. Cristea). În 2001, publică romanul Quatrocente, urmat
de Nastasia, un amor de aproape un an (2007), Meșterul de oglinzi (2008), Jurnalul de la
Marcona (2008), O iubesc enorm, Domnule Judecător! (2009), Al treilea picior (2011),
Haralamba (2011). În 2013 îi apar volumele de versuri Spovedania și Oglinzi zgâriate.

Cele mai multe dintre volumele publicate sunt premiate de Societatea Scriitorilor
Dâmbovițeni al cărei membru este.

Ca artist fotograf, participă cu lucrări la saloane și concursuri din Târgoviște, București,
Oradea, Brașov, Botoșani, Iași, Sibiu, precum și la saloane internaționale. În 1986, obține două
medalii de aur la salonul Fotosport, Rens, Spania, iar în 2010, la același salon internațional
este premiat cu Medalia Salonului și Trofeul Comitetului Internațional Olimpic.

O parte a picturilor sale, precum cele două cicluri, Muzicanți și Moace, este izvorâtă din
același spirit ludic, satiric, comic, ironic pe care îl descoperim și în creația literară a acestui
artist multiplu înzestrat, Ion Mărculescu.

Prezentăm aici două dintre ciclurile pictorului Ion Mărculescu: „Moace” și „Muzicanți”.

Minodora PLATCU
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CICLUL „MOACE”
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CICLUL „MUZICANȚI”
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Vârsta erotică (fragment)*

Și doamna Viviana își dorea un auditor,
disponibil, căruia să i se mărturisească; de câte
ori Astrid întârzia, nu pierdea ocazia să mi se
destăinuie cu o cuceritoare sinceritate.

– Pentru o femeie, este capital să întâlnească bărbatul visat. Dumnezeu mi l-a trimis: era
atât de frumos…, întrecea visul…; aveam un album cu fotografii până la căsătorie: dacă se
făcea actor, s-ar fi sinucis multe femei pentru el…

Eram cu mama, se apropia ziua mea de naștere și mă așteptase la ieșirea de la Conservator
să mergem la bijutier, căruia îi comandase o cruciuliță cu lănțișor și voia să le vedem. Ea nu
făcea surprize când oferea cadouri celor din familie: ne întreba ce ne dorim, discutam variante,
făceam probe. Păcat că n-ai cunoscut-o, o femeie cum numai în cărți întâlnești. Bunicul meu
a fost negustor bogat, cunoscut nu numai la Cerna, era furnizor de vinuri al curții regale, în
lunile de iarnă stăteau mai mult la Viena. Primii doi copii, le muriseră prematur. Mama s-a
născut la Cracovia, tot prematur. Cu mine n-am decât o fotografie, la ieșirea din spital, la
mama în brațe. Uite-o, celelalte sunt la tata… Bunica era țărancă, guțană, o chema Varvara
Gota, ca fată. Bunicul zicea că ar fi furat-o dintr-un neam retras de guțani: fetele rămâneau
fecioare până la nuntă și nu-și cunoșteau decât soțul, nu se pomenise nici un caz de adulter.
Purtau, la fel ca feciorii, sumane roșii, bărbații și nevestele, sumane negre. Ea a fost prima
din neamul ei care n-a purtat suman negru de nevastă (păstra cu mândrie sumanul roșu de fată
și cațaveica tivită cu dihor). Bunicul era bine făcut, înalt, solid, lat în spate, brunet, ochi verzi,
mustață stufoasă; întreaga figură de senzație de prea plin, de revărsare, nu numai de forță
fizică, de calități de om de lume, știa germana, poloneză, idiș, ruteană; povestea cum odată
jucase bridge cu regele toată noaptea, până a doua zi la prânz.

Avea o bărbăție ce înspăimânta femeile. Cineva i-a vorbit despre guțani. S-a travestit în
conte rătăcit la vânătoare, însoțit de câțiva slujitori, guțanii i-au ospătat, el le-a dat o pungă
de zloți și puștile să le păzească și s-au culcat prefăcându-se beți. La mijlocul nopții, au scos
pistoalele din desagi, pe Varvara au băgat-o într-un sac, și până s-au dumirit guțanii, ei erau
pe cai. A treia zi, seara, intrau în Viena.

După un an de zile, când a venit la Cerna, Varvara știa nemțește, învățase obiceiurile
orășencelor. Ieșeau seara pe Corso: cu o mână o ținea pe bunica de braț, și pe cealaltă o avea

Eus PLATCU

47 o r f a n  d e  B u c o v i n a



în buzunar, pe pistol. Cel mai mult îi plăcea în parcul cu chioșcuri pentru fanfare. Bunicul
avea depozitele între fabrica de stambe a lui Manafu și atelierele de pielărie ale unui evreu,
Isac Goldfaden.

După ce s-a născut mama, bunicul se ducea în fiecare lună la Viena să le vadă. M-ai
târziu s-a mutat și el. Venea la Cerna doar pentru afaceri, pe care le lăsase în seama unui frate
mai mic. Bunicul era primul născut. Tatăl lui, funcționar la o bancă din Viena, se însurase cu
o evreică botezată din dragoste, care-i făcuse paisprezece copii, opt băieți și șase fete.

Pe mama au dat-o la un colegiu catolic particular, unde erau numai contese. La
paisprezece ani, s-a măritat cu fratele unei colege, era cu șaisprezece ani mai mare decât ea.
Bunicul s-a supărat, dar n-a putut face nimic. Contele o ducea în fiecare seară la operă și,
toată noaptea, după spectacol, petreceau cu balerinele și cântăreții. Unul a auzit-o cântând, i-
a dat lecții câteva luni și, la nici șaisprezece ani, a urcat-o pe scenă, într-un rol de subretă,
avea două intrări! De la subretă la primadonă a ajuns în mai puțin de șase ani. La douăzeci și
trei cânta Traviata.  Contele plecase în Italia cu o dansatoare din corpul de balet. 

În fiecare an, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, era ziua onomastică a ei și a tatei,
după ce beam șampania, scotea din scrin afișele și ne povestea turneele. Își luase numele de
Lona, fiindcă mai era o Elena, tot româncă; Gota era numele de fată al mamei ei. I l-a ales
impresarul:

– Ce nume e acesta, Bordușanu, îți rupi dinții în el!
Pe tata l-a cunoscut aici, în primul turneu pe care-l făcea în țară. A mai cântat prin câteva

orașe din Ungaria și Polonia și, când am împlinit un an, a renunțat la scenă. După război,
bunicul le-a făcut casă în Iași (asta în care locuiam e făcută pentru mine, tot de el) și în `31
ne-am stabilit aici, în Intrarea Nucului. Aveam doisprezece ani. Copilărisem la Cerna și nu
mă puteam obișnui cu Iașul. Acolo oamenii erau bucuroși să stea în preajma noastră, aici rar
dacă ne recunoștea cineva. La Cerna, când treceam cu trăsura la plimbare, domnii se opreau,
ne salutau cu entuziasm de pe trotuare, ne făceau bezele, aruncau flori, jobene, gambete la
picioarele mamei. Bunica era tânără și toată lumea le credea surori. Mergeam cu ele în parc
și ascultam fanfarele, seara, la concertele tatei, la teatru, la restaurante. Unde intram, izbucneau
aplauze. Mama cânta acum numai în case particulare, la concerte de binefacere. Înființase o
școală de lucru de mână pentru orfane: primeau îngrijirea necesară, învățau, lucrau, își făceau
educația și trusoul. Mama dirija corul, le învăța să cânte la pian, pe unele le-a și cununat, mi-
aduc aminte că una dintre elevele ei a cântat pe scenă în mai multe spectacole.

După ce ne-am stabilit în Iași, tata a reorganizat orchestra, mama venea la toate repetițiile
și spectacolele lui. Deși aveau resurse, nu țineau servitoare, toată casa era pe mâna ei, până
cu câteva zile înainte de a muri, când nu s-a mai dat jos din pat. Seara i-am lăsat glumind, a
doua zi după-masă m-am dus, ca de obicei; din stradă am auzit vioara, nu mai cântase la ea
de ani de zile; o presimțire ciudată m-a înghețat: I-am găsit în picioare lângă pat, cânta
Recviemul, de Verdi. Lacrimile îi curgeau de pe obraz pe vioară. Am început să plâng.

– Sss, n-o supăra…
Era livid. Mama murise la nici o oră după ce plecasem eu. N-a acceptat pe nimeni la

înmormântare, în afara preotului. N-am cunoscut alți oameni care să se fi iubit atât cât ei, fără
vorbe, fără gesturi… De ziua lor, se duce la Eternitatea, îi cântă ariile ei din opere…

La un concert, de 7 noiembrie, a asistat ambasadorul sovietic, prim-secretarul regional,
diplomați de la București. Înainte de începerea programului, tata s-a înclinat, cum făcea de
fiecare dată, spre locul unde era mama. A doua zi, l-au chemat la sediul de partid. I s-a cerut
să prezinte scuze ambasadorului.

– Nu mă închin decât în fața soției.
– Nici a tovarășului Stalin?
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– Nu l-am văzut în sală.
Acasă, l-a întrebat mama cum a fost.
– Putea fi și mai rău.
N-a mai dirijat șapte ani de zile. Dădeau amândoi lecții particulare, din care trăiau. Și

din bijuteriile mamei. Fiecare avea povestea ei, le vindea aproape plângând: „Am vândut o
bucățicăde tinerețe”. La ieșirea din atelierul de bijuterii, am auzit în urma noastră un râs ce
acoperea zgomotul străzii. Am întors capul: un bărbat într-o cămașă albă, descheiatăpână la
mijlocul pieptului, cu pantaloni albastru-azuriu, la braț cu două fete. Făceau câțiva pași, se
opreau, le spunea ceva, izbucnea într-un râs irepresibil, gâlgâitor și continuau să vorbească
pe un ton ridicat. Nu era râs, erau talazuri, zbor de ciocârlii, nu mai auzisem niciodată un
asemenea râs. După ani de zile, l-am întrebat ce le spunea.

– Nimicuri. Veneam de la examen: ele picaseră, și încercam să le fac să uite.

(fragment din volumul Vârsta erotică, Editura Bibliotheca, 2008, pag. 70-74) 
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SCURT-CIRCUIT

Zilele trecute, una dintre fetele mele,
pregătind o petrecere pe tema anilor ’80, m-a
întrebat dacă nu cumva aș putea să o ajut cu vreo
haină în care să se poată deghiza. Când și cum,
fără niciun semn prevestitor, anii mei tineri,
păstrați cu grijă într-un ambalaj de tandrețe,
melancolie și cicatrici diverse, s-au golit de sens,

devenind astăzi un costum ridicol, de aceeași factură cu cel de clovn?
În definitiv, ce știu ele despre anii ’80, în afară de ceea ce au învățat la istorie, cu

exact aceeași rece distanță impusă de evenimente trecute, tot atât de abstracte, precum
Revoluția franceză sau comuna din Paris, pentru mine? La Berlin, adică într-o geografie
apropiată, un zid construit înainte de nașterea părinților - ceea ce le propulsează direct într-o
veritabilă preistorie - a fost dărâmat în 1989, adică la sfârșitul anilor ’80. Treizeci de ani mai
târziu, dincolo de acest zid, pentru un tânăr occidental națiunile și frontierele rămân și astăzi
coagulate sub forma comodă intelectual a conglomeratului bloc Est, chiar dacă o bună parte
din acesta face parte din Uniunea Europeană.

Nașterea generației 2000, este simultană și sinonimă cu o evoluție tehnologică fără
precedent, ce înregistrează un progres exponențial, prima generație care s-a născut și a crescut
cu revoluția numerică și pentru care ecranele constituie o prelungire firească a propriilor
identități. De altfel, sociologii o desemnează astăzi drept „generația Z”, de la „zapaj”/”zaping”,
conferind acestei frenetice necesități permanente de a jongla cu informațiile cele mai recente,
la nivel planetar, o caracteristică sui-generis.

Adăugați la toate acestea o denivelare istorică precum aceea pe care am fost constrânși
să o traversăm, tocmai în acel deceniu 80, la sfârșitul uneia dintre cele mai absurde dictaturi,
și iată-ne într-o himerică situație de comunicare, ca între două specii de sorginte diferită.

Cu greu aș putea să acuz pe cineva de incomprehensiune, când, ridicate la pragul
enunțării, amintirile dobândesc pentru mine însămi un iz de neverosimil. Hainele pe care le
purtam atunci, devenite accesorii de deghizare astăzi, erau în acei ani din ce în ce mai terne:
camaieu de gris, maron, verde, bleumarin. În primul an de studenție, nu știu prin ce miracol
am reușit să cumpăr la București o canadiană roz. Ajunsă în întârziere, probabil aprinsă la
față, intru cu alte colege aflate în aceeași situație în amfiteatrul Odobescu. Profesorul, ușor
iritat, ne permite să ne așezăm, în schimb, culoarea inedită a canadienei mele îi provoacă o
remarcă neașteptată, subliniind o incongruență între aspectul de „reclamă la înghețată” și
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întârziere. Astăzi, fetele își vopsesc părul în roz sau albastru, având aluri de veritabile peruci
de carnaval. În anii ’80, ieșirea din rând, fie ea numai una cromatică, era considerată
decadentă, sau, cine știe, poate chiar subversivă.

În anii ’80, așteptam luna octombrie, nu pentru Oktoberfest, ci pentru comemorarea
revoluției din Octombrie, când, la librăria din centrul orașului puteam să cumpărăm albume
cu reproduceri de artă din marile muzee ruse precum și discuri de muzică, cu minunate coperți,
interpretată de David Oistrah sau Sviatoslav Richter.

În schimb, tot în anii ’80, elevi de liceu, eram obligați să stăm sub soarele teribil al verii,
pe stadion, profitând numai
de umbra derizorie a
cartoanelor colorate, ridicate
la semnal deasupra
capetelor, care, asamblate,
creau lozinci sau drapele
comuniste. 

În aceiași ani,
studentele care nu reușiseră
să-și procure o scutire
medicală, se supuneau
săptămânal unui ritual de
umilințe, îmbrăcând
uniforma militară și
traversând orașul în ținuta
de vară sau de iarnă - manta,
veston, bocanci etc -
salutând toți gradații care
răspundeau cu zâmbete
echivoce la obligatoriul „Să
trăiți!”. Da, atunci era cu
adevărat vorba despre o
ridicolă mascaradă, în
schimb nu-mi amintesc să
mă fi distrat niciun moment.

La începutul anilor ’80,
numai hazardul nu fusese
abolit și carnetul de
economii CEC, pe care
părinții mei mi-l dedicaseră,
a fost tras la sorți, câștigând
lotul atât de râvnit: un
automobil Dacia. Cu banii
din vânzarea mașinii, am
făcut o călătorie la Moscova

și Leningrad, care mai avea de așteptat până să redevină Sankt Petersburg. Din Odiseea rusă
am rămas cu amintiri pe care nici cea mai luxoasă limuzină nu mi le-ar fi putut procura: primul
zbor cu avionul, Piața Roșie, Palatul de vară, Nevsky Prospekt, impresionantul metrou. N-a
lipsit bineînțeles, muzeul Ermitaj, în pas de galop, precum fac astăzi turiștii asiatici cu Luvrul,
oprindu-ne numai câteva minute în fața capodoperelor inconturabile.
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Anul acesta, la sfârșitul lunii februarie, la numai câteva zile de la începutul izolării
complete și a închiderii tuturor muzeelor din cauza pandemiei, am reușit să vizităm, datorită
unei prelungiri nocturne excepționale, o expoziție dedicată lui Leonardo Da Vinci, la Luvru,
pentru cei 500 de ani de la nașterea artistului. De pe toate continentele, marile muzee au trimis
picturi, desene și documente rare, de unde și afluența neobișnuită a vizitatorilor. E trecut de
miezul nopții și nimeni nu pare obosit sau grăbit. Leonardo nu a pictat mult sau mai bine zis
nu a terminat decât un număr redus de tablouri, în jur de douăzeci, iar altele s-au pierdut. În
consecință, cele câteva picturi prezente mobilizează atenția îndelungată a vizitatorilor grupați
masiv în jurul lor, ceea ce creează o așteptare, dar și surpriza unei întâlniri estetice unice.
Avansăm fără să mai urmărim planul expoziției și dintr-o dată mă aflu în fața unei madone cu
pruncul, care mă trimite într-o fracțiune de secundă cu patruzeci de ani în urmă. În galopul de
la Ermitaj mi-amintesc perfect de momentul primei întâlniri cu acest tablou, cunoscut sub
numele de „Madona Benois”. Cred că mi se vorbise mult despre faptul că nu puteam merge
la Ermitaj fără să vedem această pictură celebră care, în mintea mea dobândise proporții
gigantice. Mi-amintesc perfect de momentul în care am descoperit, cu o oarecare dezamăgire,
că era o pânză de dimensiuni relativ reduse și că reprezenta o Fecioară foarte tânără, aproape
o adolescentă, care zâmbea unui copil dolofan, foarte departe de suferința care marca fața
Maicii Domnului din icoana bunicii mele. Înaintea aceluiași tablou, fetele mele ascultă lectura
din căștile audio-ghidului care le explică simbolurile ascunse în detalii: mama care îi arată
copilului o floare, gravitatea expresiei acestuia observând structura cruciformă a petalelor,
prevestitoare a destinului tragic. 

De la ultima întâlnire, timpul vieții mele a trecut de jumătate, imperiul sovietic a dispărut,
statuile lui Stalin s-au prăbușit. Madona Benois are aceeași prospețime și candoare ca acum
patruzeci de ani. De fapt, ca acum mai bine de patru sute de ani. După un scurt-circuit temporal
prin anii ’80, pentru un moment, sufletele noastre poartă împreună aceleași haine, nedatate,
ale contemplării estetice absolute.
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SCRÂNCIOBUL(XXII)

Toată vara a răsunat satul de zgomotele
cositoarelor mecanice. Cum numărul vitelor s-a
împuținat îngrijorător, iar localnicii dispuși să le
mai îngrijească sunt și ei din ce în ce mai puțini
și aceștia vârstnici, rămâi uimit pentru ce atâta

iarbă cosită și strânsă. Câțiva reușesc să vândă fânul, strâns în căpițe, fermierilor din alte
sate. Dar se și irosește multă iarbă, pur și simplu dându-i-se foc, în timp ce noi bem lapte
din cutie, de la magazin.

Când au tăcut cositoarele, s-au pornit pe roțăit zgomotos fierăstraiele mecanice. Se
pregătesc lemnele pentru foc: se porționează, se sparg, se fac stivă în magazii.

*

Dintre regulile impuse de bunicul copiilor lui, Tata  a preluat una la care ținea foarte
mult:  să nu umblăm fără rost pe stradă, să stăm în curtea noastră și, dacă se poate, să
mai facem ceva treabă, ajutându-ne părinții. În afară de plivitul unei brazde de ceapă, pe
care Mama m-a forțat să îl fac, în timp ce eu mă încăpățânam să refuz, nu-mi aduc aminte
să fi fost împovărată de treburi. Părinții erau mereu în lipsă de timp: pe de-o parte,
treburile școlii, care nu se terminau niciodată, cu programul zilnic, căci erau caiete de
corectat, planuri de lecții de scris, planificări, referate, la care se adăugau activitățile
culturale cu adulții și o mulțime de ședințe la căminul cultural, la cooperativă, la sfatul
popular, toate foarte scâitoare și obositoare. Pe de altă parte, erau treburile gospodăriei.

Una dintre cele mai vechi imagini pe care le păstrez este tăiatul lemnelor pentru foc.
Banii din salariile părinților erau așa de puțini, încât nu-și permiteau să angajeze oameni
la lucru. În 1925, Tata-Mare notează în Jurnal de câteva ori, plăți făcute unor femei pentru
tăiatul lemnelor de foc atât pentru școală cât și pentru casă. Alte timpuri. La noi acasă,
Mama și Tata tăiau zilnic câțiva metrani pentru bucătărie, unde mâncarea era făcută pe
plită, și pentru încălzirea dormitoarelor. Tata punea lemnul pe capră, suportul care se
găsea în oricare gospodărie, pe mine deasupra lemnului, iar el și Mama trăgeau cu nădejde
joagărul dintr-o parte în alta, până când bucata potrivită pentru a intra în sobă abia se mai
ținea. Deseori Mama obosea, joagărul rămânea înțepenit, era nevoie de pauze, iar eu eram

Gabi MAREȘ

53 p ro z ă



dată jos de pe locul pe care tronasem până atunci. Când ne-am făcut mai mari, Tata tăia
lemne cu unul dintre noi, copiii. Făceam însă mofturi, doream pauze lungi, ne văitam de
durere de mână sau de frig. Până la urmă Tata s-a deprins să folosească singur joagărul,
lipsindu-se de ajutorul nostru. Își ascuțea bine joagărul cu o pilă triunghiulară sau i-l
dădea lui Micu să îl ascută și treaba mergea repede și bine. Tăiatul lemnelor cu motorul,
care păcănea asurzitor, a apărut mult mai târziu. Primul zgomot de drujbă, așa cum
spunem și astăzi fierăstrăului mecanic, chiar dacă el este fabricat în UE, l-am auzit la
începutul lui octombrie 1970. Se lăsase întunericul și eu stăteam cu Tata, foarte bolnav.
Zgomotul de motocicletă care nu vrea să pornească ca să plece din dreptul casei noastre
devenise supărător și vedeam că-l deranjează și pe Tata. Supărată, am început să bombăn
și eram gata să mă duc să-l urnesc din drum pe cel care nu mai termina odată. Atunci 
m-a oprit Tata. E drujba. Un vecin își tăia lemnele. Eu aveam atunci încălzire centrală și
nu mă mai interesase de câțiva ani tăiatul lemnelor, care se modernizase.

*

Existau momente când scăpam de sub observația celor mari. Ce-o fi în pod? O ușă
era tăiată în structura de lemn a părții de sus a casei, înspre miazăzi. Se ajungea acolo cu
o scară care nu era pusă decât atunci când era nevoie. Ușa deschisă, scara pusă. Hai sus
– eu, Cica și Ache. Cu Radu ne-ar fi fost mai ușor, dar nu ne băga în seamă – mici și
proști. El se juca cu Ovidiu, vărul nostru mai mare, bucureștean, băiatul surorii celei mai
mari a Mamei. De la el aveam o puzderie de cărți pentru copii; Goangă și Târlică, Familia
Roademultulesei, Haplea.

Eram la vârsta când nu ne mai ajungeau păpușile și ne făceam singuri jucării. Lângă
puțul lui Neica Ilie era mereu o baltă plină de broaște și de păpuriș. Ne uitam la
mormoloci, îi puneam în câte o cutie veche de conserve, le dădeam drumul. De broaște
nu ne apropiam. Prea erau urâte și buboase. Am fi luat râie de la ele. Mai bine adunam
papură, o împleteam și ne făceam brățări, coliere. De salamandră nu ne era frică. Când
apărea vreuna o lăsam să treacă peste palmă ca să fim pricepute la cusut, noi, fetele. Ce
dacă trecea și peste palma lui Ache? Era bine să știe și el să coasă. Când am găsit un șarpe
mort, l-am așezat în drum, pe potecă, încolăcit frumos, ne-am pitit și am așteptat să treacă
cineva să ne distrăm când se sperie. Numai că înjurăturile femeii care era să calce pe el
ne-au speriat pe noi, mai mult decât se speriase ea.

Ne făceam, deci, jucării din tot ce era în jurul nostru. Câte o sticluță goală de
medicamente, o cutie aproape ruginită de ceai, chiar o cutie de carton își găseau imediat
întrebuințare în jocurile noastre. Se coceau dudele și nu ne mai dădea nimeni jos din dud,
mozoliți pe mâini, pe față, pe hăinuțe. Se mai întâmpla să și cădeam. Îi speriam un pic pe
ceilalți și gata.

O luăm pe scară în sus, fără să ne gândim la pericolul de a cădea. Ajungem. Mai
nimic pentru noi. Ba da. Înșirate pe sfoară, niște cănițe smălțuite, numai bune pentru joaca
noastră cu păpușile. Sunt multe. Sfoara trece prin codițe și apoi este atârnată în cui. Pe o
grindă, vreo două șiruri. Mult prea sus pentru noi. Poate, dacă o rugăm frumos, ne dă
Mama-Mare câte una. Da, dar trebuie să spunem că am fost în pod... Am mărturisit. Am
fost certați. Scara a fost urgent luată de acolo. N-am primit nicio căniță.

Ce era cu cănițele din pod?
O întreb pe Mama. Ei îi plăcea să povestească. Știu totul despre copilăria ei, despre
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rude, despre verii și verișoarele ei numeroase, unchi și mătuși, despre Maica-Mare,
preoteasa Zamfira, și Taica-Mare, popa Nae, fără să-i fi văzut vreodată. Ba știu câteceva
și despre Taica-Mare de la Greci, popa Gheorghe, bunicul ei din partea mamei, al cărui
stră-strănepot este preotul Alexandru de la Vulcana. Mama mi-a fost învățătoare. Și la
școală ne povestea, ne citea, ne învăța cântece și dansuri populare, ne punea să învățăm
poezii și făceam serbări. Toți copiii o iubeau. Și cei care nu-i erau elevi. Ea m-a lămurit
că ceștile din pod erau cele folosite de Tata-Mare la Sf. Ion, de ziua lui, când își cinstea
finii, vecinii, rudele, colaboratorii cu țuică fiartă, bucate alese și vin de la Badgeru,
podgorean de la Doicești. S-a întâmplat ca pe Badgeru să-l îngrijească la sfârșitul vieții
lui, o vulcăneancă, Agripina lui Boțagan, să fie îngropat la Vulcana-Băi și să aibă
mormântul lângă cel al învățătorului. Pentru aceste praznice, date probabil la birou, unde
era spațiu mai mare, se pregătea mâncare bună. În ideea că meniul trebuia să se mai
schimbe de la an la an s-a întâmplat ca,  o dată,  sarmalele sau varza cu carne și cârnați,
mâncăruri favorite iarna,  să fie înlocuite cu altceva. Fina Marița lui Gheorghe Dobrescu
(poreclit Tintelea), întrebată dacă a fost bună mâncarea, și-a arătat dezamăgirea: A avut
de toate! Dar, dacă n-a fost veldică, tot degeaba! În pelticia ei, spusa finei Marița a rămas
proverbială.

Pe fina Marița mi-o aduc bine aminte: femeie foarte curată, harnică, pricepută la tot
felul de treburi. 
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De dimineaţǎ pânǎ seara

Bătea vântul. Trecea nepăsător peste capul
lui. Fără să-l atingă. Fără să-l învăluie. Ar fi vrut
să-i mângâie părul. Să îl încurce. Îşi atinse mecanic
ţeasta tunsă zero. „Nu-i nimic, îşi spuse. O să-mi
crească părul aşa cum a fost. Castaniu şi des.” Se
clătinau pomii pitici din curtea pătrată. Pietrişul
scârţâia sub tălpile pantofilor. 

- Mihai Codrescu ! Actele tale !
Înclină capul. A mulţumire. Ar fi preferat să i se spună : poftiţi, actele dumneavoastră.

De asta avea nevoie. De puţin respect. Doar îşi ispăşise pedeapsa. Acum era un om liber. Ca
şi bărbatul din faţa lui. 

la asta. Omul de la poartă îi deschise. Rânjea. Ştia el de ce rânjeşte. Mulţi dintre cei ca
Mihai se întorceau aici numai după câteva luni. Mihai s-a făcut că nu vede nimic. S-a prefăcut
doar. Şi a ieşit. 

Însă dincolo de el nu era nicio livadă cu cireşe pentru furat. Nimerise pe o stradă cu
câteva case. Şi câţiva pomi piperniciţi. Nu cuteza să meargă mai departe. Se simţea desculţ.
Neajutorat. Mânecile hainei îi strângeau braţele. Pantalonii îi stăteau aiurea pe el. S-a întors.
L-a văzut pe omul de la poartă. Îl privea puţin mirat. Ce-i cu ăsta ?! I s-a făcut dor aşa de
repede de patul din celulă ?! S-a oprit lângă el.

- Am. 
Bărbatul a scos din buzunar un pachet alb. A tras din el o ţigară. Obişnuită. Mihai a 

luat-o cu grijă. De parcă era de sticlă şi lui îi era frică, nu cumva  să se spargă. Nu era fumător.
Nu ştia cum i-a venit aşa, din senin, să fumeze.

- Mai ia ! l-a îmbiat bărbatul. 
- Nu. Mulţumesc.

Omul de la poartă îi întinse un băţ de chibrit. Alb şi supţire. Arzând. Mihai şi-a aprins
ţigara de la flacăra lui. Fumul îl înecă. Tuşi de câteva ori. Ca să se liniştească, s-a rezemat cu
spatele de un pom. Un puiet subţire. Ornamental. 

- Eşti de aici ? Din oraş ?
- De aici .
- Şi nu a venit nimeni să te aştepte ?!

Vizavi era o fată. Şi îi făcea semne cu mâna. Mariana nu-l uitase. 
- Nu ai pe nimeni ?
Ba da ! Am mamă, am tată, o soră în Bucureşti şi pe Mariana, fata cu care tot amân să

mă căsătoresc. Ea mă aşteaptă pe trotuarul celălalt, ce eşti orb, nu o vezi ?!

Nicolae RADU



- Mulţumesc pentru ţigară, a spus Mihai şi traversă strada.
S-a oprit lângă fată. Aceasta privea în continuare înainte, spre poarta penitenciarului.
- Mariana, i-a rostit numele.
Fata a întors capul spre el. Faţa ei era mirată. Apoi se supără.
- Ce-ai, domnule, eşti nebun ?! Mă cunoşti de undeva ?!
Nu era Mariana. 
- Mă scuzaţi ! şi-a cerut iertare Mihai. V-am confundat cu cineva !
A ridicat stânjenit din umeri şi a plecat. Simţea cum fata îl urmăreşte cu privirea. A

grăbit pasul. Până a luat colţul străzii. 
Oraşul se schimbase pe ici, pe colo. Case noi. Maşini mai multe. Mai scumpe. Oameni

mai mulţi. Mai curioşi. Mihai simţea cum îl privesc. Dispreţ. Teamă. Curiozitate. Toate la un
loc. Îl sâcâia mulţimea ochilor lipiţi pe hainele lui. Pe mâinile lui. Mai ales pe capul lui. O
mulţime de ochi. Umblau încet. Parcă îl căutau de păduchi.

Ca să scape, a intrat pe prima uşă găsită deschisă.
Era un mic bar. Trei mese în stânga. Trei mese în dreapta. În spate barul. În faţa lui trei

scaune înalte. Din difuzorul mascat susura o melodie. Lentă. De dragoste ?! Desigur. Cunoştea
limba engleză din melodiile ascultate. Unde? Acasă. Când? Mai demult.

S-a aşezat la prima masă de lângă uşă. Din obişnuinţă. Acesta era locul lui dinainte. 
S-o şteargă cât mai repede în caz de pericol. A venit o fată. Domol. Avea mişcările leneşe.
Faţa la fel. Ochii, deşi încă dormeau, erau frumoşi în somnul lor. Mihai a simţit că nu are voie
să-i privească prea mult. Că lui îi era interzis. Fata i-a adus o cafea. Mihai şi-a plecat privirea.
În rotundul apos al ceştii şi-a oprit-o. Şi nu a mai ridicat-o de acolo până nu a terminat de
băut cafeaua. Deşi săracă şi rece, lui i s-a părut bună. A chemat-o pe fata cu ochi leneşi şi i-a
plătit. Fata a luat banii plictisită. A plecat în spatele barului. Fără să spună obişnuitul
mulţumesc. Pe care Mihai îl astepta de mult. Tânărul a ieşit din local.

Erau mai puţini oameni pe stradă. Încercă să nu-şi ridice prea mult ochii. Nu prea sus.
Doar atât. Cât să vadă pe unde merge. A văzut în faţa lui un avizier. Câteva reclame de cinema
cu femei frumoase şi bărbaţi severi. S-a oprit. Şi-a adus aminte că în apropiere era un
cinematograf. O mai fi ? Am să-l caut zilele următoare. Silabisi titlul filmului. „ Confesiunile
unui vânzător de vise”. Musai trebuie să văd filmul ăsta !

Ajuns în faţa porţii casei, s-a oprit. Îşi amâna intrarea. Se muta nervos de pe un picior
pe altul. Socotea. Dincolo de poartă e curtea. În curte este casa. Dincolo de uşa casei e tata.
Ezita. Sau poate e plecat ! O mai zăbovi în cârciuma de cartier până îl uitau sfinţii ? Nu avea
de unde şti, dacă nu deschidea poarta.

A privit-o. Era aceeaşi. Din lemn bătrân, ros de timp. Apăsă pe clanţă. Era descuiat. A
intrat.

Mama spăla rufe în curte. Cearşafuri albe. Cămăşi. Tricouri. A simţit că a intrat cineva.
Îşi ridică privirea. I-a rămas o mână în aer. Se poticnise pe drumul spre gură. Mihai a ajuns
lângă ea. I-a îmbrăţişat umerii slabi. Femeia a rămas un timp la pieptul lui. Fără să spună o
vorbă. Ghemuită ca un prunc. Apoi se smulse. Fără răutate. Şi-a șters ochii umezi. Şi a strigat
:

- Tudore !
Pe pardoseala verandei acoperite s-au auzit nişte paşi târşâiţi. Obosiţi. Apoi tata a deschis

uşa de la intrare. 
- Tudore ! S-a întors Mihai !
De parcă tata nu-l văzuse. De parcă tata nu ştia că bărbatul care rămăsese în mijlocul

curţii era fiul său.
- Bine.
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Atât a spus. Bine. Scurt. Aşa cum Mihai îi ştia vorba. Nu se schimbase.

Mama i-a  adus tânărului amintiri recente. Drumul la care lucrau în ultimul timp trecea
prin mijlocul unui câmp plin cu flori galbene. De rapiţă. Albinele zumzăiau toată ziua.
Ameninţătoare. Căraţi-vă de aici! Îi înţepau uneori pe deţinuţi. Ei nu aveau ce face. Răbdau.
Dacă voiau să scape mai repede din celulă trebuiau să sufere. 

Mihai şi tata stăteau la masă. Faţă în faţă. Aveau paharele pline. Cu vin roşu. Tare.
Aspru. Tata vorbea. Şi bea. Pahar după pahar. Cu patimă. Îi povestea despre ce au spus vecinii.
Despre ce spun prietenii. Despre...

Mihai încerca să-l asculte. Bea puţin. Mânca puţin. Asculta puţin. Şi dintr-o dată :
- Cum a fost acolo,băiete ?

Mihai a tresărit. Parcă îl lovise cineva. Cu sete. Peste faţă. L-a durut mai rău decât pumnul
primit de la mascat. Când a vrut să scape. Prin fugă. Să-şi liniştească durerea, a privit cum
înserarea se furişa în cameră prin geamurile deschise. 

- Mărie, a spus uşor răguşit tata. S-a terminat vinul !
Mama ezita să ia sticlele goale de pe masă. Stătea îngrijorată cu spatele lipit de tocul

uşii care dădea spre bucătărie.
- De la vecinul Grigore ? se amestecă în vorbă Mihai.
- De la el. O să-i dăm câţiva boboci de raţă pe vinul lui. Da’ să crească mai mari, a

încercat mama să mai tragă de timp.
- Mărie !
Vocea tatălui a devenit rea în nerăbdarea ei.
- Mai du-te să mai iei, mamă! a rugat-o fiul. 
- Bine, s-a supus femeia.
Mama a plecat. I-a lăsat singuri. Faţă în faţă. Tată şi fiu. 
- Ai să-mi dai o ţigară?
Tudose l-a privit cu ochi tulburi.
- De când fumezi?!
- De mult. Eram puşti. Îţi furam ţigări din pachete şi le fumam în spatele casei. Pe furiş.

Sfidam frica de bătăia care urma dacă...
- Minţi! l-a întrerupt tata şi i-a întins o ţigară.
- Nu mint ! N-ai ştiut niciodată nimic despre mine. Nu te-a interesat. Eu şi mama am

fost pentru tine precum scaunul pe care stai acum. Dar nu am să-ţi povestesc cum a fost. Nu
are niciun rost. Pentru că nu am uitat că ai trecut şi tu pe acolo !

Tata se supără. Îl ameninţa cu degetul arătător de la mâna dreaptă. Mâna îi tremura. Şi
vocea. De furie şi de la vinul prea mult băut.

- Îţi interzic să vorbeşti despre asta ! Voi nu aveţi acest drept ! Mai ales tu ! Ce s-a
întâmplat a fost numai ca să vă fie vouă bine.  Măică-ta  fără servici. N-a avut niciodată. Sora
ta era la facultate. Îi trebuiau bani. Cămin, mâncare, rochii...
Tu, deşi crescuseşi, erai un pierde-vară ! Nu ştiai decât să mănânci şi să dormi. Trebuia să am
grijă de voi. Eraţi familia mea. Şi toate cheltuielile dintr-un singur salariu.

Mihai nu s-a putut abţine. L-a oprit cu voce rea. Acuzatoare.
- Minţi. Ca de când te ştiu. Pe mama ai considerat-o slugă. Văd că nu te-ai schimbat.

Toată viaţa n-a ştiut decât să-şi crească copiii, să spele, să calce, să facă mâncare. N-a ieşit în
oraş niciodată. Nu s-a abătut de la drumul piaţă-acasă. Seara îi numărai restul de bani. 

Tata s-a înroşit la faţă. Izbeşte cu pumnul în tăblia mesei. Sticla de vin goală cade. Se
sparge de podea. Tata ţipă :

- Termină ! 
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Se bâlbâie. 
- Îţi po... îţi porun... îţi poruncesc să taci !

Mihai se face că nu l-a auzit.
- Spui că ai fost nevoit să furi pentru noi. Iar minţi. Sora mea avea bursă. Ca să nu ceară

un ban de la tine, în timpul care îi rămânea liber, dădea meditaţii. De ce crezi că nu mai trece
pe aici şi că de scris îi scrie numai mamei ?! În liceu am avut o singură uniformă în cei patru
ani. Pantalonii şi mânecile hainei prinseseră luciu. De atâta purtat. Mamei nu i-ai cumpărat
mai mult de două rochii şi un pardesiu care îi ţinea loc şi de palton iarna. Nici unul dintre noi
nu ne-am văitat. De frică. Tu aveai înjurătura. Pumnul. Cureaua. Nu ai furat pentru noi, tatǎ!
Pentru tine ai furat. Pentru chefurile în restaurantele de lux ale oraşului. Pentru cuvintele
„Domnul Tudose”, pentru ploconeala chelnerului sau frizerului, pentru bunăstarea curvelor.

Lui Tudose îi pierise graiul. De furie. 
- Eu nu am furat, tată, a continuat Mihai. Am pierdut doi ani în penitenciar dupǎ bǎtaia

din cofetǎrie. Din cauza nenorociţilor ǎia beţi, s-au legat de Mariana. Nu-mi pare rǎu cǎ le-
am rupt picioarele. Au meritat-o. Mi-e ruşine de patroana cofetǎriei. Întotdeauna vorbea
frumos cu mine şi cu Mariana. De parcǎ  am fi fost copiii ei. E o femeie cumsecade. Eu nu
am furat, tatǎ. Tu da. Pentru bani ai făcut puşcărie.

Tudose scoate un muget. De taur înfuriat. Mâna lui dreaptă se încleştează pe faţa de
masă.Trage de ea. Sticle, pahare, farfurii se prăbuşesc spărgându-se de podea. Uşa se deschide.
În pragul ei, mama. Priveşte îngrozită când spre Tudose, când spre fiul ei. Are în mână sticla
plină cu vin. Fără dop. Tudose îl uită pe Mihai. Porneşte împleticit spre femeie. Mamei îi
tremură mâna. Scapă sticla. Aceasta se sparge. Tudose priveşte prostit vinul vǎrsat pe podea..
Apoi urlă scos din minţi : 

- Vinul meu !
Se repede la femeie şi-şi înfige amândouă mâinile în părul ei. Mama cade în genunchi.
- Vinul meu ! ţipă Tudose izbind-o pe femeie cu capul de tocul uşii. 

Mihai reuşeşte să descleşteze degetele tatălui din părul mamei. Încearcă să-i imobilizeze
braţele. Tudose se zbate.

- Te dai la mine, ai ! Te omor futu-ţi dumnezeii mă-tii !
Duhoarea de vin ce iese din gura tatălui îl îngreţoşează pe Mihai. Scârbit, îl împinge,

să scape de el. Nu prea tare. Însă piciorul stâng a lui Tudose alunecă pe cioburile împrăştiate
pe jos. Bărbatul se dezechilibrează. În cădere se izbeşte cu capul de colţul mesei. 

Mama, cu faţa acoperită cu amândouă palmele, a căzut în genunchi. Umerii firavi sunt
zgâlţâiţi de plâns.

Speriat de zgomotele auzite, vecinul Grigore a intrat în cameră. Parcă nici nu-i vede
pe mamă şi fiu. S-a repezit spre trupul prăbuşit al lui Tudose. Din tâmpla dreaptă a bărbatului
se prelinge un fir subţire de sânge.

Mihai iese din cameră. Afară pământul mirosea a proaspăt. Se aşeză pe ultima treaptă
a scării. L-a auzit pe nea Grigore vorbind la telefon. Apoi hohotele de plâns ale mamei. Lumina
din cameră se odihnea galbenă pe umerii lui. Mihai privea zbaterea ultimelor rămăşiţe ale
zilei, când s-a pornit un vânt aducător de furtună. Pentru o secundă rânjetul gardianului sclipi
în mintea tânărului.

Se auzeau sirenele maşinilor Poliţiei şi Salvării.
Mihai a oftat. Amar.
- Nici n-am apucat să o întâlnesc pe Mariana. Poate ar fi vrut să meargă cu mine la

cinema. Să vedem filmul ăla de peste ocean. ”Confesiunile unui vânzător de vise”... Parcă
aşa se numea.
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Coronabasm

Când nu-ți vine să scrii de câte-ți vine să vezi,
când tastezi aiurea după muzici neștiute, dacă tot
nu poți s-o rupi la fugă unde-ai vedea cu ochii.
Legați. Ca un cal împiedicat, lăsat de izbeliște pe
islaz. Fără drept la proclamații ori la vreo Ană –
Tipătescu în cazul dat. Așa că te iei drept un soi de

Zoe unisex și, deși speri să dai de Wein, Weib und Gesang, nu-ți reușește decât playlistul unic
cu Mai e puțin, mai e un pic, până la marele nimic. Asta din solidaritate cu amicul Cristi
Minculescu, cel care era cât pe ce să se aniverseze la Național, dacă n-ar fi dat Le couvre-feu
peste noi. Nu, nu poemul lui Éluard, care pesemne e unica soluție și oricum e una dintre cele
mai frumoase poezii de dragoste pe care le știu. Pe care (mi-)o spuneam pe vremea când Cristi
cânta Cei ce vor fi și când marele nimic era tot ce ar fi putut fi mai frumos, catapulta aia care
ar fi ras din porție Nașul în chestie și l-ar fi dat odată-ntr-o gară jos (Or, chiar lângă gara din
Târg s-a nimerit de l-au nimerit și l-au dat jos, taman când ajunseseși să iei de veșnic piticul
pernicios.). Și când, în restaurant la Delta, Colea, și Paul și care-or mai fi fost pe-atunci la
Accent cântau Ce meserie liberă e arta – tot un text al lui Dinescu să fi fost? -, iar colocatarul
Vasile Buze-Reci (autoportret Drăgușanu din „23…”, din vârful scărilor,) pictase „Ceaușenia”
– homunculii ăia fiecare cu ghearele-n găvanele celorlalți, tăvăliți toți pe scoarța oltenească.
Între timp, Wein, Weib und Gesang s-a preschimbat în Io ho paura, nu, nu al lui Damiano
Damiani, al unei invizibile mingi cu țepi care-aduce a mină plutind pe Valurile Dunării lui
Ciulei, deși prefixul corona ai zice că de pe la Nichita Stănescu cetire-ar fi să fie (când capul
cel retezat îmi cădea ne-ncoronat), neapărat prins în cangea vocii lui Augustin Frățilă și-a
chitarei din dotare, în nopți alcoolice, undeva, mai jos de Leaota, pe unde poate Radu lu’
Anghel să-și fi repezit calul și cu siguranță Moș Baltag cerbicia de-a nu crede nici în Moscova,
nici în lacrimi, ci doar în munte și-n păsările cerului. 

Și așa, coborând dealurile Bărbulețului prin locurile călcate de potcoavele calului
haiducesc (balada cu pricina e una dintre cele mai stenice melodii pe care le știu, dar nici țuica
din prunii acelorași coline nu-i mai prejos când o bem cu Dragoș, Dana & Co) ori căutând
prin cimitirul din Pietroșița locul unde inginerul Toni Benzoni doarme în același somn cu al
lui Radu Anghel și în același pământ cu al lui Moș Baltag, Domnu’ Toni, italianul pe care mi
l-a lăsat moștenire tatăl meu și mi l-a furat țara de dincoace de negură, te trezești alunecând
printr-o scorbură de undeva, din luncă, și dând nas în nas cu Pălărierul Nebun (neapărat în

Doru MAREȘ
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pielea lui Johnny Deep). Păi, pe cine să-ntreb eu „Cum, prietine? Nu-ţi mai aduci aminte de
moş Procor? Şi de alte umbre ciudate, care au trecut prin viaţa noastră (…)?”, de Moș Baltag
ori de Domnu’ Toni, când nici dacă mă uit prea atent în oglindă nu mai știu cine ce mi-ar
răspunde când m-aș apuca să-ntreb de mine, adică pe unde, cum și-n ce fel mă mai zbânțui,
mă mai bântui, mă mai hărțui (#metoo)?

„Praful s-a ales, maică, de toate”, zicea bunică-mea pe un ton egal, între obidă și duioșie.
Eminesciană, bunică-mea (totu-i praf, lumea-i cum este...). Lucid-surâzătoare. Răbdătoare
până-n pragul sutei de ani. Dar, vorba bancului, ce mai e suta-n ziua de azi? Ce mai e mileniul
(abia ce-am călărit două – histoire ambiguë à califurchon)? Și nici veșnicia n-o fi mai cu moț.
Drept care cam greu va să-i frângă Doamne-Doamne-ncăpățânarea, deși ceva fărâmituri din
ea tot pare c-au căzut în acest Macondo personal, cambie la purtător din anii când firul prizărit
al Vâlcăniței dădea vajnic peste maluri. 

Praful s-a ales de toate... cu toate că voluptatea nisipului lăsat să se scurgă printre degete
te face să vezi altfel eternitatea, cam cum și-o suportă, pesemne, transcendentul lăsându-ne
să ne prelingem printre falangele lui prelungi, de pianist din Soho, până sub acoperişul verde
coclit, de secol XVIII – XIX, ca în imaginea Vienei din ziua când la Josephine (Mutzenbacher,
nu Beauharnais) ajunge Patricia Rhomberg, ruda aia ingenuă din provincie, cu umbreluță
années folles și cu aerul ei de Marie Curie descoperind radiumul.

Cum se vede, tot la Wein, Weib und Gesang ne-am întoarce, în buclă și-n pofida, la
vremea mugurilor și-a mâțișorilor, (când Zâna Zorilor e Nada Florilor), coborând ca Moș
Baltag din ascunzișul lui din munte cu tot armamentul și harnașamentul, fabulos tablou din
vremi de restriște. Numai că Moș Baltag ieșise din grotă ca să ajungă în cine știe care Aiud
or, de aici, comparația se încheie jalnic pentru noi, epigonii (regula fiind stabilită de exact un
veac și jumătate). Altfel, între orizontul izolării penitenciare și al izoletei pentru distanțare
diferența e de poziționare. Care tot pe dealurile Bărbulețului și-ar găsi răspunsul cuvenit
(„Pușca-n vânt și-o slobozea/Și de poteră scăpa.”), deși, oameni suntem și slăbiciunea deloc
nu ne e străină, ne retragem fiecare în gaura lui (Wow! I love Romanian language!), ca armașul
Bunea, fiecare în păduricea lui (Still I love her…), tragem podul de la mal și-l urmăm cu
strictețe pe Bacovia („Eu trebuie să beau, să uit ceea ce nu știe nimeni/Ascuns în pivnița
adâncă, fără a spune un cuvânt/Singur să fumez acolo neștiut de nimeni/Altfel, e greu pe
pământ”). 

Totuși (efectul țuicii de prună să fie? al esențelor astea tari, dospite, tescuite, trase la
cazan între dealurile care coboară dinspre Leaota și Mecetul Turcesc, luând-o neapărat pe
Valea Țâții?), gândul tot spre Toni Benzoni, inginerul italian din Pietroșița, îmi pleacă și,
oricum ai da-o, rezoneurul acestei povești rămâne Maria, bunica mea.

Bibliografie:
Que voulez-vous la porte était gardée
Que voulez-vous nous étions enfermés
Que voulez-vous la rue était barrée
Que voulez-vous la ville était matée
Que voulez-vous elle était affamée
Que voulez-vous nous étions désarmés
Que voulez-vous la nuit était tombée
Que voulez-vous nous nous sommes aimés.
Le Couvre-feu, Paul Éluard, 1942.
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Insula Crustacee*

Întotdeauna, călătoriile cu trenul au însemnat
pentru mine un fel de momente de recuperare. Poate
părea absurd, dar, inevitabil, se produceau în mintea
mea legături fantastice cu copilul de cândva. Mă
simțeam atât de bine în locul acela, de parcă aș fi

fost înconjurată de toți ai mei. Eram, când copilul care desena pe geamul acoperit de abur,
fascinat, curios, neastâmpărat, timid, când adolescenta care călătorea pentru prima dată singură
și curajoasă. Se derulau cu repeziciune toate trăirile de cândva până când se făcea liniște, nu
se mai auzea decât zgomotul trenului pe drumul din fier.

Acum călătoream într-un tren aproape asemănător, singurele diferențe fiind cele de timp,
spațiu și destinație. Îmi anulasem toate programările din agendă, luasem un fel de pauză de la
cotidianul absolut și covârșitor care mă acaparase în ultimul timp. După o căutare lungă,
imposibil de justificat gestul meu de a alege ca destinație Insula Crustacee. 

Mă aflu de câteva ore în acest tren care nu va mai opri în nicio gară, fiind o legătură
directă. Sunt surprinsă doar de faptul că nu mai există niciun călător în afară de mine. 

Am un singur bagaj, o valiză mică în care, mă minunez că, au încăput toate câte am vrut
să iau cu mine. Va fi o vacanță diferită de toate celelalte și asta, nu pentru că am vrut, ci pentru
că așa o percep. Am simțit-o de la început specială, am simțit-o ca fiind ultima. 

E noapte, trenul meu este un expres fulger, doar cerul pare să stea neclintit,cu toate stelele
la locul lor, într-o ordine absolută. E senin și pot privi până dincolo, atât de departe, încât
răsăritul mi se pare tivul impecabil al acestei nopți de vis.

Nu știu spre ce mă îndrept, n-am vrut să aflu nimic, înainte, despre Insula Crustacee,
deși mi s-a părut ușor exotic, ușor tulburător  numele ei. Sunt în drum spre ea și asta, simt, că
mă definește acum pentru tot restul vieții mele.

G.. Tavanul acesta murdar, de deasupra mea, mă apasă la fel de rău cum mă
apasă totul de câteva zile. Au mai fost doi, au plecat acoperiți. În lumină, întunericul care

nu-mi dă pace, pare cu totul și cu totul diferit. Au intrat în mine doze cât pentru un elefant.
Uneori, stau și mă gândesc dacă mai au loc, iar dacă mai au, cine a făcut să se întâmple

asta și de ce. Nu mai caut răspunsuri la întrebări pe care mintea mea le fabrică doar
pentru că viața mi-a șoptit cândva, într-un vis de copil: ascultă, sunt eu, Viața, și sunt aici

pentru tine!

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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Am fost rebel, nici nu știu cum de pot fi cuminte, conectat la toate aparatele din
jurul meu. Le-aș smulge și m-aș arunca direct în mare! 

Într-una din nopțile trecute am avut o experiență bizară. De fapt, bizar e
totul în jur, dar ceea ce s-a întâmplat atunci, a pus o amprentă pe sufletul meu. Totul se va

vindeca în mine, dar trăirea din visul acela, nu. Mă aflam într-un tren, cu o destinație
necunoscută. Nici n-aș fi vrut să-i știu numele! Ba nu, recunosc, dacă m-ar fi întrebat

cineva care este ultima mea dorință, aș fi răspuns, fără ezitare, să mai văd o dată marea!
Eram într-un tren care circula cu o viteză amețitoare, despre care nu știam nimic, fără

niciun călător. Eram un unic călător fără destinație! Un călător fără bagaje! Un călător
fără nicăieri! Îmi amintesc frânturi de vis: am ieșit din compartiment, căutând ceva, habar
n-am ce. Pașii mei alerți treceau dintr-un vagon în altul. Totul era pustiu. Căutam ceva, de

parcă ceea ce căutam îmi era vital.

T… Dincolo de orice întâmplare, stau neîntâmplările la care gândul
nostru zboară, vrem nu vrem, fiecare dintre noi ne-am gândit cum ar fi să…, sau cum ar fi

dacă, sau cum ar fi, pur și simplu, imaginea de după sau din clipa în care… Gândul ne
permite (ajută!) să călătorim. Ne duce departe sau ne întoarce de altundeva. Ne

construiește sau ne dărâmă. Ne așază sau ne rupe dintr-un tablou în care ne vedeam (ne-
am văzut!) de neînlocuit. Și, totuși! Există cuvinte în vocabularul nostru zilnic pe care, deși

nu le iubim absolut, le folosim pentru că sunt impetuos necesare: dacă, poate, cine știe,
cândva, cumva…

Tangent cotidianului meu absolut, trăiesc și se dezvoltă formele mele absolute de a
mă depăși în fiecare zi. Cum vine asta?! Știam că va urma o întrebare la care răspunsul

meu se va dilata precum vasele de sânge într-o anumită simptomatologie. 
Ei, bine, și mai concret decât pare, viața este ca o trecere fină dinspre zi spre

noapte sau invers. Depinde din care moment privim. Depinde de locul în care ne aflăm față
de noi înșine. 

Călătoriile mele zilnice sunt scurte, dar profunde precum jocul la ruletă când
visezi la șanse considerabile de câștig. 

Eu spun așa: câștig în fiecare zi, pentru că sunt, pentru că mă înțeleg, pentru că
mă transform în ceea ce am vrut și în ceea ce merit. Lupta mea, de fapt, nu există! Exist

doar eu și dincolo de mine, forța pe care o simt și care mă domină. Există aceeași zi și
aceeași noapte în care cred, iar credința o voi purta ca pe o emblemă. 

Fiecare dintre noi ne purtăm zilele ca pe un calendar, ca pe o stare sau ca pe orice
altceva ar putea gândul și sufletul să-și imagineze. 

Dacă ar trebui să-i fim credincioși cuiva, trebuie să-i fim lui Dumnezeu și
momentului, căci fără el nu s-ar putea. Dumnezeu este clipa în care respirația noastră se

ridică precum o bătaie de aripă.
Avem toate înțelesurile lumii la îndemână, avem formule exacte, avem știință și

tehnică, avem replică, avem demonstrații pentru orice, dar ce este și cum este credința care
ne ajută să ne descoperim așa cum suntem?

Atmosfera unei zile ne (poate!) restrânge. Necuprinsul imaginației noastre,
conforme nouă, ne dilată. 

Sunt tot în tren și am sentimentul că aud pași. Imposibil, după atâtea ore de mers, doar
eu și trenul, apare un om.  Se oprește și mă privește cu un zâmbet ucigător de cald într-un colț
de gură. Chiar așa! Cred că se gândește la ce mă gândesc și eu. Cum am putea să ne salutăm,
doi străini într-o noapte aproape trecută. 
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– Bunăăă…
Îi privesc chipul în lumina difuză. Era atât de luminos, de parcă ar fi fost un înger. Îi

vedeam toate trăsăturile, culoarea ochilor, a pielii, a părului, de parcă i le știam dintotdeauna. 
– Bunăă…., i-am răspuns zâmbind, familiar. 
– Așa, da! Dacă nu v-aș fi întâlnit, aș fi fost în stare să jur că am pășit într-o altă lume.

Nu mi-am imaginat niciodată un tren cu un singur călător. 
– Incredibil! Întrebarea aceasta mi-o pun și eu de câteva ore.
– Chiar suntem singuri în trenul asta!
Mi-a întins mâna, caldă, puternică.
– Gos!
– Tisa!
Câteva zeci de secunde, mâinile noastre s-au ținut strânse ca-ntr-o reîntâlnire. Câteva

zeci de secunde au fost suficiente cât să ne unim pentru veșnicie destinele. Ar fi fost imposibil
să răspund prompt: îl văd pentru prima dată! Aș fi răspuns, fără ezitare: îl știu de o viață; ba,
nu, chiar de mai multe.

Așa a început călătoria mea spre Insula Crustacee. Aflam că aveam aceeași destinație.
Alesese din prima, fără șovăială, fără întrebări. La fel ca și mine, de altfel.

– Nu-mi pasă! Am marea, am tot!
– Așa am gândit și eu. 

G.. Îmi simțeam trupul înțepenit, inutil, străin. Mă aflam la o distanță sensibilă de
mine, de tot ce trăisem în ultimii douăzeci de ani. Aș fi vrut să omit etape, dar eram epuizat
fizic și mental. Orice acțiune în sensul acesta mă izola la o singură persoană: Eli. Chipul ei

devenea pentru mine o armură cu care aș fi putut intra în orice luptă. Aș fi câștigat
implicit, la cât eram de devotat. Poate am și câștigat câteva lupte, fără să-mi dau seama,

dacă răsfoiesc cu atenție buletinul meu de analize. 
Apoi, am lăsat anotimpurile să intre în viața mea, pentru că, nu-i așa, călătorului îi

stă bine cu drumul și omului cu soarta. Au fost anotimpuri mai blânde, mai bogate, altele
mai vitrege, mai secetoase, dar  toate au însemnat câte ceva. Au însemnat, pe rând, viața

mea. Am început să prind conturul unui alt fel de a fi. Am început să mă privesc, să mă
accept. Recunosc, aveam și momente în care mai răsfoiam albumele cu amintiri, priveam
fotografiile cu mine, cel de atunci și simțeam, uneori, cum respirația mi se oprește brusc. 

Bunicul din partea mamei avusese încredere în mine, îmi spusese de la început că
voi fi în stare. Acum îmi dau seama că a avut dreptate. Nu mai știu la ce se referea el

atunci, dar știu că se potrivește cu ce gândesc eu acum.
Când am ieșit din spital, nu-mi doream alt loc decât marea. Măcar să stau cu

picioarele în apa ei dureros de sărată, de vie, s-o simt cum mi se agită în jurul gleznelor, s-
o simt cum mă simte. Așa a fost! Deși eram epuizat, abia mă țineam pe picioare, mă

încărca. Îmi dădea tot ce aveam nevoie. Era, pentru mine, cel de atunci, singura mea sursă
de energie. Din această pricină, i-am rămas devotat pe veșnicie. Viața mea nu există fără

ea. Acolo, la malul ei, îmi încarc bateriile, ori de câte ori mă simt stors de cotidian. 
Pe brațe, încă mai am urme. Încă mai am întrebări fără răspuns, coșmaruri,

dureri… Am momente când nu mă mai pot privi, nu mai pot zâmbi, nu mai pot crede…Îmi
doresc lucruri extreme, care să-mi atragă atenția, care să mă poată poziționa paralel față

de tot ce am trăit în ultimul timp. Încă am urme de otravă în trup și nu știu, și nu mai cred,
că voi putea fi liber, vreodată, de toate acestea. Îmi doresc…, îmi doresc…, și totul se rupe

brusc, ca o rolă a unui film vechi. 
Nu pot uita nimic, deși aș vrea să pot face asta. Am avut încredere în oameni, m-
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au dezamăgit. Durerea a fost cu atât mai mare. I-am iertat pe toți!  
Acum, când privesc în urmă, încep să cred că „a fi” este mai important decât „a

face”, la o distanță infinit de mică, ce-i drept.
Pe trup, încă mai am semne. Ele vor rămâne cu mine, mereu. 

– Nu te speria! Nu mă injectez. Sunt doar semnele unei suferințe trecute. 
– Sunt semnele învingătorului!
– Crezi?!
– Sunt convinsă! 
Și-și tot povesteau. Și se povesteau unul, celuilalt, așa cum marea se împarte și se

cuprinde între valurile ei. 
– Știi, n-am povestit nimănui despre asta! Până acum, n-am putut accepta, n-am putut

concepe că voi putea detalia fiecare moment. Sunt…
– Înțeleg! Te înțeleg perfect. Îmi este aproape imposibil să explic bucuria cu care te ascult.

Dar am să-ți spun un secret, ascultându-te, e ca și cum ai vorbi despre mine. Parcă m-ai povesti
pe mine. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată! Credeam că bărbații, care vin de pe o altă
planetă, diferită de cea de pe care vin femeile, conform unor scrieri contemporane, sunt cu
totul și totul altfel.

– Cum, altfel?!
– Duri, încercând să urască insensibilul și insensibili, tocmai din dorința de a fi duri…

Hm! Cred că tocmai am spus o prostie! Dar nu mai contează, nu îmi ies toate perfect!
– Am înțeles esențialul!
Râsul ei, stârnit dintr-o vină, a devenit molipsitor și pentru el.
– Am înțeles amândoi! Esențialul contează!
Râdeau, râdeau, râdeau…, și doar râsul lor acompania, ca o orchestră, zbaterea răsăritului

pentru încă o zi.
– Trebuie să ne pregătim, în câteva minute ajungem!
– Chiar așa, fug după bagaje! Ne vedem. Să nu pleci! Ne întâlnim în gară.
O privi adânc și fix în ochi, iar ea îi șopti, plăcut surprinsă:
– Nu. Te aștept.
Îi era aproape imposibil să înțeleagă aglomerația din gară, atâta vreme cât trenul fusese

pustiu. Căuta disperată în jurul ei, lăsându-se împinsă de cei ce se grăbeau. Mai făcea un pas
și mai privea în urmă. Era nicăieri. Începea să creadă că poate nici n-a existat, că a fost o
întâmplare ciudată sau, poate, un vis. Ba chiar, la un moment dat, a avut impresia că îl zărește,
dar nu singur, ci alături de o femeie, iar asta i-a sugrumat respirația. 

T… Nu știm niciodată să răspundem exact la întrebarea: de ce ne îndrăgostim?
Nu există nicio definiție exactă a sentimentului, astfel încât să ne aliniem (ciudat, dar la

îndemână termenul!) unei mulțimi logice (mai mult sau mai puțin!)
Ne îndrăgostim pentru că dragostea este o întâmplare miraculoasă și se produce

doar atunci când clipa se manifestă. Ne îndrăgostim pentru că cel de lângă noi poate și
este completul care decide. Există nenumărate forme de a o povesti, de a o demonstra, de a

o trăi, la urma urmei! Dragostea este ca o boală incurabilă de care ne dorim cu toții să
murim într-o zi! Sau, cel puțin, aceasta este părerea mea! Scânteia aceea, căci despre asta

este vorba, poate avea oricând o explicație: logică, psihologică sau oricum ar fi…
De fapt, căci despre asta este vorba, eu m-am îndrăgostit atunci când m-am

recunoscut în cel care m-a lăsat să-l privesc înăuntru și i-am simțit dorința de a trăi și
liniștea cu care dorea să trăiască.
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Nu iubirea este ceva magic, ci noi suntem magici, pentru că o existăm. Și o
existăm pentru că avem resurse, și avem resurse pentru că, și doar sufletul ar putea

recunoaște, Universul ne hrănește.
Atunci când nu există obsesii, ci doar o identificare a ta în celălalt, atunci

dragostea se manifestă. Uneori pricepem ușor, alteori mai greu, sau, 
și mai trist, nu înțelegem niciodată.

Spunem, câteodată, că suntem trup și suflet pentru celălalt. 
Dar, cât de puțini înțeleg asta. 

La capătul acestei magii care se numește iubire (dragoste!) existăm doar noi,
dincolo de toate capitolele vieții, volume scrise, citite, erele sugrumate de istorii și de

vârste.
Gustul iubirii e unic. Atingerea ei este înălțătoare. Să poți pătrunde în visul cuiva,

să-l ții de mână, să-i fii alături la bine și la rău, pare o poveste fantastică, dar, se poate! 
„Dacă vom trece de iarna aceasta, promite-mi că nu ne vom despărți niciodată!

Ești cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat până acum. M-ai ajutat (mă ajuți!) să
depășesc limite de care nu aș fi vrut să mă apropii.” 

Frumusețea vieții este ingredientul suprem pentru fericire și supraviețuire,
deopotrivă. Pentru frumusețea aceasta suntem direct responsabili.

Nu era nicăieri, în gara aceea, din care valul de oameni s-a spulberat cu aceeași
repeziciune. Acum gara era pustie, bătută de vânt, arsă de soarele înalt și dogoritor al verii
secetoase. Aerul fierbinte o sufoca. 

Și-a privit ceasul. Se afla la limită, față de ora stabilită. Trebuia să ajungă în port.  Începea
să creadă că a fost singură în tren, că prezența acelui om a fost un vis, de vreme ce era unica
pasageră a vaporului care făcea legătura cu insula. 

Suspect era și faptul că se afla singură pe vapor. Doar ea și cârmaciul.
– Fiți amabil, la ce oră este următoarea cursă?
Cârmaciul, cu spatele drept, cu mâinile sigure pe cârmă, barba stufoasă, albă și șapca cu

cozoroc albastru, așezată ștrengărește pe o parte, o privește, zâmbind. 
– De douăzeci de ani n-am mai făcut drumul ăsta. Știu și eu ce să spun?! Poate fi într-o

oră sau într-o mie de ani!
– Glumiți?!
– Sunt marinar, nu bufon!
– Mai există un alt vapor de legătură?
– Nu, doamnă! Am îmbătrânit aici, legând gara de insulă. 
– Ciudat! Am călătorit cu cineva care avea aceeași destinație. Nu înțeleg unde a dispărut!
– Ce zi este astăzi?
– Joi, șaisprezece…
– Suficient. Joi. Atât. Joia viitoare, peste câteva mii de ani, veți vedea că totul este cu

mult mai simplu decât pare. 
– Chiar nu înțeleg! Joia viitoare înseamnă peste șapte zile…
– E adevărat și asta, doar că, nu mulți au șansa să ajungă pe Insula Crustacee! Cât privește

persoana despre care vorbiți, s-ar putea să fi ajuns pe insulă înainte de a vă fi urcat
dumneavoastră în tren.

– ?!
N-a mai pus întrebări, a rămas privind marea nesfârșită care o înconjura de peste tot și

punctul de pământ care se mărea pe măsură ce se apropia.
– Am ajuns. Aveți insula pentru șapte zile sau câteva mii de ani, depinde…
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Cu sandalele în mâna stângă, valiza în mâna dreaptă și picioarele afundate până la glezne
în nisipul ud, se simțea un pic abandonată, un pic speriată, un pic încântată, un pic nebună

„Dumnezeule, sunt singură pe o insulă! Care pare pustie! Care este chiar insulă și destul
de departe de oraș. Oh! Nu pot să cred!”, gândea cu voce tare, călcând nisipul fin și cald al
plajei. 

Și-a aruncat valiza în nisip, s-a așezat alături. Să plângă, să râdă, să urle…, ce ar fi putut
face în avantajul ei?! 

– Suc de afine. Rece. Suficient de rece!
Respirația i s-a oprit, timpul s-a oprit, vocea era a lui, a celui din tren.
– Tuuu?! Incredibil! Am crezut că ai dispărut!
– Într-un fel! Sunt grijuliu. Am vrut să fiu sigur că totul va fi bine pentru următoarea mie

de ani petrecută aici.
– Asta e o nebunie. Am un sejur de șapte zile, nu de o mie de ani. Tot aud expresia asta

cu „o mie de ani”. Unde e hotelul? Nu-l văd!
– Avem doar câțiva pași de făcut, îl vei vedea. Este un hotel din sticlă albastră, chiar la

malul mării.

G.. În anul acela, iarna fusese mai sălbatică decât oricând sau așa o percepusem
eu. Prea mult frig, prea multă zăpadă. Durerea din partea dreaptă, intercostală, ieșise din

categoria unui disconfort obișnuit, devenise mai apăsătoare decât cea mai cruntă suferință.
Deși, uneori, mi se tăia respirația de durere, ignoram dintr-o obișnuință nebună, aș zice.

Încercam s-o acopăr cu fumul de țigară, sau s-o contramandez cu o fugă disperată și cu o
viteză dincolo de cea admisă. Eram, ori cu gașca mea nebună de rătăciți frumoși, ori cu

piciorul pe pedala de accelerație în nopți târzii, sau zile devreme. Dintre toate destinațiile
una mă calma în mod constant, era marea. 

Se adunaseră prea multe în durerea mea. Pierdusem un suflet iubit și prea tânăr.
Era prea mare greutate. Devenisem irascibil, mă inflamam din orice, mă refugiam în goană

și fum. Nici măcar accidentul acela cumplit nu mă ajutase să renunț la curbe și viteză. 
Durerea, din ocazională devenise permanentă. Nu mai ceda nici la

antiinflamatoare, nici la injecții. Și am ajuns într-un spital. Dintr-un practicant al
medicinii, am devenit un pacient supus tuturor rigorilor unor investigații riguroase care

aveau să sfârșească cu un diagnostic macabru. Începea, atunci, și nu-mi dădeam seama de
asta, încă, lupta mea cu viața și cu moartea. În concepția mea de atunci, nu exista o cale de

mijloc, dar exista Dumnezeu, iar El a fost singurul care a știut să mă ridice 
din negura întâmplării.

Analize, RMN-uri, întorsături de situație, sesiuni reluate, tratamente, toate acestea
păreau episoade în reluare, fără sfârșit. Le suportam din ce în ce mai greu. Am vrut să

renunț de nenumărate ori, dar ceva, nu știu ce, mă oprea și mă ajuta să merg mai departe. 
Urâsem toată viața jumătățile de măsură. Sunt omul lucrului întreg și temeinic. 

„Salonul 3, patul 4 este al dumneavoastră! Vin imediat!”, fuseseră primele cuvinte
ale asistentei care mă condusese. Asta, în prima zi. Apoi, în alta, alți omeni, alt salon, altă

asistentă. Suportam tot mai greu, aș fi vrut să se termine pentru totdeauna. Fiecare zi,
acolo, însemna o oboseală psihică și fizică pe care cu greu o puteam ascunde. Și, totuși,

eram nevoit s-o fac, îmi continuam activitatea și nimeni nu trebuia (sau nu vroiam) să știe
prin ce chinuri trec. 

Dintr-un visător mă transformasem într-un coleric. Uram tot în jurul meu, chiar și
orașul. Îmi era dor, în permanență, de locurile bunicilor, de Ardeal.

„Dacă mor să mă duceți în Ardeal sau să mă aruncați în mare!”, așa sunau
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cuvintele mele, așa le auzea Eli. Iar mâna ei caldă și iubitoare, îmi mângâia fruntea și-mi
spunea: Va fi bine! Ai să vezi, totul se va sfârși cu bine!

Zilele treceau cel mai greu, eram tot mai slăbit și neîncrezător. 
Hm! Culmea, în tot acest haos, în tot acest întuneric, în toată această durere,

aveam de partea mea un gând sălbatic de frumos. Îmi doream să întâlnesc un suflet. Cineva
m-a ascultat. Și mai mult decât atât, eram câștigătorul unei lungi și grele lupte.

Învinsesem! Devenisem alt om. 

T…  Nimic nu vine pur și simplu. Tot ceea ce (ni) se întâmplă are, mai devreme
sau mai târziu, un rost. Tot ce așteptăm cu nerăbdare, vine ca o revelație a unei certitudini

că nimic nu se schimbă, doar noi ne schimbăm, ca-ntr-o alunecare, ca o spargere a unui
val de un dig înalt.

M-a fascinat întotdeauna cerul. Cerul cu toate cerurile lui. De când mă știu îl
privesc. Îl văd și îl simt, chiar și cu ochii închiși. În brațele lui albastre, voi fi într-o zi, în

ziua aceea în care digul va dispărea, iar valurile își vor continua zbuciumul atât cât le este
îngăduit.  

M-au fascinat stelele, chiar și atunci când, de prea mult întuneric, nu le mai
puteam privi. Știam că sunt acolo, la locul lor bine stabilit, ca-ntr-o hartă a curajului de a

fi.
Copil fiind, în mâna tatălui, îmi doream să fiu mare, sa-l văd pe tata încărunțit,

poate cu barbă, să vorbim ca doi oameni mari… N-a fost să fie. Eu m-am făcut mare, iar
tata a rămas undeva, în copilăria mea, bărbatul frumos cu mâini calde și iubitoare. Și cerul

s-a făcut dintr-odată violet. Și frig. Și mâinile tatălui nu m-au mai atins niciodată.
De atunci, cerul a rămas violet și înalt. 

Tata, sigur nu a încărunțit și nici nu are barbă. Și mă privește dintr-un cer violet.
(va continua)

*(după un proiect Adis NOVICI)
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Variațiuni pe tema 
Don Quijote de la Mancha

Don Quijote de la Mancha - iscusitul hidalgo
din volumul “Nuvele exemplare“ al scriitorului
spaniol renascentist Miguel de Cervantes Saavedra
(1547 - 1616), este eroul capodoperei universale și
totodată protagonistul unei serii de aventuri, în care

realitatea îmbracă forme fantastice generate de
imaginaţia lui. Pentru Don Quijote, morile de vânt, cu care se luptă, au forma unor uriaşi,
turmele de oi par a fi armate duşmane, un han de provincie îi seamănă cu un castel fermecat…
Considerat a fi lipsit de raţiune, Don Quijote, în inocenţa sa, se îndreaptă spre moarte plătind
greşeli pe care nu le-a comis. Oamenii îl credeau un biet nebun, un închipuit. 

Compozitorul francez Jules Massenet (1842 - 1912) autorul partiturii, pe libretul lui
Henry Cain, inspirate de romanul lui Cervantes, şi-a intitulat opera „Don Quichotte”,
preferând ortografia franceză, pentru a satisface exigenţele lingvistice ale publicului vremii.
În această ultimă creaţie pentru scenă, Massenet și libretistul Henri Cain tratează conflictul
dintre inocenţă şi experienţă, cu accent pe dispariţia inocenţei. Prin limbaj muzical,
compozitorul redă contrastul dintre uncitatea lui Don Quijote şi lumea în care îşi duce existenţa
banală, mişcându-se permanent sub clopotul de sticlă al fantasmelor sale, dominate de spirit
cavaleresc. Figura cavalerului, aureolată de înfrângere, de mister şi de martiriu, rămâne fără
egal în plan uman pentru că destinul său se consumă într-o lume cu axiome diferite de cele
percepute de el. Culminaţia muzicală a operei lui Jules Massenet o găsim în secvenţa în care
Don Quijote rosteşte cuvintele „Da, eu sufăr tristeţea voastră”, acestea consființind revenirea
sa la raţiune. Este momentul care anticipează viziunea luminoasă din final, unde temele
melodice se transformă în sclipiri sonore. Atmosfera muzicală în care Don Quijote rosteşte,
cu tristeţe, adevăruri despre o lume care şi-a pierdut puritatea, are un caracter evocator care
se contrapune simetric momentelor dinamice. Farmecul ambianţei sporeşte datorită melodiilor
şi ritmurilor de inspiraţie iberică, în care umorul fin se revarsă din fiecare frază muzicală. Se
remarcă momente burleşti în care, cu toate că Don Quijote este obiect de batjocură
permanentă, omul rămâne credincios idealurilor sale şi onoarei cavalereşti. Prea târziu ! Cei
din jur înţeleg că „absenţa” lui din realitate nu este altceva decât modalitatea prin care eroul
încearcă să inducă  în mentalul colectiv valori şi principii superioare.

Cu o reprezentare sonoră diferită îl întâlnim pe Don Quijote chiar în spațiul muzical
spaniol. Compozitorul Manuel De Falla (1876-1946) explorează idealuri estetice originale în
opera scrisă pentru marionete și personaje reale „Păpușile maestrului Pedro”. Pe un libret
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propriu, inspirat după capitolele  al XV-lea și al XVI-lea, din partea a doua a romanului lui
Cervantes, compozitorul Manuel De Falla a conceput o combinație între jocul marionetelor
(ca element vizual) și interpreții plasați printre instrumentiștii din orchestră (ca personaje
determinante pentru elementul muzical). Principalele izvoare muzicale se pot identifica în
interferențele baladelor medievale cu muzica de cult și de curte din secolele XVI și XVII, ca
și cu frecvente evocări ale vechiului melos spaniol. Partitura pentru voci beneficiază de

concizie, densitate și noblețea
frazelor, muzicianul
neacceptând nici o concesie
făcută manierismului teatral.
Pentru această creație,
compozitorul a aprofundat mai
întâi muzica maeștrilor clasici,
la care întâlnise austeritatea,
considerând-o cel mai autentic
mod de exprimare a Renașterii
în cultura Spaniei. 

Comentariul instumental
este sobru, iar orchestrația -
restrânsă la strictul necesar.
„Păpușile maestrului Pedro” -
o creație miniaturală, originală
și atractivă, se plasează la
granița dinte genul
spectacolului teatral cântat și cel
al operei, în care muzica, textul
și factorul scenic definesc
întregul. Cele trei personaje,
meșterul Pedro (tenor),
cavalerul Don Quijote (bas) și
tânărul Truhaman
(mezzosoprană) au momente
vocale dar nu participă la
acțiune, pe scenă evoluând unul
sau două grupuri de marionete,
în funcție de regie.

Litografie de Cyprian Majernik  din monografia
semnată de Ludmila Peterajova (1981), Bratislava, Slovacia

Despre creația pentru scenă, „Păpușile maestrului Pedro”, compozitorul și muzicologul
belgian Alexis Roland Manuel concluziona într-o cronică a vremii (1923): „Melodie, armonie,
ritmuri și timbruri, linie și culoare, toate elementele pe care, de obicei, critica le separă cu
plăcere într-o operă, își răspund în creația lui Manuel De Falla, fără artificii, fără cochetărie
și cu suplețea elegantă a unui organism sănătos, în care nici o funcțiune nu se exercită în
dauna celei învecinate.  Referitor la o asemenea muzică, nu s-ar putea spune că, a fost bine
armonizată sau bine orchestrată, fără a înțelege greșit rolul acestor procedee. Frumusețea
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ansamblului nu este decât rezultatul integrării complementare a acestor funcțiuni”.
Argumentul scenic include episodul în care Don Quijote distruge marionetele, pentru că

le consideră figuri ale răului, confundând întâmplările din spectacol cu cele din realitate. „Lui
Don Quijote nu îi lipsea simțul realului ci al irealuui” afirma Ortega y Gasset, referindu-se
la personajul lui Cervantes. Utilizând formula scenică „teatru în teatru”, De Falla îi conferă
similitudine sonoră, prin înscrierea concentrică a două categorii de muzică: una din trecutul
îndepărtat și cealaltă din prezentul donquijotesc. 

Personalitatea fascinantă a lui Don Quijote l-a inspirat și pe compozitorul german Richard
Strauss (1864-1949) să-i dedice, în anul 1897, poemul simfonic „Don Quixote” op.35
(grafiere conformă cu cea din titlul lucrării). 

Narațiunea începe cu copilăria micului nobil Alonso Quixana de La Mancha, care,
influențat de lecturi, se crede un cavaler în căutare de aventuri. De aici mai departe, prin
polifoniile și armoniile din poemul său, Richard Strauss realizează o frescă a societății
spaniole, prin multiple reflectări ale comportamentelor umane. Încadrat într-un peisaj
medieval, Don Quijote este considerat nebun, fiind totuși mult mai aproape de adevăr, prin
noblețea gândirii și acțiunilor sale, diferite de ale celorlalte persoane, care se cred normale. 

În muzica poemului simfonic, Richard Strauss a adoptat ideea unui studiu de caracter,
violoncelul personificându-l pe Don Quijote, în timp ce viola, într-un spirit bucolic și malițios,
îl întruchipeazză pe scutierul Sancho Panza, servitorul fidel al cavalerului. Chiar din
Introducere se fac auzite motive muzicale ritmate, iar secțiunea Cavaler cu fața tulburată –
este o pagină de mare inspirație, alături de tema muzicală a scutierului. Prima variațiune, redă,
cu umor, lupta cu morile de vânt, iar în momentele următoare se prezintă, în plan sonor, lupta
victorioasă cu armata împăratului Alifanfaron (în realitate - o turmă de oi). Dialogul dinte
Don Quijote și Sancho Panza, bătălia cu magicienii, duelul cu cavalerul Lunii strălucitoare,
aventura cu cortegiul de pelerini, întâlnirea cu Dulcineea... sunt  imagini sonore ce ilustrează
„acțiunea” din poemul simfonic. Finalul oferă surpriza revenirii la realitate a eroului care își
recapătă judecata sănătoasă. Prin intermediul celor 10 variațiuni, Richard Strauss a creat efecte
muzicale de impact, ca de pildă, behăitul oilor, utilizând potențialul instrumentelor de suflat,
în timp ce printr-un glissando la harpă, vizualizează căderea cavalerului de pe cal.  Poemul
simfonic Don Quixote explorează o temă în caracter cavaleresc. Lucrarea poate fi considerată
în egală măsură o simfonie concertantă pe două voci principale, respectiv pe timbrul
violoncelului și pe cel al violei, care îi întruchipează muzical pe protagoniști. Celebritatea
fabulosului erou Don Quijote a traversat epocile și a ajuns în secolul XX datorită prezenței
sale în artele muzicale, vizuale și cinematografice. Lucrările simfonice și cele pentru scenă,
au fost succedate de un reușit musical, transpus pe peliculă cinematografică.

Numele muzicianului Mitch Leigh (1928) a rămas în istoria genului tocmai datorită
succesului, din anul 1965, cu musicalul Man of La Mancha, pe un libret de Joe Darion şi
Dale Wasseman, inspirat după creația literară a scriitorului Miguel de Cervantes. Musicalul
Omul din La Mancha a avut premiera la Theatre Washington Square, la 22 noiembrie, 1965
şi a atins performanţa de 2328 de reprezentaţii, pe Broadway. Omul din la Mancha continuă
să aibă succese şi mai recente, între care se poate menţiona cel din anul 2002 cu Brian Stokes
Mitchell – Don Quijote, Mary Elizabeth Mastrantonio – Dulcineea şi Ernie Sabella – Sancho
Panza. În anul 1972, la Casa de filme MGM s-a realizat o producție cinematografică după
musicalul lui Mitch Leigh, cu Peter O’Tool, în rolurile Cervantes /  Don Quijote, Sofia Loren
în rolurile Aldonza / Dulcineea, James Coco în rolul Sancho Panza, în regia artistică semnată
de Arthur Hiller. 

Autorii libretului pornesc de la marile asemănări dintre viaţa aventuroasă a scriitorului
Miguel Cervantes şi aceea a lui Don Quijote, ambele personaje identificabile în musical.
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Dramaturgia urmează modelul tragi – comediei în care inocenţa personajului principal
emoţionează la cote maxime. Cavalerul poartă  povara celui mereu învins, într-o lume anodină,
în care apare plin de patetism dar, capabil să se ridice la superioara înțelegere a esenţei
lucrurilor.

Muzica lui Mitch Leigh  recompune atmosfera unei Spanii a chitarelor şi castanietelor,
a cavalerilor medievali  “fără teamă şi prihană”, ce apăreau în armurile lor, anunţaţi prin
semnale de trompetă. Melodica de o uimitoare inventivitate,  diversitatea  ritmică, influenţele
intonațiilor iberice, inserţia dansurilor la modă şi improvizațiile specifice muzicii de jazz, sunt
doar câteva dintre  elementele spectaculoase ale musicalului.

Întâmplările debutează în momentul în care Miguel de Cervantes şi Sancho Panza se
aflau întemnițați într-o închisoare a Inchiziţiei spaniole, pentru că se luaseră la bătaie cu hoţii
care furau bani din biserică. În închisoare tâlharii se năpustesc asupra noilor veniţi. Cervantes
le dă tot ce avea la el, în afară  de un manuscris, de care i-a rugat să nu se atingă. Deţinuţii
acceptă. Hoţii ascultă povestirea fantastică a lui Cervantes despre personajul său - Don Quijote
- cu care scriitorul se identifica. Acesta încercase să o salveze de la dezonoare pe prostituata
Aldonza, pe care o identifică cu Dulcineea lui Don Quijote, îndemnând-o spre o viaţă onestă.
Convingându-l pe eroul întâmplărilor vitejeşti că el este „cavalerul oglinzilor”, doctorul
Carrasco reuşeşte să-l redea rudelor sale, pe Don Quijote. La o vreme, bătrânul Don Quijote
cade grav bolnav. Aldonza vine să-i ceară iertare pentru nerecunoştiinţa ei. În scurt timp
cavalerul părăseşte această lume care nu îl înţelesese. Impresionaţi de povestea lui Cervantes,
deţinuţii din închisoare votează pentru ca Don Quijote să rămână în viaţă.                         
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O etică dincolo de bine și de rău

Motto: „Trăiți ca oameni liberi, dar nu ca și cum
ați avea libertatea drept acoperământ al răutății,

ci ca robi ai lui Dumnezeu” 
(I Petru: 2, 16)

Dacă teoriile etice create de filosofi au o
fundamentare rațională, cele susținute de teologi

au o întemeiere dogmatică. Dogma stabilește limitele în care anumite idei sunt considerate
a fi justificate. Contrar opiniei comune, dogmele nu se găsesc doar în gândirea religioasă,
ci și în ideologiile politice, în filosofie, în științele sociale și chiar în științele naturii, după
cum reiese din cartea Structura revoluțiilor științifice [1], a lui Thomas Kuhn, renumitul
specialist american în istoria științei. O dogmă trasează o cale dincolo de care se intră în
tărâmul „ereziei”, al ideilor străine de ideile inițiale. Ereziile sunt așadar idei raportate la
anumite dogme considerate a fi modul adevărat, autentic de înțelegere în domeniul respectiv.
Dogmele sunt transmise de la o generație la alta, se discută pe seama rolului și a valorii lor,
a capacității de a cuprinde diverse aspecte ale vieții (apelându-se la exemple), se fac analize
comparative cu alte idei/dogme străine, pentru a înțelege unde se situează fiecare.

De obicei, când se vorbește despre dogmă se are în vedere sensul „tare”, al dogmei
religioase, adică idee sau ansamblu de idei transmise (direct sau indirect) de către divinitate,
aspect care presupune că nu trebuie pusă la îndoială și că nu poate fi cuprinsă decât parțial
cu mijloacele raționale. Așadar, dogmei îi este specifică o acceptare care presupune credința,
un factor ce depășește modul rațional de raportare, în sensul raționalității instrumentale [2].
Din cauza faptului că dogma religioasă nu trebuie pusă la îndoială și că nu poate fi
„disecată” cu instrumente raționale, ea are un sens peiorativ pentru cei care cred că științele
experimentale pot oferi răspuns la orice întrebare. Această atitudine ar trebui să fie însă mai
nuanțată; trebuie să avem discernământ privind domeniile în care dogmele nu își au locul.
În primul rând este clar că locul lor este justificat în religii, ceea ce nu înseamnă că anulează
uzul rațiunii. În al doilea rând, este necesar să înțelegem că dogmele pot deveni foarte
periculoase dacă sunt cultivate în spațiul socio-politic, iar în acest sens este suficient să ne
amintim că totalitarismele secolului XX au fost întemeiate pe dogme de ordin rasial, politic,
economic. De asemenea, trebuie puse sub semnul întrebării dogmele din științe, fie că
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vorbim despre științe sociale sau ale naturii.
După această introducere necesară, revenim la tema eticii creștine, despre care

spuneam că are o întemeiere dogmatică; etica creștină este de tip teologic, având la bază
porunca divină. La rădăcina moralei se află învățăturile despre Dumnezeu și faptele Sale,
iar morala creștină se ocupă cu învățăturile revelate după care creștinii trebuie să se conducă
în viață. Sursele moralei creștine sunt Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție; principiile și
regulile morale sunt porunci ale lui Dumnezeu, pe care creștinul trebuie să le urmeze în
vederea desăvârșirii sale morale. 

Morala creștină, afirmă un teolog și filosof contemporan, nu trebuie gândită în termeni
convenționali, „între bine și rău”, ci „între viață și moarte”, adică între salvare (mântuire)
și refuzul iubirii lui Dumnezeu, care este moarte a sufletului: „Morala omului e înainte de
orice un eveniment existențial: realizarea dinamică a plinătății existenței și vieții, sau eșecul
și alterarea adevărului ființei sale. Altfel spus, morala se referă la evenimentul salvării
omului: al putinței ca omul să fie salvat, adică mântuit, «teafăr și nevătămat»; să-și realizeze
integral posibilitatea existenței și vieții dincolo de spațiu, de timp și de realitățile
convenționale; să învingă moartea” [3].

Așadar, perspectiva creștină ca mod ideal de viață și de trăire se situează dincolo de
bine și de rău [4], în sensul că este mai presus de evaluarea între cei doi poli care pot diferi
în semnificație de la o societate la alta, de la un timp la altul: „Etica Bisericii nu are nici o
legătură cu această ambiguitate fundamentală a binelui și răului care nu duce decât la forme
convenționale. Ea exclude relativitatea valorilor. Ea nu se referă la nici o convenție
cutumiară sau conștientă care să ne permită s-o situăm pe o scară de valori obiective și de
niveluri juridice. Etica Bisericii îl «judecă» pe om reliefând chipul lui Dumnezeu în
persoana umană și identificând în acesta viața adevărată, pe care o distinge net de
supraviețuirea efemeră și de iluzia existenței autonome. Biserica are în vedere libertatea
moralei. Ea tinde s-o elibereze pe aceasta de stadiile formale și de determinismele utilitare”
[5].

Principiile moralei creștine sunt întemeiate direct pe autoritatea divină (sunt revelate),
așadar sunt fără erori; o afirmație ce nu poate fi acceptată de corectitudinea politică a
societății secularizate, pentru care orice „subiect”, odată ajuns sub lupa analizei
deconstructiviste, poate fi redus la un „punct de vedere”.

Cel mai înalt principiu al moralității nu ține de convenții sociale schimbătoare, ci este
voința lui Dumnezeu. Legea morală universală și imuabilă este sădită în om, care are rațiune,
voință liberă, sensibilitate, iar legea morală de bază, care este o formă generală a oricăror
legi concrete este „să faci binele și să eviți răul”; în Noul Testament această lege devine:
„Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea” (Luca: 6, 31),
pregătindu-i pe oameni să primească legea iubirii pentru vrăjmași, care este o dreptate
dumnezeiască, nu una umană, cum este legea talionului: bine pentru bine și rău pentru rău.

Se poate vedea ierarhia legilor morale în creștinism: (1) legea pozitivă (concretă)
dumnezeiască, care se împarte în Legea Vechiului Testament (cele zece porunci) și legea
Noului Testament: „Fericirile” rostite în „Predica de pe munte”, sfaturile evanghelice,
parabolele și exemplele; (2) legea pozitivă omenească: derivă din cea dumnezeiască și este
dată fie de Biserică (legea bisericească), fie de stat (legea civilă).

În viața comunităților și a societăților, legea omenească poate deraia spre interese
subiective, iar reperul pentru îndreptarea ei rămâne legea dumnezeiască. S-a spus deseori
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despre legile Vechiului Testament că sunt imperfecte (cu referire la legea talionului, nu la
cele zece porunci [6]) și că din acest motiv a adus Hristos legea iubirii, a Noului Testament.
Această idee trebuie înțeleasă nuanțat: desigur că, în raport cu legea iubirii, legea talionului
(„ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”) e imperfectă, dar în acea perioadă istorică ea a fost
cea mai potrivită, în sensul că a reprezentat o treaptă necesară (mai ușor de acceptat și de
pus în practică) pentru a ajunge la legea înaltă a iubirii aproapelui, chiar dacă el se comportă
ca un vrăjmaș: „Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire
puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care
nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut
păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și
dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți
fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și
Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați, și nu veți fi judecați; nu osândiți, și nu veți fi osândiți;
iertați, și veți fi iertați. [...] căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași vi se va măsura”
(Luca: 6, 32-38).

În timp ce oamenii înțeleg „binele” și „răul” într-un mod deseori limitat la provocările
specifice epocii lor, morala dincolo de bine și de rău vede dincolo de epoci, ceea ce face
posibil ca omul de azi să se poată raporta la primul om creat în lumina scopului pentru care
au fost creați de Dumnezeu: acela de a rămâne în iubirea Sa. Aceasta ar putea fi considerată
tema teologică ce unește Vechiul și Noul Testament, precum și viețile tuturor asceților care
au încercat să o pună în practică. Firul roșu al moralității creștine este cum nu se poate mai
bine exprimat în cuvintele „rămâneți întru iubirea Mea” (Ioan: 15, 9), cuvinte [7]  reluate
și în epistolele acestui apostol supranumit „Teologul”. Ieșirea din iubirea lui Dumnezeu
înseamnă moartea: „Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața
veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani: 6,23).

Din punctul de vedere al metodei de evaluare a unui fapt moral, etica creștină este o
formă de principiism, la care se adaugă mijloacele complementare ale reflecției de tip
cazuistic: la baza evaluării morale se află mai multe principii și exemple paradigmatice la
care aderă comunitatea creștinilor; orice comportament și orice regulă nouă trebuie să fie
compatibile cu aceste standarde inițiale. Poruncile și învățăturile din Evanghelii reprezintă
elementele fundamentale ale moralității comune creștine, acceptate prin tradiție. În termenii
principiismului creat de Beauchamp și Childress [8], aceste elemente de bază formează
mulțimea de norme împărtășite de toate persoanele serioase moral, norme ce leagă între ele
toate persoanele în toate locurile și au funcția de ghizi ai moralei personale și sociale.
Principiile de bază ale moralei creștine sunt ulterior specificate sub forma unei mulțimi de
reguli sau legi pozitive, de obligații, drepturi și virtuți care acoperă tot spațiul vieții sociale.

Principiismul creștin deține avantajul de a avea un cadru instituțional format din
sancțiuni interne (conștiința vinovată în cazul încălcării legilor morale) și externe (interdicția
de a primi Taina Euharistiei pentru o anumită perioadă; „canonul” primit de la duhovnic
etc.), avantajul „verificării” pe parcursul a douăzeci de secole a efectelor respectării
normelor morale, avantajul experienței dobândite în lupta cu diversele forme ale răului,
ceea ce înseamnă o îmbogățire a cunoașterii morale printr-o cunoaștere a omului.

Deși există în cazul unor eticieni tendința de a simplifica învățătura creștină, despre
care consideră că e suficient să cunoști poruncile de bază pentru a le aplica apoi în situații
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reale, lucrurile nu stau așa. Având permanent în vedere complexitatea vieții reale ce provine
de altfel din complexitatea omului, morala creștină se dovedește a fi capabilă să dea
răspunsuri nuanțate, rezultate în urma unui discernământ creat în paralel cu formarea
virtuților creștine. Întâlnim aceste aspecte ale bogăției eticii creștine în lucrările ce cuprind
învățături patristice (cele 12 volume ale Filocaliei – culegere din scrierile Sfinților Părinți)
sau în cele numite „Paterice” (întâmplări din viața asceților, monahilor, credincioșilor, unde
se caută răspunsuri la diferite probleme morale), dintre care cel mai cunoscut și mai vechi
este Patericul egiptean.

Aceste aspecte fac astfel încât morala creștină să fie una vie, actuală, îmbinând în mod
echilibrat avantajele kantianismului (deontologismului), ale utilitarismului și ale eticii
virtuții.

Cadrul esențial de evaluare oferit de morala creștină este format din cele 19 principii
și reguli ale Vechiului Testament („cele 10 porunci”) și ale celui Nou (cele nouă „fericiri”).
Pe aceste principii de bază ale moralei creștine se întemeiază legile omenești, adică cele
date de Biserică și de stat. Legi emise de Biserică: reguli adoptate de sinoadele ecumenice,
cele nouă reguli bisericești pentru desăvârșirea morală și spirituală (ascultarea Liturghiei
în zilele de sărbătoare, respectarea zilelor de post, mărturisirea păcatelor, împărtășirea
credincioșilor cu Sfintele Taine, respectarea fețelor bisericești etc.).

Legea civilă cuprinde normele de drept promulgate de instituțiile statului, iar la baza
lor trebuie să se afle, de asemenea, valorile și principiile morale.

Pe lângă aceste reguli, există și o categorie de reguli speciale sau particulare (în special
„datorii”), ce constituie morala creștină empirică și vizează cele mai importante sfere ale
vieții umane: trupul, sufletul, familia, semenii, proprietatea, autoritățile de stat, datoriile
față de mediu, comportamentul în vreme de război etc.

La acestea se mai adaugă numeroase idei privind virtuțile creștine și modul de
dobândire a lor; apoi pildele având rolul unor exemple paradigmatice; sunt povestiri cu tâlc
din care se desprind învățături de mare importanță pentru viața creștină, ajutându-i să
compare diverse situații concrete de viață cu acele pilde sau parabole evanghelice, pentru
a le evalua. Astfel ei pot înțelege mai ușor dacă intențiile și faptele săvârșite se situează în
interiorul sau în afara modelului creștin de viață. Exemple: pilda fiului risipitor, a bogatului
nemilostiv, pilda aruncării pietrei, pilda semănătorului, a bunului samaritean, a
samarinencei, pilda sutașului, a vieții lui Iov etc.

Desigur, pentru a face evaluări bine întemeiate din perspectiva moralei creștine,
eticianul respectiv trebuie să fie familiarizat cu acest vast ansamblu de principii, reguli,
virtuți și exemple paradigmatice, să fie un bun cunoscător al Sfintei Scripturi, al literaturii
patristice și al regulilor morale stabilite de sinoadele ecumenice. La acestea este necesară
o inteligență ascuțită, care este capabilă să înțeleagă faptul că regulile moralei creștine nu
trebuie să fie izolate de miezul mesajului creștin; cu alte cuvinte, el trebuie să aibă în vedere
nu doar „litera”, ci și „spiritul” regulilor morale.

Marele avantaj al eticii creștine în raport cu teoriile etice consacrate în literatura
filosofică este, așa cum se poate observa, bogația deosebită a reperelor normative pentru a
realiza judecăți morale. În plus, acele teorii au preluat și au pus accentul pe unele dintre
principiile morale creștine, accent ce are efectul de a duce în extremă o anumită latură a
vieții morale și de a le neglija pe celelalte. Creștinismul a modelat [9]  Europa (și nu numai)
din punct de vedere cultural și moral-spiritual, având un rol deosebit în formarea
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mentalităților, a ideilor privind demnitatea persoanei, libertatea, responsabilitatea, dreptatea,
universalitatea valorilor morale creștine (a mesajului de iubire indiferent de aspecte rasiale,
materiale, de statut social), modul de înțelegere a timpului ca prilej al desăvârșirii morale,
ca „aniticameră” a vieții veșnice.

Referințe:

[1] Cartea a apărut în anul 1962. Pentru consultarea lucrării în limba română, vezi ediția Humanitas, 2008.
[2] Conceptul de raţionalitate formală sau instrumentală este opus celui de raţionalitate valorică sau

teleologică. Cu alte cuvinte, raţionalitatea instrumentală priveşte aflarea celor mai bune mijloace pentru atingerea
unor scopuri prestabilite, şi nu însăşi alegerea scopurilor respective.

[3] Christos Yannaras, Libertatea moralei, Editura Anastasia, București, 2004, p. 9.
[4] Desigur, nu în sens nietzschean.
[5] Christos Yannaras, op. cit, pp. 31-32.
[6] Însă și acestea trebuie să fie interpretate în spiritul Noului Testament, așa cum vedem că îi învață Iisus

pe oameni în „Predica de pe munte”.
[7] Iar mai înainte, în același capitol, Iisus le spune apostolilor: „Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum

mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în Mine. Eu
sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu
puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă; și le adună și le aruncă
în foc și ard” (Ioan: 15, 4-6).

[8] Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, 1979.
Un alt studiu important în care sunt expuse ideile principiismului aparține autorilor Tom L. Beauchamp și David
DeGrazia, “Principles and Principlism”, in George Khusfs (ed.), Handbook of Bioethics, Kluwer Academic Pub.,
2004.

[9] Vezi volumul Cristian Bădiliţă, Tudorel Urian (coord.), Nostalgia Europei. Volum în onoarea lui
Alexandru Paleologu, Editura Polirom, Iaşi, 2003.



78

Elegie cu chip de scorpion

pe strada cu nume de turn
istoria și poezia
Chindia
complicată regia unei piese de teatru
în două acte
s-a rătăcit în propria-i teamă
însăși armonia

în gala de excelență e umbră/lumină
ca mod de viață
într-un bestseller cu enigme
printre cuvinte sosesc
sădesc o elegie și mulțumesc
prin rugă spre Înalt 

alunec spre final
mă ridic 
pășesc
mă odihnesc în banca cuvintelor
îmi sprijin tâmpla timpului într-o fotografie
cu chip de scorpion
simplă filosofie de weekend
o elegie

Suspină dimineața netrăită lângă tine

jucăm din ce în ce mai des metamorfoze
așezate-n genunchi pe nisipul clepsidrei
la țărmul unui timp sosit
cu jurnalul ce a fost scris să spună
tu unde ești?
de ce ai plecat?
de ce nu vii?
în dimineața netrăită...

mă zoreşte clipa
şi întreb din câţi îmbătrânesc
câţi rămân tineri
şi eu
şi eu pe unde mă găsesc
şi eu

Vali NIȚU

p o e z i e



şi eu cum sunt
depărtare
prizonier sau fără timp?

curând îmi răspunde dimineața
sfârşindu-mi treaba încap într-un vis
speranță de demult
eu suspin într-o creangă – tu ești copacul
un tot într-un cuvânt
literele iubirii trăite – nu șoptite 
într-o nouă carte
„elegie cu chip de scorpion”

Metafora zilei de naștere a iubirii

deasupra zilei o altă seară
ca-ntr-o poveste de dragoste imperială
auzim mereu pașii din cuvinte
surâsul tăcerii cuminte

ne-am legat mâinile cu gândul
timpul și sufletul cu trăirile de foc
culoarea roșie din părul tău
cu buzele noastre

iubita mea mai frumoasă decât frumosul
deschide ochii mari
prețuiește timpul netrăit din silabele vieții
pentru o superbă lecție de dragoste

rescriem impresionante trăiri descătușate
în ton cu vremea intimității
pe manșeta timpului bărbatul și femeia
în pântecul serii de catifea

în cercul nesfârșit al iubirii noastre
tu și eu – cercuri concentrice
în tulburătoarea splendoare a lumii
ne vor crește aripi
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M-am născut prea devreme

mi-am luat noaptea-n cap și am plecat
am îmbrăcat un vis nedormit
cu cel mai frumos costum – număr potrivit
în picioare ghete second hand
cu două nopți mai mari
ce mai conta un matinal rebel
ce mai conta?

adun cuvintele unul câte unul
le rostesc acum numele de Botez
amurgul mă bate pe umăr
spunându-mi să-l las să treacă
la fel ca pe un vers

aștept gândul să-mi spună despre unica femeie
și tot scriu și tot cânt
și-n fiecare vers o regăsesc o altă melodie
cum este ea în microunivers
o superbă poezie

în dimineți sărace adun o supremă tăcere
cu capul așezat pe perna din fulgi de nesomn
mă pregătesc de încă o trezire a nopților 
ce mă vor versuri albe
Bunul Dumnezeu și eu – un simplu om

în sunetul destinului din spectacolul vieții
înțeleg vocea literelor din destin
înțeleg desenul și-i despletesc conturul
îl așez în timpul rămas
pe degetul destinului sunet și lumină
șah și mat

Ciclul eului

ne cerne viața printr-un exercițiu de matematică
cu o singură necunoscută 
repovestind un înțeles târziu
în post de liniște doar scriu
la o trecere în verde viu

ne naștem pentru a trăi
uneori și bucurii
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mergem de-a bușilea pentru a ne ridica
să avem de unde cădea
învățăm a scrie și a citi pentru a cunoaște
atât cât ar trebui

ne îndrăgostim și iubim femeia
crezând că-i ultima
căsătorie – copii – divorț
ne ridicăm uimiți și mergem mai departe

în fiecare dintre noi 
o viață-ntr-un geamantan
te naști ca să primești o sentință
irevocabil și definitiv
final

Dorință de noiembrie

privesc în tăcere o altă zi
printre spiţele din roata timpului
o adiere de vânt
tremură speranţa în foşnet precaut
într-o dorinţă impară
cine ştie cu adevărat dansul destinului?
iubirea – cel mai fidel copil?
cifra prezentă?
mister...

gândul se pornește înspre trecuta vară
se opune unei plecări atât de grăbite
către imperiul paşilor pierduţi
unde la marginea nopţilor
toamna descalţă copacii
mult prea cărunţi

pe umeri agaţă o zi cu paşaportul deschis
la o altă filă
contează perechea ecoului
o vioară – un pian
o mână într-un cerc
o altă seară
un inel albastru de tăcere
pară
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Cântec de stepă

Mi-e dor, iubita mea, de cai sălbatici
și de bărbați în stare să-i supună,
de vântul stepei nechezând sălbatic,
de lupii ei mușcând prelung din lună.

Mi-e dor de anotimpuri siderale
și de cuvântul cel adevărat,
când viscole se-ntorc și, ancestrale,
în sânge, clopote de luptă bat.

Mi-e dor, ca și atunci, de lungi corăbii
Și de dragonii lor multicolori, 
de bezne care-ascund viclene săbii
pentru nepământene vânători.

Mi-e dor iubita mea de vântul stepei
și de bărbații cei adevărați, 
de aprigi cai și călăreți sălbatici, 
de lupii cei spre lună răsculați.

Mi-e dor de pulberi și mi-e dor de sate 
prin care te strecori în tainic rit
(incendiar, în noi, un clopot bate 
și păbușește idolii din mit!).

Florin VÂRLAN-NEAMȚU*

Poemele, scrise în stil clasic, atent
închegate, au o cantabilitate aparte, un ton
sonor triumfal, asemenea unei opere
beethoveniene. Poezie metaforică cu imagini
picturale originale, poezia lui Florin Vârlan-
Neamțu oferă o lectură antrenantă, dar și
generatoare de meditație vitală.

(Ion Iancu Vale)

*Versuri preluate din volumul Fascinația Nordului de Florin Vârlan Neamțu, Editura Artmontania, 2006
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Mi-e dor de câte păsări lunecară 
în toate sărbătorile păgâne;
peste privirea ta – blestem și rune. 
Mi-e dor de tot ce este , domnișoară!

Mi-e dor, iubita mea, de cai sălbatici
și de bărbați în stare să-i supună,
de vântul stepei nechezând sălbatic,
peste pustietățile de brumă!

Pasăre cu zborul săgetat

Doamnă, se face iarnă în cuvinte,
au înghețat oceane între noi;
ruine sunt aducerile-aminte,
corăbii nu mai pleacă înapoi.

Femei de sulf, în fumul de țigară, 
cadriluri inventează. Pe sub porți 
s-ațin tâlharii la un drum de seară 
și e frumoasă rochia ce-o porți.

(Ce straniu mai cutreieră cetatea
aceste vietăți din alt veleat
și parcă mi-a furat identitatea
o pasăre cu zborul săgetat!)

Și viscolește, Doamnă, prin cuvinte...!
Tâlharii s-au ascuns, deja, sub porți;
nimic nu îmi mai vine-acum în minte,
doar că-i frumoasă rochia ce-o porți...

Prin ploile cetății arămii

E toamnă, Doamna mea din evul mediu, 
e toamnă, Doamna mea din poezii,
când treci în faetonul ivoriu
prin ploile cetății arămii,

iar eu sub vaste bolți îmi vântur pașii 
trufaș și tânăr, Doamnă, și frumos, 
când zidul găzduiește ucigașii 
și un pumnal regesc lucrat în os...
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Invocație
Lui Eminescu – 

Spre Apus au trecut șiruri lungi de cocori. 
Numai unul s-a stins, peste valuri, stingher. 
Trece luna – regină ucisă – prin nori 
și-un Luceafăr ia foc, de iubire, în cer.

E omătul la noi cât o palmă de domn
și din munți coborât-au mioare, alai; 
de-acuma sunt plopii alinare și somn. 
Deci, rogu-te, vino, bădie Mihai!

În tânără, manta-ți să vii-nfășurat,
Voievoade pe care, din leagăn, te știm!
Pe sub teii ce pururi din ramură bat, 
să murim să ne-nveți: 

să murim, 
să murim...

Cântecul Blajului

Zvonitu-s-a iarăși, de fulger, poruncă 
pornită să toarne în suflet curaj: 
că cine-i român și viu este încă
să caute oastea lui Iancu la Blaj!

Porunca e unicul dor ce ne cheamă
la Iulia-Alba, la Blaj, la Abrud; 
Românii ce sunt de-un gând și de-o mamă
această poruncă mereu o aud.

Bat clopote. Iarăși aprins-au Ardealul 
să tulbure somnul viclean de-mpărat 
și, până să-ncalece Măria-Sa calul,
a fost în picioare și-ntregul Regat.

Și umbra gorunului încă ne este
liman de iubire și scut de război: 
să știe Viana că nu e poveste
Istoria neamului scrisă de noi.

Deci lăncile sus și în inimi curajul!
Strigați precum vântul în steaguri de dac!
Trăiască, trăiască în veacuri de veac,
Ardealul! Gorunul și-al Românilor, Blajul!
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Vreau să vă spun

Vreau să vă spun că sunt așa cum sunt
cum nimeni altul n-a mai vrut să fie 
că sunt un bulgăr aspru de pământ 
zvârlit într-o zăpadă albăstrie.

Că-n urma mea s-aude un balaur
cum umblă, casnic și zornăitor 
ca un smintit, cerând nisip de aur
prin albii, în ținutul Salvador.

Și vreau să vă mai spun cum traversez 
prin carnea lui fără să știe când
cum solzii-i scot în somn și îi așez
în locul lor cămăși de hiacynt.

Și vreau să știți că nu sunt altceva
decât o eronată prelungire,
abandonat soldat de tinichea
uimit într-o blajină răstignire.

Vreau să vă spun că sunt așa cum sunt
cum nimeni altul n-a mai vrut să fie 
că sunt un bulgăr aspru de pământ 
zvârlit într-o zăpadă albăstrie.

Poem

Să vii la țărmul de argint,femeie
să te transform, încet, în Dumnezeie
să inventăm un straniu paradis
să ne iubim și să murim în vis.
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versuri semi-onirice, probabil

carul mare a parcat în fața balconului meu
și dacă aș putea să torn în el câțiva litri de vin

l-aș trage după mine 
și la fiecare repaus aș lua o gură ca omar khayam

m-aș scurge din ulciorul vărsătorului
trimițând sms-uri împiedicate 

și cu călcâiele țopăind în jurul pivotului care mi-e poezia.

mersul lucrurilor nu se oprește pentru nimeni
nici măcar pentru foliile de pastile leneșe din dulap 

așa că prefer să dorm cu geamul deschis
să mă tragă curentul

și să mai scriu un vers dimineața

Laurențiu-Alin DUMITRACHE*

*născut 1996. Student Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de Medicină "Victor Papilian".
Semnează în:
- publicatii: Oglinda Literară, Confluenţe Literare, Orizonturi Literare, Constelaţii Diamantine, revista

Lohanul,  revista Luceafărul,  revista Apollon;
- antologii literare: Chipul meu. Ghid pentru orele de limba şi literatura română – Editura Crepuscul; 2014;

Peregrinări – ediţia a V-a; 2014; Copilul în lumea cuvintelor – Editura Ars Libri; ediţia a VI-a; 2015; Conexiuni –
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; 2015; Peregrinări – ediţia a VI-a; 2015; Catapeteasma cuvintelor
line – Editura InfoRapArt; noiembrie 2016; Labirint literar de primăvară – Editura InfoRapArt; aprilie 2018;
Conexiuni – Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu; 2018; Conexiuni – Editura Universității ”Lucian Blaga”
din Sibiu; 2019
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fusion summer mix

caut un început de poezie cu versuri
stridente

ca ciocolata cu gust de cireșe

un început de poezie la fel de opus vieții mele
ca ecranul prin care mă uit
la miami vice sau la narcos
separat de iluzii și actorie;

nimeni și nimic nu e perfect,
a se vedea  

liniile de amfetamină trase prin câte un apartament
sau sticlele goale,

dar pentru serile în care privesc aeroportul
și stropitorile care mă răcoresc accidental
perfectul e acolo cu luminile de aterizare

și acum mă simt disco
și atemporal ca un șofer de tir blocat

într-un orășel cu privire la mare

despre haiku și alte doleanțe

fă-mă să visez că sunt o frunză de ceai
pe care o lași în apă nici prea mult, nici prea puțin,

suficient cât să nu fie totul prea amar

simt miros de aer curat dar
tastele astea blegi îmi mănâncă versuri

și ce s-a ales de marii poeți care nu și-au dorit să fie mari,
poate doar să asculte jazz 

și să scoată poezie din plimbările nocturne cu autobuzul
în orașe slab iluminate?

nu sunt nici mare și nici poet, japonezii spun
să apreciem momentul trecător

dar cât de greu de prins și mă trezesc undeva rătăcit

soare în pustiu
primăvara mormăie,

oftatul meu viu
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puțin prea mult

para de la duș s-a stricat astăzi.
urmează

picături de tortură chinezească,
fâțâială în baia ieftină,
piele crudă de gaină, 

respirații largi,
același păianjen leneș care parcă nu mai moare de foame,

înjurături în oglindă, nu chiar delicate ca
zborul fluturilor pe râul mekong,

și parcă nici tubul de spumă de ras nu mai e ce a fost,
se screme doar să mai dea ceva din el

ca un artist depășit de vremuri.

știrile troncăne puțin prea mult astăzi.
mi-am făcut o omletă

și cafea cu cardamon, poate coc
o poezie emoționantă și mă dau păun cu ea 

pe la prieteni
sau poate învăț ceva nou din care să cresc 

ca arborele yggdrasil
sau poate doar ies la o plimbare.

V

nici urmă 
de freamăt

în stația
de autobuz,

ecoul
pasului meu

e
în acord

cu
impasul 
interior,

un nor 
cu formă

de
dragon

planează
și 

acoperă
soarele 
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gânduri

o
frunză veștedă

cade
între pereții diformi

și negri
ai singurătății

calmul
e o victorie
à la Pirus

împotriva umbrelor 
cu iatagane,

mii de ochi
privesc 
pe furiș,

prin crăpături,
fără timp de odihnă,

moartea trimite întăriri.

blues pentru rilke
(sau pantera rescrisă)

privirea-mi obosită, tâmpă, e martoră
a durerilor de cap din care ochi de felină  

măsoară jaluzele de pvc
cu rânduri peste rânduri de alb steril și dincolo de ele,

nici o lume. 

un dans al uzurii mă face să dau târcoale camerei cu cărți,
tendoanele tensionate în arc,

gata să înșfac primul
cuvânt de afecțiune cu o sete de căldură ca o aerotermă 

în căpcăunul frig siberian,

câteodată anticipez în spasme musculare ocazii 
de trăiri viscerale, dar propria mea voință

este otrava sabotoare care mă însingurează 
iar motorul zilelor continuă să hodorogească

implacabil și rece.
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gara fantomă

molii bat obosite
în sens

cu acele ceasului,
înspre gara unde morţii joacă

table.

pe şinele prinse
lacom

de iarbă
mai trec doar câini

tăcuţi.

în foşnet de frunze
vântul

poartă sărutul cip-ciripului
dat pe furiş,
ieri sau azi.

încă mai ţin
câteva petale în palmă

şi plec
pe urmele trenului. 

blues pentru dedal 

părăsesc cafenele la fel de singur cum am intrat și mă simt bine,
îmi place răceala asta, îmi place să mă complac, să fiu distant

și să construiesc fantasmagorii
în care fiecare vers seamănă cu lumina ștearsă a licuricilor păgâni

și nu mă încălzește nimic, poate doar gândul
dacă dedal ar fi fost bucătar și pentru fiecare viață de om ar fi 

gătit o porție de spaghete mai încâlcite decât cele mai proaste intrigi de romane,
mă amuză asta,

la fel cum iraționalul se află la clișeica aruncătură de băț
și ce aruncătură impotentă

cu reverberații în atomii mei închiși cu lacăt și electronii supuși incertitudinii,
dar aripile din aluat nu înseamnă fericire tâmpă, înseamnă

vectorul pe care îl frământ cu mâini uscate
și îl coc doar ca să-l arunc cu ciudă că nu este ceea ce îmi doresc
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„CINE SUNT EU?”

Fiecare om, fiecare persoană, duce o luptă
interioară pentru a descoperi ce îi place, cine
este, ce aptitudini are. Punem atât de mult accentul
pe noi, pe ce suntem, încat ne petrecem toată viața
încercând să descoperim cine suntem. Tot acest
timp irosit, doar pentru a clarifica ceea ce știm deja,
doar pentru a pune o etichetă și a o prezenta
oamenilor. Practic, noi ne consumăm viața, propria

persoană, încercând să îi impresionăm pe ceilalți. Trist, nu?
De ce nu putem doar să ne bucurăm de ceea ce avem, de ceea ce suntem, fară să ne

catalogăm sau să încercăm să ne încadrăm într-o ,,categorie’’. Putem să fim doar noi inșine,
ciudați, diferiți, așa cum suntem de fapt. Noi cei reali. Cei pe care doar Eu-l îi cunoaște, cei
care nu vrem să recunoaștem că suntem de fapt. Eu sunt doar Eu, cea pe care nu o cunoaște
nimeni. Cea care nu și-ar coborî barierele și zidurile pentru a-i lăsa pe alții să o cunoască, iar
dacă și le-a coborât, înseamnă că nu va putea să le mai reconstruiască niciodată. Cea care
preferă să îi lase pe ceilalți să o definească, care vrea să se vadă prin ochiii străinilor, doar
pentru a se vedea pe sine. Cea care își toarnă sufletul în cuvinte, doar pentru că nu poate să se
exprime verbal. Cea care vrea să fie plăcută de toată lumea, doar ca să se convingă pe sine că
nu este o persoana rea. Cea care pare rece, dar este doar introvertită. Aparențele înșeală.

Cred că m-am catalogat destul. O pasăre într-o cușcă aurită, gata să zboare. O pasăre
căreia îi e frică de zbor, ironic. Nimic nu este ceea ce pare. Ne creăm niște avataruri pe care
le arătăm celor din jur, ne dedublăm și conturăm cine am vrea noi să fim. Cine suntem cu
adevărat? Asta e adevărata întrebare, o întrebare la care nu se poate răspunde în cuvinte. Și
cine spune că o poate face, sigur minte. Eu fac referință la persoana aceea cu care rămâi
singur, noaptea, și cu care vorbești ore în șir, persoana cunoscută doar de tine, parte a
sufletului tău pe care nu ești dispus să o arăți nimănui. Acela ești cu adevărat tu. Aceea
sunt cu adevărat eu. Neclari și indefiniti. Suflete ce atârnă de un trup, aducându-l la
viață. Eu sunt piesa sufletului meu pe care nu vreau să o dăruiesc oricui. Eu sunt eu. Și
asta este de ajuns.

Daria Ileana CRISTEA
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PĂDUREA SPÂNZURAȚILOR: POEM
– RUGĂCIUNE ÎN CEAS CENTENAR

Noi suntem un neam de apostoli martirizați,
ce au sărbătorit cândva Centenarul Marii
Dezbinări, asistând impasibili la moartea

identității naționale. O moarte sigură și lentă așezată de-a curmezișul vieții, precum
spânzurătoarea cea nouă și sfidătoare” de „sub cerul cenușiu de toamnă ca un clopot uriaș
de sticlă aburită”. Un clopot fără glas. Un clopot în formă de lacrimă. Un clopot ce răsună
peste o țară în care ești umilit la fiecare pas: umilit fiindcă exiști, umilit fiindcă îndrăznești
să respiri. Regizorul Radu Afrim, auzind acest bocet interior, a pus în scenă la Teatrul
Național din București, o adaptare a romanului menționat. Viziunea sa aduce elemente noi
și se pliază pe substanța scriiturii lui Liviu Rebreanu, astfel încât spectacolul devine
îndrăzneț și șocant. Un poem dramatic fără cusur. Un poem – rugăciune. Elementele sale
componente sunt intacte. Prea șlefuite parcă, în neșlefuirea lor. Rimă, ritm, accent, măsură,
muzicalitate, emoție – toate înmănuncheate concret într-un imn al identității noastre. Cine
suntem? Cine am fost, în singurul ceas centenar? Ce am simțit cu adevărat, atunci? Revoltă,
neputință, orgoliu. Și ură! Prea multă ură! O ură care înăbușă credința. O ură care sufocă
totul, începând cu iubirea. O ură care dăinuie, născând altă formă de ură: violența. În
singurul „An Centenar” am fost în război. În război cu noi înșine, cu visurile noastre, cu
propriile temeri, cu aproapele nostru… „O pădure de câini spânzurați”, o pădure fără copaci,
în locul căreia crește insolent: o cârciumă. Și ea tot a spânzuratului. Sau poate… a
„împușcatului”, iar noi nu am știut să descifrăm contextul dublului simbol. Cert este fiecare
dintre cei ce au scris despre taina acestui spectacol, au făcut-o parcă în dialecte diferite, ca
o reiterare modernă a vechiului Turn Babel: unii l-au hulit, alții l-au iubit, unii au plâns,
ceilalți s-au regăsit în deplină tăcere… Despre spectacolul lui Radu Afrim pot fi scrise încă
multe pagini, fără a-i epuiza substanța, fără a atinge măcar esența mesajelor transmise prin
viziunea sa regizorală. Având în vedere că romanul a fost doar ecranizat, menționez că
această adaptare scenică constituie o premieră absolută.

Suferința nu prea creează loc metaforelor. Și totuși în strigătul ei „asurzitor”, se
cuibăresc incredibil de bine. Pentru un moment, Pădurea spânzuraților devine pădurea

Amalia-Elena CONSTANTINESCU
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unui neam sinucigaș, incapabil să se opună defrișărilor ilegale. Trăim, noi înșine, o viață
ilegală, împrumutată ostentativ de la alții. Nu mai suntem, nu mai putem fi un neam de
Apostoli condamnați pentru credința lor netăgăduită. Romanul lui Liviu Rebreanu pus în
scenă la T.N.B., ne redeschide rănile. Regizorul Radu Afrim își începe spectacolul cu un
bocet, asemeni unui Paganini reînviat, care așterne malefic, pe corzile propriei viori,
controversata simfonie a infernului („Sonata del diablo”). 

Țara celor o mie de vorbe...

Înainte de a termina de scris această cronică, una dintre prietenele mele, prof. dr. într-
un liceu bucureștean mi-a trimis link-ul filmului de scurt metraj, „Fără apărare”, ca un
răspuns prompt la întrebarea acestui spectacol: „unde am ajuns după o sută de ani?” Mesajul
său este un strigăt de revoltă, la fel ca spectacolul lui Radu Afrim: „Te-ai făcut mare, dar
și tu ai fost cândva copil. Și te jucai în curtea școlii, mai ții minte? Mai ții minte prima ta
uniformă? Mai ții minte cum te-ai chinuit să faci primul „a” mic de mână? Sau cum te-ai
murdărit de culori la primul tău desen? Cum ai împărțit primul pachețel de mâncare cu
cineva din clasă? Mai ții minte ce emoții ai avut când i-ai dus doamnei învățătoare primul
buchet de flori? Sau când ți-a spus că e bine, mai ții minte? Azi, ce vrei să-și amintească
fiecare copil? Ce vede el? Copii bătuți de alți copii, Live-uri pe diverse site-uri de
socializare cu profesori umiliți, agresați. Elevi stigmatizați pentru că au reușit să rezolve o
problemă la matematică. Copii singuri, profesori obosiți și frică. Multă frică pentru că da
și profesorilor le este frică, iar frica, frica ucide. Astăzi vă simțiți în școli, fără apărare. În
școală nimeni nu trebuie să învețe ce este frica” (Prof. gradul I Diana Miron –
interpretează Medeea Marinescu). Revenind la spectacolul nostru, afirm și întreb: Eu sunt
Svoboda! El este Bologa! Dar voi…? Dar dumneavoastră, cine sunteți?  

Bocetul, interpretat de Lenuța Purja, în deschiderea spectacolului regizat de Radu
Afrim, este ca o lacrimă a pădurilor noastre, secerate de juguri străine. Zgomotul drujbelor,
lasă în urmă zbuciumul mult încercatului neam românesc: „de nimic nu-mi pare rău, numai
după glasul meu” și versurile sună ca o  tânguire după un glas al pădurii secerate, ce nu mai
poate fi cântec de dor, de jale, de leagăn. Totul continuă, paradoxal, cu un dialog simbolic
între generații. Regizorul îl transformă pe Apostol Bologa (Alexandru Potocean) într-o
conștiință a neamului românesc, iar această conștiință este personificată prin dedublare –
rol interpretat de Marius Manole. Un salt în timp, din viitor spre trecut și invers, un salt
prin intermediul căruia conștiința lui Apostol Bologa dialoghează cu un adolescent al zilelor
noastre (Tiberiu Enache). Un adolescent singur, crescut de bunici pentru că părinții săi
„sunt plecați la muncă în Italia” și îi trimit de toate; numai dragostea părintească nu o pot
trimite în țară. „Spui că ești dezamăgit de țara ta?” îl întreabă conștiința lui Apostol Bologa.
„Schimb-o! Sau plan B: pleacă! Astea-s opțiunile, astea-s variantele, astea-s vremurile!
Aplică însă planul B, după ce îți dai seama că prima variantă, nu mai funcționează nici dacă
îți dai foc în piața publică”. Aici regizorul (care este și scenaristul spectacolului) a surprins
cu tact realitatea zilelor noastre. Avem mai mulți părinți afară, decât în țară. Și pentru a se
face bine înțeles, accentuează acest aspect în dialogul lui Apostol Bologa cu mama sa
(Natalia Călin). Atunci când Apostol îi spune că merge la război pentru patria lor, replica
doamnei Bologa este promptă, amară, tăioasă: „Pentru ce? Noi avem patrie?” E dureros și
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revoltător să te simți apatrid în propria țară. Până aici am ajuns într-o sută de ani. Aceasta
este una dintre primele idei, pe care o creionează Radu Afrim în propria adaptare a „Pădurii
spânzuraților”. Și bocetul Lenuței și al Teodorei Purja continuă: „Suflet, suflet, apă lină,
creștem în țară străină”...

Foto: Adi Bulboacă și Florin Ghioca, Sursa: https://www.tnb.ro/ro/padurea-spanzuratilor#tabs-3

Cei care au ucis lumina, târăsc după sine un candelabru aprins

„Numai în fața morții, pricepe omul sensul vieții” pentru că „în război, viața omului
e ca floarea. Se scutură din te miri ce…” Sau cum ar spune inconfundabilul nostru filosof
Emil Cioran: Dacă „viața n-are nici un sens, menirea noastră este să-i găsim unul”. Nu
luptându-ne cu fratele nostru până sub ștreang, ci iubindu-l, pentru că iubirea este singura
care poate desființa orice graniță. Iubirea este darul și porunca lui Dumnezeu pe pământ.
Singura aș putea spune. Din ea, decurg toate celelalte.

Elementele noi – cum am precizat –, brodate de regizor pe marginea romanului lui
Liviu Rebreanu îi accentuează dimensiunea morală și profunzimea psihologică. Pădurea
tăiată imediat ce cortina se ridică, nu mai este „Pădurea spânzuraților” ci pădurea noastră
care nu va mai ajunge „la maturitate pentru că intră în planul de defrișări. Legal sau ilegal,
n-avem dreptul s-o știm” (subliniază regizorul). Realizarea unei tăieri de copaci pe scenă
depășește sfera imaginației, intrând în cea a sacrificiului. Mesajul îl poată fiecare copac
doborât. El nu mai crește, dar rămâne în pământul patriei ca o rană deschisă pentru generații.
„În mijlocul torentului de crime... cui ii pasă de suflet?” o întrebare ca o remarcă a
căpitanului Otto Klapka. Interpretat de Richard Bovnoczki, figura sa devine accesibilă și
pregnantă, caldă și hotărâtă. Este un mesaj pe care actorul ni-l transmite, subliniind astfel
ideea prieteniilor ivite pe front, prietenii capabile să treacă dincolo de bariera naționalității. 

Generalul Karg constituie unul dintre simbolurile puternice ale acestui spectacol.
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Târând după sine un candelabru, capabil să lumineze doar în momentul în care el glăsuiește,
subliniază goliciunea si micimea sufletească a omului care nu știe altceva decât să dea
ordine – exacerbatul cult al personalității. Lipsit de cap la propriu, trece cu ușurință și fără
remușcare de la ideea decorării lui Apostol Bologa, la cea a condamnării sale netăgăduite.
Mâna care pune coroana și ștreangul, beneficiază de o interpretare de excepție – Istvan
Teglas. Un rol total al tânărului Istvan, susținut prin forță scenică și prin inflexiunile aparte
ale glasului. O mare surpriză pentru construcția diafană a actorului. 

Octavian Voina se transpune într-un Svoboda greu de uitat. Ochii lui plini de viață
sunt desprinși din romanul lui Liviu Rebreanu. Chiar dacă internetul nu ne oferă prea multe
informații despre el, sunt convinsă că vom mai auzi despre Octavian, la fel cum vom mai
auzi și despre Ciprian Nicula, alt tânăr extrem de talentat, care interpretează rolul
caporalului Petre, cu un impecabil accent ardelenesc. Ciprian are o ușurință remarcabilă
în interpretarea acestui rol aflat între naivitate și credință. Aproape că își dispută frământările
sufletești, cu Ilona – Raluca Aprodu –, dar fiecare le interpretează la superlativ, în felul
său. 

Ada Galeș în rolul Martei abordează pe diverse paliere ale expresivității, trăirile
interioare și exterioare deopotrivă. Iubirea destrămată de înlănțuiri trupești, își cedează locul
frivolității, rămânând asemeni unui ciot din Pădurea ucisă de secure sau de „cântecul”
macabrelor drujbe.

Natalia Călin interpretează impecabil, emoționant rolul doamnei Bologa. O mamă a
cărei vibrație sufletească cutremură, la propriu, scena. Este prezentă și credibilă. În glasul
său se ascunde o lume întreagă. Oscilează grațios între dragoste și teamă, între credință și
sacrificiu. Inima ei de mamă devine în același timp cuib, pavăză, rugăciune. „Premiul
UNITER (2019) pentru Cea mai bună actriță în rol secundar” confirmă așteptările celor
ce au văzut, au simțit, au trăit manifestul semnat de Radu Afrim.

Marius Manole – o conștiință în țara umilinței. Ultima conștiință a neamului
românesc. Se pliază destul de bine cu Apostol Bologa, contorsionându-se în același timp.
Dincolo de acest act al contorsiunii – morale, spirituale, fizice – există momente în care
Marius Manole se desprinde de personajul căruia îi aparține, devenind o conștiință de sine
stătătoare, un real povestitor ce vede iubirea ca pe un cui ruginit, într-o inimă mâncată de
ură! „Un singur gând încearcă să ridice capul și să-ți amintească de cuiul ruginit de ură /…
/ „Încerci să te înalți și te clatini și ochii tăi privesc fără mirare, în timp ce cerdacul dispare
și câmpul și întreg pâmântul… /…/ O fericire caldă îți umple toată ființa mai puternică
decât dorința vieții și mai dureroasă decât suferința morții. / … / O singură clipă din această
fericire e merinda tuturor veșniciilor” – mana propriei conștiințe individuale și collective,
în egală măsură.       

Alexandru Potocean – un veritabil Apostol Bologa. Greu de așezat în cuvinte zbaterea
interioară, prin care își creează personajul. Tensiune, maturitate, credință și o clipă; o singură
clipă de tandrețe – acea clipă cu nume de femeie: Ilona. Tandrețea îl umanizează, suprimând
teroarea războiului. Groaza de a se afla în luptă deschisă, cu sine însuși. Spaima de a fi
nevoit să îi trimită aproapelui, un glonț în loc de îmbrățișare. 

O mână ieșind din pământ, întregește decorul sumbru. O mână împărțită în două, ca
flacăra unei lumânări: una pentru vii, alta pentru morți. O mână a destinului pliată peste
motivul crucii – simbol netăgăduit al răstignirii și un Apostol... Luca sau Bologa? Cel dintâi
prins de idolatrii și spânzurat de un măslin în orașul Teba, din Boethia. Cel de al doilea,
spânzurat și el, pentru refuzul de a-și ucide fratele, credința, identitatea. Istoria ne-a așteptat
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o sută de ani, ca să fim doar o pădure firavă, prea firavă ca să rămână în picioare... Peste
altă sută de ani, poate va crește din lacrima copacilor tăiați, lumina ucisă, iubirea cea mare
și vechiul neam românesc. Numai atunci vom realiza mesajul pregnant ce îl transmite Radu
Afrim1 prin acest spectacol – manifest al ființei noastre: „Nici o datorie din lume (și nici o
alianță) n-are voie să calce în picioare sufletul omului”. 

1 Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=dl2PufpvW9U&fbclid=IwAR1TPZf5VS6x-

GjUyWW8hwEAlvs_uz1olcU2ERjgFpycwgmuUNRAJC1yqQk

2 Distribuța: Apostol Bologa: Alexandru Potocean, Conștiința: Marius Manole, Otto Klapka;. Richard
Bovnoczki, Caporalul Petre: Ciprian Nicula, Locotenent Varga, Generalul Karg: Istvan Teglas, Ilona: Raluca
Aprodu, Paul Vidor: Vitalie Bichir, Doamna Bologa: Natalia Călin, Marta, Țărancă: Ada Galeș, Preotul Boteanu,
Muzicant: Florin Călbăios, Preoteasa, Soră medicală: Alexandra Sălceanu, Caporal, Muzicant: Emilian Mârnea,
Cervenço: Liviu Popa, Colonelul Gross: Cristian Bota, Svoboda, Soldat: Octavian Voina, Medic militar, Soldat:
Andrei Atabay, Soldați: Vlad Galer, Cosmin Ilie, Ciprian Valea, Silviu Mircescu, Țărancă Soldat: Flavia
Giurgiu, Vasile, Soldat: Vasile Olar, Adolescend, Soldat: Tiberiu Enache, Ofițer: Bogdan Iacob, Soldat – Poet:
Vlad Ionuț Popescu, Interprete: Lenuța și Teodora Purja, Regie, Scenariu, Univers sonor: Radu Afrim,
Scenografie: Cosmin Florea, Coregrafie: Andreea Gavrilu, Video Mapping: Andrei Cozlac, Light design:
Mircea Mitroi, Sound design: Călin Țopa, Asistenți regie: Victor Tunsu, Flavia Giurgiu, Mădălina Ciupitu,
Asistenți costume; Andreea Diana Nistor, Alexandra Budianu, Asistent decor: Gabi Albu, Regie tehnică: Costi
Lupșa / DATA PREMIEREI: 16.12.2018.
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Epigramistul Nic Petrescu

Regretatul profesor Nic Petrescu (1936-2020), epigramist bine cunoscut, deținător al
multor premii, a avut buna idee de a pregăti o antologie a epigramei românești, concepută în
trei volume.

Primul volum a apărut la Editura Pământul din Pitești, în anul 2008. În 257 de pagini au
fost publicate epigrame scrise de 136 autori, unii cu o prezență modestă, iar alții cu un număr
mare de texte. 

Autorul își motivează decizia prin faptul că epigrama românească „a cam început să fie
năpădită de felurite bălării care se vor a fi flori”. Ca metodă de antologare, Nic Petrescu a
folosit „o exigență mai diminuată la primii epigramiști români și o exigență drastică la
epigramiști contemporani, care sunt pe cale de a se pierde printre nenumărații impostori,
tupeiști și cu pretenții sau plagiatori ordinari”. Antologia este precedată de un studiu
introductiv intitulat Măria Sa Epigrama. O sclipire de geniu în patru rânduri (p. 7-12),
semnat de editorul cărții, domnul Gheorghe Frangulea și de o prefață intitulată Epigrama –
floare parfumată a literaturii semnată de Nic Petrescu.

Al doilea volum are 470 pagini și 330 de autori antologați, iar al treilea volum are 300
pagini și 206 autori. 

Volumele al doilea și al treilea au apărut la Editura Napoca Nova din Cluj. Amândouă
au câte o prefață semnată de doamna Voichița Pălăcean-Vereș.

Primele două volume sunt recenzate în cartea noastră Lecturi și opinii, Iași, Ed. Printis,
2017, p. 171-174.

În această recenzie avem în vedere doar volumul al treilea cu autori născuți între anii
1938 și 1987.

Precizăm că autorul antologiei a inclus și epigramiști basarabeni.
În continuare prezentăm un buchet de epigrame din acest volum: Femeia: 
E un complex de frumusețe/Iubire, sensibilitate,/Și, începând din tinerețe,/Izvorul

multelor păcate (Constantin Pârâian); Doi bătrâni ca două poame/Stafidite stau la sfat:/unul
zice că i-i foame,/Altul că s-a săturat (Elis Râpeanu). Buboiul interetnic: Cu un buboi precum
acesta/Necazuri cu nemiluita;/Când coace lângă Budapesta/Și crapă tocmai în Harghita
(Constantin Țone); Mare-i grădina ta, Doamne: Cu omul neșcolit și prost/Nu lupt, că n-are
nici un rost./Dar duc o luptă infernală/Cu prostul care are școală (Eugen Albu); Moda: Arăți
atât de bine, fată,/În rochia modern crăpată/Dar mă întreb ca un adult/De nu cumva arăți prea
mult (Ionel Andrașoni); Comerțul exterior: Abia de câțiva ani/ Comerțul mertge bine:/Noi
exportăm țigani/Și importăm rușine (Mircea Ciugudean); Decembrista 1989: După cum
spunea netotul,/În banalul său slogan,/Au făcut românii totul.../Ca să scape de tiran! Justiția
română: Poartă altă pălărie/Cum se cere la moment:/Găinarii-n pușcărie,/Iar escrocii-n
parlament (Toma Biolan); Certitudine: Am cunoscut și eu o damă/Și despre ea să scriu îmi
vine;/Dar nu-i nevoie de reclamă,/Că ea se vinde foarte bine! (Teodor Pracsiu); Semne de
iarnă: Dealurile sunt pustii,/ Câmpu-i galben de culoare,/ Frunze nu-s prin pomi și vii,/Dar
corupția-i în floare (Vasile Larco); 

Unui ministru: Povestea-i veche: capul prost/Imperii, oameni a distrus!/Bunicii lui
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români au fost;/Iar el e... veritabil rus (Ion Berghia); Proverbul Poale lungi și minte scurtă
trebuie actualizat: A pierit cu totul poala/Și nu-i greu să ne decidem/Cum să sune azi zicala:
Poale ioc și minte idem (Gheorghe Păun).

În concepția lui Nic Petrescu, epigrama este o activitate foarte serioasă: În epigramă
nu te ții de glume,/Că epigrama-i treabă serioasă!

Plecând de la acest adevăr, el s-a dedicat acestei specii literare pe cât de lapidară, pe atât
de dificilă. Pentru că epigrama este altceva decât catrenul. Ea cere forță, spontaneitate, ironie,
rime surprinzătoare, talent scânteietor, umor spumos, deschizând largi căi râsului,
calamburului, bonomiei, dar și zeflemelei. Iar fără poantă, catrenul nu-i epigramă, n-are forță.
Își pierde dreptul la existență ca atare.

Încheiem acest articol cu următoarele epigrame:  
Din când în când dau glas mâniei,/Da-i tot așa și-n lumea mare:/Sunt un artist al

României/Dar „patria” habar nu are! (Eu, epigramistul); Când ei regină și-au votat/O-ntorc
și eu ca la Ploiești:/Sunt Nic Petrescu... Împărat/Al epigramei românești (La mânie!);
Doamne, dac-am meritat/Pentru cât m-ai ocrotit/Plec din lume împăcat:/Viața nu mi-am irosit
(Spre final).   

Siretul de demult

Prin istoria sa cunoscută, dar și prin cea legendară sau încă necunoscută, Siretul m-a
copleșit întotdeauna.

Întemeiat mai întâi ca sat în dreapta râului Siret, ascuns printre dealuri și păduri nesfârșite,
la marginea unui important drum comercial, a devenit cu vremea târg, deci loc de întâlnire a
celor care voiau să vândă ori să cumpere diferite produse. Târgul a crescut în importanță,
așezarea s-a mărit și, în locul unor case de lemn, s-au ridicat mărețe case de piatră. Au fost
construite biserici pentru ortodocșii localnici ori pentru creștinii greci și armeni, apoi s-au
făcut și pentru catolicii veniți aici ca negustori și mai ales ca meșteșugari. Deosebirile de
limbă și de religie nu au constituit motive de neînțelegeri.

Localnicii se organizează și includ în formațiunea lor prestatală satele din împrejurimi,
inclusiv satul lui Radu sau al Rădeștilor în documente Rădăuți, după cum îl scriau scribii
aduși să fie pisari de slavonă. Aici a poftit Bogdan voievod să-și ridice biserică nemaivăzută
pe aceste locuri. Cu timpul, târgul Siretului devine oraș, iar orașul va primi rangul de civitas,
fiind o vreme capitală a Țării Moldovei.

Primii domni au ridicat domuri trainice cu biserici de piatră și ziduri împrejmuitoare; în
sărbători se auzeau peste tot dangăt de clopote și glasuri de preoți și mireni, care înălțau spre
cer rugăciuni de mulțumire și de pace. Domnii și Doamnele, înconjurați de odrasle, își plecau
genunchii în semn de adâncă evlavie, ca și ceilalți credincioși, în vreme ce străjile pe dealurile
dinspre miazăzi și din oraș vegheau la liniștea țării.

Se făceau ospețe ca în povești la care participa floarea dregătorilor și a localnicilor și a
celor chemați de mai departe. Vinul cel de Cotnari ori cel de Odobești curgea, îmbietor și
amăgitor, în cupe făcând cerc de mărgele, în timp ce în odăile celor tineri gâlgâia apa curată
de izvor, îndulcită cu darurile câmpurilor și poienilor. 

La astfel de întâlniri se puneau la cale și treburi ale domniei, ale țării, se ridicau în cinste
bărbații cei mai viteji ori se certau cu temniță sau cu moarte marii vinovați. Și tot aici se
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hotărau nunți și cumătrii, înrudirile fiind bun reazim al domniilor.
Călăreții aduceau vești de peste tot, iar la ceas de primejdie, când sunau buciumele și se

aprindeau focuri pe culmi, întreaga oaste sta gata de luptă.
În Siret s-a bătut moneda țării și aici s-a organizat pentru prima dată politica internă și

cea externă a Moldovei independente.
În anii care vin, se vor descoperi multe dintre tainele păstrate de veacuri sub straturile

de pământ. Se va găsi, poate, neatins de mână profanatoare, mormântul Doamnei Margareta
Mușata, dar și alte morminte și zidiri ori lucruri de preț se vor găsi după ce se vor începe
cercetările pe marile șantiere arheologice.

Istoricii vor pune și mai bine în evidență statornica noastră luptă pentru independență,
meritele marilor domnitri și dregători, dragostea noastră de neam, de limbă și de credință
creștină.

Dacă dăm crezare unei explicații pe care o propunem aici, numele Dealului Poștari, de
la sud de casa parohială, este explicabil prin locul unde se schimbau caii de poștă. Pe acel
deal trebuie să fi fost păscătoarea acelor cai, în apropierea Drumului Sucevei, cum se numea
pe atunci drumul care venea de la Suceava la Siret și unde erau grajdurile și casele stației de
poștă.

După distrugerile și suferințele pricinuite de ruși în primul și în al doilea război mondial,
Siretul cunoaște în ultima vreme o ușoară înviorare, fiind împodobit cu două statui și cu mai
multe busturi de voievozi și cărturari. Iar planurile de înfrumusețare a orașului și a
împrejurimilor rețin atenția. 

Siretul se poate pregăti să primească turiști, să aibă mici hoteluri, mari grădini și parcuri,
case particulare care vor sta la dispoziția unor oaspeți.

Curând Siretul poate că va ieși din uitarea de secole!

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Învierea textierilor

Limba loo română (Pitești, 2018), primul volum de versuri al autorului piteștean Octavian
Dărmănescu, alias M.C. Grăilă, este un volum consistent de texte ale melodiilor pe care le
prestează prin localurile orașului și care în curând vor fi editate pe CD-uri. Reprezintă în
esenţă un întreg volum de pamflete în versuri. 

În scurta notă justificativă plasată la începutul cărţii, autorul, redactor al „Manifestului
indie” (Diversiuni lirice, Editura Filos, 2012), plusează lingvistic şi estetic, evocând o
nedreptate, mare cât casa, o „incorectitudine politică” stânjenitoare pentru o categorie neclară
de poeți, aceea a textierilor. Privit mereu ,,chiorâș” de critica de specialitate, textierul pare
struțocămila perfectă. Cu capul în cerul poeziei și cu picioarele pe scena pe care prestează,
textierul stă ascuns, lăsând doar textul ,,să vorbească”. Cu publicul adesea frenetic,
fredonându-i cu ardoare poeziile, având girul clasic lăsat de antici (că poezia ajunge mai uşor
la destinatarul ei dacă este cântată),
textierul este încă legat la mâini,
împachetat și trimis în ultima lojă
rezervată poeţilor. Toate acestea se
întâmplă din cauza deprinderii criticii
oficiale, de multe ori rutinată sau doar
comodă, care nu agreează şi nu
comentează (de bine sau de rău…) decât
poezia tipărită, apărută în produsele
editoriale clasice. Nu mai contează dacă
textul e bun sau nu, criteriul înstăpânit şi
de tradiţie, şi de critici, este acela ca
autorul să publice cărţi, iar poezia să fie
accesibilă pe hârtie, chiar dacă, mai nou,
de exemplu, unele din ele sunt accesibile
şi în spaţiul virtual. Acest aspect a
generat şi demersul lui Octavian
Dărmănescu. El ,,coboară melodia”, o
tipărește pentru a-i da calitatea cerută de
către legiuitor. O chestiune pur tehnică,
în definitiv independentă de estetica
despre care tot vorbim de două secole.

Autorul își asumă, după propria
mărturisire, nașterea unui nou curent,
botezat „folk-hop”, un melting-pot între
folk și rap, un gen care din punct de
vedere estetic şi literar nu ne interesează.
Un lucru cert în această privință rămâne însă extrapolarea artei poetice, plusul valoric pe care
sincretismul îl conferă poeziei prin interpretarea muzicală – și aici găsim, în genere, partea
de adevăr revendicabil  al textierilor. Iar faptul că poezia se valorifică exponențial prin arta
muzicală este deja, pentru critici cel puţin, un truism. 

Cartea despre care vorbim rămâne la bază un veritabil pamflet în versuri. Ritmul interior
al textelor este alert, acestea fiind menite să fie intonate rapid, o caracteristică importantă care
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susţine savoarea inedită a discursului. Este un experiment interesant şi ca lectură, fenomenul
ține în definitiv de reflexul iconoclast al postmodernismului. Turnarea într-o nouă formă a
limbajului, a oralității diurne, croșetarea melodică a americănismelor, inventarul viu și
puternic argotic, ridicarea amarului pe soclul comic al ironiei, creionează ludic un pastel post-
modern. Stilul jurnalistic asigură oralitatea și garantează  o moralizare deloc peiorativă a
discursului poetico-melodic, estetizând telegrafic, ca Păstorel. Jocul lingvistic, expresia
sprinţară, traversează organic textele rimate trădând sub crusta asumat filozofică a melosului,
o fire sinceră. Sinceritatea (mai ales în textele considerate de dragoste, preponderente în
volum) frizează încă de la început angoasa și precaritatea condiției de „a iubi”, fiind vorba
doar de o presupusă dragoste. În lipsa unei minime reciprocități, dragostea nu-l umple pe poet,
dimpotrivă, îl golește. Tema dragostei neîmpărtăşite reprezintă nucleul cărții: poezii de
dragoste inedite, cu rimă, ca la antici (deci cu formă) și cu un fond original. Un erotism ironic,
total inofensiv și un „feel” necontondent, fără obscenități.  Mimarea premeditată, ostinată, a
superficialității nu o întâlnim în prea multe locuri atât de bine regizată ca aici.  

Poezia lui M.C. Grăilă vine oricum din senzaţia înfrigurată a unui vacuum complex,
indus   de peisajul socio-uman surprins mereu în deficit sufletesc, sentimental şi moral.
Mesajul primit devine însă un rod întors, pur estetizant, transfigurat cu mult talent. Flori de
mucegai şi febră tratată cu duşuri (muzicale) reci.

Autorul, evocat la un moment dat de către Dan C. Mihăilescu drept un posibil al doilea
Cioran (pentru volumul de pamflete evocat mai sus), practică metafora și scrie clasic, prestând
rime. Asistăm de fapt la naşterea unui personaj inedit, M.C. Grăilă, caracterizat de harul grăirii,
un guru de cartier care își permite să se adreseze tuturor vârstelor. ,,Autosuficiența”
personajului şi epatarea trebuie văzute prin această intenţie atent calculată a autorului.
Numitorul comun al textelor este melanjul inedit, organic, dintre metafora intelectualistă,
inventivă, argou, jargon și formele discursiv-banale ale cotidianului. Poezia lui M.C. Grăilă,
cu totul nouă în peisajul poetic românesc actual pare un compleu format dintr-o pereche de
jeanși și o ie veche. Jeanșii, forma… ia, fondul. Sau invers?... rămâne de văzut! 

Magda GRIGORE
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secretariatul de redacție

Tirajul acestui număr a fost suplimentat, pentru bibliotecile din Cernăuți și Chișinău, cu
sprijinul ing. Mircea Măgureanu (Constanța) și ing. Theodor Adam (București).

Colaborările primite până la 15 august 2020  vor fi publicate în numărul 3/2020 al
Târgoviștei literare.

Colaborările se primesc pe adresa: minodoraplatcu@yahoo.fr și 5atena.sg@gmail.com

Pentru colecționarii care doresc să achiziționeze revista, există un număr de telefon
(0245230818) la care pot suna în fiecare zi, între orele 1700 - 2000.

Coperta I - Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, inaugurat în 1968, în casa din Târgoviște
a lui Ioan Al. Brătescu-Voinești (1868-1946).

Coperta III - Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (Brâncovenească) din Doicești,
Dâmbovița

Coperta IV - Statuia lui Constantin Brâncoveanu și fiii săi, Târgoviște








