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Editorial LEVIATHAN
SUB UMBRELA TIMPULUI
T

impul trece invariabil iar lumea noastră o dată cu el.

gru pe alb în numerele care au apărut până azi. Considerăm

Noi toți stăm sub umbrela timpului și-l folosim în

că actul cultural nu are granițe, iar creatorul face parte din

diferite moduri, după chipul și asemănarea noastră. Sub

marea familie a celor care au ceva important de comunicat,

umbrela timpului fiecare își construiește o altă umbrelă care

acel „ceva” care se constituie ca un pas spre deschiderea al-

să îi apere gândurile, faptele și, de ce nu, ideile. Sub umbrela

tor orizonturi de cunoaștere. Dar înainte de apariția revistei,

Leviathan am ajuns, iată, la numărul 8 (3/2020) al Revistei

Asociația Culturală Leviathan a inițiat portalul Leviathan.ro,

Culturale Leviathan, revistă care are „porțile deschise” pentru

o platformă culturală în regim de cotidian, începând cu anul

toți cei preocupați de cultură.

2016. Prin intermediul publicațiilor „Leviathan”, zeci de crea-

„Succesul nu este un fruct care cade singur din pomul vieții

tori de produse culturale în limba română – scriitori (prozatori,

în palma omului”, afirma Seneca și ne gândim că nimic nu se

poeți, dramaturgi, memorialiști), critici literari, muzicali și de

realizează fără un efort susținut. Revista Culturală Leviathan

teatru, eseiști, ziariști, artiști plastici, traducători – stabiliți în

a ales calea ei, a ales să publice, pe lângă literatură și artă cu

Spania, Suedia, Anglia, Portugalia, Australia, Germania, Cana-

toate formele ei (poezie, proză scurtă, roman, teatru, cronică

da, SUA, Israel, Belgia, Japonia, Turcia, Franța, Italia, Egipt etc. –

literară, cronică de teatru și film, aforisme, epigrame, umor,

și-au făcut cunoscute creațiile în rândul cititorilor din pa-

proză și poezie pentru copii, jurnal de călătorie), pagini de

tria-mamă și din diaspora. Acest lucru se realizează prin

istorie, studii din diferite domenii precum: muzică, arte vizu-

prezența fizică a revistei trimestriale „Leviathan” în principa-

ale, filosofie, politologie, economie, agricultură etc., tocmai

lele biblioteci din România și, prin expunerea – via portalului

pentru a oferi cititorilor opțiunea de a alege ceea ce îi in-

cultural „Leviathan” (https://leviathan.ro)– la o piață culturală

teresează. Revista se adresează tuturor creatorilor, indiferent

digitală situată în anul 2019 la nivelul de peste 126.000 de

de meridianul geografic pe care se află, iar dovada stă ne-

consumatori unici (4,4 milioane de hituri) și, în primele șase

3

Leviathan, Anul III, Nr. 3 (8), iulie–septembrie 2020

luni ale anului 2020, la peste 80.000 de vizitatori unici (2,6

și l-a propus revista noastră, ilustrat și în acest număr. De

milioane de hituri). Aceste statistici exclud distribuțiile prin

asemenea, contiunăm publicarea grupajelor lirice în cadrul

intermediul rețelelor sociale (Facebook – pagina Revista

rubricii Poem din poemele Europei. Intenția noastră pleacă de

Culturală Leviathan, grupurile de discuții Diaspora culturală

la ideea de unitate de spirit și diversitate ca fond și formă, fără

românească, Lumea noastră, Zâmbetul unește, Evenimente

a urmări o temă anume, ci doar o prezentare, o idee de poem

românești în diaspora, Diaspora – Twitter, LinkedIn etc.),

din poeme, care să prezinte diversitatea expresiei creatoare,

care – deși extrem de ridicate ca număr – nu au capacitatea

temele universale, frumusețea stilului marilor condeie, în care

de a cuantifica atractivitatea efectivă a unui produs media

spiritul este o „coloană a infinitului”.

virtual. Totodată, produsele culturale „Leviathan” au facilitat

Numărul 3/2020, ca și celelalte numere, vă propune pe

– în premieră – consolidarea unei rețele de traducători și

lângă nume noi și rubrici noi: Vorbe cu tâlc (lingvistică, mai

artiști străini interesați de interacțiunea cu publicul român

exact, etimologie), Document (istorie literară), Epigrame – spe-

de pretutindeni. Operele lor literare au fost publicate în

cie încă bine reprezentată în literatura română contempora-

română și/sau, respectiv, spaniolă, franceză, engleză, germană,

nă.

portugheză, arabă, turcă, albaneză, suedeză, persană, georgi-

Poezia are și ea ,,surprizele” ei: de la prima poetă a lumii

ană, somali etc. Portalul Leviathan poate fi considerat o

la poeții mileniului trei. Am zis că printre scrierile lumii,

interfață a revistei, fiind prin specificul său asemănător unei

legenda este o specie pe care noi am cam uitat-o, de aceea

publicații cotidiene și prezentând actualitatea culturală din

am așezat-o cu grijă aici. Ploaia ca fenomen meteorologic

România și Diaspora Românească. Atât portalul cât și revista

este o obișnuință, dar ca temă în pictura pre-impresionistă, o

trimestrială se realizează prin voluntariat, deoarece cultura

raritate. De ce? Cu siguranță, veți descoperi în paginile revistei

adevărată nu urmărește și nu poate fi profitabilă în plan

noastre.

material. Cultura este și va rămâne, în opinia noastră, starea
de spirit a unui popor, calea construită prin idei, de ce nu, o
formă subtilă a ADN-ului lumii.

A

nul 2020 are o semnificație specială: este anul în care aniversăm un sfert de mileniu de la nașterea celui

mai cunoscut compozitor de muzică clasică, Ludwig van
Beethoven (n. 16 decembrie 1770, Bonn, Germania). Început
cu concerte dedicate creației sale, acest an omagial este
și el, din păcate, umbrit de condițiile impuse de cumplita
pandemie pe care suntem nevoiți să o traversăm, concertele în săli, festivalurile muzicale fiind anulate sau amânate,
ori reorientându-se la reprezentații în aer liber și formule
online. Am ținut însă să marcăm în paginile acestui număr
Anul Beethoven printr-un articol de sinteză intitulat, credem, semnificativ, Întoarcerea la Beethoven. Este poate cu atât
mai emoționant să evocăm astăzi sensurile desprinse din
opera beethoveniană, temele universale pe care ea le-a
impus în forme desăvârșite, fie și dacă ne gândim doar la
finalul Simfoniei a IX-a, cu acea chemare la solidaritate și
unitate, mai actuală ca oricând.
Rubrica Echo, inițiată în nr. 4, octombrie–decembrie 2019,
s-a bucurat de aprecieri, fiind de altfel destul de rară în
presa culturală de astăzi. Ea a grupat traduceri de poezie și
proză din autori români clasici și contemporani, unele dintre
acestea fiind în limbi străine în care literatura română a fost
foarte puțin tradusă. Așadar, un element de noutate pe care

4

„Revista se adresează

tuturor creatorilor,
indiferent de meridianul
geografic pe care se află,
iar dovada stă negru pe alb în
numerele care au apărut până
azi. Considerăm că
actul cultural nu are granițe,
iar creatorul face parte din
marea familie a celor care
au ceva important
de comunicat, acel «ceva»
care se constituie
ca un pas spre deschiderea
altor orizonturi
de cunoaștere.”
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Studiu
ÎN CĂUTAREA PLOII PRE-IMPRESIONISTE
ÎN PICTURA EUROPEANĂ
Influențat de parcurgerea unui studiu din anul 1939 despre meteorologia
peisajului și reflectarea sa în artă și
literatură [2], dar și de concluziile
unei cercetări mai recente semnate de
John Thornes, care sublinia caracterul
fundamental pe care-l joacă cerul în
luminozitatea operelor de artă [3],
am început odiseea căutării ploii în
pictură, exact acolo unde șansele de
a o descoperi erau maximizate fie de
specificul climatologiei locale (precum
insulele britance sau Țările de Jos), fie de
abordarea unei teme religioase care să
implice ploaia – precum Potopul descris
în Geneza (7:1-24) sau Minunea potolirii
Rudy Roth
furtunii consemnată în Evangheliile
Poet, ziarist, grafician,
după Matei (8:23-27), Marcu (4:35-41)
cercetător român,
doctor în științe politice
ori Luca (8:22-25), fie de reprezentarea
unui subiect mitologic precum Legenda
ploii de aur.
Grație apartenenței atât la criteriul
geo-climatic, cât și la cel tematic, prima oprire mentală în această incursiune prin istoria artei a fost Christus in
de storm op het meer van Galilea/Hristos
în furtună pe Marea Galileii (1632) a lui
tunci când am realizat studiul de- Rembrandt van Rijn (1606–1669). Însă,
dicat micii ere glaciare medievale în ciuda imaginii cognitive pe care mi-o
și prezenței temelor hibernale în pictura creasem în privința acestei unice picturi
europeană [1] am avut, deși nu neapărat marine a maestrului olandez, printre
simultan, revelația impresionantei și excepționalele tușe rembrandtiene nu
oarecum îndelungatei absențe a ploii se regăsea – nici măcar în cea mai scheîn tablourile realizate de maeștrii matizată formă – urma vreunei picături
bătrânului continent. O revelație care de ploaie. Cum aveam să descopăr ultes-a conturat gradual, pe măsură ce îmi rior, scenariul „furtunii uscate” era parte a
lăsam memoria să alunece printre șiruri narațiunii artistice dominante în lucrăsuccesive de opere de artă, fără însă a rile multor altor pictori care abordaseră
găsi decât extrem de puține reprezentări tema ambarcațiunilor surprinse de furale ploii care să preceadă cronologic tună, fie în Marea Galileii, precum Ludolf
revoluția pluvială a impresionismului.
Backhuysen (1631–1708), fie în Marea

Nordului, ca Jan Porcellis (1580/84–
1632), Aelbert Cuyp (1620–1691), Jacob
van Ruysdael (1629–1682), Willem van
der Velde de Jonge (1633–1707), Pieter
Mulier de Jonge (1637–1701) etc.
Cu rezerva conferită de lipsa capacităților tehnologice și fizice necesare
pentru a putea accesa întreaga operă
artistică continentală din ultimele două
milenii, cele mai vechi reprezentări artistice ale ploii pe bătrânul continent
par să se regăsească în două schițe de la
începutul secolului al XVI-lea, intitulate
Una tempesta su un paesaggio collinare/
Furtună peste un peisaj colinar (1500) și,
respectiv, Tempesta su una valle ai piedi
delle Alpi/Furtună deasupra unei văi de la
picioarele Alpilor (1506), ambele semnate de Leonardo da Vinci (1452–1519).
Deși nu foarte complexe din punct de
vedere tehnic, ambele lucrări reușesc
să transmită mesaje puternice către
posteritate, evident în linia filosofică

A

Leonardo da Vinci, Una tempesta
su un paesaggio collinare, 1500

5
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a zădărniciei eforturilor omului în fața forțelor naturii,
definitorie în creația leonardiană din ultimele două decade
de viață ale artistului 1. Ceva mai sofisticată (din punct de
vedere al realizării tehnice) este însă ploaia ilustrată într-una
din paginile Augsburger Wunderzeichenbuch/Cartea semnelor
minunate din Ausburg (cca. 1545–1552), un manuscris
medieval despre care se presupune că a fost realizat de
către pictorul și tipograful Hans Burgkmair der Jüngere
(1500–1559)

2

împreună cu pictorul Heinrich Vogtherr der

Ältere (1490–1556) și/sau cu fiul acestuia, Heinrich Vogtherr
der Jüngere (1513–1568). Realizată în guașe și acuarele,
ilustrația în cauză se găsește pe prima filă a codicelui și are
ca temă Potopul. Aidoma celor mai multe dintre ilustrațiile
vremii, lucrarea are valențe metonimice menite să contribuie
la o translatare vizuală cât mai autentică a versetelor din
pagină, în acest caz, o secțiune din Geneza (7:14-14), în care
se povestește despre „ruperea izvoarelor adâncului celui mare”
şi „deschiderea stăvilarelor cerurilor […] timp de patruzeci de zile
şi patruzeci de nopţi.”
Leonardo da Vinci, Tempesta su una valle ai piedi delle Alpi, 1506

E

vident, pentru că vorbim de începutul și mijlocul
secolului al XVI-lea, este aproape imposibil să nu ne

întrebăm cum de un subiect atât de evident și provocator
pentru creativitatea umană a fost atât de absent până atunci
în istoria artei europene? Răspunsul, fără nicio îndoială, își găsește justificarea într-o stare de fapt, pe care am evidențiat-o și în studiul dedicat reprezentărilor hibernale în pictura
europeană: „[…] în Europa medievală timpurie, singurul rol al
picturii era să-l preamărească pe Dumnezeu, iar creația artistică
era de cele mai multe ori plasată într-un spațiu spiritual, în care
natura avea un statut mai degrabă utilitarist, menit să confere
plus-valoare semnificației simbolice a subiectului.” [1] În plus,
Augsburger Wunderzeichenbuch, cca. 1545–1552

influența referințelor biblice precum declarația lui Hristos
consemnată în Evanghelia după Matei și anume că „De acum
încolo, îl veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta Puterii și venind pe norii cerului” (26:64) sau viziunea aproape similară din
Cartea lui Daniel potrivit căreia „Pe norii cerului venea Cineva
Care era ca un Fiu al Omului” (7:13) au conferit totodată și o semiotică celestă norilor, asociind această manifestare meteorologică cu un soi de strat inferior al Raiului creștin și totodată

Bonaventura Peeters de Oude, Peisaj marin cu mateloți
punându-se la adăpost de furtună, 1640

6

1
Tema furtunii este reluată în mai multe lucrări ale lui Leonardo,
în special în ultima parte a vieții.
2
Tatăl său, Hans Burgkmair der Ältere (1473–1531) a fost un
renumit pictor din Ausburg, cunoscut pentru inovațiile sale în
gravura pe suport de lemn, fiind unul dintre primii tipografi ai
vremii care a reușit să genereze efectul chiaroscuro în tipăriturile
sale. Hans Burgkmair der Jüngere a fost nepotul pictorului Thoman
Burgkmair (cca. 1444–1523), nepotul de unchi al pictorului Hans
Holbein der Ältere (1460–1524) și vărul lui Hans Holbein der Jüngere
(1497–1543).
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habitat îngeresc. În plus, nu trebuie omisă nici provocarea

În acest context, până la transformarea elementelor at-

tehnică pe care o presupune reprezentarea ploii într-un ta-

mosferice în parte integrantă a expresiei artistice – apăru-

blou 3.

tă în spațiul cultural olandez/flamand și dusă la apogeu,

Astfel, în contextul primelor secole, spațiul celest era

tot acolo, în timpul Nederlandse Gouden Eeuw 5, există doar

reprezentat prin cadrane și rame aurii, fără nicio legătură

puține deviații de la regula de aur a imobilei veri eterne, care

cu geometria sa naturală. Potrivit lui John Constable, acest

a dominat istoria artei europene până în Baroc și, în anumite

lucru se poate explica, printre altele, prin faptul că în acea

locuri, chiar și până în Rococo. Printre excepțiile importante

epocă „picturile erau considerate cărți” și ca atare percepute

se regăsesc La Tempesta/Furtuna (1506–1508) lui Giorgione

drept mijloace „de instruire a maselor” sau elemente menite să

(1477/78–1510), Cristo placa la tempesta sul lago di Tiberia-

„amplifice fervoarea credincioșilor”. Grație acestei stări de fapt,

de/Hristos liniștește furtuna pe lacul Tiberiadei (1570) a lui

artiștii vremii se considerau mai degrabă creatori de „opere

Tintoretto (1518–1594) sau Vista de Toledo/Vedere a orașului

de pietate”, decât de opere de artă, fiind astfel preocupați mai

Toledo (1598–1599) a lui El Greco (1541–1614). Deși toate

mult de redarea cât mai autentică a adevărurilor religioase,

cele trei opere aduc în prim-plan reprezentări ale unor fur-

decât de ilustrarea cât mai realistă a spațiului creativ. Primele

tuni, spațiul lor creativ continuă să ignore reprezentarea

„derapaje” de la aceste norme estetice ale Evului Mediu

efectivă a ploii.

timpuriu în privința reprezentării cerului, pot fi întâlnite –
potrivit lui Constable – în picturile lui Cimabue/Cenni di Pepo
(cca. 1240–1302) sau Giotto di Bondone (cca. 1266–1337),

Î

n fapt, primul artist care pare să introducă aversele de
ploaie într-o pictură de ulei pe pânză este caravaggistul

care introduc formațiuni noroase pe ceruri de nuanțe albas-

venețian Carlo Saraceni (1579–1620), în lucrarea Il Diluvio/

tre [4].

Potopul (161?), un tablou destul de necunoscut publicului

Tranziția artistică a norilor de la stadiul de simbo-

larg, aflat în Camera Verde a Galeriei Doria Pamphilj din Roma.

luri religioase la cel de fenomene naturale începe să fie

Oarecum ciudat, dată fiind capacitatea de reprezentare a

însă cu adevărat vizibilă mai ales începând cu picturile lui

refracțiilor, strălucirilor sau fluidității stropilor de ploaie cu

Domenico Ghirlandaio (1448–1494) sau Paolo Uccello (1397–

ajutorul tehnicii chiaroscuro, Saraceni se limitează la niște

1475) și se consolidează ca atare în lucrările lui Joachim

averse lipsite de ambiție stilistică. Situația este oarecum

Patinir (1480–1524), Albrecht Dürer (1471–1528), Leonardo

similară și în cele mai vechi reprezentări ale ploii în spațiul
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da Vinci (1452–1519), Tiziano Vecellio (1487–1576) , Peter

artistic al Țărilor de Jos, în lucrările Seascape with Sailors

Paul Rubens (1577–1640), Nicolas Poussin (1594–1665) sau

Sheltering from a Rainstorm 6 /Peisaj marin cu mateloți punân-

Claude Lorrain (1600–1682). Cu toate acestea, norii Renașterii

du-se la adăpost de furtună (1640) și respectiv De Zondvloed

și Barocului continuă să sufere, până la Cuyp și van Ruysdael,

met de ark van Noach op de berg Ararat/Marele Potop cu arca

de un oarecare nerealism meteorologic, datorat – în opinia lui

lui Noe în vârful muntelui Ararat (1629–52), ambele semnate

Badt – conceperii acestora ca formațiuni artistice izolate și nu

de Bonaventura Peeters de Oude (1614–1652). Picturile, care

ca elemente structurale ale creației, direct responsabile de

imortalizează marea pe timp de furtună, oferă privitorului și

luminozitatea picturală a acesteia [5].

rare imagini ale unor averse torențiale, proiectate diagonal de
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Paradoxal, ploaia nu este extrem de frecventă nici în pictura
Asiei, un spațiu cultural cu valori diferite. Una dintre cele mai vechi
reprezentări ale ploii în această regiune apare în lucrarea 폭풍 동안
보트에 남자 /Barcagiu în furtună, pictură coreeană anonimă realizată
în cerneală și acuarelă pe suport de mătase, în secolul al XVI-lea, în
perioada dinastiei Joseon/Chosŏn. Pentru mult timp s-a considerat că
lucrarea este mult mai veche, fiind eronat atribută maestrului chinez
Ma Yuan (1190–1235). O altă lucrare din zona Asiei în care apare
reprezentată ploaia este o acuarelă, de asemenea anonimă, intitulată
Megha Raga, pictată în perioada 1655–1660 pe actualul teritoriu al
Indiei. Tema lucrării este reprezentată de un dans în ploaie al zeilor
Krishna și Radha, în timpul sezonului musonului și este reluată, alături
de reprezentări ale Malhar Raga (un alt imn religios asociat cu ploile
torențiale), în multe alte lucrări ulterioare.
4
În tabloul său Danae che riceve la pioggia d’oro/Danae primind
ploaia de aur, Tiziano Vecellio oferă lumii o primă reprezentare
picturală a ploii de aur care, deși nu are nicio legătură cu fenomenul atmosferic propriu-zis, proiectează ideea unui spațiu de tranziție
între planurile celest și teluric, un spațiu exploatat artistic de
predecesori.

niște amenințători nori negri.
Ideea averselor diagonale este preluată, trei ani mai
târziu și de Rembrandt în gravura sa De drie bomen/Cei trei
copaci (1643). Interesant însă, în acest caz, este faptul că
rațiunea aflată în spatele reprezentării ploii s-ar putea să nu
fie neapărat rezultatul unei efuziuni creative, ci rezultatul
unei necesități de ordin tehnic, cu alte cuvinte, un artificiu
tehnic menit să ascundă elemente dintr-o gravură anterioară.
Prezența anumitor formațiuni noroase extrem de stranii în
5
Epoca de Aur din Țările de Jos a fost o perioadă situată aproximativ
între anii 1581 și 1672, în care – pe fondul talasocrației olandeze –
comerțul, știința, armata și arta din Țările de Jos au devenit printre
cele mai apreciate din lume.
6
Nu se cunoaște numele original în flamandă, acesta este numele
cu care lucrarea a fost înregistrată în arhivele Muzeului Maritim
Național din Greenwich, Londra.
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Rembrandt, De drie bomen (1643)

centrul lucrării pare să sugereze faptul că Rembrandt a folosit
pentru Cei trei copaci o placă metalică reciclată, pe care par
să existe elemente ale unei versiuni mai vechi ale lucrării Het
sterfbed van Maria/Moartea Fecioarei Maria (1639) 7. Paradoxal,
în ciuda notorietății lucrării De drie bomem, se pare că nu
Rembrandt a fost primul artist care a introdus o reprezentare
a ploii într-o gravură. Potrivit unui studiu elaborat pentru National Gallery of Scotland [6], cu cel puțin 13 ani înainte 8 ca maestrul olandez să prezinte iubitorilor de artă Cei trei
copaci, vedea lumina atelierului Zondvloed/Potopul, o gravură
atribuită lui Isaac Major (cca. 1576–1630) și aparent realizată
după un desen pierdut de Roelant van Saverij (1576–1639).
Făcând un arc în timp și în geografia Europei, următoarea
oprire în odiseea căutării ploii pre-impresioniste prin istoria
artei este în perioada Romantismului britanic de secol XVIII–
XIX, unde – în ciuda unui viu interes pentru integrarea meteorologiei în opera de artă [7] [8] sau, respectiv, a unei extrem
de puternice apetențe pentru ilustrarea conflictului dintre
civilizația umană și natura dezlănțuită – artiști precum John
Constable (1776–1837) sau Joseph Mallord William Turner
(1775–1851) tratează cu destul de multă apatie reprezentarea efectivă a ploii în operele lor. Un lucru extrem de interesant, luând în calcul că segmentul de timp dintre sfârșitul
secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea a fost
caracterizat printr-o creștere bruscă și persistentă a umidității
medii anuale, caracterizată mai ales prin precipitații frecvente
nu doar toamna și iarna, ci și primăvara și vara [9].
Constable, renumit pentru realismul și complexitatea
norilor săi într-o multitudine de lucrări [5], alocă ploii
7
Există însă și voci care identifică printre geometriile noroase o
compoziție neterminată semnată de Hercules Segers (1589–1638).
Această afirmație își găsește suport în faptul că Rembrandt a reciclat
și alterat gravura Tobias en de engel/Tobias și îngerul (1630–1633) a
aceluiași Segers, ca bază pentru lucrarea sa De Vlucht naar Egypte/
Fuga în Egipt (1652).
8
Momentul efectiv al realizării lucrării este situat chiar mult
înainte de 1630.
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doar un rol marginal, limitat la câteva acuarele-studii –
ce-i drept, realizate într-un stil care transcende normele
artistice ale perioadei în care au fost realizate. Două dintre
cele mai semnificative lucrări de acest gen, ambele puternic
influențate compozițional de fascinația lui Constable pentru
Claude Lorrain, sunt Seascape Study with Rain Cloud/Studiu
marin cu nori de ploaie (cca. 1824) și Stonehenge (1835),
ultima considerată de critică drept una dintre cele mai mari
capodopere în acuarelă pictate vreodată.
Situația este în mare măsură similară și în cazul altui
mare romantic al Albionului, William Turner, care excelează
în imortalizarea pe pânză a unor furtuni cu iz apocaliptic,
fără însă a manifesta un interes real în reprezentarea ploii
propriu-zise. În fapt, una dintre puținele lucrări semnificative 9 în care Turner abordează în mod direct o temă pluvială
este Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway/Ploaie,
aburi și viteză – Marea cale ferată occidentală (1844), un tablou
în care autorul utilizează tehnica recesiunii diagonale de la
prim-plan la un punct de disoluție situat în centrul lucrării, un
procedeu întâlnit în picturile aceluiași Claude Lorrain. Criticată de contemporani pentru absența detaliului, dar și pentru
folosirea unor tehnici prea avangardiste de sugerare a ploii și
a aburului (tăieturi și vârtejuri, frotiuri și pete estompate de
vopsea prin care formele solide sunt dispersate), Rain, Steam
and Speed rămâne una dintre marile capodopere ale lui Turner
și una dintre primele declarații de intenție ale picturii aflate
în antecamera impresionismului.
Printre vocile Romantismului englez care au manifestat o
mai mare deschidere față de reprezentarea artistică a ploii se
numără pictorul, gravorul și ilustratorul John Martin (1789–
1854), un artist extrem de complex, considerat de Thomas
9
În ciuda prezenței pasagere a ploii în picturile sale majore,
Turner a fost destul de interesat de fenomen. Dovadă stau mai
multe studii schematice în acuarelă precum ?Rye or the Coast near
Dunstanbrough Castle/Rye sau coasta lângă castelul Dunstanbrough
(cca. 1825–30), Rain Falling over the Sea ?near Boulogne/Ploaie căzând
peste mare lângă Boulogne (1845), A Storm at Sea/O furtună pe mare
(cca. 1819–1831), Rain Clouds over the Sea/Nori de ploaie peste mare
(cca. 1832), Figures in a Storm/Figuri în furtună (cca. 1835–45) etc.

John Martin, The Evening of the Deluge, mezzotint și gravură, 1828
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Lawrence (cel de-al patrulea președinte al Royal Academy
din Londra), drept „unul dintre cei mai populari pictori ai zilelor
sale”. Exponent major al esteticii sublimului, Martin utilizează ploaia și grandioasele manifestări ale naturii cu scopul
de a alimenta emoțiile și empatia artistică a privitorilor 10,
precum în The Seventh Plague of Egypt/A șaptea molimă a
Egiptului (1824), Joshua Commanding the Sun to Stand Still/
Joshua ordonând soarelui să se oprească în loc (1840) sau The
Destruction of Tyre/Distrugerea Tyrului (1840). Apogeul expresiei sale artistice va fi însă atins în gravură, grație inovațiilor
pe care le aduce tehnicii mezzotint, o procedură cunoscută
pentru tranzițiile delicate între lumini și umbre și pentru
efectele tonale subtile. Acest lucru este extrem de vizibil în
lucrări precum The fall of Babylon/Căderea Babilonului (1831),
după propriul tablou omonim din 1819 sau The Evening of the
Deluge/Seara Potopului (1828) 11.
Capacitatea de expresie pe care o oferă tehnica mezzotint
este extrem de vizibilă în gravura The Deluge/Potopul (1828),
realizată de J. P. Quilley după opera omonimă pictată în anul
1805 de William Turner. Prin subtilitățile tonale ale tehnicii,
Quilley reușește să aducă efectiv ploaia în spațiul artistic
difuz al lucrării lui Turner și, prin ea, o anumită plus-valoare
dramatică în întregul tablou. Alte lucrări semnificative ale
perioadei care oferă reprezentări vizuale ale ploii sunt The
Deluge/Potopul (1840) de Francis Danby (1793–1861) și The
Commencement of the Deluge/Începutul Potopului (1848) de
William Westall (1781–1850).
În aceeași perioadă, de cealaltă parte a Canalului Mânecii, în Franța sfârșitului de secol XVIII și începutului de secol
XIX, pe fondul unei reticențe a reprezentării averselor
de ploaie manifestată de nume precum Camille Corot
(1796–1875) sau, mai ales, Eugène Delacroix (1798–1863),
ploaia intră în prim-planul istoriei artei prin lucrări mai puțin
cunoscute. Dintre acestea, se remarcă Scène de déluge/Scenă
de diluviu 12 (1818) a copilului teribil al Romantismului francez, Théodore Géricault (1791–1824) sau L’ Orage sur la
vallée de la Seine/Furtună pe valea Senei (cca. 1820–30) a lui
Georges Michel (1763–1843), un pictor complet ignorat în patria-mamă, dar supranumit Ruysdael de Montmartre în Țările
10
Martin, alături de Turner vor juca un rol primordial și în
dezvoltarea artistică a lui Thomas Cole (1801–1848), un pictor anglo-american, unul dintre inițiatorii așa numitei „Școli de pe râul
Hudson”, care reunea un grup de peisagiști americani a căror
opere manifestă o puternică predilecție pentru natura sălbatică
și grandilocventă, subliniată prin efecte atmosferice și de lumini
cu caracter dramatic. Unul dintre tablourile lui Cole în care apare
o reprezentare a ploii este View from Mount Holyoke, Northampton,
Massachusetts, after a Thunderstorm – The Oxbow/Vedere de pe muntele
Holyoke, Northampton, Massachusetts, după o furtună – Oxbow (1836).
11
Influența sa este extrem de vizibilă în pictura omonimă a lui
William Turner (1843).
12
Lucrarea are un profil coloristic, dar și anumite elemente
de compoziție similare cu cele din L’Hiver ou Le Déluge/Iarna sau
Potopul (1660–64) de Nicolas Poussin, una dintre puținele picturi ale
Barocului francez în care este reprezentată ploaia.

John Constable, Seascape Study with Rain Cloud, cca. 1824

William Turner, Rain, Steam and Speed, 1844

John Martin, The Seventh Plague of Egypt, 1824

de Jos. Dacă la Géricault, lucrurile sunt extrem de clare, în
ceea ce-l privește pe Michel sau Maître Michel, cum îi spunea Vincent van Gogh, situația este extrem de interesantă,
mai ales pentru că vorbim despre unul dintre puținii pictori
francezi ai timpului său care au ales să confere cerului o veritabilă „parte a leului” în spațiul compozițional al propriilor lucrări. În contrast cu linia dominantă în arta franceză a vremii,
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meteorologice ale Barocului și Romantismului și de excesele pluviofile ale Impresionismului – ridică anumite semne de întrebare vis-à-vis de capacitatea picturii continentului
de a prezerva și transmite cu acuratețe, prin timp și spațiu,
memoria colectivă a societăților din acest areal geografic. Sau,
de ce nu, vis-à-vis de modul în care simțul fundamental al eului
a fost afectat de-a lungul trecerii graduale de la starea artistică
de a exista într-o lume fără multe fluctuații meteorologice, la
cea de a renaște printr-un veritabil catharsis pluvial. Din acest
motiv, narațiunea ploii în pictura europeană are – aidoma
condamnării artistice la iarnă [1] – valențele unui recurs la
propria condiție umană, un recurs al perisabilului condamnat,
oarecum compulsiv, la o stare de infinit.
Théodore Géricault, Scène de déluge, 1818

în picturile lui Michel, peisajul Hexagonului este măturat
de puternice averse de vânt, de furtuni și ploi torențiale,
care se revarsă cu furie peste omniprezente mori de vânt.
Gradual, tema ploii și reprezentarea sa picturală vor inunda
spațiul romantismului francez, ajungând și în lucrările
pictorilor cu înclinații realiste precum Gustave Courbet
(1819–1877) 13 sau pre-impresioniste ca Théodore Rousseau
(1812–1867) 14.

L

imbajul vizual al ploii, adus în prim-planul dimensiunii narative de către romantici va deveni – odată cu
impresionismul – un veritabil sensum propriis al spațiului
creativ, translatat la scală mondială. Astfel, în tablourile lui
Auguste Renoir (1841–1919), Claude Monet (1840–1926),
Camille Pissaro (1830–1903), Edgar Degas (1834–1917),
Gustave Caillebotte (1848–1894), Mary Cassatt (1844–1926),
Alfred Sisley (1839–1899), Paul Cézanne (1839–1906),
Vincent van Gogh (1853–1890), Eugène Boudin (1824–1898),
Charles Conder (1868–1909), Childe Hassam (1859–1935),
Konstantin Korovin (1861–1939), Winslow Homer (1836–
1910) sau Henri Matisse (1869–1954) etc. 15 prezența ploii
nu va mai fi una circumstanțială, ci structurală 16.
Fără doar și poate însă, atipica traiectorie a reprezentării
picturale a ploii în istoria artei europene – marcată de
timidele încercări de decuplare vizuală de la hegemonia verii eterne din Evul Mediu sau Renaștere, de excentricitățile
13
Unele dintre cele mai reușite sunt cele trei lucrări intitulate
identic La trombe/Turbionul și pictate în zona faimoaselor stânci de
la Étretat între 1865–1867.
14
Semnificativ este tabloul Gorges d’Apremont, effet de pluie/
Cheile Apremontului, efect de ploaie (1858).
15
Deși de multe ori este întruchipat ca atare, Impresionismul nu
este un curent monolitic. Cu excepția lui Monet, Pissarro sau Sisley,
apartenența celorlați la curent a fost mai degrabă circumstanțială.
Legătura lor directă cu impresionismul este însă de netăgăduit.
16
Merită menționat faptul că există și impresioniști precum
Frédéric Bazille (1841–1870), Berthe Morisot (1841–1895) sau
Armand Guillaumin (1841–1927), care nu vor acorda un interes
major reprezentării ploii în lucrările lor.
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„Atunci când am realizat

studiul dedicat micii ere glaciare
medievale și prezenței temelor
hibernale în pictura europeană
am avut, deși nu neapărat
simultan, revelația
impresionantei și oarecum
îndelungatei absențe a ploii
în tablourile realizate de
maeștrii bătrânului continent.”
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Historia
O POVESTE ADEVĂRATĂ (7)
v-a găzduit cu inimă caldă și în care ați

Fiți nu numai superiorii, ci și prietenii

găsit povețele cele mai frumoase pentru și părinții soldaților ce-i veți comanda.
viața publică în care pășiți astăzi.

Ocupați-vă de păsurile lor și veți vedea

Ziua de azi este o zi de mare însemnătate cum le veți câștiga sufletele. Feriți-vă de
pentru voi, căci de acum înainte vă luați a-i întâmpina cu vorbe grele și mai ales cu
zborul în frumoasa, dar greaua carieră ce pedepse neregulamentare.
v-ați ales. Fiți în viața voastră de ofițeri,

Vă mai sfătuiesc să rezistați cu îndârjire

adevărați bărbați, pășiți în ea cu toată numeroaselor ispite ce veți întâmpina în
dragostea și cu toată însuflețirea inimilor lungul drum al carierei voastre. Opuneți-vă
voastre tinere, păstrați frumoasele iluzii tentațiunilor cu toată bărbăția, căci un pas
cu care ați îmbrățișat cariera, pentru ca la greșit vă poate surpa temelia prăbușinnevoie, când greutăți vi se vor pune în cale, du-vă.
tocmai aceste iluzii să vă dea puterea de a
trece cu ușurință peste ele.

Feriți-vă de viciul jocurilor de cărți care
degradează uniforma ofițerului și din care

Din acest moment aveți dreptul la naște lăcomia care nu trebuie să existe în

Neculai Moghior
Istoric
20 februarie 1947, Comănești–6 septembrie
2019, București

onoruri din partea subalternilor voștri. Nu armată.
uitați însă nici o clipă că aceste onoruri și

Nu voiesc a vă spulbera iluziile cu

drepturi ce vi le dă titlul de ofițeri ai armatei care intrați în carieră, păstrați-le, căci ele
române vă cer și îndatoriri mari. Aduceți-vă sunt expresiunea inimei entuziaste și
aminte de jurământul de credință ce l-ați entuziasmul nu trebuie să lipsească.
depus când ați pășit pe pragul acestei școli

Toate urările Mele vă însoțesc în drumul

și arătați-o acum prin modul cum veți ști vostru și am ferma convingere că armata
să vă faceți datoria.

va putea fi mândră de noua promoțiune de

Fiți pildă de exactitate, căci numai ofițeri și excelenți instructori.
astfel o puteți pretinde de la subalternii

Acum strigați cu toții: Să trăiască

voștri. Marea și greaua răspundere a scumpa noastră armată!” 1
pregătirii contingentelor armatei apasă pe

O

A doua zi, 2 iulie 1920, pe vechiul

umerii voștri, instructori ai tineretului de Hipodrom, aflat pe terenul din fața
adevărată definiție a nobilei mi-

astăzi. După cum veți ști să vă prezentați, fostului Club Steaua, a avut loc ceremonia

siuni de instructor și îndrumător,

ca conducători, în aceeași măsură veți de depunere a jurământului de către

pentru subordonații săi, a viitorului
cadru militar precum și un cod de bună

culege fructul muncii voastre.

recruții din Basarabia și Bucovina. Cu

Pentru a vă numi însă cu drept cuvânt acest prilej, regele Ferdinand I a rostit

conduită a acestuia sunt relevate în

buni conducători, este necesar mai întâi următoarea cuvântare:

cuvântarea rostită de suveranul român

să dați singuri dovadă de disciplină. În

la 1 iulie 1920, la întâlnirea de la

voi să se oglindească exemplul pentru și bucovinene, iarăși alipite la patria

Școala Militară de Ofițeri de Infanterie,

cei care sunteți chemați să-i conduceți, și mamă. Cu vie mulțumire către Dumnezeu

din Dealul Spirii (str. Izvor 137, în fața

să păstrați adânc săpat în inimile voastre Atotputernicul, care ne-a condus brațul ca

actualei clădiri a Ministerului Apărării)

acest sentiment al disciplinei, nu numai la să înfăptuim ceea ce de veacuri era dorul

cu absolvenții Școlilor pregătitoare de

datorie, dar și în societate.

ofițeri:

„Dragi ostași din ținuturile basarabene

fiecărei inimi românești oriunde bătea ea,

Calitatea de căpetenie a instructorului

„Am ținut să asist astăzi la sărbătorirea

este de a câștiga încrederea subalternilor

ieșirii voastre din școală, a tinerilor ofițeri,

săi prin pilda și influența educativă și

și pot zice, ieșirii din casa părintească care

morală ce o exercită asupra soldatului.

1
Ferdinand I – Discursuri, scrisori, alocuțiuni,
cuvântări și ordine de zi, text olograf, Muzeul
Militar Național „Regele Ferdinand I”, Secția
Documentare, Fond Manuscrise, Doc. 102.
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și cu mare bucurie vă găsesc azi aci, în ziua de sărbătoare în care,

„Sire,

prin jurământ, v-ați legat pentru apărarea Patriei și Tronului în fața

Senatul României întregite salută cu bucurie, respect și

lui Dumnezeu și a acestor drapele care au condus oștirile noastre,

recunoștință pe primul rege al tuturor românilor și pe iubita

ca să vă scape pe voi de o stăpânire care nu era românească și să

noastră regină, alinătoarea atâtor dureri și suferințe.

vă aducă iarăși la sânul mamei care este România Mare.

Sire,

Când v-ați legat prin jurământul acesta, cu inimă și trup

Rezultatul alegerilor parțiale, din luna februarie anul curent,

către Țară, ați intrat într-o nouă familie, care este brava oștire

dând o indicațiune precisă, a îndreptățit pe Majestatea Voastră

românească.

să facă un nou apel la țară, care, de astă dată, exprimându-și

Zi mare și frumoasă este când prin depunerea jurământului,

voința în mod liber și conștient, cu participarea tuturor partidelor

soldatul intră în familia mare a fraților ostași, căci de aici înainte

și grupărilor politice din România întreagă, a dat actualul

el este adevărat ostaș român, bucurându-se de toate drepturile și

Parlament.

trebuind să facă față la toate îndatoririle.

Senatul, cunoscând datoriile sale și punând interesele țării

Și care sunt acele îndatoriri? Să fiți frați de inimă și de sânge,
să fiți gata să apărați aceea ce este mai scump: căminul vostru,
Țara și Patria noastră, Regele și Dinastia voastră și toate acestea
din toate puterile și cu tot sângele vostru.

mai presus de orice, va lucra cu stăruință la înfăptuirea marilor
reforme de care țara are nevoie.
Pătrunși de răspunderea ce apasă asupra noastră, nu ne vom
da în lături, ci, din contra, vom munci cu râvnă spre a ne îndeplini

Gândiți-vă întotdeauna că sus în ceruri este un ochi părintesc,

greaua sarcină ce am luat asupră-ne.

care vă privește în orice clipă; gândiți-vă ca să nu pășiți greșit,
ci să apucați drumul cinstei și statorniciei ca orice bun ostaș
român.

Sire,
Marile jertfe, făcute cu atâta hotărâre și abnegație de către
viteaza noastră armată, sub conducerea Majestății Voastre, au

Atunci veți căpăta nu numai încrederea, dar și iubirea șefilor
voștri care vă vor primi și vă vor îngriji ca pe copiii lor, căci oștirea

făcut admirația lumii întregi. Ele au realizat, după atâtea secole,
idealul nostru național, visat de atâtea generații.

românească este o familie mare, care are legături tari și sfinte

Luptele de la Mărăști, Mărășești, Doaga, Grozești, Oituz și

între membrii ei, legături constatate în mersul războiului național

atâtea altele vor rămâne pentru armată și generațiile viitoare

și care constau ca toți să se jertfească pentru unul, unul pentru

titluri de glorie nepieritoare și nume sfinte în analele țării

toți și toți la rândul lor pentru Patria lor iubită.

noastre, alături de Rahova, Războieni, Cosmin, Călugăreni, Grivița,

Venirea voastră în Capitala României întregite mai formează

Plevna etc.

cheagul cel mai puternic pentru unirea în veci a tuturor Țărilor

Sire,

Românești. Prin serviciul ce-l faceți aci, în vechile și glorioasele

Întreaga națiune dorește, împreună cu Majestatea Voastră,

regimente, înfăptuiți și mai trainic unirea sacră, care cuprinde pe

statornicirea liniștii și ordinii lăuntrice, așezate pe temelii

toți fiii României Mari în interiorul acelorași hotare și sub același

puternice, spre a se da țării instituții noi politice, sociale,

acoperământ.

economice și culturale potrivite cu noua stare de lucruri și cu

Cu nădejde mă uit la voi și am convingerea că voi găsi în

nevoile timpului.

voi, astăzi și în viitor, ostași buni și vrednici, care cu credință

Opera de întregire a neamului românesc reclamă studii

nestrămutată și cu jertfa vieții lor își vor servi Țara și Patria

amănunțite, la care toate puterile vii ale națiunii, călăuzite numai

românească.

de dorul de țară și iubirea de neam, trebuie să dea tot concursul

Și acum cu toții împreună să strigăm:
Trăiască scumpa noastră oștire românească!”

lor patriotic și luminat.
2

În scurta sesiune actuală, care totuși va fi rodnică – atât de
doritor de muncă este Senatul –, lângă ratificarea Tratatelor de

Î

n legătură cu viața politică din România, dintre nume-

pace, care se impune, acest Corp va studia și cerceta în prealabil

roasele documente care se referă la aspectele caracteris-

legile decretate în mod provizoriu de diferitele guverne ce s-au

tice ale ei și la relațiile regelui Ferdinand I cu cercurile politi-

succedat și va da tărie acelora care vor fi ratificate de Parlament,

ce și legislative ale vremii, supunem atenției cititorului nostru

înlăturând astfel orice nesiguranță pentru cetățeni.

o adresă a Senatului către suveran de la începutul lunii iunie

Totodată, Senatul va cere și vota legile relative la ordinea

1920, aflată în patrimoniul documentar al Muzeului Militar

socială, precum și la dezlegarea chestiunii agrare pe care

Național „Regele Ferdinand I” din București:

guvernul le-a pregătit.
O cumpănă dreaptă între venituri și cheltuieli va stabili

2
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baze sigure și temeinice, fiind o condiție neapărată a oricărei

le așteaptă de la reprezentanții ei pentru chezășuirea muncii

dezvoltări economice și a oricărei reforme trainice.

spornice în toate direcțiile și din partea tuturor păturilor sociale.
Domnule Președinte,

Lucrările de împroprietărire a țăranilor din provinciile

Domnilor Senatori,

liberate vor fi îndrumate cu măsuri analoage celor în curs de

Evocând faptele glorioase de arme prin care oștirea română,

aplicare în vechiul Regat.
Grija nemărginită ce Majestatea Voastră a avut întotdeauna

expresia cea mai puternică a voinței naționale, a putut, cu

pentru țărănime îi va hărăzi în istorie numele de Părintele

ajutorul Atotputernicului și sprijinul moral al bărbaților patriotici

Țăranilor.

din toate colțurile României, să realizeze idealul nostru național,
Sire,

Senatul ne amintește datoria noastră, a tuturor, de a clădi înainte,

Strâns uniți în jurul guvernului Majestății Voastre, îi vom da

prin munca pașnică și încordată pentru a păstra, dezvolta și

tot concursul nostru, ajutându-l în marea operă de organizare,

întări ceea ce cu sabia am câștigat, așezând Statul nostru mărit

spre a așeza pe temelii trainice și solide statul român, astăzi

pe temelii puternice, bazate pe instituțiuni corespunzătoare cu

întregit aprope cu toată suflarea românească.

nevoile noii stări de lucruri.

Prin reformele și legile ce guvernul Majestății Voastre va

Cu plăcere constat că Senatul este pătruns de necesitatea

supune diferitelor comisiuni parlamentare spre studiere și

alcătuirii vieții noastre de Stat pe baze sănătoase dictate de

întocmire, între care una din cele mai importante este, de bună

spiritul timpului.

seamă, unificarea legislației, vom căuta a pune în armonie

Cu deosebire Mă bucur de hotărârea Domniilor-Voastre

interesul tuturor claselor sociale, fără nici o deosebire, pentru ca,

dea purcede, fără întârziere la lucrările de împroprietărire a

cu chipul acesta și cu concursul tuturor, să se poată înființa o

țărănimii de pe tot cuprinsul României întregite, pentru ca iubiții

stare de lucruri mulțumitoare și binefăcătoare pentru toți.

și credincioșii noștri săteni să-și cunoască mai curând bucata

Sire,

de pământ pe care-și vor întemeia cu dragoste gospodăria lor.

În această ocazie solemnă, Senatul este fericit a depune și

Desăvârșirea acestei opere alăturea cu regularea dreaptă și

de astă dată, la picioarele Tronului, omagiul sentimentelor de

economicește folositoare a chestiunii muncii vor fi pentru Mine

credință, iubire și devotament ce țara întreagă – de la Nistru până

cea mai duioasă înfăptuire a unei dorinți adânc sădite în inima

la Tisa – are pentru gloriosul ei suveran, înfăptuitorul României

Mea.

Mari, una și indivizibilă.” 3

Echilibrarea între veniturile și cheltuielile statului și stabilirea

La 7 iulie 1920, răspunzând la această adresă, pe lângă

unei politici financiare bazate pe realitate este întâia condiție

mulțumirile de rigoare, regele Ferdinand I se arăta pe deplin

pentru ca programul atât de vast al dezvoltării noastre în diferite

mulțumit de faptul că Senatul era preocupat de grăbirea

direcții să se poată exprima în mod temeinic.

măsurilor pentru împroprietărirea țăranilor care au participat
la război:

Încă o dată vă mulțumesc pentru bunele Domniilor-Voastre
urări, rugând Atotputernicul să vă însuflețească pe toți, fără

„Domnule Președinte,

deosebire, în simțul unirii patriotice, la înălțimea marilor și

Domnilor Senatori,

grelelor timpuri pe care le trăim.”

4

Mulțumesc cu recunoștință Senatului României întregite

La 15 iulie 1920, guvernul condus de generalul Averescu

pentru mărturisirea așa de călduroasă a sentimentelor sale de

a decretat ridicarea stării de asediu și a cenzurii cu excepția

credință, iubire și devotament pe care Mi le acordă Mie, Reginei

regiunilor de frontieră.

și Familiei Mele.

În vara anului 1920, regele Ferdinad I a fost nevoit să

Aceste sentimente, pe care le știu unanime și adânc săpate

se implice personal în soluționarea unei probleme locale,

în inima poporului Meu și împărtășite de membrii Senatului fără

care viza relațiile interetnice româno-maghiare, deplasân-

deosebire de culoare politică, constituiesc pentru Mine cel mai

du-se personal în orașul Sfântul Gheorghe și prevenind la fața

puternic imbold să pășesc înainte pe calea ce Mi-am croit-o, de

locului o situație care putea genera ușor un conflict

a pune toată dragostea și toate puterile Mele în serviciul țării
noastre.

Economistul și publicistul Eugen Sibianul, care era
președintele Asociației ASTRA și prefect al județului Trei

Primesc cu adâncă bucurie asigurarea ce-Mi aduceți că veți

Scaune, relata într-o publicație a vremii: „Era în ziua de 21

păși cu râvnă la îndeplinirea grabnică a marilor reforme, pe

iulie 1920 când Marele Rege Ferdinand I, făuritorul României

care țara, doritoare de statornicia liniștei și ordinei dinlăuntru,

Mari, a apărut în acest oraș pe o căldură tropicală, ca un simplu
vizitator, mânat de dorul și interesul național de a statornici

3

Document original aflat în patrimoniul Muzeului Militar
Național „Regele Ferdinand I”, Fond Manuscrise, Inv. Nr. 369.

4

Ferdinand I, op. cit., Doc. 104.
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prin act de organizare, o dată pentru totdeauna, ca unitățile

reformă va trebui să se întindă pe tot cuprinsul Statului Român

glorioase ale armatei române să rămână definitiv în acest oraș...

întregit, ținându-se seamă cu înțelepciune de îndreptățitele nevoi

Când s-a discutat memoriul intelectualilor secui din acest oraș,

locale în ținuturile ce s-au unit la sânul Patriei Mame.

care ceruseră mutarea unităților armatei române în alt loc,

Conștiința greutăților ce ne stau în cale și răspunderea ce

regele Ferdinand a subliniat că locul de amplasare a unităților

avem față de marile jertfe ale poporului pentru pregătirea unui

armatei române este stabilit în funcție de interesele superioare

viitor vrednic de unitatea întregului neam românesc, nădăjduiesc

de apărare a țării... dar a ținut să precizeze expres însoțitorilor săi

că ne vor îndrepta în cele din urmă la o patriotică și dezinteresată

oficiali: Fiți corecți, buni și cu desăvârșită dreptate cu populația

conlucrare a tuturor conducătorilor acestei țări, și în acest fel, prin

din aceste părți.”

5

buna înțelegere și jertfele în interesul obștesc al fruntașilor țării,

La 31 iulie 1920, după ce a primit o Adresă din partea

vom da pilda cea mai bună și mai luminoasă întregului popor,

Camerei Deputaților, asemănătoare cu aceea din partea

de la care așteptăm aceeași dragoste și râvnă pentru sănătoasa

Senatului, în răspunsul său, regele Ferdinand I, atrăgea atenția

clădire a României celei Mari.

asupra urgenței reformei agrare și a stabilirii legilor pentru

Mulțumindu-vă încă o dată pentru sentimentele ce Mi-ați
arătat, vă urez din toată inima spor bun la lucru”. 6

muncă și capital:
„Domnule Președinte,
Domnilor Deputați,

Sâmbătă, 18 septembrie 1920, era publicată, în ziarul
„Îndreptarea”, organul politic al Partidului Poporului, știrea

Urările călduroase și cuvintele de dragoste și devotament ce

că: „Duminică, 19 septembrie 1920, va avea loc în comuna

Ne aduc astăzi reprezentanții Națiunii, Mie, Reginei și Familiei

Gurbănești-Preasna, județul Ilfov, primul act de împroprietărire a

Mele le primesc cu atât mai mare bucurie, cu cât ele tălmăcesc

țăranilor din acea comună. La această solemnitate va asista d-l

un sentiment unanim de credință adânc săpat în inimile

Prim-Ministru general Alexandru Averescu”.

credincioșilor fii ai scumpei noastre Românii întregite.

Era începutul celei mai mari reforme agrare din istoria

Cu vie bucurie constat că aleșii poporului sunt conștienți

modernă a României și una din cele mai radicale din Europa.

de importanța misiunii la care sunt chemați și de datoria ce le

Primul țăran împroprietărit a fost Ilie Stan Chimingeru

incumbă, ca și de răspunderile ce au față de popor de a pune

din satul Gurbănești. El fusese participant la luptele de la

toată râvna, toată inteligența și toată abnegația lor în serviciul

Turtucaia, la Manevra de la Flămânda și la celebra bătălie a

binelui obștesc, pentru a așeza marea operă de reclădire pe baze

fantomelor albe (contraatacul în cămăși și izmene) la 6 august

sănătoase, solide și întemeiate pe cerințele vremurilor noi.

1916 de la Mărășești.

Înfăptuirea reală a reformei agrare, pe care Țara o așteaptă

Ziarul apărut marți 21 septembrie 1920 publica un amplu

cât mai neîntârziat, cât și a legilor muncitorești vor da un imbold

reportaj sub titlul: Împroprietărirea a început din care vom cita

puternic pentru refacerea economică și socială a României

pe larg:

întregite.

„Intrarea în satul Gurbănești-Preasna este împodobită printr-

Alcătuirea unui bogat echilibru, precum și unificarea

un splendid arc de flori și de verdeață. Un gornist anunță sosirea

bine chibzuită a valutei noastre vor contribui de asemenea la

automobilelor. De după muchia unui dâmb apare în profilul

consolidarea situației noastre economice și financiare.

șoselei automobilul generalului Averescu, care se oprește în fața

Domnule Președinte,

Primăriei. Urale nesfârșite cutremură văzduhul și, într-o singură

Domnilor Deputați,

clipă, Președintele Consiliului este acoperit de flori și de verdeață.

Părinteasca grijă ce împreună cu Mine purtați scumpei
noastre armate, scutul de apărare al liniștii și ordinii prin care

Se ridică mii de căciuli și urale se aud din mii de piepturi. Câțiva
invalizi ies înaintea d-lui general.

ne putem îndruma spre o sănătoasă propășire, vă va îndemna,

Primul-ministru rostește un cuvânt, după care, preotul satului,

sunt sigur, să luați grabnic măsuri pentru îmbunarea traiului

Pavel Velescu, oficiază un serviciu religios, implorând misericordia

invalizilor și orfanilor de război.

divină, cerând ca actul de împroprietărire ce se săvârșește astăzi

Cu aceeași grijă trebuie să ne gândim cu toții la stabilirea

să aducă liniștea și îmbelșugarea poporului român.

unui echilibru statornic între diferitele clase sociale numai, prin

După binecuvântarea actului de împroprietărire, vorbește

care se poate asigura adevărata ordine și o sănătoasă viață

generalul Averescu, apoi secretarul general al Comitetului Agrar

publică într-un Stat, precum și la îmbunătățirea tuturor ramrilor

citește decretul de împroprietărire, iar ministrul Agriculturii,

de adminstrație printr-o reformă bine chibzuită și întemeiată

Constantin Garoflid, spune:

pe principiul dreptății, cinstei și meritului individual. Această
5
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6
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«Suntem adunați aci pentru a realiza promisiunea făcută

Pentru a omagia sacrificiul și devotamentul suveranului

de M. S. Regele ostașilor săi pe câmpul de luptă. Astăzi începe

care pusese mai presus de toate interesul nostru național

împroprietărirea și va continua până când toți sătenii vor primi

este de menționat faptul că, după aprobarea Rezoluției de

pământul ce li se cuvine.»

Unire a Adunării Naționale de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie

Vicepreședintele Camerei, D. R. Ioanițescu, enumeră «cele

1918 și revenirea familiei regale în Capitală, deja a început să

trei fapte mari produse în vremea din urmă, care vor rămâne în

se discute despre pregătirea unei ceremonii speciale pentru

istorie: Războiul, unitatea națională și împroprietărirea la care

încoronarea primului rege al tuturor românilor, care era menită

au luat parte generalul Averescu și țărănimea română, ambele

a face o legătură simbolică între unirea realizată de voievodul

forțe contribuind la înfăptuirea României Mari.»

Mihai Viteazul și întregirea României sub conducerea regelui

La final a vorbit primarul comunei Gurbănești, care a spus:

Ferdinand I.
Ca urmare a discuțiilor purtate, în iunie 1920, din inițiativa

«Astăzi visul nostru de atâta vreme se preface în realitate și
fiecare din noi vom avea înainte brazda noastră de pământ.»

guvernului condus de generalul Alexandru Averescu, s-a creat

După ce s-a citit decizia prin care se împroprietăreau 602

o comisie care să se ocupe de pregătirea manifestărilor ce

locuitori pe o suprafață totală de 2 486 ha, Al. Ivănescu, consilier

urmau să fie organizate pentru încoronarea într-un cadru

agricol al județului Ilfov, a anunțat ordinea parcelării, generalul a

special a suveranilor României Mari. Din comisia condusă

semnat documentele, după care s-a plecat la loturi.

de generalul Constantin Coandă făceau parte importante

La ora 12.30 automobilele oficialităților și două camioane cu

personalități ale epocii: Nicolae Titulescu, Octavian Goga,

țăranii care urmau a primi pământ au pornit spre țarina moșiei

mitropolitul Primat al României, Miron Cristea, Nicolae Iorga,

expropiate...

George Enescu, pictorul Costin Petrescu ș.a.

Ordinea în care sunt împroprietăriți țăranii este trasă la

Sarcina acestei comisii nu a fost deloc ușoară, ea având

sorți. Primul împroprietărit este locuitorul Ilie Stan Chimingeru

de făcut față unor numeroase dificultăți legate de alegerea

din comuna Gurbănești. Emoționat, țăranul primește din mâna

locului unde urma să se desfășoare festivitatea, stabilirea

primului-ministru diploma de împroprietărire:

detaliilor pentru ceremonial ș.a.
Inițial, s-a propus ca acest act să se desfășoare la Alba

– Să trăiești, flăcăule, îi spune d-l general Averescu
strângându-i prietenește mâna. Să îl stăpânești sănătos!
– Să trăiți dumneavoastră care ne dați pământ, replică noul
împroprietărit.

Iulia într-un pavilion special construit. În februarie 1921 a
fost luată în discuție organizarea ceremoniei la Biserica Mihai
Vodă din București. În final a fost acceptată propunerea lui N.

– Ai să ajungi celebru, Ilie, îi spune d-l ministru Garoflid.

Iorga de construire la Alba Iulia a unei Catedrale a Încoronării.

«Și n-au să te mai cunoască cei de-acasă», glumesc câțiva

Un elev al marelui arhitect Ion Mincu, Victor C. Ștefănescu, a

dintre țărani, în timp ce Ilie își strânge cu grijă diploma pe care

întocmit proiectul și a dirijat lucrările de construcție ale acestui

i-o dădu-se domnul general Averescu.

edificiu. Catedrala avea ca model pe aceea de la Târgoviște iar

Apoi Ilie Stan Chimingeru răspunde celor care îl

pictura interioară a fost realizată de pictorul Costin Petrescu.
Piatra de temelie a fost așezată la 28 martie 1921,

chestionează:
– Câți ani ai?

construcția fiind finalizată la 8 septembrie 1921.

– 38.
– Ai copii?
– Da, patru băieți.
– Dă-i înainte cu băieții, plugarule, zise D. R. Ioanițescu,
simpaticul vicepreședinte al Camerei.

Î

n semn de recunoaștere a eroismului armatei române
în timpul războiului contra Puterilor Centrale și a

meritelor deosebite ale comandantului ei de căpetenie, la
18 august 1920, a venit la București o delegație militară

– În război ai fost?

franceză formată din mareșalul Joffre Joseph Charles Césaire,

– Am luptat la Mărășești cu Regimentul 40 Călugăreni,

locotenent-colonelul Issailly și maiorul Davy pentru a în-

Compania 7-a.

mâna regelui Ferdinand I Medalia Militară franceză și a

– Ai fost decorat?

decora orașele București și Mărășești cu Crucea de Război

– M-a decorat azi d-l general Averescu cu 5 hectare de

franceză.

pământ și nu-mi mai trebuie altă decorație, răspunde plin de
fericire cel întrebat.”

Ceremonia decorării suveranului român a avut un caracter
pur militar. La solemnitatea remiterii celei mai înalte decorații

În încheierea ceremoniei a fost trimisă o telegramă regelui

militare franceze au participat toți generalii din garnizoana

Ferdinand I și una către fostul prim-ministru liberal Ion I. C.

București. Mulțumind pentru decorația acordată, regele

Brătianu.

Ferdinand I a rostit următorul discurs:
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„Cu adâncă emoție primesc din mâinile dumneavoastră,
domnule mareșal, înalta distincție militară pe care guvernul
francez a binevoit a Mi-o conferi.
Decorându-Mă cu Medalia Militară, care împodobește pieptul
celor mai viteji soldați și al comandanților de căpetenie, Franța
a decorat întreaga Mea armată. Aceasta este o legătură și mai
trainică, care va consacra pe veci frăția de arme dintre acei ce
au luptat pentru aceeași cauză mare și sfântă. Legăturile acestei
confraternități s-au strâns în mod indisolubil pe câmpurile
noastre de luptă, a căror țărână sfântă acoperă mulți scumpi
camarazi francezi, căzuți pentru gloria comună, alături de frații
lor de arme români.
Vă rog, domnule mareșal, să fiți interpretul sentimentelor
Mele de sinceră și adâncă recunoștință pentru această nouă și
prețioasă dovadă de simpatie ce-Mi este dată de către Guvernul
Republicii Franceze”. 7
A doua zi, joi, 19 august 1920, la ora 17.00, la Arenele
Romane a avut loc solemnitatea remiterii decorației Crucea
de Război franceză orașului București. În decretul emis de
guvernul Republicii Franceze se aprecia că: „De la declararea
războiului României Imperiilor Centrale, orașul București a
suferit aproape zilnic, timp de trei luni, bombardamente aeriene
din partea inamicului, care au făcut peste 1000 de victime, fără ca
moralul populației să fie atins, sau patriotismul scăzut. A arătat
aceeași statornicie patriotică, cu toată presinea germană și a
dat probe de un înalt eroism, atât în timpul incidentelor, care au
precedat armistițiul, cât și la intrarea trupelor românești și aliate
în Decembrie 1918.” 8
Cu acest prilej, regele Ferdinand I a conferit mareșalului
Joffre Colanul Ordinului Carol I, cea mai înaltă decorație
românească în momentul respectiv. Mareșalul Joffre a fost
declarat cetățean de onoare al orașului București, iar piața de
la intrarea în Parcul Carol I a primit numele de Piața Mareșal
Joffre. După două zile, duminică 22 august 1920, a avut loc
solemntatea de decorare a orașului Mărășești.
Tot la 22 august 1920, au început la Iași ceremoniile
dedicate readucerii craniului voievodului Mihai Viteazul la
Târgoviște. Această prețioasă relicvă istorică fusese dusă în
refugiu pe drumuri de taină, în traista unui călugăr, în timpul
războiului, în Rusia, la Odesa și fusese adăpostită, în final,
în catedrala mitropolitană din Iași, unde se afla și racla cu
moaștele cuvioasei Sfânta Parascheva.
În august 1920, o delegație din care au făcut parte
mitropolitul Primat Miron Cristea, Nicolae Iorga, deputatul Ion Petrovici și alte personalități culturale și politice,

însoțită de o gardă militară de onoare, au primit misiunea
însoțirii relicvei până la Târgoviște.
Duminică, la ora 13.00, un tren special a plecat din Iași
pe traseul Podul Iloaiei–Ruginoasa–Pașcani–Mărășești–
Râmnicu Sărat–Buzău–Mizil–Ploiești–Târgoviște. După cum
relatează Ion Petrovici: „Am fost și eu desemnat în delegație,
din partea Camerei, și, după o slujbă în Mitropolia Iașului, craniul
a fost condus de un lung convoi la gară, unde a fost așezat întrun vagon, deschis pe jumătate și frumos ornat cu podoabe de
circumstanță.
Trenul nu mergea decât ziua, fiindcă urma să se oprească în
gările tuturor capitalelor de județe, de pe linia parcursului. Aici
peroanele gemeau de lume, oameni de toată vârsta, dar mai ales
copii de școală, aduși să vadă și să-și întipărească în suflet ceea
ce mai rămăsese fizic din omul care însemnase atâta în trudita
noastră istorie națională.” 9
Joi, 26 august 1920, la ora 9 dimineața, trenul special a
ajuns în gara Târgoviște. De aici, depusă pe un afet de tun,
însoțită de o gardă de onoare formată din trei detașamente
provenite de la Regimentul 6 „Mihai Viteazul” și Regimentele
62 și 68 Infanterie, relicva a fost transportată la Mănăstirea
Dealul unde, la ora 11.00, după sosirea cortegiului și a
regelui Ferdinand I în curtea mănăstirii, mitropolitul Primat
Miron Cristea, mitropolitul Pimen al Moldovei și mitropolitul
Nicolae al Ardealului împreună cu un sobor de preoți au
oficiat un ceremonial religios iar regele Ferdinand I a rostit o
cuvântare la solemnitatea aducerii capului lui Mihai Viteazul
la mănăstirea Dealul:
„Însuflețit de aceeași patriotică pietate cu care M-am închinat
la Putna umbrei Marelui și Sfântului Ștefan, vin azi, împreună
cu D-voastre să aduc, ca Rege al României întregite, prinosul de
recunoștință și preaslăvire față de osemintele acestei mărețe
figuri a Istoriei Românilor. Cu evlavie și plini de admirație ne
descoperim și plecăm capetele noastre înaintea Ta, Viteze Mihai,
care ne-ai fost o stea lucitoare în timpuri de grea încercare și
un izvor nesecat de îmbărbătare pentru ostașul nostru în toiul
luptei, iar pentru întregul neam românesc ai fost încă mai mult:
simbolul viu și glorios al unității naționale.
Lăsat-ai undeva, în Capitala unei mari Împărății din vremuri
trecute – care s-a folosit mult de sabia-ți cuceritoare, dar drept
răsplată ți-a pregătit în taină pieirea – aceste cuvinte scrise
cu însăși mâna Ta: Și hotarul Ardealului, pohta ce am pohtit,
Moldova și Țara Românească.
După trei veacuri de luptă și îndelungate suferințe, prin grele
jertfe de sânge izbutit-am a-ți aduce la îndeplinire pohta ce ai
pohtit: Țara Românească întreagă și nedespărțită și-a dobândit

7

Neculai Moghior, Ion Dănilă, Leonida Moise, Ferdinand I. Cuvânt
pentru întregirea neamului românesc, Doc. 69, București, Editura
Paideia, 2018.
8
Dr. Vasile Bianu, Însemnări din Răsboiul României Mari, tomul II,
Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1926, p. 428.
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9
*** Mărturii contemporane. Regele Ferdinand I. Amintiri de pe la
cei ce l-au apropiat, adunate de G. N. Budișteanu, București, 1933,
pp. 274–275.
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Sarcofagul cu capul lui Mihai Viteazul de la Mănăstirea Dealu

neatârnarea în marginile hotarelor pentru care ți-ai dat viața.
Dreptatea a învins, iar jertfa Ta n-a fost în deșert.
De aceea ți se închină azi, ca eroului național, milioane de
inimi românești. Te salută din cer sufletele miilor de ostași cărora,
jertfindu-și ca și Tine viața pentru măreața idee a unirii, le-a fost
dat să fie executorii Testamentului Tău. Cu noi toți se bucură și
sufletele întâilor Voievozi Basarabi, ale căror rămășițe au fost
descoperite de curând în străvechea Biserică Domnească din
Curtea de Argeș; parcă le-a ajuns prea strâmt lăcașul lor în zilele
noastre, când atâta s-au întins hotarele Țării, ai cărei întemeietori
au fost și ei.
Dea Domnul ca mărimea jertfei lui Mihai Viteazul și amintirea
pururea vie a suferințelor seculare ale unui neam întreg, precum
și a măreței răsplăți prin izbânda noastră, să ne fie îndemn
statornic spre înălțarea sufletelor către acea unire a tuturor, de
la mic până la mare în munca pentru binele obștesc, prin care
să putem consolida ceea ce ne-a ajutat Dumnezeu să câștigăm,
căci grea este răspunderea ce avem în față de trecutul și viitorul
neamului românesc.” 10
Cu prilejul acestei solemnități a fost înființat și Liceul
Militar de la Mănăstirea Dealul. Adresându-se elevilor acestei
școli, regele Ferdinand I a spus:
„Iubiți școlari,
Acea patriotică inimă românească prin stăruința căreia s-a
înființat școala voastră lângă locul de odihnă a lui Mihai Viteazul
10

Ferdinand I, op. cit., Doc. 106.

s-a gândit cu drept cuvânt că tinerele voastre suflete se vor încălzi
de faima și aureola acestui mare Domnitor și că învățămintele
vieții sale, atât de bogate în fapte de vitejie, se vor sădi mai adânc
în inimile viitorilor conducători ai iubitei noastre armate.
Voi sunteți bucuria pururea înnoită a măreței umbre care vă
ocrotește. Vouă vă este dată credincioasa pază a acestei sfinte
rămășițe.
Fiți vrednici de această mare cinste.” 11
În continuare, au rostit câte un scurt cuvânt mitropolitul
Primat Miron Cristea, deputatul Ion Petrovici, profesorul
Nicolae Iorga și profesorul Ioan Lupaș din partea Universității
din Cluj. A urmat un impresionant ceremonial militar
executându-se 101 salve de artilerie, iar craniul a fost depus
în sarcofagul de marmură albă din dreapta pronaosului
bisericii.
Cezar Petrescu relatează că: „Sfintele oseminte le-a coborât
regele Ferdinand I cu mâna sa în mormânt. A desprins de la gâtul
său crucea Ordinului «Mihai Viteazul», a vitejilor pe câmpul de
bătaie, și a pus-o cu smerenie pe osemintele vijeliosului căpitan
de războaie...
În straie de ostaș, regele Ferdinand I rămăsese cu fruntea
descoperită în fața mormântului. Îl înconjurau generalii bătăliilor,
sfetnicii din anii grei ai pribegiei, feciorii tineri ai școlii militare
de la Mănăstirea Dealu, unde se pregătesc viitorii ofițeri. Era
blând soarele de august. Se întindea deasupra țării un sfârșit
de vară coaptă, cu roadele pârguite, cu foșnet de frunze late în
porumbiști. O vară de pace și belșug, cum vin să aline sufletele
după urgia războaielor.
Regele Ferdinand I a suspinat.
Se simțea obosit înainte de vreme. Se simțea împresurat de
alte răspunderi și potrivnicii acunse. Anii cei grei i-au cuibărit
boală în trup. Și sfetnicii, dincolo de smerita tăcere, își arătau unii
altora vârful dinților. Unirea și pacea nu intrase în toate sufletele,
așa cum înălțase el rugare, pe celălalt mormânt, al lui Ștefan cel
Mare și Sfânt.” 12
Fragment din cartea în pregătire
Primul rege al tuturor românilor, volumul II
11

Idem, Doc. 107.
Cezar Petrescu, Cei trei regi, București, Editura Fundația pentru
Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1935, pp. 112–113.
12

„Grija nemărginită

ce Majestatea Voastră a avut
întotdeauna pentru țărănime
îi va hărăzi în istorie numele
de Părintele Țăranilor.”
17
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Vorbe cu tâlc
ACADEMIE...
Este suficient să pomenim exemplul
oferit de Oxford English Dictionary sau de

Dan Caragea
Lingvist, eseist, critic de artă,
traducător

extins, este încă prezent în spaniolă,
portugheză etc.

Trésor de la Langue Française, pentru a

Printre lingviștii din Québec a apărut

închide definitiv discuția cu cei ce mai

termenul „onomastisme” („Tout mot issu

cred că nu avem nimic de schimbat.

d’un nom propre”), creat de Jean-Claude

Nu este locul aici să adâncim critici-

Boulanger, în 1986 (cu sensul actual).

le și lupta cu morile de vânt. Când mi

Exemplul clasic este „poubelle” (rom.

s-a propus această rubrică, am spus că

pubelă), coș de gunoi, după Eugène

aș trata cu drag unele din acele cuvinte

Poubelle, prefect al Senei, preocupat de

care au la bază un nume propriu. M-am

igiena Parisului și de trierea deșeurilor

ferit însă să le numesc în vreun fel și veți

menajere (cuvântul a intrat în dicționar

vedea îndată de ce.

foarte devreme, în 1890). Pentru desem-

Pe vremea studenției mele le spu-

narea diferitelor categorii rezultate, am

neam eponime. Mare mi-a fost mirarea

putea spune antroponimisme, toponi-

să văd că DEX-ul (2009) nu suflă o vorbă

misme etc. Pe această linie de abor-

despre sensul lingvistic al acestui cu-

dare, onomastismul se deosebește de

vânt:

eponim prin faptul că acesta se referă
EPONÍM, -Ă, eponimi, -e, s. m., adj.

la lexicalizarea unui nume propriu prin

1. S. m. Magistrat care, în Antichitate,

conversiune și schimbarea categoriei

dădea numele său anului. 2. Adj.

morfologice (petrarchist din Petrarca).

Care dă numele său unui oraș, unei

Astfel, eponimul și antonomaza („figu-

regiuni etc. – Din fr. éponyme.

ră de stil care constă în folosirea unui
nume propriu în locul unui nume co-

Singurul dicționar care a tratat

mun sau a unui nume comun ori a unei

acest sens a fost Dicționarul de termeni

perifraze în locul unui nume propriu”,

lingvistici 1998, unde putem citi:

DEX) sunt subordonate onomastismu-

EPONÍM s. n. (< fr. éponyme, cf. gr.

U

nul dintre neajunsurile lexicografiei noastre academice este felul

lui.

epi – pe, onoma – nume): nume de loc

La unii lingviști europeni întâlnim,

sau de oraș provenit de la numele

după italiană, deonomastic (procesul fi-

unei persoane, ca Miloșești (numele

ind deonomastica; aidoma în germană,

unei comune din județul Ialomița)

Deonomastik), termen creat în 1982 de

< Miloș (Obrenovici), craiul sârbilor, +

către Enzo La Stella.

expediat cu care a fost tratată etimolo-

suf. -ești; Caracal < Caracalla (împărat

deonomàstico agg. e s. m. [der. di

gia în articolele de dicționar. Meteahna

roman); București < Bucur (cioban) +

onomastica, col pref. de-] (pl. m. -ci).

se trage de la vestitul Dicționar al limbii

suf. -ești etc. În antichitate, aceste

– 1. agg. e s. m. Relativo a vocabolo

române, unde îndrumătorii (de ar fi să o

nume se dădeau anilor, după nume-

derivato da un nome proprio o da

luăm de la a patra încercare, cea a lui

le primului arhonte al Atenei sau al

un cognome: parole d.; come s. m.

Sextil Pușcariu), au tratat proveniența

unuia din cei doi consuli ai Romei.

studiare i deonomastici italiani. 2.

printr-un simplu „din”. Singura excepție,

agg. Relativo alla deonomastica: uno

în afara Academiei, o reprezintă dic-

Așadar, putem fi liniștiți în privința

ționarul lui Augustin Scriban, 1939, ope-

numelor de locuri sau orașe. Dar oare

ră necontinuată și care tratează așa cum

unde vor intra celelalte? În lingvistica

Merită toată lauda dicționarul lui

se cuvine etimologia.

de aiurea termenul eponim, cu sens

Wolfgang Schweickard, Deonomasticon
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Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da
nomi di persona, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1997 și urm.
La noi totul este recent și încă neașezat. Au intrat unele

A

cestea fiind spuse, ar fi poate mai bine să considerăm
ca etimologie: fr. académie, it. accademia, lat. med.

academia, acesta din urmă din gr. akademeia.

exprimări ca formații deonomastice (Mioara Avram, 1996), dar,

Numele Academia provine de la grădinile lui Academos

cel puțin deocamdată, termenul răspândit este cel de eponim.

de lângă Atena unde Platon dădea învățătură discipolilor

Spre consultare: Octavian Laiu-Despău, Dicționar de eponime,

săi. Academos este un erou mitologic care apare în povestea

Timișoara, Editura Eurostampa, 2003. Iată și o scurtă descriere,

răpirii Elenei de către Teseu. Pentru a evita războiul, acesta

publicată la ediția a doua (Saeculum I.O., 2006):

le divulgă fraților Elenei, lui Castor și lui Polux, locul unde
care

sora lor se afla ascunsă. Se spune că tot acolo s-ar fi aflat

provin de la nume proprii) cuprinde 1200 de cuvin-

mormântul lui Academos, în apropiere de Keramicos, cimitirul

te-titlu. La selectarea cuvintelor s-a ținut seama de

vechii Atene, înconjurat de acele grădini sacre. Cert este că

răspândirea acestora, de circulația lor, de certitudinea sau

pe acest loc și-a așezat Platon academia sa (386–385 î.Hr.).

incertitudinea etimologiilor și, nu în ultimul rând, de pi-

Numele școlii filosofice platoniene s-a suprapus, cum arată

torescul și insolitul istoriei unor cuvinte. Marea majorita-

unii cercetători, peste numele mai vechi al locului, Hekademeia,

„Dicționarul

de

eponime

(termeni

comuni

te a cuvintelor se regăsesc în dicționarele uzuale. Unele

adică „în afara zidurilor” Atenei. În limbile romanice, termenul

cuvinte citate – e drept, nu multe la număr – nu apar

este atestat mai întâi în italiană, secolele XIII–XIV, apoi în

(încă) în dicționare (ex. Lolita, potemkinadă, skanderbeg),

franceză, 1508–1517.

dar sunt utilizate în limbajul comun și în mass-media. De
asemenea, s-au adăugat unele arhaisme si regionalisme
(încă) menționate de dicționare (ex. cârjaliu, cocie, lipscan,

Să vedem acum cum a tratat Academia noastră acest
cuvânt „oglindă” în propriile sale dicționare.
Dicționarul limbii române, de A. T. Laurian și I. Massim, a
fost o catastrofă de proporții, posibilă doar într-o țară umbri-

misir ș. a).”

tă încă de delirurile lui Heliade și discipolii. Expresia celui
*

mai umilitor complex de inferioritate, suferind sincer că limba
noastră e prea amestecată și nu are „puritatea” italienei,

ACADEMIE. DEX-ul (2009) spune că provine din franceză

Laurian și Massim au scos un dicționar doar cu cuvinte lati-

și latină. Augustin Scriban (1939) dădea latina, dar și italiana

no-romanice unde ponderea neologică este sufocantă, restul

și rusa. Înainte de a expune o părere despre acest cultism, să

fiind mutat într-un glosar de străinisme condamnabile. În

vedem cum stăm cu istoricul atestărilor.

plus, ca și la latiniștii ardeleni, ortografia s-a dovedit și

Deși figurează într-o lucrare de referință (Gheorghe
Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, Dicționarul

în Principate un coșmar, inventându-se tradiții de scriere
etimologică într-o limbă adaptată buchilor.

împrumuturilor latino-romanice în limba română veche

Privind articolul dedicat „academiei”, trebuie să spunem că,

(1471–1760), București, Editura Științifică, 1992), termenul

deși puternic influențat de lexicografia străină, merită o bună

„academie”, cum bine a observat Florica Dimitrescu, nu este

apreciere. Iată și sensurile: I, grădina ateniană unde Platon a

atestat în documente scrise în intervalul la care face referire

fondat școala; II, sectă (școala filosofică) în comparație cu alte

dicționarul (apare, în schimb, „academic” la stolnicul Constan-

secte (peripatetică, stoică, epicureică); III. 1, școală superioară

tin Cantacuzino, la 1667). În lexicografia secolului al XIX-lea,

(azi universitate); III. 2, școală specială, ca de exemplu

„academie” figurează la Ion Budai-Deleanu, 1818 (Lexiconu

Academia Militară, Academia de Arte Frumoase; IV, societăți

romănescu-nemţescu), la J. A. Vaillant, 1839 (Vocabular purtăreţ

pentru propagarea științelor, literelor și artelor. Viziunea

rumănesc-franţozescu şi franţozescu-rumănesc), la P. Poenar,

este istorică, de la sensul cel mai vechi la cel mai recent, iar

F. Aaron, G. Hill, 1849 (Vocabular franţezo-românesc) etc.

tratamentul enciclopedic era în acord cu dicționarele epocii.

În scrieri, l-am găsit, cu sensul de școală înaltă, la Dinicu

Hasdeu ignoră acest termen în Etymologicum (o altă

Golescu, într-o definiție a arhitectului: „Arhitecton este cel mai

idiosincrazie, de data aceasta împotriva neologismelor!),

mare peste meșterii zidăriii, căruia noi îi zicem meimarbașa.

oricum o operă superioară, dar fără norocul de putea fi și

Dar învățat la academie, și cu știință de toate aceste lucruri.”

terminată. Carol I nu s-a dat bătut, așa că după încercarea

(Însemnare a călătoriii mele, 1826), dar cercetarea mea nu

lui Al. Philippide, care a contribuit și el cu mii și mii de fișe,

este exhaustivă. După 1840 apare mai frecvent la Asachi,

a mai apucat să vadă primul volum (A–B, 1913), din lucrarea

Kogălniceanu și alții.

pe care o conducea acum Sextil Pușcariu. La aceasta dispare
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enciclopedismul, etimologia este redusă la simplul „din”, dar
amprenta stilului lexicografic cu sprijin istoric și cultural se
vede:
ACADEMÍE, s. f. „Académie”. 1°. † Școală înaltă, care de
obicei nu avea, ca universitatea,, toate facultățile. Fusese
chemat de Domnul Moldovei ca dascăl de matematică şi
filosofie la Academia din Socola. EMINESCU, N. 52. Chiar şi
în înțeles de „universitate”. Vai! tot mai gândești la anii, când
visam în academii,/ Ascultând pe vechii dascăli, cârpocind la
haina vremii, idem, P. 230. | P. ext. Așezământ privat, in care
se învață practica mai adâncă a unor arte sau meşteşuguri.
Academia de muzică şi artă dramatică din Bucureşti (cfr.
c o n s e r v a t o r). Absolvent al academiei de croitorie
din Dresda. Academie de biliard. || 2°. Societate de scriitori
şi de învățați (în unele ţări şi de artişti) recunoscută ca
instituţie de stat. Membrii ei se aleg pe viaţă de colegii lor.
Analele Academiei Române. | Spec. Academie = „Academia
Română”. Şedinţele Academiei se ţin vinerea. Accentuat de
unii după lat. şi: académie. — N. din fran.
(DICȚIONARUL LIMBII ROMÂNE, București, Librăriile
Socec & Comp. şi C. Sfetea, 1913)
Vivat Academia!
Lisabona, Portugalia

„Când mi s-a propus
această rubrică,
am spus
că aș trata cu drag
unele din acele cuvinte
care au la bază
un nume propriu. [...]
Numele «Academia»
provine de la grădinile
lui Academos
de lângă
Atena unde Platon
dădea învățătură
discipolilor săi. ”

Academia lui Platon, mozaic, Pompei, sec I î. Hr., Muzeul Național Arheologic, Napoli
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Universalia
POEME DE TAREK ELTAYEB (EGIPT)
Traducere din limba arabă de George Grigore

Tarek Eltayeb și George Grigore
Tarek Eltayeb s-a născut la Cairo în 1959, într-o familie cu
origini sudaneze. În 1983, absolvă Facultatea de Comerț din cadrul
Universității Ayn Shams din Egipt. În 1984 se stabilește la Viena iar
în 1994 obține titlul de doctor de la Universitatea de Economie și
Afaceri din Viena. Lucrează ca profesor univesitar, cu ample colaborări
la mai multe universități austriece.
Din 1985 și până acum a publicat două romane, două volume de
nuvele, o piesă de teatru și cinci volume de poezii.
Dintre volumele de poezii amintim: Niciun păcat (2011), Am vândut pământul și ne-am mulțumit cu praful (2010), O oarecare bănuială
(2007), Piața lui Dumnezeu (2006), O valiză plină cu porumbei și gângurit
(1999). Poeziile sale au apărut în diferite antologii literare și în reviste
din întreaga lume. A fost tradus în numeroase limbi europene.
A participat la Programul internațional de scriere de la Universitatea din Iowa, SUA, 2008. Lectorship in Creative Writing (BTL) pentru scriitori arabi tineri, Universitatea din Iowa, 2009 și 2010; invitat
la festivaluri de literatură internațională (Macedonia, Franța, Italia,
Marea Britanie, SUA, Olanda, Venezuela, Nicaragua, China, Siria, Egipt,
Columbia).
Printre multele premii pe care le-a primit de-a lungul vremii se
numără și Marele premiu pentru poezie obținut în 2007 în cadrul festivalului „Nopțile de poezie” de la Curtea de Argeș.

Femeia Dunării
Douăsprezece ceasuri și câteva minute numărate
Dunărea spumegă ca laptele dat în clocot
Acoperindu-ne vârfurile degetelor
Pe țărm
Ne jucăm voioși precum copiii în noroiul
satului
Ne perpelim în clocotul fluviului
Pe când timpul ne ațipește în mâini
Înainte de albastrul rămas-bun
De împăturirea răvașului din palmă ca
Buricele degetelor să-l ferească
De joaca vântului peste Dunăre
De topirea în vâltoarea fluviului
Viena, 27 aprilie 1993
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Fracturarea unui loc la asfințitul vremii
La asfințitul unei zile
În puterea iernii
Cu sare într-o mână
Cu coji de pâine în cealaltă
Am în inimă o vreme ce se-ntinde
Iar între carnea pieptului și cămașă
O sticluță de parfum întru aducerea aminte a locului
Sunt deasupra lumii cu toate poverile mele
Ceasuri
Aterizează cu mine pe Schwechat
2
Ochi-mi trec lângă un șofer de taxi
Peste lumea cu literele ei noi
Luminile amintesc de strălucire și viață
Lumea de afară așteaptă căldură din trupul meu
Ochi-mi lângă un șofer de taxi trec
Peste ușile închise ale caselor
Peste ferestre închise
Peste fete ce zâmbesc fără grijă
Căutând balcoane ascunse
Ochi-mi zăbovesc peste o dunăre
Care nu va mai fi
La asfințitul acestei zile
În puterea acestei ierni
3
Albastre
Douăzeci și cinci de ani
O valiză grea
Și cu mine
Coborâm
Capul îmi trage trupul
Trupul îmi e valiza,
Iar valiza, cei douăzeci și cinci de ani
Pe lungul coridor al aeroportului
Către un drum și mai lung
Până la o cameră cu lumină chioară
Și culori terne
Cu un singur bec
Cu un singur scaun nou
Îmi pun valiza pe dulap
Fixez câțiva ani pe pereți
Printre crăpături
Și cu tălpile pe podeaua rece
Caut un covoraș
Un băț de chibrit
Apoi ciorapi și încălțări
4
Sarea mi se topește-n mână
Cojile de pâine se usucă
De uitare
Sticluța de parfum iese de la căldura pieptului
Și face ritualul de inițiere a locului
O pulverizez
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În duhul camerei
Închid ochii
Tremur
Îmi scot hainele din valiză
Mă descurc cu celelalte poveri
Pun o casetă cu-n cântec ce m-a însoțit
Cu care astup fractura locului
Privesc de după zorii ferestrei
Ferestrele sunt încă închise
Și ușile
Și strada e pustie
Zdrăngănitul unui tramvai se aude departe
Târăitul unui tren peste pod
Mă apropii de trăsăturile locului
Și timpul se rătăcește de mine
Uit să-mi întorc ceasul
Se oprește
Îmi amintesc doar că lumea
A aterizat cu mine la asfințitul ei.
5
Aprind o lumânare
Mă întovărășește închipuirea-mi pe pereți
Printre cuie și crăpături
Și ani agățați
Îmi potrivesc ceasul
Și aproximez un nou timp
Pentru căsuța zilelor
Mă uit apoi la pozele alor mei
Ale prietenilor
Citesc un discurs
Pe care l-am scris în pripă
Și l-am înfundat în buzunar
Lângă parfum
Cu puțin inainte de clipele plecării
6
Mă revăd înconjurat de prieteni
Felicitându-mă și luându-și rămas-bun
Pizmuindu-mă pentru norocul de-a călători
Clinchet de cești de ceai
Voci amestecate
Râsete, saluturi de bun-venit și bun-rămas
Hărtii de scris
Făgăduieli de corespondeță
Apoi pregătirea valizei
Îmi amintesc cum am fugit de pregătirea plecării
7
În ziua următoare soarele apune
Se obișnuiește cu absența
Se rătăcește
Iar norii devin cavalerii cerului
Eu însă caut mereu spre cerul absent
Dispar în spatele norilor
Unii spun credincios
Alții spun visător sau nebun
Uitându-mi tremurul pleoapelor
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Și pașii pe covorul alb
În fiecare zi
Iau drumul poștei
Cu portofelul burdușit de adrese
Cu câteva timbre poștale
Mărunțiș pentru telefoane
Și pentru ceai fără mentă
Mă întorc cu o cheie
Sunt obsedat de deschiderea căsuței poștale
Ori de câte ori trec pe acolo
8
Schimb ritualul salutului
Îl fac mai ușor
Schimb litera și accentul
Căci inima mea nu izbutește să imite
Ei se înfurie că întârzii mereu
Și traduc neabătut
„In sha’ Allah”-ul meu cu
„s-ar putea”
iar eu traduc „nu”-ul lor
cu „in sha’ Allah”
Gustul apei s-a schimbat
Simțurile sunt confuze
Ochiul care a trecut lângă șoferul de taxi
Peste marginile orașului
Vede acum un vis care se tot lungește
9
De mirosul Dunării
Mă voi îndrăgosti
Cu literele oamenilor
Mă voi obișnui
Sarea mării
Va fi înlocuită de sarea munților
Gustul apei
Mă lipsește de setea timpului și a locului
Doar pielea rămâne tot țepoasă
Nu mai suportă atâta lână
Atâta înfofolire
Gura urăște zâmbetul mincinos
În fața oaspeților

Noaptea închid fereastra
Să nu intre bezna de afară
Mă gândesc să cumpăr un bec mai luminos
Deschid dicționarul
Și întreb
12
Bucuria este ostatica iernii
a norilor
puși pe așteptare
Visez la locuri vechi în vremuri noi
Râd ca să mă încălzesc
Mă trezesc pentru truda zilnică
Care așteaptă în cutele hainelor mele
Visul cuibărit în valiză își bate joc
Deasupra dulapului părăginit
Într-o cameră îmbătată de propria-i înstrăinare
Îmbibată cu visurile nebunilor de peste zi
Și nebunia visătorilor de peste noapte
13
Aștept acum ca lumea să urce
În răsăritul zilei
În căldura glasului
Cu sare într-o mână
Cu parfum într-alta
Cu o zi curată ce se primenește
Sunt deasupra lumii cu poverile mele
Ceasuri
Ce vor ateriza cu mine
La soare
Viena, iarna cea lungă din 1996

10
Prin telefon vin glasuri
Ce se insinuează în oasele trupului
Pieptul își caută sticluța cu parfum
Să se apere de duhul gerului
Pielea își va aminti acoperământul de lână
Sudoarea dispare treptat
Revoltându-se din supunere față de un vechi tatuaj
Din Ayn Shams
11
Ploaia lumii care m-a coborât
În asfințitul zilei
Este o întrebare
Ce se îmbracă în alb pe drum
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Universalia
POEME DE KRISTINA LUGN (SUEDIA)
Prezentare și traducere din limba suedeză
de Daniel Onaca

Daniel Onaca
Poet, dramaturg, traducător, critic literar
Malmö, Suedia

În luna mai a acestui an s-a stins din viață
Kristina Lugn, una dintre cele mai apreciate
autoare suedeze contemporane, fostă membră a Academiei Suedeze. Autoarea s-a născut
în 1948, în regiunea de nord a Suediei, numită
Uppland. Sensibilitatea, deschiderea și limbajul direct i-au asigurat simpatia cititorilor. Dar
nu a fost totdeauna așa. O lungă perioadă de
timp, poeta a fost expusă urii și disprețului.
Prima sa plachetă de poezii, intitulată om jag
inte (dacă nu, 1972), aborda teme sumbre cum
ar fi maternitatea, singurătatea, moartea și
complicata relație dintre sexe. Au urmat câteva culegeri cu titluri bizare precum: Soțului
meu, dacă ar ști să citească (1976), Ucide-l!
(1978) și Dacă auziți o împușcătură... (1979).
Abia cu volumul Caut contact cu un domn în
vârstă, cultivat (1983), unde, și acolo, exprima
durerea, dorul, angoasa…, a cunoscut succesul. Tot scrisul Kristinei Lugn tratează, în
fond, teama de a-i pierde pe cei apropiați și
chiar pe sine însăși. Poeta a fost copleșită cu
numeroase premii literare. Motivația juriului
care, în anul 2014, i-a acordat unul din aceste
premii, sună astfel: „Ca recunoaștere a simțului
ei aparte pentru frumos și pentru neînțelesul –
deopotrivă dramatic și umoristic – care îndeamnă la reflecție și angajare... ”. Sunt cuvinte care
sintetizează perfect întreaga creație a autoarei recent dispărute.

Kristina Lugn. Fotografie de Hilda Montelius
Hellgren, din colecția privată a fiicei
scriitoarei, Martina Montelius

om jag inte (1972)

mie dacă nu (1972)

om jag inte hade tyckt så mycket om henne
skulle jag säga om min vän Gun
att hon var en trevlig och tämligen anständig människa
nu säger jag att hon var
bara ett liv
nära vacker nära ful nära sorg
och just på grund av detta
dog hon av ensamhet
äktsvensk vara
satt i elektrisk stol, levande balsamerad
Stockholm, Tomtebogatan
inte långt från tunnelbanan
och det finns många av hennes sort

dacă nu mi-ar fi plăcut mult
aș spune despre prietena mea Gun
că era o persoană drăguță și
rezonabilă
acum spun că a fost
doar o viață
nici frumoasă nici urâtă cam tristă
și tocmai din cauza asta
a murit de singurătate
produs suedez autentic
stătea pe un scaun electric, îmbălsămată de vie
Stockholm, Tomtebogatan
nu prea departe de metrou
și așa ca ea sunt multe altele
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Bekantskap önskas med äldre bildad herre (1983)

Caut contact cu un domn în vârstă, cultivat (1983)

Ganska nära himlen
i ett hus som är ganska
grått i ett rum med fina tapeter
bor lilla Liselott
Och hennes vidriga mamma
bor faktiskt också där
hon står vid spisen och röker
och undrar var Liselott är
[…]
när kärringen sitter i köket
och gastar: skynda dej nu
du ska äta och pinka och klä dej
för klockan är fem över sju
tar Liselott tyst och stilla
sin färgglada täckjacka på
och utan att klaga det minsta
bestämmer hon sej för att gå
Då kommer en fågel fjärranifrån
[…]

Aproape de cer
într-o casă cam gri
într-o cameră cu tapete frumoase
trăiește micuța Liselott
Insuportabila ei mamă
locuiește și ea acolo
stă lângă sobă și fumează
întrebându-se unde e Liselott
[...]
babornița stă în bucătărie
și strigă: hai grăbește-te
să mănânci să faci pișu să te îmbraci
ceasul e șapte și cinci
Liselott își ia tăcută și cuminte
canadiana ei în culori vii
și fără să se vaite deloc
se îndură să plece la drum
Atunci vine o pasăre de departe
[...]

Hej då, ha det så bra (2003)

Adio, rămâneți cu bine (2003)

Sorgen har en näckros i sin sjö.
Där ska jag ansöka om uppehållstillstånd
och möta min blick
i det fridlysta landskapet
mellan min förlust
och mig.

Durerea are un nufăr în lacul său.
Acolo voi solicita permis de ședere
să-mi întâlnesc privirea
în peisajul odihnitor
între mine și pierderea
de mine.

Och sedan ska ta ifrån mig vapnen
och knäppa mina händer
och sluta mina ögon
och öppna buren
och låta min fågel flyga
i verkligheten.

Pe urmă îmi voi scoate armele
îmi voi împreuna palmele
voi închide ochii
și voi deschide colivia
lăsând pasărea mea să zboare
în realitate.

(31)

(31)

Jag mötte resenärerna
i trånga hålrum
under hjärtat
i aldrig kartlagda tunnlar har jag sett
mina vänner gå
en och en
i stor plåga.
Ingen enda av dem benådades.
Vi var alla rädda intill slutet.

I-am întâlnit pe călători
în spații înguste
sub inimă
i-am văzut în tuneluri nicicând cercetate
pe prietenii mei mergând
unul câte unul
în chinuri mari.
Niciunul dintre ei nu a fost grațiat.
Tuturor ne era teamă până la capăt.

(32)

(32)

Muskelmassan krymper
när man blir äldre.
Modet sjunker.
Förmågan att uthärda
är på topp.

Masa musculară se micșorează
pe măsură ce îmbătrânești.
Curajul scade.
Capacitatea de a îndura
este perfectă.

*

*

Du ska få ett panoramafönster
i barnbidrag.
Stjärnhimlen ska vara din vardagsrumstapet
och Mozart ska skriva musiken.

Vei primi o fereastră panoramică
drept ajutor pentru copil.
Cerul înstelat va fi tapetul din camera de zi
iar Mozart va scrie muzica.
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Du ska få ett hem som älskar dig.
Du ska få sinne för humor.
Och Strindbergs samlade verk.
Och alla mina barnbarn.
Min present till dig är att du ska tala många språk
och tåla allt slags väderlek.
Du ska få god markkontakt
och svindlande takhöjd med stuckaturer.
Du ska få ett liv som förlåter dig allt.
Klar i tanken ska du vara.
Och stark i känslan.
Du ska få ha roligt.
Allt detta står i hemförsäkringen.
Du ska få vara i fred.
Mitt underhållsbidrag till dig är att
du aldrig någonsin
kommer att sluta hoppas.
Du ska få ett modigt hjärta.
Och ett dristigt intellekt.
Ett vänligt leende ska gå genom hela din resa.
En frisedel ska jag sända
från min ensamhet.
Du ska inte få ärva någonting alls av mig.
Men du ska få alla pengarna.
Och ett gott omdöme.
Den du litar på släpper inte din hand.
Min julklapp till dig är att om du faller
ska medmänniskorna glädjas åt att få ta emot dig.

Vei primi un cămin plin de iubire.
Vei primi simțul umorului.
Și operele complete ale lui Strindberg.
Și toți nepoții mei.
Vei primi darul de a putea vorbi în mai multe limbi
și de a suporta toanele vremii.
Vei primi un bun contact cu pământul
și un tavan cu stucaturi amețitor de înalt.
Vei primi o viață care îți va ierta totul.
Cu mintea limpede să fii.
Și tare în simțuri.
Te vei putea distra.
Toate sunt trecute în cartea de asigurări.
Vei avea parte de tihnă.
Aportul meu la întreținerea ta este că
absolut niciodată
nu vei înceta să speri.
Vei primi o inimă curajoasă.
Și un intelect îndrăzneț.
Un zâmbet prietenos te va însoți tot drumul.
Îți trimit un permis de liberă trecere
din singurătatea mea.
Nu vei moșteni chiar nimic de la mine.
Dar vei avea toți banii.
Și o bună judecată.
Cel în care ai încredere nu își va retrage mâna.
Cadoul meu de Crăciun este că dacă vei cădea
semenii tăi se vor bucura să te prindă în brațe.

(63)

(63)

Nu inväntar jag bara pukslagaren.
Fåraherden känner redan av huvudvärken.
Armén är utrustad för terrängritt.
Jag har rapporterat dig saknad.
Det omedvetna har underrättat Jaget
om underskottet som uppstått
i balansräkningen.
Om någon aspekt av mig
fortfarande vill ställa en fråga
är den med nej besvarad.
Ty jag vördar min fruktan
mer än livet.

Acum aștept doar sunetul gongului.
Păstorul oilor simte deja durerile de cap.
Armata este echipată pentru ofensivă.
Te-am raportat lipsă la apel.
Inconștientul a informat Eul
despre deficitul apărut
în registrul contabil.
Dacă vreun aspect al meu
vrea să mai pună o întrebare
i se va răspunde negativ.
Căci îmi venerez frica
mai mult decât viața.

*

*

Nu sover jag
i en en mycket vacker
mycket gammal stad
Nu sover jag
för första gången
med knäppta händer
Och någon som inte känner mig
har strukit bort håret
från mitt ansikte.
Nu är jag
ingens lilla flicka längre.
Så nu behöver jag aldrig
känna mig övergiven mer.

Acum iată dorm
într-un oraș foarte vechi
foarte frumos
Acum dorm
pentru prima oară
cu palmele împreunate
Și cineva care nu mă cunoaște
mi-a dat la o parte părul
de pe față.
Acum nu mai
sunt fetița nimănui.
Acum nu mai am de ce
să mă simt abandonată.
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Universalia
SIMORGH SAU DUMNEZEUL INTERIOR
călătorie lungă și istovitoare pentru a

reuși să ajungă la capătul călătoriei doar

ajunge la Simorgh. Simorgh îl reprezintă

acelea care s-au lăsat conduse de pupăză,

chiar pe Dumnezeu, închipuit ca o

care este chiar dragostea însăși, așa cum

pasăre ireal de frumoasă, așezată pe

îi este atribuit acest rol chiar de Coran,

cel mai înalt munte, fie el concretul

unde este descrisă ca sol al dragostei

Demavend (El-Burz), fie miticul munte

dintre regele Solomon și regina din

Qaf, care privește cu un ochi către trecut

Saba. Doar condus de dragoste, sufletul

și cu altul către viitor, cuprinzând astfel

poate străbate lungul și chinuitorul

infinitul. În filosofia islamică, infinitul

drum pentru a-și atinge țelul suprem:

nu este imaginat ca neîntrerupt, ci ca

reîntoarcerea la Creatorul său.

două părți separate de prezent: „al-azal”,

După lunga călătorie, plină de

infinitul care vine din trecut până în

pericole, de descurajări, de renunțări,

prezent, și „al-abad”, infinitul care pleacă

cele treizeci de păsări, cu stupoare, nu

din prezent către viitor. În drumul lor, găsesc nimic pe acel vârf de munte

George Grigore
Profesor universitar doctor,
Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,
Catedra de Limbi şi Literaturi Orientale,
Secţia Arabă
Scriitor și traducător
Membru al Uniunii Scriitorilor
din România
Ambasador al Alianţei Civilizaţiilor
(organism ONU) pentru România
(din 2008)

L

păsările trebuie sa treacă peste şapte

în afară de un lac în care se oglindesc

văi, care reprezintă tot atâtea trepte

ele însele. Așadar, ele nu descoperă un

pe care sufletul trebuie să le urce către

Simorgh exterior, ci fiecare își dă seama

întâlnirea cu Creatorul său: Căutarea, că Simorgh este propria sa esență
Iubirea,

Încrederea,

Recunoștința, îngropată până atunci în adâncul ființei

Unicitatea divină, Deznodământul şi

sale și descătușată în urma încercărilor

Distrugerea de sine prin contopire cu

prin care a trecut (treizeci de păsări, în

esența primordială.

persană: „simorgh”).

Din cele cinci mii, doar treizeci vor

Dumnezeu sălășluiește în fiece su-

ajunge la capătul călătoriei propuse. flet, El nu trebuie căutat în afară, ci
Mulți chemați, puțini aleși! Călătoria

în lăuntrul ființei, așa cum arată un

păsărilor este, de fapt, o alegorie a

hadith profetic: „Cine-și cunoaște sinea,

călătoriei sufletelor către Dumnezeu. Vor

îl cunoaște pe Dumnezeu”.

egenda persană a păsării Simorgh
este cel mai bine pusă în valoare

de poetul sufit Farid od-Din ‘Attar (c.
1145–c. 1221) în Sfatul păsărilor” sau
Limbajul păsărilor” (Mantiq at-tayr).
Cinci mii de păsări, povestește ‘Attar,
cunoscute și necunoscute omului, se
adună pentru a-și alege un rege. Cum
nu reușesc, călăuzite de pupăză, cea
mai înțeleaptă dintre ele, pleacă într-o

Ilustrație la poemul mistic Mantiq al-tair (Limbajul păsărilor) de Farid od-Din ‘Attar
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cest lucru amintește de stupele din India, acele temple
care sunt construite, cu o bază largă, îngustându-se apoi

spre vârf. La temelie, sunt multe firide cu entități sacre de tot
felul, apoi, la al doilea nivel sunt firide mai puține cu ocupanți
cu o mai mare importanță și așa mai departe, iar în vârf este o
firidă unde ar trebui sa fie reprezentat chiar Dumnezeu. Acea
firidă este însă goală pentru că nimeni nu-L poate defini ca
pe o prezență exterioară, ci fiecare îl poartă în propriul suflet
precum păsările lui ‘Attar...

„Simorgh îl reprezintă

chiar pe Dumnezeu, închipuit
ca o pasăre ireal de frumoasă,
așezată
pe cel mai înalt munte.”

Ilustrații la poemul mistic Mantiq al-tair (Limbajul păsărilor) de Farid od-Din ‘Attar
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ENHEDUANNA, PRIMA POETĂ A LUMII

Urfet Șachir
Scriitoare, profesoară
Președintele Comisiei de Cultură,
Filiala Mangalia a Uniunii Democrate Turce
din România

Î

n zonele fertile ale râurilor Tigru
și Eufrat, pe teritoriul Mesopotamiei, lua naștere prima civilizație a
lumii, cea sumeriană. Era o populaţie
indo-europeană, vorbind o limbă aglutinantă, asemănătoare limbii turce vechi. Sumerienii erau un popor
non-semitic, fiind un popor migrator.
În această zonă a apărut cu mai mult
de 6.000 de ani în urmă civilizaţia unică
a sumerienilor care au inventat scrierea,
roata, matematica, astronomia, calendarul, sisteme de irigații, armura, carul de
luptă, săbiile, bărcile, harnașamentul cailor, cuiele, morile, sandalele, roata olarului, harponul, dalta, inelele, șeile sau

acul. Tot aici, în Sumerul antic, a apărut
și prima mare operă literară a umanității,
Epopeea lui Ghilgameș, descoperită în
secolul al XIX-lea printre ruinele străvechiului oraș Uruk, precum și prima
religie politeistă cu o mare influență
animistă. Arheologii au explicat că toată societatea era construită pe o cultură
și religie animistă. Oamenii credeau în
ZI (spirite) cărora le slujeau organizând
tot felul de ceremoniale păgâne. Putem
susține după toate istorisirile găsite că
sumerienii aveau în jur de 60 de zeități.
Fiecare oraș a avut propriul său zeu suprem. Temple închinate zeilor erau întâlnite în toate orașele sumerienilor și
pe lângă acestea fiecare așezare avea în
frunte un mare preot.
După opinia specialiștilor, primele
versuri au fost scrise de principesa
Enheduanna, fapt confirmat de artefacte.
Ea este considerată prima poetă din
istoria omenirii. Enheduanna a fost
fiica fondatorului regatului Akkadian,
împăratul Sargon, iar mama ei a fost
regina Tashlultum. Enheduanna, prima
poetă a lumii, a trăit în secolul al
XXIII-lea î. Hr., mai exact, între anii
2280–2225 î. Hr. A trăit în orașul Ur,
unul dintre cele mai vechi orașe din
lume atestate documentar, situat în
sudul Irakului de azi, orașul lui Avraam,
părintele creștinismului. Ea fost numită
de către tatăl său preoteasă la templul
lui Akashshugal din Ur. Poeta era de
viță nobilă. În acele vremuri, cultura
nu-i era accesibilă oricui. Enheduanna,
vestită prin imnurile sale sumeriene, a
dedicat poemele Zeiței Inanna. A fost
prima deținătoare a titlului de Mare
Preoteasă a celui mai important templu
din Sumer, rol de o mare importanță
politică, deținut în general de fiicele
regelui. Enheduanna a fost prima femeie

din istorie al cărei nume îl cunoaștem.
Ei îi revenea responsabilitatea de a concilia zeii sumerieni cu cei akadieni pentru a aduce stabilitate imperiului aflat în
plină expansiune.
Enheduanna a creat tipare poetice,
psalmi și rugăciuni folosite apoi în
toata lumea antică. Compozițiile ei, deși
redescoperite abia în timpurile moderne,
rămân modele de rugăciuni pentru
mult timp. Prin babilonieni, acestea
au influențat și inspirat rugăciunile și
psalmii din Biblia ebraică și imnurile
homerice ale Greciei.
Enheduanna a compus 42 de imnuri
închinate templelor din Sumer și Akkad,
incluzând Eridu, Sippar și Esnunna.
Textele au fost reconstituite de pe 37
de tablițe din Ur și Nippur, majoritatea
datând din secolul al XXIII-lea î. Hr.
Colecția este numită Imnurile Templelor
Sumeriene. „Regele meu, a fost creat ceva
ce nu a existat vreodată”.
Celebră este Exaltarea Inannei, stăpâna cerurilor, zeița Planetei Venus, care
reprezintă cele mai antagonice idealuri:
zeiță a iubirii și a fertilității, dar și zeiță
a războiului și a morții. Enheduanna încerca prin scrierile sale să o determine
pe zeiță să o ajute când era în pericol.
La multe secole după moartea poetei,
imnul închinat zeiței Inanna era încă
studiat în școli.
Enheduanna, Marea Preoteasă a
Zeiței Inanna și a Zeului Lunii, Nanna,
este așadar considerată cea mai veche
poetă a lumii, al cărei nume a fost înregistrat. Primul document istoric care
consemnează existența ei a fost găsit
de arheologul Sir Leonard Woolley, celebru pentru săpăturile mesopotamiene
din 1927. Arheologul britanic a descoperit discul de calcită cu figura poetei
Enheduanna care este plasată proemi-
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nheduanna este cel mai vechi autor
nent pe disc, subliniind importanța ei. Woolley
cunoscut din lume ale cărui lucrări au fost
a descoperit, de asemenea, în cadrul complexuscrise în cuneiforme acum aproximativ 4300
lui templului, locul în care au fost îngropate
de ani. Două dintre lucrările sale cunoscute
preotesele. Woolley a descris-o pe Enheduanna
sunt imnuri ale zeiței Inanna. Exaltarea Inanna
într-un rezumat de o pagină în lucrarea Săsau In-nin sa-gur-ra are 153 de linii dedicate
păturile la Ur. Importanța Marii Preotese a fost
zeiței în care Enheduanna povestește și propria
recunoscută atunci când Adam Falkenstein a
expulzare din Ur (poate în timpul unei revolte)
publicat, în 1958, primul articol documentat,
și revenirea ei ulterioară în oraș. Există, de
Enheduanna, fiica lui Sargon din Akkad. În
asemenea, un Imn la Nanna și fragmente din
1995, sumerologii William W. Hallo și Ja Van
alte lucrări, precum și un imn dedicat ei de
Dijk, combinând 50 de tăblițe, au completat
către un autor ulterior care povestește apoteoza
o poezie de Enheduanna. Astăzi există două
(îndumnezeirea ei după moartea sa). Imnurile
sigilii, un disc și câteva tăblițe păstrate de la
Templului se adresează templelor sacre și
prima poetă a lumii, Enheduanna. Unele dintre
ocupanților lor, zeiței sau zeului cărora le-au
aceste descoperiri sunt expuse la Muzeul din
Enheduanna
fost consacrate.
Pennsylvania.
Enheduanna este în egală măsură o figură mistică, dar și
Dar nu este posibil să vorbim despre o poetă și să nu
eroică, a cărei imagine poate pune stăpânire pe imaginația
amintim poeziile sale. Al 42-lea imn al Enheduannei este
populară într-o perioadă a feminismului emergent și a redenumit Inanna și clipa. Iată versurile:
cuperării imaginilor feminine antice. Rolurile combinate de
preoteasă și prințesă ar fi putut să stabilească un precedent
„Ai atacat ca un dragon
în istoria sumeriană din următoarele cinci secole. Savanta
și ți-ai împrăștiat veninul în tot ținutul.
William W. Hallo consideră că a fost o personalitate „care a
Ai tunat și ai fulgerat pe pământ,
stabilit standarde în toate cele trei roluri ale sale timp de muliar copacii, plantele și toate creaturile
te secole succesive”. Enheduanna: prințesă, mare preoteasă și
ți s-au prosternat.
prima poetă a lumii.
Ești un potop coborât din munți.
Ah, ai venit înaintea oricărui lucru,
Inanna, Zeiță a Lunii, Zeiță a Cerului și a Pământului!
Scânteile de foc se risipesc și stropesc poporul meu.
Doamnă, călare pe un animal!
Clipa îți dă superioritate, porunci sacre
și tu așa te comporți.
Tu ești în toate marile noastre ritualuri.
Dar cine te poate înțelege cu adevărat?” 1
Și alte versuri:
„Viața mea este în flăcări.
Ea m-a forțat să merg
pe spinii de mure din munți.
Mi-a smuls de pe cap
coroana care i se cuvine unei mari preotese.
Mi-a dat un pumnal și o sabie în mână
și mi-a spus:
«Amândouă au fost făcute pentru tine.
Întoarce-le imediat spre trupul tău! »” 2
1
http://blog.milliyet.com.tr/enheduanna/
Blog/?BlogNo=366708. Traducere din limba turcă de Urfet Șachir.
2
http://www.maviiklimler.net/index.php?option=com_content
&view=article&id=23408:dyada-ben-k--kdalinti-paylamdyada-benk--b-kadindir&catid=16:makale-denemeler&Itemid=122. Traducere
din limba turcă de Urfet Șachir.
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„Enheduanna (2280–2225 î. Hr.),

prima poetă a lumii, vestită prin
imnurile sale sumeriene,
a dedicat poemele Zeiței Inanna.
A fost prima deținătoare a titlului
de Mare Preoteasă
a celui mai important templu
din Sumer.”
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Poem din poemele Europei
Această nouă rubrică, aflată acum la a treia sa ediție, a apărut din dorința legitimă de a vă reaminti că poezia, ca
și proza, dramaturgia, dar ca și muzica, teatrul, artele vizuale, zestrea imaterială a lumii, reprezintă liantul care unește
oamenii, indiferent pe ce meridian s-ar afla. Creația este suma sentimentelor omenești, este emoție, este, de ce nu,
plus-valoarea acestei lumi. Este politica fără legi politice, iar aici aș putea exemplifica prin faptul că e unica formă
de politică fără partide, fără moțiuni de cenzură, fără atacuri cu forme fără fond, este pasul pe care îl facem toți în
momentul în care deschidem o carte și alegem o altă lume, cea în care mintea omenească este în măsură să creeze. De
ce am vorbit de politică în splendida lumea a creației? Dintr-un simplu motiv, acela fiind că această formă de „politică”
este creatoare, este benefică, este expresia supremă a calității omenești.
Intenția noastră pleacă de la ideea de unitate de spirit și diversitate ca fond și formă. Nu urmărim o temă anume,
fiindcă am ajunge la un studiu complex, ci doar o prezentare, o idee de poem din poeme, care să prezinte diversitatea
expresiei creatoare, temele universale, frumusețea stilului marilor condeie, în care spiritul este o „coloană a infinitului”.
Încercăm, firește, ca în fiecare număr al revistei să publicăm integral texte sau fragmente din poezia Europei, a
fiecărei țări în parte, deși poetul, dar, mai ales, opera lui au identitate europeană, dincolo de cea națională.

Tudor Arghezi
(21 mai 1880, București–14 iulie 1967, București)
Opera poetică a lui Tudor Arghezi (pseudonimul lui Ion
Nae Theodorescu), de o originalitate exemplară, reprezintă
o vârstă marcantă a literaturii române. A scris proză, roman,
teatru, tablete, pamflete și literatură pentru copii. A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română.
Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din
Argesis – vechiul nume al Argeșului. Arghezi este considerat
unul dintre autorii canonici din literatura română.
Tudor Arghezi a debutat în anul 1896, publicând versuri în
revista „Liga Ortodoxă”, condusă de Alexandru Macedonski, cu
pseudonimul Ion Theo. La scurt timp de la debut, Macedonski
afirma despre tânărul poet: „Acest tânăr, la o vârstă când eu
gângăveam versul, rupe cu o cutezanță fără margini, dar până
astăzi coronată de cel mai strălucit succes, cu toată tehnica
versificării, cu toate banalitățile de imagini și idei, ce multă vreme
au fost socotite, la noi și în străinătate, ca o culme a poeticii
și a artei.” Primul său volum de versuri, Cuvinte potrivite, a
apărut în 1927, urmat de culegeri de tablete (Icoana de lemn,
1929, Poarta neagră, 1930), Flori de mucigai (poezii, 1931).
Alte volume de versuri: 1907 – Peizaje (1955), Cântare omului
(1955), Frunze (1961), Poeme noi (1963), Cadențe (1964), Silabe
(1965), Răzlețe (1965). Pamfletul Baroane („Informația zilei”, 30
sept. 1983) i-a adus arestarea și detenția timp de un an în
lagărul de la Târgu Jiu.
Pentru activitatea sa remarcabilă în literatură primește
prima oară în 1936, la egalitate cu George Bacovia și a doua
oară în anul 1946, Premiul Național de Poezie. În 1955 este
ales membru al Academiei Române, este distins cu numeroase
titluri și premii, iar în anul 1965 primește Premiul Herder.
A fost sărbătorit cu prilejul zilelor de naștere la 80 și,
respectiv 85 de ani, ca „poet național”.
În 1965 a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru
Literatură. Nominalizarea a venit din partea filologului italian
Angelo Monteverdi.
„S-a spus că Tudor Arghezi aduce o limbă nouă; în realitate,
limba lui este limba obișnuită, devenită însă o nouă limbă poetică
prin putința scriitorului de a da o funcție poetică unor cuvinte
considerate până la dânsul ca nepoetice. Meritul nu e de a o fi

îndrăznit, ci de a o fi realizat,
prin prezența unei temperaturi
suficiente pentru o conversiune
de valori.” (Eugen Lovinescu,
Istoria literaturii române contemporane, 1937)
„Florile de mucigai sunt
operă de rafinament, de subtilitate artistică, ele presupun
un cer al gurii dedat cu mirodeniile. Cititorul necultivat în
sens artistic se sperie de ele și
le crede vulgare, deși raritatea
și savoarea sunt însușirile lor ca și ale operei lui
Portret de Adina Romanescu
Rabelais. [...] Prin amestecul
14 mai 2020
seriozității cu bufoneria intrăm într-o specie de poezie pe care noi o avem de mult.”
(G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, 1941)
Cantilenă
Trăindu-și zilele și anii,
Pier prietenii, pe rând, ca și dușmanii,
La fel, și legea ta nu cruță.
I-ai încărcat de-a valma-ntr-o căruță
Cu calul orb, bolnavi de boala vieții
Și proștii și isteţii.
Le-ai dat și-un gust de grea eternitate
Că-au fost ori buni, ori negri de păcate.
La fel, totuna ți-e, și viața și neviaţa.
Începe noaptea. Unde-i dimineața?
E frig în suflet, sufletu-i sărac
Și nu pot ști cu ce să-l mai îmbrac.
Mi-e mintea înghețată.
Am fost cândva și n-am fost niciodată?
Măritule, blajinule, tu poți
Să mi-i ucizi în parte, ca eu să-i plâng pe toți.
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Adam Mickiewicz

Joseph Rudyard Kipling

(Adam Bernard Mickiewicz, în poloneză; în lituaniană,
Adomas Bernardas Mickevičius; în bielorusă, Адам Бернард
Міцкевіч; 24 decembrie 1798, Zaosie–26 noiembrie 1855,
Istanbul)

(30 decembrie 1865 Bombay, India–18 ianuarie 1936, Londra)

Scriitor polonez și luptător pentru independența și reîntregirea patriei natale. Este
considerat unul dintre cei mai
buni poeți romantici polonezi
din secolul al XIX-lea, alături de
Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki și Cyprian Kamil Norwid.
Primele volume de poezie îi apar
în 1822–1823. Cea mai valoroasă creație a sa este poemul Pan
Tadeusz, dedicat Poloniei (1832,
Paris). În tinerețe, poetul a fost
influențat de folclorul local, orașul natal Navahrudak
aparținând regiunii Hrodna din Belarus. După ce studiază
la școala din Navahrudak, ajunge în cercurile literare ale
Universității din Vilnius. În 1823 țarul ordonă desființarea
societății secrete „Filomații”, iar Mickiewicz este arestat și
exilat în Rusia.
În Crimeea compune celebrele sonete, iar în Franța, din
cauza misticismului manifestat prin apropierea de ideile lui
Towianski, este interzis. Pleacă la Istanbul, unde iau naștere
Cărțile Pelerinilor, considerate a fi „predicile lui Mickiewicz”.
Apar Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz și cea mai lungă poezie
a sa, Grażyna, în care sunt descrise faptele de vitejie ale
căpeteniilor militare lituaniene împotriva cavalerilor teutoni.
Sursă de inspirație i-a fost Emilia Plater, o eroină a Revoluției
din noiembrie 1830, ucisă în Lituania. Alte poezii cunoscute
sunt Farys, cu tematică orientală, odele despre Tinerețe ori cele
dedicate lui Joachim Lelewel, inițiatorul mișcării de eliberare
poloneze de sub ocupația rusă.
Vis
Când ai să fii silită să mă abandonezi,
Chiar de-ai să simţi în suflet, neîncetat, iubire,
Nici când mă vei lăsa, să nu mă întristezi
Şi nici să nu-mi vorbeşti de-a noastră despărţire!
Aş vrea chiar din ajun, când soarele-o apune,
Să sorb minutul ultim în dezmierdări prelungi,
Iar ceasul despărţirii, fatal, când va să sune,
O cupă cu otravă tu să-mi întinzi atunci.
Te-oi săruta pe gură cu buze-nfiorate;
Nu-mi voi închide ochii când ceţuri îi cuprind;
Ci vreau să-adorm de-a pururi în dulce voluptate,
Obrazul sărutându-ţi şi-n ochii tăi privind.
Iar după lungi decenii ce-n şir s-or fi-mplinit,
Când voi primi poruncă să ies de sub morminte,
Îţi va veni în minte prietenu-adormit.
Şi spre-a-l trezi, din ceruri la dânsul vei descinde;
La pieptul tău iubit tu mă vei strânge iară,
Din nou voi simţi braţele dragi cum mă cuprind;
Mi s-o părea o clipă că aţipisem doară,
Obrazul sărutându-ţi şi-n ochii tăi privind.
Traducere de Miron Radu Paraschivescu
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Poet şi prozator britanic, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură în anul 1907. Motivaţia
Juriului Nobel: „pentru puterea de
observaţie, originalitatea imaginaţiei, virilitatea ideilor şi remarcabilul
talent narativ care caracterizează
creaţia acestui autor de reputaţie
mondială”. Este celebru prin culegerile de povestiri pentru copii
Cartea junglei (1894) și A doua carte
a junglei (1895), romanul indian de
spionaj Kim (1901), poemele Gunga Din (1892) și If (1895), numeroase schițe și nuvele. În timpul vieții a fost considerat un
remarcabil poet și i s-a oferit un titlu nobiliar și postul de poet
laureat – ambele refuzate de Kipling. Multe din edițiile vechi
ale cărților sale aveau o svastică tipărită pe copertă, alături de
un elefant și o floare de lotus. În anii 1930, acest fapt a generat
zvonuri despre simpatii naziste ale autorului. Kipling folosise svastica deoarece aceasta era un simbol indian al soarelui,
purtător de noroc și prosperitate. Încă dinainte de preluarea
puterii în Germania de către naziști, el a cerut tipografiei înlăturarea svasticii din matriță, pentru a elimina interpretările.
Dacă
De poţi fi calm când toţi se pierd cu firea
În jurul tău, şi spun că-i vina ta;
De crezi în tine, chiar când omenirea
Nu crede, dar să-i crezi şi ei cumva;
S-aştepţi, dar nu cu sufletul la gură;
Să nu dezminţi minciuni minţind, ci drept;
Să nu răspunzi la ură tot cu ură,
Dar nici prea bun să pari, nici prea-nţelept;
De poţi visa – şi nu faci visul astru;
De poţi gândi – dar nu-ţi faci gândul ţel;
De-ntâmpini şi Triumful şi Dezastrul
Tratând pe-aceşti doi impostori la fel;
De rabzi să vezi cum spusa ta-i sucită
De pişicher, să-l prindă-n laţ pe prost;
Când munca vieţii tale, năruită,
Cu scule obosite-o faci ce-a fost;
De poţi să strângi agonisita toată
Grămadă, şi s-o joci pe un singur zar,
Să pierzi, şi iar să-ncepi ca-ntâia dată,
Iar c-ai pierdut – niciun cuvânt măcar;
De poţi sili nerv, inimă şi vână
Să te slujească după ce-au apus,
Şi piept să ţii când nu mai e stăpână
Decât Voinţa, ce le strigă „Sus!”
De poţi rămâne tu în marea gloată;
Cu regi tot tu, dar nu străin de ea;
Duşman, om drag, răni să nu te poată;
De toţi să-ţi pese, dar de nimeni prea;
De poţi prin clipa cea neiertătoare
Să treci şi s-o încerci gonind mereu,
Al tău va fi Pământul ăsta mare,
Dar mai mult: vei fi Om, băiatul meu!

Traducere de Dan Duțescu
Grupaj realizat de Pușa Roth și Costin Tuchilă
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Echo
Rudy Roth
Aidoma

Como

Aidoma orbilor,
Mă îmbrac în propria-mi singurătate,
De fiecare dată când vii
Și-ți îngropi nepăsarea
În clisa pleoapelor mele.

Como los ciegos,
Me visto con mi propia soledad
Cada vez que vienes
Y entierras tu indiferencia
En la arcilla de mis párpados.

Tocmai de asta,
N-ai să afli niciodată,
Că de fiecare dată când pleci,
Mă încearcă un sentiment de zăpadă
Ce-mi îngheață pe tâmple
Toate amintirile cu noi.

Precisamente por eso
Nunca sabrás
Que cada vez que te vas,
Siento una sensación de nieve
Que congela sobre mis sienes
Todos los recuerdos con nosotros.

Cu atât mai mult,
N-ai să știi niciodată
Că, invariabil,
Arhitectura absenței tale
E gândită pe unghiuri obtuze,
Care fac despărțirile
Să pară mai dureroase,
Decât sunt în realitate.

Aún más,
Nunca sabrás
Que, invariablemente,
La arquitectura de tu ausencia
Se piensa en ángulos obtusos
Que hacen las despedidas
Parecer más dolorosas
De lo que realmente son.
Palma de Mallorca – 10 de marzo de 2013

Palma de Mallorca – 10 martie 2013
Fără

Traducere în limba spaniolă de Christian Tămaș
Sans

Fără să ştiu nici de ce şi nici cum,
Într-o zi m-am deschis doar în tonuri de gri,
M-am cernut din culori peste-o lume de scrum,
Aşteptând să mă-nchid şi visând că îmi vii.

Sans savoir ni pourquoi ni comment
Un jour, j’ai fleuri seulement dans des intonations de gris
J’ai tamisé mes couleurs par-dessus d’un monde fait de cendres
En attendant de me resserrer pour rêver que tu reviens vers moi.

Fără sens, de atunci, tot visez şi aştept
Şi prin sita uitării deznădejdea-mi strecor,
Te-aş urî, de-ai veni, dar nu vii şi te iert
Te-aş iubi, dac-aş şti, cum să fiu iubitor.

Sans sens, depuis, je rêve et j’attends,
Et par la passoire de l’oubli mon desespoir je faufile
Je te haïrais, si tu venais, mais tu ne viens pas et je te pardonne
Je t’aimerais, si je savais, comment être aimant.
Bucarest – 7 mai 2007

București – 7 mai 2007
Insuficient

Insuffisamment

Insuficient expus la acustica fericirii,
Mi-am ghemuit singurătatea
În vibrația acelor amintiri,
În care umbra ta și ezitările mele
Coexistau încleștate într-o singură taină.

Insuffisamment exposée à l’acoustique du bonheur,
J’accroupis ma solitude
Dans la vibration des souvenirs,
Dans lesquels ton ombre et mes hésitations
Coexistaient serrées dans un unique mystère.

Rod al acestui nonsens,
Prezentul eului meu
S-a găsit dară locuit de-o tăcere ostilă,
În care ecoul absenței tale
Avea armonia nefirească a unui blestem.
Palmanova – 27 martie 2014

Fruit de cette absurdité,
Le présent de mon égo
Se trouve habité par un silence hostile,
Dans lequel l’écho de ton absence
Avait l’harmonie surnaturelle d’ une malédiction.
Palmanova – 27 mars 2014
Din. vol. Geometriile contradictorii ale singurătății, Iași, Editura Ars
Longa, 2019. Traducere în limba franceză de Dan Sincu (Canada).
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Silviu Mihăilă
Naufragiu

Shipwreck

Naufrage

Atâtea
naufragii
pe mare, Doamne,
atâtea vieți pierdute...
În inima mea
numai Tu
îmblânzești
zgomotele mânioase
ale valurilor izbite
de stâncile vieții.

So many
shipwrecks
at sea, Lord,
so many lives lost...
In my heart
only You
soften
the angry noises
of the waves hitting
the rocks of life.

Tant
de naufrages
en mer, Dieu,
tant de vies perdues...
Dans mon cœur
Toi seul
apprivoises
les bruits furieux
des vagues qui heurtent
les rochers de la vie.

Gâtul de lebădă

The Swan Neck

Le cou de cygne

Pot să te sărut peste tot, știu –
centimetru cu centimetru
măsuram zi de zi
fiecare bucățică din tine;
cu buzele
scriam
mii de poezii
pe gâtul tău de lebădă
ca un apus de primăvară
impresionist.
Ce nu știu
și nu voi ști
niciodată
e cum
să tatuez
uitarea
pe gâtul tău acum întrebător
aplecat
atât
de aproape
încă
de
inima mea –
mai aproape
decât
distanța
dintre
două clipiri
consecutive
de pleoape.

I can kiss you everywhere, I know –
everyday
I used to measure
inch by inch
every bit of you;
writing
thousands of poems
with my lips
on your swan neck
like an impressionist
spring sunset.
What I don’t
and will never know
is how
to tattoo
forgetfulness
on your now questioning neck
still leaning
so close
to
my heart –
closer
than the
distance
between
two eyelids
flashes.

Je peux embrasser ton corps, je sais –
centimètre par centimètre
je mesurais chaque jour
chaque petit morceau de toi ;
de mes lèvres
j’écrivais mille poésies
sur ton cou de cygne
comme un crépuscule de printemps
impressionniste.
Ce que je ne sais
ni ne saurai
jamais
est comment
tatouer
l’oubli
sur ton cou maintenant interrogatif
penché
si
près
encore
de
mon
cœur –
plus près
que
la distance
d’entre
deux clignotements
successifs
de paupières.

Apus nerostit
Plantez inimi
în culori acvatice
de august
ventriculul
meu
stâng
este
apusul
nerostit
de pe
buzele
tale.

Unspoken Sunset
I plant hearts
in August
water colors
my
left
ventricle
is
the unspoken
sunset
on
your
lips.

Crépuscule tacite
Je plante des cœurs
en couleurs aquatiques
d’août
mon
ventricule
gauche
est
le crépuscule
tacite
sur
tes
lèvres.
Din vol. Cumpăna dintre noi, Iași,
Editura Ars Longa, 2020. Traduceri:
în limba engleză de Mariana Nicolae;
în limba franceză de Sonia Elvireanu.
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Ovidiu Gligu
Rândunica de la fântână

L’hirondelle

Rândunica de la fântână
a scos al doilea rând de pui...
viața merge înainte
peste masa rotundă plină
cu oale de cactuși înfloriți
aripile cuibului bat
în pauzele dese
din sângele meu
din pleoapele mele
alungite căscate
ca două ciocuri flămânde
și neputincioase.

L’hirondelle qui a son abri
à côté de la fontaine
a éclos la deuxième portée...
La vie va toujours vers l’avant,
le long de la table ronde pleine
de pots des cactus fleuris…

Tremurată pe scoarța albă de nuc
rândunica se prelinge subțire
și eu cu pălăria mare de paie
cu prăjina pe umeri
cu umbra brațelor
ca o moară de vânt
măcinând
zidăria ei lin
într-o vară târzie.
La gătatul culesului
La gătatul culesului
copilul aleargă de bucurie
că vesta albă de lână
i se ridică în vânt.
Înserarea
ca un arici nemuritor
cuprinde blând
tot ce e purpuriu
și fără contur
sub primele stele
numără câțiva nasturi
în loc de bani
cu sandalele în mână
își împodobește mersul
cu buchete de coada-șoricelului
și alergarea cu frunze de plop.
Nou-născut plânsul-ascuns
îmbracă locul
într-un aer frumos
la fel ca tobele primilor oameni
inima lui cântă
un imn fabulos
în pulberea
brazdelor calde
neoprite acum
tăcerile lui
vor tânji an de an
să se scalde.

Les ailes du nid battent
dans les pauses fréquentes
de mon sang
et de mes paupières oblongues,
béantes, comme deux becs
affamés et impuissants.
Tremblante sur l’écorce blanche du noyer
l’hirondelle s’écoule mince,
aussi comme moi
avec le grand chapeau de paille,
avec la perche sur mes épaules…
Avec l’ombre de mes bras
comme un moulin à vent
broyant sa maçonnerie
lentement,
à la fin d’un été
attardé...
La fin du moissonnage
Lors de la fin du moissonnage
l’enfant court, au comble de la joie
car son gilet en laine, blanc,
se lève dans le vent.
Le crépuscule,
comme un hérisson immortel,
embrasse doucement
tout ce qui est violet
et sans contour…
sous les premières étoiles
il compte quelques boutons,
au lieu de l’argent,
tenant ses sandales à la main
il orne sa marche
avec des mille-feuilles en bouquets,
et ses pas vifs avec des feuilles de peuplier.
Ses larmes secrètes
enrobent le lieu dans un air de beauté :
tout comme les tambours des premiers hommes
son cœur chante un hymne mystérieux.
Dans la poussière des sillons chauds
ses silences vont chercher désormais,
chaque année,
à se baigner.
Din vol. Poemele fericirii, Brăila, Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, 2018. Traducerea în
limba franceză aparține autorului.

35

Leviathan, Anul III, Nr. 3 (8), iulie–septembrie 2020

Cornelia Costin
Între mine și tine
Între mine şi tine e lumea...
Între noi şi ei e deşertul...
Mă privesc în oglindă:
De atîtea ori te văd pe tine
Eu nu sunt nicăieri...
Cotropită de tine
am devenit de negăsit
Şi apoi, durerea, regăsirea...
Ne dăm mâna,
devenim noi...
Ei intră în competiţie cu noi
exersând întreaga gamă de negocieri...
Deşertul este inevitabil...
O, Doamne!...
Mamă, nevoia ta de-a plânge m-a învins...
Credeam că doborâtă de nefericire
plângeai prea des şi mă durea imens...
Dar nu plângeam atunci...
Cu îndârjire şi surâs pe buze
mă afişam, sperând să te conving s-opreşti şuvoiul...
Poate că e de necrezut,
dar ştiu, îmi simt mintea botezată neîndoios de lacrimile tale...
O, Doamne!... E o binecuvântare a înţelege prea târziu
esenţa unei lacrimi, a unui gest... sau ce?
Aleile din cimitir îmi zâmbesc...
(sunt triste sau bucuroase?)
Şi sufletul îmi e scăldat
în inocenţă şi profunzimea lacrimilor tale,
mamă.

Rudy Roth, Visul Euridicei, creion,
decembrie 2008
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Din vol. Roua dimineților uitate,
Iași, Editura Ars Longa, 2017.
Traducere în limba arabă
de Christian Tămaș.
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Musica
ÎNTOARCEREA LA BEETHOVEN
sprijin pe care această muzică îl indică

Anul Beethoven
250 de ani
de la naștere

atât de ferm. Nimic dintr-o istorie muzicală de două veacuri nu a modificat eficienţa ei expresivă. Tot ce i-a urmat lui
Beethoven în domeniul simfonismului
nu a făcut decât să confirme stabilitatea

Costin Tuchilă
Critic literar și muzical, ziarist
Membru al Uniunii Scriitorilor
din România

şi expresivitatea principiilor sale. Dacă

pune de acord. Dacă, de exemplu, puţini

fraza lui Dimitrie Cuclin, unul dintre

vor fi cei care să se îndoiască vreo cli-

simfoniştii de primă mărime ai secolului

pă că Faust este capodopera lui Goethe,

trecut, conţine o exagerare în adjective,

chiar selectând foarte riguros, care ar fi

ea rămâne în esenţă adevărată: „Roman-

capodopera lui Beethoven? Am fi încli-

tismul deficient postbeethovenian, moder-

naţi să spunem repede, cu uşurinţă: Sim-

nismul şi ultimii iluştri pigmei n-au reuşit

fonia a IX-a. Dar a V-a, „a Destinului”? Sau

să scuture un fir din părul de pe capul «ti-

„Eroica”? Oprindu-ne numai la aceste trei

tanului»”. Problema nu se pune, fireşte,

exemple, e limpede că ele sunt creaţii

în termeni exclusivişti. Nu de deficienţa

sensibil egale. Aceasta vorbind numai de

romantismului trebuie vorbit (postro-

simfonii, pentru că, dacă avem în vedere

manticul Brahms s-a hotărât cu greu să

întreaga operă beethoveniană, dificulta-

scrie prima simfonie, tocmai pentru că i

tea este şi mai mare.

se părea că modelul beethovenian poate

Iar întoarcerea la Beethoven, frecven-

fi cu greu atins…), nici, vai, de „pigmeii”

tă în programele simfonice și camerale,

muzicii moderne a veacului al XX-lea. E

nu pare deloc exagerată. Repet, există o

poate un straniu paradox: cu cât ne în-

certă dorinţă de a-l asculta pe Beethoven,

depărtăm formal de Beethoven, cu atât

de a pătrunde în universul său simfonic,

simţim mai mult nevoia de a ne întoarce

fie că se exprimă în simfonii, concerte

periodic la el.

pentru instrument solistic şi orchestră,

Nevoia – veți spune, probabil – de

muzică vocal-simfonică, aducând acel

regăsire a capodoperei, din subînțeleasa

sentiment de obiectivare de care oricare

dorință de certitudine și stabilitate pe

dintre noi are, periodic, atâta nevoie.

care, teoretic, o conferă ea? Astăzi însă,

Căci la Beethoven nici o idee, de ordin

uzica lui Beethoven (16 decem-

cu atât mai mult, noţiunea de capodope-

moral sau filosofic, şi în particular nici o

brie 1770, Bonn–26 martie 1827,

ră se află printre termenii estetici care

idee muzicală, nu pare a fi abandonată

Viena) nu a suferit niciodată din punct

nu dau fiori. Pronunţaţi, vă rog, cuvân-

pe drum. Pusă în discuţie cu mijloacele

de vedere al audienţei, cu tot ceea ce im-

tul geniu şi veţi avea cel puţin o tresă-

simfonistului, ea îşi găseşte întotdea-

plică acest lucru, de la prezenţa ei în să-

rire, chiar dacă și acest din urmă termen

una împlinirea. Inovaţiile beethovenie-

lile de concert la succesul sigur. Periodic,

pare a fi căzut astăzi în desuetudine şi

ne

însă, avem parcă mai multă nevoie de

datorită folosirii sale abuzive în epoca

clasice

Beethoven, pentru că puţini compozitori

romantică. Spre deosebire, poate, de arta

scherzo începând cu Simfonia a II-a în

oferă atâta forţă şi echilibru, deopotrivă

literară (cu toate că și acolo lucrurile

Re major, „apogeul stilului reprezentat

pentru interpret şi pentru ascultător. Ne

sunt relative), în domeniul muzicii, am

de Haydn şi Mozart”), a limbajului şi

întoarcem la simfoniile lui Beethoven cu

însă senzaţia că e mult mai greu nu atât

orchestraţiei aveau de la bun început

dorinţa netulburată de a întâlni perfec-

de definit capodopera, cât de a decide

vocaţia clasicităţii. Beethoven a intuit

ţiunea şi elocvenţa formei – punctul de

cu criterii ferme de evaluare. Sau de a le

rapid în simfonii că procedee folosite

M

în

privinţa

structurii

(înlocuirea

simfonice

menuetului

cu
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tice, de unde până la el erau doar un instrument care marca
ritmul, cu susținere armonică – cu rare excepții, e adevărat,
elocvente, care nu este exclus să-l fi inspirat (Simfonia nr. 103,
„cu bătaie de timpan” de Haydn). Beethoven duce toate acestea
la perfecţiune formală, ilustrând deplina coerenţă a conţinutului şi mai ales bogăţia sa. Și nu în ultimul rând, inventând
chiar în cadrul structurii simfoniei pe care o pune în
pagină: Simfonia a VI-a, „Pastorala”, în cinci părți, datorită
programatismului ei, inversarea ordinii părților a doua și a
treia în Simfonia a IX-a, prefigurând astfel experiențe simfonice ale veacului al XIX-lea.

R

omanticul Berlioz remarca încă din 1830, de când datează primele părţi ale studiului dedicat Simfonii-

lor lui Beethoven, originalitatea „celei mai celebre dintre toate”, Simfonia a V-a în do minor, op. 67. „Simfonia
Destinului” „pare a izvorî de-a dreptul şi numai din singur geniul
lui Beethoven; în ea îşi va dezvolta el gândirea sa lăuntrică;
durerile sale ascunse, mâniile sale înăbuşite, reveriile copleşite
sub atâta tristeţe; vedeniile nopţilor, flacăra avânturilor sale,
iată ceea ce îi va forma subiectul; iar formele melodiei, armoniei,
ritmului şi instrumentaţiei vor apărea tot atât de noi şi personale,
pe cât de înzestrate de putere şi nobleţe”.
O putere şi o nobleţe care se clasicizaseră şi care puteau

„E poate

entuziasma pe unul dintre cei mai înflăcăraţi romantici!
Ludwig van Beethoven, portret de Adina Romanescu, 28 iulie 2020.
Inedit

doar sporadic de predecesorii săi sunt de natură să dezvolte
limbajul simfonic, să-i dea culoare și plasticitate dincolo de
„rețetele” moștenite de la Haydn și Mozart, care la rândul lor
inventaseră. Haydn e cel care statuează forma simfoniei în
patru părți, folosind însă menuetul cu trio ca parte a treia
(introdus în simfonie de Johann Stamitz) într-o formă care
în general conserva dansul galant baroc – ca de altfel și la
Mozart. În prima simfonie beethoveniană, partea a treia este
încă un menuet, dar în tempo Allegro molto e vivace, și astfel el
sugerează, grație tempo-ului, mai degrabă un Scherzo, formă
care va începe să fie desăvârșită odată cu a doua simfonie. Iar
această structură a simfoniei, am putea spune, se clasicizează
rapid prin Beethoven și rămâne astfel multă vreme. Cât despre
procedeele care nu țin pur și simplu numai de orchestrație,
cât de structurarea limbajului simfonic, e suficient să amintim
accentul pe care îl pune Beethoven pe trecerea temei sau a
unor motive prin toate partidele instrumentelor de suflat, cu
efecte coloristice excepționale, sau rolul solistic acordat unui
astfel de instrument (oboiul care intonează tema marșului
funebru din partea a doua a Simfoniei „Eroica”), emanciparea
timpanelor, cărora le încredințează scurte pasaje cvasi-solis-
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un straniu paradox:
cu cât ne îndepărtăm
formal de Beethoven,
cu atât simţim mai mult
nevoia de a ne întoarce
periodic la el.
Nevoia de regăsire
a capodoperei, din
subînțeleasa dorință
de certitudine și stabilitate
pe care, teoretic,
o conferă ea?”
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Jurnal de călătorie
ET IN ALGERIA EGO
Fragment de jurnal uitat şi regăsit
raze ale soarelui african, case înfipte coloniştii francezi care întârziaseră cam
pe nişte piloni de oţel care nu prea ne de multişor pe aici, să-şi ia tălpăşiţa din
umplu de siguranţă pe noi cei care ne acele locuri, nu de alta, dar poate-or fi
„plantăm” zdravăn casele pe temelii mai avut şi ei ceva treabă de făcut pe la
solide înfipte în pământul cu mult mai casele lor. Cum se pare că de la Revoluţia
puţin mişcător decât marea. Aici solul aceea cu Liberté-Egalité-Fraternité nu-şi
este roşcat, vegetaţia coaptă în soare. Pe mai aminteau deloc de Cele Zece Porunci,
majoritatea imobilelor – instalaţii solare nici măcar de cele atât de simplu de
de încălzire a apei, care aduc confortului ţinut minte: Să nu minţi; Să nu furi; Să nu
contemporan un plus de rafinament şi, râvneşti la bunul altuia şi, mai cu seamă,
de-ar fi doar atât!...

Să nu ucizi!, francezilor înstăpâniţi (şi)

Bărbaţii, statui vii ale ceainăriilor, prin Algeria, cu limba lor cu tot, că doar
par cufundaţi într-o adâncă visare, cu un aşa au făcut-o ei să devină internaţionapăhărel de ceai fierbinte la îndemână, lă, a trebuit să li se explice vreme de opt
ca şi cum ar despica în patru sau, şi mai ani (deşi grei de cap nu erau!) că venise

Paula Romanescu
Poetă, eseistă, traducătoare
Membră a Uniunii Scriitorilor
din România
Fotografie de Vasile Blendea

bine, ar lăsa netors firul etern al lui a fi vremea ca pe acel pământ ei să nu!
sau a nu fi…
Femeile, umbre plutitoare înfăşurate
în voaluri negre, mate, din creştet până-n

C

leopatra Selena a fost fiica vestitei
regine a Egiptului, Cleopatra şi a

călcâie, urmăresc prin fanta din dreptul iubitului ei Marc Antoniu. Frumuseţea
ochilor spectacolul străzii, cu aviditatea Micii Cleopatra (că a celei Mari nu a
cu care spectatorul se cufundă în fost de nimeni pusă la îndoială; doar
luminile scenei, ştiindu-se la adăpost în nasul de l-ar fi avut puţin mai scurt…)
întunericul sălii.

l-a făcut să-şi piardă capul pe tânărul şi

Circulaţia maşinilor este halucinantă. viteazul legionar „roman” Gybou, educat
Sauve qui peut/scapă cine poate, pentru la Roma şi trimis în fruntea unei legiuni
că nişte bolizi precum Honda, Toyota, să cucerească ce-o putea din Africa.
Renault, Peugeot, Mazda n-or să stea să Aşa a ajuns el la Tipasa unde a luptat
se împiedice de nişte pietoni molâi care, cu destoinicie cu populaţia băştinaşă,
Septembrie 1986

la o adică, pot şi fugi ca potârnichile prin a cucerit zona şi, ca orice roman înlan, la auzul coasei…

vingător, cuceritor de teritorii, s-a apucat

Șoselele Algerului sunt mărginite de

Şi în toată această hărmălaie, câte de construit temple, apeducte şi ce mai

palmieri şi leandri. Arhitectura aminteş-

o cămilă cu însoţitorul ei pe marginea ştiau arhitecţii lor. Dar adevărata mare

te de cea de prin Colentina noastră.

şoselei – într-un festina lente de toată cucerire pe care o face Gybou este

În dreapta şoselei pe care trecem,

frumuseţea. Tot într-un festina lente dar descoperirea rădăcinilor propriului său

Mediterana mângâie la nesfârşit cu

foarte explicit, poporul acesta răbdător arbore genealogic, în care era şi el fruct

ritmicul şi lentul du-te-vino al valurilor

şi înţelept deopotrivă, i-a… invitat, e nou pe o rămurea, ars de soarele Africii,

sale, ţărmul cu căsuţe albe cu ferestre

drept, împunşi şi prin forţa armelor şi a mângâiat de Selena – doamna mărilor

arcuite care să permită luminii să intre în

credinţei în demnitatea umană, începând şi-a nopţii, vrăjit de Cleopatra Selena pe

voie şi, în acelaşi timp, să asigure umbra

din anul 1954 şi tot insistând, până prin care o vrăjeşte la rându-i şi nu întârzie
1962 (când s-au dat duşi în sfârşit!), pe să şi-o facă soţie.

protectoare pentru prea muşcătoarele
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Chemarea străbunilor africani îi înarmează braţul de astă
dată împotriva romanilor, îi învinge fiindcă ştia cum luptă
aceştia, că doar instruirea militară era romană şi se proclamă
rege al ţinutului acela de la ţărmul Mediteranei.
Ca orice rege cu rădăcini în nisipul deşertului, el s-a
îngrijit şi de ridicarea unei piramide care să-i asigure viaţa
cea însemnată cu eternitate. Cea dintâi piramidă ridicată de
el (şi singura, fiindcă timpul n-a fost şi nu este răbdător!) era
destinată Cleopatrei Selena. Arată astăzi ca un ţest imens
aruncat pe vatra încinsă de soarele de la Tipasa, în care bate
de veacuri vântul pustiului şi al părăsirii.
Cercetătorii, istoricii, legenda spun că pe vremea când au
ajuns vandalii prin aceste ţinuturi, Cleopatra Selena ar fi…
profitat de trecerea lor, „plecând” din acel loc cu patru uşi

Ruine romane la Tipasa, Algeria

false şi nici o ieşire, luându-şi toate bijuteriile şi obiectele de
utilitate domestică şi religioasă care o însoţeau. Se întâmpla

viilor, ca într-un joc de copii cărora nisipul le este marmură

aceasta, desigur, mult după ce alcătuirea omenească numită

pentru ridicarea efemerelor lor castele.
Aparatele noastre foto „mitraliază” obiectivul turistic.

Gybou fusese capturat de romani şi asasinat, trupul lui
ajungând praf şi pulbere în ciclul elementelor.

Ne bucurăm că n-am găsit pe nimeni şi nimic în adâncul

Unul dintre fiii lui i-a urmat la tron pentru cincisprezece

până la care ni s-a îngăduit să ajungem în miezul piramidei.

ani, dar a fost şi el capturat şi apoi ucis în anul 39 era noastră,

Cică UNESCO ar fi hotărât să reia cândva aici cercetările cu

de mercenarii lui Caligula. Astfel lanţul de asasinate cu care

aparatură modernă de investigaţie, ca să ne spună (după ce

este prinsă istoria lumii mai adaugă o za la cele multe cu

se vor dumiri arheologii piramidofili) cine şi de când, şi dacă

care Caligula Imperator (care şi-a făcut calul senator!) şi alţi

odihneşte acolo şi cu ce aurării va fi plecat pe apa morţilor

nebuni de mărire, au ţinut să-şi marcheze trecerea sub soare.

spre viaţa veşnică… Dar deocamdată omenirea este mult prea

După vandalii care vor fi intrat, ei ştiu cum, în piramida fără

prinsă cu bruma ei de existenţă, în vreme ce mai marii lumii

uşi (că doar nu le-o fi deschis capul însăşi Cleopatra Selena!),

pretind că nu-şi permit să irosească fonduri pentru astfel

a fost rândul turcilor să dea (fără folos!) câteva bobârnace

de mofturi, sumele piramidale agonisite din… muncuşoara

imenselor blocuri de piatră. Apoi s-a aşternut o lungă tăcere.

lor abia ajungându-le pentru realizarea unor arme ultra-

Abia în secolul al XIX-lea francezii (alţii care se credeau

performante de distrugere în masă din marele război al

stăpâni ai lumii!), care colonizaseră Algeria din anul 1830,

stelelor oarbe, ca joc de-a moartea care se pregăteşte Planetei

au făcut cercetări arheologice care au dus, între altele, şi la

Albastre, ca o portocală.

descoperirea mormântului Cleopatrei Selena, însă nimic nu
indica faptul că acesta ar fi fost şi „ocupat” vreodată.
Astăzi, când pătrundem şi noi prin îngustul labirint des-

T

ipasa – splendide ruine ale unei orgolioase civilizaţii de
peste două mii de ani, care stau mărturie de geniul

chis spre inima piramidei, trecerea pe sub prea joasele porţi

arhitectonic al celor care şi-au împletit existenţa şi cu regatul

ne obligă să ne amintim de sciatica drăguţă care ne însoţeşte

Dacilor, cu un Decebal, cu un Traian, cu un Apolodor din Da-

cuminte şi fidelă, suflăm în mâini să ne dezmorţim degetele

masc, cu un Gybou războinic şi o Cleopatra Selena de dragul

şi nu mai ştim dacă frigul care ne cuprinde n-o fi cumva suflul

căreia sufletul regelui său va fi aflat nu doar ce înseamnă

morţii care sălăşluieşte pe aici şi pe care noi o tulburăm cu

iubirea, ci şi ce adânci sunt rădăcinile care-l leagă pe om de

insignifianta noastă adiere de viaţă. Deşi urcuşul pe scările

neamul căruia îi aparţine cu toate fibrele sufletului.

înclinate este mai greu, graba cu care îndemnăm să ajungem

Trecem prin muzeul care adăposteşte sub cerul liber

la lumina soarelui e semn sigur că veşnicia nu ne prieşte.

ruinele unor construcţii milenare, uluiţi de frumuseţea unor

Soarele de afară ne ia în primire şi ne înţeapă cu săgeţi de jar.

mozaicuri de un desăvârşit rafinament care împodobeau

Nici aşa nu-i bine!

pavimentul vilelor, templelor, iar gândul meu pus pe şotii nu

Nu departe de impozanta piramidă-ţest a Cleopatrei

poate să nu le compare cu „fermecătoarele” linoleumuri care

Selena (şi nici a ei!) – un cimitir al oamenilor simpli – nişte

înnobilează vastele noastre apartamente confort II sporit

pietre mici, albe, amintind de forma ferestrelor de la casele

cu un parfum de mucegai în arabescuri unicat. Mozaicurile
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de orice închipuire a bestialităţii, crimele (încă nepedepsite!!!)
făcute de comunişti asupra vârfurilor intelectualităţii, politicii, ale armatei, diplomaţiei, ştiinţei şi credinţei creştine din
România şi, mai cu seamă, asupra tinerilor, elevi şi studenţi
în ceea ce s-a numit „Experimentul Piteşti de Reeducare prin
Tortură”, în închisoarea groazei şi a ororii din acel oraş, între
anii 1949–1951 şi încă!

D

e la biserică (de ruinele ei de la Tipasa vorbesc!),
ajungem la casele de plăcere însemnate cu „scoica”

feminină ori cu „felinarul” masculin stins/sculptat în uşa de
la intrare – semn al desfrâului dintr-o lume nebună, nebună,
nebună, care şi-a păstrat cu sfinţenie „altarele” pentru
prestatorii celei mai vechi meserii din lume şi, bineînţeles,

au fost expuse vertical astfel ca, tot privindu-le, să simţi că
te înalţi cu ele, spre ele, până la a atinge cu mintea acele
neştiute mâini de artişti care şi-au înscris anonimatul în astfel
de splendori.
Fortul este pavat cu dale de piatră care păstrează urmele
carelor romane care vor fi tot cărat (şi de pe-aici!) bogăţii de
care Roma părea să nu se poată sătura vreodată. În ieslele ca
nişte lighene de piatră turtite, vântul adusese câteva fire de

pentru „închinătorii” la ele.
După o astfel de trecere, în măsură să ni se întineze şi
sufletul, şi gândul, un popas la terme nu numai că n-ar
avea cum să strice, dar este foarte binevenit. Observăm cu
interes major (şi noi minore!) şanţurile în piatră, echivalente
cu tuburile de fier ori plastic de la canalizările noastre mult
performante în spargeri, prin care circula aburul purificator
sau apa fierbinte, caldă, călduţă, rece, de a cărei întreţinere se
ocupau sclavii.

nisip… Où sont grăunţele d’antan!... Un domn din grup (să-i

Ni-i închipuim pe extenuaţii de lupte sexuale, aban-

zicem X!), cu obrazul măsliniu şi ceafa groasă (dacă vreţi puteţi

donându-se binefăcătoarei băi de aburi, aşezaţi/prăvăliţi

inversa atributele, fără să aduceţi nici o alterare portretului),

pe „prichiciul” de piatră, precum regii Franţei pe-a lor

văzând o iesle mai bine păstrată în căuşul pietrei, s-a simţit

chaise percée când naturalia, care numai turpia nu este, le-o

cuprins de o nestăvilită pohtă să-şi afunde capul în golul ei.

impunea… Şi cum şedeau ei aşa unii lângă alţii, într-o totală

– Poftă bună, i-a urat o voce suavă din cireada noastră de
bipede…

transparenţă, nemaiavând nimic (de) ascuns, rămâne foarte
de înţeles că, aşteptând să tot fugă irreparabile tempus,

– I-ha-ha-ha-ha, a răsunat răspunsul înieslatului, iar ecoul

începeau să dezbată în şoaptă, la ureche, croindu-le poate şi

i-a multiplicat ha-ha-ha-ul, reverberat de şirurile de „bănci”

din pumnale şi pocale, marile probleme ale cetăţii – intrigi,

de piatră ale arenei circului – imensă iesle plină de vântul

comploturi, trădări, şpagă (a se citi comisioane!), asasinate,

etern rătăcitorul.

reconcilieri, alianţe, declaraţii de amor corect politic, cum i se

– Caută şi adăpătoarea că trebuie să fie pe aproape, i-a
sugerat nevasta. Era!

zice astăzi acestei aberaţii fiziologice, lăsându-se toropiţi de
vrajă, în vreme ce aburul le mângâia în mod plăcut orificiile

Arena circului păstrează ecoul urletelor de fiară, al

(ale urechilor!). Baia era urmată de un masaj făcut de regulă

mulţimii pentru care jocul de-a moartea rămânea cel mai

de mâinile (şi nu numai!) bune la toate ale sclavelor şi mai

frumos spectacol, al luptei dintre gladiatori, al plânsului

cu seamă ale sclavilor cu trup sculptural, de abanos catifelat,

victimelor… Sau poate e doar vântul…

tare, rezistent la tăvăleală...

Goale acum imensele vase de ceramică în care erau
păstrate cerealele, uleiul şi vinul, impunătoare coloanele de
marmură, cioplite/şlefuite cu artă, ornamentele, turnurile de
pază pe zidul dinspre mare, pe o distanţă de şapte kilometri
(trebuie să-l credem pe ghidul nostru Sharaff, altfel ar trebui

Cineva din grup remarcă:
– Ce mult se mai spălau şi romanii ăştia! Ca nemţii în
timpul războiului.
Şi ghidul: Pentru că orice război murdăreşte. Este o
mizerie.

să verificăm singuri lungimea zidului cu turnuri!). Iată şi vesti-

Cât timp îi va trebui omenirii să se spele de toată mizeria

giile bisericii unde se ardeau morţii sau erau îngropaţi de vii

în care se scufundă sau este scufundată! Dar cum şi cu ce se

condamnaţii la moarte, nu înainte de a fi îngenuncheaţi, cu pi-

poate spăla mizeria din suflete, când toate apele pământului

cioarele legate. Arta uciderii nu cunoaşte limite. Duse dincolo

nu-s de ajuns!
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Gardhaia

Î

n Gardhaia, am vizitat vechiul sat turistic Ben-Izguin, de

Mai pot fi văzute pe ulicioarele din casbah şi puţuri vechi

un amar pitoresc. Ne-a fost ghid local un bărbat cu chip de

de sute de ani, abandonate, vai!, fiindcă şi aici, aşa să ştiţi, a

sfânt bizantin de pe zidurile bisericilor de pe la noi. Suntem

fost introdusă apa potabilă şi lumina electrică.

rugaţi să închidem aparatele de fotografiat. Marin Sorescu,

O uşă din acele pe care intră ai casei a rămas deschisă

poetul, mă ajunge şi pe-aici cu al său: „Vizitatori, nu atingeţi

(din întâmplare?) şi astfel vedem şi noi interiorul locuinţei

sărăcia şi mizeria aflate în acest muzeu./ Sunt exponate originale

– o încăpere cu rol de cameră de zi, bucătărie, sufragerie,

ieşite din mâinile, din sufletul şi din rărunchii acestui popor/

dormitor, despărţită printr-un gărduţ de scânduri de „staulul”

într-o clipă de încordare şi spontaneitate/ care a durat două

în care dorm un măgăruş placid şi o căpriţă slăbănoagă, legaţi

mii de ani!” Mulţumesc, poete, în toată lumea există câte un
muzeu al satului contemporan cu veşnicia & comp. Doar noi,
contemporani cu fluturii!
Ne afundăm tăcuţi pe uliţele „large” cam de un metru,
rareori doi, ale vechiului sat – casbah. Miroase greu a de toată
prezenţa umană şi nu numai. Suntem rugaţi să observăm
că uşile locuinţelor nu se află plasate niciodată faţă-n faţă,
discreţia fiind pe aici la mare preţ. Deasupra fiecărei uşi
dinspre stradă, în zidul gros, se află o deschidere de mărimea
palmei prin care gazda poate observa, fără să fie văzută,
musafirul care se anunţă. Dacă îl primeşte sau nu, e hotărârea
ei. Fiecare locuinţă este dotată cu două uşi de intrare – una
pentru ai casei, cealaltă pentru oaspeţi. Vizitatorii sunt primiţi cu mare cinste. Nu e mai puţin adevărat că nici noi
nu-i trecem pe musafiri prin bucătărie, înainte de a-i invita
în camera de primire. La noi la ţară ţăranii păstrează încă în
casa lor o cameră „bună” rezervată doar oaspeţilor (când se
întâmplă să-i aibă!) şi în care gospodina nu intră decât foarte
rar, doar ca să aerisească sau să şteargă praful. În camera

la iesle, alături de un glod de sare, trifoiaş verde, apă.
Ca pretutindeni unde trăiesc oameni, şi aici apar în jurul
nostru copii jucăuşi şi curioşi cărora o bomboană le-ar îndulci
un pic viaţa pe care abia de-o simt amară. Dar o fi?
„Copilul râde:/ «Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!»”, aşa e,
poete, jocul le este înţelepciune tuturor copiilor din lume!
Copiii de aici sunt vioi, slăbuţi, îngrijiţi, îmbrăcaţi curăţel,
fetiţele au codiţe cu fundiţe şi toţi zburdă veseli cu picioruşele lor goale pe lângă noi. Le oferim bomboane şi… insigne
(avem o rezervă apreciabilă!). La despărţirea de grupul nostru
îşi flutură mânuţele a rămas-bun şi spun ceva cu toţii într-un
glas. Întrebăm ghidul ce zic şi ni se traduce: Să fiţi sănătoşi şi
veseli toată viaţa!
Să trăiţi, copii, vom încerca! Le facem şi noi semn cu mâna
de rămas-bun, ei repetă urarea cu şi mai multă însufleţire.
Să fii sănătos şi vesel toată viaţa, ai auzit şi tu, dragul meu
drag!...

puţin înainte de marea călătorie fără de întoarcere, gazdă

O

primitoare şi oaspete deopotrivă pentru cei veniţi cu lumină

peste ei, odată cu trecerea timpului, iar grijile de fiecare zi îi

şi flori în mâini, să-şi ia adio de la el.

vor cuprinde tiranice, nemiloase.

aceea însă face omul ultimul popas, ca pentru a se odihni

42

ricât de greu le-ar fi, părinţii păstrează seninul întreg
pentru copiii lor, ştiind că greul vieţii va da năvală şi
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Spre punctul cel mai înalt al satului vechi urcăm gâfâind
avan şi, odată ajunşi, nu mai avem de escaladat „decât”

mai ceva decât în Raiul cel cu fructul oprit, şi aici este absolut
interzis să te atingi de proprietatea obştii.

înaltele şi multele trepte ale turnului Belvedere de unde ni se

Bietul ghid ne şi vedea zvârlugi sprinţare spânzurate de

deschide privirilor întreaga perspectivă a oraşului de poveste.

curmale, la peste treizeci de metri de la sol, cu agilitate de

Ce straniu: sărăcia şi mizeria sunt aici la înălţime, opulenţa şi

hipopotănei adaptaţi la rigorile secetei.

luxul – mai la vale, departe de picioarele goale ale copiilor
din casbah!

– Dar cum se mai ştie, în această livadă imensă fără haturi,
care palmieri aparţin de drept fiecăruia dintre localnici?

La poalele turnului – eternitatea! Oale şi ulcele fărâmate

– La fel cum omul îşi cunoaşte locul de mormânt alături de

sub pietrele/ferestre în care se înscrie cu raze de noapte

morţii lui, localnicii ştiu exact care este pomul lui la vreme de

veşnicia.

cules şi nu există greşeala de călcare a proprietăţii celuilalt.

De aici ni se permite să facem fotografii. Facem. Vremelnicia imortalizează eternitatea.

De regulă, fiecare are dreptul la trei sau patru palmieri, în
funcţie de numărul membrilor familiei. Ete-te, unde era

Cineva se plânge că şi coborâşul i-a scos sufletul, că-i

preceptul marxist cu „de la fiecare după munca sa, fiecăruia

tremură picioarele de efort. E colega profă expertă în ale

după nevoi!”… Ia mai du-te, Marx, şi-ţi recuperează lanţurile

naturii. Soţul ei, expert în dat cu barda, i-o retează cu un „aşa-i

pierdute de proletarii din toate ţările care n-au vrut, de-ai

la bătrâneţe!”

naibii, să se unească rob cu rob pentru făurirea imensei robii

– Vrei să insinuezi c-am început să-mbătrânesc, se alintă
ea aşteptând dorita dezminţire.

internaţionale! Nu de alta, dar dacă le vinzi la fier vechi, faci
şi tu de un ban grămadă ca să nu se mai împăuneze românii

– Nu. Ai terminat! Şi barda a căzut sec. Noi, oameni

„contrarevoluţionari” din mileniul al treilea că s-au pricopsit

discreţi, n-am auzit nimic. Eram atenţi la tremurul tot mai vioi

după vânzarea „mormanelor de fiare vechi” din noua junglă

al încheieturilor noastre.

tot internaţională şi ea, tot feroce!

D

– Dar turnul de pază ce rost mai are, ne mirăm noi făcând
a, coborârea nu-i deloc uşoară. Dar pentru căliţii în

pe inocenţii, dacă toţi şi fiecare-n parte respectă proprietatea

focul atâtor lupte de supravieţuire care suntem, este

şi nu se pierde printre crengi străine!

floare la ureche. Prăbuşirea pe scara socială rămâne cea mai

– Pentru a putea fi supravegheaţi cei care nu sunt de pe la

de temut. Ferească-ne de aşa ceva, de partidul care e-n toate…

noi şi nu cunosc legile locului. (Aviz amatorilor de suveniruri

cât astăzi mai râdem în soare! E dur şi teribil de amar rostogolul

palmate, adică luate din palmieri)!

din vârful piramidei la treapta cea mai de jos a scării! Noi să
călcăm cu frică şi să luăm aminte la fiecare pas…

Undeva, la umbră (cum să stai în soare şi să mai şi lucrezi!),
un grup de femei şi copile mărişoare împleteau din frunze de

Uf! Am ajuns cu picioarele pe pământ. Cam tremurătoare

palmier bentiţe, coşuleţe, gentuţe şi alte obiecte artizanale

dar la datorie! Alţi copii (sau tot aceiaşi?) ni se alătură,

din care turiştii puteau alege în schimbul câtorva bănuţi, ba

ţopăind în jurul nostru cu, de-acum ştiuta şi de noi urare „să

chiar puteau să-şi împletească (dacă puteau!) cu mâinile lor

fiţi sănătoşi şi veseli toată viaţa!”, urare dar, deopotrivă, şi

lucrul dorit, oferindu-li-se cu generozitate materia primă şi,

formulă menită să tălmăcească necunoscătorilor limbii loca-

la cerere, sfaturi competente. N-am rezistat tentaţiei şi ne-am

le sensul gestului de întindere a mâinii.

pus pe lucru.

Bomboane şi insigne – caramele şi Victoria Socialismului,
şi să tot fim sănătoşi şi veseli!
Or fi ştiind ei copiii ceva, fiindcă dacă te îmbolnăveşti pe
aici, poţi s-o şi sfecleşti.

L

În timp ce meşteream noi de zor şi fără spor la împletituri,
de parcă aveam două mâini stângi, ghidul ne serveşte o mostră
de înţelepciune din marea lor zestre: Celui care nu ştie să se
servească de mâinile lui, Allah i-a dat degeaba minte. Trebuie să
mărturisesc cu umilinţă că noi, mai toţi mintoşi, nu prea ştiam

a Palmerie – livada de palmieri, îşi etalează ochilor

de data aceea să ne servim de mâinile noastre. Nu ştiu dacă

noştri bogăţia uriaşilor ciorchini de curmale atârnând

Allah o fi zâmbind, dar atunci, văzându-ne atât de împleticiţi,

grei la încheietura crengilor evantai. Căscăm gura de uimire

cred că şi Lui i-ar fi fost greu să n-o facă. Sau se va fi încruntat

fiindcă altfel am aştepta în zadar să ne pice para mălăiaţă ca

de mânie că s-a făcut cu noi multă şi inutilă risipă de minte,

prin livezile de la noi. În această „vie”, strugurii sunt mult prea

dacă mâinile ne sunt tot sărace.

sus şi, desigur, acri rău… Prevăzător, ghidul local ne atrage

Când am revenit la autocarul primitor, răcoros, dotat

politicos atenţia să nu ne apuce zelul să ne cocoţăm (traducere

cu de toate, de prin buzunarele „domnilor”, din poşetuţele

aproximativă!) pe coloana solzoasă a vreunui palmier fiindcă,

„doamnelor”, s-au ivit „trofeele” culese ilicit, dovadă că legile
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Alger

probităţii absolute nu se învaţă în răstimpul unei vizite de

de şa, în urmă mielul sau iedul, să vadă şi ei lumea… Tot ca

un ceas printr-o livadă plină de rodii şi curmale. Uneori nu se

să-i vedem lumii culoarea, mergem şi noi printre arabi în şir

învaţă nici în întregul, mereu prea scurtul, drum al unei vieţi!

indian (!), înveşmântaţi în alb, cu, la ureche, flori „şutite” din
palmerie, îndesate pe sub pălăriile noastre de soare prin care

E

vineri. Zi de târg. Ca duminica nelucrătoare de la noi.

soarele trece nestingherit… Vrem, nici mai mult, nici mai puţin,

Ni s-a spus, dar uităm mereu, la care ore anume din cele

să spânzurăm cei zece dolari pe care avusesem dreptul să-i

douăzeci şi patru cât îi trebuie soarelui să răsară iar şi iar,

luăm cu noi din ţară, plus ceilalţi zece primiţi la restaurantul

trebuie invocat Allah prin rugăciune, să-şi aducă aminte de

Algeria când cu recepţia dată în onoarea noastră de E. S. dl.

sufletele celor dintre dune şi stânci. Ne surprinde de fiecare

Ambasador.

dată vocea din turn, amplificată de tehnica modernă, menită

Eram bogaţi! Puteam să-i dăm cu tifla şi lui Rockeffeler.

parcă să trezească din somnul cel de moarte şi pe cei surzi la

Auzisem că pe aici poţi negocia la greu, eficient, cumpărarea

adevăr. Vibraţia aerului se răsfrânge şi pre pământ, şi-n cer,

vreunui obiect care te-ar atrage.

urechile noastre obişnuite cu hăulita de la Gorj vâjâie ca vijelia

Înaintăm cu dificultate, nu mai credeam că vom ajunge la

şi ca plesnetul de ploaie, unde ploaie nu prea cade. Oamenii

capătul acelui labirint comercial, un Lipscani cu spaţiul dintre

deşertului răspund chemării la rugăciune cu ardoarea cu care

ziduri suspendat până la sufocare. În disperarea mea, mă agăţ

însetatul caută izvorul. La ora ştiută, fiecare ins, gata purificat

cu mâna de coada oii trasă de măgarul cu samarul, proprietate

(spălat pe mâini şi pe faţă cel puţin!), acolo unde se află, îşi

a zarzavagiului cu turbanul. Mieluţul protestează cu un behăit

aşterne covoraşul, îngenunchează cu faţa spre Mecca şi se

firav, leşinat. Oaia îi răspunde. Îi las împreună. Cum să mă pun

roagă lui Allah atotputernicul cel de pretutindeni şi niciodată

eu de-a curmezişul legăturii dintre mamă şi copilul ei!

văzutul, slăvindu-l şi mulţumindu-i pentru infinita lui milă şi
bunătate că-l rabdă sub soare.

Când a dat Allah de-am ajuns în piaţă, glasuri ascuţite
şi grave, nenică, nu glumă! Răcnete ca la incendii sau alte

Noi ne strecurăm pe o uliţă comercială îngustă, abia cât să

calamităţi, cum trebuie să se fi auzit pe vremea năvăliri po-

permită să treacă în acest du-te vino năucitor, două persoane,

poarelor migratoare şi a imperialilor turcaleţi prin pământurile

eventual cu câte un măgar împovărat cu samare puse în

ţărilor româneşti, ne-au luat în primire cu un fel de „Dă-te

spinare (a asinului!), o mogâldeaţă înfăşurată în pânze albe

aproape, neamule!”. De sub umbrele răcoroase din frunze de

cenuşii şi pe cap cu un colac tot de pânză, menit să-l apere

palmier sau din alte materiale (şi textile!), de pe la umbra

pe purtător de focul soarelui, cu câte o oaie sau capră legate

zidurilor, cei mai năpăstuiţi fără umbră, ţinându-şi marfa în
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mâini, o mulţime de negustori tarabagii oferă spre vânzare
celeilalte mulţimi (de presupus, cumpărători, fiindcă altfel
ce-ar căuta pe-aici!) o mulţime de mărfuri şi produse de-ale
pământului năucitoare prin diversitatea lor.
Se negociază zdravăn fiecare creiţar, se propune, se

După un timp, lansăm strigări de recunoaştere şi ne regrupăm.
Cumpărăm (totuşi!) nişte vederi ca să ne rămână vie clipa
trecerii prin bazarul algerian.
Suntem mai bogaţi cu o amintire.

respinge, primul mai lasă ceva, clientul nu se lasă, cel cu

Şi deodată, vocea muezinului spintecă văzduhul. Sunt

marfa se ia cu mâinile de cap că se ruinează dacă mai scade,

curioasă cum va decurge aici ritualul rugăciunii. Ei bine, Allah

clientul se face că pleacă, este chemat înapoi şi se ajunge la

nu are parte aici de nici un ritual! La bazar, atotputernic este

un preţ cam de trei patru ori mai mic decât cel de la care s-a

doar Zeul Ban! Motivul (plauzibil!) – lipsa apei care să le

pornit târguiala. Negocierea face parte din farmecul afacerii.

permită închinătorilor purificarea.

Ferească Allah să-i oferi negustorului preţul de pornire. Asta

Refacem drumul de ieşire din bazar prin acelaşi labirint

l-ar întrista peste măsură socotind că, ageamiu cum eşti,

care ne îmbată de miresme şi miasme. Facem o adevărată

ţi-ar fi putut cere cu mult mai mult. Cel care vinde ştie că

baie de arome, de căldură umană agrementată cu mirosul

se aşteaptă la refuzul cumpărătorului interesat de marfă la

înţepător de usturoi, transpiraţie, oaie, brânză, capră, măgar,

preţul aruncat dintru început, cumpărătorul ştie şi el că preţul

salate, trifoi, şi noi…

propus este exagerat şi tot acest coborâş până la punctul de
echilibru este dus cu plăcere de ambii negociatori, ca între
experţi cunoscători ai regulilor jocului.
„Experţi” şi noi într-ale negocierii la scară mare, finanţişti
de la care Banca Mondială ar avea multe de învăţat, ne
interesăm de preţul unor lucruri care ne fac cu ochiul, printr-o adevărată pantomimă acolo unde limba lui Voltaire
nu ne era de nici un ajutor. Cele mai vorbăreţe ne erau
degetele. Datul din cap de la dreapta la stânga (semnul
negaţiei suverane) înlocuia cu brio gimnastica de întreţinere
a mobilităţii gâtului pe care, din păcate, n-o mai făcusem
deloc de când plecasem de-acasă. Dar ochii cu sclipirea lor
la vederea obiectului râvnit ne trădau, şi atunci negustorul,
psiholog cu ştiinţa citirii gândurilor bine asimilată, îşi înteţea
tirul întru scăderea preţului până unde credea el că ne ţin
curelele. Cel mai frumos joc era cel legat de bijuteriile din
aur şi argint. Negustorul era dispus „să se ruineze” pentru noi,
doar de dragul de a ne face o bucurie, dar oricât ar fi scăzut el
preţul unui ineluş ca firul de iarbă de subţire, până la puterea
noastră de cumpărare era o cale-atât de lungă că… zeci de ani
i-ar fi trebuit luminii să se stingă. Atunci, mândre ca nişte zeiţe
coborâte printre muritori, treceam de la brăţărele şi inele în
care fuseseră închise adevărate cariere de piatră preţioasă,
la piramidele de vinete pântecoase, pepeni dolofani, încălţări,
poşete, rochii, tăvi cu plăcinte, cu prăjiturele dulci ca mierea,
coşuri, coşuleţe, sâmburi, mirodenii, turbane, „filozofi” aşezaţi
la umbra zidurilor, oi leşinate, capre jeluitoare, uimite până la
disperare de cinstea de a frecventa o atât de aleasă societate
şi nebănuind tăişul cuţitului când stăpânul lor le încredinţa
unor străini care le legau de alt măgar şi le purtau prin
aceleaşi ganguri dubioase spre altă casă, spre altă soarte, spre
altă moarte…

„În dreapta şoselei pe care
15 mai 2020

trecem, Mediterana mângâie
la nesfârşit cu ritmicul şi
lentul du-te-vino al valurilor
sale, ţărmul cu căsuţe albe
cu ferestre arcuite care să
permită luminii să intre în voie
şi, în acelaşi timp, să asigure
umbra protectoare pentru prea
muşcătoarele raze ale soarelui
african, case înfipte pe nişte
piloni de oţel care nu prea ne
umplu de siguranţă pe noi cei
care ne «plantăm» zdravăn
casele pe temelii solide înfipte
în pământul cu mult mai puţin
mişcător decât marea.”
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Aforisme
VIAȚA – UNITATEA DE MĂSURĂ
A EXISTENȚEI (2)
Unde corbiene
Aşteptam trenul cu un transport de
nemurire, dar a deraiat din nou.
În crăpăturile poemelor, criticul pune
mortarul.
Albastrul voroneţean este codicele
picturii noastre.
Iubindu-te, m-am infinit!

George Corbu
Jurist, scriitor
Primul președinte al Comisiei Naționale
a Bibliotecilor
Președintele Uniunii Epigramiștilor din
România
Directorul revistei „Epigrama”

46

Când vă văd pe Dumneavoastră, mă
subestimez şi eu!

Sunt în tren şi prefer să-mi schimb
compartimentul decât comportamentul!

Omul este perisabil ca orice material.

Funcţionez ca o nerăbdare şi, mai
ales, ca o dezamăgire.

Corijențele Universului n-au fost
inventariate.

Până şi necuvintele se servesc de
cuvinte!

Abia de mai suport bruiajul inclement
al liniştii.

Vrei să devii interesant? Adoptă
urgent un tic verbal!

Inima mondială nu va suferi nicicând
un transplant.
Poetul – o ființă înrourabilă.

Ce grandios spectacol: impostaţia
imposturii!

Filosofii nu fac altceva decât să
tăbăcească pielea neantului.

Cuvintele – emblemele eternităţii.

Nu e suficient că ne-au purtat
sâmbetele; acum se cred îndreptăţiţi să
ne poarte şi zâmbetele.

Sunt incert, ca să zic aşa.
M-a năpădit cu inexistenţa lui!

naţionale, universale?
Adevărul îmbătrâneşte.

Vizionar sau visător. Să ne decidem
pe cine alegem.

Omul este un terminal precum cele
din aeroporturi.

Invidiaţi-mă după ce m-aţi lăudat.

Ce ne facem cu atâtea minţi locale,

Cine îmbracă haina modestiei comite
un exces de trufie?

Vă previn: graficul relaţiilor mele cu
mine însumi aste foarte capricios.

Sunt un pasionat al Infinitului.

Invers v-ar fi mult mai greu.

Dorinţa lui era decapotabilă.

Am trăit câteva clipe de inalterabilă
atenţie.

Nu mai scap din ghearele interogației.
Oricine are acces la deces!
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Ia-ți pleonasmul și umblă!
Miroși deja a amintire. Bye! Bye!
Spiritualitatea românească: o codificare a lacrimei.
Numai în pielea democrației să nu fii!
Excludeți zâmbetul din ceremonialul diplomatic și vom
avea mai puțină ipocrizie.
Înjură-mă și de tată, te rog, ca să n-o mai tachineze el pe
mama.
Flămând de eternitate mai e și omul!
Răsfoiesc documentele visului.
Din carnea misterului nu se face friptură!
Cine poate înțelege oare catastrofa umbrei?
Albrecht Dürer cel Bătrân (născut Albrecht Ajtósi, cca 1427, Ajtós,
Regatul Maghiar–20 septembrie 1502, Nürnberg;
tatăl pictorului Albrecht Dürer), Autoportret, 1486

Dacă voi fi poftit, natural că poftesc.

Onorurile îmbată precum şampania.

Viața și moartea se cotropesc una pe alta.

Atâtea cărţi vegetale într-un lan de grâu!

Noua triadă românească: grația, dizgrația, migrația!

Îmbracă în fiecare noapte lenjeria insomniei.

Sentimente de consum – titlul unuia dintre volumele mele

Pentru că am fost mereu contra, sunt un proscris!
Acest om a fost invitatul de oroare al manifestării.

Urare de om singur: „Să ne fie de bine, masă!”

de aforisme.
Acesta sunt eu: asfințesc în cuvânt.

Este o persoană omniscientă: ştie şi ceea ce nu ştie!
Sunt un supravieţuitor cu state vechi în organigrama
haosului.
M-am străduit să fiu întotdeauna cu inima la purtător.
Să ne ferim ca vorbele ce le expulzăm pe buze să devină
obuze!
Mă tem că voi ajunge să nu mă mai tem.
Mă tem de cei ce nu se mai tem.
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Traditiones
HAREM
Lumea care nu trebuie știută (3)
Urfet Șachir

„Pe aceste flori-femei, femei-flori, el le preferă oricăror
altora şi îşi petrece nopţile în serele unde le ascunde ca
într-un harem.”
Guy De Maupassant, Un cas de divorce (1886)

S

ultanele erau cele mai importante femei din haremul
imperial. Fiicele primilor padișahi otomani au fost

numite hatun, însă începând cu epoca sultanului Mehmed
Cuceritorul, ele au primit titulatura de sultane. Termenul
„sultan” a fost extins la fii, fiice, mame ale sultanilor, adică la
familiile sultanilor otomani. Se obișnuia ca acest titlu să fie
pus înaintea numelui la băieți și după nume la fete, cum ar fi:
Sultan Selim, Sultan Ahmed, Ayșe Sultan, Fatma Sultan etc. Când
termenul sultană era folosit singur, se înțelegea că era vorba
de o fiică a sultanului. Fiicelor sultanilor li se adresau cu titlul
de Doamna/Domnișoara Sultană (Sultan Hanım). Imediat după
nașterea unei sultane, prima dată era informat aga seraiului
(Darüssaade Ağası). Acesta, prin intermediul moașei, trimitea

Frederick Arthur Bridgman (1847–1928), Fântâna haremului, 1875

vestea pajului, care comunica mai departe în serai nașterea

(Kethüda Bey) și administratorului-șef al seraiului (Darüssaade

fiicei padișahului. La această veste, fiecare cameră din enderun

Ağası) prin care erau înștiințați să fie prezenți la Eski Saray

(reședința bărbaților) sărbătorea, în onoarea acestei nașteri,

(Vechiul Serai), la un anumit moment. A doua zi, era dat

prin sacrificarea a trei animale. Între timp, se trăgeau câte trei

semnalul începerii procesiunii și alaiul sultanei-mamă por-

focuri pe zi de cinci ori cu tunurile de la malul mării și astfel

nea către Bab-ı Hümayun (Prima poartă a Palatului Topkapı),

nașterea era anunțată poporului și oficialilor de stat. Primind

trecând prin fața moscheelor Beyazıd, Divanyolu și Ayasofya.

vestea nașterii, Marele Vizir (Sadrazam) venea la palat a doua

După parcurgerea unor protocoale, mulțimea, ajunsă în fața

zi cu membrii divanului, să-l felicite pe sultan. Cei veniți la

porții, felicita copilul și pe tatăl copilului, le adresa urări de

petrecere erau serviți cu diferite șerbeturi delicioase din vase

viață lungă și se făceau rugi. Cu acest prilej, erau aduse și

de aur, argint și cristal. La nașterea sultanelor erau organizate

împărțite daruri și pentru femeile însărcinate de la palat. În a

diverse ceremonii. Două dintre acestea erau alaiurile

șasea zi de la naștere, avea loc ceremonia din partea Marelui

leagănelor construite din porțelan, matlasate, cu baldachin

Vizir. Această procesiune era mult mai fastuoasă decât cea a

și cu plapumă, pregătite anterior nașterii și trimise de Valide-

sultanei-mame. La această sărbătorire erau invitate și familiile

Sultân și de Sadrazam de la Vechiul Serai la Noul Serai. Înainte

oficialilor. Imediat după nașterea micuței sultane, Marele Vizir

cu o zi, oficialilor care urmau să participe la ceremonie, li

comanda un leagăn cu baldachin și plapumă, toate ornate cu

se trimiteau invitații de către scrib din partea intendentului

perle, diamante, smaralde și ghirlande. Ceremonia începea
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cu imnurile și marșurile fanfarei, dusăi. Haremul a fost ascuns de ochii
pă predarea obiectelor pregătite lui
străinilor, iar informațiile despre
Kethüda în fața Pașakapısı, la ora staviața locuitorilor acestui spațiu nu
bilită. Turbanele, blănurile și kaftaneau ajuns niciodată la urechile lor. Cei
le colorate, cizmele galbene și roșii
care au trăit în harem au dus aceste
și vălurile făceau din procesiunea
informații cu ei în mormânt, repreleagănului o grădină de flori mergăzentând, poate, cel mai mare secret al
toare. Iar grădinile de flori, pregătite
vieții lor. Ca orice conducător al unei
cu mult efort, și cutiile de bomboane
dinastii în care domnia a trecut de la
făceau ca această scenă colorată să
tată la fiu, viața de familie, care a avut
fie magnifică. Ritmul muzicii de fano semnificație politică importantă
fară îi extazia pe participanți. După
pentru sultanul otoman, nu a putut fi
ce sultanul vedea leagănul, acesta îl
considerată niciodată o plăcere sexutrimitea în harem. Odaia în care se
ală, deoarece consecințele căsătoriei
afla micuța sultană era plină de fe– copiii – însemnau ocuparea tronumei, invitate din lumea aleasă, care
lui, adică existența dinastiei însăși.
se odihneau pe saltelele moi, între
Prin urmare, se acorda cea mai mare
perne. Sultana-mamă, înconjurată de
atenție în alegerea viitoarei soții a
celelalte sultane, stătea pe un divan
sultanului, iar această obligație revemai înalt. Îndată ce ajungea leagă- Pascal Sébah ((1823–1886), fotograf la Istanbul și nea sultanei-mamă (vezi Vâlide-SulCairo, Femeie turcă cu voal, anii 1880
nul nou-născutei, toată lumea se
tân). În prima perioadă a Imperiului
ridica în picioare. După ce Sultana-mamă arunca un pumn
Otoman, de la fondare până la Bayezid al II-lea, sultanii otode aur în leagăn, toată lumea făcea la fel. Moașa îndeplinea
mani și prinții lor au fost căsătoriți cu fiicele musulmanilor,
obiceiul rugii, lua bebelușul, îl punea în leagăn și îl legăna de
domnilor anatolieni, regilor bizantini, sârbi și bulgari. Aceste
căsătorii au avut ca scop obținerea influenței politice, a betrei ori. Apoi lua din nou bebelușul în brațe, moment în care
neficiilor diplomatice sau a altor beneficii. De exemplu, căsăinvitatele puneau pe rând darurile lor din pietre prețioase
și stofe în leagăn. O întreagă avere se etala sub ochii și în
toria lui Orhan Gazi cu Theodora Maria, născută din
admirația tuturor. Și toate acestea erau ale moașei. Așa era
Irene Asanina (devenită Asporça Hatun), fiica primului îmobiceiul. Urma apoi petrecerea organizată în cele mai mici
părat bizantin Andronicus al III-lea și, mai târziu, soția
detalii, la care participau inclusiv sclavele, cu muzică și dans, lui John Kantakouzene al VI-lea (Ioan al VI-lea Cantacuiar invitatele erau găzduite timp de trei zile în harem. În plus, zino), avea ca scop să facă posibilă trecerea prin Rumeprimeau daruri de la sultan. Imediat după naștere, micuței
lia a lui Orhan și să asigure obținerea domniei pentru
sultane i se oferea o cameră și în slujba ei erau angajate o
Kantakouzene. Datorită forțelor lui Orhan Bey, Kantakouzene
doică, o asistentă, calfe și sclave. În educația ei erau implicate
a intrat în Constantinopole, a câștigat imperiul în urma unei
mama, doica și calfele. I se predau cunoștințe laice și religioase, înțelegeri și și-a consolidat dominația în Tracia și Macedosubliniindu-se importanța citirii corecte a Coranului.
nia. În schimbul ajutorului primit, el a cedat otomanilor Castelul Çimbi din peninsula Gelibolu, care va fi primul pas al
oțiile sultanilor (Concubinele). Viața de familie a sul- trecerii lui Orhan Gazi în Rumelia. Încă din timpul domniei
tanilor se numără printre cele mai controversate subiecte
lui Murad I, sultanii otomani au început să se căsătorească

S

din istoria otomană. Unii scriitori încearcă să prezinte viața de
harem a sultanilor ca una de divertisment nelegitim. Totuși,
acestea sunt lucrările unor observatori, călători și scriitori
europeni care nu au avut niciodată acces în harem. Potrivit
profesorului Ahmet Șimșirgil, descrierile vieții de familie
din harem au ajutat în mod clar la vânzarea de cărți despre
otomani, astfel că acest gen de narațiuni ocupă un loc
exagerat în lucrări. Cu toate acestea, scriitorii și istoricii locali
și străini, care tratează problema într-o manieră serioasă și
științifică, sunt conștienți că există puține informații despre
treburile interne ale haremului și despre viața locuitorilor

cu fetele prinților din Anatolia, precum și cu fiicele regilor
non-musulmani. De fapt, această relație cu domnii anatolieni a continuat bilateral și în cazul fiicelor sultanilor. Sultanii
le-au cumpărat fetele și și-au dat fiicele domnilor anatolieni
sau fiilor lor. În urma acestor căsătorii s-au stabilit relații solide și de lungă durată între triburile anatoliene, dar și cu domnii anatolieni. Încă din perioada domniei lui Fatih Mehmed
a început sistemul căsătoriilor sultanilor cu sclave, dar nicio
căsătorie nu a avut loc în conformitate cu prevederile islamu
lui, motivul fiind tocmai acest statut al lor de sclave. Atunci,
de ce acest sistem?
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Unul dintre avantaje este că aceste fete care au fost aduse la palat la o vârstă fragedă, au fost crescute într-o cultură
de palat și transformate în soții demne de sultan. În plus, cele
alese se rugau să devină soțiile sultanului, în timp ce altele
care au crescut și au fost educate la această școală unică, se
pregăteau să se căsătorească cu oficiali guvernamentali. La
fel cum enderunul se pregătea să slujească dinastiei din palat,
prin serviciul personal al sultanului, haremul se pregătea
să-și asume rolurile în lumea exterioară, slujindu-i pe sultan
și mama acestuia. Astfel, administratorii ar fi fost mai fideli
statului prin relația de căsătorie. Majoritatea sclavelor incluse
în palat lucra în servicii publice. Cele mai frumoase și talentate
dintre ele erau trimise în slujba sultanului, iar altele în biroul
prințului. Cele care puteau fi soții ale sultanului erau date lui
Haznedar Usta, care le creștea și le învăța să devină demne de
stăpânul lor. Sultanul nu le contacta niciodată și poate că nici
nu le vedea, deci nici nu avea cum să le recunoască. În această
privință, aspecte precum că sultanul aduna din când în când
toate sclavele și le alegea pe cele mai frumoase dintre ele
și-au luat locul în istorie ca basme fanteziste.

S

clavele (Cariyeler). În sistemul căsătoriei otomane, în
cauză fiind conceptul de harem, unul dintre cei mai
importanți termeni este cel de „concubină”, utilizat cu sensul de „orice sclav de sex feminin”, termen generic care descrie
clasa de servicii a seraiului. Vâlide-Sultân, soțiile sultanilor,
sultanele (fiicele sultanilor) și prinții aveau neapărat sclave în
serviciul lor. Practic, unui prinț sau unei prințese i se alocau
încă de la naștere sclave care primeau titlurile de doică și
asistentă medicală.
Concubina era o sclavă cumpărată. Statutul juridic al
femeilor libere era diferit de cel al sclavelor. Femeia liberă
trebuia să aibă toate părțile corpului acoperite, pe când o
sclavă putea avea capul, fața, mâinile, picioarele descoperite
de la genunchi în jos și acest lucru nu era considerat un păcat.
Sclavia a existat de secole. Prevederile islamului în această
privință sunt foarte diferite de cele privind sclavia din Grecia
și din Roma. Islamul nu a prevăzut sclavia. Mai mult, el ordonă
eliberarea și tratamentul bun al sclavilor cu orice ocazie. În
Coran se afirmă:
„Fii bun cu sclavii!” (Nisa 36)
„Uciderea accidentală a unui om trebuie să elibereze un
sclav.” (Nisa 92)
„Pentru ispășirea jurământului, este necesar să hrănești sau
să îmbraci zece oameni săraci sau să eliberezi un sclav.” (Maide
89)
„Acceptați prețul celor care vor să scape de sclavie plătind!”
(Nur 33)
„Faceți bine captivilor luați în război sau lăsați o răscumpărare!” (Muhammed 4)
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Bruno Étienne, politolog la Universitatea Aix-en-Provence
din Franța, considerat unul dintre cei mai de seamă experți în
Orientul Mijlociu, a declarat:
„Sclavii din Imperiul Otoman aveau mai multă libertate
decât așa-numitele persoane libere de astăzi.” (Yeni Șafak,
21.10.2002)
Dar-ül-harb, adică în toate părțile lumii, este interzis
bărbatului musulman să aibă relații sexuale cu o femeie
în afară de soția sa și concubina sa, fie musulmane, fie
păgâne. Deși este permis să-i privească fața, brațele și
picioarele concubinei altcuiva, adulterul este interzis. Astăzi,
nu există concubină (religioasă) nicăieri în lume.
Sclavele se distingeau între ele astfel:
Umm-i veled: Sclava care declară copilul ca fiind de la
propriul ei stăpân;
Müdebber: Sclava a cărei libertate este condiționată de
către stăpânul său;
Mükatebe: Sclava care a încheiat un acord cu stăpânul
său, pentru a fi eliberată la un anumit preț.
Dacă un bărbat se cununa cu o sclavă din prima sau a
doua categorie, această căsătorie nu era validă. (Mecmua-i
Zühdiye)
Era permis ca stăpânul să aibă o relație intimă cu sclava
sa (Kurtubi).
Dacă stăpânul avea relații intime, în repetate rânduri,
cu sclava sa mükâtebe, atunci trebuia să-i plătească prețul
(Hindiyye); dacă își cumpăra o sclavă mükâtebe și se cununa
cu ea, căsătoria nu era valabilă, iar dacă o făcea, trebuia să-i
plătească prețul (Kadıhan, Hindiyye).
Pentru a-și restabili libertatea cât mai curând posibil, i
se putea face o danie (zekât) sclavei sau concubinei care a
încheiat un acord cu stăpânul său, pentru a fi eliberată. Cu
toate acestea, nimeni nu putea face o danie sclavei sau
concubinei, pentru că beneficiul acesteia i se întorcea tot
lui. (B. İslam İlm.)
În Imperiul Otoman această practică era un antidot
împotriva rasismului, deoarece nu baza căsătoria pe
superioritatea ancestrală și totodată împiedica apariția unei
clase aristocratice. Și mai interesant este faptul că cei mai
mulți dintre sultani au fost ei înșiși fiii unor sclave, acesta
fiind un motiv suficient pentru a înțelege modul în care au
fost stabilite regulile bazate pe compasiune și echitate, în
ceea ce privește sclavele și concubinele din seraiuri. Ceea ce
stârnea și mai mult curiozitatea nu era faptul că un sultan se
putea căsători cu o sclavă, ci cum se putea căsători o sclavă
cu un sultan. Venind în serai, sclava era o prizonieră fără
bani, fără bijuterii, fără familie și fără libertate, având șansa
să devină soția sultanului, mama copiilor lui și, mai târziu,
chiar sultană-mamă, dacă fiul ajungea sultan. Amintim faptul
că din rândul sclavilor, unii au devenit oameni importanți
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ai dinastiei, precum Marele Vizir Ibrahim. Fiu al unui pescar
grec, sclavul Pargalı İbrahim, prin căsătoria cu Hâtice Sultan,
sora padișahului Süleyman Magnificul, a devenit cumnat cu
sultanul însuși și a ocupat cea mai înaltă poziție în serai, „Vizier-i
Âzam Damat Makbul İbrahim Pașa” („Mare Vizir Mirele Ibrahim
Pașa”), prieten apropiat și mâna dreaptă a sultanului. Sistemul
de căsătorie al statului otoman nu se baza pe nobilime, ci
pe o ascensiune bazată pe capacitate și loialitate. Această
logică prevalează la baza ierarhiei în organizarea haremului.
Sclavia s-a născut din nevoia de forță de muncă în societăți,
înainte de industrializare. În consecință, concubinele și sclavii
constituie baza personalului care lucrează în seraiul otoman,
ca o extensie a vechilor civilizații în care sclavii erau angajați
ca slujitori peste tot unde era nevoie de servicii. Concubinele
erau aduse în seraiul otoman, fie ca urmare a raidurilor în
ținuturile rusești, la ordinul hanului Crimeei (în cazul sultanei
Hürrem), fie ca un cadou către palat, ca urmare a raidurilor
piraților algerieni de pe Insulele Veneției (sultanele Nurbanu
și Safiye) sau ale oamenilor din Balcani care, din cauza
sărăciei extreme și a turbulențelor interminabile, își dăruiau
sau își vindeau fetele, pe principiul „Lasă-le, măcar sufletul lor
să scape!”. Legea care interzice comerțul cu sclavi în secolul al
XIX-lea va schimba statutul concubinelor din palat. De această
dată, nobilele familii circasiană și abhaza și-au dat fiicele la
harem, ca un semn al loialității față de dinastie și calif.
Pentru a înțelege haremul otoman, este foarte important
să cunoaștem următoarea situație. Cei care au organizat
haremul au căutat mai degrabă un răspuns la întrebarea „cum
vom muri?”, decât la întrebarea „cum vom trăi?”. De exemplu,
trupurile sultanilor erau spălate la baza peretelui din „Casa
fericirii” („Saadet Dairesi”), care era văzută întotdeauna ca o
casă de spălat mortul. În harem, erau două uși, una lângă alta:
ușa pentru lume („Cümle kapısı”) și ușa pentru mort („Meyyit
kapısı”). Se spunea că: „Intrarea cu tronul este o ieșire în sicriu”.
Mortul era deplâns în versuri: „Să spele mortul cu lacrimi,/
Iubirea l-a făcut martir.” (Ali İzzet Özkan).
În haremul imperial, la fel ca toți ceilalți membri, și sclavele aveau o ierarhie a lor. În general, ele erau împărțite în
trei clase principale: novice (acemi), calfa (kalfa) și meșteră
sau maestră (usta). În funcție de vechimea și de rangul lor,
primeau un salariu, indemnizații și bonusuri anuale. Înainte
de intrarea în serai, sclavele erau înregistrate în registrul dinastiei de către secretara-șefă (bașkâtibe), apoi primeau câte
un nume persan specific seraiului, în funcție de trăsăturile fizice și personalitatea fiecăreia. Următoarea etapă consta în
educația lor, iar primul pas era să învețe limba turcă, scris
și citit, apoi erau predate unele ramuri din domeniul artelor
frumoase (muzică, dans, arte plastice etc.), lucrări artizanale
tradiționale (broderii, dantele, țesături etc.). Sclavele care treceau de formarea de bază, începeau serviciul în apartamente
pe lângă calfe. După o perioadă cuprinsă între șapte și nouă

ani, puteau fie să avanseze în funcția de calfă, fie erau date
ucenice. Calfele erau cele care duceau greul haremului. Ele
erau responsabile pentru formarea novicelor. O treaptă mai
sus decât calfele erau maestrele. Cea mai mare în grad și
șefa tuturor sclavelor era maestra-trezorier (hâzinedar usta).
Vâlide-Sultân conducea haremul după priceperea ei.
Doamna Leylâ (Leylâ Hanım), celebra și prima scriitoare
care și-a scris memoriile din harem, din serai și împrejurimile
lui, (aproape) singura sursă sigură de informație cu privire la
harem, în volumul Amintiri din harem și serai clasifică sclavele
în felul următor:
„Sclavele erau împărțite în trei clase:
1) sclave de serviciu – cele cu o frumusețe medie și cele cu o
frumusețe un pic mai mare. Disproporția fizică și urâțenia lor era
denumită «Molada» (haltă, popas); erau ieftine. 2) sclave pentru
comerț – cele luate pentru comerț, de vârstă mică, proporționate;
se înțelegea că vor deveni frumoase pe măsură ce vor crește. 3)
odalisce – cele frumoase, cu vârsta între 15–20 de ani. Bărbatul
care vrea s-o cumpere îi poate examina pieptul, brațele și
picioarele până la genunchi. Unele dintre aceste fete merg cu
bună știință la partenerii lor. Cele care au moralitate și echitate
îl vor întreba pe stăpânul sau cumpărătorul lor «dacă este sau
nu căsătorit». Dacă este căsătorit, se va retrage și «dacă va fi
păcălită, va fugi». Sclavele nu sunt chiar nefericite, așa cum cred
europenii. Mâncarea și îmbrăcămintea sunt apropiate de cele ale
doamnelor. În orice caz, sunt tratate bine. Dacă stăpânii sunt aspri
și sunt nemulțumite, ele se oferă să fie vândute altcuiva. Dacă
dorințele lor nu sunt îndeplinite, ele scapă și se vând singure. Ele
nu fură nimic din casă, ci doar își pun un rând de rufe în boccea.
În semn de fugă, își lasă cipicii fie la ușa pe care au ieșit, fie lângă
peretele camerei. Ele vin să-și informeze stăpânul pe mâna cui
au încăput.” 1
Potrivit lui T. Cengiz Göncü, „în memoriile sclavelor care au
servit în seraiurile otomane recente, ele vorbesc despre statutul
sclavelor caucaziene care diferă în funcție de regiunile de unde
au venit. Astfel, cele cu rădăcini circasiene provin din familii
sărace și de agricultori. Abhazienele erau nobile, iar gruzinele
erau din familii de clasă mijlocie. În timpul domniei sultanului
Abdülmecid, fetele circasiene erau preferate, însă începând cu
domnia sultanului Abdülaziz, sclavele de origine abhazică au
căpătat importanță. La jumătatea secolului al XIX-lea, vânzarea și
cumpărarea de sclavi a fost interzisă la otomani, dar caucazienii
au continuat să-și dea fiicele la palat cu propriul lor acord.” 2
În harem, tinerele sclave se puteau întâlni foarte rar cu
sultanul. Ele încercau să trăiască discutând cu profesorii
lor de muzică, aruncându-le priviri fugare și corespondând
cu persoane notabile care aveau acces în serai. Un padișah
1
Leylâ Sâz, Leylâ Hanımefendinin hâtıraları/Saray ve Harem
hâtıraları, s. 398.
2
T. Cengiz Göncü, Harem-i Hümâyûn’da Cariyelik 19. Yüzyıl/ Milli
Saraylar – Kültür Sanat – Tarih Dergisi Sayı: 8, İstanbul, 2011, s.107.
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stăpânea un imperiu sau patru lumi (continente), cum se
mai spunea. Fiecare cuvânt care îi ieșea din gură era un
edict. Toată lumea stătea aplecată și smerită în fața lui. Era
ca o divinitate în fața căreia nimeni nu putea să scoată o
vorbă sau să-și ridice privirea fără a i se permite. În general,
odaliscele nu au fost văzute niciodată de sultan. Cea care le
inspecta și supraveghea era Vâlide-Sultân. Dacă o odaliscă
era foarte frumoasă și talentată, cu abilități în muzică, dans
sau interpretare la instrumente muzicale, era introdusă în
sistemul de educație specială pentru concubine. La sfârșitul
acestui proces de pregătire, dacă era aleasă concubină de
către sultana-mamă, se considera că este aptă să-l servească
pe sultan din punct de vedere sexual. Dacă era aleasă și de
sultan să petreacă o noapte cu el, atunci statutul acestei
femei se schimba din nou și urca în rang. Ea însă îl vedea
pe sultan o singură dată și era singura șansă pe care o avea,
spre a-l impresiona și influența cu un talent extraordinar în
dans, cântat sau arta sexuală. Și dacă rămânea și însărcinată,
putea deveni soția padișahului. După ce ajungea la un rang
superior, adică devenea favorita („ikbal”) sultanului, relația ei
cu sultanul era recunoscută public și beneficia de propriul
apartament, de sclavi și alte bunuri. După naștere, ea devenea
o haseki sultan, adică soția sultanului, iar dacă nou-născutul

Anonim, sec. XVI, Portretul Roxelanei, Colecția Jak Amran, Istanbul

era și parte bărbătească, atunci ea avea marea șansă de a

În 1533 ambasadorul venețian Navagero scria :„Maiestatea sa

deveni Vâlide-Sultân, cea mai puternică femeie din harem,

sultanul o iubește pe Roxelana atât de mult, încât în tot Imperiul

numai dacă fiul ajungea sultan. Din acest moment, în ciuda

Otoman, în nici o dinastie nu a existat femeie mai respectată ca

poziției și a averii de care se bucura, totuși liniștea îi pierea,

ea. Se spune despre ea că apare ca fiind modestă și drăguță, și

purtând în suflet o mare teamă, căci competiția pentru poziția

că recunoaște statura unui adevărat conducător de oameni.” În

de Vâlide-Sultân era acerbă. Aceasta era ierarhia în harem.

1554, când Roxelana avea deja 50 ani, un alt italian, Dominico

Cea care a marcat începutul „domniei femeilor” în harem

Trevisano, scrie din capitala otomană: „Maiestatea sa, sultanul,

a fost sclava Roxelana, devenită Hürrem Sultân. Nu există

este atât de îndrăgostit de ea, încât se spune că refuză să fie cu

informații clare despre viața ei până la venirea la Palatul

vreo altă femeie în afară de ea. Nici unul dintre predecesorii săi

Topkapı. Se estimează că s-a născut în 1504 în Rutenya

nu a făcut așa ceva, lucru neauzit la turci care au obiceiul de a

(Ucraina), care se afla în limitele Regatului Lehistan. Circula

avea nenumărate femei.”

o poveste, acceptată de istorici, că ar fi fost răpită de călăreți

Portretele cu imaginea ei sunt în întregime imaginația

tătari la vârsta de 15 ani, în anul 1518 (după unii) sau 1520

pictorilor și nu reflectă adevărul. De altfel, cele mai multe

(după alții) și captiva a fost dusă pentru început la Caffa, în

portrete realizate în Imperiul Otoman cu imaginea ei sunt

Crimeea, iar apoi vândută la Istanbul în anul 1518. Conform

descrieri ale sultanului. Timp de aproape 25 de ani, Hürrem

înregistrărilor din Ucraina, numele său este Anastasia (Nasty,

Sultan l-a avut pe Süleyman Magnificul în palmă. Hürrem

pe scurt). În tradiția poloneză, este cunoscută sub numele

Sultan este cunoscută drept prima femeie din istoria otomană

de Aleksandra Lisowska. În Europa, se numește La Rossa sau

care s-a ocupat de treburile statului. Și-a făcut propriul sigiliu,

Roxelana. Numele Hürrem este de origine persană, iar în limba

a urmărit întâlnirile divanului printr-o fereastră cu plasă de

turcă, înseamnă „veselă”. Roxelana nu avea înfățișarea fetelor

sârmă și și-a prezentat ideile sultanului. În timpul expedițiilor,

obișnuite din harem; nu avea ochii mari și negri, nu avea buze

Hürrem Sultan îl informa pe Süleyman Legiuitorul (Kanuni

cărnoase și nu era cochetă. „Giovane, ma non bella” (tânără, dar

Süleyman) despre situația în care se afla statul și îi dădea

nu frumoasă), „mică de statură și destul de grațioasă”, o descrie

sugestii. Următoarea scrisoare trimisă către Kanuni în timpul

un ambasador venețian în 1526. Cea mai mare bogăție a

campaniei Iranului este un exemplu în acest sens:

Roxelanei era mintea ei. Avea talentul de a-l întreține pe sultan

„Sultanul meu, dacă întrebi despre oraș, deocamdată boala

cu felul său de a povesti, dându-i astfel, fără să pară, sfaturi.

continuă. Totuși, nu este ca înainte... Sultanul meu, vă rog să vă
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trimiteți scrisoarea binecuvântată în mod frecvent. Fiindcă, jur,
nu este o minciună, că dacă trece o săptămână-două și nu vine
mesagerul (ulak), lumea mă ia în râs. Se rostesc diverse vorbe.
Altfel, să nu credeți că vreau să scrieți doar pentru ego-ul meu.
Sultanul meu, acum în oraș, s-a pornit o zarvă cum că vine un
vestitor. Populația așteaptă împodobirea orașului. Sultanul meu,
domnia-voastră și statul iernați la Alep, fiindcă fiul roșcatului (Șah
Tahmasb) și soția sa nu au fost prinși încă. Sosirea vestitorului
nu este binevenită pentru nimeni.” 3
Sultanul Süleyman Legiuitorul a fost atât de îndrăgostit
de Hürrem Sultan, încât a eliberat-o din sclavie și s-a cununat
cu ea, neținând cont de canoanele religioase și nu a mai
căutat nicio altă cadână. Un alt exemplu de dragoste atât de
mare dintre un padișah și o haseki nu a mai existat. Făcându-l
să se îndrăgostească atât de tare de ea, lui Hürrem Sultan i
s-a spus seducătoarea și vrăjitoarea. Amândoi erau iubitori de
poezie și aveau condei, astfel că își scriau și își dedicau multe
gazeluri. Unele dintre ele s-au păstrat până în zilele noastre.
În gazeluri, Sultanul Süleyman folosea pseudonimul Muhibbi.
Redau mai jos celebrul gazel al sultanului scris lui Hürrem
Sultan:
„Iubita mea unică, luna mea strălucitoare, prietena mea de
suflet, cea mai apropiată, sultana frumuseților,
Motivul vieții mele, raiul meu, vinul meu de Kevser 4, primăvara
mea, izvorul meu, bucuria mea, sensul zilelor mele, dragostea mea
ca un tablou brodat în inima mea, trandafirul meu zâmbitor,
sursa mea de bucurie, aroma din băutura mea, lumea mea
amuzantă, lumina mea strălucitoare, făclia mea.
Portocalul meu amar, rodia mea, nopțile mele, lumina odăii
mele,
Planta mea, dulcea mea, comoara mea, iubita mea neatinsă
de lume, sultana Egiptului din inima mea, profetul meu Yusuf,
sensul existenței mele.
Istanbulul meu, Karamanul meu, iubita mea din întregul ținut
anatolian și grec, Kıpçağı și Bedahșanul meu, locul de unde a
ieșit rubinul prețios.
Iubita mea cu păr frumos, sprâncene arcuite, cu ochi care rup
intrigi, sunt bolnav! Dacă voi muri, păcatul meu va fi răspunderea
ta, fiindcă zdrobindu-mă, mi-ai intrat în sânge, ajută-mă, o, iubita
mea nonmusulmană!
La ușa ta, te voi lăuda necontenit, te voi lăuda, de parcă
dintotdeauna mi-a fost hărăzit să te laud.
Inima de mâhnire, ochii de lacrimi mi-s plini, eu sunt Muhibbi,
sunt omul iubirii, mi s-a întâmplat ceva, par a fi beat. Sunt într-o
stare plăcută.” 5
3

https://m.yeniakit.com.tr/kimdir/H%C3%BCrrem_Sultan
Kevser (rel.) – apa sfântă din Paradis (Baubec, A., Baubec, G.
Deniz-Kamer, Dicționar turc- român/român-turc, Constanța, Editura Ex
Ponto, 2011, p. 349.
5
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCrrem_Sultan
4

Hürrem Sultan a fost subiectul multor lucrări în pictură,
muzică și balet. Simfonia nr. 63 în Do major a compozitorului austriac Joseph Haydn este un exemplu al acestor
lucrări. Titlul celei de-a doua părți a lucrării sale este La
Roxelane (Roksalan).
Este greșit să se creadă că singurul domeniu de interes
al femeilor din seraiul otoman erau sultanii, soții lor. Nume
precum Hürrem Sultan, Kösem Sultan și Turhan Sultan au
scris pagini de istorie. Ele au luat multe decizii importante,
de la schimbarea Marelui Vizir, până la lovitura de stat
militară și schimbarea domnitorului.
Mangalia, 15 aprilie 2020
Surse bibliografice:
Leylâ Sâz, Leylâ Hanımefendinin hâtıraları/Saray ve Harem
hâtıraları.
T. Cengiz Göncü, Harem-i Hümâyûn’da Cariyelik 19. Yüzyıl/Milli
Saraylar – Kültür Sanat – Tarih Dergisi Sayı: 8, İstanbul, 2011.
Alev Lytle Croutier, Harem – Lumea din spatele vălului, traducere
din limba engleză de Claudia Roxana Olteanu, București, Editura
Corint Books/Istorie, 2014.
https://www.milligazete.com.tr/makale/1511923/mevlutozcan/osmanli-padisahlarinin-evlilikleri
https://www.yeniakit.com.tr/haber/osmanlida-padisahhanimlari-290694.html
https://sozluk.gov.tr/
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=564
https://w w w.yeniasya.com.tr/dizi/osmanli-haremindecariyelik_112746
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCrrem_Sultan
https://m.yeniakit.com.tr/kimdir/H%C3%BCrrem_Sultan

„Viața de familie a

sultanilor se numără printre
cele mai controversate subiecte
din istoria otomană. Unii
scriitori încearcă să prezinte
viața de harem a sultanilor
ca una de divertisment
nelegitim. Totuși, acestea
sunt lucrările unor observatori,
călători și scriitori europeni
care nu au avut niciodată
acces în harem.”
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Poesis
fie baba cât de babă
și de surdă cât de surdă,
e de-ajuns numai o dată
ca să sune clopoțelul!”
…și așa trecură cerbii
ascultând numai de-o floare –
peste toți apusul ierbii!
Micro-poiene
Doar liliacul
Vede prin sunet, cum eu
Te-aud prin culori.
Cinci, şapte şi cinci,
Două mâini – rugăciune!
Trece Iisus.

Dumitru Ichim
Poet, prozator, eseist
Preot, Kitchener, Ontario, Canada

Kairos
Să nu răspunzi morarului
la insistenta-i întrebare
când treci pe lângă roata lui.
Adu-ți aminte
că drumul omului
e luat cu împrumut
de la soare.
Aseară,
spicele lui se-ncovoiau de lumină,
cu bobul fără apus,
și soarele
m-a chemat și mi-a spus:
– Dă-mi împrumutul
și să urcăm la Ultima Cină!
Prin proverb se-auzi trecând un cerb
Prin proverb
se-auzi trecând un cerb:
„Cu o floare
nu se face primăvară,
chiar răsfățului de soare
calendarul de și-l zburdă.”
A răspuns,
dar nu în grabă,
ghiocelul:
„Vezi,
pentru sfârșitul orei,
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Pui de cerb sfios
Sărută izvorul! Luna-l
va ţese din nou
Mamă, nu plânge…
În candelă numele
Tău luminează.
Visează pruncul…
Maica Domnului trece
descălţându-se.
Caligrafie
Toamna cui, toamna cui
frunzei mele vrei să-i spui?
Toamna lui? Toamna ei?
Parcă am trăit un tei
limpezindu-mă-n tăceri
unde-ascunzi pe azi sub ieri.
– Doamnă, ești cumva ce știu?
– Suflă-n lampă că-i târziu!
Psalmul vinului tânăr
Când vinul este tânăr și pe sub sfat furnică,
Dar mai ales de are breton ca șaga spumii,
Burduful nou se cere. În zbor de rândunică,
Nu de sărut e vorba și de-nceputul lumii?
Spre cea mai ’naltă jertfă simt struguru-n zdrobire,
Când ea avea pe buze și iad, și paremia;
Nu-i pângăriți în vorbă negraiul din privire,
Tot ce nu-i spus e veșnic, că nu-i vezi temelia.
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Cu sângele mă cumperi, răscumpărând ciorchina,
Dând tuturor măsură de la rotund de cană,
Hlamida pentru nuntă croită-i din lumina
Cea de pe brazi, rășină care a curs din rană.

Noapte bună, drum de stea!
Ala,
bala,
portoca...

Vârtej ce soarbe lumea ca-n sat de cer s-o suie,
Tâmplar, chiar în Iubire, ne-ncepi tot de la cuie.

Copilărie

Iarba va cădea la examen
Iarba va cădea la examen
că nu va ști nimic despre mine.
Oare ce caut eu ca obiect de școală
între algebră și astronomie?
Au trebuit să mă repete
trandafirii sălbatici
că n-au știut
să spună totul despre ghimpe,
iar dacă au câștigat la floare,
fulgerat a căzut rodul lor.
De ce nu vi-e milă de iarbă
milogilor?
Azi noapte se ruga în genunchi:
„Doamne,
cum de palmele Tale
i-au învățat frământul,
și eu nu pot măcar un fir
din lutul lui să-nțeleg?”
...și-a adormit
cu mine în brațe.
S-ar putea să cadă din nou la examen
că nu mi-a învățat pe de rost
otrava și spinul.
Niciodată
să nu călcați pe iarbă
fără a-i da o șansă înspre mine.
Poate va reuși la ultimul examen,
cel puțin
cu nota de trecere a ierbii.
Ala, bala, portocala,
omul negru cu sucala.
Cine vrea din noi să-nceapă,
dă cocoșul peste groapă,
o voronă, și-n pănușă
scârțâitul de la ușă.
– Iar de sete ce-o să beu?
– Coada de la curcubeu.
Flacăra de pe comoară
pentru urdiniș de moară.
Haide, haide, te grăbește,
luna-i nouă-n solz de pește!
Ala, balul, portocalul,
are flori la hamuri calul.
Nu vezi? Ochiul ți se-ncurcă,
s-a sfârșit bala din furcă.
Fugi! Întins de-a huța, huța,
cu căruța, cu căruța...

Mă scăldam odată lângă vechea moară,
verdele trezindu-l din adânc blestem;
munții scriau zării ondulări de „m”
când veneam acasă pe cărări de ceară.
Mai ții minte, mamă, lacrimile mele
când mi-ai spus la școală că vrei să mă duci
și-am să las poteca ruptă pe sub nuci,
iar pe deal salcâmii basmelor zăbrele?
Dis-de-dimineață șerpuii cărare
sub cireșii toamnei – flăcări pe izlaz.
Am ajuns la moară și râzând în iaz
salcia îmi dete zece bețișoare.
Știu c-am rupt o bancă, chiar lângă fereastră
și fugeam din școală – cărțile în sân,
ne-agățam de drugul carului cu fân,
răsuna lumina în privirea noastră.
...................................................................
N-am mai fost la moară. Salcia aproape
nici nu m-ar cunoaște, că străin de iaz,
munții îmi dădură mii și mii de brazi,
vifore țesându-mi în căderi de ape.
Și mi-i proaspăt gândul. Sensul mă-nfioară,
  
patru
zări în mine înflorit-au crin.
Strugur altădată, azi potir de vin,
Simt a cincea strună prinsă la vioară!
Ca ultimul dor
Curioasă,
ca un izvor,
când ai să te culci,
din nou o să-ntrebi:
De ce murele
din partea
de miazănoapte
întotdeauna
sunt cele mai dulci?
Se va auzi doar inima,
părelnicelor șoapte:
Pentru că sunt negre ca moartea,
ca ultimul dor…
Albrecht Dürer (21 mai 1471, Nürnberg–6 aprilie
1528, Nürnberg), Mâini în rugăciune (Betende
Hande), 1508. Cunoscută și sub numele de Studiu
al mâinilor unui apostol (Studie zu den Handen eines
Apostels), lucrarea a fost creată ca parte unui triptic destinat unui altar. Această imagine este doar
una din cele 18 realizate pentru altarul Heller.
Pictura de pe altar a fost finalizată în anul 1509,
Albrecht Dürer beneficiind și de ajutorul pictorului
Matthias Grünewald.
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Poesis
prima dată fumul ieșind
din soba de vară.
Poate visez, iar visul răsfirat peste
dealurile pline de cireși
îmi îngână jocul cu frunze și lut,
poate câinele latră în lanţ,
iar câteva păsări mărunţesc obiecte
mici, strălucitoare,
prin cuiburi.
Prin cerul adânc,
un avion ca un cântec de leagăn
mă hipnotizează,
sunt propria păpușă fericită
în copilăria de totdeauna.
Pe țărm

Daniela Șontică
Poetă, ziaristă
Membră a Uniunii Scriitorilor
din România

Îmi va trece
O să mă lungesc pe spatele norilor
ca şi cum n-aş fi auzit de existenţa iluziei,
o să intru hotărâtă în fiecare
mormânt proaspăt,
iar dacă viermii mă vor vomita,
voi şti că-mi va trece.
Pentru aceasta o să probez
cele mai elegante rochii.
Încet-încet,
voi învăţa fericirea de la rechini.
Buchetul de leuştean
Când zilele au greutate de plumb
și zborurile sunt tot mai joase,
din fiecare umăr îmi izbucneşte
câte o aripă.
Mă întorc acolo și o văd:
uriașă, frumoasă și tânără.
Este o zi fără sfârşit,
iar în scena cu numărul o mie unu,
mama iese din grădină
cu buchetul de leuștean
și îl toacă mărunt pentru ciorbă.
Mă joc în iarbă ştiind
că, nevăzută, mă apără ea,
ca o umbrelă dulce.
De ce mă gândesc la asta,
doar nu nu este niciun nor
și parcă aș vedea
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El va merge la războaiele personale
ca și când ar merge să
lupte cu cernoziomul
și nu cu fuga de sine.
Rămân pe țărm şi primesc fiecare dimineaţă
cu un alt motiv de jazz
dar pentru că așa sunt femeile singure,
mă clatin în paharul inimii,
transform orice vis într-o stâncă înaltă
și orice băltoacă
într-o mare de gânduri,
în oceanul nordului.
Sanatoriu
Era frig, dar n-ai fi zis,
când vedeai între pavilioane
atâtea
personaje mântuite
sau când umbrele tuturor se târau
ca nişte haine cu aromă de zmeură
printre amintiri nevindecate.
Începutul de zi era mereu optimist:
primul animal de companie regăsit
era chemat la vorbitor şi învestit
cu un sentiment fără etichetă,
se bucurau ca nişte copii
când sanatoriul
se potolea cu flăcările epidermei lui.
Era primăvară, dar nu se simțea clar
şi ai fi putut crede
că anotimpul este vinovat
pentru rolurile inversate
ce gâfâiau oribil
după înghiţirea părinţilor uitaţi
în acea naștere fără sfârșit.
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Puiul de cerb
Într-o zi vei fi descoperit piatra
pe care părinții tăi au îngropat-o,
pe care strămoșii lor o ascunseseră
mult mai adânc,
vei sufla în palme
și se vor topi marginile fricii,
vei sta aici,
va ploua peste tine și vei lumina,
vei fi un neon de pe altă planetă,
voi înțelege că undeva, departe,
din istorii de protopărinți
coboară rana noastră comună,
o numim șarpe
dar ea este o scoică –
înlăuntrul ei toți ne visăm mama fericită
și tatăl purtându-ne pe umeri.
Trăim într-o pădure
cu vina de a fi lăsat să treacă
pe lângă noi puiul de cerb,
această vindecare cu lacrimi de aur.
Egalii tatălui
Mă visezi
de sub porticuri sărate,
mă imaginezi
cu strădanie de orb,
mă observi cu telescoape,
mă studiezi ca pe un tablou impresionist,
ochii te ustură de privit
şi tot nu înţelegi în ce fel m-a pictat
părintele meu
Georges Seurat
dar să ştii:
sunt mai adevărată decât
un pumn de fructe de păducel
aruncate în apa fierbinte
pentru ceaiul tău de inimă,
iar gherghinele
poate sunt chiar acelea
pe care le culegeam de lângă râu
în acea toamnă caldă
când eram egalii tatălui,
toţi trei
alergam pe biciclete spre raiul
unei norme de fructe
în schimbul lemnelor de foc.
Preşuri Paul Klee
Preşurile mamei seamănă
cu o pictură de Paul Klee,
iar pentru cine are urechi de auzit
merii altoiţi de tatăl meu
cântă o mică sonată pentru flaut.
Totdeauna desenam cu groaza

de a nu se îmbiba cu prea multă apă
acuarela de proastă calitate
şi
ce n-aş da să nu mai văd
dezamăgirea
învăţătorului
când am stricat
ramura cu flori galbene.
Şcoala n-ar fi rămas azi pustie
dacă n-aş fi pus mâna
pe acea pensulă,
trebuia doar să am curaj să spun
că desenul este tot ce vreau să fac
că numai liniile spun adevărul,
că fericirea nu stă
într-un praf colorat.
Levitaţii
Drum transilvan
sub paloarea frunzei de frasin,
călătorie
prin satele cu râuri mici
curgând
printre case văruite de Paşti,
cu anul zidirii încrustat
pe frontispicii,
drum cu râsete de copii
învăţând să înoate,
cu vite blânde, ce se întorc
singure de la păşune,
în centrul universului
din centrul satului.
Iar peste toţi şi peste toate
Chrişti răstigniţi
pe tablele crucilor
levitând fără oprire
sub pleoapele mele.
Două porţi
peste care nu poţi vedea nimic.
Acelaşi film
De-ai fi în mâinile mele
un pahar cu apă,
te-aş bea
şi asta ar fi o floare de oţel,
floarea de care ai fugit mereu.
Dar mai bine să nu ştii nimic.
Azi-noapte am îngropat-o,
era singura cale,
încă mai credea în visul tău,
şi doar i-am spus:
ţi-e mai bine fără mine!
De ce trebuia să văd mereu
acelaşi film despre
antilopele gnu?
Supravieţuirea e aici,
în această pasăre ruginită.
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Poesis
Știu,
la sfârșit
va fi și aici lumină,
mai simt doar gheara din piept,
ca o promisiune.
Ceramică
Am obosit!
Mă dor cicatricele inimii!
Așa se întâmplă atunci
când se schimă vremea –
zicea Maica.
Vremea,
vremurile...
Cum s-ar putea, oare,
Să nu mă mai doară?

Ani Bradea
Poetă, prozatoare, ziaristă
Membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din România

„Ce suntem, ce căutăm, noi nu găsim,
iar ce găsim, nu suntem”
Teama
că aș putea să nu te mai văd niciodată
sparge întâiul pătrar al orei,
cu bubuituri scurte
în spațiul dintre sâni,
acolo unde atârnă,
sub capace grele,
metalice,
precum ușile marilor temnițe,
chipul Lui și
locul gol al chipului tău.
Se scurge mai departe,
umflă albiile venelor și arterelor,
inundă o clipă,
lungă și dureroasă clipă,
cuibul golit pentru totdeauna
de menirea lui ancestrală.
În pereții uscați,
ascunsă în cute adânci,
doar amintirea căldurii de altădată.
Înțeleg
că orice împotrivire e inutilă
și privesc, cu disperare,
cum mă dizolv cu totul,
cum alunec,
înghițită de propria-mi neputință –
ouroborus care-și devoră propriul trup.
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Pământul și-a revendicat
starea dintâi:
e netocmit și gol,
pregătit să înceapă o nouă lume,
una fără penitențe
pentru iubirile
ucise în fașă!
Ascult împărăția nopții,
cum se întinde,
cum sparge cu tentaculele ei
lumina,
rană netratată
care încă supurează.
Orașul –
o mână de puncte strălucitoare,
împrăștiate ca grâul
pe linia orizontului,
departe,
tot mai departe...
Atât de adânc sapă întunericul în mine,
că nici sângele cel mai proaspăt
nu se ridică la suprafață!
Ah, cum a strălucit el
în zorii pierduți,
și cum a înflorit până în ceasul amiezii!
Spre seară, doar sporadic murdărește zarea...
Toate asfințiturile sunt la fel?
Întreb,
dar nu mai e nimeni,
de mult nu mai e nimeni,
la capătul întrebărilor mele.
Binecuvântată fie suferința aceasta!
Spun,
îngropându-mi gândul
în smoala
ce încă mai fierbe.
Tu nici nu știi când,
lângă amintirea trupului tău
mă culc...
Și dorm!
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Pasărea cardinal I
Una după alta s-au scurs
primăverile păsărilor negre.
Una după alta mi-am numărat
verile,
după numărul puilor morți,
căzuți ori furați din cuib,
înainte să învețe să zboare.
Una după alta iernile mi s-au dus,
așteptându-le întoarcerea.
An după an
le-am pândit ritualurile erotice.
În primăvara
care-a uitat să vină,
păsările negre nu s-au mai iubit!
S-au întors
greoaie și diforme,
abia încăpând sub streșini,
cu puii morți deja în sângele lor
amestecat cu un vis roșu pe aripi:
chiar și mierla se poate imagina
pasăre cardinal!
Pasărea cardinal II
Monstrul de oțel taie bolta
cu precizie de bisturiu.
Rana adâncă
deschide cerului carnea.
....................................................
Dincolo de ape,
de fereastra Oliviei,
pasărea roșie se izbește sinucigaș,
frângându-și, din gelozie,
gulerul de cardinal.
Din oglindirea limpede,
precum turcoazul Niagarei,
falsul rival se întrupează:
iar și iar…
Pe malul cascadei,
puiul alungat din cuib
își caută o fereastră,
de care să-și zdrobească,
la rându-i,
teama,
până când…
până când penele-i negre vor căpăta
noblețea stacojie
a robei de cardinal.
........................................................

„eu n-am fost decât geana
din zori, fără de țintă, trecătoare!
Iar lumea, -n timp ce înfloream, dormea.”
O noapte…
Nu are nici cea mai mică importanță
abisul acesta
care se deschide sub mine.
E totuna
dacă-l privesc în ochi,
sau nu!
O dată pe an
se desprind,
decojindu-mă,
toate umbrele.
Falsa libertate,
mai vulnerabilă ca viața
într-un salon de reanimare,
ține până la prima geană de lumină,
până la primele urări,
până la primele speranțe…
E ca atunci,
la data aceea din calendar,
când morții trăiesc și ei o noapte întreagă.
Apoi se întorc…
Și mă întorc la abisul acesta,
care
(chiar dacă nu are nicio importanță,
vreau totuși să spun că)
a apărut acolo într-o dimineață,
pe când mă priveam în oglindă.
Brusc, podeaua a început
să se caște periculos,
iar de atunci
(da, știu
că pentru nimeni altcineva
nu poate avea vreo importanță,
dar totuși,
insist să precizez că)
din acel moment
am început să înțeleg:
Dincolo de noaptea fără umbre
așteaptă alte umbre.
Dincolo de abisul acesta
se naște un altul,
de două ori mai adânc,
și știu
(chiar dacă pentru mine doar
poate avea vreo importanță)
că e totuna
dacă-l voi privi în ochi,
sau nu!

Avionul s-a întors.
În urmă-i
doar cerul se vindecă!
Niagara, iulie 2018

Din volumul în pregătire
Memoriile lui Empedocle. Criogenii sub vulcan
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Poesis
Mă uit la el de departe,
o umbră printre sălcii-nverzite,
mergând aplecat, de parcă ar fi cărat o cruce,
adică două.
Slobozia/Săveni, 14 iunie 2020
Drumul morii

Florentina Loredana
Dalian
Poetă, prozatoare
Membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din România

Două cruci
Da, primesc de pomană, cum să nu?
Eu, p-ăl de nu primește, îl și bat.
Cum să faci așa ceva,
după ce că pe om îl frige sufletu’!
Bogdaproste! Cui să fie?
Da, mi-l aduc aminte, de-ai lu’ Zbârnel,
am copilărit cu ei. Era unu’ mic de statură,
cam așa. Dumnezeu să-l ierte!
Eu stăteam mai colo, la mar’ne, în luncă,
da’ m-am mutat aici mai aproape,
lângă cimitir.
Am și eu aici doi băieți...
mă duc la ei, în fiecare zi urc dealu’ cimitirului.
Mihai Cîșlaru mă cheamă,
da’ eu nu mai exist
decât ca să urc dealu-ăsta.
Mai zice „bogdaproste” o dată,
își face cruce și-ncepe să urce cărarea
cu dale de piatră.
Când l-am văzut, mergea întins
cu mâinile libere, n-avea nimic în ele,
nu sapă, nu chibrit, nu lumânare,
se ducea la băieți, doar așa,
să-i mai „vadă”, să-și mai ostoiască dorul.
Mihai Cîșlaru nu mai exista
decât ca să urce dealul cimitirului
în fiecare zi.
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Mihai Cîșlaru mă cheamă, cum ziceam,
da’ eu nu mai exist.
Am copilărit cu-alde tac-tu mare,
da’ n-am fost leat,
eu eram țânc, abia le-ajungeam la genunchi,
ei – flăcăi – ce mai mândrețe!
Mă-ncurcam și eu printre picioarele lor,
erau de-un leat cu-alde frati-miu mai mare,
de-un leat cu moartea,
că i-a luat la cătănie,
da’ după aia a venit războiul,
ce foc să-l arză ne-a trebuit!
Când i-a-ncolonat pe drumul morii,
m-am dus cu mămica, ne-am dus toți.
Mă ținea-n brațe,
îmi părea că-s mai mare ca ei,
c-ar trebui să plec și eu la război.
Unde pleacă nenea, mămică?
Nu știe mama, departe, unde-a-nțărcat mutu’ iapa,
da’ ne-om ruga pentru el,
să-l apere Dumnezeu.
Nenea nu s-a mai întors,
mulți n-au mai luat drumu-napoi,
mămica a albit într-o noapte,
după ce-i întinsese poștarul scrisoarea,
cu ochii-n pământ, cerându-și iertare,
că amărâtu-ăla numai vești d-astea aducea,
și-i părea rău, de ziceai că el îi omorâse.
După aia, ne-au luat comuniștii pământu’,
au ridicat monumentul eroilor, colo-n mijlocu’ satului,
mai târziu ne ducea cu școala, să punem flori.
Prima dată i-am zis mămichii:
Am aflat unde-i nenea,
Stă scris, acolo, pe-o cruce, în rând cu alții.
Da, mamă... și doar a oftat,
Da’ nu așa cum se oftează,
așa cum se moare
de-amar, apoi se-nviază la loc.
Duci crucea, tată, n-ai ce-i face!
Slobozia, 16 iunie 2020
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Doamne, exiști!
Eu, robul Tău, Mihai, am păcătuit, Doamne,
da’ nu așa cum se păcătuiește, mai rău!
Cum, nu mai știi?
Las’ că-ți zic eu: era atunci,
când cu Garofița, că mi se părea mie
că nu-ș’ ce necaz mare aveam,
Strigam la Tine, Te-am întrebat:
„Doamne, exiști?”
Da’ las că mi-ai arătat tu după aia
ce-i necazul.
Nu mai știu câți ani am, oi fi atins suta,
da’ mintea mi-e-ntreagă,
ascultă la mine, că-s om bătrân,
la câte-am văzut și-am trăit,
dă-mi voie să Te informez:
Doamne, exiști!
Slobozia, 17 iunie 2020
Crucea mică din piatră
Of, tristețea micilor cruci din piatră,
de-abia mai răzbind printre ierburi,
încercând și ele, așa smerite, să atragă atenția,
să spună o poveste, să vorbească despre cineva de demult
a cărui amintire se face și ea tot mai mică,
din ce în ce mai mică!
„Vezi asta, îmi spune Baba Lumânărica,
responsabila cu tămâiatul mormintelor fără stăpân,
adică fără unul care să le îngrijească,
asta e-a lui Axente Lungu, cuțitaru’ satului,
a murit demult, eu nu l-am apucat,
alde tăticu era’ copii pe vremea când el băgase satu-n sperieți.”
M-am aplecat să-i aprind și lui o lumânare,
dar Baba nu m-a lăsat, că-i păcat – zice –
că ăsta a omorât oameni.
„Ce, vrei să te urmărească blestemul ălor uciși?
La ăsta nu-i aprinde nimeni, toți îl ocolesc...”
mai zise Baba învăluită-n fumul tămâiei,
dispărând încolo, pe cărare,
ca duhul din Lampa lui Aladin.
Am lăsat-o să ia distanță
și-am aprins pe furiș o lumânare și la nepricopsitu-ăla
care-a crezut că împarte lumea-n două
cu lama cuțitului.
Și poate n-aș fi făcut-o,
dar m-a convins crucea mică din piatră
de pe care se șterseseră toate urmele,
o cruce a nimănui, parcă cerșind îndurare.
Foșnetul ierbii ridica până la mine o șoaptă:
„Pe Cruce S-a răstignit Iisus,
și n-a făcut-o doar pentru drepți.”
Slobozia, 22 iunie 2020

„Evanghelia”
Așa o chema pe epava din larg
eșuată cu intenție, salvată și reeșuată,
dar noi eram prea tineri să știm,
nu prea știam nici ce-i aceea Evanghelie,
nici ce-i epava...
de eșuări mai auzisem,
dar cuvintele nu ne speriau,
atât eram de ignoranți, poate chiar fericiți!
Voi, curajoși, vă avântați înot către navă,
tineri exploratori atrași de misterul unei epave bătrâne,
eu, la țărm, culegeam cochilii de melci uriași,
le puneam la ureche și ascultam vuietul mării.
Atunci mi se părea că semăn cu Titi, băiatul invalid
care stătea și el, tremurând, lângă poarta de fotbal,
uitându-se la jocul altora;
ce fericire când rata câte unul
și-i trimitea mingea-n față!
Măcar așa făcea și el parte din joc.
Mergeam de-a lungul apei, după melcii mei,
când îmi atingea câte un val piciorul
eram precum Titi când îl izbea mingea-n față,
fericită, mi se părea că sunt și eu acolo, cu voi,
în drumul spre „Evanghelia”.
Apoi, când vă întorceați, ce mai povești!
Le trăiam, eram și eu în poveste, dar nu era a mea,
doar a voastră.
În siguranța mea de pe mal, invidiam curajul
care vă făcea să păreți mai înalți decât „Evanghelia”
(Ce nume predestinat! Și azi unii vor să eșueze Evanghelia lui
Hristos
precum odinioară Onassis propria-i navă).
Îmi detestam fricile (mai ales pe aceea de apă),
necredința, lipsa curajului,
îmi rumegam micile victorii –
atingerea întâmplătoare a valului,
vuietul mării din cochilia uriașă...
Nu auzisem de mersul pe ape,
pentru mine Evanghelia nu se deschisese încă
la pagina aceea.
Slobozia, 19 iunie 2020
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Poesis
Copilașul regăsit

Vasile Dan Marchiș
Poet

Regina mea
Cum Iisus Hristos strigând către Lazăr care a înviat,
în inima mea – noul cimitir de cuvinte
a intrat muza strigând:
„Poezie,vino afară!”
Acum scriu parcă inima grăbită
cronometrează cu pulsul ei
Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos
Mă opresc brusc din scris…
Gramatica dă muzei onorul în inima mea…
Scriu iar parcă duc muza cu o ricșă de cuvinte
în castelul ei de inspirații.
Văd gramatica destinului ca pe o festivitate completă
cu verbe postate pe toate planurile
Acum scriu parcă ridic muza prin toate aceste verbe
pe un tron de cuvinte de aur, lângă care
medici, juriști, clerici și economiști
așteaptă un verdict.
Simțindu-mă diferit față de aceștia
încerc să ies din plan
ca un substantiv neobișnuit exclus din gramatică
și pus pe lista de rezervă a acesteia
în așteptarea unei eventuale minuni,
nu înainte de a face în fața muzei
o reverență din creion:
„Regina mea…!”
Muza m-a abordat astfel:
„Tu ești mesagerul meu!
Aceștia toți au fost chemați aici pentru
profesia care o au!
Prin faptul că m-ai ridicat unde îmi este locul,
vei avea întotdeauna pentru cine veni aici
și pentru cine ieși în lume!”
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Cade o ninsoare ca un lucru făcut de probă
precum experimentele în laborator
de parcă astfel Dumnezeu își măsoară puterea
în ritmul cel mai grăbit posibil
în regim de experiment astronomic
Astfel pământul a devenit
un laborator de proporții nemăsurate
în care fiecare om este un Yeti (om al zăpezilor)
mai mult sau mai puțin evoluat.
Ninsoarea căzând prea abundentă și imprecisă
peste omenire
semnifică fără noimă,fără rând
o istorică nereușită migrare,
o imposibilă iubire
și o pedeapsă fără acoperire...
Și fuga acelui copilaș către nu se știe cine
semnifică drumul îndurărilor plin cu refugiați,
canonul istoriei zăpezilor veșnice...
Copilașul a căzut o dată în zăpadă...
Apoi încă o dată și iar a treia oară
precum pe Golgota înghețată sub crucea de zăpezi veșnice,
strigând: „Mamă,nu-s prea multe jucăriile care
mi le-ai lăsat, dar sunt toate de zăpadă...!”
Iar zăpada cădea prea abundentă ca o bizară fantezie
vrând a se situa prin asta la rang de paradă
dar e o mascaradă
cum că nu se pot face oameni în toată firea
doar din zăpadă.
Când se credea despre copilaș
că saltă prin zăpadă de bucurie
și că e de cineva supravegheat sau așteptat
cumplit striga după cineva și se căznea
să nu-și dea tribut zăpezilor, inocența...
Atunci prin instinctul matern și antic
al omului modern neîmplinit
care amână ceasul judecății,
copilașul e luat în brațe de bunica lui...
„Dragul meu ești teafăr?”
Copilașul lăcrimând puțin, a spus:
„Nu-s prea multe jucăriile pe care mi le-a lăsat mama,
dar sunt toate de zăpadă...”
Concursul iadului
Încercând să fac o scriere nu doar pe măsura credincioşilor
ci şi a ateilor,
muza mea mai anostă ca oricând
m-a abordat astfel:
„Prin asta unde vrei să ajungi,
în rai sau în iad”
I-am răspuns că în rai nu-i cazul,
cum că e de prisos a încadra doar în ultimă instanţă
fericirea în poezie…”
„Bine, fie!” îmi semnalează muza ca un ghid sau impiegat .
Mi se impune să călătoresc (în concurs) prin iad pe un drum
cu restricție de viteză și greutate.
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Adică, pe jos și cu greutate mai mică de cum îmi pot închipui,
de parcă măsor cu pasul Istoria și Geografia
concret spus: tot ce a fost
și este în lume sub dimensiunea cea mai vastă – sărăcia…
Cică așa cere concursul
și să nu par suspect
deoarece prin orice poți deveni suspect
mai puțin prin sărăcie
şi că aşa trebuie să întrec melcul:
nu în mişcare ci la răbdare…
– Gata, urcă pe cântar, îmi spune ghidul !
Urc pentru a fi cântărit…
– Ești prea greu! Conform regulamentului concursului
nu-ți este îngăduit să călătorești cu această greutate!
Dar dacă vei slăbi câteva kilograme prin ce metodă vrei,
fie prin efort fizic, regim sau post,
ți se va da totuşi un bagaj… cât de mic…!”
În timpul călătoriei prin căldura extremă și post,
slăbesc într-atât încât mi se permite
să iau ceva la mână nu înainte de a fi întrebat
ce profesie, hobby sau pasiune am.
Spun că pe lângă altele sunt poet și astfel
mi se dau câteva coli de hârtie și un pix…
Încep a scrie parcă mă debarasez de materiale inflamabile
scriu parcă mă dezbrac de haine cuprinse de foc
prin cuvintele de foc sau prin focul de cuvinte,
inima îmi este mai mult decât un pompier.
N-au stins pompierii într-un ritm mai alert cu apă
câte cuvinte a stins și stinge inima cu sânge…
Mi se dă apă! Multă apă, să pot transpira …
Ca acest fenomen să se numească transpirație, nu foc…
Nu trebuie să am transpirație de foc…!
Scriu parcă transpir…
Transpir parcă scriu…
Exist ca un subiect ușor inflamabil înconjurat de foc,
exclus din gramatică
din criza de verbe și pus pe lista de rezervă a acesteia
în așteptarea unei eventuale minuni...
Și totuși scriu că nu-mi este teamă că-l vor lua pe Dumnezeu
minunile înainte
în acest sens...
Tatăl Ceresc nu săvârșește minuni din indulgență...
Dumnezeu nu se ocupă de fleacuri, nici nu v-a scrie nimic în
locul meu...
De aceea am speranța că voi trăi cât mai am ceva de scris...
Scriu cu transpiraţie să nu mi se impună (ca păcăleală)
să folosesc altceva în acest sens…
Să nu ia foc cuvântul…
Consum doar apă…
Poți părea suspect și depunctat consumând orice produs,
mai puțin când bei apă…
Parcurgând în asemenea condiții iadul la pas, pe jos
și introducând cu lux de amănunte durerea în poezie
nu știam că mai poate lipsi ceva pentru ca această
prestație să poată fi apreciată pe măsura așteptărilor
până l-am văzut pe Dumnezeu cum se miră de mine...
De ce se miră...?
Întreb astfel deoarece nici nu știu cu cine am concurat...!
Poate am concurat de unul singur...
Nu mi se spune nimic în acest sens...
Ar fi de prisos să mi se dea un alt fel de distincție
după mirarea respectivă cum ar fi „Premiul iadului”.

Zodie facultativă
Muzei care mi se bagă în seamă printr-un melc îi spun:
„Ce faci acum, miști melcul în ciuda mea?”
Aceasta îmi rosti:
„Îl determin să se deplaseze în funcție de cum scrii tu...!”
Spun muzei astfel:
„Să-mi imite prin mers poezia?
Păi, după cum îl faci tu să se deplaseze
ar trebui să scriu doar poezii de tip haiku!”
Muza a adăugat:
„Să-l fac să se miște mai repede precum ai vrea tu să scrii
poeme în proză?
Cum ai putea scrie să nu pari prin asta de speriat...
Să nu se sperie melcul de acest instrument de scris
de categoria grea...!
Tun de cuvinte...!
Cum să-l fac să pară tun de cuvinte oarbe?”
Și se ia melcul la drum parcă trăgând cu urechea la
spusele muzei cu teama că în lipsă de spațiu îi voi scrie ca
o hulă titlul poemului direct pe cochilie.
Muza îmi dă de înțeles că melcul s-a speriat dar l-a
convins că nu vreau decât să-i caligrafiez mișcările-i de
mim.
Scriu parcă poezia mea ar fi unitatea cu care se măsoară
în intensitate nu mișcările melcului, ci răbdarea acestuia!
Melcul se mișcă de parcă această chestiune este unitatea cu
care se măsoară metaforele
Pe melc îl desparte de poezia mea doar o virgulă...
Nu știu dacă melcul merge prea încet sau scriu eu prea
repede...
Cum aș putea scrie poezii mai repede de cum merge
melcul?
Prin asta se va deduce că nu implementez răbdarea în
poezie
În fond și la urma urmei legat de poezia mea
am întrecut melcul
dar nu la mișcare, ci în răbdare...
Toată viața...
Pe când doream să aniversez într-un fel sau altul
ziua scrisului de mână
muza m-a împresurat într-un mod neobișnuit
ca un flux de căldură relativ rezistenței mele
ce-mi străpunge pielea fie din afară în interior
sau din interior în afară,
deocamdată imprecis și întreb astfel:
„Ce înseamnă venirea aceasta
atât de stranie asupra mea, ba chiar nepipăibilă?
Concret ce pot scrie despre asta?”
Muza m-a copleșit cu răspunsul:
„Sunt mai mult decât pipăibilă dar aștepți
să-ți vin mură în gură,
sau ca banii cash în palma nevoiașului
sau drept alarmă spre a ști dacă
s-a întâmplat ceva deosebit!
Doar așa poți să scrii?”
Am rostit :
„În fond și la urma urmei legat de aceste elemente
sau de altceva
prezintă-te cum vrei
să pot scrie ceva concret din inimă...
Muza m-a uluit astfel:
„Păi, ți-ai dat seama... scrie cum dorești
că exact inima o reprezint și ai la dispoziție toată viața...!
Și toată moartea...!”
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Document
IRINA ELIADE: „ÎN FAMILIA LUI MIRCEA ELIADE
AM INTRAT DE DOUĂ ORI”
Interviu realizat de Pușa Roth
Născută la Ploieşti în 5 februarie 1920,
rudă prin alianţă cu Mircea Eliade, pe care
l-a cunoscut îndeaproape, Irina Eliade
(m. 28 septembrie 1998, Bucureşti) a făcut
o strălucită carieră universitară la Bucureşti.
Specialistă în limba şi literatura franceză, dar
și în limba engleză, traducătoare, prozatoare,
autoare de teatru, Irina Eliade a debutat în
literatură în 1947, la cenaclul „Sburătorul”
cu romanul Linie moartă, premiat (Premiul
„Eugen Lovinescu”) de un juriu alcătuit din
Vladimir Streinu, Șerban Cioculescu și Camil
Petrescu. Schimbându-se regimul politic,
romanul nu a mai putut fi publicat. Ziduri,
ferestre, grădini (proză scurtă) a apărut în 1987,
urmat de romanul Un an fără echinoxuri (1991).
A publicat eseuri de literatură universală,
între care Marcel Proust (eseu, antologie,
comentarii, 1974) și a tradus din literatura
franceză şi engleză cărţi de referinţă,
transpuse în limba română cu desăvârşită artă
literară: Camille Lemonnier, Sfârșitul familiei
Rassenfosse (1965), Guy de Maupassant,
Povestiri (1966); André Gide, Şcoala femeilor. Robert (1968), Tezeu. Din „File de toamnă” (1971);
Jean Giraudoux, Romane (1969); Colette, Hoinara. Duo (1969), Sido. Cârceii de viţă (1982);
Aldous Huxley, Orb prin Gaza (1974); André Malraux, Oglinda de la hotarul ceții. Lazăr (1978),
Condiția umană (1993); André Frossart, Întrebări despre Dumnezeu (1992). Teatru radiofonic:
Haine vechi cumpăr, adaptare de Pușa Roth, regia artistică: Leonard Popovici, 1997.

Pușa Roth
Dramaturg, ziaristă
Membră a Uniunii Scriitorilor
din România

Puşa Roth: Cum l-aţi cunoscut pe

şef de gară. Mă veţi întreba care este

fetiţa cu rochii care, deşi nu distonau cu

secretul numelui: Ieremia sau Eliade?

moda de atunci, erau deosebite şi mai

Numele familiei este Ieremia, schimba-

frumoase decât cele purtate de fetele

rea în Eliade nefiind un moft. Fraţii

prietenelor ei. Constatarea o fac acum,

Ieremia şi-au luat noul nume dintr-un

căci pe vremea aceea, când mergeam pe

elan patriotic, modelul lor fiind scriitorul

stradă şi îi auzeam pe domnii şi doamne-

paşoptist Ion Heliade Rădulescu. În

le ce treceau pe lângă noi zicând: „Ce

familia Eliade am intrat de două ori. Am

fetiţă frumoasă!”, nu mă miram, mi se

fost o fetiţă frumoasă şi foarte elegantă.

părea un lucru firesc. Numai că succesul

Mama mea avea un talent remarcabil de

meu la… marele public n-a durat mult.

câteva

a-şi aranja casa mai puţin obişnuit. Apoi,

Deşi mama se străduia să mă îmbrace

cuvinte despre familia Eliade, cu care

îşi amenajase o grădină de vis, unde flori-

cât mai frumos, rochiile nu mai stăteau

mă înrudesc prin soţul meu, Gheorghe

le de câmp, aduse din excursiile făcute

bine pe trupul unei fetişcane care

Eliade. Foarte puţini ştiu că au fost trei

cu automobilul în Moldova, Transilvania

se îngrăşase şi se urâţise, trecând de

fraţi Ieremia: Gheorghe Ieremia, tatăl

şi mai ales în Oltenia, erau în bună pace

la copilărie la pubertate. Am suferit

lui Mircea Eliade, generalul Constantin

cu trandafirii şi clematitele de soi. În

cumplit şi câţiva ani m-am refugiat

Ieremia, socrul meu şi un al treilea frate,

plus, mama avea talentul de a-şi îmbrăca

în cărţi. Biblioteca mi se îmbogăţise

Mircea Eliade?
Irina
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Eliade:

Mai

întâi
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cu volumele unor scriitori despre care nu ni se vorbise în
şcoală. De pe rafturile bibliotecii mele dispăruseră cărţile din
colecţia „Bibliothèque Rose” pentru a fi înlocuite cu volume
semnate de Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu,
Ionel Teodoreanu. Într-o bună zi am cumpărat o carte a cărei
copertă m-a fascinat. Pe un fond negru apărea o femeie făcută
parcă din lut, bronz şi fum. Titlul cărţii era Maitreyi iar autorul,
Mircea Eliade. Scriitorul mă atrăgea în mod deosebit, aşa că
în recreaţia mare, de douăzeci de minute, când colegele mai
mari ca mine cu un an vorbeau despre Ionel Teodoreanu, Cezar
Petrescu, Liviu Rebreanu, eu îl evocam numai pe Mircea Eliade,
cu India, Maitreyi, Huliganii sau Întoarcerea din rai... Într-o zi, o
fetiţă cu un an sau doi mai mică decât grupul alcătuit din cele
trei amatoare de lectură ne-a spus, prin surprindere, mai ales
că până atunci nu prea vorbise: „Mama şi soţul ei, Mircea
Eliade, vă roagă să poftiţi la noi sâmbătă la ora cinci.” Era
Giza (Adalgiza Ionescu), fiica adoptivă a lui Mircea Eliade.
Ne-a dat adresa şi a dispărut. Credeam şi nu prea în spusele
ei. Pentru mine, Mircea Eliade locuia într-un turn de fildeş...
M-am dus totuşi la adresa indicată, un apartament situat la
etajul al treilea al unui imobil din strada Paladi, aproape de
Gara de Nord. Uşa s-a deschis şi în prag a apărut o doamnă elegantă, cu păr roşu, care a strigat din vestibul: „Mircea,
a venit Irina!” În faţa mea s-a ivit un domn nici tânăr, nici
bătrân, cu ochelari pe nas şi cu o pipă în colţul gurii.

Mircea Eiade, portret de Adina Romanescu, 13 iunie 2020. Inedit

„Domnişoara care mi-a citit de cinci ori India! Bine ai venit

şi despre rudele lui, „nenea Costică”, socrul meu şi unchiul lui,

la noi!” Am intrat într-o cameră în care se aflau Mihail

despre George, vărul lui primar şi soţul meu...

Sebastian, Mircea Vulcănescu, Petru Comarnescu, Marietta

P. R.: Şi a doua oară cum aţi intrat în familia Eliade?

Sadova, Constantin Noica şi alţii, ale căror nume ne le reţin.

I. E.: Viaţa e uneori mai întortocheată decât am putea

Patru ani în şir am frecventat acest cenaclu literar. Într-o sin-

crede. Pe viitorul meu soţ, inginerul Gheorghe Eliade, l-am

gură cameră se adunau mulţi scriitori, la o masă cu scaune

cunoscut din întâmplare la mare, la Eforie Nord, în 1952. O

aduse de peste tot şi nelipsitul cataif. Toţi pereţii erau căp-

cunoştinţă mi l-a prezentat şi – iarăşi întâmplare – pentru

tuşiţi de cărţi. Mircea Eliade se urca pe o scăriţă şi-mi ofe-

că stăteam în gazdă într-o casă veche, a cărei uşă se bloca,

rea câte o carte, recomandându-mi să o citesc şi să-i spun

Gheorghe Eliade a rezolvat micul incident. Să vedeţi ce lanţ

ce am înţeles. Se vorbea despre literatură, fără ca vreunul să

de întâmplări, aproape neverosimile. Viitorul meu soţ stătu-

se străduiască să clasifice volumul de curând apărut, singu-

se cu ani în urmă în aceeaşi cameră şi cunoştea secretele

rul criteriu fiind „autentic” sau antonimul lui. Era mai mult un

încuietorii. Într-o seară superbă de august, la plimbare pe

grup de prieteni decât propriu-zis un cenaclu. Cel mai dedicat,

faleză, mi-a făcut, cu eleganţă, o mărturisire: „Vezi vaporul

mai rafinat dintre toţi mi se părea Mihail Sebastian, al cărui

acela? Dacă ar fi posibil, te-aş invita să călătorim alături

roman Oraşul cu salcâmi a fost pe larg dezbătut, comentat în

toată viaţa!” Declaraţie de dragoste? Da, şi aşa am intrat a

fel şi chip. Doar Noica se dovedise foarte reticent în această

doua oară în familia Eliade. Soţul meu a fost un om de o rară

discuţie. Toţi eram nebuni după Nae Ionescu, idolul unei în-

verticalitate morală.

tregi generaţii.

P. R.: Doamnă Irina Eliade, vă propun să revenim la Mircea

Mircea Eliade a plecat din ţară împreună cu soţia sa în

Eliade. Personajul feminin al romanului Maitreyi, apărut în 1933

iarna anului 1940. Tot ce avea, inclusiv biblioteca, i-a lăsat lui

şi considerat capodoperă a ciclului indian, pe care îl citeaţi

Mihail Sebastian. L-am revăzut o singură dată la Paris, în 1970,

cu entuziasm în adolescenţă, a existat cu adevărat sau este o

am vorbit câteva ore despre întâlnirile noastre din str. Paladi

invenţie pur literară?
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m-a condus la ascensor, unde a adăugat un lucru pe care
nu-l pot uita: „Scrie-i lui Mircea că m-ai văzut şi spune-i să se
întoarcă în India. Are nevoie de India.” A repetat de mai multe
ori ultima propoziţie, are nevoie de India. M-a tulburat mult
această insistenţă. N-am scris niciodată despre acest lucru.
P. R.: Aţi remarcat vreo asemănare între omul real, Maitreyi
Devi şi personajul din romanul lui Mircea Eliade?
I. E.: Nu, nici una. Figura literară a lui Mircea Eliade este
una enigmatică, extrem asiatică. Sau cel puţin aşa mi-o
imaginasem eu. Doamna Maitreyi Devi era o personalitate
fascinantă, încântătoare. Conversaţia mea cu ea a fost foarte
lungă. Nu ştiu prin ce sinuozităţi am ajuns la această dragoste
teribilă povestită în roman, amorul total relatat de Mircea
Eliade. Între ei, ca oameni reali, se pare că a fost doar o relaţie
platonică.

„Un afiş anunţa o întâlnire
1997

I. E.: Maitreyi a existat. A murit nu de foarte mult timp.
A venit şi la noi în ţară, după ce făcuse un voiaj foarte lung,
pentru a-l vedea pe Mircea Eliade la Chicago. Eu am cunoscut-o la Bucureşti, dar vreau să vă spun că Maitreyi rămâne
pentru mine o făptură în egală măsură reală şi imaginară. Dar
să vă povestesc împrejurările în care am cunoscut-o. În iarna
lui 1963, pe un hol lăturalnic al Universităţii am citit un afiş
care anunţa o întâlnire cu scriitoarea indiană Maitreyi Devi.
Am citit de trei ori anunţul, nu-mi venea să cred. M-am dus
în sala de la etajul al patrulea, unde era un frig îngrozitor. O
doamnă în vârstă, cu o faţă coşcovită, învelită în şaluri groase,
vorbea în engleză, ajutată desigur de translator, dar e bine să
auzi în două limbi aceleaşi lucruri, de altfel foarte interesante. Când a început să vorbească, această babă zbârcită a
devenit superbă. Cunoştea România şi ne-a vorbit despre
diferenţa dintre cele două culturi. După întâlnire, Maitreyi
m-a invitat la ea, la Hotelul Ambasador, unde închiriase un
apartament. Avea mulţi oaspeţi, dar la un moment dat a vrut
să-mi vorbească între patru ochi. Mi-a povestit despre primirea politicoasă, dar rece pe care i-au făcut-o Mircea Eliade
şi soţia sa, Cristinel, la Chicago. I-am spus că pentru mine
Maitreyi a fost un mit şi ceea ce-mi spune este destul de
dureros. Nu-mi mai amintesc exact ce i-am spus, că Maitreyi
a izbucnit într-un hohot de plâns. După ce s-a calmat,
conversaţia a continuat, avea mulţi oaspeţi. Când am plecat,
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cu scriitoarea indiană
Maitreyi Devi.
O doamnă în vârstă,
cu o faţă coşcovită, învelită
în şaluri groase,
vorbea în engleză, ajutată
desigur de translator,
dar e bine să auzi
în două limbi aceleaşi lucruri,
de altfel foarte interesante.
Când a început
să vorbească,
această babă zbârcită
a devenit superbă.
Cunoştea România şi
ne-a vorbit despre diferenţa
dintre cele două culturi.”
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Document
LENA CONSTANTE: „DACĂ N-AR FI MURIT,
MIHAIL SEBASTIAN AR FI INTRAT LA PUȘCĂRIE
CA ȘI NOI”
Interviu realizat de Sabina Măduța

Sabina Măduța
Poetă, ziaristă
Membră a Societăţii Medicilor Scriitori
şi Publicişti din România

D

Artist plastic (tapiserie, pictură), folcloristă, scriitoare, fost deținut politic între anii
1950–1962. Implicată în procesul Lucrețiu
Pătrășcanu, Lena Constante a fost vreme de
opt ani izolată singură într-o celulă și apoi
încă patru ani de detenție la comun. După
1989, devine cunoscută în Occident prin
L’ Évasion silencieuse. Trois mille jours, seule,
dans les prisons roumaines (1990; trad. rom.
Evadarea tăcută. 3 000 de zile singură în închisorile din România, 1992), urmată de Evadarea imposibilă. Penitenciarul politic de femei
Miercurea Ciuc (1957–1961), 1993, care descriu experiența cumplită din închisorile
comuniste. Prima a fost tradusă în limba
engleză în 1995 (University of California
Press), cu un studiu introductiv semnat de
profesoara Gail Kligman, autoarea unor
lucrări esențiale despre România (între
care Politica duplicităţii (carte de referinţă
despre comunismul românesc) şi în limba spaniolă în 2009. A doua a fost tradusă în Marea
Britanie și SUA. În închisoare a „compus”, păstrând-o în memorie, o piesă de teatru în versuri,
difuzată la Radio România Tineret după patru decenii: Zâmbete în floare (1992). A publicat
lucrări despre și pentru copii, cu ilustrații proprii și muzică de Harry Brauner. Volume: Păpușile
harnice (1972), Păpuşile harnice în grădină (1975), O poveste cu un tată, o mamă și trei fetițe (1995).
A fost unul dintre fondatorii Teatrului „Țăndărică” din București. În 1945, lucrează ca scenograf
la Teatrul „Țăndarică”, împreună cu Elena Pătrășcanu, intrând astfel în cercul ministrului de
justiție comunist, Lucrețiu Pătrășcanu, ceea ce duce la arestarea și condamnarea ei la 12 ani
de închisoare.

înregistrarea transcrisă mai jos am făcut-o

parte din grupul de artiști și scriitori pe

acasă la d-na Lena Constante, la rugă-

care îi frecventa și d-na Lena Constante,

mintea doamnei Nadia Lacoste-Mărculescu,

era dornică să afle amănunte din viața

binecunoscută jurnalistă, fostă atașată de

scriitorului. Iată interviul pe care l-am

presă a Prințesei Grace Kelly la Monaco, dar

obținut atunci împreună cu o scrisoare

și pentru corespondența dumneaei cu

adresată d-nei Nadia Lacoste care locuia

scriitorul Mihail Sebastian înainte de

la Paris.

tragicul accident care a curmat viața unui

Lena Constante: Sunt foarte mulți ani

Evadarea

scriitor și dramaturg de excepție. Scrisorile

de când l-am cunoscut pe Mihai. Făcea

tăcută, ediția a doua (București, Editu-

au fost publicate în „România literară”, cu

parte din grupul de prieteni cu care ne

asentimentul d-nei Nadia Lacoste.

duceam în fiecare duminică la celebra

upă

apariția volumului

ra Florile Dalbe, 1995) am înregistrat mai
multe interviuri cu doamna Lena Constante.

Doamna Lena Constante a avut

balerină și coregrafă Floria Capsali. Seara

Ele au fost difuzate la Radio, dar nu am

amabilitatea să-mi dea un interviu pe

ne duceam la o cârciumă din apropiere,

avut posibilitatea să le copiez și probabil că

care să-l ofer doamnei Nadia Lacoste,

unde stăteam de vorbă. Eu nu pot să spun

unele mai există în Fonoteca de aur a Ra-

care, ca fostă prietenă a scriitorului

că îi eram chiar foarte apropiată prietenă,
pentru că el era ceva mai mare decât

diodifuziunii Române. Păstrată pe o casetă, Mihail Sebastian și aflând că el făcea

67

Leviathan, Anul III, Nr. 3 (8), iulie–septembrie 2020
mine. Dar, firesc, cunoscând unele momente din viața lui, am
simțit pentru el și o mare milă, pentru că am considerat că era
un om fără noroc. Avea întotdeauna sentimente de dragoste
pentru prieteni, pe care poate că aceștia nu le meritau. Mi-era
milă de el. Unii poate credeau că eram mult mai apropiați decât
în realitate.
Venea foarte des la mine, dar nu pentru că eram prieteni, ci
voiam să-i fac câte o surpriză, să-i dau posibilitatea să asculte
muzică clasică la Radio. Eu aveam un aparat de radio Marconi
foarte bun, dar și foarte multe discuri.
Când avea chef să asculte muzică, îmi dădea un telefon
(eu stăteam în centru, pe str. Dionisie Lupu). Dânsul venea la
mine, fiindcă stătea mai departe. Eu aveam două odăi: una
pe care o socoteam atelierul meu și cealaltă cu aparatul de
radio. El își punea singur discurile și stătea un ceas, un ceas și
jumătate, se ridica, schimbam două vorbe și pleca. Asta a fost
prietenia mea cu Mihail Sebastian.
S. M.: Îmi spuneați că vă mai întâlneați uneori și duminica.
L. C.: Da, ne întâlneam la Floria Capsali, vestita coregrafă
și balerină căsătorită cu Mitiță Dumitrescu. Acolo jucam tot
felul de jocuri, mai făceam și exerciții sportive ori dansam,
deși nici unul dintre noi nu era mare sportiv. Apoi ne duceam
la o cârciumă din apropiere. Ne cunoșteam cu toții, eu fiind
deja prietenă foarte bună cu Harry Brauner, folcloristul cu
care m-am și căsătorit. Mergeam împreună, stăteam de vorbă
și era o seară plăcută. Era colosal de simpatic acest om!
S. M.: Mi-ați spus dumneavoastră că scriitorului Mihail
Sebastian îi fusese rechiziționat aparatul de radio.
L. C.: Da. Pe vremea aceea, când au venit legionarii, evreii
nu mai aveau voie să dețină un aparat de radio în casă și el
a rămas fără posibilitatea de a mai asculta muzică. El deja nu
mai stătea în casa lui fiindcă nu mai avea bani să plătescă chirie
pentru mama sa și pentru el. Era amărât, tare amărât, îndrăgostit
de multe ori și așa mi se părea mie că nu prea avea întotdeauna
mare succes în dragostele lui.
S. M.: Dvs. îi erați un confident?
L. C.: Nu, nu! Nu vorbeam niciodată despre lucrul ăsta.
Nu eram prieteni de felul acesta.
S. M.: Dar știați. De unde știați?
L. C.: Ei, aveam o oarecare pricepere la chestiile astea... Și
plecam seara, după ce mâncam la un local din ăsta de mahala.
Eram vreo zece, douăsprezece persoane; toți ne ocupam de
literatură, de arte, oameni care citeau mult și aveau ce discuta.
Eu nu mai știam unde locuia Mihail Sebastian în ultima vreme:
avea apartamentul lui, dar știu că mânca la mama lui și apoi
pleca... Într-o zi, când a plecat de la mama lui, a fost călcat de
un camion și a murit. A ieșit un zvon că ar fi fost omorât de
legionari, ceea ce nu putea să fie adevărat pentru că dacă în
primele zile după schimbarea regimului, a fost fericit fiindcă
comuniștii ziceau că va fi pace și liniște, foarte curând și-a dat

68

seama că asta e o aiureală, că nu va fi mai bine și, deci, s-a dat
cu totul de-o parte, nu s-a mai amestecat în nimic și nimeni nu
mai avea ce să-i reproșeze.
S. M.: A fost un accident stupid?
L. C.: Eu mi-am dat seama că dacă n-ar fi murit, ar fi intrat
și el la pușcărie ca și noi și, cu firea pe care o avea, n-ar fi
rezistat. Așa că, bine a făcut Dumnezeu că l-a luat la timp! Nu
știu ce e bine și ce e rău, dar eu am rezistat, deși sunt neam
de macedonean.
S. M.: O, dar cum ați rezistat!!! Cele două cărți scrise de dvs.,
Evadarea tăcută și Evadarea imposibilă, vorbesc despre această
groaznică suferință. Să nu-i dea Dumnezeu omului cât poate duce!
Ați suferit, doamna Lena, atât de mult încât toată lumea se minunează
și oricine vă citește cărțile dorește să vă cunoască, să afle cum e
persoana care a suferit atât și care nu scrie cu ură despre tot ce-a
fost! Dumeavoastră faceți la fel ca Mircea Vulcănescu.
L. C.: Mircea Vulcănescu făcea și el parte din grupul
nostru.
S. M.: Da, știți că el a spus înainte de a muri: „Să nu ne
răzbunați!” Mărturia asta o depune Măriuca Vulcănescu, fiica lui.
L. C.: Da, da.
S. M.: Mihail Sebastian vă însoțea și el cu echipele de
monografie pentru că îl pasiona și lucrul acesta, sau de drag de
dumneavoastră?
L. C.: O făcea din prietenie și din dragoste pentru arta
populară autentică!
S. M.: Vă mulțumesc foarte mult și-mi cer iertare că v-am
deranjat, v-am obosit... După ce voi transcrie textul de pe caseta
audio, vi-l voi da și dumneavoastră și-l voi trimite și d-nei Nadia
Lacoste prin poștă, la Paris.
L. C.: Tu ai avut noroc. M-am lăsat moale cu tine, dar
alaltăieri i-am zis unui domn care-a venit: „Nu mă pisați, că
nu mai dau niciun interviu!”. Găsesc că este nedrept. Când vine
cineva pe care îl cunosc sau o prietenă este altceva, dar, când
vine un om străin, mi se pare că e puțin exagerat.
S.M.: Mulțumesc mult doamnă Lena pentru interviu și pentru
amabilitate. Bunul Dumnezeu să vă dea putere și sănătate!

„Când au venit legionarii,

evreii nu mai aveau voie să
dețină un aparat de radio
în casă și Mihail Sebastian
a rămas fără posibilitatea
de a mai asculta
muzică.”
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Dialog la antipozi
PATRICK WHITE
Scriitor australian
Premiul Nobel pentru Literatură, 1973

Daniel Ioniță
Poet, traducător

P

atrick White, romancier (28 mai
1912, Londra–30 septembrie 1990,
Sidney) este primul și, până acum, singurul australian căruia i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură
(1973). Motivația Academiei Suedeze
menționează faptul că „White prezintă
o scriere epică și o narațiune psihologică
fascinantă, introducând un nou continent
în literatură”. Volumul care i-a adus faima este Copacul omului (The Tree of Man),
o lucrare epică la scară largă, un raport
psihologic de mare discernământ al unei
părți a dezvoltării sociale australiene
sub forma povestirii, a conviețuirii a do-

uă personaje care luptă cu dificultăți
externe și interne. Cadrul este unul de
pionierat convențional, dar cu nuanțe și
asocieri filosofice, existențiale, biblice.
Personajul principal din Copacul
omului, Stan, este unul dintre tipicii
căutători ai adevărului din scrierile lui
White, căutările lui fiind contrastate
de atitudinea convențională a lui Amy,
soția lui. Stan acceptă și respectă tainele
soției sale, însă ea nu le poate accepta
pe ale lui.
„Doi oameni nu se pierd unul de altul
exact în același moment, pentru că dacă ar
fi așa, s-ar regăsi și ar fi salvați. Nu e chiar
atât de simplu.”
Povestirea, așezată în contextul
dificultăților climei australiene (cu secete, focuri, inundații), se ocupă în prinicpal
cu drama psihologică a dorinței lui Stan
de a înțelege țelurile lui Dumnezeu, „care
sunt descoperite babelor, călugărițelor și
idioților”. În anumite momente cruciale
atinge, fie și doar mistic și tranzient, divinitatea: „Și peștera de foc era enormă,
ca un labirint, care era acolo ca să-l primească pe om. El se lărgea și se împărțea
în ramuri ca un copac, se umplea de flăcări,
creștea în intensitate, și apoi se stingea
deodată în mici norișori de fum și gânduri
obosite”.
Un alt aspect al efectului psihologic
pe care interiorul Australiei îl poate avea
este descris în Voss, roman în care un explorator fanatic al interiorului neiertător
al Australiei (personaj modelat după
exploratorul german Ludwig Leichardt)
își trăiește aventura existențială și își
găsește sfârșitul.

Patrick White

„Și-a dat seama el însuși că era mereu
teribil de înspăimântat, chiar atunci când
se găsea în culmea puterilor lui divine,
un dumnezeu slab așezat pe un tron care
scârțâia din toate încheieturile, temându-se să deschidă scrisori, să ia decizii,
temându-se de cunoștința instinctivă a
asinilor sau de ochii nevinovați ai oamenilor buni, de natura elastică a pasiunii,
chiar de devoțiunea ce o primea de la unii
oameni, și de la o femeie, și de la câini.”
Voss este un studiu intens al caracterului personajului juxtapoziționat cu
sălbăticia fascinantă australiană – și raportat pas cu pas la ea. Dar și al relației
fracturate dintre un străin (Voss) care
pricepe misterul acestei sălbăticii, și
localnicii care n-o înțeleg decât superficial:
„Voss era în stare mereu, dacă era
necesar, să nu înțeleagă nimic. Dar rănile îl
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făceau să tresară, în special în aerul sărat. Zâmbea și își înșuruba
ochii la marele spectacol al luminii și apei. Unora le era milă de
el. Unii îl disprețuiau pentru că arăta ciudat, ca un străin. Voss
și-a dat seama, trepidând de mânie, că nimeni nu era conștient
de puterea lui. Oamenii mediocrii, animalici, nu ghicesc niciodată
cât de puternice sunt stânca sau focul, până în ultima clipă, când
aceste elemente-i reduce la – nimic. Acesta, cel mai pal și mai
transparent dintre cuvinte, este cel mai aproape de a fi complet.”
White este primul scriitor de talie mondială care a
dăruit continentului australian o voce autentică, cu valențe
universale, literatura sa contribuind – atât ideatic cât și
artistic – la dezvoltarea literaturii universale.
Opera lui Patrick White este plină de aforisme care au
devenit „agenți independenți”, cunoscuți, fără a face referire
la operele lui:
„Cred că este imposibil de explicat credința. Este ca și cum ai
vrea să explici efectul aerului, doar prin separarea lui în elemente
constitutive pe care să le etichetezi științific. Trebuie să-l respiri
ca să-l înțelegi.”
„Luciditatea nu este o boală permanentă. Te vindeci de ea.”
„Nu există ceva care să poată fi mai inuman decât o ființă
umană.”
„Ca să te poți recrea, e nevoie ca mai întâi să te distrugi.”
„Misterul vieții nu este rezolvat de succes, care este un țel în
sine, ci de eșec, de luptă, de devenire.”
„Poezia rezistă pretențiilor false ale cercetării academice,

Opera:
The Ploughman And Other Poems (Plugarul și alte poezii), 1935
The Happy Valley (Valea fericită), 1939
The Living and the Dead (Viii și morții), 1941
The Aunt's Story (Povestea mătușii), 1948
The Tree of Man (Copacul omului), 1955
Voss, 1957
Riders in the Chariot (Călăreți în carul de război), 1961
The Solid Mandala (Bila vrăjită), 1966
Les Échaudés (Opăriții), 1969
The Vivisector (Vivisectorul), 1970
The Eye of the Storm (Ochiul furtunii), 1973; traducere în limba
română de Oana Marina Badea, București, Editura All, col. „Strada
ficțiunii”, 2017
A Fringe Of Leaves (Franjuri de frunze), 1976
The Twyborn Affair (Afacerea Twyborn), 1979
Flaws in the Glass (Defecte în pahar), 1981
Histoires peu Ordinaires (Povești neconvenționale), 1994

„Misterul vieții nu este
rezolvat de succes,
care este un țel în sine,
ci de eșec, de luptă,
de devenire.”
Patrich White

după cum religia se evaporă ca un abur când vine în contact cu
dogma.”

C

a mai toți scriitorii de la antipozi (fie ei din Australia
sau Noua Zeelandă), White, ca om, era un realist cu

picioarele pe pământ – antipozii nu permit artiștilor să-și dea
aere, să se considere „speciali”, să fie tratați ca staruri, să li se
facă temenele. Iată, în propriile cuvinte, descrierea originilor
lui:
„M-am născut pe 28 mai 1912 la Knitsbridge, Londra, din
părinți australieni – Victor White, 42 de ani și Ruth Withycombe,
zece ani mai tânără. La vârsta de șase luni, părinții mei s-au
reîntors în Australia, deoarece mama nu-și suferea prea
numeroasele cumnate trăind cu ele pe aceeași proprietate.
Familiile din partea ambilor părinți au fost la origine fermieri,
dar nu bogați. Străbunicul meu White a emigrat în Australia,
statul New South Wales, în 1826 și a primit un teren agricol în
Upper Hunter Valley (la nord de Sydney). Niciunul din strămoșii
mei nu sunt memorabili, deși există o legendă fascinantă cum că
cineva din clanul mamei, Whitycombe, ar fi fost bufonul de curte
al regelui Edward II.” 1
Wauchope, Australia
1
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Roman
IARNĂ NEBUNĂ
fragment
chef s-o invite la masă, ori avea ceva ută una ca mine. Când eram la liceu,
ce-o imortalizase pe lista neagră, ca și vorbeam despre atâtea tâmpenii, că nipe mine, deci numele ei era interzis la ciodată nu eram sigură pe ce simțeam
reuniunile familiale.

sau plănuiam. Aveam o colegă, Adriana,

– Daniel nu-i acasă, zic, lucrează, dar ceva mai cu experiență, credeam eu, și
dacă-mi lăsați un număr de telefon, are o urmam ca un cățeluș peste tot, pensă vă sune el când se întoarce.

tru că numai ea îmi putea răspunde la

Notez numărul. Îi mulțumesc, dorin- întrebările mele. Într-o vacanță, cred că
du-i o zi frumoasă și-mi iau rămas bun, era cea de primăvară, Adriana m-a luat
la fel de uimită ca la începutul convor- cu ea într-un oraș ceva mai departe de
birii. De data asta nu era una ce-și cău- casă, pentru că „trebuia să începem a trăi
ta bărbatul în dulapul meu, una eșuată înaintea venirii lui Iisus”, iar eu mă speriprintre orele mele libere, poate chiar cu asem de moarte, pentru că de trăit ha-

Letiția Vladislav
Prozatoare, poetă

bună-credință.

bar n-aveam cum se trăiește, iar cu Iisus

– Am auzit că ești foarte tânără, zice. aveam problemele mele personale și nu
– Da, răspund, poșta asta funcțio- mă puteam aștepta la milă și iertare în
nează perfect.

fața sfârșitului lumii. Adriana locuia cu

Râde. Are un râs normal. Parcă este bunicii ei și, cu siguranță, toată povestea
o oaie fericită.

asta o știa de la ei. În plus, se auzeau

– Leanța mi-a spus, zice, cu ea țin zvonuri că ar începe un război din cauza
legătura.

Cubei, iar noi, ca frați, trebuia să luptăm

– O știu, zic, a fost de câteva ori la alături de ei. Venea tot de la Adriana.
– Vrei să mori virgină fără să fi

noi.

– Ești săracă, aud, de la țară, scrii trăit un singur moment de dragoste?,
articole la un ziar de mahala și trăiești mă întrebase Adriana cu o săptămână

C

u cât ne afundăm mai tare în
probleme, cu atât mai „apropiați” se

arată unchii, verii, niște mătuși interzi-

pe spinarea lui Daniel.
– Da, zic, le fac pe toate. Bine că are
Daniel o slujbă bună. Sunt o parazită.

înaintea vacanței.
– Ești nebună, am zis, unde să trăiesc
eu asemenea momente... și cu cine?

se, pentru că se căsătoriseră cu bărbați

Râde din nou.

– Spune drept, ți-e frică de băieți?

nepotriviți cu marele clan de la Cerna-

– Mi-ar plăcea să te cunosc, aud, am

– Da, am spus, încă nu sunt matură.

vodă, oameni cu care nu avusesem nicio

o fată de anii tăi, ești capacul nepotrivit

legătură în toți acești ani. Sună telefo-

pe oala nemțească, zice râzând cu poftă, ce ani, zise, nici Julieta n-a fost mai

nul.

lași aburii să șuiere...

– Bună ziua, frumoasă doamnă, zice
vocea, eu sunt tanti Gica.
– Cred c-ați greșit numărul, zic, eu nu
am nicio tanti Gica în familie.
– Tu nu, zice vocea, Daniel da, aud,
sunt vară primară cu soacra ta.

– Da, zic, nu am ochi albaștri,

– Ești destul de matură la șaisprezebătrână...
– Lipsește Romeo, i-am spus, aici nu

uneori sunt curvă, zice soacra, alteori l-am găsit.
sunt genială, zice socrul, depinde de
interesele apărate.
– Ne vedem, zice, și închide.

O săptămână mai târziu, stăteam
într-un tren amărât care ne ducea
la Petroșani. Era răcoare. Se purtau

Mă reped la oglinda din baie. Sunt baticurile de nailon și Adriana îmi

Chiar nu se vorbise de ea în casa

tânără. Față de curvă nu am. Cred că dăruise unul roz. Nu înceta să-mi spună

socrilor. Ori era săracă și nu aveau

bărbații, cu adevărat interesanți, nu ca- că semăn cu nu știu ce artistă rusoaică
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și asta cu o voce tare, nu șoptit, cum mi-ar fi plăcut, făcându-mă să mă roșesc de emoție și jenă. Băieții care veneau de
la școala profesională se întorceau spre noi, Adriana zâmbea
în dreapta și în stânga, bine că nu apucase să le spună că
mergem să ne pierdem virginitatea înaintea războiului cu
America. Aici nu-mi prea plăcea, pentru că aveam neamuri
pe-acolo, iar în Rusia nu aveam pe nimeni, în Cuba, la Zafra,
nu ne lăsaseră din cauza vârstei, ce dracu’ trebuia să luptăm
noi, ardelenii, împotriva Americii, când jumătate din bărbați
emigraseră acolo și trimiteau pachete de Crăciun acasă?
Bineînțeles că nu-i spuneam Adrianei ce gândesc. Ar fi rupt
prietenia pe loc. Venea sfârșitul lumii și eu trebuia să mor
virgină. Asta chiar că nu se putea! Ne apropiam de Petroșani,
trenul intră într-un tunel, ce spaimă, eu nu fusesem niciodată
sub un munte, băieții râdeau, simții o mână caldă pe ceafă, era
întuneric beznă, apoi coborî până spre sânul stâng, o palmă
zbură pe lângă urechea mea, mâna căzu și lumina începu să
se strecoare printre stânci și ferestrele trenului.
– Idioato, zise unul din băieți, iar pentru prima dată în
viața mea am avut sentimentul că sunt cineva, palma mea l-a
atins când nu se aștepta.
– Mai vrei una?
Penultima stație. Au coborât toți. Eram numai noi două.
– Mergem să vedem un film, a spus Adriana. Prietenul meu
ne așteaptă la gară. Aduce un băiat pentru tine.
N-am comentat. Eram deja îngrozită.
– Apoi mergem la restaurant. Plătesc ei. Amândoi lucrează.
Ultima dată fusesem la un restaurant cu tata. Coroana.
Mititei. Ce buni erau! Am căpătat și o limonadă cadou, pentru
că tata erau un client vechi al restaurantului. Eram destul de
mică. Și acum, în orașul ăsta mohorât, voi merge din nou la
restaurant. Cu un băiat necunoscut. Grețos.
– Mihai ne invită la o cafea. În garsoniera lui.
– Eu n-am de gând să dorm acolo, am spus, nu cred că
facem bine ce facem.
– Poate are și prietenul lui o garsonieră, zice Adriana, asta
ar fi mai plăcut pentru noi, nu crezi?
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Creierul meu lucra cu repeziciune, dar eu tot nu-mi
puteam imagina cum poate fi plăcut să intri în pat cu un necunoscut.
– Faci cum vrei, zice, nu vreau să te aud reclamând când
auzim declarația de război că ai să mori, iartă-mă, nef...!
Un șuierat lung, de ambele părți apăruseră case, trenul
se opri fix în fața intrării în gară. Soarele nu ieșise. Era rece și
umed. Paltonașul meu, de fapt ceva de toamnă, nu mă putea
încălzi.
– Adriana!
Doi bărbați stăteau în fața unui birou. Unul rămase pe loc,
celălalt se repezi vesel spre noi, o luă pe Adriana în brațe și o
învârti ca pe un titirez.
– Ce bucurie, zise, bine ai venit!
Se întoarse spre mine. Mă cercetă scurt cu privirea, zâmbi
la fel de scurt, se întoarse cu spatele spre noi, făcându-i
prietenului un semn, dar el nu reacționa de fel. Adriana era
îmbrăcată destul de bine, avea chiar blăniță la guler, bunicii ei
erau înstăriți, iar eu cu pardesiul meu roșu, baticul de nailon
roz, gentuța neagră și fața mea speriată ca de bombe, eu nu
eram nici pe departe ceea ce acest bărbat visase.
– Mergem? Va începe filmul.
– Nu-l luăm pe colegul tău?, întrebă Adriana.
Celălalt dispăruse. Mihai devenise nervos. Era clar că-i
stricasem toate planurile. Am urcat treptele sus, Petroșaniul
se deschidea în fața noastră.
– Adriana, am spus, mergeți voi la film, la restaurant și
mai departe...
– Și tu?
– Eu dau o plimbare prin centru și mă întorc cu următorul
tren acasă. Fără supărare.
– Dar..., încercă Adriana să niveleze situația, poate...
– Ah, am spus, nu cred că America ne atacă, așa că n-am să
mor, iar un Romeo pot întâlni și mai târziu, nu crezi?

„Se auzeau zvonuri
Murcia, Spania

că ar începe un război
din cauza Cubei,
iar noi,
ca frați,
trebuia să luptăm
alături de ei.”
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Cronică literară
AMINTIREA PARADISULUI PIERDUT
Costin Tuchilă

contradictorii ale singurătății 1, ar fi fost pregătit de mult pentru ceea ce numim în biografii „debut editorial”. Și iarăși trebuie să privim în jur și să constatăm graba cu care unii condeieri,
îndoielnici ca valoare, se grăbesc să-și vadă numele tipărit pe
coperta unei cărți. Remarc de la bun început: cartea de poeme
a lui Rudy Roth, alcătuită, cred, în urma unei selecții severe,
organizată în cicluri care au, fiecare, unitatea lor, este unul
dintre cele mai bune debuturi în poezie din ultimul timp. Ni-

U

mic în plus, nici un text care să nu fi fost șlefuit stilistic, lucrat
rmăresc de mai multă vreme poeziile publicate în

atent, nimic repetitiv – aceasta din urmă fiind o trăsătură nu

reviste de Rudy Roth, apreciind forma lor, tonul unitar

ușor de evitat în multe cărți de versuri. Generic, erosul, tema

și mai ales felul în care știe să potențeze cu „unelte” sigure

cuplului abordată ca prilej de meditație existențială sunt re-

teme, motive literare care au fost dintotdeauna subiect de

levabile în toate poeziile din volum. Ele par a fi spectrul în

meditație pentru pana lirică. O parte dintre aceste poezii sunt

care poetul adună idei, trăiri, sentimente, notații, versul lui

cu formă fixă, impecabile din punct de vedere prozodic, ceea

fiind însă foarte rar tributar planului senzorial. D. R. Popescu

ce dovedește o bună cunoaștere a tehnicii versului, astăzi,

sesiza în prefața cărții această predilecție pentru ceea ce aș

când mulți autori consideră că poemul

putea numi modul personal de pozi-

cu formă fixă, indiferent dacă se înscrie

ționare a autorului față de tema străve-

într-o specie consacrată, cu o lungă

che, reactualizată din perspectivă mo-

istorie (sonet, rondel), este demodat.

dernă: „S-ar putea să fie vorba în cartea lui

Nimic mai fals. Respectivii ascund,

Rudy Roth de un nou Adam, şi de o nouă

de fapt, în această pseudo-teorie a

Evă, aflaţi în clipele lor divine, cuprinşi de

modernității lirice, o confuzie, unii,

certitudinile dăruite de Tătânele Ceresc,

poate, și din neputința de a scrie versuri

dar şi de incertitudinile magice ale măru-

cu ritm și rimă. Valoarea unui text poetic

lui! S-au născut ei dintr-o şoaptă divină?

nu rezidă în alegerea unei forme sau a

Dar atunci de ce par ei sortiţi unei treceri

alteia, ci în felul în care acea formă este

şi tăceri misterioase?” Și mai departe: „Să

„umplută” cu un conținut liric personal,

vină clipa, aproape absurdă, ca el, din viul

cu tratarea unei teme sau a unui motiv

său de lut, să-şi modeleze o nouă Evă?! E

din alt unghi, reprezentând o contribuție

imposibil, căci paradisiacii fără de moarte,

proprie, ceea ce identificăm de obicei

aruncaţi dincolo de pârleazul divin, nu mai

ca univers liric original, fără a repeta o

pot reveni la ce-au fost, nici în vise, care

întreagă istorie de clișee poetice, și nu

ele deja au murit! Timpul Evei s-a închis

în ultimul rând cu muzicalitatea textului.

peste Adam, sau totul este invers, fapt ce

Excesele formale (verslibrismul înțeles

înseamnă acelaşi adevăr.”

ca libertate care transformă textul poetic într-o proză banală,

Singurătatea cuplului în raport cu lumea, starea lui inițială

moda de a scrie chiar și titlul fără majusculă, abuzul de

și destrămarea acesteia, un fel de uimire față de comunicarea

libertăți gramaticale care depășesc ceea ce numim licență

cu universul răzbat în interpretarea pe care, la nivelul ideilor

poetică, suspendarea completă a punctuației etc.) rămân

generale desprinse din aceste „geometrii” lirice, o dă Rudy

simplu decor exterior în poezie, mai degrabă unul de natură

Roth mitului (mai exact motivului poetic) adamic. Coborârea

grafică, dacă fondul e comun sau inconsistent.
Rudy Roth nu s-a grăbit să debuteze în volum, deși, după
cum se vede acum, din recenta apariție editorială, Geometriile

1
Rudy Roth, Geometriile contradictorii ale singurătății, poeme,
prefață de acad. D. R. Popescu, grafică de Rudy Roth, Iași, Editura Ars
Longa, col. „Alpha”, 2019.
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dintr-un paradis imaginar, mai precis dintr-un tărâm nu atât al

Singurătatea, absența sunt motive și mai accentuate

certitudinilor palpabile, cât al certitudinilor posibile, devine

în Saudade, al treilea ciclu de poeme. În portugheză și

aici permanentă căutare, chemare: „Oare-a murit pe pleoapa

galiciană (dialect înrudit cu limba portugheză), saudade

ta/ Acea lumină orbitoare,/ Ce dimineții-i da culoare,/ De îți

este – cu aproximarea de rigoare – echivalentul cuvântului

propteai privirea-n ea?// Și trupul tău ca o văpaie,/ Ce mistuia

dor din limba română, ambele, de altfel, intraductibile în

orice dorință/ E oare ars în neființă/ Și stă de-acum printre

complexitatea nuanțelor lor și astfel identificabile ca proprii

noroaie?// Ah, n-ai idee cât aș vrea/ Destinul nostru să-l înclin,/

unui spațiu cultural sau altuia, la fel cum spaniolul soledad,

Să fiu din nou în preajma ta/ Și-n sensul tău să aparțin.” (Oare).

înrudit etimologic cu saudade (din lat. solitas) iradiază, în

Interogația, relativ curentă, justifică exact această căutare,

folosirea literară, o mulțime de sensuri, între care și „nostalgie”,

pândită, odată cu imaginara desprindere din starea inițială, de

„absență”, „dorință”. „Saudades” se valorifică în poeziile lui

risipirea în „cioburi”: „Acelaşi decor risipit în ruine,/ Cu cioburi

Rudy Roth printr-un inventar imagistic necomun: „Azi am să

din noi, rânduite-n vitralii/ Ne stă catedrală

te trăiesc altfel./ Cel mai probabil,/ Ca pe

de lacrimi puține,/ Când timpu-și ascun-

o întâmplare/ Sau ca pe un zbor încarnat/

de-nchinarea-n detalii.// Acelaşi destin

Într-o ploaie de fluturi.” (Altfel); „E târziu,

ce-mi vuieşte de tine,/ Şi-mi cade pe

iubito, iar eul meu, istovit…/ De urletul

umeri, arcuit în spirale,/ Mi-e lagăr de

tuturor femeilor de nisip,/ În care ți-am

sens şi atingeri divine/ Când timpul

căutat nestatornicia,/ De fiecare dată când

se-nchide în vagi catedrale.// Şi-atunci

șerpii obișnuinței/ Mi s-au încolăcit de

chiar

suflet,/ Ca într-o profeție/ A autoamăgirii.”

de-mi

eşti

și

Graal

legitim,/

Și-altar, și lumină ori sens făcător,/ Îmi

(Tuturor).

port risipirea într-un vis anonim,/ Și mor,

Alteori, limbajul se abstractizează cu

ciob cu ciob, în acelaşi decor.” (Același).

scopul de a transmite direct ideea poe-

Prima secțiune a volumului se intitulează

tică, evitând metafora sau comparația:

de altfel Cioburi; a doua, din care am citat

„Sub povara măștilor tale,/ Visului meu/

poezia Același, poartă titlul Antimetafore,

I s-au strivit contururile,/ Până când a de-

continuând, nuanțând motivele lirice din

venit/ Doar un colaj/ De senzații translu-

prima. Această metaforă a destrămării, a

cide,/ În care o iubire schematizată/ Și-a

risipirii, a însingurării proiectează și ea,

înjumătățit sensul/ În două non-identități.”

nu o dată – pentru a folosi imaginile

(Sub). Acesta este tonul în Delirio im-

poetului – „geometrii contradictorii”,

provviso („amăgire bruscă”), mai ab-

cele care dau de fapt consistență și

stract: „Asemenea vânzătorilor de iluzii,/

intensitate trăirii. Iubirea, echilibrul

Ne-am proiectat regăsirea/ Într-o inerție

cuplului privit cu nostalgie și o undă

a neîntâmplării,/ Fără să ne gândim că în

de resemnare nu au fost nici măcar

felul ăsta,/ Atunci când vom îmbătrâni,/ O

la origini scutite de frământări, de

vom face-o nu unul în altul,/ Ci fiecare din-

contradicții, de incertitudini. Amintirea

tre noi,/ În conturul singurătății celuilalt.”
paradisului pierdut, cu oricâtă melanco- Rudy Roth, Timpul primei femei, 2008, grafică din (Asemenea).
lie sau suferință ar fi trăită, devine, privi-

vol. Geometriile contradictorii ale singurătății

Multe dintre poeziile lui Rudy Roth

tă retrospectiv, o formă de lansare în aventura cunoașterii:

au ca titluri adverbe (toate cele cuprinse în ultima secțiune,

„Atunci când îți vei pierde aderența la visele mele/ Adu-ți aminte

Adverbiate), adverbul din titlu fiind și primul cuvânt al poeziei,

că eu/ Mai port tatuată pe tâmple/ Nostalgia acelui Eden/ În care

cel care circumstanțiază starea lirică. Adverbele sunt lacrima

mâinile lui Dumnezeu/ Ți-au modelat resemnările/ Din coasta

de poezie.

mea stângă.// Iar atunci când busola inimii mele/ Nu va mai
arăta către nordul neliniștilor tale,/ Fă-mă să-mi aduc aminte/ Că
fără semnul păcatului tău,/ Sufletul meu n-ar fi avut niciodată/
Vocația universului.// De fapt, de fiecare dată,/ Când nu-mi mai

U

n univers distinct, original ne întâmpină și în desenele
lui Rudy Roth, a cărui imaginație surprinde adesea prin

combinarea neașteptată de forme, obiecte, volume, spații de-

aparții,/ Adu-ți aminte de a unsprezecea poruncă/ Ce spune că-n

venite metafore plastice. Ca într-un poem, ideile se ascund și

rostul său/ Femeia nu trebuie să îmbătrânească/ În brațele-n

se revelează, parcurg un metabolism uneori la limita oniricu-

care s-a încărcat de singurătate.” (Atunci).

lui, dar păstrând întotdeauna coerență imagistică și un echi-
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libru compozițional încântătoare. Parte dintre desenele sale,
unele sugerând figuri mitologice, însoțesc textele din acest
volum, creând astfel un „dialog” foarte potrivit, o reverberație,
o amplificare sau dimpotrivă, un contrapunct al motivelor și
imaginilor poetice. Cu câțiva ani în urmă, în 2013, Rudy Roth
a expus la București lucrările sale de grafică, reunite sub titlul
Zeița timpului pierdut. „[...] în viziunea mea, intuiția, percepțiile
sau emoțiile individuale, impulsurile și energiile creative și nu
raționalismul mecanicist relevă de cele mai multe ori forma completă a adevărului. Iar în toate acestea percep, regăsesc, simt un
sacru feminin, tangibil și atemporal, dar caligrafic ascuns în premisa că, intrinsec, natura esenței vieții transcende conceptul de
gen. Ca atare, zeița timpului pierdut guvernează clipele netrăite
sau insuficient trăite, speranțele abandonate. Ea însăși există în
femeia care nu și-a pierdut aderența la visele ei și care poartă încă tatuată pe tâmple nostalgia Edenului” – spunea atunci
autorul și, iată, aceste fraze se potrivesc și acum, peste ani,
poeziilor reunite în frumosul său volum de debut.

„Singurătatea cuplului în raport

cu lumea, starea lui inițială și
destrămarea acesteia, un fel de
uimire față de comunicarea cu
universul răzbat în interpretarea
pe care, la nivelul ideilor
generale desprinse din aceste
«geometrii» lirice,
o dă Rudy Roth mitului (mai
exact motivului poetic) adamic.”

Cioburi de tăcere, 2008
Sfântul Graal, 2009
Grafică de Rudy Roth din vol. Geometriile contradictorii ale singurătății
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Cronică literară
REALITATEA ILUZIEI, ILUZIA REALITAȚII

Christian Tămaș
Scriitor, orientalist, doctor în filosofie,
traducător
Membru al Uniunii Scriitorilor
din România
Consilier pentru Ştiinţe Umaniste,
International Biographical Centre, Cambridge
(Marea Britanie)

P

ublicată în Franța anul trecut, cu
sprijinul Asociației „Les Amis de I.
P. Couliano”, noua carte a scriitorului și
orientalistului Alexandru Ara Șișmanian,
intitulată Menuetul menestrelului morbid,
constituie, din punct de vedere structural,
o lectură deconcertantă, spre deosebire
de celelalte volume ale sale, caracterizate printr-o riguroasă unitate de formă
și conținut. Din acest motiv, sunt extrem
de binevenite cele „câteva gânduri preliminare” care îndepărtează asperitățile
din calea cititorului, îngăduindu-i să-și
concentreze atenția asupra unui parcurs
aproape diacronic al evoluției intelectuale a autorului acestor scrieri.
De tinerețe sau de maturitate, mai
mult sau mai puțin tributare lecturilor
autorului sau unor influențe literare
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din anii ’80 ai secolului trecut, cu formă
fixă sau în vers liber, poemele reunite în
acest volum se plasează la confluența
dintre istoria religiilor, filosofie și poezie,
după cum o mărturisește însuși autorul,
într-o zonă marcată de imagini nude și
puternic distorsionate țâșnite dintr-un
oniric abisal, de multe ori cu accente
profund delirante. Acest aspect asigură,
de fapt, și coeziunea acestei cărți, făcând
să treacă aproape neobservată eterogenitatea sa stilistică.
Aproape întotdeauna, paradoxul domină, conturând o atmosferă de început
de lume, un haos spațio-temporal interior distorsionat, pe care eul caută să îl
ordoneze.
Înveșmântată în cuvinte sau numai
în silabe, condiția umană a poetului
se zbate într-un spațiu circumscris
unei realități a iluziei care caută să
îndepărteze neantul printr-o iluzie a
realității, totul aflat sub semnul unei
căutări metafizice neobosite, cu accente
tragice, grație căreia semnificatele
dobândesc contururi stranii: „Sufletul
meu e transplantul unei stele negre/ pe
cenușiul unui peisaj epileptic/ text riguros
din stinghere semne de punctuație/ podul
unui pas nesfârșit, treaptă care adună/
o ciudată identitate nelimitată ca o
mână/ palma cu zece degete a unor fără
amprente/ o subterană stângaci încarnată/
o roată cubică înfiptă în praful inutil al
drumului/ clanța imponderabilă a unei uși
absente ce totuși deschide o cameră/ un
aer neted, fără molecule/ stupoare stând
pe o bancă/ zâmbind un zeu/ materie
vizuală fără dinți/ rebutul moale al unui
lucru/ nepipăibil, lustrul plan al unui
sunet/ propagat în sine, o profunzime ca
un loc viran/ o gură care zboară, palid
Pan cu ticăit naiv și eterogen –/ imobil și
ambigen sunt golul val –/ sclipetul stins

al frunzei fără nervi/ o pînză uniformă pe
care sunt pictat.” (Autoportret)
Poemele lui Ara Alexandru Șișmanian, preschimbate, de multe ori, în
exerciții de suprarealism dus până dincolo de cele mai îndepărtate limite ale
neconvenționalului, solicită la maximum
capacitatea de înțelegere a cititorului,
abilitatea lui de a descifra sensuri și
de a încerca să treacă dincolo de hotarele unui subconștient zbuciumat, angoasat și halucinant, dar călăuzit de o
inteligență sclipitoare și aflat mereu în
căutarea esențelor, a sensurilor ultime
refuzate ființei umane.

„Aproape

întotdeauna,
paradoxul domină,
conturând
o atmosferă
de început de lume.”
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Cronică literară
CALEA IUBIRII ȘI REVELAȚIA SACRULUI
care te include în miracolul existenței
și-ți las��������������������������������
ă șansa eternității. În dimensiunea ei uranică, iubirea presupune dematerializare, decorporalizare, în sensul
lepădării de sine, de orgoliul covârșitor
care împiedică spiritualizarea: „Iubirea e
puterea de a te învinge pe tine/ de a te părăsi/ mai înainte ca alții să renunțe la tine/
curajul de a-ți frânge sufletul/ ca să poți
vedea ce se arată/ doar o singură dată”.
Dincolo de orice abstracțiune – „iubirea
nu e doar un nume...” Iubirea are materialitate, un profan care accede la sacru și

Ana Dobre
Critic și istoric literar, eseistă

dă omului șansa de a se înveșnici: „Fericită va fi femeia care te va iubi./ Fericit vei
fi de femeia care te va iubi.” În complexitatea ei, iubirea include și dragostea
pentru creație, pe drumul căreia poetul
are revelația divinului: „...În timp ce tot

lea biruitoare”, „stăruitoare” a iubirii până

mai strâmtorată e calea/ pentru a nu ne

la înstrăinarea de sine. Este calea de la

rătăci/ și aceasta e poezia”.

profan la sacru: „Când, deodată/ într-o cli-

Calea iubirii este calea poetului

pă, inspirată/ ai apărut ca o imagine vie,/

Gheorghe Simon spre aflarea de sine,

Erai Tu, mireasă a luminii/ metaforă vie a

pentru a atinge pragul maximei ilumi-

încântării”.

nări. Această cale traversează văi și

Iubirea pe care o cântă, pe care

munți interiori, urcă și coboară pe via

o corporalizează în cuvinte fragrante

ând totul se prăbușește în jur, doar

terra, trece prin via precaria pentru a

Gheorghe Simon, iubirea spre care

iubirea, sentiment universal și com-

ajunge în via sacra. Începutul înseamnă

aspiră, este iubirea în ipostaza de agapé,

plex, în plenitudinea semnificațiilor sale,

părăsirea marginii marginii, ieșirea din-

acea iubire universală, christică, iubirea

iubirea iubire te ridică deasupra haosului,

tr-un cerc strâmt, în care conștientiza-

pentru toți oamenii, pentru întreaga

te transformă, te revelează și îți revelea-

rea finitudinii este, deopotrivă, șansă și

creație. Pentru aceasta, eul trebuie să se

ză miracolul vieții și al existenței.

blestem. Deși viața este finită sau, poate

smerească. În duhul smereniei, el poate

Pe această cale a iubirii s-a angajat

tocmai de aceea, omul are întotdeauna

primi iubirea „în fiecare clipă/ cum ar fi

poetul Gheorghe Simon în noul volum,

libertatea de a alege în această margine

ultima”.

Calea iubirii (Iași, Editura Timpul, 2019),

a marginii, dându-și șansa, prin curajul

Creația omului nu o imită pe cea a

C

structurat îne trei secțiuni: Via terra,

asumării tragismului condiției umane,

lui Dumnezeu, ci o recreează în și prin

Via precaria, Via sacra și conceput ca

de a respira „în ținuturi de odinioară”,

aceeași iubire: „Lucrarea ta e ca pentru

materializare a propriei gândiri poetice

unde își poate răcori ființa „în ardoarea

Dumnezeu/ cum Dumnezeu ne-a creat din

asupra sentimentului și, mai ales, asupra

trăirii”.

iubire”. Cuvintele se supun ca un aluat

Starea de iluminare absolută, ideal

în mâinile omului, atins de dumnezeire

spre care tinde, e precedată de clipe ilu-

până când omul atinge starea de maximă

Este această iubirea iubire acea

minatorii, acele stări de grație care sunt

contemplare a sinelui și a lumii, o asceză

iubire în înțeles profan și sacru, iubirea

epifaniile eului, atunci când înțelege „ca-

a ființei: „Erai în preajma mea/ și trăiam

relației eului cu iubirea, cu femeia, cu
Dumnezeu.
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conștient/ de puterea cuvintelor [...] // Fără să căutăm ceva/ în
afara noastră/ ci doar în noi înșine/ cu o amară nostalgie/ de a
nu fi îndrăznit mai devreme.// Urgența, prudența și cumințenia/
rămân împletite/ pe calea trăirii/ prin darul deosebirii...”
Din acest punct, începe via precaria. Poetul se află „în
largul necuprinderii” și până și „cel mai mic lucru” i se pare
că „are viață”, „cuvintele aveau aroma fructelor”, iar el însuși
se autodefinește: „Eram sufletul casei/ eram ca o înviere în
viața lor./ Eram eu fără să știu că sunt/ eram chiar viața/ viața
fără nume”. Este calea ascetică, un „luminiș întrezărit”, în care
chiar și „sufletul fracturat” poate sugera revelația unui „înțeles
neașteptat”, intuind și înțelegând că „tot ce e taină devine
pregnant”. Iubirea este devenire, „ardere de tot”, combustie
interioară: „E cămașa albă a suferinței/ în lumina adevărului/ care
ne ține mintea trează”, e „chemare interioară spre inaccesibil”, în
„deșertul inimii/ a imposibilului posibil”. Neputând fi falsificată,
nici mistificată, iubirea luminează în esență: „Iubirea falsifică
sau certifică/ îl arată pe om așa cum e constituit/ și i se pare prea
greu/ să ducă ceva până la capăt./ Dumnezeu de pe buze/ e un
Dumnezeu care nu aude./ Dumnezeul din inimă e cel adevărat”.
Intensitatea trăirii în/întru iubire redimensionează relația
cu timpul, dând șansă de eternizare „împărăției clipei”. Eul
este proiectat în aură „în văzduh de lumină”: „...în văzduh
de lumină/ întinzând brațul/ ca o acoladă înmugurită de stele
fierbinți/ spre a culege fructele coapte/ în lumina darului”.

C

Leonardo da Vinci, Cap de fată (zisă și La Scapigliata – Despletita),
pigmenți naturali (terra ombra), chihlimbar verde și alb pe pânză,
cca. 1508, Galeria Nazionale di Parma

u aceste achiziții, eul devine apt de a se așterne dru-

inițierii, revelația unui adevăr etern: fără dragoste, nimic nu e.

mului pe via sacra, având, acum, înțelegerea deplină

Iluminarea îl instalează în miracol. El poate, astfel, conchide

a adevărului rostit de Sf. Grigorie de Nisa: „Creatorul nostru

și mărturisi: atât de mult te-am iubit, încât iubirea a devenit

ne-a dat iubirea ca expresie a chipului nostru de om”. Iubirea a

rugăciune. Sensul ultim converge spre spiritualizarea emoției

atins treapta sacrului; omul are, astfel, șansa unei înțelegeri

în semnificațiile iubirii christice: „Iubirea iubire/ e ultimul

integrale a relației lui cu timpul, a temporalității, a duratei. El

cuvânt de pe cruce/ pe care îl respirăm/ dându-ne sufletul”...

poate stăpâni, prin iubire, clepsidra timpului: „Întreg timpul/
atât de cuminte/ răpus, culcat, nemișcat/ într-o clepsidră/ la
vedere în vitrină”. „Aceasta este calea iubirii”, declară poetul,
aducând revelația în termeni inteligibili: „...Veșnicia nu poate
fi atinsă/ nu are capăt/ nu poate fi întreruptă/ încât la suprafață/
ne apare ca lipsită de viață”. Eul își este sieși subiect și obiect:
„De neatins e transparența/ în care te vezi/ rămas pe dinafară/
necuprins”.
Miraculos, poetul vede „chipul luminii”, „risipirea nimicului”
și „topirea iluziei”, se supune transfigurării și, în acest „prezent
înveșnicit”, poate, demiurgic, dărui „trupului timp”. Cu duhul
iubirii, „orice scriere devine profetică”, iar „aerul dintre cuvinte”
– tăcerea și ecoul, se sanctifică, devine „sfântul Aer”, „în care ne
vedem chipul/ clipind a încântare”.
La capătul acestui drum în sine, călăuzit de lumina iubirii,
Gheorghe Simon are, urcând și coborând propriile scări ale
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„Când totul se prăbușește

în jur, doar iubirea, sentiment
universal și complex,
în plenitudinea semnificațiilor
sale, «iubirea iubire» te ridică
deasupra haosului,
te transformă, te revelează și
îți revelează miracolul vieții
și al existenței.”
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Cronică literară
CRONICA ORAȘULUI AMNEZIC
un „silogism iernatic” și demonstrează
că „Personajele și străzile lor nu seamănă/
cu personajele și străzile” sale și că, în
timp ce ei sunt personaje, ea nu intră în
această categorie, ceea ce-i va permite
să gândească „numai în duhul” său, să
râdă și să plângă în voie alături de un
el „atât de frumos”, dar care n-a scos-o
„niciodată la cofetărie/ niciodată în parc la
scrânciobe”.
Scoasă „în afara timpului” de oamenii
ce șușotesc, poeta se întoarce în orașul

Cornel Galben
Poet, critic și istoric literar
Membru al Uniunii Scriitorilor
din România

copilăriei și al tinereții, în care „șuieră
trenuri golite/ de furnici și păianjeni” sau
plutește, uneori, fără să o „atingă vreo
rușine/ vreo rană deschisă pe amintire”, dar,
pentru orice eventualitate, așază totuși
„liniștită în buzunar” o piatră rotundă, „Să
fie acolo, de sămânța aruncării în mine!”

zgudui(e) de umeri pe Bacovia” și să-i
spună că pe strada sa „se demolează

Privit într-o noapte de ianuarie prin

casele/ dinspre școală”, că „escavatorul

ochii pictorului James Whistler, „orașul

epocii/ își rotește victorios cupa”, în timp

melcilor de mucava” de azi e cu totul altul

ce huruitul lui îi „întunecă înțelesurile”.

decât cel al lui Bacovia: „străzi agățate de

Încercând să le descâlcească, face

stele/ cu case cuminți/ înghițind speranțe

exerciții de inspirat-expirat și caută „lin

de soare/ grădinile lui/ poezii înmiresmate/

somnul/ părinților albind/ poezia fânului/

ămasă în continuare „În umbra

crini, dumitrițe/ în curți cu brazi de

a mulsului oilor/ a altoiului de cireș/

lui Sisif“, Cristina Ștefan are, din

Crăciun// prin cartierul meu/ mașini l-au

legănat la fântână”, amintindu-și că,

când în când, „chef de ceasornicării

tivit colorat/ tighele metalice asurzind în

demult, „un tată bun” i-a desenat „două

bizare”. Intrată demult într-un „firesc

claxoane/ mall-uri vulturești/ au cuiburi

cercuri de moarte” și că „puntea de ani” o

bacovian”, ea încearcă să-i calce pe urme

largi rupând starea lumii,/ pe locuri vechi

leagă de el mai adânc decât și-ar fi putut

Poetului emblemă, așa că o ia tacticos

numite/ Podul cu Lanțuri, Pompierii Vechi,/

închipui.

din loc, pășind „încet/fără zgomot”, ca

Grădina Publică, Bacău Piatra, Câmpul

„o hoață”, potrivindu-și pașii „cu un secol

Poștei/ oamenii citesc într-o mie de limbi/

plutește în aer”, iar „dangătul cade/ greu

trecut“, spre a vedea ce a mai rămas din

firme stupide implantate străin// numai

peste ierburi/ greu peste stele/ lovește

„casele cu bolte de viță/ din ziduri iederate

noaptea/ câinii latră ca-n secole cu lămpi

pământul/ scobește eterul”, zgândărește

stufos/ și plopii topind lâna albă în mai”

de gaz/ scoțând din dulapul cu vise/ aburii

lutul și dă glas celei mai simple elegii:

și a-și căuta „călătoriile cu prieteni“

Bistriței/ și plopi.”

„în oraș mirosea a tămâie/ fanfara bufnea

R

prin locurile ce încă au „ușoare urme de

Și cum, în cimitir, „aroma de clopot/

Întristată că „poema orașului se

monoton/ lângă mort eram vie/ tremurând,

dărâmă”, e oripilată de barbaria de la

tremurând în palton/ ultim ceas petrecut

Convinsă că oamenii o privesc „cu

pârâul Negel, ucis „cu maluri cu tot”, și

împreună/ ultim drum printre oamenii vii/

ochi de pești”, apelează încă din start la

atunci fuge „înspre casele de sus/ să-l

ne priveam cum cum de viață se-adună/

farmec interbelic”.

79

Leviathan, Anul III, Nr. 3 (8), iulie–septembrie 2020
ochii morți/ ochii lor/ ochii mii/ vântura a-ngropare de iarnă/ și
în frig începea să dispară/ mâna tânără-n mână bătrână/ suflul
meu mugur din tine/ m-a lăsat jumătate afară/ lespedea trasă
pe mine.”
Cu senzația că e „coborât veacul în beznă/ și Platon mai
încondeiază/ prin peșteri amfore de cer” și că „o liniște din ere
vechi” stă ghemuită în pat lângă ea, reia în gând „cea mai
frumoasă poveste” și constată că a rămas „stropul de sânge” al
dealului în lumea căruia a intrat și unde „fiecare pas/ era o zi/
o lecție/ o cruce sub lumânări veghetoare”.
Chiar dacă are „dimineți fără a fi” și momente când nu
mai știe „cine și unde a fost/ mama văzutelor și nevăzutelor,/
tata stelei de mir/ bunicul prășitor de buruieni/ nici bunica luminii line/ pe felia de pită aburită”, revine la „anii nostalgici“ și
fericiți, când mai importantă era „atingerea genelor” lui, decât
„orice război/ transformare sau furtună de zare”, când scria
poezii „pe caietul de mate” și „prin oraș trecea un aer visător/
cu întâmplări/ fără o dată viitoare”, când ei, îndrăgostiții, erau
„spiriduși/ sau aripi de colibri/ zbătând primăveri/ cu ochi verzi
de desiș” și când, „sub arțari scorburoși”, a simțit fiorul primului sărut.

Î

n contrast evident cu orașul de atunci, cel de azi e gripat,
„strănută“ și „abia își amintește circul de pe câmpul poștei“,

„tușește/ tremură din toate ornamentele de Crăciun/ a uitat târgul
de oale/ la podu cu lanțuri/ și piața florescu/ unde-adormeau
bețivii de la «macu roșu»// e un oraș amnezic/ oamenii-s noi și
aroganți,/ au o grosolănie veselă pe sub hainele XXXL/ și scot
prostii monumentale din guri gușate from shaorma”.
Devoalându-i tainele în poemele înmănuncheate în
sumarul volumului Orașul (Bacău, Editura Ateneul Scriitorilor,
2017), Cristina Ștefan se dovedește a fi un cronicar inspirat
și un observator atent al pulsului acestuia, căruia i-a alăturat
și semnele grafice ale plasticianului Gheorghe Zărnescu, un
concept ce sporește simbolistica ansamblului, unde umbra
lui Bacovia abia dacă se zărește. De ne vom întreba ce a
rămas după el, răspunsul sensibilei poete ne vine prompt în
întâmpinare: „după Bacovia au rămas în oraș/ câteva umbre/
și-o noapte a fluturilor de prin plopi.”
Lăsându-ne, la rândul ei, „o pace de satin/ spălat de toamnă”,
Cristina Ștefan probează, după cum remarcă prozatorul
Dan Perșa, ce-i prefațează ediția „reeditată”, că e „o poetă în
adevăratul sens al cuvântului, o poetă capabilă să-și interiorizeze
atât experiențele vieții diurne, cât și experiențele cognitive și,
prin intermediul sensibilității, să le ofere ca poezie”. Una vie,
care pătrunde prin „ziduri, prin ramuri, prin sânge,/ Când timpul
fixează în unde/ momente. Fixează și frânge”, reverberând „în
ecou pierdut” și regăsit, cu „final epopeic”.

80

„Intrată demult într-un «firesc

bacovian», Cristina Ștefan
încearcă să-i calce pe urme
Poetului emblemă, așa că
o ia tacticos din loc, pășind
«încet/ fără zgomot»,
ca «o hoață», potrivindu-și
pașii «cu un secol trecut»
spre a vedea ce a mai rămas
din «casele cu bolte de viță/ din
ziduri iederate stufos/ și plopii
topind lâna albă în mai»
și a-și căuta «călătoriile
cu prieteni» prin locurile
ce încă au «ușoare urme
de farmec interbelic».”
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Cronică literară
O SINTEZĂ BINEVENITĂ:
„CHIPURI DIN SATUL ROMÂNESC”
R

Costin Tuchilă

eferitor la tema rurală, cu atât de variatele ei exemplificări în istoria literaturii române, Daniela Șontică se

oprește la Ion Creangă, Humuleștii ca centru al lumii; George
Coșbuc (Povestea unei poezii: „Noi vrem pământ”), Ioan Slavici,
Octavian Goga, Alexandru Vlahuță, Ion Pillat, Ion Agârbiceanu,
Gala Galaction, Liviu Rebreanu. Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Ștefan Bănulescu, Ioan Alexandru, Marin
Sorescu, Nicolae Steinhardt iar, din literatura actuală, Ștefan

2

Mitroi (Când cerul era satul de deasupra), Dumitru Manolache și
019 a fost declarat de Patriarhia Română Anul omagial

romanul țăranilor navetiști. Poveștile reginei Elisabeta (Carmen

al satului românesc, nu cu intenție festivistă, ci din

Sylva) sunt ispirate de spațiul românesc („Gura poporului e

dorința de a ne oferi un prilej de meditație față de lumea

înțelepciunea nesfârșită”). În Țara mea, tonul Reginei Maria,

și valorile satului tradițional românesc și poate un îndemn

spune Daniela Șontică, „este ușor romantic”, citatele fiind

să le conservăm, oricât de greu ar părea

edificatoare. „Opera lui Slavici este în

astăzi, când satul românesc a cunoscut

totalitatea sa o adevărată monografie a

și el transformări radicale în epoca mo-

satului transilvănean pe care îl cercetează

dernă, multe dintre ele nefericite mai

cu privirea scriitorului, dar și cu aceea

ales în această privință, a abandonării

a unui adevărat etnograf […]”. Scriind

particularităților care îi dădeau speci-

despre Agârbiceanu, reține, pe lângă

ficitate. În acest context, cartea Danie-

nuvelele cunoscute, fragmente din-

1

tr-un articol de atitudine, Sate și preoți,

reprezintă o sinteză binevenită, autoa-

semnificativ pentru anii de dominație

rea realizând o amplă suită, nu doar

străină a Transilvaniei: „Preotul român

documentară, de medalioane critice,

era iobag în rând cu țăranii și dădea

exemplificând astfel, pe de o parte,

zeciuială vlădicului străin sau chiar

frecvența temei rurale în cultura ro-

preotului străin.” Satul este pentru

mânească, pe de alta, recuperând figuri

filosoful culturii Lucian Blaga, „un

de creatori țărani, biografii, evenimente

fundament pentru «cultura majoră»”.

istorice legate de lumea satului. Așadar,

Este binecunoscut versul lui Blaga

Daniela Șontică nu merge pe căi bătute,

din poezia Sufletul satului: „Eu cred

reliefând ilustrarea satului românesc

că veșnicia s-a născut la sat.” Daniela

la un scriitor sau pictor, în particular

Șontică se oprește, foarte potrivit, la

lei Șontică, Chipuri din satul românesc

la o serie de personaje sau la structuri literare, fapt obișnuit

discursul lui Blaga cu ocazia primirii în Academia Română

în scrisul analitic. În cele 51 de capitole care compun volumul

(Elogiu satului românesc, 1937), copilăria la sat fiind pentru

avem o perspectivă amplă atât a temei rurale în cultura

autorul Trilogiei valorilor, „singura mare copilărie. Cine nu privește

română, cât și a contribuției culturale a unor personalități

în urma sa peste o asemenea copilărie, mi se pare aproape un

rămase emblematice pentru satul românesc.

condamnat al vieții”. În capitolul dedicat lui Rebreanu, este
reținută geneza romanului Ion din Mărturisirile publicate

1

Daniela Șontică, Chipuri din satul românesc, prefață de Christian
Crăciun, București, Editura Trinitas a Patriarhiei Române, colecția
„Media Christiana”, seria „Radio Trinitas”, 2020.

de romancier în 1940 și remarcile făcute de un specialist
în materie, Niculae Gheran, referitoare la răvașul trimis de
(eventualul) corespondent din realitate al personajului Ion,
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țăranul Ion Boldijeri din Prislop, care îi cerea – este mărturisirea lui Rebreanu – să-i dea partea care i s-ar fi cuvenit
pentru că a fost „pus în carte”. Scrisoarea țăranului ardelean
din 1930 e însă una de felicitare (care n-ar exclude totuși
răvașul amintit). „Între mit și realitate, literatură și fabulație,
invenții gazetărești și chiar mărturisiri auctoriale post-factum,
mai literare decât situația, putem discerne ce distanță este între
oamenii adevărați care pot inspira scriitorii și personajele literare
în sine, dacă citim o scrisoare cât se poate de reală, păstrată între
lucrurile celui care a dat capodopera Ion”, scrie Daniela Șontică
(este citată scrisoarea din 1930).
Ioan Alexandru îi apare autoarei ca „un imnograf din satul
ancestral”. Marin Sorescu este un „arheolog” al satului nostru,
construind „un întreg univers pornind de la numele cimitirului
sătesc al Bulzeștilor.” (La Lilieci).
Primul pictor modern din istoria artei românești, Nicolae
Grigorescu este portretizat și prin caracterizările făcute de
cel dintâi biograf al său, Alexandru Vlahuță. Daniela Șontică
repune în discuție falsul reproș care i s-a făcut în epocă
marelui pictor, și anume compenenta idilică și idealizarea
din tablourile sale, aducând drept argumente răspunsul lui
Nicolae Grigorescu („Îmi spun unii că poetizez. Nu știu bine
ce-i asta. Dar bănuiesc ce trebuie să fie în gândul lor: că m-aș
încerca să fac mai frumos decât natura. Hm! Or fi și neghiobi
care cred că pot retușa opera lui Dumnezeu, dar aceia numai
artiști nu sunt. Eu aleg, nu corectez.”) și un citat dintr-un articol
al lui Delavrancea. Cu totul diferit de Nicolae Grigorescu,
Octav Băncilă, „cel mai de seamă reprezentant al realismului
social în pictura românească” (Dan Caragea) este artistul care
„a schimbat pentru totdeauna felul de a picta universul rural”,
afirmație pertinentă, tematica țărănească având o orientare
diferită în secolul al XX-lea – portretele colective ale lui
Camil Ressu sau pânzele lui Corneliu Baba, mai ales tripticul
Răscoala și Odihnă pe câmp.
n această suită de texte care alcătuiesc ampla imagine a
ceea ce numim cu un termen comun și foarte general
tematica țărănească, Daniela Șontică include, într-un spațiu
tipografic nu cu mult mai mic, nume mai puțin cunoscute
și chiar rarități. Dacă Badea Cârțan rămâne o celebritate
din lumea satului, publicul larg, cel puțin, este mai puțin
familiarizat cu picturile „bădiței Măric”, pictorul naiv Ioan
Măric, ori cu scrierile și miniaturile lui Picu Pătruț, „un Anton
Pann al Ardealului”, pus în circulație de Onisifor Ghibu.
Campaniile de cercetare etnografică ale lui Dimitrie Gusti au
beneficiat de colaborarea fotoreporterului Iosif Berman, cu
un „rol covârșitor” (Sabina Ispas), „partea documentară
fotografică” fiind de altfel considerată foarte importantă de
Gusti. Iar în acest volum avem, iată, ca ilustrații, o selecție
prețioasă din fotografiile lui Iosif Berman aflate în Arhiva

Î
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Muzeului Național al Satului și în fototeca The Library of
Congress, care sporesc valoarea documentară a cărții. În 1933,
fotograful german Kurt Hielscher făcea senzație cu albumul
România, tipărit la Leipzig, rod al unei călătorii făcute la
invitația guvernului român. Pe lângă fotografii, galezul Denis
Galloway a lăsat, la sfârșitul anilor 1920, și acuarele cu scene
ritualice din satul transilvănean.

D

upă cum se observă, paleta tematică a Danielei Șontică
este în acest volum considerabilă, diversă. Nu sunt uitați
nici Țăranii cu biblioteci din Săliștea Sibiului, Țăranii condeieri
din Banat (Ilie Crăciunel, Petru Petrica, Pavel Blidariu, Ioan
Ciucurel, Paul Târbățiu, care a editat prima revista literară
țărănească, „Zorile Banatului”, 1928), Editura sătească a lui Ion
Bobină, Corul plugarilor din Chizătău (județul Timiș), „primul
cor al plugarilor” (1840), fenomenul emigrației (Țăranii din
Poplaca, sat din Mărginimea Sibiului, aflându-se printre primii
emigranți români în America).
Ca și în volumul precedent, apărut în aceeași colecție
a editurii cu ocazia Centenarului Marii Uniri (Oamenii Unirii,
2018), stilul este sobru, cu fraze scurte, limpezi, pentru a reține atât caracterizarea generală, cât și detaliile de analiză, fără
exces de construcții jurnalistice sau din registrul exprimării

„«Chipuri din satul românesc»

literaturizante.

reprezintă o sinteză binevenită,
Daniela Șontică
realizând o amplă suită,
nu doar documentară,
de medalioane critice,
exemplificând astfel,
pe de o parte,
frecvența temei rurale
în cultura românească,
pe de alta, recuperând
figuri de creatori țărani,
biografii, evenimente istorice
legate de lumea satului.”
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Note de lectură
Bernard-Henri Lévy, Ce virus qui rend fou
(Virusul care ne înnebunește), Paris, Édition Grasset, 2020
Vianu Mureşan, ¡Bravo, campeón! (memorialul agoniei),
București, Editura Eikon, 2019
a peste 12 volume, filosof, poet, editor.
Iar apoi, pentru că ambele lucrări sunt
axate pe tema suferinței provocate de o
boală mortală.
Există însă o diferență importantă
între cele două volume și ca dimensiuni,
dar și ca mod de tratare. Cartea lui
Bernard-Henri Lévy este un eseu de
dimensiuni reduse, publicat ca răspuns
la fenomenul de izolare impus în Franța
datorită pandemiei Covid 19, ȋn timp
ce lucrarea lui Vianu Mureșan este un
volum de 275 de pagini despre suferința
unui tânăr măcinat de o boală incurabilă,
ȋnconjurat de dragostea familiei.

Veronica Pavel Lerner
Poetă, prozatoare

În recentul eseu Ce virus qui rend fou,
Bernard-Henri Lévy pare a fi contrariat de amploarea măsurilor luate pe tot
globul la apariția pandemiei. Omenirea,
afirmă autorul, a cunoscut și în trecut

epidemii mortale, dar niciodată nu s-au
luat măsuri atât de drastice și îi acuză
pe cei care au infiltrat frica în populație.
Autorul este împotriva discursului promovat de comunitatea științifică, acuzându-i de exagerare și despotism și
afirmând că urmările izolării și a purtării

V

măștilor sunt mai amenințătoare decât
oi prezenta două cărți, una apărută

însuși virusul. Desigur, din multe puncte

în iunie 2020 în Franța, încă

de vedere are dreptate.

netradusă în limba română și una

Cu ocazia apariției cărții, Bernard

apărută în 2019 la București. Am

Lévy a fost invitat la câteva emisiuni

asociat cele două lucrări, întâi pentru

literare, pe care le-am urmărit pe canalul

că ambii autori sunt filosofi: Bernard

francez TV5. Toate intervențiile lui au

Henry Lévy (n. 1948) este un cunoscut

avut un ton negativ la adresa medicilor,

gânditor și scriitor francez, cu peste 20

dar nu a celor din prima linie, care au

de cărți publicate și traduse, considerat

salvat vieți, ci numai a celor cu discursuri

la ora actuală unul dintre cei mai valo-

televizate.

roși intelectuali din Franța, iar Vianu

Cartea reflectă frustrarea justificată

Mureșan (n. 1969) este un valoros autor

a omenirii, aruncată brusc într-o izolare
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fără precedent. Pentru că am lucrat în domeniul științific

Vizitatorii, Scoaterea din casă, 14 aprilie 2016, Respirația, Ultima

peste 30 de ani, mi s-a părut dureroasă portretizarea negativă

noapte, poate, 17 aprilie, 2016, 23 aprilie 2016, Spitalul San

a medicilor. Spre deosebire de lucrările umaniste, care sunt

Juan de Dios, 27 aprilie 2016, Am putea, acum, să vorbim despre

întotdeauna interpretabile, știința se bazează pe adevăruri

moarte, Patul de suferință, 3 mai 2016, Dar Tu cum o mai duci,

demonstrate experimental. Poate că, într-adevăr, măsurile

Doamne?, Intrările și ieșirile din corp, 11 mai 2016, Speranță de

luate pentru a controla epidemia au fost extreme, dar medicii

viață, Crucea din cuvinte, Prohodul lui Marian.

au recunoscut lipsa de date concrete despre acest nou virus și,

Fiecare frază, fiecare rând, fiecare cuvânt al cărții exprimă

ca urmare, s-a luat exemplul Chinei care, prin izolare, a reușit

cumplita durere a autorului. Capitolul Scoaterea din casă

să oprească răspândirea lui.

descrie una din cele mai cutremurătoare faze ale perioadei.

Eseul constituie o interesantă sumă de idei apărute într-un moment de grea ȋncercare pentru umanitate. Fondurile
obținute din vânzarea cărții vor fi donate unor librării, autorul
susținând că ele au fost închise pe nedrept când au fost
incluse în categoria „servicii neesențiale”.

O cunosc, am trăit-o.
Închei sumara mea prezentare cu citatul final din capitolul
Crucea din cuvinte (p. 259):
„Dar nu știu cum aș putea să fac o cruce pentru tine altfel
decât din cuvinte și amintiri. O cruce care să nu putrezească, așa
cum trupul tău n-a putrezit, o cruce care să nu fie roasă de cari,

C

artea lui Vianu Mureșan intitulată ¡Bravo, campeón!

să nu fie bătută de ploi și vreme rea. Mi-ai zis cu vreo doi ani

(memorialul agoniei) mi s-a părut un superb poem

în urmă, când încă îți permiteai să faci glume pe seama bolii

închinat fratelui autorului. Lectura nu e ușoară, ci, dimpotrivă,

tale, că poate o să scriu o carte despre tine, care să se intituleze

este apăsătoare și exprimă profunda tristețe a autorului, pe

Colecționarul de tumori. Ce idee cinică ai avut! Nu cutezam atunci

care a mărtursit-o zi de zi, timp de trei luni ȋn jurnalul său,

să mă gândesc că gluma ta va deveni adevăr. Cartea aceasta e

care descrie detaliat ultimele trei luni de viață ale fratelui mai

crucea pe care o așez eu pe amintirea ta. Pe mormântul tău nu se

tânăr, Marian, aflat în Spania (de unde și titlul cărții și al unora

vor aprinde alte lumânări decât privirile celor care vor citi despre

dintre capitole în limba spaniolă).

puțina ta viață și grozava ta suferință. Ochii lor vor pâlpâi în

În ciuda tulburătoarei mărturii, am parcurs cele aproape
300 de pagini ale cărții în numai trei zile, inundată de emoție.

amintirea ta, ei îți vor fi lumină, ochi în care n-ai privit niciodată,
cărora nu le poți fi martor și părtaș în niciun fel.”

Nu m-am putut despărți de jurnalul autorului, de fratele și

Iată o carte care, ȋn ciuda tristeții și a durerii, lasă ȋn final

familia lui, am intrat cu toată ființa ȋn imensa durere cuprinsă

cititorul cu senzația de bine produsă de forța iubirii. Superbă

în carte. Cred că n-am citit niciodată un atât de frumos omagiu,

carte, remarcabilă mărturie!

pe cât de trist, pe atât de intens simțit, descris, transmis. Aș
îndrăzni să spun că, prin frumusețea și intensitatea ei unică,
am avut în mână o carte de mare valoare, în care talentul de
narator, filosof, dar și de poet al autorului se combină pentru
a prezenta cititorului cumplita suferință trăită în cele trei luni
alături de fratele său.
Stările autorului trec succesiv, în funcție de etapele bolii,
de la curaj, optimism, hotărâre de a lupta și speranță, la
acceptare, care, la sfârșit, se transformă în sfâșietoarea dorință
de eliberare a fratelui din pământeștile dureri.
Cuvintele mele sunt sărace, incapacitatea de a scrie
despre o asemenea carte mare mă apasă, dar nu pot trece
peste lectura ei fără a spune, în felul meu simplu, câtă iubire,
dăruire, tandrețe și poezie am găsit în însemnările zilnice ale
autorului.
Jurnalul începe „Marți, 23 februarie, 2016”, primul capitol al cărții, iar notele de jurnal se termină ȋn fragmentul
„15–16 mai 2016”. Între capitolele intitulate cu data
ȋnsemnărilor sunt intercalate titluri descriptive. Citez câteva,
lectura lor oferind, ȋn rezumat, sucesiunea evenimentelor:
¿Qué tal, Marian?, Picioarele, Salonul celălalt, Somnul, Jocurile,
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„Eseul lui Bernard-Henri Lévy

constituie o interesantă sumă
de idei apărute într-un moment
de grea încercare
pentru umanitate.”

„«¡Bravo, campeón!

(memorialul agoniei)»
mi s-a părut
un superb poem închinat
fratelui autorului.”
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Cronicar de teatru
FĂURITOR DE OPINIE
de bine sau de rău despre un spectacol,

tr-o rea intenție conștientă a cronicaru-

privilegiul spectatorului obișnuit, care

lui, ci – pur și simplu – dintr-o eroare a

nu scrie despre ce-a văzut, nu-și publică

lui în aprecierea faptului de artă.

impresiile și nu creează opinie, este să-și
păstreze părerea proprie.
Însă cronicarul de teatru, cel care pu-

Gheorghe Miletineanu
Regizor, profesor, critic de teatru

E

Î

ncetând să vorbesc pe ocolite, îmi
îngădui să afirm cu tărie că prin

blică la intervale de timp oarecum regu-

excese de entuziasm (sau de nepăsare)

late ceea ce gândește despre spectacole

ale cronicarilor s-au creat – pe meleaguri

într-un organ de presă care îi acordă

știute –celebrități care nu-și binemeritau

credit, este un creator de opinie și opinia

faima, după cum au fost ignorate, sau

lui este, foarte adesea, cea pe care istoria

quasi-ignorate, personalități artistice de

teatrului o va reține, ca oglindind exact

prim-rang care ar fi trebuit considerate

felul în care o montare sau alta au fost

modele pentru confrați. Un foarte mare

recepționate de publicul vremii... Criticul

succes – ușor umflat de către cronicari

e un specialist; se presupune că el vede

în România – nu a produs neapărat, și

mai bine, aude mai bine, descifrează

în lumea largă, unor artiști expatriați

ceea ce vede și aude mai în profunzime

cariere artistice pe măsura acelui succes

decât un spectator neșcolit.

trâmbițat în patrie, iar anumite succese

Această necontestată autoritate este,

occidentale ale câtorva s-au reflectat

vai!, un cuțit cu două tăișuri. Contem-

mai târziu automat în succese românești

poranii au posibilitatea să aprecieze

răsunătoare, fără acoperire deplină în

dacă opinia criticului e corectă sau e

valoarea montărilor autohtone.

părtinitoare. Ei pot să se distanțeze față

Nu am să susțin cu răutate că există

de judecățile de valoare ale cronicarului.

regizori ai unui singur spectacol, așa

Posteritatea nu mai are posibilitatea să le

cum există actori ai unui singur rol. Așa

confrunte cu spectacolul. Asta înseamnă

cum sunt scriitori ai unei singure cărți.

că stă în puterile cronicarului să impună

Însă succese care se produc, cum să zic

ram încă un adolescent nevinovat

posterității o judecată absolut subiectivă

eu, în chip miraculos, accidental, fără să

și știam cine erau cronicarii de

asupra fenomenului teatral despre care

reprezinte norma unui profesionist, per-

teatru a căror părere conta, fie că erai de

depune mărturie. Nu reiau aici discuția

sonalitatea lui, ci doar un concurs de îm-

acord cu ei, fie că nu. Radu Popescu și

despre responsabilitatea morală pe

prejurări favorabil, în care personalitatea

Valentin Silvestru. Sau Valentin Silvestru

care o presupune această situație. Mă

respectivă a fost pe neașteptate conso-

și Radu Popescu. Ei între ei se întâmpla

mărginesc să constat în ce măsură –

nantă cu o anumită mentalitate a locu-

destul de des să nu fie de aceeași

hotărâtoare – cronicarul de teatru im-

lui și a momentului, cu o anumită etapă,

părere, ba chiar dimpotrivă și, chiar ca

pune istoriei vederile sale personale

condiționată istoric, a gustului public.

neprofesionist, știam de pe ce platformă

despre fenomenul teatral. Cronicarul se

E o situație relativ frecventă, se pot da

estetică judecă spectacolul unul și de

numără printre cei puțini care clădesc

exemple din istoria teatrului multor țări,

pe ce platformă celălalt. Uneori era

sau demolează reputații și el nu poate

în multe epoci diferite. Prezența acestor

de-a dreptul amuzant să confrunți cele

să nu fie conștient că expresia subiectivă

succese în istoria teatrului se datorează

două opinii, adoptând una dintre ele, sau

a gustului lui estetic poate consolida sau

celor care s-au entuziasmat în scris de

respingându-le pe amândouă. Nu trebuie

împuțina cota profesională a unui actor,

realizări uneori, dar nu neapărat întot-

uitat că, orice ar scrie criticul de teatru,

regizor sau scenograf, nu neapărat din-

deauna strălucite, și nu neapărat cu ade-
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cronicarilor. O noutate scandaloasă e adesea preferată unei
soluții tradiționale, chiar dacă cea dintâi nu-i decât o nerozie
care denaturează scrierea dramaturgului, pe când cea din
urmă o tălmăcește în mod adecvat.
Oare confrații mei cronicari se întreabă, din când în când,
cum vor suna cronicile lor de acum la anumite spectacole,
atunci când aceste cronici vor fi recitite peste douăzeci sau
treizeci de ani, de mai mult timp nici nu poate fi vorba. Cei
decretați acum ca genii vor mai apărea iubitorilor de teatru
ca genii? Cei ignorați nu vor apărea, cumva, peste decenii,
ca niște genii autentice nedreptățite de contemporani? Le
recomand călduros colegilor mei acest exercițiu de imaginație,
care poate preveni multe etichete lipite pripit și eronat de
I. L. Caragiale, Schiță de decor pentru drama Năpasta, 1890.
Publicată în vol. I. L. Caragiale, Omul şi opera în imagini,
București, ESPLA, 1953.

vărat semnificative. A fost o vreme în care Vsevolod Vișnevski,
autorul Tragediei optimiste, era socotit un clasic al literaturii
moderne, deși, în afară de piesa menționată, el n-a mai produs
nimic vrednic de atenție. Numai că premiera absolută a Tragediei a fost pusă în scenă de marele Tairov cu nemaipomenita
actriță Alisa Koonen în rolul Femeii-comisar. Această împrejurare, consemnată cu binemeritate elogii de către toți criticii și
de către toți cronicarii, i-a asigurat piesei, în pofida aproape
evidentelor ei defecte, o provizorie nemurire.
Câte teatre românești reiau în ziua de azi comediile lui
Aurel Baranga, ale cărui piese noi erau cândva așteptate cu
nerăbdare, îmbrățișate neîntârziat, atunci când apăreau, de
către toată lumea, montate în nu știu câte teatre și pretutindeni
apreciate și iubite de public ?

O

pinia, a cărei instalare, de către cronicari, în conștiința
obștească decurge adesea din circumstanțe întâmplă-

toare, din câte-o modă trecătoare adoptată și de către critici,
se poate cu relativă ușurință fabrica, după cum poate fi și cu
relativă ușurință destrămată. Politica joacă un rol determinant în această bursă capricioasă a valorilor, promovate sau
denigrate de cronicari. Ce se scrie despre teatru e adesea la
fel de puternic ca și ceea ce se trece sub tăcere. Gongorica
Tragedie optimistă datează din 1933, Fuga lui Mihail Bulgakov,
scrisă în 1927, a rămas interzisă până mult după moartea autorului, în 1940, cu toate că e una dintre cele mai adevărate și
mai cutremurătoare oglindiri în teatru ale Războiului Civil și
ale dezastrelor produse de acesta.
Prejudecățile legate de ceea ce, în domeniul artei și,
în speță, al teatrului este nou și de ceea ce, în domeniul
respectiv, este vechi, prejudecăți porivit cărora tot ce e nou
e superior oricărei manifestări a vechiului, joacă și ele un rol
important în exercitarea funcțiunii de creatori de opinie a
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„Cronicarul de teatru, cel care

imaginea realizatorilor consemnați în cronici.

Tel Aviv, Israel

publică la intervale de timp
oarecum regulate ceea ce
gândește despre spectacole
într-un organ de presă care
îi acordă credit, este un creator
de opinie și opinia lui este,
foarte adesea, cea pe care
istoria teatrului o va reține,
ca oglindind exact felul în
care o montare sau alta
au fost recepționate
de publicul vremii...”
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Proză scurtă
SCURTA GOANĂ A GÂNDACULUI ALBASTRU

Cornelia Bartels
Poetă, prozatoare

S

pumnul strâns, ca un copil care ascunde

și frică, să nu fie aflată, descoperită,

ceva de ceilalți. De fapt, ascundea ceva cu

divulgată. Să nu i se afle secretul pe

adevărat. Acel ceva care acum însemna

care îl credea numai al ei, numai al lor.

altceva, decât cu câtva timp înainte.

Cheia își făcuse loc în palma moale,

Acum, în toată durerea ce o cuprinsese,

transpirată, își săpase adânc lăcașuri

începuse să-și depene gândurile, să-

între striurile ei, de parcă nici nu vroia

și reamintească cele trăite cu atâta

să o părăsească. Liniile sorții, ale inimii,

emoție cândva, nu demult. Un cândva

alături de linia minții o înconjuraseră

îndepărtat și totuși atât de apropiat

cu grijă, ocrotind-o. Dar nimic nu se mai

sufletului ei. Depăna acel ceva trăit cu

putea schimba, cheia se desprinse greu,

intensitate într-o mocnită durere. Știa

rostogolindu-se peste balustradă, lucind,

că nu mai poate schimba nimic, dar mai

pentru o clipă, în căderea ei, galben,

știa că acum, aici, pe cimentul rece și

auriu, sclipind prețios pentru ultima

neprietenos poate retrăi în liniște totul...

oară înainte de a atinge pământul.

Gândurile s-au depănat repede, parcă

Nu-și dădea seama, dar Steliana plângea

avea nevoie de această grabă, ca să scape

în hohote, fără să facă niciun efort. Era un

de ele, să capete putere și curaj. Da, avea

plâns ca o eliberare. Lacrimile curgeau în

nevoie, mai ales, de curaj. Gândurile s-au

palma deschisă, cu gând să șteargă urma

depănat repede, repede, ajutând-o să

galbenă a cheii de yale, dar și semnele

aibă putere, să și-o recâștige și să poată

lăsate de unghii, să aline puțin durerea.

redeschide pumnul strâns. Ochii îi erau

Amintirile s-au legat unele de altele,

plini de lacrimi și printre gene a putut

unele coborând parcă și ele în scară,

privi cheia aceea galbenă, de yale care,

urmând cheia aceea galbenă, altele

cândva, însemna totul pentru ea, iar

coborând în sufletul ei, așezându-se

acum nu mai însemna nimic. Poate a mai

cu grijă în colțurile întunecate. Era

rămas doar o undă de emoții, păstrând

momentul cel mai potrivit să-și încuie

pentru o clipă legătura cu ce a fost, cu

iubirea în ea, cu ea, pentru totdeauna.

ce a trăit. Acest gând o poate consola?,

Oare se pot pune lacrimile sub lacăt?

se întreba, lăsând loc pentru un scurt

Gândul acesta își găsise locul gol.

teliana stătea de mult pe balcon.

moment de respiro, pentru a răsufla

Sufletul golit îl primea, ca o mângâiere.

Nici ea nu mai știa de cât timp

ușurată. Consolare, un ultim gând de

O clipă, totul în jur era numai un gol,

rămăsese acolo. Stătea parcă ascunsă

încurajare. Dar nu era așa. Nimic nu o mai

dar, mai ales palma, palma care nu mai

de cei din casă și de cei de-afară,

putea consola. Chiar ura acest sentiment.

păstra decât o urmă săpată în striurile ei,

ascunzându-se de fapt pe ea cu tristețea

Consolare... nu i se potrivea... Și nu o

linii de viață, inimă, dragoste și moarte.

ce o cuprinsese deopotrivă. Ținea pum-

consola nimeni și nimic, dimpotrivă.

nul strâns de tot atâta timp. Îi amorțiră

Tristețea nu-i putu opri zvâcnetul mâinii

aproape degetele mâinii. Unghiile își

și al mâniei, aruncând palma neputincios

încrustaseră semnele în palmă, adânc,

înainte, peste balustrada balconului, ca

trivește aproape la orice ușă a unui

dureros. Dar Steliana nu mai simțea

un semn de capitulare. S-a ridicat puțin,

apartament dintr-un bloc de beton cu

toate aceste dureri. Durerea sufletului

îngenunchind a grabnică rugăciune,

multe etaje, cheia aceasta i-a deschis

era mai puternică și-i amorțise, parcă, tot

pentru iertare, pentru înțelegere. Pum-

Stelianei, cândva, viața după un mariaj

corpul. Continua totuși să stea cuibărită

nul s-a desfăcut moale, pierzând obiectul

nereușit. Trăia îngropată între zidurile

pe jos, pe cimentul rece și neprietenos,cu

acela păstrat până atunci cu o mare grijă

unui apartament dintr-un bloc de beton

C

u doi ani în urmă, cheia asta simplă, de yale, galbenă, care se po-
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cu și mai multe etaje. Trăia fără speranța și dorința de a mai
îndrăzni să-și deschidă baierele sufletului pentru o nouă
iubire, pentru o nouă încercare de a nu rămâne singură. Și
totuși s-a întâmplat, ca și cum totul așa ar fi trebuit să fie.
Normal. Fără ceva deosebit. Asta i-a dat încredere să pășească
mai departe și mai aproape de noul ales al inimii, i-a dat
curaj să mai spere că poate reîncepe o viață nouă, cu pași
mici, discreți, alături de cineva care, în scurt timp, câștigase
încrederea fetei. Și de aici joaca cu sentimentele, încercările
unei apropieri trupești se opreau mereu la ușa discreției, la
ușa închisă a curajului de a se dărui. Până într-o zi, o anumită
zi, când dorința a fost mai puternică decât orice alt sentiment.
Dar asta a descoperit încet, încet, după un anumit timp, mult
mai târziu, când Steliana și-a dat seama că ceva s-a schimbat

Presimțea ceva, dar nu avea puterea să afle ce și-atunci se

cu ea. Căuta soluții de apropiere, căuta momente de îngăduită

făcea că uită cheia undeva, altundeva prin casă, prin sertare,

apropiere, nu numai a sufletelor. Purta de câtva timp cheia

scăpând de greutatea ei. Uneori se surprindea căutând-o

aceea de yale, galbenă, ascunsă în căptușeala poșetei. O purta

febril, reproșându-și că tocmai azi a uitat-o. „Tocmai azi!”, se

din ce în ce mai des în poșetă, fără să îndrăznească să spună

mințea, știind că nici azi nu avea nevoie de ea. Că nici azi

ceva. Era un secret care putea descuia o ușă, în spatele căreia

nu se vor întâlni și nu se vor căuta singuri. De fapt, nu o mai

visa să se regăsească, să fie iubită, să fie femeie. Se îndoia,

avusese la ea de câteva săptămâni și totuși totul părea că se

se temea să nu greșească iar, poate de aceea era nevoită să

desfășoară normal. Viața îți fură timpul, viața îți fură visele,

poarte cheia din ce în ce mai des în poșetă, bine ascunsă,

uneori aruncându-te într-o lume lipsită de iubire, preocupată

fără să aibă teama că va fi descoperită, și-atunci totul să se

doar de problema de a exista. Și uiți sau te faci că uiți din

spulbere doar într-o dorință. Un vis. Visul unei iubiri adevărate.

grijile care te însoțesc.

Oricum, pentru evitarea neplăcerilor în familie, a indiscrețiilor
celorlalți care o reprimiseră cu mici rețineri, Steliana trebuia
să fie foarte atentă, discretă. Purtarea ei era pusă sub lupa

C

heia asta de yale, galbenă aparținea de fapt mamei, îi
fusese dăruită de fiica cea mare care locuia câteva

observațiilor pline de reproșuri. Să nu greșească față de

blocuri mai departe. Pentru orice eventualitate, spusese

mama care se îngrijora mereu de ce vor spune vecinii dacă se

Ana, când a făcut o dublură pentru mama. Mama o purta în

află că fiica ei, divorțată, are curaj să încerce încă o dată să fie

portofelul ei, fără să o folosească prea des. Și totuși, orice

fericită. Uneori se simțea revoltată de toate astea. Prejudecăți.

dispariție o neliniștea. Uneori Steliana punea capăt căutărilor

Dar se simțea și vinovată, alteori neînțeleasă și nedreptățită,

mamei care se învinuia că a pierdut-o, spunându-i imediat că

dar orice ar fi făcut, totul apărea în ochii celorlalți din familie

a găsit-o undeva, căzută și că și-a pus-o grijuliu în poșetă, să

ca un nou eșec. I se reproșa că e prea încrezătoare, iertătoare,

nu se piardă, și i-o dădea imediat înapoi bătrânei cu un gest

prea sentimentală. Așa că, pe cât posibil, încerca acum să-și

automat, sec, fără să se dea de gol. Apoi, trebuia din nou să

apere singură noul pas în lumea iubirii alături de Gabriel, noul

aștepte prilejul ca să poată lua iar cheia din portofelul mamei

bărbat care a reușit să-i fure inima. Își dorea să mai încerce

și să o facă din nou, pentru un timp, pierdută. Avea totuși

norocul pentru o nouă viață, așa cum și-o dorea din adâncul

remușcarea minciunii și a jocului duplicitar. Și-a făcut și ea o

sufletului. În fine, Gabriel a reușit să bată la fereastra inimii

dublură. Abia acum era liniștită, știa că nu va mai fi pierdută

ei cu mult curaj. A știut cum să o facă, să-i câștige încrederea.

și regăsită și nici bănuită că iar a luat-o ea. Putea păstra cheia

Și-acum dorința ei cea mai mare era să o și păstreze pentru

cu grijă la ea, bine ascunsă în căptușeala genții, fără să mai fie

ea, numai pentru ea. Oricum, pentru evitarea neplăcerilor,

nevoită să facă jocul acesta umilitor, altfel...

a indiscrețiilor și curiozității altora, seara, când se retrăgea

Altfel, Steliana era o fată veselă și chiar reușea să se

în camera ei după o zi grea, stăvilea curiozitatea celor din

amuze cu Gabriel, povestindu-i câte ceva din toate aceste

jur, luându-și geanta mereu cu ea, nelăsând-o, ca de obicei,

căutări, încercând să-l facă să înțeleagă că azi, tocmai azi o

atârnată de cuierul din holul de la intrare. O avea astfel mereu

are la ea. O spunea natural, firesc, puțin emoționată totuși, o

lângă ea și oricând o putea folosi. Dar, din ce în ce mai des, îi

spunea insinuant, feminin, cochetând puțin, de parcă un ecou

simțea greutatea, o greutate morală, sufletească. De la un timp

lăuntric repeta: „Azi, azi o am la mine”, dar Gabriel nu simțea

atârna greu în căptușeala genții și asta o înspăimânta puțin.

întotdeauna asta, răspunzându-i sec:„Bine, bine, păstreaz-o, azi
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mergem să vedem un film” sau „Azi mergem la teatru, azi nu am

prima oară, își putea dezvălui în fața lui sentimentele ce le

timp, mă duc să joc tenis cu Andrei, azi poate ne plimbăm prin

ascundea de câtva timp. Nu mai era o fetiță care să-și permită

parc, e tare frumos afară”, alteori organiza o excursie, o ieșire,

să se joace de-a viața, dar și așa, femeie, își păstra chipul ca

o vizită, și așa mereu azi era amânat pentru un mâine sau

de copil, chiar și în purtări îi plăcea să se copilărească, să se

altădată...

alinte. Parcă își dorea să-și păstreze copilăria pierdută prea

Azi însă, Steliana a plănuit ceva. Nu a dormit toată

devreme, furată de o iubire năvalnică. Se copilărea, se alinta

noaptea. Abia aștepta să se lumineze și să se facă ora nouă.

acum, apelând la tot felul de tertipuri, bucurându-se de ele. De

Ora la care Gabriel își începea ziua de muncă. La început,

multe ori, toate astea o ajutau să uite, să uite multe și o ajutau

când a descoperit și ticluit planul, a fost tare mândră de ea

să se păstreze ea. Aceeași fată veselă, cu chipul nemarcat de

și de curajul ei, emoționată a telefonat la Clinica unde lucra

suferințe, deschisă la suflet și foarte sinceră, spontană.

Gabriel. Trebuia neapărat să vorbească cu el. „Hello, vă rog

La două și un sfert a coborât. Clinica nu era departe de

cu doctorul Mihalcea”, și aștepta nerăbdătoare răspunsul de

blocul în care locuia. Și nici stația de autobuz. Locul întâlnirii.

la capătul celălalt al firului. „Tovarășul doctor Mihalcea este

Își luase cu ea „Manualul de conversație în limba engleză”

rugat să răspundă la telefon”, se auzea vocea fetei de la fișier

pe care-l cumpărase cu mare greutate pentru Gabriel, care

și-apoi un moment de liniște. „Doctorul Mihalcea la telefon.”

hotărâse, cu câteva zile înainte că trebuie să învățăm singuri

„Ce-i? Spune repede că mă grăbesc, am pacienți care...”. Gabriel

engleza. ,,Vom avea câte două ore pe săptămână de învățat.

știa întotdeauna că este ea la telefon și o lua repede, din

Poate vom călători departe, în lume, cândva...” De aici și planul

scurt, tăindu-i pofta de conversație și atunci ea îi turnă dintr-o

ei. Credea în el, oricum nu aveau unde să se ducă și să se

suflare planul ei. „Am ceva la mine. Azi, după program, trebuie

adune pentru orele de engleză și era iarnă, și era frig. Așa i-a

să ne vedem. Te aștept în stația de autobuz la două.” „Nu pot

venit ideea cu cheia. De fapt, era cheia de la apartamentul

la două”, veni răspunsul rapid. „La și un sfert”, tăie Steliana

surorii Ana care stătea doar cu câteva stații de mașină mai

liniștea. „Bine, la și jumătate”, acceptă el, ca orice bărbat rugat.

departe de apartamentul părinților. Același cartier de la o
margine de București. Acolo, la Ana, nu prea locuia nimeni.

E

ra iarnă și ziua asta cu telefonul fusese teribil de urâtă.

Copiii și-i adusese la bunică, iar ea cu Radu, bărbatul ei, lucrau

Ningea, de fapt era un fel de lapoviță cu ninsoare, cu

până seara târziu, zi de zi, lăsând apartamentul mai mult liber.

vânt și frig. Tocmai o zi potrivită pentru planul ei. Nu se putea

Numai sâmbăta și duminica era altfel. Azi i-a sunat pe Ana și

gândi nimeni la nicio altă activitate. Steliana s-a îmbrăcat

pe Radu, asigurându-se de liniște până la șapte seara. Ei s-au

nerăbdătoare încă de la prânz. „Mamă, mă duc la Doina.” De

cam mirat de telefonul Stelianei, nu-i prea suna de obicei, nu

fapt, a fost la Doina mai devreme, numai ca să iasă din casă,

avea ce să le spună, doar, poate, atunci când copiii mai pățeau

dar nu a găsit-o acasă. S-a întors repede înapoi. Nu avea de

ceva și trebuia să îi anunțe. Și acum, așa, deodată, un telefon

ce să mai stea pe drumuri pe o vreme ca asta. Venise udă

„Ce mai faceți? Dar azi ce faceți? Până la ce oră? Vai, așa de

leoarcă. Cizmele îi erau îmbibate cu apă și chiar și cojocul.

târziu?”, se arătă mirată, compătimindu-i. Acum știa.

S-a schimbat repede și la unu și jumătate, la două fără ceva
era din nou gata de plecare. „Unde pleci iar pe vremea asta?”
Nu știa ce să-i răspundă. „Plec, dar vin imediat”, o liniștea pe
mama. Întrebarea nu era pusă răutăcios, dar, oricum, o enerva.
Nu avea răbdare să răspundă, să dea explicații.

F

ugise spre stația de mașină, înarmată cu o umbrelă,
care se întorcea mereu din cauza vântului. Oricum, era

ceva mai ferită de rafalele de lapoviță care curgeau, curgeau,
învăluind-o cu o răceală de gheață. Mașina lui Gabriel gonea,

Steliana avea aproape douăzeci și cinci de ani și se bucura

făcându-și loc printre alte mașini și oameni zgribuliți care

de o oarecare libertate și înțelegere din partea familiei,

voiau să se strecoare printre ele, traversând strada haotic.

dar, mai ales, își obișnuise părinții cu capriciile și toanele

Steliana a zărit-o de departe, albastră, subțire, gonea ca un

ei puțin cam ciudate pentru oamenii aceia cumsecade. Iar

gândac albastru spre lumina semaforului. Era îmbujorată de

acum Steliana era ca un resort incandescent. Simțea că ceva

ger, dar și de emoție. S-a urcat în mașină, fără să-și scuture

se va schimba. Că trebuia ceva să se schimbe. Trecuse ceva

zăpada de pe cizme. „Stey, ai înghețat?Ai mâinile și obrajii reci”,

timp fără să se petreacă nimic deosebit. Azi nici nu a mai

a întâmpinat-o Gabriel, luându-i mâinile reci în mâinile lui

avut răbdarea necesară să se aranjeze, să se uite în oglindă,

fierbinți. „Și năsucul, uite, a înghețat și el”, se alinta Steliana,

așa cum o făcea de câte ori avea întâlnire cu Gabriel. Nu

îndreptându-și fața spre obrazul fierbinte al bărbatului,

zăbovise în fața ei aproape deloc și ochii îi fugeau mereu spre

împungându-l cu nasul ei rece. „Da, și năsucul, dacă așa vrei

cadranul ceasornicului. Aștepta trecerea timpului ca o liceană

să-i spui năsturelului ăsta de pe fața ta.” Nu prea îi plăcea să

îndrăgostită. Îl iubea pe Gabriel cu adevărat și acum, pentru

se copilărească, era un om serios, ceva mai în vârstă decât
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Steliana, dar, uneori, accepta jocul fetei. Râdeau fericiți. „Unde

au curajul să dea replica imediat, categoric. Gabriel știa că

mergem?”, întrebă bărbatul puțin grăbit și cu un aer preocupat,

Steliana nu-i va da niciodată contrareplica pe care o merita,

de parcă ar fi fost rugat să facă o vizită la domiciliul unui

nu va ridica tonul. Uneori îi părea rău fetei că este așa, ar fi

pacient bolnav și el a acceptat. De parcă nu ar fi avut încotro.

vrut să o poată face, dar glasul nu se lăsa auzit. La orice mică

„La Ana”, răspunse, fără să se uite la el, cu ochii ațintiți la

observație sau răutate tăcea. Îi părea rău că nu poate să-și

parbrizul mașinii. „E un drum scurt”, se gândea ea în tăcere.

iasă din matca ei de catifea și mătase ce o învăluia, dându-i

„Gândacul albastru nu are mult de mers.” De fapt, gândacul

acel aer de domnișoară de pension, puțin demodată...

albastru, cum o numeau ei, era o Skoda albastră, strălucitoare,

Ușa s-a deschis greu și brusc au intrat în hol. Doamne,

cumpărată chiar în același an în care s-au cunoscut. O scurtă

nu le venea să creadă că au pus capăt goanei gândacului

goană a gândacului albastru până la Ana.

albastru, că au pus capăt alergăturilor prin frig, prin zloată,

La Ana mai fuseseră ei, dar cu alte ocazii. Invitați și

alergând după acel „ceva de făcut azi”. Nu mai aveau putere,

așteptați ceremonios de întreaga familie, cu copii cu tot. A

nu mai doreau să vadă filme, suportând căldura înăbușitoare

fost, de fiecare dată, plictisitor și obositor. Atunci au hotărât

din sălile de spectacol sau frigul din sălile de teatru. Cafenele,

să nu mai facă asemenea vizite. Și nici nu au mai făcut până

restaurante, vizite la prieteni familiști, cu sau fără copii, nu

azi, când aveau cu ei cheia apartamentului gol. Nu știau ce

mai aveau nici o însemnătate acum. Totul părea obositor. Erau

vor găsi înăuntru, oricum erau siguri că nu vor găsi pe nimeni

cu adevărat obosiți, și asta o simțeau cel mai mult acum. Acum

și asta era important. Era tot ce așteptau. Asta își și doreau. Și

când erau numai ei doi, nestingheriți, neobservați de nimeni.

gândacul albastru gonea, parcă și el nerăbdător, parcă spre

O altfel de oboseală. O moleșeală binevenită. Binefăcătoare.

capătul lumii, undeva, la o margine de București. Gabriel a

Se legănau îmbrățișați ca doi copii pe un balansoar. Râdeau și

răsplătit-o pe Steliana cu un sărut pe obraz. „Bravo, bravo,

plângeau, parcă într-un joc nebun al oboselii și al foamei de

bravo”, repeta el aproape cântând cu vocea lui baritonală,

liniște și singurătate. Râdeau, uitându-se în jur, la haosul care

caldă. Era fericită că-l făcuse și pe el fericit, aproape uitase de

domnea în apartament. Râdeau încercând apa robinetelor, râ-

foame și de oboseala care se așterneau după orele de muncă.

deau plângând, cântând, căutând camera în care să se opreas-

Uitase toate astea și pe chip i se putea citi, în sfârșit, liniștea

că și-apoi n-au mai râs și n-au mai plâns, căzând în genunchi

și bucuria care îl cuprinsese. Au părăsit gândacul albastru

într-o îmbrățișare fierbinte, ca un vis la gura sobei, regăsin-

pentru un timp, îndreptându-se către ușa apartamentului

du-se, îngenunchind a rugăciune spre iertarea păcatului...

aflat la parterul blocului. Se țineau de mână fericiți. „Gab,
Gab, Gabriel”, murmura fata, tot melodios și încet, să nu fie
auziți, nici nu știau ce să-și spună. Încercau să încropească

S

telianei i se făcuse frig. Așa își dăduse seama că adormiseră fără să se acopere cu nimic. Dorința îmbrățișării

o conversație. „Gabriel, tu ai nume de fată. Pot să-ți spun și

era cea care le-a acoperit, un timp, trupurile, cu căldură,

Gaby, dacă vreau.” „Și tu ai nume de băiat”, a replicat Gabriel,

ocrotitor. Apoi goliciunea trupurilor primea nestingherit frigul

continuând după o scurtă tăcere. „Steli, și-ți mai pot spune

acelei zile de decembrie, neputând să se apere. Trupurile

Stey, Ste, Stone… tot ești ca de piatră.” Steliana n-a înțeles prea

istovite se acopereau unul peste altul. Gabriel dormea ca un

mult de ce îi spusese asta Gabriel. Ea ca de piatră? Nicidecum.

copil, ghemuit, cu genunchii adunați, cu brațele împletite peste

Tocmai ea care era într-o fierbinte căutare spre apropierea

trupul fetei. Steliana se aplecă după o pătură, o învelitoare.

trupească, zi de zi, iar noaptea alcătuia între trezire și nesomn

Mișcarea îl trezi pe bărbat și-l făcu să sară nedumerit, puțin

planuri de întâlnire pentru a doua zi. Dar e mult mai simplu

speriat. „Cât e ceasul? Mai stăm, plecăm?” Îi păruse nespus de

să învinuiești pe cineva, atribuindu-i, de fapt, vina care te

rău că l-a trezit. Ar fi vrut să-l poată privi în liniște, așa

copleșește pe tine însuți. Cam așa proceda el, profitând de

dormind, să-l mângâie și să-l acopere încălzindu-l cu privirea.

starea de inhibiție, de emoție ce o cuprindea pe Steliana ori

Să-l păstreze mai mult și mai aproape de ea, acum când

de câte ori se afla în fața lui. O învinuia că are sânge rece și nu

erau numai ei doi. Dar el s-a trezit brusc și a început să se

mai aștepta contrareplica, pentru că știa că ea nu va veni. Sau

îmbrace. „Nu pot sta liniștit. Nu știi când poate intra cineva aici.

va sosi prea târziu, fără ecou, fără importanță. O cunoștea bine

Hai, îmbracă-te și tu!” Vorbele căzuseră ca o sentință și totul a

pe fată și-i făcea plăcere să o vadă astfel, atât de neajutorată,

devenit brusc rece, neprietenos, mecanic, dureros. „Avem unde

în fața micilor lui răutăți. Era un joc scump plătit de Steliana,

face o cafea? Mi-ar face bine una.” Gabriel era îmbrăcat, încălțat,

căci ea cernea cu sita gândurilor orice gest, orice replică ale

iar Steliana întârzia să-și îmbrace pulovărul din mohair alb.

lui Gabriel. Știa că nu era decât jocul bărbaților slabi, ca să

Simțea nevoia să se alinte, să se lase alintată, întârziind să-și

se impună, ca să apară în altă lumină, altfel decât sunt cu

acopere trupul gol. Se simțea frumoasă, împlinită ca femeie.

adevărat, în fața femeilor delicate și cu bun-simț care nu

Dar Gabriel nu mai avea timp și chef pentru așa ceva. „N-are
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Î

ntrebarea, întrebările care năvăleau peste ea, în drumul
către casă, deveneau strigăte de ajutor și realitate în fața

cărora nu găsea nici un răspuns. „Unde ești Gab, unde ești tu

Gab, încotro gonești departe de mine?” Se contura mai mult o
durere a nedumeririi și a căutării. Odată cu cheia aruncată
peste balcon, pierduse tot. Rămase nedumerită, parcă mai neîncrezătoare în fața acestui joc al vieții, încă o dată greșit. Mai
învățase ceva de la viață, dar nu păstra în suflet nici o undă de
ură. Era mult prea nedumerită față de cele întâmplate, mult
prea naivă ca să poată urî. Nu avea tăria să urască și, pe deasupra, Steliana a rămas aceeași femeie bună, caldă, cicatrizânduși singură rănile cu curaj. Știa să învețe de la viață și să ia
numai ce-i bun și frumos din toate cele întâmplate. „Unde ești
tu Gab?”, mai întreba, pentru ultima oară, cu glas încet, aproape rușinată de nedumerirea ei. Și goana gândacului albastru
parcă se oprea, pentru o clipă, pentru ea, în căderea și sclipirea
de metal a cheii.

„Amintirile s-au legat
Mönchengladbach, Germania

Rudy Roth, Nașterea lui Janus, creion, 4 iunie 2008, Bruxelles

cafea soră-ta? Ce facem?” Devenise alt om, altă persoană,
parcă străină ei. Devenise nervos, necontrolat. Și-au făcut un
surogat din Unica, tot ce au găsit prin casă, negru și amar,
dar fierbinte, care a căzut în stomacurile lor goale ca un
plumb. Gustul amar al surogatului s-a păstrat și după ce au
plecat grăbiți, închizând ușurați ușa apartamentului. „Slavă
Domnului, bine că nu a venit soră-ta, altfel știa toată familia,
tot blocul”, a izbucnit abia în mașină Gabriel. Nervii încordați
cedaseră. Devenise certăreț. Orice vorbă în plus, orice gest
apăreau altfel în fața lui. Păreau nelalocul lor, deplasate și tot
ea ar fi fost învinovățită. Steliana tăcea. Era speriată și teribil
de tristă. Dar până și tristețea ei îl enerva pe Gabriel. „Să
nu-mi mai faci niciodată o asemenea surpriză, te rog! Lasă-mă pe
mine să rezolv asta”, și din nou gândacul albastru gonea spre
casă, iar Steliana începuse să-l urască, în tăcere. Din el cobora
Gabriel, unde, nici ea nu știa, și nici nu va afla vreodată, în el
se urca și rămânea cu el, gonind, unde, încotro, nu știa nici ea.
Ce știa acum era graba cu care gonea gândacul albastru, cu
care o despărțea de ea luându-l cu el.
Steliana a coborât din mașină, făcând un semn cu mâna,
de adio, de rămas bun.

unele de altele,
unele coborând
parcă și ele în scară,
urmând cheia aceea galbenă,
altele coborând
în sufletul ei,
așezându-se cu grijă
în colțurile întunecate.
Era momentul
cel mai potrivit
să-și încuie iubirea
în ea, cu ea,
pentru totdeauna. Oare se pot
pune lacrimile sub lacăt?
Gândul acesta
își găsise locul gol.”
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Proză scurtă
MĂRGELE NEGRE
multă, multă grijă să nu rupă ceva pre-

Ion Lazăr da Coza
Prozator, poet
2 aprilie 1963–15 februarie 2020
Coza, comuna Tulnici, județul Vrancea

D

e un timp, aflase că păsărica nu e
doar pentru a face pipi. Când era
cu vaca pe ţarină, către seară, se oprea
din cusut – mai avea doar merele aurii
cu vrâste verzui şi termina carpeta cu
buchetul de maci de-un roşu incendiar, aranjaţi savant într-o vază obţinută
ad-hoc dintr-o ulcea neagră din lut, smălţuită, aşezată lângă cele trei mere, pe un
colţ de masă acoperit cu un ştergar în
dungi, pe un fundal în degradé, dinspre
albastru-ultramarin înspre azuriu –, deci
se oprea din cusut, îşi dădea chiloţelul
mai deoparte şi începea să se mângâie
prelung. Uneori băga un deget acolo, de
fapt intra doar buricul degetului, dar cu
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ţios, pentru ca – Doamne fereşte! – mai
târziu să nu se poată mărita. Mişcările
prindeau viaţă într-un du-te-vino din ce
în ce mai scurt şi mai apăsat. Înceta când
simţea că o ia căldura de la pieptul abia
înmugurit şi până-n tălpi, când un fior
necunoscut până la acea vârstă îi paraliza picioarele într-o plăcere intensă ce-i
răvăşea barbar şi pântecul feciorelnic.

mai joace „măcar o dată, de-a mama şi
de-a tata”. Nu, nu îl avea drag pe Mihai,
care şi el era un trântor cât brâul stelar,
însă măcar mergea binişor cu învăţătura,
pe când Magdalena... şi mai era şi urâtă...
„Parcă te-a ţinut taică-tău cu faţa la eşapamentul drujbei!” i-a aruncat nisipu-n
borş, în timpul sfadei. Or ea... ea, Ilina,
era şatenă spre bălaie şi frumuşică... şi...
şi ce piele albă şi fină are pe coapse...

Locul pierzătorului extaz era luat treptat-treptat de remuşcări şi teamă. Dacă
Iisus, când intra ea în biserică, n-o s-o
mai binecuvânteze din imensa icoană ce
domina iconostasul? Dacă n-o să-şi mai
ia ochii mustrători de la ea când, după ce
s-a închinat pe la toate icoanele de sub
picioarele Lui, se va aşeza tot în rândul
imaculat al copiilor satului, în strană?...
Dar îşi spunea că auzise despre multe
fete – fete de nuntit – că nu ar mai trebui
să intre în biserică fără batic pe cap, că
făcuseră ele... Şi-apoi, Magdalena, fata
vecinilor, neavând ce lucra pe-acasă, în
vacanţe – nu păzea nici măcar boboci de
raţă! –, într-o zi a însoţit-o aici, pe ţarină,
şi a învăţat-o să se mângâie, spunându-i
că toate fetele fac asta. Chiar şi aşa, oare
Magdalena nu stătea, duminică de duminică, lângă dascăl?... În altă zi, a poposit
la ea, aducându-i pe Mihai şi Răduţu, colegii lor de clasă. Tot hârjonindu-se, tot
glumind, au ajuns – nici nu mai ştia cum
– să se joace „de-a mama şi de-a tata”.
Bineînţeles, joaca lor s-a repetat de mai
multe ori, în mai multe zile, şi ar fi continuat şi acum dacă ele nu s-ar fi certat...
„Iote, măi, mă face «văcăriţă», drujbista
naibii!...” zicea mereu când îşi amintea de
zavistia lor, copilărească, în fond. Totuşi,
Mihai – progenitura poştaşului – o vizita
aproape zilnic, dar asta după ce se sătura
de fotbal pe prundul din faţa şcolii şi de
baie în stăvilarul morii, şi insista să se

mai ales pe interior, pe unde, adineauri,
curgeau râuri, râuri de foc... Mâna, ca
un hoţ de flori, s-a strecurat din nou în
locul acela şi bâjbâia, de data aceasta,
după vreun fir cârlionţat, ce începuse să
răsară, pe ici, pe colo, să-l dezmierde cu
două degete, ca pe mustaţa lui Albuşel
– motanul alb cu coada gri, al bunicului.
Conştientizând la timp că se armează iarăşi capcana dansului cu fum din praf de
blânde ciuperci hăbăuce, se sumeţi, apoi
se ridică şi privi în jur să descopere dacă
nu cumva a fost spionată, deşi cărarea
de dincolo de pârloaga pe care păştea
vaca sta vara mereu necălcată. Mulţumită, căută spre lucrul său vremelnic abandonat. Era prea târziu şi ea prea fără chef
ca să se reapuce de cusut, aşa că strânse
într-o bocceluţă ghemele colorate, acul
şi carpeta. Simţea că dacă nu face câţiva paşi, gândul revenea în ţara litaniilor
păgâne, unde muezinul numai eunuc nu
era. Ajungând pe o dâlmă tocită, îl zări
pe Mihai urcând pitiş pe o viroagă înierbată. Nu asta-şi dorea la ora aceea...
Oricum, era hotărâtă să nu-i mai cedeze, aşa că l-a luat la rost de la distanţă:
– Ce cauţi aici, mă?! Ia, pleacă
imediat, că-l chem pe tătuţu! Ce rânjeşti
ca viţelul? Hai, valea!...
Mihai se aşeză mai la picioarele
Ilinei, în scobitura aceea de pământ în
care, de obicei, se drăgosteau, în felul
lor inocent, Răduţu cu Magdalena. Zâm-
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betul, într-adevăr, era cumva tâmp, însă constituia o armură
împotriva a orice, chiar şi a unui belzebut rătăcit, darămite a
unei voci de înger...
– Ai venit să te lauzi la toţi că-mi faci, că-mi dregi... Las’ că
vă ştiu eu... Poate că acum vii de la baie. Şi cât te zvântai pe
malul gârlei, te lăudai băieţilor că vii să mă întinzi pe iarbă...
Iaca nu mai vreau... A înţărcat plăvaia... Ce taci? Când suntem
mai mulţi, tu nici nu mă bagi în seamă. Uite, Răduţu şuguieşte
cu Magdalena. Glumeşte chiar şi cu mine, deşi e supărat. Mi-a
cerut şi mie ceva, dar nu i-am dat... Şi e şi el băiat de brutar...
Ce, dacă pleacă mai departe, la şcoli, trebuie să-şi ţină nasul
pe sus?... Hai, şterge-o!... Tu n-auzi? Şterge-o!
– Uite, ţi-am adus mărgele, ca să-ţi faci brăţări late...,
zise Mihai, scoţând din buzunar un pacheţel dintr-o coală de
maculator.
– Nu mă interesează!, încercă Ilina să se răstească, însă
faptul că Mihai a venit de acasă, şi nu de la fotbal ori de la
scaldă, îi mai tocise vorbele cu umbră de oţel.
– ...Câte-o linguriţă din toate culorile pe care le are mama,
că tata ştie o nouă adresă, din Bucureşti, unde comandă, nu ca
femeile din sat, la acelaşi depozit cu stocul epuizat...
– Ţi-am spus că nu mă interesează!
– Mâine, dacă vrei, îţi aduc paiete... De toate felurile: mici,
mari...
– Mijlocii... îi luă gura înainte Ilinei.
– Vino să vezi mărgelele...
– Adu-mi-le aici.
Mihai dădu din cap, iar zâmbetul i se schimbă într-unul cu
mireasmă altoită de vâsc înflorit.
– Hai, măi, adă-le... Văzând că se loveşte de aceeaşi
încăpăţânare, Ilina făcu o concesie: Uite, vin, dar nu mă aşez.
Să ştii!...
Mihai aprobă discret, tot cu o mişcare a capului, însă,
când fata a fost destul de aproape, a înşfăcat-o de mână şi
a obligat-o să se aşeze. Înainte ca aceasta să protesteze, îi
întinse pacheţelul cu mărgele, puţin desfăcut. Ilina rămase
surprinsă de cantitatea şi de varietatea culorilor. Profitând de
clipa de relaxare, Mihai o prinse de umeri şi începu să o tragă
încet dar insistent pe iarbă.
– Stai să strâng pacheţelul... Dar să ştii că e ultima oară...,
zise Ilina, întinzându-se pe spate şi, ţinându-şi ochii închişi,
îşi dădu chilotul mai jos de genunchi, îşi împleteci picioarele
şi îşi săltă rochiţa până la jumătatea coapselor. Se amuza
cumva în sine ascultând mişcările extrem de emoţionate ale
lui Mihai. Căuta, aştepta acea plăcere despre care îi tot vorbise
Magdalena că ar produce-o băieţii. În zadar. Era departe şi de
focul stârnit de ea singură, mângâindu-se. O înfiora, ce-i drept,
respiraţia lui precipitată, care-i răvăşea, în zbateri de aripi de
fluturi, genele...
– Ce faceţi aici, mă, ’tu-vă muma-n cur?!

Speriat ca un brotăcel, Mihai sări în picioare şi o luă la
fugă. Oricât ar fi fost de iute, grumazul său tot a primit o
lovitură scurtă cu capul coporâii:
– Dacă te mai prind pe-aici, îţi tai gâtul cu coasa...
– Dar nu făceam nimic, bre, nene Văline..., începu să se
smiorcăiască Ilina, aranjându-se grăbită.
– Stai jos!
– Te spun lui tătuţa...
– Nu, nu... Eu te spun lu’ ta’c-tu şi-o să te alunge de-acasă!
Hai, întinde-te!
– Nu, bre! Nu vreau!... Mi-e frică!...
– Taci!, porunci Vălin, smulgând lenjeria Ilinei. Crăcănează-te! Şi-acum îndoaie genunchii!...
Oh, ar fi vrut să aibă un prieten s-o ajute... Vaca? Ce ştie ea?
Mărgelele din pumn? Dacă ar fi fost din sare, i le-ar fi băgat
în ochi ticălosului... Ar fi strigat după ajutor, dar s-ar fi auzit
în sat, s-ar fi făcut de ruşine... O suliţă de jar, neaşteptată, îi
străpunse pântecul. Reuşi, în ultimul moment, să-şi oprească
un ţipăt de durere. Pumnul se crispă involuntar şi rupse hârtia.
Simţea cum printre degete îi curg mărgelele, însă nu mai erau
colorate – doar negre. Şi tot izvorau... izvorau... formând o
movilă din ce în ce mai mare, care o sufoca sub greutatea
ei. În urechi îi năvăleau grohăituri sinistre, iar nările îi erau
barbarizate de o exalare acră de ţigară stinsă, amestecată cu
iz greu de transpiraţie iute. „Opreşte-te... Opreşte-te... Te rog...”
începu Ilina să implore în gând.
– Te las la ta’c-tu să mai creşti trei-patru ani şi-apoi te fac
muierea mea, zise Vălin, ridicându-se, în timp ce se încheia la
prohab. Vezi să nu mai faci asta cu alţi băieţi, că vă omor. Pe
amândoi vă omor. Când fluier pe la poartă, să ieşi, altfel te
spun lu’ ta’c-tu. M-ai înţeles?!
Speriată de ce i se întâmplase, Ilina, cu genunchii strânşi
la gură, clătină din cap mărunţel. Vălin, luându-şi coasa într-o
mână, porni să coboare spre sat, sărind sprinten din dâmb în
dâmb, din hat în hat, având încântarea unui vânător care a
eliberat puiul din laţ pentru a prinde cerboaica. Totuşi, a ajuns
târzior acasă. A trecut mai întâi să cineze la gospodarul la care
a cosit toată ziua, pe urmă şi-a luat plata, dar s-a întins şi la
un pahar de vorbă. Când a intrat în odaia lui sărăcăcioasă, o
semiobscuritate blândă şi o răcoare plăcută îl întâmpinaseră
generoase, însă pe omul ciufut...
– Ai mâncat, dragu’ mamei?, sări din patul de după uşă
Aliţa, mama lui Vălin, trezită din picoteală.
– Păi, parcă am fost la muncă... Omu’ îţi dă o mâncare
bună, o băutură bună, o vorbă bună şi, dacă eşti harnic, o
simbrie bună.
– Ei, eu n-am decât ştir cu perje-cu-gât.
– Bagă-ţi-l în ochi.
– La câţi bani pui pe masă, aia-ţi pun în strachină.
– Dar tu, la un prăşit, la un adunat fân?... Ştiu... ştiu, ţi-e
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rău... Dacă-mi dădeam seama cât eşti de prefăcută, rămâneam în armată, mă însuram cu fata colonelului şi pân’ acum
eram cel puţin sergent-major...
– Du-te-napoi. Cât ai bate din palme, îţi fac valiza, iar eu,
până mâine la prânz, mă mărit...
– Da, fa... De când te ştiu, gândul ţi-a fost numai la
hadrângă... Şi nu ţi-a ajuns numa’ una, cum şi fiică-tii, văd, nu-i
ajunge doar una... Dac-o alungă prostu’ ăla, să nu creadă c-o
primesc în casă... Şi-a luat zestrea? Adio!... Adu-mi o cămaşă
curată şi nişte izmene noi, porunci Vălin, scoţându-şi cămaşa
transpirată, pe care o aruncă, zeflemitor, în mijlocul odăii, pe
pardoseala din lut bătătorit.
– Să dai bani, să-ţi cumpăr izmene, că toate s-au rărit în
tur..., zise Aliţa, ieşind.
Vălin lepădă pantalonii şi izmenele şi le aşeză peste
cămaşă în aşa fel încât deasupra să troneze prohabul pătat
de sânge.
– Măi porcule, nu ţi-e ruşine să stai cu palanga goală,
în faţa mă-tii?, întrebă Aliţa, înmânându-i nişte izmene din
pânză, tocite, şi-un maiou, rupt şi el. Hei... pe unde mi-ai
umblat, craiule?, exclamă încântată aceasta, ducând rufele
murdare sub ochi.
Vălin nu se sinchisi să-i răspundă. Îşi trase tacticos
izmenele şi îmbrăcă a fandoseală maieul, apoi se lungi pe
pat.
– N-auzi ce te-ntreabă mă-ta, mă?, se arătă fals indignată
Aliţa. Ai fost la Stela lu’ Cotrică?
– Vezi ce proastă eşti? Adică, eu renunţ la ditamai fata de
colonel ca să mă bag între prăpădiţii ăia?
– Atunci, la Magdalena lu’. ..
– Gaiţa aia? Dar eşti pe-aproape.
– Nu cumva?... Pui de lele, ce-mi eşti... Oare cum o cheamă?
Ehei, ne-am făcut oameni... Da, da... îs neam de gospodari...
Irlina, parcă o cheamă...
Speriată că la oricare mişcare reîncepea sângerarea, Ilina se duse la bocceluţa sa şi luă din fiecare ghem câte un
capăt bun de sfoară din melană sau lână boită, făcu un tampon pe care îl strecură în chiloţel. Se asigură, apoi, că vaca
o să fie cuminte pentru câteva minute şi plecă la pârâul din
apropiere. Plângând – de fapt, era un bocet fără lacrimi, o
lamentaţie murmurată, amară, deznădăjduită –, încercă să-şi
spele rochiţa. Nu prea îi izbuti acest lucru, aşa că se întoarse
la vacă, îşi refăcu bocceluţa şi hotărî să aştepte amurgul. În
lumina difuză a serii şi la flacăra lămpii cu gaz petrolier poate că scăpa neobservată... Dar mişcările ei, de fată cu păcat,
n-or s-o dea de gol? Obosiţi şi tracasaţi de treburile de peste zi, părinţii Ilinei nu-i remarcaseră lipsa poftei de mâncare,
gesturile rigide şi deplasările mai cu spatele la pereţi. Nici
graba cu care aceasta şi-a culcat surioarele, nu li s-a părut
suspectă. Ajunsă în aşternut, Ilina nu era cu nimic mai liniştită. Ştia dimensiunea furtunii şi faptul că descătuşarea ei
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urieşească e inevitabilă. Inima, ba întreaga făptură îi era un
pui golaş, într-un cuib părăsit, invadat de furnici roşii. Deşi ar
fi dorit să nu doarmă niciun strop în noaptea aceea, somnul
o furase parşiv tocmai când cocoşii cântau în zori şi nu auzi,
prin uşă, cum maică-sa, Ileta, în răsăritul soarelui, căuta să o
trezească şi să o trimită cu vaca la iarbă. Ca şi-n alte dăţi când
Ilina nu reuşea să se scoale, Ileta intră tiptil în odaia fiicelor
sale şi trase ţintă la patul Ilinei şi al mezinei, prinse cu grijă
ţolul şi intenţionă să-l dea deoparte. Chiar în acel moment,
somnoroasă, Ilina mijise ochii şi, azvârlită parcă direct între
măselele Infernului, zări cum chipul maică-sii se întunecă
într-o ură mânată de lupi turbaţi. Avusese totuşi curajul,
puterea sau inconştienţa să smulgă ţolul şi să se învelească la
loc, stârnind şi mai mult furia acesteia. În mişcări crispate, Ileta
se duse la celălalt pat, unde dormeau cele două fiice mijlocii,
şi le aruncă până în prag. Neştiind ce li se întâmplă, Rodica
şi Ionica începuseră să bâzâie. Trei-patru palme usturătoare
le înroşiseră funduleţele instantaneu, având puterea şi să
pecetluiască porunca:
– Azi vă duceţi voi cu vaca!
Într-adevăr, erau prea crude ca să fie trimise doar ele cu
vaca la păscut. Uneori o mai însoţiseră pe Ilina, însă Biblia
părea că în acea zi începea şi se termina cu Apocalipsa. Pentru
a-şi proteja surioara mezină, Ilina se mută în patul abia eliberat, se înghesui în colţ şi se înfăşură în ţolul ce încă păstra
căldura surioarelor ei. Secundele erau lavă rostogolită prin
snopul fiecărei respiraţii. Deznodământul nu era departe: fetele au scos vaca din grajd, treburile matinale, stringente, au
fost făcute, maică-sa afurisea fiecare lucruşor ieşit în cale cu
o duşmănie surdă... La un moment dat, uşa se deschise ca un
capac de insectar ce nu mirosea a flit.
– Nu mai fac!... Nu mai fac!..., începu să implore Ilina de
sub ţol.
Maică-sa, cu făcăleţul în mână, se opri la marginea patului,
ameninţătoare:
– Cu cine, fa, cu cine?!...
– Nu ştiuu!...
– Cum nu ştii, fa?!, explodă în furie oarbă Ileta şi prinzându-şi fiica de păr, o întinse de-a lungul patului.
– Nu ştiu, crede-mă!...
– Cum nu ştii, nesocotito!? Spune, m-auzi?!..., o somă
iarăşi, dar nu aşteptă răspunsul că şi porni urgia.
– Nu spun... Nu spun!..., ţipa, zvârcolindu-se, Ilina.
– Spune că te omor!...
– Nu spun... Nu spun!...
Anesteziată de atâta durere, sau din încăpăţânare, ori
căzută în semiconştienţă, Ilina nu mai mişca de mult. Chiar şi
aşa, maică-sa nu dădea semne de îndurare. Spuma veninoasă
ce-i curgea în acele momente prin vene îi arăta fiecare locşor
de pe trupşorul Ilinei, din călcâie până la ceafă, ce încă nu era
strivit de făcăleţ...
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– Îţi crăp capu’, fa! Îţi crăp capu’. .. Şi-aşa ta’c-tu o să ne
omoare pe-amândouă, aşa că o să te îngrop de vie, şi-apoi,
mă-sa ei de viaţă!..., blestemă Ileta, parcă obosită, parcă
înfrântă, şi plecă aruncând făcăleţul lângă Ilina, ceea ce
însemna că puteau să urmeze alte şi alte reprize de bătaie.
Trecând pe la celălalt pat, îşi luă mezina de subsuori, care, de
atâta plâns, acum doar sughiţa înspăimântată, o ridică în aer
şi o izbi de perne: Ce credeţi voi, fa, că eu o să cresc un cârd
de stricate în casa asta?
Ceva mai târziu, Ilina se auzi strigată prin uşă:
– Vezi că ţi-am pus feredeul sub cireş. Du-te şi te spală.
Zoieşte-ţi zdrenţele de pe tine, dar şi rufele de-acolo.
Abia când a început să facă nişte paşi, durerea ce adormise
puţin explodă în milioane de aşchii sângerânde. Îşi simţea
trupul ca fiind trecut de o mie de ori prin meliţă şi darac.
Lacrimile se înnodau, cristaline şi inocente, în barbă, însă nu
ar fi dat glas suferinţei nici să-i fi corcit zodiacul. Cum asta
nu era destul, pe hol se întâlni cu maică-sa – voia să ducă un
sufertaş micuţ cu lapte covăsit vecinei de peste drum – şi fu
apucată iarăşi de păr, şi blestemată-n doliu cerşit la poarta
cimitirului de ciungi sinucigaşi. Ajungând la tulpina cireşului,
se dezbrăcă, ascunse hainele printre celelalte boarfe ce
aşteptau să fie spălate, aruncă tamponul în closetul aflat la
câţiva metri, pe urmă intră în feredeu. Apa aproape fierbinte
îi dublă şi ea supliciul, însă, încet-încet, se obişnui cu toate,
deşi toate păreau că vor s-o pedepsească. De parcă se avea
numai pe sine, începu să dea cu săpunul de casă, fiert cu foi
de pelin, pe umeri şi braţe. Mângâierea îi făcea bine. Corpul
părea că-i aparţine din nou. Îşi frecă degetele de la picioare,
pulpele, genunchii, coapsele... coapsele... coapsele... Privi cu
multă precauţie în jur. Doar o lume vegetală o înconjura. Mută.
Discretă. Tăinuitoare... Curiozitatea, învinsă de teamă, o făcu
să-şi ducă mâna „acolo”. Căută să introducă buricul degetului,
însă acesta se scufundă într-o prăpastie fără fund. Speriată,
sări din feredeu direct la sarafanul bleumarin pe care-l zărise
atârnat într-un ciot al cireşului şi îl îmbrăcă îngrozită. Aruncă
rufele în apă. Grăbită, le luă la zolit. Mulţumită de rezultat,
le clăti în găleata zincată, le stoarse şi le întinse la uscat
pe-o creangă de vişin mai dosnic. Preocupată vârtos de
spălat – maică-sa, când se întoarse de la vecina, îi reproşase
că adormise cu nasul în leşia din feredeu – Ilina nu simţi
apropierea vreunui intrus, iar când se îndreptă de spate, tresări
aşa de tare, încât şi dacă ar fi văzut-o pe joimăriţa citind în
bobi de ricin măsluiţi, groaza tot n-ar fi fost atât de adâncă.
– Furnicuţa, mamei, furnicuţă!..., zise mama lui Vălin, care
se strecurase hoţeşte în curtea lor şi o prinse cu tandreţe de
obrăjori pe Ilina, când aceasta-i descoperise prezenţa, etalând
un zâmbet larg, ce se voia drăgăstos, în realitate constând
într-o jimbătură ce oferi vederii dinţii rari şi stricaţi, dar şi
măselele de minte văruite cu suc uscat de rostopască, la

rădăcinile cărora se desfătau dezgustător fire de mălai cu
bucăţi de frunze de ştir. Mai mult decât prezenţa intempestivă,
pe fată o cutremură contactul fizic, deşi mama lui Vălin nu
era vreo bidiganie, iar mâinilor bătătorite întotdeauna ea le-a
purtat respect. Oricât ar fi fost surpriza de mare pentru Ilina,
când Ileta păşi pe treptele casei, şi o zări pe mama lui Vălin,
privirea i se întunecă de parcă îi căzuseră pe creştet toate
potcapurile călugăriţelor deocheate:
– Treci în casă, fa!, se zborşi la fiică-sa.
– Bine te-am găsit sănătoasă, cuscră!, se băgă în seamă
mama lui Vălin, hlizindu-se. Ileta, cătrănită, se scărpină
ostentativ în partea intimă, ca răspuns la bineţea ce i s-a dat.
Hei, hai să nu ne ţinem aşa fudule – continuă cu neobrăzare
şi optimism musafira nepoftită, vârându-se efectiv sub nasul
Iletei –, că băietul meu a lăsat acolo, la armată, o fată de
gheneral. Dacă rămânea încorporat ajungea pân-acum cel
puţin colonel-majur, da’ l-a tras inima acasă, mânca-l-ar norocu’
de boboc frumos... El e harnic, fata-i crescută-n cumpătare...
Peste-un an-doi, punem de-o nuntă mare şi bănoasă...
Văzând că e prizonieră în propria bătătură şi că era
obligată să facă şi să asculte ceea ce voia ocupanta, Ileta
execută cu eleganţă o piruetă şi jumătate prin care se
debarasă de invadatoare, se-apropie de gard, de unde alese,
de prin răzlogii vechi, o ulcică din lut, ceva mai puţin ştirbită,
abandonată de multă vreme, apoi îşi dădu catrinţa la o parte
şi urină în ea din picioare. Ehei... ştia şi mama lui Vălin că o
astfel de ulcică, nouă, umplută de o fată mare şi spartă între
mugurii de coarne ai unei juninci, avea harul să o dezveţe
pe aceasta să mai împungă lumea, dacă nutrea o astfel de
apucătură, aşa că a început o retragere strategică, mai ales
că Ileta, cu o privire criminală, îi fixă cutele verticale dintre
ochi şi începu să-i mărşăluiască în coastă ca un tanc rusesc la
Cotul Donului, cu ghiuleaua pe ţeava proaspăt ghintuită.
– Vă las cu bine!, zise mama lui Vălin, ţinând la mina sa
victorioasă. Dacă aveţi nevoie de-un om la coasă, ori de mine
la adunat, să ne căutaţi aca... însă nu-şi duse vorba la capăt
că a trebuit să se pitească după tumurugul gros al porţii,
tumurug aureolat, la nici o zecime de secundă, cu o droaie de
cioburi din ulcica de lut şi cu o jerbă multicoloră din stropi
minusculi...
Nu ştim dacă ulcica spartă între coarnele junincii o
lecuieşte pe aceasta de meteahna împunsului, sau poate că
altfel ar fi stat lucrurile dacă ştirbita ulcică şi-ar fi atins ţinta,
oricum, peste vreo trei ani zimţaţi vag de întâmplări apocrife,
începuse să dospească zvon de nuntă. Perioada n-a fost una
propriu-zis de logodnă – Vălin trăgea la Maricica, fiica lui
Şesoi, ca la o nuntă fără mire, iar Ilina a început să se afişeze
pe la clăci, pe la horă cu flăcăiandri de vârsta ei, chiar dacă
aceşti „mucoşi, fără armată” erau ameninţaţi de Vălin cu bătaia.
Nici de dragoste nu s-ar putea vorbi cu toată gura. Teama de a
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nu găsi o familie şi mai bună ca a Ilinei îl determină pe Vălin
să trimită drept peţitori nişte rude îndepărtate, bine văzute
în sat, căci naşii săi de botez, înfiaţi de umbra povernelor,
vieţuiau într-o cocioabă sprijinită de trei tufe de cătină şi-un
păducel, în timp ce, din acel moment, el nu mai dansa decât cu
Ilina, în pofida iritării făţişe pe care o arăta tatăl acesteia, şi o
conducea, după horă, duminică de duminică, până la poartă.
Până la poartă şi-a însoţit şi Ilina alaiul care, în toiul nopţii,
cu chiuituri mai vesele sau mai prefăcute, a condus-o în casa
lui Vălin. Îşi imaginase de multe ori clipa aceasta. Şi chiar dacă
nu citise cărţi cu Cenuşărese şi Ilene Cosânzene, strămutarea
în altă glastră îi umplu cu colţi de urgisită singurătate furca
pieptului când se topi în beznă până şi glasul extaziat al celei
ce avea să-i fie soacră, care se ducea să doarmă, în această
primă noapte, pe la neamuri, că nu s-a vrednicit să-şi aranjeze
un chiler, dintre cele două de la subsuoara casei, unde să se
retragă, atunci când i s-o însura fiul. Simţindu-i starea de stinghereală, Vălin o prinse posesiv pe după umeri. Într-un zâmbet zglobiu – artificial, desigur –, Ilina se desprinse şi o zbughi
în odaie. Aruncă o privire fugară peste lucrurile sărăcăcioase,
dar curate şi ordonate, peste masa cu duzina de pahare desperecheate şi cu cele două sticle golite de peţitori. Se duse la
patul lui Vălin şi căută sub perne. Ar fi trebuit să găsească un
minim trusou, drept cadou de la soacra ei. Dezamăgită şi nu
prea, se apropie şi de celălalt pat. În colţ, în spatele pernelor,
pe un tulpan, oarecum speriată de ceea ce i se întâmplă, o
pisică torcea într-un început de travaliu. Ilina îi făcu spaţiul
mai mare şi, pentru a o linişti, începu s-o mângâie.
– Ce cotrobăieşti pe-acolo?, întrebă Vălin, cumva iritat la
gândul că Ilina ar dori să doarmă în paturi diferite.
– Uite, fată pisicuţa noastră.
– Dă-o, dracului, afară.
– Nu, că unde a fătat o mâţă poţi să mănânci, atât lasă
de curat...
– Da, fa... eşti deşteaptă...
– N-oi fi eu cum crezi tu, dar ai mei m-au învăţat să prăsesc
o capră, o oaie, o scroafă, o vacă... şi chiar şi o pisică.
– Ai tăi, pe dracu... Nu s-au putut abţine să nu mă judece
şi-n seara asta ca pe ultimul hoţ de cai... Treci şi te culcă.
După vreo patru luni, în pragul nunţii, în timpul cinelor
– chiar dacă transformaseră un chiler într-un spaţiu locuibil
pentru Aliţa, încă mâncau împreună –, tot făcând şi desfăcând
planuri cu voce tare despre cum va arăta gospodăria lor, Vălin
încheia mereu supărat:
– Dar pentru asta trebuie bani.
– Bani s-or găsi, de-ai şti s-o faci pe fimei-ta să te-asculte.
Că asta-i datoria fimeii: să-l asculte pe bărbat, să...
– Taci, fa. Sunt înconjurat numai de muieri deştepte, văd...,
mârâi Vălin la maică-sa, însă ştia că aceasta are dreptate
fiindcă, dacă nu reuşea cât mai repede să o convingă pe Ilina,
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vreme pentru alte încercări nu prea exista, aşa că, noaptea,
după ce s-au băgat în aşternut, a început să o dezmierde
cu mâinile şi cu vocea, dar s-a oprit curând, într-un oftat:
De-aş avea bani, câte n-aş face... Şi ce, fac doar pentru mine?
Uite, nici nu poţi intra în cas-cea-mare că-ţi cade-n cap
bagdadia.
– Dacă vom fi...
– Ia, mai lasă-mă-n cucută verde cu sănătatea ta!...
Ascultă-mă bine: după strângerea darului, banii vor fi legaţi
într-o năframă şi puşi la tine-n sân; când se va încinge nunta,
fiindcă naşu-i o fulangă de cal jugănit, o iau eu la joc pe mă-ta;
naşa – aranjez tot eu – îl joacă pe ta’c-tu, că-i curg balele după
ea, iar tu, în toiul dezmăţului, o iei pe mama şi vă prefaceţi că
vă duceţi la privată, înşfaci o mână babană de...
– Şi cu cinstea cum rămâne?
– Să v-o băgaţi... Tu faci ce-ţi zic eu, altfel îţi învineţesc
ochii.
– Mai greu e să explici nuntaşilor vânătăile mele.
– Îţi dau bătaie după nuntă.
– Nu-i acelaşi lucru?
– Ba da, dar altădată o să faci exact ce-ţi poruncesc.
Zâmbind sceptic, în întuneric, Ilina îi întoarse spatele
soţului său...
Peste ani şi ani, când, în urma unei sciatice rebele căzuse
iarăşi la pat, Vălin, din cine ştie ce supărare imaginată, îi
porunci Ilinei să-i dea cârja, iar ea să se așeze în aşa fel încât
să o poată ciomăgi cu temei, aceasta îi îndeplini întocmai şi
la secundă ordinele. Omoplaţii, sub lovituri, sunau – sau cel
puţin astfel i s-a părut lui – ca nişte oftaturi pline de milă
faţă de călău. Înciudat, azvârli cârja cât colo, pe parchetul
bine lustruit:
– Ce proastă eşti!... Eu aş fi fugit din odaie, şi doar rugată
m-aş fi întors.
– Tu, da. Eu, nu.
– Ştiu. Tu şi stirpea ta nobilă...
Ilina îşi miji ochii, luminându-se. Înşirase, de când l-a
cunoscut pe Vălin, cu excepţia celor trei fii ai lor, numai
mărgele negre. Poate că aceasta era prima de culoare gri
dintr-un viitor şir de mărgele colorate...

„Privi cu multă precauţie în jur.
Doar o lume vegetală
o înconjura. Mută.
Discretă.
Tăinuitoare...”
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Proză scurtă
POVESTE VECHE
prânz, ca apoi să plece către nunțile

Vedeam banii din poala bunicii pe

care îi așteptau cu nerăbdare. Ziua aceea

care bătrânul îi pusese acolo. Bancnote

când taică-meu își deschidea trusa de

albastre, verzi şi roz, şi violet, unele

bărbierit, cutia cu capac îmbrăcat în pluș

îndoite pe mijloc, altele șifonate, monezi

roșu peste care se întindea un peisaj

strălucitoare. Totul era acolo până la

făcut din paie de grâu, cu soare, cu munți

ultimul bănuț, de parcă bunicul ar fi vrut

şi brazi. Se bărbierea atent şi îndelung,

să se golească de ei.

se lua întotdeauna în „perdaf” şi scotea

Vedeam în lumina care îmi invada

un obraz curat, întins şi oacheș, obraz

ochii pe ceilalți vorbind şi gesticulând şi

şi bărbie de bărbat tânăr. Apoi își așeza

auzeam povești cu nuni mari care bău-

toate cele în ordine, își punea cămașa

seră un pic cam mult, cu mirese uneori

proaspăt

şi

triste, cu soacra mică ce îl sărutase pe

sacoul „de comandă”. Iar bunica îl privea

bunicul cam apăsat, cu sora mirelui care

mândră și sta pe lângă el, şi avea grijă

îl plăcuse pe unchiul meu cel mai tânăr,

să nu-i lipsească nimic. Apoi, înainte de

cu jocuri şi cântece și cu momente magi-

Radu Comșa

plecare, își beau cafeaua, el și toți ceilalți

ce când bunicul era maestru de ceremo-

şi discutau liniștit şi frumos la masa de

nii. Mai vedeam cozonacul şi prăjiturile

Prozator

sub salcia pletoasă. Salcia, cu crengile ei

aduse de bunicul, așezate pe hârtia albă

verzi-aurii, se vedea de departe legănată

în care fuseseră împachetate. Ronțăiam

mai mereu de vânturi line. Eu şi bunicul

un colț dulce şi viața îmi era dintr-o dată

o plantasem într-un loc din curte, către

frumoasă. Niciodată, mai târziu, nu mi-a

drum, locul unde băltea câte un ochi mic

plăcut mai mult vreo prăjitură. Ascultam

de apă limpede după ploile repezi din

vrăjit povestea acelor întâmplări de prin

primăverile copilăriei mele, primăveri

orașe şi sate unde miri şi mirese se legau

rămase în anii aceia.

în lumina lumânărilor, în cântece bizan-

călcată, cravata, vesta

Cu toții, bunicul şi ai lui, se întor-

tine şi lăutărești şi adormeam din nou,

i-au rămas în memorie nopțile

ceau acasă în nopți târzii de vară, după

liniștit şi inocent şi mă trezeam scăldat

acelea. Nopțile când bunicul se

ce cântaseră trei zile şi trei nopți, căci

de raze de soare strecurate prin ferestre-

întorcea acasă. Bunicul meu puternic şi

așa erau nunțile în vremea aceea, când

le înalte ce dădeau în grădinița plină cu

înțelept, cel care ne iubea pe noi, nepoții

oamenii aveau răbdare cu ei înșiși şi

garoafe, mărărițe și ochiul- boului. Grădi-

săi, mai mult decât se poate spune.

M

când și timpul însuși mai avea încă

na cu trandafiri mici, roz perlat şi cu tufa

Bunicul, acum pensionar, fusese

răbdare. Mai întâi auzeam prin somn

de liliac scuturându-şi crengile subțiri şi

slujbaș într-o mică fabrică forestieră. Dar

vocile: a bunicului voalată de oboseala

frunzele lanceolate în ochiuri de geam.

mai era și lăutar vestit, pasionat nespus

adunată, dar distinctă şi ale celorlalți

Într-una din nopți, însă, am auzit

de vioara lui şi lutier din dragoste de

amestecate. Apoi deschideam ochii şi

altă poveste, apoi am pierdut-o printre

muzică. Îl văd și acum acordând strunele

prin ușa lăsată crăpată către odaia „de la

amintiri şi am readus-o la lumină mult

cu ciupituri alintate, cioplind cu nesfârși-

mijloc” îi priveam așezați care pe unde.

mai târziu din frânturi şi priviri strecurate

tă grijă călușuri din lemn alb şi curățând

Am şi acum în gură gustul acelor nopți de

la ceas de noapte.

cu drag lacul roșu de pe viorile lui dragi.

vară pe cale să se transforme în dimineți

Și fusese așa că se întorceau cu toții

Ceilalți muzicanți care îl întovărășeau

timpurii. Eram amețit de somnul scurtat,

de la o nuntă dintr-unul din orașele mici

îi erau fii, frați şi prieteni. Îmi plăcea

făceam pași mici către bunica, mulțumit

ziua în care se adunau, sâmbăta către

că sunt treaz şi îi văd acolo pe toți.

şi vechi pitite în josul muntelui, către
soare-apune. Era noapte plină, dincolo
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„Mergea mâncând pământul”, a spus unul dintre unchii
mei, cam zvăpăiat şi iubitor şi iubit de femei şi poznaș vestit.
Dar acum avea uscăciune în glas.
Şi toți, atunci când au văzut-o pe bătrână, au crezut că le
venise ceasul şi s-au făcut de piatră şi li s-a încleiat limba în
gură şi au privit-o doar cum mergea voinicește cu coasa aceea
la spinare, limpede văzută în lumina stelelor, pe fundalul
de stejari negri cu vârfuri de tuș înfipte în cerul sclipitor. Şi
ea a trecut mai departe către cine știe unde şi s-a pierdut
înfășurată în noapte, singură şi cumplită. Ei şi-au continuat
drumul şi au ajuns acasă şi încă nu știau dacă ceea ce au
văzut fusese adevărat. Dar spaima lor şi tulburarea, şi glasul
bunicului, şi noaptea din jur, şi cuvintele spuse – toate erau
adevărate.
Şi eu eram mic şi aromit de somn îi ascultam cum vorbesc
şi numai o dată l-am rugat:
„Taică, spune-mi şi mie...”
Şi el m-a sărutat pe tâmplă cum mă săruta el şi mi-a
spus:
„Lasă, tăticule. Îți spune taica mâine, culcă-te”.
Dar nu mi-a mai spus nimic şi eu am uitat să întreb din
nou pe lumină. Sau trebuia să uit şi să nu mai întreb.
Francisco Goya (1746–1828), Capriciul nr. 55, „Până la moarte”, 1799

mult de miezul nopții, la orele acelea grele în care nimic nu
pare să mai crească şi tot pământul tremura în nemișcare,
apăsat de ceruri adânci. Era ora când stelele sclipesc anunțând
dimineața, dar stau încă limpezi pe cer, bătute în cuie
nesmintite. Și treceau printr-o pădure de stejari, întunecată
şi neclintită, așezată pe o culme de deal. Drumul era cu
desăvârșire pustiu, oamenii erau obosiți şi vorbeau rar. Erau la
mare depărtare de orice așezare şi în clipele acelea înghețate
de răsuflarea pământului ce își pierduse căldura de peste zi,
au văzut ceva. Nimeni n-a vorbit, nimeni n-a scos un cuvânt
sau vreun sunet de surpriză, abia dacă au răsuflat. Noaptea
curgea pe lângă ei şi luminile mașinii, cele care surprinseseră
pentru o clipă imaginea pe care toți o văzuseră, dar despre
care nimeni nu zicea nimic, continuau să spintece întunericul
devenit străin.
Apoi cineva şi-a dres glasul cu tulburare şi în liniștea care
a urmat şi-au dat seama că toți văzuseră. Doar bunicul a zis:
„Ehei, are treabă de făcut în noaptea asta. Nu vă uitați într-acolo, lăsați-o să se ducă.”
Şi au tăcut ca tăcerea pământului din jurul lor. Şi apoi au
vorbit câte puțin și au spus ce au văzut. Și văzuseră cu toții o
femeie bătrână-bătrână, voinică şi adusă de spate, îmbrăcată
în strai țărănesc cernit, cu nasul mare și încovoiat peste bărbia
ascuțită, ce mergea cu o coasă la spinare în noaptea aceea de
vară, profilată pe poala pădurii, înșirată de-a lungul drumului
lor.
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N

umai peste mulți ani pe când mergeam printr-o pădure,
într-o noapte cu lună puțină şi stele răsucite, printre
stejari întunecați înfipți într-un cer de sticlă, mi-a revenit în
mintea mea de bărbat intrat bine în viață povestea aceea
veche şi am simțit-o pe deplin şi mi-am zis că trebuie spusă
la vremea potrivită copilului meu.
Căci tu, copile, şi voi toți ceilalți, trebuie să știți că acelea
erau vremuri în care cele neștiute se mai arătau oamenilor şi
ei se pătrundeau de ele şi le păstrau de învățătură pentru ei
şi pentru alții.
Dar la vremea aceea de care povestesc, în noaptea aceea
de demult, am adormit un pic tulburat, dar tot inocent şi
fericit, cum numai atunci puteam fi.
Şi când m-am trezit, eram scăldat de raze de soare
strecurate prin ferestrele înalte ce dădeau în grădinița plină
cu garoafe șatirate şi mărărițe, cu trandafiri în roz palid şi
tufe cu crengi subțiri şi frunze de pică scuturate în ochiuri
de geam.

„Văzuseră cu toții o femeie

bătrână-bătrână, voinică şi
adusă de spate, cu nasul mare și
încovoiat peste bărbia ascuțită,
ce mergea cu o coasă la spinare.”
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Proză scurtă
GLOBUL SPART
ce făceau însoțitorii acelor oameni înalți.

totdeauna acolo. Își dorea cu disperare

Acești însoțitori erau mai mici de statură,

mută să fie alături de oamenii scunzi și

aveau chipurile mai vesele, cu obraji mai

să urle împreună cu ei, cocoțat pe una

plini de viață, cu pielea mai întinsă, lipsită

dintre jucăriile uriașe.

de ridurile celor care, până la intrarea

De fapt, acesta era visul său secret.

în parc, îi țineau de mână. Unii dintre

Jucăriile uriașe, aleile lungi ale parcului,

oamenii mai înalți se așezau pe băncile

vântul care răscolea frunzele căzute

de lângă aleile parcului și stăteau așa,

din copaci, albinele care zburau de la o

aproape încremeniți, ore la rând.

floare la alta, toate făceau parte din visul

Ovidiu nu putea să înțeleagă rădbarea acelor oameni înalți. Ei doar stăteau

frumos care îi ocupa aproape fiecare
noapte de somn.

pe bănci și își mișcau buzele, privind din

Deocamdată, Ovidiu era nevoit să

când în când la ceea ce făceau oamenii

fie mulțumit cu contemplarea plină de

mai scunzi și făcându-le cu mâna.

dor a parcului și a lumii zglobii care îl

Claudiu Neacșu

Oamenii mai scunzi însă erau prea

umplea. Parcul era universul senin, iar

preocupați de propria lor plăcere de a

sticla îndărătul căreia Ovidiu viețuia era

Prozator

se mișca dintr-un loc în altul. Pe ei nu

universul mohorât.

O

îi interesau băncile, ci ceea ce se afla

Din clipa în care pe poarta flancată

în jurul băncilor. Aleile destul de lungi

de două zâne din piatră intrau oamenii

erau spațiul ideal pentru desfășurarea

scunzi, Ovidiu sărea de pe patul său

energiei lor. Și nu rămâneau prea mult

moale și sigur, apropiindu-se de geamul

pe aceste alei. Alergau pe ele, apoi, spre

imaculat. Își lipea palmele de suprafața

deliciul lui Ovidiu, le părăseau brusc și o

sticlei și rămânea cu privirile ațintite

apucau cu cea mai mare viteză spre un

asupra grupului gălăgios al fericiților.

alt loc foarte interesant, un loc în care

După ce ziua se termina, el putea doar

erau instalate tot felul de jucării uriașe.

să privească trist cum oamenii mai înalți

vidiu privi cu nesaț prin geamul

Oamenii scunzi urcau voioși pe acele

se ridică de pe bănci, se îndreaptă spre

curățat

simțea

jucării de dimensiuni colosale și strigau

oamenii mai scunzi, îi apucă de mâini și

dorința, mai mult decât ar fi crezut

perfect.

Astăzi

unii la alții, plini de viață, fericiți, de

pleacă toți din parc. Întunericul nopții se

el vreodată, să soarbă tot ceea ce se

parcă ei și doar ei ar fi fost întruchiparea

lăsa peste toți și peste toate, iar Ovidiu

întâmpla în parc.

bucuriei.

se întorcea în patul său confortabil,

La câțiva metri distanță de globul

La picioarele lui Ovidiu se aflau

așteptând să cadă cât mai repede în lu-

construit din sticlă se aflau băncile pe

câteva jucării. Un ursuleț din pluș. Un

mea somnului, apoi să se trezească sub

care zilnic se așezau oamenii înalți.

avion confecționat dintr-un material

un nou răsărit, plin de fiorii dulci care

Ovidiu observase asta de mult timp,

foarte elastic. Un autobuz de culoare

îl încercau în timp ce privea la oamenii

însă nu îl interesau prea mult acele

roșie. O maimuțică fabricată din plastic.

scunzi invadând iar aleile parcului.

persoane care intrau alene în parc, cu

Însă aceste jucării erau mici, prea mici în

Într-o zi se întâmplă ceva care rupse

fețe plictisite, adulmecând parcă aerul

comparație cu cele de care se bucurau

din rutina zilnică a bucuriei de pe alei

din jurul lor, fără să observe minunăția

oamenii scunzi care veneau zilnic în

sau de pe jucăriile uriașe. Doi dintre

din jur, lumina îmbietoare a soarelui,

parc. Ovidiu se plictisise de jucăriile lui

oamenii scunzi țâșniră din grupul lor

glasurile păsărilor care zburau printre

și nu mai voia nici măcar să le atingă.

și începură să alerge pe o altă alee,

copaci, sprinturile vesele ale insectelor.

Le aruncase într-un colț al spațiului în

aflată la ceva distanță de locul pe care

Atenția lui se îndrepta lacomă spre ceea

care trăia el, hotărât să le lase pentru

erau instalate jucăriile uriașe. Această
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alergare nu dură prea mult, însă. Unul dintre cei doi oameni
scunzi se împiedică și căzu pe asfaltul aleii. Celălalt om scund
se opri imediat, privind neajutorat spre oamenii înalți care îl
aduseseră în parc și care stăteau liniștiți pe o bancă din lemn.
Oamenii înalți se schimbară dintr-o dată la față și se ridicară
de pe bancă. Porniră cu pași iuți spre omul scund și prăvălit
cu fața în jos. Ajunseră îndată lângă el. Îl ridicară grijulii și
încercând din toate puterile să îi domolească plânsul.
Ovidiu privi fascinat la această scenă. Văzu cum palmele
omului scund și care se împiedicase deveniseră de culoare
roșie. La început nu înțelese de unde provenea acea culoare
aprinsă. Apoi observă un detaliu foarte interesant pentru el.
Din palmele omului scund curgea un lichid de culoare roșie.
Lichidul nu era în cantitate mare, însă fusese suficient pentru
a colora ambele palme.
De asemenea, pantalonii omului scund se rupseseră în
zona genunchiului drept. De dincolo de ruptură se putea
vedea o altă pată de culoare roșie. Ovidiu nu se mai miră. El
știa de acum că pata roșie de pe genunchiul omului scund

să fie amuzantă și plină de fiorii pe care omul cel scund i-a

provenea de la lichidul de culoare tot roșie. Desigur, lichidul

trăit deja. Ovidiu își privi palmele. Dezamăgirea îl cuprinse.

acela începuse să curgă doar după ce se întâmplase episodul

Nici vorbă de aventură pasionantă. Nici vorbă de lichid roșu și

cu alergatul pe alee și căzătura spectaculoasă.

care să îi coloreze așa de interesant palmele. Aici, în interiorul

Iar lacrimile omului scund erau pentru Ovidiu partea cea

globului de sticlă, era imposibilă explorarea binecuvântărilor

mai palpitantă a acestei întâmplări. Din ochii omului scund

care existau acolo, pe aleile din parc. Oamenii scunzi erau

curgea lichid, dar nu de culoare roșie. Lichidul acela era

fericiți. Ei puteau face tot ceea ce voiau. Se puteau bucura

transparent și părea a avea legătură directă cu expresia feței.

de frumusețea lichidului roșu, de extazul de a vedea cum

Ovidiu își dezlipi palmele de pe sticla prin care privea

pantalonii li se rup atunci când se împiedică din cauza

și le analiză atent timp de câteva clipe. Palmele sale erau

alergatului pe alei. Și câte multe alte satisfacții nu ar putea

curate, cu pielea netedă. Nici urmă de culoare roșie pe ele. Își

avea ei!

amintea acum că el niciodată nu avusese palmele acoperite cu

Dezam��������������������������������������������������
ăgirea lui Ovidiu începu să se transforme în frus-

acel lichid colorat așa de interesant. Și nu avusese niciodată

trare. Dincolo de globul de sticlă se afla o lume extraordinară,

pantalonii rupți în zona genunchilor.

o lume a libertății și a fericirii. Aici, în interiorul globului de

Unul dintre oamenii înalți începu să lovească ușor hainele

sticlă, exista doar banalitate. Și plictiseală, multă plictiseală.

cu care era îmbrăcat omul scund și cu pantalonii rupți. Din haine

Frustrarea crescu și iar crescu, până când deveni furie.

ieșea praf, dar nu prea mult. Ovidiu căscă ochii, făcând încă o

Ovidiu era furios pe locul în care trăia. Era prea multă liniște

dată legătura dintre praful fin care ieșea din îmbrăcămintea

în glob. Nimic din exotismul de afară, de pe aleile pline de

omului scund și prăbușirea acestuia peste asfaltul aleii. Acesta

viață ale parcului. Nimic din vigoarea acțiunii, a aventurii, a

era un alt detaliu care dădea deliciu întâmplării de pe alee.

explorărilor noului și necunoscutului. Globul de sticlă era

Dorința lui Ovidiu era acum mai vie decât era ieri. Omul cel

anost, fără farmecul spectacolului care zilnic se desfășura pe

scund trecuse printr-o aventură senzațională, plină de farmec.

aleile parcului.

Iar astfel de aventuri puteau avea loc doar acolo, pe aleile
parcului.
Ovidiu făcu trei pași înapoi, pentru a se distanța de geamul
prin care privea. Apoi începu să alerge, dar pe o distanță

Gândul răzvrătirii apăru ca un fulger în mintea lui Ovidiu.
Dacă fericirea se afla în afara globului de sticlă, era clar că
drumul spre această fericire exista numai dincolo de geamul
perfect curat prin care Ovidiu privea zi de zi.

foarte mică, atât cât îi permitea globul de sticlă în care se

Sticla globului era obstacolul care trebuia distrus. Lângă

afla. Se gândi la omul scund și decise să facă ceea ce făcuse

masa din lemn de stejar se afla un singur scaun. Ovidiu se

acel fericit, adică să se împiedice.

ridică de pe parchetul pufos și se îndreptă spre scaun. Furia

După o clipă, Ovidiu era prăvălit cu fața în jos, pe parchetul
moale al globului de sticlă. Ar fi trebuit ca această experiență
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Ovidiu apucă scaunul, îl ridică, apoi veni cu el chiar lângă
sticla care îl adăpostea. Își adună toate puterile și lovi cu unul
dintre picioarele scaunului. În sticla globului apăru imediat

– De ce să mă bată? Eu vreau doar să mă joc cu voi.
– Tata mi-a zis să nu vorbesc cu boschetari ca tine. Hai,
fugi mai repede de aici!

prima crăpătură. Ovidiu observă rezultatul efortului său și

Ovidiu ar fi vrut să mai încerce să câștige bunăvoința

simți cum forța fizică îi crește și mai mult. Continuă să lovească

grupului de oameni scunzi, însă se răzgândi repede. Văzu cu

în același loc pe sticlă, iar și iar. Palmele i se încleștaseră pe

coada ochiului că pe jucăriile uriașe nu se afla nici măcar un

scaunul din lemn. Privirea îi deveni încărcată cu satisfacția

om scund. Dacă cei pe care îi admirase atât de mult timp nu

nebunului care își vede visul cu ochii.

voiau să îl primească printre ei, se va bucura el singur și va

Sticla globului cedă în locul în care primise nenumărate

merge chiar acum în locul cu jucăriile mari.

lovituri și se prefăcu în cioburi. Ovidiu însă nu se opri. Folosi

Asta și făcu. Se îndepărtă fără regrete de grupul celor

mai departe unul dintre picioarele scaunului pentru a lărgi

care îl respinseseră așa de nepoliticos. Ajunse printre jucăriile

deschizătura din globul de sticlă.

mari, privind fermecat la ele, amintindu-și de zilele în care le

În cele din urmă, spărtura de pe suprafața sticlei se lărgi

admira cu jind și le dorea mai mult decât orice altceva. Alese o

suficient de mult pentru ca Ovidiu să fie mulțumit. Mii de

jucărie care în clipele acestea îl fascina intens. Se urcă pe ea,

cioburi de sticlă căzuseră în afara globului, dar și în interiorul

în culmea fericirii. În sfârșit, visul i se îndeplinise.

său. Ovidiu călcă fără voia lui pe unul dintre cioburi. Ceea ce

Mecanismul care susținea jucăria uriașă se puse în mișcare,

simți nu îi plăcu, însă, în același timp, îi stârni curiozitatea. Se

rotindu-se cu viteză din ce în ce mai mare. Ovidiu scoase un

așeză pe scaun și începu să își examineze cu atenție talpa.

chiot de bucurie. Tot ceea ce i se întâmpla acum era mai mult

Observă că din locul în care intrase ciobul curgea lichid roșu.

decât își imaginase cândva.

Apucă ciobul, îl scoase și îl aruncă. Lichidul roșu mai curse
puțin, apoi se opri.
Un val de aer rece pătrunse în globul de sticlă, prin

Urmă o clipă de neatenție. Doar o clipă. Ovidiu căzu de pe
jucăria uriașă și ajunse peste pietrișul pe care până atunci nu
îl observase.

spărtură. Ovidiu se chirci din cauza frigului pe care îl simți

În primele momente, Ovidiu nu realiză ce se întâmplase.

pentru prima dată în viața lui. Aceasta era a doua senzație

Apoi începu durerea. Simți câteva pulsiuni extrem de

care nu îi plăcu. Însă își spuse repede că așa trebuie să fie

neplăcute pe coate, pe palme, pe genunchi și undeva pe

lumea spre care privise mereu cu aviditate. Ceea ce conta

tâmpla din partea stângă.

pentru el era să se vadă cât mai repede pe una dintre aleile

Mecanismul jucăriei uriașe se rotea în continuare. Ovidiu

grozave ale parcului și să se alăture oamenilor scunzi. Voia să

însă era atent la usturimea care nu îi dădea pace. Senzațiile

facă imediat asta. Așteptase destul de mult timp. Acum venise

crunte erau noi pentru el. Și totuși, nu îi plăceau. Nu aveau

vremea libertății.

nimic de-a face cu fericirea sau cu bucuria despre care își

U

făcuse o imagine idilică. Acum el doar suferea și constata că
n grup de oameni scunzi se afla la distanță mică de

lichidul de culoare roșie îi murdărise tricoul și pantalonii. Și

globul acum spart. Unul dintre membrii acestui grup

nu era doar lichidul roșu. Peste îmbrăcăminte se pusese praf,

văzu cum se apropie un om scund care, din ceea ce se părea,

iar praful se amestecase într-un mod oribil cu lichidul roșu. În

nu mai fusese în parc. Ceilalți membri ai grupului văzură și ei

afară de asta, vântul se întețise. Era un vânt tot mai rece.

că un vizitator cam ciudat se îndreaptă spre locul lor de joacă.

Frigul dădea mâna cu usturimea care nu voia să înceteze.

Vizitatorul era îmbrăcat foarte neobișnuit pentru această

Ovidiu făcu un efort care i se păru prea mare și se ridică de pe

vreme friguroasă. Avea pe el doar un tricou alb și o pereche

pietriș. Nu dori să privească spre jucăria uriașă, pe care acum

de pantaloni albaștri. În picioare nu purta încălțăminte. Capul

o ura. Își îndreptă spatele și porni spre globul său spart.

îl avea descoperit.

Câțiva oameni scunzi se apropiau de Ovidiu, arătându-l cu

– Hei! strigă vizitatorul către grupul de oameni scunzi. Eu

degetul și râzând de el. Ovidiu nu îi băgă în seamă. Îi ura și pe

sunt Ovidiu. Aș vrea să stau și eu lângă voi. Îmi place mult

ei. Nu doriseră să îl accepte în rândul lor și îl lăsaseră să se

cum vă jucați.

joace singur cu o jucărie care îi făcuse rău.

Un alt membru al grupului de oameni scunzi decise să îi
răspundă vizitatorului bizar:

Prin spărtura globului de sticlă intrase praf și o grămăjoară
de frunze pe care vântul le răscolise. Ovidiu se opri lângă

– Pleacă! Acum! Noi nu ne jucăm cu cerșetori.

spărtură, încercând să își dea seama cum ar putea să refacă

– Cerșetor? zise Ovidiu. Ce e acela un cerșetor?

globul care cu puțin timp în urmă îi oferea căldură, liniște și

– Hai, dispari de aici și nu ne mai deranja! Dacă nu pleci,

siguranță. Luă de jos câteva cioburi și le privi atent, căutând

o să-l chem pe tata. Și o să te bată rău.

cu mintea o cale prin care ar putea să le lipească și să acopere
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realitățile grozave aflate dincolo de glob. Apoi am descoperit
alte chestii „cool” și pe care le vedeam doar în filme. Droguri,
arme, șomaj, nesiguranță... În filme, ele ni se păreau cool,
experiențe incitante, picanterii care contrastau puternic cu
viața inspidă din interiorul globului de sticlă. Însă, după ce
am ieșit din globul nostru și ne-am trezit în crunta realitate,
nu ni s-au mai părut deloc așa. Nu ne-au mai plăcut. Mulți au
ajuns să regrete faptul că globul de sticlă s-a spart. Regrete
târzii... Globul spart nu mai poate fi refăcut. Și nu e doar atât.
Prin spărtură au pătruns elemente nocive, experiențe care
au viciat spațiul din interiorul globului, spațiu care altădată
ne oferea cel puțin iluzia siguranței. Ceea ce cândva ne
entuziasma sau ne răscolea simțul aventurii s-a transformat
în sursă de îngrijorare, în isterie mută care ne jenează fiecare
zi de existență. Acesta este prețul pentru globul spart. Desigur,
astfel complet spărtura din glob. Nu găsi nicio cale prin care

tu înțelegi mai puțin lucrurile astea. Nu ai trăit pe viu ceea ce

să refacă globul.

am trăit eu. Dorința mea este ca tu să reușești să vezi într-

Intră în glob, de data aceasta cu mare grijă. Vântul rece

un fel mai optimist spărtura din glob. Nu mai putem reface

intra și aici. Tot ceea ce venea de dincolo de spărtura făcută

globul de sticlă, însă putem învăța să trăim în el, așa vătămat

în sticlă era ca o amenințare nemiloasă, opusul oazei de

cum este.

siguranță care existase în interiorul globului.
Ovidiu începu să plângă. Ar fi vrut să ceară ajutorul cuiva
care ar fi putut să lipească la loc cioburile și să îi redea globul
întreg, exact așa cum fusese el. Însă nu avea cine să îl ajute.
În parc erau oameni înalți și oameni scunzi, care își vedeau de
conversațiile lor și de jucăriile lor uriașe.
Unul dintre oamenii înalți se apropie de un om scund, îl
luă de mână, apoi porni cu el spre ieșirea din parc. Omul înalt
începu să îi spună omului scund:
– Mai știi ce îți povesteam ieri, fiule? Îți explicam despre
viața pe care o duceam noi înainte de a veni „uraganul” acela
din decembrie 1989. Până să vină „uraganul”, noi puteam doar,
în cazurile fericite, să privim „peste gard”, la lumea de dincolo
de ocean sau la țările aflate în partea cealaltă a Europei.
Pentru mine, de exemplu, era mare lucru să pot face rost de
o casetă video pe care erau înregistrate chiar și două filme
produse în Occident. De fapt, tot ceea ce vedeam în filmele
alea mi se părea cool, cum mai spuneți voi azi, adică grozav. Pe
atunci noi stăteam cuminți într-un fel de glob care ne oferea
liniște și siguranță. Și am fi vrut să trăim grozăviile pe care le
vedeam dincolo de acel glob. Ni se părea o mare nedreptate
faptul că eram ținuți forțat în globul închis ermetic, în timp
ce ceilalți, adică cei aflați în afara globului, puteau trăi pe viu
grozăviile care pe noi ne încântau văzându-le doar în filme.
Mașini de lux, vile cu piscine, bogăție, metropole... Toate
acestea erau pentru noi imagini fascinante, scene aventuroase
pe care le vedeam clandestin pe ecranele televizoarelor. Și
a venit momentul în care am putut să spargem globul de
sticlă. Dintr-o dată, dacă voiam cu adevărat, aveam acces la
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Proză scurtă
AMALIA
– Amalia, i-am zis, tu nu eşti tu! Ai
pe suflet o umbră de tristeţe, iar chipul
te trădează!
– M-ai ghicit, mi-a răspuns, dar nu
vreau să las această impresie colegilor!

ales că aceasta etala cu succes figura
unei fete de condiţie bună?!
– Cum aş putea să te ajut, am
întrebat-o?
– M-ai ajutat destul, mi-a răspuns,

– Nu toată lumea poate citi dincolo de

fericită. Nu vreau să-ți stric ziua cu

priviri, am adăugat, lipsită de modestie!

povestea mea. Dar, te rog, eu sunt Amalia

Te las să-mi spui când şi ce vrei tu. De

şi atât. Nimeni nu trebuie să ştie mai

asemenea, nu este obligatoriu sa fie şi

mult.

adevărat, deşi aş aprecia acest lucru.

Ne-am despărţit, iar a doua zi m-am

A zâmbit, precizând:

comportat cu ea firesc, ca şi cum ziua

– Cu prima ocazie o să-ţi povestesc.

anterioară ar fi fost ştearsă deja din

În ziua aceea am simţi-o mai veselă

calendarul acelei luni.

decât de obicei.

Clădirea în care lucram avea birouri

La terminarea programului, am mers

pe trei etaje. Noi lucram la primul etaj.

pe jos câteva zeci de metri, până în staţia

La etajul doi era Centrul de Calcul, un

Gina Zaharia

de autobuz.

birou mare cu vreo douăzeci de femei

Poetă, prozatoare
Membră a Uniunii Scriitorilor
din România

să fac asta, mi-a zis.

– Aş vrea să-ţi povestesc, simt nevoia
– Sunt aici să te ascult, am răspuns,
scurt.

A

și doi tineri necăsătoriți. Imaginaţi-vă
ce succes aveau acei băieți, mai ales că
multe dintre colegele lor erau libere. Iau
unul dintre ei și îl aduc în povestea mea.

Mi-a povestit că locuieşte, împreună

Frumos, ochi albaştri, părul ondulat, cu

cu părinţii ei, într-o casa naţionalizată,

şuviţe răzleţe pe frunte, aer răsfăţat,

la demisol. Două camere cu igrasie în

privirea profundă. De el erau îndrăgos-

care tatăl, alcoolic şi paralizat, făcea

tite două fete, pe care le invita în oraş

regulile. Ea era servitoarea casei. Gătea,

pe rând şi care se urau foarte tare. Până

făcea curăţenie, îi aducea de băut când

la urmă ambele acceptaseră situația iar

bărbatul cerea, îi citea când acesta avea

într-o zi una dintre ele s-a îmbolnăvit

chef de ascultat, îi servea masa la pat,

subit și a ajuns în spital. Bănuieli au fost,

toate în urma unor ordine venite pe un

dar nu fac obiectul scrierii mele.

malia era o tânără frumoasă, ele-

ton dur, niciodată părintesc. Nu avea

Într-o zi urcam cu Amalia scările la al

gantă și stârnea invidia multor

voie să iasă cu prietenii, de fapt nici

doilea etaj. Atunci l-a întâlnit pe Cătălin.

domnişoare cu pretenţii. O fată cu suflet

prieteni nu prea avea. Trăia într-o

Faţă în faţă. S-a oprit, a privit-o şi a rămas

sensibil, sincer. Şi fiindcă se angajase

sălbăticie cruntă, inimaginabilă. Mama

pe loc, deşi intenţiona să coboare.

cu numai o zi înaintea mea, am devenit

era femeie de serviciu la un dispensar

colege de birou şi bune prietene.

medical şi lucra aproape întreaga

În scurt timp însă am descoperit că
sub zâmbetul ei se ascundea tristeţea.

zi, făcând şi menajul la o familie de
medici.

– Amalia, i-am zis, cred că i-ai picat
cu tronc.
– Da…, mi-a răspuns dezamăgită, se
pare că vrea să mai facă o victimă. Doar

Cuvintele, totdeauna blânde, erau de

Mi-a povestit pe nerăsuflate şi am

fapt un paravan al nefericirii. Am lăsat-o

simțit că această destăinuire i-a făcut

În altă zi a venit colegul lui în birou

să creadă că-şi joacă bine rolul, până

bine. M-am întrebat, în fugă, cum poate

la noi, prilej cu care Cătălin i-a transmis

într-o zi când am rupt tăcerea:

strica un părinte fericirea fiicei lui, mai

salutările sale.

că nu mă interesează.
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cheltuia pe băutura procurată de o vecină, locatar al aceluiași
imobil şi care dovedea, prin „ajutorul” dat bărbatului, ca era
destul de insensibilă la necazurile celor două. Urma să se
mute la o colegă de serviciu a mamei ei, singură, femeie cu
frica lui Dumnezeu.
Au trecut cam trei săptămâni. Cătălin insista să-i facem
cunoştinţă cu Amalia, să mergem împreună în oraş, într-un
parc, într-un local, oriunde. Atunci, am luat o decizie, iar soţul
meu i-a spus:
– Uite ce e, fata asta are o poveste. Dacă vrei s-o cunoşti
pe ea, trebuie mai întâi să-i cunoşti povestea. Şi i-a descris,
cu lux de amănunte, adevărul; apoi l-a avertizat că eu refuz
să particip la nefericirea prietenei mele. Cătălin l-a asigurat
că s-a schimbat, că nu-l mai interesează nicio fată şi stilul
ei de viaţă nu-l deranjează nicidecum. Ba, mai mult, de aici
îşi poate da seama că frumuseţea ei interioară depăşeşte cu
mult aspectul fizic, or el de aşa ceva avea nevoie.
Atunci am hotărât să ieşim în oraş împreună. Într-o zi,
după terminarea programului. Amalia avea emoţii cum n-o
mai văzusem până atunci. M-a rugat să las totul să meargă
de la sine, că ea este oricum pregătită pentru un eventual
eşec. Am ascuns secretul nostru și acest lucru o făcea mai
Era clar că indiferenţa Amaliei îi încuraja ambiţia tânărului.
O căuta peste tot, dar fata îi refuza toate avansurile.

puternică. S-a privit minute în şir în oglindă, punând la punct
orice detaliu.

Recunosc, îmi era drag jocul lor şi tare mi-aş fi dorit ca ei

Ne-am întâlnit la Universitate. Pe Cătălin l-a primit cu

să se fi întâlnit altundeva, iar Cătălin să nu aibă nici un cazier

o strângere de mână, rece. Apoi am mers împreună într-un

în viaţa sa amoroasă. Ea mă întreba tot timpul „de ce?”, iar eu

local. Mă uimea. Mi-a spus printre dinţi :

îi spuneam simplu: „Timpul îţi va răspunde. Aşteaptă!”
Au trecut câteva luni. El nu mai ieşea cu niciuna dintre
colege. Părea trist, iar aerul acela tipic parcă îi dispăruse. A
venit Revoluţia şi am mers împreună cu colegii de birou la

– Eu nu am mai fost niciodată într-un restaurant, să-mi
atragi atenţia dacă fac vreun gest greşit!
– Stai liniştită, i-am zis, laşi impresia că eşti familiarizată
cu astfel de locuri de când lumea!

Televiziune. Pe drum l-am zărit şi pe Cătălin. Era îngândurat.

Am discutat fel de fel. Ne-am despărţit de ei tot la

N-a schiţat nicio intenţie de a spune ceva. Doamne, nici acum

Universitate, iar noi am plecat acasă. A doua zi, prietena mea

nu-mi vine să cred cât am fost de naive să nu ne gândim nici

a venit la serviciu fericită. Au început să se întâlnească tot

o clipă la riscul pe care ni-l asumam!

mai des. Amândoi doreau asta. Se îndrăgostise de el fără să-şi
poată impune cât. Însă îi era teamă de clipa când va trebui

D

upă Revoluţie, Cătălin şi-a schimbat locul de muncă.
Întâmplarea a făcut să

devină colegul soţului meu.

Într-o zi a adus discuţia despre Amalia. I-a zis că-l interesează
mai mult decât l-a interesat o femeie vreodată.
M-am frământat zile întregi să găsesc o soluţie. Îmi era
teamă de diferenţa lor socială, Cătălin avea un apartament

să-i spună adevărul.
Într-o zi, cam după o lună de întâlniri, într-o sâmbătă, a
venit la mine acasă, aparent furioasă:
– Să vezi ce-ţi fac, mi-a zis. Prietenă eşti tu sau ce?
– Prietenă, zic eu, zâmbind. Cum altfel aş fi putut să te
protejez?, am adăugat, gustând aluzia.

în București, maşină, iar părinţii locuiau la curte, într-o zonă

M-a îmbrăţişat plângând. Erau lacrimi de fericire.

selectă.

– Ce teamă mi-a fost de clipa aceasta! Or ea se consumase

Într-o zi, Amalia a venit tristă la serviciu. Mi-a spus că
nu mai suportă şi că a hotărât să fugă de acasă. Ajutată de
mama ei, pe fereastră. Mai nou, tatăl îi cerea salariul pe care îl
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de mult. Şi când mă gândesc câte fiţe făceam, iar el mi le
accepta pe toate!
– Asta nu înseamnă că trebuia să te înjoseşti. Cum a fost?
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– Simţeam că m-am îndrăgostit de el tare de tot. Mai reproşuri și nu voia s-o supere pe tanti Maria. Cum părinţii lui
mult, Cătălin dorea să ne întâlnim zilnic. Ştii că tanti Maria nu nu înţelegeau mai nimic, fiul lor a fost nevoit să le explice
suporta ieşirile dese în oraş. Aseară, la despărţire, am început totul.
Atunci, ca-ntr-o explozie, tatăl lui Cătălin a decis:
să plâng. I-am spus că trebuie să-i vorbesc, că există un adevăr
pe care i l-am ascuns, că eu vreau să dispar pentru o vreme
din viaţa lui...
– Şi ce-a zis?
– Ştiu încă de la început, a zis. Şi să-ţi intre bine în cap: tu

– Uite ce este: dacă tu crezi că o iubeşti pe fata asta, dute acum cu ea acasă, îi iei lucrurile şi o aduci la noi. Dacă nu,
dă-i pace, fiule!
A urmat o clipă cât un mileniu. Stelele au căzut peste ei,

eşti persoana pe care o vreau lângă mine! L-am îmbrăţişat şi, toate norocoase.
– Dar mergi cu mine, tată?, l-a rugat acesta.
pentru prima dată, am simţit că fericirea are aripi.
Într-adevăr, viaţa Amaliei se schimbase. Era, cu adevărat,
fericită. În schimb, eu adunam în sufletul meu, ca un tutore,

În seara aceea, Amalia s-a mutat la Cătălin.
Au urmat clipe diafane, lumea toată era la picioarele ei şi

semne de întrebare: părinţii lui erau oameni cu pretenţii. Ce nu găsea cuvinte să-mi mulţumească. S-au căsătorit la scurt
timp. Tatăl ei a murit tot la scurt timp, strigând-o şi cerându-i
va mai fi pe viitor?
iertare.

Î

n scurt timp tânărul a hotărât să le-o prezinte. Le vorbise

Acum este la fel de fericită ca atunci. Anii care au

mult despre ea, cum nu mai vorbise despre alte fete. Au trecut şi distanţa dintre noi nu ne-a depărtat câtuşi de
mers la curte, unde au rămas până spre seară. Impresia lă- puţin. Din contră, am învăţat că adevărata prietenie nu
sată a fost una plăcută. Deşi era vară şi nu trecuse de ora se stinge niciodată! Ea învinge şi vremea, şi vremurile…
20.00, Amalia a insistat s-o conducă acasă. Îi era teamă de totul!

„Amalia era o tânără

frumoasă,
elegantă și stârnea
invidia multor
domnişoare
cu pretenţii.
O fată cu suflet
sensibil, sincer.
În scurt timp însă
am descoperit
că sub zâmbetul ei
se ascundea tristeţea.
Cuvintele, totdeauna
blânde, erau de fapt
un paravan
al nefericirii.”
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Proză scurtă
PRĂPĂSTIOSUL
în jurul lui un parfum fin, franţuzesc. Mă

Mariei!” „Nu se poate, soţul Mariei sunt

priveşte plictisit, pe sub gene şi-mi şop-

eu.” „Cum aşa, de când?” „De o lună!”
Mă uit speriat la tip. Cred că pe faţa

teşte gânditor:
– După cum se vede, mergi acasă.
Nu?

mea se citea nedumerirea şi, cu vocea
înăbuşită de emoţie, şoptesc:
– Ei, na! Nu cred asta!!

– Da, acasă. N-am mai fost de mai

– Niciun „ei, na!” Ăsta-i adevărul.

bine de un an. De un an şi trei luni nu

– Fleacuri!, îngăim eu şi încerc să las

mi-am văzut soţia şi nu spun că am şi
un băieţel de şase luni, pe care nu l-am

baltă discuţia cu vecinul meu de scaun.
După un timp, mă mişcă uşor cu

văzut deloc!
– Aha, să înţeleg că zbori ca vântul!

cotul:
– Ziceai că ai şi un copil, nu?

Aşa-i?

– Da, răspund eu cu mândrie. Mi s-a

– Chiar aşa.
– Un telefon, înainte, i-ai dat să-i
spui că vii?

Ilie Fîrtat
Prozator, bibliotecar

de faţă şi nici nu am putut să merg mai

– Telefon? Nu!

din vreme acasă. Tocmai reuşisem să

– Foarte rău!

mă angajez cu contract de muncă într-o

– De ce? M-am gândit să-i fac o

uzină. Acum merg în concediu.

surpriză. Nu ştie nimic, nici nu s-aşteaptă.

– Auzi, am un prieten, unul Ion, tot aşa,

E mai frumos şi mai palpitant aşa, când

plecat fiind, i-a născut nevasta un băiat.

deodată se trezeşte cu mine la uşă!

Că seamănă cu socru-său, că seamănă

– Da, are mult farmec! Când ajungi
acasă? Dimineaţă?
– A, nu, mâine seară! De unde mă
lasă autocarul ăsta, trebuie să iau un

A

născut un fiu. Numai că eu nu am fost

cu unul din bunici, că şi-aruncă-n neam,
până la urmă, crescând băiatul, toţi şi-au
dat seama că semăna ca două picături
de apă cu Primarul, vecinul.
Prăpăstios om! Gata, nu mai vorbesc

altul. Locuiesc la ţară.
utocarul înghiţea asfaltul autostrăzii, kilometru cu kilometru, ca un

balaur uriaş. Pentru că aveai senzaţia că

– Şi mai bine: vii seara şi, acolo, dai
de un iubit al nevestei dumitale!
– Ce iubit? Ce vorbă-i asta?

autostrada venea spre tine şi nu tu spre

Individul mă priveşte în continuare

ea. Nu se auzea decât zumzetul ca de

pe sub gene, cu aerul de superioritate al

stup al motorului. Era linişte.

celui care le ştie pe toate. Cei ce ocupau

Dincolo de geamul autocarului, se bancheta din faţa noastră, o perche de
perindau stâlpi cu indicatoare rutiere, tineri, dormeau îmbrăţişaţi. Răsuflarea
ogoare multicolore sau copaci înverziţi. lor sacadată şi zumzetul motorului
O ploaie sâcâitoare lovea pieziş în

sunau ca o muzică de fundal a discuţiei

geam.

noastre şoptite.

Eram vecin de scaun cu un ins de

– Ce te miri aşa? Uite, un prieten

cu el. Cine ştie ce mai este în stare să-mi
spună. Închid ochii şi încerc să dorm, mă
aşteaptă încă un drum lung.

S

e lasă tăcere.
Alături, pe scaunul din dreptul

nostru, şedea un bărbat în vârstă, cu
ochelari pe nas, ce tot îşi privea ceasul.
Se vedea că este nerăbdător. Mai mult
pentru el, murmură:
– Ce încet merge autocarul ăsta! Nu
ştiu când o să mai ajungem!...

vreo cincizeci de ani, bine îmbrăcat, în- de-al meu, Costel, a venit acasă tot aşa,
tr-un costum elegant, cu papion din lemn după mai mult timp. A bătut la uşa casei

gem!, îi răspunde vecinul meu de scaun.

traforat şi pirogravat. Îşi purta părul că-

sale şi i-a răspuns o voce de bărbat:

Dacă se întâmplă un accident? Un prie-

runt tuns scurt, perie, şi o barbă deasă, la

„Cine-i acolo?” Zice: „Eu, Costel!” „Care

ten de-al meu, profesor, plecat într-o

fel de căruntă, aranjată cu gust. Emana

Costel?” „Cum care, stăpânul casei, soţul

excursie, tot aşa, când se-ntorcea în ţară,
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– S-ar putea să nici nu mai ajun-
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a avut un accident. Din toţi câţi au fost în autocar, doar el a
murit. De, câte nu se întâmplă!
Vecinul nostru se uită la tip cu interes, dar nu-i răspunde.
Continuă să-şi privească ceasul în tăcere. Autocarul parcă stă
pe loc.
După un timp, tovarăşul meu de scaun îşi scoate din
geantă un corn cu gem şi-ncepe să muşte din el cu poftă.
De-abia a luat o gură, când vecinul de vis-à-vis, bătrânul cu
ceasul, începe:
– Am avut şi eu un prieten. Săracul, era ahtiat după
cornuleţele cu gem. Acum, să tot fie vreo trei ani, a dat ortul
popii. S-a intoxicat din ele şi a murit!
N-a terminat bine de spus aceste vorbe bătrânul, că
vecinul meu de scaun a trecut cu viteză peste mine direct la
coşul de gunoi al autocarului, scuipând ultimele resturi ale
cornului cu gem. Apoi, cu o privire speriată, îşi clăteşte din
abundenţă gura cu apă.
Ca la comandă, pe toţi ne-a cuprins un râs din ăla sănătos!
Ne simţeam mai veseli şi cu sufletele mai uşurate.
– Ce ţi-e şi cu oamenii ăştia! Ce plăcere or simţi să-i

„Prăpăstios om!

Gata,
nu mai vorbesc
cu el.
Cine ştie
ce mai este în stare
să-mi spună.
Închid ochii
şi încerc să dorm,
mă aşteaptă încă
un drum lung.”

tulbure pe alţii şi să le strecoare în suflete îndoiala?, rosteşte
cu voce tare bătrânul cu ochelarii, ştergându-şi cele câteva
lacrimi de la atâta râs, ce i se înnodau în barbă.
Vecinul meu a venit, s-a aşezat pe scaunul lui şi nu i-am
mai auzit glasul. Îşi luase lecţia de la bătrân.
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Epigrame
INEDITE
George Corbu
Filosofi...
Filosofia-i gând și viață
Din care și-au făcut un țel
La alții Kant și-Aristotel,
La noi Boboc și Gogoneață!
Mie însumi (portret la senectute)
Negru fără drept de-apel
Și cu aripi de heruv
Azi mi-s alb, dar nu și chel
Ca să par vultur pleșuv.
Mie însumi
Deși-s sărac, plin de nevoi,
Chiar dacă, Doamne,-ai să mă bați,
La Judecata de Apoi,
Eu nu vin fără avocați!
Unui candidat la examenul de conducere
Fu examinat cu-ncetul:
Întrebări ușoare, dure,
Dar n-a obținut carnetul
Fiindcă nu știa să-njure!
Dialog între îndrăgostiți
– turistică –
El (în ebuliție)
O întreabă: mă iubești?
Ea: Cu o condiție:
Dacă mă… Călimănești!
În atenția hakerilor
Există anumite moduri,
Mai mult sau mai puțin permise,
Ca, penetrând anume coduri,
Să dobândim acces la vise?
Despre turism
E o odisee-ntreagă
Cu turismul, nu-i de șagă:
Câți netoți, câte netoate
Pleacă în eternitate!
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Valentin Day
De la noi în Kiribati
Lumea-i plină de maeștri:
Unii-s Valentini Silvestri,
Alți-s Valentini Lipatti.
Dorul românului
Și-n relativ, și-n absolut,
Când vine vorba despre dor,
Românul e cheltuitor,
Dar nu l-ar da nici cu-mprumut!
Bunicul către nepot
Sigur, numai căpcăunii
Cred nestrămutat, nepoate,
Că un somn al rațiunii
E un somn de sănătate.
Din testamentul unuia fără simțul umorului
Temător de epitaf –
Fie el și provizoriu –
Iată-l pulbere și praf
În cuptor, la Crematoriu.
Catren
E bine să se știe:
Celebritatea-mbată –
Dar până-i atestată
Să tragem o beție!
Mie însumi
catren aniversar
Am sufixul necesar
De-a fi vesel, de-a fi trist,
Așa că-s octogenar,
Când nu sunt un optzecist.
Bine-ar fi și optimist!

Leviathan, Anul III, Nr. 3 (8), iulie–septembrie 2020

Umor
MAI RĂU CA-N JUNGLĂ

Lică Barbu
Prozator

R

ăbdică, protagonistul acestei inedite aventuri, a ales să trăiască
rupt de civilizaţie, rupt de foame, de
familie, de tot ce înseamnă confort
modern, mâncare la promoţie, bere la
pet, bancomate şi minute gratuite.
Din plictiseală, individul rătăcit în
junglă simulează o vânătoare pentru
masa de seară, iar de foame ronţăie o
crenguţă cu rol de grisină.
Pe acest fond cu miros de senzaţional,
apare cu viteză de emisiune Ştirică,
reporter tv, direct în habitatul lui, cu o
deviere de trei secunde faţă de fusul
oral. Imprecizie nesesizată pe post.
Cu voce tremurândă, Ştirică ne dă
raportul şoptind şuierător în microfonul
camuflat cu frunze de ştevie (asta a găsit

mai ieftin în piaţă, la urgenţă), despre
situaţia biologică a celui scrântit de
soartă:
‒ Bună seara, tuturor! Sunt Ştirică
Teve şi vă transmit de la mare distanţă,
prin satulit, imagini înnădite din jungla
noastră cea de toate zilele... Iată deci,
imagini în premieră, cu acest bio-cetăţean
care a luat hotărârea, cu mult timp în
urmă – cam de prin anii când jungla era
junglă, nu prăpăditul ăsta de tufăriş plin
de gunoaie cu tigrii maidanezi şi muşte
împăiate – hotărârea de a se rupe de
civilizaţie şi de a trăi într-un ecosistem
natural, supravieţuind prin ceea ce-i
dă pădurea. Ultimul individ sălbatic nu
mai ştie ce-i ăla televizor, telefon, pix
cu leduri, fermoar cu scârţ şi suzetă
rabatabilă. Este departe de evenimentele lumii. Habar n-are că Vulpiţa şi Viorel
susţin examen de doctorat la Oxford,
iar Steaua e campioană europeană. Este
posibil să-şi fi uitat chiar şi limba prin
aceste sălbatice locuri. Să ne apropiem,
să constatăm dacă animalul-om muşcă,
latră sau vorbeşte...
Ştirică se apropie de sălbătăcios
cu teamă şi i se adresă într-o engleză
stricată:
‒ Halău! A iam from Romenia, and
hev să nau oat bazaconie eşti?
‒ Ciunga, ciunga? Ai ciunga?
‒ Jungla-jungla... da, da, jungla...
‒ Mârrr!! Huşşş!! Huş cu stricăciunea
aia de microfon! Îmi poluezi habitactul
meu naturel. Zât la jungla parlamentară!
Acolo lătrat, nu eu. Gău oleacă mai la
vale!
‒ Vorbiţi româneasca englezită?
‒ Fărcos, mai frend! Ginesc în mufa
ta, că ori ai luat-o pe burlan la fentă, ori
eşti botanist uşchit? Nu vezi că sunt un
român amărât parvenit în junglă? Sunt
Răbdică, persoană fizică...

‒ Şi eu Ştirică Teve, personal pe
neve.
Cei doi fac cunoştinţă printr-un
joc de mâini originar din obiceiurile
străvechi ale tribului Facebook. Cum?
Nu ştiți? Inventaţi!
‒ Şi acum, hai! Tireaz-o fentos pe
arătură că-mi strici discaveri!
‒ Limbajul junglei, ce vreţi!... În rest,
e un sălbatic bun. Taie frunze, miroase
urme, ţine rând la banane şi dă like la
orice spam.
‒ Aha! Ai maieu cu găurele, hai? Bagi
sifoane şi mă cânţi pe făraş la elefanţi?
D-ăsta-mi eşti, trompetistule? Băă, papagal crăcănat! Tu să n-o frigi cu mine
pe felie la uşcheală! Sunt aici să mă
înţeleg cu animalele, nu să boicotăm
rasa. Şi vezi că eşti pe teritoriul meu,
mânuţă fiartă cu ferigă la cina pădurii...
Hai, suflă-n lampă că-i curent destul!
‒ Dar, domnule sălbatic! Ce s-a
întâmplat? Cum ai ajuns în aşa hal de
junglă?, ca să zic aşa, ca reporter gradu’
unu, clasa A, trei premii cu coroniţă şi un
pojar în clasa a treia.

R

ăbdică vede că treaba-i serioasă
şi se conformează ca la un interviu
adevărat.
‒ Eu, ăăă, stimaţi telespectatori!...
Eu, aici de faţă cu domnu’ reporter, aflat
încă viaţă, eu sunt un junglărean serios,
cetăţeni civilizaţi! Am ajuns aici din
motive civilizate într-o zi.
‒ Parcă într-o joi, după ultimile
informaţii.
‒ Flit pisica pe şiret! Bravo, Ştirică!
Judeci! Eşti parfeu!... Băăă, luminiţă
alterată! Era într-o noapte. Cum aţi
bunghit voi pe întuneric ce zi era?
‒ Nu contează când aţi venit. Demult,
tare demult, să zicem. Important de ştiut
pentru public, de ce aţi venit în junglă?
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Desen de Lică Barbu

‒ Păi, pe prafu’ ăsta de democraţie unde voiai să o tirez?
În Hawai? De ce am venit, ştiu. De ce n-am venit, nu ştiu. Dar
am venit să ştiu de ce nu am venit mai mare să-mi cumpăr şi
eu o casă dintr-un salariu de animal?
‒ Sunt total surprins, stimaţi telespectatori! În viaţa
mea de reporter, gradu’ unu, clasa A, trei premii cu coroniţă,
n-am…
‒ Ai uitat de pojar în clasa a treia! Eu cred că era râie, că
prea te mănâncă limba, băi, premierule.
‒ ...n-am pomenit aşa interviu.
‒ Eşti pe fasole verde, vere. Ai pardon la supapă şi sistolicu’
găurit la vena barosană. Hai, salcâm şi-un bambus verde, că-ţi
dau eu brânci!... Să nu decartezi p-aici de frică, să nu-mi strici
peisaju’ şi mirosu’!... Măi, domnule Spilberg! Aici în junglă
m-am obişnuit din neam să mă adaptez situaţiei. Lăsaţi-mă în
pace! Sunt liber şi trăiesc bine.
‒ Interesantă adaptare!... Şi în rest? Studiezi natura,
cercetezi specii necunoscute?
‒ Aş vrea să-ţi spun ceva sau nu ceva să-ţi spun? De spus
ceva am spus, când spun ceva de spus.
‒ Vaai ! Cât de… de… junglăritist aţi filosofat!
‒ Pe bune, ar spune marele nostru înaintaş Tarzan în cartea
sa Gândirea Junglei. În timp ce spărgeam seminţe de eucalipt,
am făcut un studiu pe lei cu dobândă fixă şi am descoperit
că trei sute de lei reuşesc să mănânce într-o lună un pateu,
trei ouă şi-o juma’ de chiflă, având astfel întreţinerea saivanei
plătită cât şi impozitu’ pe răget la zi.
‒ Extraordinar! Trei sute de lei? Şi cum îi adunaţi? Strigând
ca Tarzan?
‒ Bâr la smoală, Gigi! Unde te trezeşti? În pădure? Dacă
fac ca Tarzan îi pierd şi p-ăştia trei sute.
‒ Şi alte descoperiri... Ce-aţi mai cercetat?
‒ Măi, Mogli! Văd că faci parte din regnul foamea-n gât şi
habar n-ai. Păi, aici în junglă e ca în lumea civilizată, tăticule!
‒ Aha! D-aia îmi cere fosta mereu pensie alimentară. Fiţi
mai explicit, să înţeleagă şi lumea civilizată!
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‒ Ce mare expliceală trebe’? În timpu’ a 30 de ani de
cerceteală am descoperit că toţi cameleonii fac politică, adică
îşi schimbă culoarea de partid, hienele şi-au tras bănci, iar
maimuţele fac televiziune.
‒ Şi animalele celelalte ce fac?
‒ Ies pe cărare şi urlă în haită: „Ieşi afară javră ordinară!”
Unde afară? În altă junglă?
‒ Şi cum supravieţuiţi? Ce mâncaţi?
‒ Parleşti ca la Fixeală FM. Eşti deja retoric, băi, prompter
defect. Eu aici în junglă, mănânc în somn, mănânc încolo şi
îndărăt, toată crăpelniţa. Încep cu sfârşitul şi termin la urmă.
Noroc cu câte o mână de ajutor.
‒ Primiţi şi ajutoare?
‒ Eşti driblat pe fâşie, bre?... O mână de pasager de la câte
un avion prăbuşit sau un picior de reporter-călător, plimbăreţ
prin Neştiut de lume, daaar cu o condiţie: să fie până-n 35 de
ani. Sunt mai moi şi boi fără experienţă la fraierit în ciorbă.
Pauză de-o secundă în care Ştirică îşi revăzu viaţa.
‒ Pot să pun o ultimă întrebare?
‒ Să nu fie lungă căci oboseşti muşchii şi zgârciul de pe
tine.
‒ Reporteri bolnavi infectaţi cu ştiri, mâncaţi?
‒ Dacă sunt garnisiţi cu scandal şi le ies „porumbei” din
gură, de ce nu? Îi înghit nemestecaţi seară de seară. Îmi creşte
părul pe piept şi adrenalina.
‒ O să vă îmbolnăviţi. Deveniţi mai sălbatic decât sunteţi.
‒ Devin vedetă, băi, televizor cu lămpi! Ajung mare când
ne mâncăm între noi.
‒ Şi eu, eu ce fac cu reportajul meu senzaţional?
‒ Hai, mânca-te-ar tata! Nu mai pune atâtea întrebări.
O să putrezeşti pe tine de frică şi-mi strici apetitul. Uşchea
la tranşare! Te dau pe cablu şi te toc mărunt cu telecomada.
Mmmmm!! Ce cină o să iasă cu tine!
Ştirică strigă anemic de nici el nu se aude:
‒ A-ju-tor!
‒ A-ju-tor! Cine să te salveze? Sunt un milion prin
copaci care vor să-ţi ia locul. Hai! Te dau prăjit pe sticlă şi cu
microfonu-n gură.
Răbdică iese din cadru cu reporterul înșfăcat de guler. Din
adâncul junglei, ca un ecou, ne salută şi ne dă sfaturi:
‒ Staţi pe gulie că o să vă dăm caseta în reluare! Între
timp, înghiţiţi în sec o reclamă, o ştire, ceva… Fiţi fomişti,
că ţara geme de reporteri! Hai, mai rar şi-o ştire proastă!
Butonare bună la masă!

„Răbdică a ales să trăiască

rupt de civilizaţie,
rupt de foame, de familie...”
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Interviu
CÂND FACI O ÎNREGISTRARE,
TREBUIE SĂ RESPECȚI AUTENTICITATEA
Interviu cu maestrul de sunet Alexandru Pârlea,
realizat de Aurelian Popa Stavri

Aurelian Popa Stavri
Ziarist, poet, realizator Radio România

Aurelian

Popa

Stavri:

Domnule

Alexandru Pârlea, cum v-ați format la
Conservatorul bucureștean, ce condiții
erau, cât de aplecați erau studenții pentru
această nouă meserie? Evocați câteva
întâmplări în care ați depășit unele
greutăți în regia muzicală, fie la concertele
transmise direct de la Sala Radio sau
din Studioul „Alfred Alessandrescu”, de
unde s-a transmis emisiunea cu public
Studioul de Folclor, sau despre experiența
din timpul marilor evenimente, cum este

Festivalul „George Enescu”. Cum implică
regia muzicală lucrul în echipă?
Alexandru Pârlea: Formarea mea,
înainte de studiile superioare, a fost
în urma direcționării de către familie.
Tatăl meu a fost un inginer eminent,
a publicat la Editura Tehnică cărți
privind disciplinele politehnice. Am
început studiile superioare intrând la
Politehnică. Eu n-am intrat de la început
la Conservator, dar cu mențiunea că
înainte de a fi la școală, ne-au pus acasă
să cântăm la pian, și pe mine și pe sora
mea, mai mică cu doi ani decât mine, și
am protestat: ,,Eu nici nu sunt la școală
și m-ați adus să mă puneți la pian?!”.
Nu mi-a plăcut. La 16-17 ani am urmat
studii de pian în particular, acasă. Cred că
atunci, prin datul din partea bunicii mele
materne ca și din partea mamei mele, fie
iertate amândouă!, am căpătat această
abilitate de a fi aproape de muzică, de
„a ciuli urechea”, de a fi atent și, fără să
vreau, de a o și exterioriza, de-a cânta
la pian, dar mai ales de a auzi funcțional
muzica. După nici trei ani de Politehnică,
cum sunt studenții, cu formații muzicale,
cu trupe, am ajuns prima dată la Radio,
într-un studio. A doua oară, impresia,
emoția noastră a crescut, dar asupra mea
în special, pentru că m-am dus în cabina 6
unde am îndrăznit să-l întreb pe cel care
conducea înregistrarea, ce studii are. Mi-a
spus că este absolvent de Conservator, cu
studii muzicale superioare și lucrează în
calitate de maestru de sunet, conducător
de înregistrare. Momentul acela cred că

Alexandru Pârlea

a fost declicul în mintea mea, acela că
aș vrea să urmez această profesie. Nu a
durat mult și am virat de la Politehnică,
am intrat la Conservator printre primii
10-12, eu fiind uimit, m-am pregătit,
desigur, cu profesori buni, dar alți
colegi de ai mei care făcuseră Liceul de
muzică erau clasați mult mai jos. Poate
nu studiau, nu învățau îndeajuns. Pe la
jumătatea anului III, am îndrăznit să cer
permisiunea de a face practică la Radio,
adică de a sta în cabină și de a asista
la înregistrări. În trei ani și jumătate cât
am făcut această asistență, am urmărit
cum lucrau cel puțin 14 maeștri de sunet
care erau angajați la Radio România. De
la cea mai olimpiană muzică simfonică,
muzică clasică, la absolut toate genurile,
inclusiv muzica populară, înregistrări
cu formații folclorice autentice sau cu
Orchestra de Muzică Populară Radio, cu
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George Vancu, cu Radu Voinescu, cu dirijori din țară care erau
invitați la pupitrul Orchestrei de Muzică Populară Radio. Am
asistat la muzică de cameră. La un moment dat, l-am întrebat
pe Alexandru Hobai 1, pe care pot să-l consider mentorul
meu, despre unele lucruri tehnice. M-a luat frumos de mână
și m-a condus la maeștri de sunet care erau mai aproape de
problemele tehnice, de întrebările pe care le puneam. Am
ajuns în studioul 8, care era numai pentru muzică ușoară,
pentru Orchestra de estradă Radio, cu maestrul Sile Dinicu,
și acolo, încet, încet, cu câțiva, cu Valeriu Popescu, cu Robert
Flavian, am reușit să mă lămuresc în unele privințe. Asta a
făcut ca în 1971 să asist la pregătirile și repetiția generală a
celei mai importante producții muzicale, nu mi-am dat seama
atunci de ce calibru și de ce nivel era, la Ateneul Român, a
operei Hamlet de Pascal Bentoiu. Acolo, era maestru de sunet
doamna Florica Dimitriu, care era șefa noastră, a colectivului
de maeștri de sunet, regizori muzicali, dânsa era cea care
a făcut înregistrarea, sigur, cu colegii de la tehnică. După
aceea, s-a făcut înregistrarea la Sala Radio, fără public, deci o
înregistrare specială care a durat peste zece zile, sub ochii și
urechile atente ale maestrului Pascal Bentoiu și eu am observat
întreagă această înregistrare. Erau cântăreții Emilia Petrescu,
Gheorghe Crăsnaru, Martha Kessler, Pompei Hărășteanu,
Florin Diaconescu, care era tânăr, lansat cu doar un an înainte.
Maestrul Bentoiu a intervenit ca Diaconescu să nu fie atunci
luat în armată, pentru ca să aibă rolul principal în această
operă. Dirijor: Erich Bergel. La sfârșitul acestei producții, în
decembrie, s-a finalizat toată înregistrarea, dirijorul a primit
o copie de la Radio, pe viteza 19, iar Florin a plecat după 20
decembrie la o bursă peste hotare, unde studia cu Herbert von
Karajan. Deci, aproape trei luni de travaliu cu opera Hamlet
de Pascal Bentoiu, alături de maestrul Bentoiu, Ioana Florica
Dimitriu, cu partitura în mână și cu toate problemele pe care
le-am văzut acolo zilnic, pentru că absolvisem Conservatorul în 1971. Premiera în România a fost ca operă în concert
la Ateneul Român, în 19 noiembrie 1971. S-a prelungit
practica mea și la 1 martie 1972 am fost angajat. Aceasta
este una dintre producțiile realizate alături de maeștri. După
cinci-șase ani, am intrat la înregistrarea muzicilor contemporane, am lucrat cu venerabili maeștri, cu compozitorii Aurel
Stroe, Anatol Vieru, Liviu Glodeanu, Mihai Moldovan, Doru
Popovici, foștii noștri colegi de Radio, înregistrări realizate nu
numai în București, cu orchestrele Radio, ci și în Timișoara, la
Arad, la Iași, la Cluj… Câte deplasări n-am făcut!
A. P. S.: Ați înregistrat compoziții de Anton Zeman, Anton
Dogaru, Sorin Vulcu…
A. P.: Sigur că da. Anton Dogaru era mai aproape de mine
ca vârstă. De asemenea, cu Dinu Petrescu, fie iertat, cu Lucian
1
Maestru de sunet pentru numeroase înregistrări ale Radioteleviziunii, dirijor al Orchestrei simfonice și Corului Filarmonicii de Stat
din Arad.
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Mețianu. Faptul că eram tânăr, iar muzica asta te consumă
fizic, s-au gândit că cei tineri rezistă mai bine la astfel de
încercări.
A. P. S.: La vremea aceea, lucrări deosebit de abstracte,
foarte condensate, imaginative timbral și cu dificultăți tehnice la
instrumentele muzicale, nu numai de sonorizare.
A. P.: Apăruseră modulatoare, muzica electronică nu prea
era permisă. În anii ’70 apăruseră la Radio concerte- dezbatere
unde se propuneau lucrări care nu puteau fi difuzate. Erau
înregistrate și se alegeau selecțiuni din ele pentru a fi date
în emisiunile de radio. Sigur, date noaptea, mai târziu, așa, nu
la ore de maximă audiență. Multe lucrări erau considerate
decadente, altele nu puteau fi difuzate din cauza unor texte
alambicate, texte care mai aveau în ele și ,,șopârle”, adică
aluzii la caducitatea, falsitatea și contradicțiile sistemului
ideologic oficial al acelei perioade.
A. P. S.: Cenzura ideologică făcea ca ele să fie eludate,
în orice caz au fost foarte binevenite, pentru că noi, cei de la
clasele gimnaziale și mai ales de la liceele de muzică, eram
sfătuiți să participăm în rândul publicului, să îi putem vedea și
asculta pe marii compozitori contemporani, pe marii interpreți,
care surmontau dificultățile noilor tehnici de compoziție. Țin
minte aceste întâlniri din Studioul „Alfred Alessandrescu”, în care
se aduna un public numeros, sala era plină și stăteau oameni
și pe margine, în picioare. Ați înregistrat asemenea concertedezbatere...
A. P.: Sigur că da. Cu invitați de marcă. Printre ei era
Solomon Marcus, erau academicieni, oameni din alte zone
profesionale, dar apropiați de această muzică nouă, numită
muzică contemporană, nu modernă, pentru că modernă era
deja muzica de la jumătatea secolului XX, dacă nu dinainte.
Erau anii 1975, ’80, ’85, erau foarte mulți interesați și, la un
moment dat, în ’78–’80, am lucrat cu maestrul Aurel Stroe,
cu excepția primei lucrări, pentru seria Orestiilor, lucrări
complicate, dense, cu artiști vocali și instrumentali supuși unor
probleme intonaționale, deși expresive, extreme. Tiberiu Olah,
altă personalitate. În plus, am lucrat cu majoritatea dirijorilor
din timpul acela, până la ultimele isprăvi din anii de angajare,
am înregistrat pentru două CD-uri editate de Casa Radio cu
Orchestra Română de Tineret și cu dirijorul, bunul meu amic,
Cristian Mandeal. Cele două CD-uri au luat și niște premii, au
fost și remarcate pentru sound în întâlniri internaționale. Nu
lucrez singur, pot să-i menționez aici pe Andrei Barbu, inginer
de sunet, și pe Călin Gibescu. Nemaisocotind 20 de ediții ale
Festivalului de Jazz de la Sibiu, ediții în care 3-4 zile eram
conectați până noaptea la 1, la 2, pentru că, după recitaluri și
invitații străini în recital, la 12 noaptea începea câte un jam
session. Trebuia înregistrat vrând, nevrând, și atunci. Școala de
înregistrat pentru orice muzician care vrea să se apropie de
acest domeniu, cel mai special și mai complet, este lucrul la
înregistrările de jazz mai ales în sala de concerte. La o formație
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care are una până la șapte piese în recital, în sală trebuie să
fii atent, trebuie să urmărești fiecare piesă cu desfășurarea
ei arhitecturală, când încep tutti, când vine tema, când sunt
improvizații, plus tema la pian, dialog cu bateria, pe urmă vine
o improvizație la chitară, deci trebuie să știi să urmărești
toate acestea, să le relevi și să pui la loc atenuatorul. Dacă
plusezi, se declanșează reacții acustice în sală. Lumea spune
microfonie sau că începe să piuie. Nu. E o reacție acustică
datorită celui care nu e atent acolo.
A. P. S.: E vorba de dinamică, este o supra-dinamică.
A. P.: Sigur că da, o focusare a amplificării în sală, de care
trebuie să ai grijă tu, ca maestru de sunet, urmărind. Eu și Paul
Enigărescu, bunul meu coleg și prieten, profesionist eminent,
am impus un pic de ordine începând din 1975, alături de
Florian Lungu, prietenul meu apropiat. Când m-am apropiat
de genul acesta, mi-am dat seama cît de important și dificil
este. Asta, fie iertat domnul Iosif Sava, și dânsul, prin anii
’85–’87, a început să recunoască puțin câte puțin că la jazz
există un material muzical, teme, culori sonore și ritmuri care
atrag tinerii și care nu mai sunt de neglijat, nu putem spune:
,,domnule, asta o dăm deoparte, nu se ridică (valoric)…”
A. P. S.: Că n-ar fi muzică.
A. P.: În țările civilizate din Europa și Statele Unite ale
Americii, universitățile au clasă de jazz. Pentru asta a militat
Dumitru Capoianu, de asemenea, bun prieten, apropiat de-al
meu, Pascal Bentoiu, dacă nu mă înșel, chiar și Liviu Glodeanu,
profesorul Dumitru Bughici de la Conservatorul bucureștean,
care a și scris câteva compoziții inspirate de jazz. Mai ales
suflătorii la instrumente muzicale de lemn sau de alamă, dacă
studiază în conservator doar muzică clasică, când trebuie să
interpreteze lucrări de secol XX, nu au rezistența și performanța
celor care fac și muzică de jazz. Acolo te confrunți cu lucrări
dificile, cu salturi, schimbări de ritm și tempo, de tehnică a
emiterii sunetului, cu improvizații. Nu toți fac improvizație,
dar ajungi să știi să cânți frumos „la pachet” (adunat, ordonat),
să duci un fluid sonor credibil, și dacă lucrul ăsta ți-l formează
vreunul dintre genurile muzicale, acela este muzica de jazz.
A. P. S.: Suntem în miezul problemei pentru că muzica
lăutărească și muzica populară au migrat către formula aceasta
a tutti-ului virtuozistic și improvizatoric, și lăutarii tineri
glisează ușor către jazz, și de la jazz iar către muzica folclorică,
imprimându-i un tempo concertistic, de ascultare, nu ,,de jucat”,
de dansat. Ați observat acest aspect, maestre Alexandru Pârlea?
A. P.: Da, am observat și pot să spun că și tipul de
free-jazz este tributar într-o bună măsură unor anumite formule și zone de inspirație din muzica nouă, contemporană,
muzica modernă. Piese muzicale care sunt libere, dar care nu
sunt atât de libere încât să fie o rezultantă cu totul întâmplătoare, un haos sau o cacofonie sonoră. Datorită mijloacelor
de comunicare de astăzi, în rândul interpreților muzicii de
inspirație folclorică sunt soliști, precum un tânăr țambalist ro-

mân, Marius Mihalache, care uimește lumea cântând muzică
de jazz. A avut concerte și aici, și în Vest. Deci acesta este un
feed-back. Se influențează unul pe altul, dar nu prin a copia,
ci în spiritul acelor muzici. Mai ales, pentru străinătate, pentru toată Europa în care domină muzica tonală specifică lucrărilor apărute de-a lungul istoriei muzicii vest-europene
(nu vorbim de muzica extrem de nouă), pentru ei muzica din
acestă arie geografică, a noastră, muzica lăutărească, populară este extrem de atractivă, este o muzică exotică. Și când
vine un maestru al instrumentului muzical și prezintă aceste
teme folclorice în formule de jazz, muzica e cu atât mai tentantă și are un impact deosebit asupra publicului din străinătate.
A. P. S.: Acele suprafețe de contact între folclor și jazz –
jazzul provenind și el dintr-o tradiție a improvizației populare,
la origine, a negrilor – sunt foarte bine ilustrate de virtuozii
țambaliști și acordeoniști români, clarinetiști, trompetiști, chiar
tinerii violoniști. Exemple de asemenea acordeoniști sunt Emy
Drăgoi, Paul Stângă, solist invitat la prima și a doua ediție a
Festivalului de muzică lăutărească ,,La mulți ani, Ionică Minune!”.
Acest mileniu trei anunță o nouă sinteză a genurilor muzicale.
A. P.: Și împrumuturi de configurație a muzicii, în cele din
urmă. Pentru că dacă ești în lumea ta la muzică de jazz și
n-ai nici un contact sau dacă nu „ciulești” un pic urechile și la
alte genuri muzicale, bineînțeles nu din muzica clasică, ci din
genurile destinate marelui și celui mai divers public, cum este
muzica populară, de pildă, și nu ești atent, nu le adopți sau
nu le valorifici, înseamnă că rămâi un pic lateral. Dar dacă le
prezinți într-o lumină nouă și într-o alcătuire nu neapărat mai
comercială, dar mai tentantă, ai succes.
A. P. S.: În acest context ne-am referi la succesele saxofonistului Nicolas Simion, care trăiește în Germania și a realizat
numeroase evenimente muzicale în toată România, cu deosebire
aici, la Sala Radio, unde au fost foarte bine captate sunetele și
redate publicului din sală de către echipa radio. Sunteți martorul
acestor transformări. Ce implică ele în domeniul regiei muzicale,
pentru că una este să realizezi sonorizarea în sală și altceva captarea sunetului pentru o înregistrare.
A. P.: Sau pentru o transmisie directă. Când e pus în undă,
sunetul este pentru înregistrare din concert sau recital și pentru
emisia live. Cele mai căutate astăzi sunt concertele, apropo de
performanța interpretării și de valoarea ei pe moment. Din
ce în ce mai mult apar DVD-uri cu producții muzicale care au
loc în concert. Sigur că sunt importante și cele de studio. Încă
se mai poartă. Acolo însă, în înregistrarea de studio, rar vom
putea găsi o improvizație sau o versiune a unei strofe, sau a
unui refren la o muzică folclorică sau o muzică lăutărească. Ele
au valoarea cea mai mare fiind captate din concert. De acest
fenomen își dă seama și un simplu ascultător, un fan care
este tentat să asculte și să aprecieze mai mult o improvizație
cu un chorus special, asta înseamnă o improvizație cu toată
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orchestra – un big band de jazz – făcută în concert, decât
una făcută în studioul de înregistrări, unde poate să fie curat,
frumos înregistrat, cristalin, lacrimă, dar dacă n-are ceva în
plus, feeling-ul, fiorul cântatului în public, deci cu inter-playul
(jocul, comunicarea) între orchestră și public, ceva important
se pierde. Este același lucru și pentru muzica folclorică.
A. P. S.: Pentru cunoașterea și însușirea regiei muzicale există
articole, cărți?Unde le pot găsi tinerii? Există o bibliografie? Aveți
intenția să concretizați într-o carte experiența dvs. de lector universitar la Academia de Muzică „G. Dima” din Cluj, Facultatea de
Pedagogie, modulul Inginerie/regie de sunet?
A. P.: Bibliografia nu este foarte largă, ea a fost statuată
privind captarea sunetului, nu mă refer la tot ce înseamnă
procesare pentru că post-producția, post-procesarea sunetului,
finalizarea, mixajul, masterizarea au apărut odată cu tehnica
digitală. Înnoirile permanente, inovațiile și invențiile au făcut
să nu mai fie valabil ce era în urmă cu cinci ani și să poți
interveni foarte mult. Dar principiile de captare, de sonorizare
au rămas cam aceleași. Au progresat enorm microfoanele
dedicate. O firmă elvețiană produce de ani buni, nu foarte
mulți, microfoane pentru voci de operă, voci în aer liber,
microfoane care rezistă în ploaie și pe care le putem vedea, pe
Mezzo, de exemplu, sau într-o regie mai bizară a unor lucrări
de Richard Wagner, unde soliștii cântă în două sau trei piscine
puse pe scenă! Faptul acesta este departe de orice imaginație
dar, iată, tehnologia de astăzi îl face posibil. Toată această
știință are o componentă de cel puțin 50% în partea practică
a profesiei. Poți să înveți, poți să citești, poți să urmezi cursuri,
dar practicarea și, mai ales, experiența pe care o dobândești
sunt esențiale. Nu știu dacă există „experiență de vânzare”.
Unii vin și expun în workshop-uri sau în fel și fel de sesiuni
abilități deja câștigate de cercetători. Dar experiența înseamnă
când tu, chiar dacă preiei aceste elemente expuse de cei care
au ajuns la performanțe înalte, le încerci, le pui în aplicare și
verifici dacă sunt valabile sau nu.
A. P. S.: Tânărul regizor muzical trebuie să-și însușească
experiența, să o sintetizeze ca să aibă toate deprinderile pentru a
implementa ceea ce i s-a spus teoretic sau a văzut la maestru.
A. P.: Fiecare producție muzicală, chiar dacă se repetă
lucrarea, în vocabularul nostru este unicat, dar și pentru
interpreți sau dirijori, artiști în general. Este clar că de
fiecare dată trebuie să știi despre ce este vorba, când faci
o înregistrare, când lucrezi cu o formație, când te adresezi
soliștilor, dirijorului, orchestrei, să respecți autenticitatea și
pe maeștri, pe toți cei care sunt acolo, de la dirijor și solist
până la ultimul membru din orchestră sau din cor.
A. P. S.: Membru care poate are una sau două intervenții în
toată partitura.
A. P.: Exact. Acest aspect nu-l știu foarte mulți și cu regret
trebuie să recunosc că au apărut în ultimii ani destui oameni
care vor să facă această profesie, unii poate că reușesc, dar
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alții cred că pot face această profesie doar dacă își cumpără
aparatură, dacă au un studio sau o instalație de sonorizare.
Fiind deținătorii acestei aparaturi, ei cred că pot realiza înregistrări de calitate. Dacă nu ai studiat și nu te-ai implicat ca să
înțelegi ce înseamnă autenticitatea unui ansamblu, unui taraf,
unui grup, unei trupe de muzică pop din ziua de astăzi, dacă
nu te-ai dus și nu ai ascultat și nu știi ce este acolo dinainte,
degeaba. Cei mai mulți adoptă înregistrarea multi track, multi
canal, și pe urmă, când mixezi, te izbești iarăși de impedimente. Cu auzul neobiectivat, cu auzul neantrenat, nu poți să rezolvi un mixaj, să dai o valoare finală înregistrării. Fără să propun eu, am fost invitat și la Universitatea Națională de Muzică
din București să țin un curs mai restrâns, post-universitar, de
regie muzicală. Înseamnă că toți cei care vin sunt absolvenți
de studii superioare, prefer să fie de Conservator, vin unii din
alte domenii, sunt profesori la liceele de muzică, sau alții care
lucrează cu copiii. La prima mea promoție am avut și un cadru
didactic din Conservatorul din București, ceea ce mă onorează, și încerc să predau cât mai bine din experiența mea și celor
care sunt la Conservatorul bucureștean, unde am absolvit și
eu studiile superioare.
A. P. S.: Să ne amintim de realizarea înregistrărilor cu
Ansamblul Folcloric Maghiar „Ördögtérgye” al Casei de Cultură a
Studenților din Cluj-Napoca, care a venit cu propunerea adresată
Redacției Muzicale de a realiza două variante de înregistrări, cele
exclusiv muzicale dar și cele însoțite de strigături și zgomotul
pașilor specifici de dans. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru
realizarea acelei înregistrări, suitele vocal-instrumentale și
cele cu pași și strigături. Împreună cu dvs. și inginerii de sunet
am pus microfoanele jos, pe stative și suporturi moi pentru a
capta foșnetul costumelor tradiționale și mai ales ritmul pașilor
dansului ardelenesc de la șură, iar în apropiere, microfoanele au
fost puse la înălțimea instrumentiștilor din taraful tradițional.
Ei au adus atât folclor românesc cât și folclor maghiar și din
tradiția țiganilor, din vetre bihorene și din localitățile Câmpiei
Transilvane.
A. P.: O asemenea tentativă este o provocare datorită
faptului că în studio nu obții ceea ce obții acolo, pe pământ,
unde se produce dansul, unde nu e vorba de mișcare scenică,
este dansul original și liber al formației. Sigur că facem fel
și fel de artificii ca să semene această sonoritate dintr-un
studio de înregistrări cu sonoritatea solului pe care dansează
coregrafii și tinerii artiști din acest ansamblu. În cele din urmă,
apare o producție în care recunoști mai multe sonorități care
sunt ale spațiului înconjurător, ale atmosferei care trebuie
să reiasă din aceste înregistrări, și asta am făcut, gândindu-mă la modul în care am lucrat în foarte multe rânduri
la festivaluri de folclor unde eram prezenți cu carul Radio
pentru înregistrări, și apăreau astfel de momente. În Vrancea,
în datinile sătești sub cerul liber, noaptea, apăreau dansurile
cu măști, în jurul focului, cu recuzită, una erau vocile, eventual
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două-trei formații de acompaniament, alta erau pașii cărora
trebuia să le surprindem bătăile în pământ.
A. P. S.: În felul acesta, ascultătorului de radio i se declanșează amintiri și i se solicită imaginația. Pasionantă această
meserie de regizor muzical. Ați avut producții și pentru Televiziunea Română în acei ani în care Radioul și Televiziunea
erau o singură instituție, sub aceeași cupolă.
A. P.: Regizorul muzical sau maestrul de sunet trebuie să
se încadreze, să fie corp comun cu întreaga echipă care realizează imaginea și sunetul. Am lucrat, timp de peste 20 de ani
în Radioteleviziunea Română, până în anul 1994 când cele
două instituții media s-au despărțit, nenumărate producții
care erau în zona emisiunilor de tineret, nu mai vorbesc de
producții muzicale, de Festivalul „George Enescu”. Pot să amintesc edițiile emisiunii „Tezaur folcloric”, la care am colaborat cu
Marioara Murărescu începând de prin 1988, 1989, până atunci
a lucrat și ea la Radio ani buni. La început, edițiile „Tezaurului folcloric” erau așezate în vatra satului, în case tradiționale
sau cu interpreți în aer liber. Eu am participat când s-au ținut
concertele mari, pe scenă, cu numeroși soliști. Uneori lucram
chiar când înregistrările nu făceau neapărat obiectul Fonotecii Radio. Asta mi-a permis să mă încadrez destul de ușor
în echipă, să lucrez cu regizori, cu oameni de cea mai înaltă
calitate în privința înregistrării imaginii, operatori șefi, operatori de cameră. Îi numesc pe George Grigorescu, Edviga
Adelman, Constantin Lungu. Regizori de televiziune, dintre cei
mai vechi, ca Dumitru Cihodaru, Marius Șitoianu, Alexandru
Căpușneac, Cornel Todea, acesta fiind solicitat să facă asemenea emisiuni pentru că avea capacitatea de a aduna artiști,
mai ales în cele realizate înainte de 1 Decembrie, înregistrate
la Alba Iulia, unde stăteam 10-12 zile. E adevărat că aceste
emisiuni aveau valoare și prin martorii la evenimentele evocate, de la 1918 până în anii 1990, chiar dacă era obligatoriu
să aibă un început și un final „pe linie”, cum se spunea, cu
lucrări comandate, cu texte impuse. Nu discutăm despre ele,
vorbim despre valoarea artiștilor și rapsozilor invitați. Nume
recunoscute, ca Dumitru Fărcaș, Drăgan Muntean, Ioan Bocșa
Nicolae Furdui Iancu, Sava Negrean Brudașcu, Veta Biriș. În
echipele de televiziune făceai cunoștință și cu altfel de trupe,
de muzică pop, rock, formația „Progresiv” din Timișoara anilor
’70, formația „Semnal” de la Cluj, invitați împreună cu Dumitru
Fărcaș la o emisiune de revelion care a fost făcută la Borșa,
în Maramureș. Tudor Vornicu era invidios, zicea: ,,Ați difuzat-o
în prima zi de Anul Nou, nu în noaptea de revelion și a ieșit
extraordinar”. Am fost în echipa asta pentru că, uneori, nefiind
prezent carul televiziunii din București, carul de la Cluj sau
de la Iași nu avea maestru de sunet. Sigur, pe cei tineri, cum
eram atunci, îi trimiteau prin deplasări și în felul acesta am
ajuns să colaborez excelent cu Marioara Murărescu. De comun
acord realizam aranjamentul scenei cu scenograful, cu toate
elementele de decor, sunt multe de povestit... Cineva îmi spu-

nea că aș putea să scriu o carte. Poate ar trebui să mă gândesc
și la acest lucru.
A. P. S.: Ce au însemnat cei 25 de ani de mentorat în regia
muzicală la Academia de Muzică din Cluj-Napoca?
A. P.: Vara trecută s-au împlinit 25 de ani de când am iniţiat
acest curs de regie muzicală, de sunet, la Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, în toamna lui 1994. Acolo
am găsit studenţi, dar şi cadre universitare interesate de acest
domeniu. Este singurul institut de învăţământ superior din ţară
care are acest modul, disciplină opţională care se adresează
studenţilor muzicieni. Există şcoli de sunet în România, dar
acesta este singurul care se adresează studenţilor care studiază
muzica la nivel universitar. Sunt onorat că odată cu împlinirea
celor 25 de ani ai acestui curs, am fost menţionat în cadrul
aniversării a 100 de ani de existenţă ai Academiei de Muzică
din Cluj. Dintre cei din noua promoţie a cursului, am avut
bucuria să aflu că unii au făcut practică la studiourile foştilor
absolvenţi, iar o parte dintre ei, nu foarte mulţi, şi-au ales
această profesie şi, în oraşele în care au ajuns, în Transilvania,
în sudul ţării sau în Moldova, şi-au deschis studiouri unde,
desigur, nu se înregistrează doar muzică clasică şi uşoară, ei
răspund şi unor comenzi. Mi-a făcut plăcere să ţin acest curs.
Am înregistrări care au intrat în Fonoteca de Aur, printre care
cele din 1998, 1999, una dintre ele, cu prilejul împlinirii a
150 de ani de la naşterea lui Gheorghe Dima, fiind compoziţia
sa, Liturghia Sfântului Ion Gură de Aur, lucrare înregistrată în
parteneriat Radio România, Academia de Muzică „Gheorghe
Dima” şi Casa de discuri „Electrecord”. Se adaugă înregistrările
cu Ioan Bocşa şi Ansamblul „Icoane” şi alte producţii care
se află în arhiva Academiei de Muzică din Cluj-Napoca. Am
fost onorat să fiu invitat în urmă cu cinci ani la o discuţie la
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu domnul
Dan Dediu, pe atunci rector al Universităţii, şi doamna
Olguţa Lupu, decan al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie
şi Pedagogie Muzicală, despre posibilitatea unor cursuri
asemănătoare la UNMB. M-au invitat să ţin nişte cursuri, nu
in extenso, ci mai concentrate, cu statut postuniversitar. Aceste
cursuri se adresează absolvenţilor de învăţământ superior şi
sigur că ele au un grad puţin mai mare de dificultate decât
cursurile de zi de la Cluj, cuprinzând electroacustica, estetica,
dar, mai ales, tehnologia sunetului pentru realizarea unor
înregistrări cât mai performante şi mai apropiate de realitatea
din sala de concert sau din studio.

„Știința maestrului de sunet

are o componentă
de cel puțin 50% în partea
practică a profesiei. ”
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Gânduri din Diaspora
VĂLUL PICTAT
”Sometimes the greatest journey is the distance between two people.” („Uneori cea mai
importantă călătorie e străbaterea distanței dintre două persoane.”)

Milena Munteanu
Scriitoare
Membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din Romania

A

Oscar pentru „Cel mai bun scenariu”, cu

comparație, să le facă să pălească. În

filmul Philadelphia. Vălul pictat prezintă

măsura în care criza individuală se

o frumoasă poveste de dragoste care are

raportează la cele ce se petrec la nivel

loc în anii ´20. Precum se întâmplă ade-

social, cartea reflectă ceea ce oferă

sea și în realitate, unul oferă, iar celălalt

viața: de la pericole, la tot ce are mai de

nu știe să se bucure de ceea ce primește,

preț. Filmul redă povestea de dragoste

până nu pierde totul.

dintre Kitty și Walter Fane, foarte bine

Scriitorul (eseist, dramaturg și ro-

interpretați de Naomi Watts și Eduard

mancier) a fost un om cu o mare pasiune

Norton. Deși nu respectă întru totul

pentru descoperire, o minte antrenată

acțiunea din carte, ideea principală

să fie curioasă față de tot ceea ce este

este aceeași. O poveste despre puterea

omenesc (a studiat literatura și filoso-

de a ierta, de a învăța să iubești și de a

fia la Universitatea din Heidelberg, apoi

aprecia lucrurile importante în viață.

medicina la Londra) și apetență pentru

Walter Fane (Eduard Norton) este

călătorie. Proza sa se caracterizează

un bacteriolog apreciat, dar un bărbat

prin soliditatea construcției, observația

timid, obișnuit să se dedice în totalitate

ascuțită asupra mediilor și caractere-

muncii sale. La o petrecere, o cunoaște

lor, tonul de fină ironie. A scris romane

pe Kitty Fane (Naomi Watts), o tânără

psihologice relevând complexitatea ha-

răsfățată, care vede în superficialitatea

otică a vieții, contradicția dintre ideal și

burgheziei londoneze refugiul ideal. Se

real într-o orânduire a inegalității so-

îndrăgostește de ea și o cere în căsătorie

ciale. De asemenea, a fost un maestru al

la scurtă vreme. Fata nu-l iubește, dar

m văzut de mai multe ori filmul

povestirilor scurte, ambientate adesea

totuși acceptă căsătoria, pentru a scăpa

Vălul pictat (în engleză: The Pain-

într-un mediu cosmopolit, în Orient sau

de presiunea părinților, care nu voiau

în insulele Pacificului.

să-i mai susțină multă vreme stilul de

ted Veil), producție americano-chineză,
lansat în anul 2006, în regia lui John

Proza sa scurtă m-a fascinat, i-am

viață libertin. Lui Walter Fane căsnicia

Curran. Scenariul este bazat pe cartea

citit memorialistica, iar acum am căutat

cu femeia iubită îi dă aripi și un nou sens

cu același nume, publicată în anul 1925

un exemplu de scris scurt dar relevant,

vieții.

de W. Somerset Maugham (25 ianuarie

în engleză – iar acesta pare să fie

Dedicat muncii sale și aparent un

1874, Paris–16 decembrie 1965, Nisa)

singurul lui roman care nu a pornit de

tip stângaci, Walter avea să descopere

Este cea de-a treia adaptare după ro-

la dezvoltarea unui caracter, ci de la

aspectul mistuitor al iubirii orbită de

manul celebrului scriitor. Prima a fost

o împletire fictivă a unor situații mai

gelozie, în momentul în care s-a lovit

lansată în 1934 și îi are ca protagoniști

puțin obișnuite, petrecute în perioada

de infidelitatea soției sale. Walter Fane

pe Greta Garbo și Herbert Marshall. Cea

unei epidemii din China. Holera! Ea

îi promite soției sale ca va încerca să

de-a doua, lansată în 1957, poartă titlul

se suprapunea cu unele mișcări soci-

o facă fericită. Deși Kitty îl avertizează

de The Seventh Sin și îi are în rolurile

al-naționaliste care puneau sub semnul

în legătură cu sentimentele sale, ei

principale pe Bill Travers și Eleanor Par-

întrebării prezența străinilor în această

se căsătoresc și se mută la Shanghai.

ker. Filmul, premiat cu Globul de aur, se

țară. Amplitudinea evenimentelor, la o

Nepotrivirile sunt evidente, iar mai târziu,

bucură de un scenariu semnat Ron Nys-

scară uriașă, pare să micșoreze relevanța

se minunează chiar ei cum de au putut

waner, cel care în 1993 primea Premiul

unor drame individuale sau măcar, prin

face o asemenea greșeală (”It was silly of
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us to look for qualities in each other that we never had.” („Ce

decor teatral, dramatic, împinși de dorințe simple, ca cele de

prostie am făcut să căutăm în celălalt calități pe care nu le-am avut

a fi înțeleși și iubiți. Toți își caută drumul. Pentru Kitty, venită

niciodată.”). Nici plecarea lor în China nu rezolvă problemele.

dintr-o lume de răsfăț și abundență, întâlnirea cu realitățile

Acolo Kitty se îndrăgostește până peste cap, ”head over heels”

sărăciei din China de atunci, cu cadavrele găsite pe drum,

de Charlie Townsend (jucat de actorul Liev Schreiber). Dr.

care nici nu mai indicau proveniența lor umană, ci doar a unui

Walter Fane află de legătura lor și, din răzbunare, hotărăște să

animal mort, a unei jucării stricate și abandonate, în care era

o ia cu forța în Mei-Tan-Fu unde dorește să găsească o soluție

imposibil să mai găsești asemănarea cu o ființă vie – toate au

pentru a opri holera. Acolo condițiile de viață sunt grele. Cei

avut un efect transformator. Pentru ea, această întâlnire cu

doi soți reușesc să-și întărească relația și să se descopere

moartea, cu holera, reprezintă o trezire la realitate. Mei-Tan-

unul pe celalalt. Kitty rămâne uimită în fața devotamentului

Fu, epicentrul bolii, devine astfel, surprinzător, locul care-i

soțului ei pentru medicină, în ciuda afișării unui caracter rece,

oferă șansa de a-și găsi utilitatea, ba chiar și identitatea.

dar, desigur, lesne de înțeles. Astfel, Kitty se decide să sprijine

Cartea are o arhitectură aproape simetrică, în care Kitty

călugărițele din sat care adăposteau copiii de boala ce se

este pusă în fața unor situații similare, înainte și după

răspândea foarte rapid. Însă, cu toate eforturile sale, Walter

experiența trăită cu Walter în China, experiență care-i clarifică

nu reușește să stopeze holera. Găsește o soluție provizorie

evoluția sa interioară.

de îndepărtare a cadavrelor ce contaminau apa râului,

Atât filmul cât și cartea, chiar dacă au un final diferit,

deviază cursul apei, dar în încercarea sa de a stopa extinderea

articulează splendid mesajul găsirii de sine. Al căutării păcii

molimei, se îmbolnăvește și moare. În urmă rămân regretele

interioare și al eliberării de pericolele lumii, de unele iubiri

neîmplinirii din pricina greșelilor făcute. Edward Norton face

toxice care umilește, dar și al unor încorsetări spirituale.

un rol de excepție, la fel și Naomi Watts, o prezență delicată, de

În această realitate unii caută răspunsuri în religie, alții

o eleganță năucitoare. Peisajele sunt fermecătoare, te învălu-

în dragoste, alții în droguri și în whisky – așa cum o face

ie într-o atmosferă luxuriantă, pe cursul râului înconjurat de

Waddington, un personaj pitoresc, cu limbă slobodă și

verdeață și munți cu forme ciudate.

vocabular colorat. El se întreabă dacă toate aceste căutări

Atmosfera filmului e amplificată de una dintre piesele

duc, de fapt, undeva. Eu, însă, mă întreb dacă există libertate

muzicale pentru pian, Gnossiennes nr. 1, a compozitoru-

absolută și dacă această căutare a unui spirit ne-personificat,

lui Erik Satie, care are o încărcătură emoțională și este-

neîncarnat, complet liber, se poate găsi în planul posibilului.

tică extraordinară.

Totuși, oare cine nu are nevoie de eliberarea de propriile sale

Ceea ce pare că se pierde sau măcar se estompează în
film sunt sensurile mai adânci ale cărții. Primul este legat de

inhibiții, făcând posibilă înfruntarea fără frică a lucrurilor ce
vor să vină?

semnificația vălului pictat: ”… the painted veil which those who

La scară mult mai mare, cartea aduce omenirea față în

live call Life” („…vălul pictat pe care muritorii îl numesc Viață”,

față cu pierzania ei și ridică anumite întrebări, ca cele pe care

citat dintr-un sonet de Shelley).

ni le punem noi azi, un secol mai târziu, când ne confruntăm
cu o altă pandemie. Nimic nou sub soare.

D

espre căutarea semnificației vieții sunt câteva pasaje

Vălul pictat este o carte relevantă și azi, care merge

extrem de interesante în carte, ce par pierdute în

direct în miezul înțelegerii a ceea ce suntem și te lasă cu mai

ecranizarea în care s-a preferat mai degrabă să se includă

multe lecții învățate. Romanul e scris într-o engleză splendid

scene romantice, decât să se explice diferențele dintre lumi

articulată, fără să fie ostentativă. Grandoare necăutată.

(dintre cea britanică, protestantă, și cea chineză, dar și prin

Obținută totuși prin căutarea simplității.

contrast cu lumea unor călugărițe catolice din Franța, ce

Vorbim despre o poveste incitantă, bine spusă, ce te ține

făceau muncă de misionare și luaseră sub aripa lor orfani

cu sufletul la gură și lasă urme în inima oricui o află. O poveste

locali). Este prezentată confluența mai multor lumi, a mai

despre „...vălul pictat pe care muritorii îl numesc Viață”.

multor moduri de înțelegere ce se topesc în contextul unor
urgențe umane legate de epidemia de holeră, care nu cruță
nici pe localnici, nici pe străini, indiferent de motivul pentru
care se aflau acolo. Pe unii i-a mânat interesul științific (Walter
era bacteriolog), alții au venit în misiuni comerciale sau religioase în Orientul îndepărtat. „Dar toți am venit în China cu un
anume scop”, avea să remarce Walter. Indiferent ce i-a adus pe
fiecare în mijlocul epidemiei, toți par niște marionete într-un

„«Vălul pictat» prezintă

Toronto, Canada

o frumoasă
poveste de dragoste
care are loc în anii ´20. ”
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Lumea copilăriei
QUIOC, ÎMPĂRATUL CU PĂRUL DE AUR

Carmen Vințan
Prozatoare

Î

ridice şi să o pună în rând cu celelalte,

regreta pierderea Bunicului, dar acum

dar băiatul se întoarse cu spatele fără

privea la copilul din faţa lui care se

să audă nimic, căutând grăbit pe alt raft,

juca cu acele cuburi de lemn neşlefuit.

deranjând şi aici ordinea celorlalte cărţi.

Încăperea era îngustă, sărăcăcioasă,

Quioc aşteptă mult timp pe cineva

cu un singur pat acoperit cu o pătură

care să-l mişte de acolo. S-ar fi simţit mai

soioasă. O plasă de pescar zăcea la

confortabil. În cursul zilei mai apăruseră

picioarele mesei.

vreo două eleve, dar trecuseră şi ele pe

– Poate că nu sunt departe de satul

lângă el fără să-i dea nici cea mai mică

pescarilor, gândi Quioc, tocmai când

atenţie. Apoi, timp de două săptămâni

auzi o voce bărbătească din depărtare,

niciun elev nu mai trecu pragul bibliotecii.

apoi bărbatul apăru în uşă însoţit de o

Degeaba o mai aştepta cu speranţă pe

femeie.

doamna Amelia, bibliotecara, auzi că

– Din păcate l-am pierdut!, zise

plecase şi ea din localitate pentru o

oftând. Bunicul a fost un om bun,

perioadă, iar profesoara care îi ţinea

continuă el. L-a înghiţit marea, la fel

locul nu prea se ocupa de aranjatul

ca pe ceilalţi. Şarpele cu Limbă de

cărţilor pe rafturi.

Foc continuă să mănânce oameni.

Quioc avea o vârstă impresionaantă,

Quioc asculta tăcut şi mâhnit. Filele îi

iar numele acesta îl primise de la bătrânul

tremurau de emoţie. Bunicul fusese bun

pescar japonez, numit Bunicul. Toţi copiii

cu el. Dintr-odată se hotărî. Va lupta

din sătucul acela mic şi sărăcăcios îl

cu bestia!, gândi entuziasmat, apoi se

strigau aşa. El îl găsise pe jos într-o zi,

rostogoli de pe marginea mesei şi căzu

la amiază, după ce călătorise mult timp

pe podea. Copilul privi uimit la cartea

într-o bilă vrăjită. Tot bunicul îi reparase

răsfirată pe jos. O ridică şi o ascunse în

coperțile de piele şi îi cususe filele în

cutia de carton de sub masă.

cotor. Mirosul de peşte de pe degetele

A doua zi micuţul ieşi din coliba

n biblioteca de la parterul şcolii,

lui mici şi hotărâte îl mai purta în nări

aşezată în apropierea ţărmului. Se aşeză

situată la capătul culoarului, lipită

şi acum, însă nu-şi mai aminteşte bine

pe nisip şi scoase cartea din cutie. Dădu

anul când l-a pierdut pe bătrân...

paginile cu imagini colorate, dar Quioc îşi

de uşa cancelariei profesorilor, nu a
observat nimeni că pe colţul din mijloc

...Era într-o zi de toamnă târzie când

mări iute imaginile şi sperie copilul care

al raftului, cel de lângă perete, suspină o

plecară împreună la pescuit. Se aflau în

o luă la goană. Astfel reuşi să se târască

carte veche care abia îşi mai ţine filele

mijlocul lacului. Dintr-odată se porni

pe nisip până se scufundă în mare. Quioc

întredeschise. Ultimul elev care trecuse

un vânt nervos şi se răsturnară. Îl văzu

era hotărât să omoare Şarpele cu Limbă

dis-de-dimineaţă pragul încăperii fusese

pe Bunicul cum se zbate printre valuri

de Foc.

responsabil de fapta asta. Foarte supărat

ţinându-se cu o mână de barcă. Îl apucă

Fu dus de valuri până la Grota

din pricina profesoarei de istorie care îl

de cotor cu cealaltă mână, dar îl scăpă în

Invizibilă. Între timp plănui să prindă

obligase să prezinte până a doua zi un

apă, iar Bunicul dispăru înghiţit de valuri.

târâtoarea între paginile lui şi să rămână

referat despre istoria japoneză, dădu cu

Quioc se trezi la malul mării tocmai la

acolo pentru totdeauna, astfel va scăpa

cotul peste carte. O lăsă acolo răsturnată

amiază. Un copil îl scutură de nisip, apoi

Satul Pescarilor de bestia mâncătoare de

pe marginea raftului şi trecu mai departe.

îl vârî iute într-o pungă de hârtie. Când

oameni. Din nefericire planul său nu reuşi

Quioc, căci acesta este numele cărţii,

ajunse acasă, micuţul îl aşeză pe masă

întocmai, căci se trezi în burta bestiei şi

strigase de multe ori în urma lui să o

alături de nişte jucării de lemn. Încă

stătu acolo până într-o zi când...
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...Căldura toridă îi înmuiase de tot coperţile de piele.
Quioc simţi un miros puternic de peşte, abia abţinându-se să
nu strănute. În jurul lui glasurile bărbăteşti îl asurzeau, iar el
nu mai avea putere să riposteze, nemaivorbind de zguduiala pe
care o simţea prin fiecare pagină din pricina acelei maşinării
care semăna cu o cutie metalică pe roţi. După un timp se
opriseră. Cineva îi închise paginile cu hotărâre. Îşi reaminti că
ultima dată fusese mâncat de Şarpele cu Limbă de Foc. Oare
cum ieşise de acolo?, se întrebă uimit. Privirile zâmbitoare ale
bărbaţilor îl aţinteau curioşi.
– Va sta foarte bine în biblioteca şcolii!, zise unul dintre
ei.
– Este o carte de poveşti foarte interesantă, zise altul. Are
multe imagini colorate, copiii vor fi încântaţi să o citească.
– Atunci, mă voi duce eu să o las directoarei acestei şcoli!,
spuse cel de-al treilea şi îl apucă pe Quioc de coperți ţinându-l
strâns în palmele mari şi bătătorite.
După un timp simţi nişte degete subţiri şi delicate care îi
adăugaseră pe prima filă nişte cifre, apoi se trezi în rând cu
alte cărţi. Deşi încercă săptămâni la rând să converseze cu
una dintre suratele lui de pe raft, nimeni nu-i răspunse... până
când o întâlni pe Sara...
*

I

ată că veni în sfârşit şi ultima zi de şcoală a Sarei. Sălile
de curs ale clasei a VI-a se aflau la etajul al doilea, pe
culoarul din dreapta. Fetei îi plăcea să cuprindă în privirile-i
albastre, dincolo de fereastră, acea întindere de iarbă şi flori
a grădinii împrejmuită de gardul alb, strălucitor. Ştia exact
câte flori au înflorit, câte aveau boboci şi câte se ofileau din
pricina căldurii. Se împrietenise cu grădinarul şi de câte ori
avea timp lucrau împreună la înfrumuseţarea acestui colţ de
rai al şcolii.
Clopoţelul sună lung de câteva ori până când ultimii elevi
dispărură după poartă. Fata se aşeză în bancă cu coatele
sprijinite sub bărbie. Nu voia să ajungă acasă. Nu-i plăcuseră
niciodată orele de singurătate, aşteptând venirea mamei abia
după căderea întunericului. Un gând îi străfulgeră mintea. Se
ridică iute şi ieşi din clasă alergând pe culoarul tăcut spre
bibliotecă. Gândul că profesoara care îi ţinea locul doamnei
Amalia plecase, o făcea să se mustre că nu s-a gândit mai
devreme la asta. I se părea o idee grozavă să-şi caute ceva
de citit.
Ajunse iute înaintea uşii, oftă adânc, apoi o deschise
cu timiditate. Profesoara nu era acolo. Probabil că este la
secretariat, gândi liniştită. Păşi printre rafturi căutând cu
privirea o carte care să îi atragă atenţia, dar nu găsi nimic.
Zgomotul din spatele ei o făcu să tresară. Se întoarse.
– Aaa, tu erai!, spuse cu voce tare ridicând de lângă talpa
sandalei o carte cu coperțile de piele.

Cartea se mişcă iute în mâna ei, iar fata scoase un ţipăt
scurt şi-o scăpă din mână. Dădu să fugă, însă auzi o voce de
jos:
– Ridică-mă! Ridică-mă! Mă dor toate cele, fato! Destul
că tânărul ăla ciufulit m-a lăsat răsturnat pe raft atâta timp,
acum mă trânteşti şi pe podea?, comentă supărat răsfirându-şi paginile.
– Cred că mi se pare!, îşi spuse Sara, ştergându-şi fruntea
cu palma. Dădu câteva bucle la o parte.
Se lăsă pe genunchi, privi la paginile deschise din care
ieşeau cuvintele.
– Rămâi cu mine!, o rugă Quioc.
– Imposibil!, exclamă Sara.
– Nimic nu este imposibil!, răspunse el oftând. Nu-ţi fie
teamă! Pune-mă pe raft! Sau, mai bine, ia-mă cu tine, acasă!
Vrăjitoarea...
– Cine?
– Vrăjitoarea m-a transformat în ceea ce sunt acum... În
timpul dinastiei Quin Lin, începu el să sporovăie. Tata fusese
împăratul „Lianei Albastre”. Nimeni din familia noastră nu
făcea plecăciuni în faţa Vrăjitoarei... ştii tu... cea din Piaţa
Sfătuitorilor. Toţi se temeau de vrăjile ei. Bătrânii înţelepţi o
acceptau în Ziua Sfătuirii, ba chiar o invitau şi la Masa Pătrată,
când se luau decizii privind războaiele dintre „Liana Albastră”
şi „Liana Galbenă”... dar despre asta îţi voi povesti, dacă mă iei
la tine acasă... apoi îţi voi spune despre Bunicul...
– Care vrăjitoare? Vorbesc cu o carte...?
Sara ridică cartea de pe jos, dar era cât pe ce să o scape
iarăşi.
– Prinde-mă! Prinde-mă!, strigă Quioc îngrozit.
Cu siguranţă că nu ar mai fi suportat să se lovească iar cu
coperțile de podea. Sara îl prinse şi-l strânse la pieptul ei, apoi
se aşeză pe jos, lângă raft.
– Bunicul m-a numit Quioc, continuă el, simţind mirosul de
iasomie al fetei, nu mai ştiu care este numele dat de părinţii
mei. Va trebui să îl afli tu!
– Eu? Despre ce vorbeşti?
Mânerul uşii se mişcă iute. Profesoara se duse în grabă
să-şi ia lucrurile de pe birou.
– Şi eu trebuie să plec, la revedere!, zise Sara dând să se
ridice în picioare.
– Nu pleca!, o rugă în şoaptă Quioc.
Bibliotecara luă cheile din sertar, apoi plecă închizând-o
pe fată acolo.
– Din pricina ta voi sta aici toată vacanţa!, spuse ea
supărată. Dacă nu mă voi întoarce până diseară, mama mă va
căuta peste tot. Numai tu eşti de vină!, strigă supărată.
– Nu mai plânge, putem ieşi pe fereastră!, zise el liniştit.
Sara deschise larg fereastra. Se căţără şi trecu peste
pervazul înalt. Înainte de a trece pe cealaltă parte, întoarse
capul; cartea rămăsese pe jos. I se zguduiau paginile, de parcă
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nu era departe de locuinţa ei, aşa că, la scurt timp, se aflau în
camera ei. Nu uitase să-şi aducă şi un castron cu floricele şi
să dea cât mai tare sonorul la televizor pentru ca mama să nu
audă conversaţia cu noul ei prieten.
Razele lunii alunecau prin fereastra camerei. Aşa cum i-a
promis, Quioc mări cât putu de mult fiecare filă. Astfel, fata văzu
Vrăjitoarea, îi cunoscu pe părinţii prinţului, văzu întunericul
din stomacul Şarpelui cu Limbă de Foc, recunoscu biblioteca
şcolii, dar, mai ales, află numele adevărat al lui Quioc.
– Te voi ajuta!, spuse Sara entuziasmată. Acum ştia că îl va
putea salva. Măreşte încă o dată pagina cu Vrăjitoarea!
Quioc mări fila.
mai aveau puţin şi se rupeau. Se întoarse în bibliotecă şi se
aşeză pe jos.
– Ce este?
– Te rog, du-mă la tine acasă!
Quioc se deschise la pagina zece, apoi se răsfoi pagină cu
pagină şi-i arătă iute tot conţinutul până la sfârşit. Fata văzu o
parte din locurile în care se născuse acesta, castelul cu forfota
de slujitori, grădinile cu flori rare, chipul vrăjitoarei din Piaţa
Sfătuitorilor şi, mai ales, momentul în care zgripţuroaica îşi
îndreptase degetul arătător spre băiatul cu părul ca aurul, cu
coroană pe creştetul capului, care o privea îngrozit. Apoi îl
văzu transformându-se în multe foi albe închise într-o bilă
colorată care se ridica spre cerul mohorât, dus de vânt peste
mări şi ţări, departe de casa şi familia lui. Apoi imaginile
arătau alte locuri şi alţi oameni, o barcă şi un pescar, apoi alte
imagini necunoscute, iar pe ultima pagină biblioteca în care
se aflau în prezent.
– Nimeni nu te mai poate transforma în cel de odinioară,
îi zise Sara. Vrăjitoarea aceea nu mai există.
– Ling Sion avea o fiică, Niri. Era cea mai frumoasă
fiinţă de pe pământ. Fusese sortită să se căsătorească cu
fiul vrăjitorului Dion Liu, încă din copilărie. Urma să o ducă
la castelul lui, imediat ce Niri ar fi împlinit cinsprezece ani.
Întâmplarea a făcut să o cunosc la numai treisprezece ani. Am
vrut să o păstrez pentru mine. Ling Sion nu îl putea suferi pe
tata, deci fata nu-mi putea fi dată niciodată. Apoi o exilase pe
mama în Cutia de Mătase din Portul cu Liane, nu departe de
Ţinutul Piticilor cu Barbă de Mătase, nişte fiinţe îngrozitoare.
Am încercat să intru pe hotarul lor, dar fusese înconjurat cu
ţepuşe otrăvite. Nu puteam face nimic pentru a o salva. Ce s-a
întâmplat mai departe, îţi voi spune acasă la tine. Eşti singura
mea prietenă, te rog, nu mă părăsi!
– Bine, răspunse fata încrezătoare.
Sara sări peste pervazul ferestrei. Strada era acum înţesată
de oameni, iar întunericul se furişa printre cotloane. Trebuia
să ajungă iute acasă, mama ei urma să vină curând. Şcoala
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– Să nu ieşi în calea Vrăjitoarei, Quin Lin!, strigă servitoarea
în urma tânărului prinţ care cobora scările palatului înainte
de a se întâlni cu Vrăjitoarea.
– Quin Lin! Acestea este numele tău!
– M-au numit ca pe tata, zise gânditor auzindu-şi
adevăratul nume.
În acel moment câteva dintre pagini se amestecară cu
iuţeală. Sara privi uimită cum se şterg toate imaginile. Rămase
numai una, cea dinaintea scărilor palatului. Nici urmă de
Vrăjitoare.
– Îţi mulţumesc, Sara, spuse Quioc. În curând mă voi
întoarce în lumea mea. Vei rămâne prietena mea pentru
totdeauna!, spuse coborând scările până în faţa statuii din
grădină.
Titlul cărţii se modifică imediat. O privi lung pe Sara, apoi
dispăru pe dată. Luna se retrase încet de pe cer, iar soarele se
ivea strălucitor la marginea lumii.
A doua zi la amiază fata se aşeză la masa de lucru şi
aşternu în cuvinte povestea lui Quioc, împăratul cu părul de
aur, aşa cum o rugase neobişnuitul ei prieten. Aşa am aflat-o
şi eu şi v-am spus-o şi vouă.

„Cartea se mişcă iute

în mâna ei,
iar fata scoase
un ţipăt scurt
şi-o scăpă din mână.
Dădu să fugă,
însă auzi o voce de jos:
– Ridică-mă! Ridică-mă!”
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Lumea copilăriei
VRĂJITORUL DE PE MUNTE
nul, acela de a oferi oamenilor necăjiti

Ajuns acolo, se lungi pe iarbă, gân-

ceea ce îşi doreau şi de a le da o mână

dindu-se încontinuu la visul său de mă-

de ajutor.

rire şi înavuţire.

– Ia-o pe prima potecă ce îţi iese

– Doamne, de aş reuşi să mă fac

în cale şi la capătul ei vei afla o căsuţă

cunoscut în întreaga zonă, să conduc un

mică şi frumoasă în care vei găsi tot ce îţi

sat, să fiu primar, să fiu om ales şi toată

doreşti: haine şi mâncare. Stabileşte-te

lumea să mă ştie, voi avea şi eu o funcţie

acolo, nimeni nu te va deranja niciodată,

care să îmi aducă bani mulţi şi poate, de

îi trimise vrăjitorul acest gând omului

ce nu, îmi voi găsi şi o soţie.

sărman.

Cristina Gabriela Covaliu
Prozatoare

Trezindu-se după un pui de somn,

Trezindu-se din somnul său, bărbatul

omul plecă fericit spre căsuţa lui mică,

se gândi că visul poate înseamnă

sperând că mai devreme sau mai târziu

ceva şi porni pe cărarea din faţa lui,

acest vis se va împlini. Ajuns acasă,

nemaizăbovind nici o clipă.

mâncă resturile rămase şi se culcă, dar

– În fond ce am de pierdut? Nimic.

la scurt timp auzi bătăi puternice în uşă:

Dacă am să găsesc casuţă, voi intra. Dacă

– Bună ziua, domnule. Am venit cu

este goală, mă voi stabili acolo, iar dacă

o rugăminte, spuse un bărbat când uşa

proprietarul casei va veni să mă dea

se deschise. Eu locuiesc într-un sat din

afară, voi pleca negreşit.

apropiere şi am aflat că eşti om priceput

Omul merse şi merse până ce ajun-

în toate, deştept şi cumpătat. Noi am

se în mijlocul unei păduri, unde găsi o

vrea să vii în satul nostru, să ai grijă de

a poalele unui munte, pe unde

căsuţă de toată frumuseţea, după cum

el, să îl conduci şi să ne înveţi ce e de

zilnic treceau sute de oameni, trăia

îi spusese cineva în visul lui. Intrând în

făcut pentru că grânele noastre se usucă

un vrăjitor care le auzea fără să vrea

casă, nu mică îi fu uimirea când văzu

din cauza secetei şi nu mai avem nimic

gândurile. Unii dintre ei erau supăraţi

masa pregătită cu bucate alese, precum

de pus pe masă.

şi se aşezau o clipă pe iarbă, acesta

şi un pat moale, confortabil ce îl aştepta

Rămas înmărmurit, omul nostru îşi

ascultându-i fără voia lui. Şi astfel, într-o

într-un colţ şi toate cele necesare traiu-

dădu seama că şi cea de-a doua dorinţă

zi, se trezi cu un bărbat lângă el:

L

lui pentru un om sărac ca el. Mâncând pe

a lui se îndeplinise: va fi primar peste sa-

– Dacă aş avea şi eu o casă, chiar şi

nerăsuflate, adormi în patul moale, mul-

tul vecin, va avea bani mulţi şi o funcţie

una mică, nu foarte mare, aş putea trăi

ţumindu-i lui Dumnezeu pentru acest

înaltă.

fericit, fără să îmi fac atâtea probleme

gând.

– Voi veni negreşit şi voi găsi o solu-

unde să locuiesc pe arşiţă, pe vânt, pe

Astfel trecură câteva luni, însă băr-

ţie pentru recoltele voastre, spuse aces-

ploaie sau pe nor, pe zăpadă sau pe

batul se gândea neîncetat la cele întâm-

ta, făcându-şi bagajul şi părăsind micuţa

viscol. Din păcate sunt singur, nu am

plate, dându-şi seama că ceva la poalele

casă în care locuise ceva vreme.

familie şi umblu pe drumuri ziulica

acelui munte îi schimbase viaţa din rău

Ajuns în sat, bărbatului i se oferi o

întreagă, fără să mănânc nimic, cerşind

în bine. Deci se întoarse la locul cu pri-

casă şi mai mare, cu mai multe etaje şi

din loc în loc, gândea supărat trecătorul

cina cu ideea de a-şi spori averea, vrând

cu grădină frumoasă iar sătenii, fericiţi

cu haine ponosite, care zăbovise la

mai mult şi mai mult… în fond, de ce nu?

că îşi găsiseră în sfârşit un conducător,

poalele muntelui unde locuia vrăjitorul.

Dacă într-adevăr exista ceva la care el

îi oferiră în dar o mulţime de bunătăţi

putea să îşi pună o dorinţă, cu siguranţă

de-ale gurii, haine frumoase şi mobilă

se va împlini.

scumpă.

Fără să stea pe gânduri vreo clipă,
acesta din urmă îşi puse în aplicare pla-
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– Ia te uită! Şi a doua dorinţă a fost îndeplinită şi o duc

Înfuriat la auzul acestor cuvinte, vrăjitorul îşi dădu seama

chiar mai bine decât prima dată!, se gândea acesta neîncetat.

ce greşeală făcuse. El nu ajutase un om sărman să îşi ducă

Aşa că începu să conducă satul şi, cu multă pricepere, reu-

traiul liniştit mai departe. Ajutase un om rău, hapsân, dornic

şi să fie de folos. După puţin timp, bărbatul cunoscu o femeie

de avere, un om prefăcut care voia să fie precum un zeu.

din sat cu care se căsători şi făcură nuntă mare, întemein-

– Aşa ceva nu se poate!, strigă vrăjitorul din munte iar

du-şi o familie, după cum îşi dorise. Dar fiindcă satul ducea în

glasul lui răsună ca un tunet. Niciodată niciun om nu va

continuare lipsă de ploi şi foametea se instala rapid, acesta fu

avea această putere pe pământ! Eu nu voi permite asta şi, ca

nevoit să se întoarcă la munte, unde îşi mai puse o dorinţă:

pedeapsă, te vei întoarce de unde ai plecat! La nimic!

– Îmi doresc să plouă mult, recoltele să crească, grânele

După ce pământul se cutremură, bărbatul se trezi la

să fie mănoase, oamenii să aibă ce mânca iar eu să am mai

poalele muntelui, sărac lipit, cu hainele rupte şi ponosite,

mult: o familie mai mare, copii mai mulţi, o funcţie şi mai

flămând şi fără nimic. Ce se întâmplase? Fusese doar un vis

importantă, să conduc mai multe sate şi oraşe şi să am şi mai

sau fusese pedepsit?

mulţi bani.

Plângând şi regretând ceea ce făcuse, omul îşi dădu

– Este a treia oară când acest bărbat îmi cere mereu şi

seama că nechibzuinţa lui şi setea de înavuţire îl aduseseră

mereu mai mult, fără să se gândească o clipă că a primit toate

pe drumul pierzaniei. Era ca înainte, sărac lipit. Oare de ce

aceste lucruri fără meritul său, doar punându-şi dorinţe la un

trebuise să ceară mai mult şi mai mult, mereu tot mai mult?

munte ce i le împlineşte. Sper ca aceasta să fie ultima dorinţă,
gândi vrăjitorul de la poalele muntelui.

– Să vă fie învăţare de minte vouă, oamenilor, care sunteţi
dornici de înavuţire şi nu vă bucuraţi de momentul prezent şi
de lucrurile pe care le aveţi! De acum înainte eu, ca vrăjitor al

Î

ntors în sat, omul constată că ploile începuseră şi nu

acestui munte, nu voi mai îndeplini niciodată nicio dorinţă a

mai conteniră până ce pământul hrăni holdele, iar

niciunui om ce va trece pe lângă mine şi va cere ceva fără să

acestea la rândul lor hrăniră oamenii, aducându-le bucurie şi
bunăstare. Fiind apreciat şi iubit de săteni, aceştia îi propuseră
să conducă şi satele vecine, ba chiar oraşul cel mai mare din
apropiere, fiind peste toate stăpân.
Soţia sa îi născu trei copii în anii ce veniră şi astfel familia
lui se mări, aşa cum îşi dorise. Averea sa creştea şi, mutat
într-o casă şi mai mare din oraşul vecin, deveni acum cel mai
cunoscut om din întreg ţinutul, oamenii venind să îi ceară
părerea despre toate lucrurile ce se întâmplau în ţinut.
Casa sa era cea mai mare şi mai frumoasă, nu se asemuia
cu a celorlalţi orăşeni, arăta ca un castel, iar el era îmbrăcat
ca un prinţ, în veşminte din mătase ce luau ochii tuturor,
căpătând stima şi respectul oamenilor.
– Dar de ce să mă opresc aici?, gândi omul într-o bună
zi. Pot ajunge şi mai sus de atât, aş putea conduce întreaga
planetă, să fiu stăpân peste toate oraşele lumii, să mă ştie
toată lumea de frică, să fiu înţeleptul tuturor, să hotărăsc
soarta oamenilor şi să capăt şi mai multă avere, mult mai
multă decât am acum.
Zis şi făcut. Bărbatul se întoarse într-o zi la muntele care
îi îndeplinise toate dorinţele şi, aşezându-se la poalele lui, îl
rugă din nou:
– Te rog, ajută-mă de data aceasta să fiu cel mai puternic
om de pe pământ, să am viaţă lungă, să nu mor niciodată, să
conduc toată planeta, să îmi însuşesc averile tuturor şi toţi
oamenii să îmi ştie de frică, supunându-se poruncilor mele de
acum şi până la sfârşitul lumii.
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„La poalele unui munte,

muncească, spuse supărat vrăjitorul de pe munte.

pe unde
zilnic treceau
sute de oameni,
trăia un vrăjitor
care le auzea
fără să vrea gândurile.
Unii dintre ei erau supăraţi
şi se aşezau o clipă pe iarbă,
acesta ascultându-i
fără voia lui. ”
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Lumea copilăriei
DOR DE COPILĂRIE
Mi-e dor de porumbelul
Cu-aripi de catifea,
S-aud lătrând căţelul
Ce-oriunde mă-nsoţea.
Mi-e dor de frăţiorul
Cu părul tot inele,
Să simt iarăşi fiorul
Pocnind în mâini zorele.
Mi-e dor de glasul mamei
Ce blând mă alinta,
De chipul drag al tatii
Cum încercat zâmbea.

Lidia Batali
Poetă, prozatoare
Membră a Uniunii Scriitorilor
din România

Mi-e dor să port cunună
Din fire de narcise,
Mi-e dor de zâna bună
Ce mă-nsoţea prin vise.
Mi-e dor de săniuţa
Zburând pe derdeluş,
Mi-e dor de bunicuţa,
De ciucurii din pluş,
Mi-e dor să văd la geam
Doi guguştiuci pereche
Şi să-mi atârn din ram
Cireşe la ureche.

Mi-e dor de casa-n care
Fetiţă am crescut,
De fiecare floare
Cu-aromă din trecut.

Mi-e dor să simt din nou
Miros de marmeladă,
Mi-e dor de-un bibelou,
De nucul din livadă.

Mi-e dor să văd pădurea
Abia şoptit foşnind,
S-ascult cu gându-aiurea
O mierlă ciripind.

Mi-e dor de-ai mei bunici
Pe bancă la portiţă,
S-adun iarăşi furnici
În mâna de fetiţă.

Mi-e dor de gârla mică,
De sălcii străjuită,
De prima păpuşică
De la părinţi primită.

Mi-e dor s-alerg pe-afară
Desculţă-n iarba mare
Şi orice zi să-mi pară
Că este-o sărbătoare.

Mi-e dor să port rochiţa
Cu fluturaşi pe ea,
S-alerg prin poieniţa
Ce-n flori mă răsfăţa.
Mi-e dor şi de motanul
Torcând pe sobă-alene,
Mi-e dor să văd curcanul
Cum se înfoaie-n pene.

Ilustrații de Tina Pioraș
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Lumea copilăriei
POEZII
Floare de câmp

Victoria Milescu
Poetă, prozatoare
Membră a Uniunii Scriitorilor
din România
Fotografie de Ion Lazu

Vara
Cine-i din lumea asta mare
Mai caldă, mai înfloritoare
Plină de cântece, de joc
De zile bune, cu noroc
Şi de amieze dezmierdate
De nopţi cu lună, argintate
La mijlocul de an venind
Prin lanurile unduind
Şi prin păduri şi largi fâneţe
Cu flori de mac ne dă bineţe
Dogoarea şi-o mai potoleşte
Pe malul mării când soseşte
Ea face plajă şi înoată
Ce dacă e puţin mai... coaptă
Copii, desigur aţi ghicit
E Vara, anotimp iubit
Bineînţeles, nu-i de mirare
Atunci este vacanţa mare
Cu-atât de multe bucurii
La meritaţi din plin, copii!
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Sunt floare de câmp sfioasă
Pajiştea e a mea casă
Încă de la primii zori
Dau cu rouă pe-ochişori.
Când apare soarele
Îmi răsfir petalele
Din mândreţea de fustiţă
Parfumată şi pestriţă
La subraţ, mai mititel
Am şi eu un bobocel
Care-şi saltă-ncet, încet
Căpuşorul violet.
N-aş putea trăi vreodată
Dădăcită, conservată
În grădinile savante
Ori în sere, printre alte
Ciudăţenii mai umile
Studiate prin lentile...
Nici acolo n-aş trăi
În acele florării
Aşteptând cumpărătorii
Până când mă trec fiorii!
Mie-mi place-n câmpul verde
Vântul să îmi bată-n plete
Sunt şi eu o alintată
Deşi nu-s aristocrată
Soarele când mă zăreşte
Peste creştetu-mi, regeşte
Aur varsă el, ceresc
Fiindcă ştie că-l iubesc...
Mărul
Chiar de acolo am venit
Din raiul sfânt şi înflorit
Eu nu-s o fructă oarecare
Dar m-am obişnuit, se pare
Cu traiul vostru pământesc
V-am îndrăgit şi vă hrănesc
Din miezul dulce-aromat
Credeţi-mă, nu-i un păcat
Să guşti tot ce e bun, frumos
Şi să culegi ce-i de folos!
Sunt roşu dacă mă priveşti
Sunt chiar de aur, în poveşti
Şi verde-n unele păduri
Dar să mă rupi, nu te înduri
Fiindcă observi că sunt isteţ
Deşi pot fi şi...pădureţ
În toamnă-i sărbătoarea noastră
Când merele-o pornesc de-acasă
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Să-şi facă-un rost, să-şi facă-un nume
Vă îmbie: lume, lume, lume
Veniţi la mere parfumate
Un măr pe zi e sănătate!
– De tai o feliuţă mică
Să ştii că mie nu mi-e frică!
Zâmbeşte mărul tinerel
În mâna unui băieţel
Nu sunt deloc supărăcios
Căci ştiu că eşti cam pofticios
Să te faci mare şi voinic
Să semeni şi cu mine-un pic
Fii sănătos şi roz la faţă
Să ai mereu poftă de viaţă!
Toamna
Când frunza viţei rugineşte
Când jarul fructelor sporeşte
Şi mustul fierbe în pahar
Când grânele sunt în hambar
Atunci vin eu cu mere, pere
Gutui şi prune cam rebele
Eu, Toamna, vă spun în surdină
Sunt cea mai bună gospodină
Cu şorţ în brâu, nu mă sfiesc
Conservele să pregătesc
Legume proaspete şi grase
Le-adorm în sticle pântecoase
Pe rafturi, sus, în borcănele
Sunt o minune de peltele
Pun varză acră în butoaie
Mai fac să cadă câte-o ploaie
Fiindcă aşa e în tipic
Mai joc la câte-o nuntă-un pic
Şi, iată, până să apun
Pe toţi acasă vă adun
Iar pe copii îi iau în poală
Să îi aduc din nou la şcoală!
Fruzulița veștedă
Sunt o frunză efemeră
La sfârşit de carieră
Asta este soarta mea
Să mă ofilesc... toamna
Plâng deşi e fără rost
Şi cât de frumoasă-am fost
Toată vara chiar vedetă
Cu răcoarea mea discretă...
Dar ca-n orice recital
Totul are un final
Păsărelele-au plecat
Este frig şi înnorat
Nu pot prinde-un bob de rouă
Sau de ploaie-atunci când plouă
Cu nervurile-mi chircite –
Degete prea obosite
Vântul aspru mă va smulge
Oare unde mă va duce?

Nicolae Tonitza, Rachiş Ali, fetiță tătară
la Balcic, desen în cerneală, 1936

Trecători cu paşii grei
M-ar putea strivi pe alei!
Dar, deşi-n această stare
Nu-s chiar nefolositoare
De mă strângeţi pe-un făraş
Pot să fiu un covoraş
Aşezat în acest fel
Lângă-un tânăr copăcel
Ocrotesc lăstarii noi
Când e iarna mai în toi
Şi, mai ştii, la primăvară
Poate că înfrunzesc iară...
Certărețele
Pe masa din bucătărie
E foarte multă gălăgie:
– Ce cauţi tu, aici, cu noi
Înfăşurată-n mii de foi
Şi ce mustăţi ai, ce miros
Zău, care e al tău folos?
Întreabă o coaptă portocală
Şi o lămâie pală, pală.
– Nu vă legaţi de-al meu aspect
Poate că nu-i cel mai cochet
Dar de nu-s eu, nicio mâncare
Nu are nicio căutare.
– Noi suntem dulci sau acrişoare
Poate puţin cam rotunjoare
Însă atât de parfumate
Şi supervitaminizate
Venim tocmai din ţări străine...
– Nici mie nu îmi e ruşine
Chiar dacă sunt autohtonă
Am mulţi admiratori în zonă!
– Chiar şi copiii? Ca să vezi!
De muşti din ea plângi, lăcrimezi
Te arde, ustură, înţeapă
Şi vai nu e decât o... ceapă!
– Ei, da, o ceapă, asta sunt
Deşi crescută în pământ
Toţi tremură când mă ivesc
Microbii, despre ei vorbesc!
Am, sigur, un parfum mai greu
Însă acesta-i şarmul meu
De n-aş fi eu cu-acest „defect”
N-aţi mai putea fi voi... desert!
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Filosofie politică
„NOUA PUTERE”
SAU PERSONALIZAREA PUTERII
cei care au un calculator încă înainte

Pe de altă parte, politicile actuale

de a învăţa să citească. Profesori care

sunt determinant pragmatice, adică fun-

încă mai cred că „repetiţia este mama

damentate ştiinţific dacă nu chiar direct,

învăţăturii” predau chiar şi la licee, în

ori la nivelul cel mai înalt al cunoaşte-

vreme ce alţii experimentează unele

rii într-un domeniu sau altul, cel puţin

dintre cele mai fertile experimente de

la nivelul de cunoaştere şi informare al

individualizare a instrucţiei.

expertului. Această fundamentare este

Rezultatul, o situaţie hibridală cu

destul de prudentă şi se bazează mai

un important potenţial exploziv sau în

ales pe cercetări cu caracter empiric. Si-

orice caz cu o mare disponibilitate spre

tuaţie normală, având în vedere efectele

anomie socială. Alimentarea mediilor

pe care le-a produs subordonarea ideo-

infracţionale şi stimularea negativă a

logică a ştiinţei în sistemul comunist.

instinctului de putere şi al forţei brute

Această adevărată mutaţie, corelată

vor fi doar unele dintre influenţele cele

cu revoluţia informaţională, aduce o

mai nocive.

schimbare în chiar natura puterii: cel

Revoluţia

despre

care este capabil cu adevărat să rezolve

care se vorbeşte atât, a generat un nou

probleme posedă o anumită putere, ba

Nicolae Lotreanu

tip de putere – puterea informaţională,

chiar realitatea şi totalitatea puterii dacă

acţiunea

cunoştinţe

aceste capacităţi sunt dovedite. Cum se

Doctor în filosofie, politolog

obiective asupra unui domeniu dat. Acest

întâmplă ca acesta să obţină încrederea

fapt a produs cel puţin două efecte. Pe

celorlalţi, iar puterea lui să devină

de o parte, ideologiile şi-au pierdut

legitimă? „Prin competenţă şi specializare

valoarea euristică şi astfel influenţa lor

funcţională dificil de înlocuit. Expertul

a fost marginalizată. Astăzi nici un partid

este singurul care dispune de savoir-faire,

nu mai acordă atâta importanţă ca în

de cunoaşterea şi experienţa contextului

secolul trecut ideologiei sau doctrinei;

care îi permit să rezolve anumite probleme

pentru multe dintre ele acestea sunt

cruciale pentru organizaţie. Poziţia sa este

simple elemente de decor sau de

deci mult mai bună în negocierea atât cu

oexistenţa” unor stări incompa-

imagine. Încă mai există grupuri sociale

organizaţia, cât şi cu colegii. Din momentul

tibile, din punct de vedere

atrase de ideologii, pe de o parte, iar

în care de intervenţia sa depinde bunul

temporal, în societăţile actuale gene-

pe de alta tradiţia asupra conceperii şi

mers al unei activităţi, al unui sector, al

rează surse potenţiale de conflict şi

acţiunii unui partid include doctrina

unei funcţiuni foarte importante pentru

perturbări

fluxului

printre elementele fundamentale. Totuşi,

organizaţie, el va putea să o negocieze în

educaţional. Mai ales în cele mai

partidele cele mai moderne se constituie

termeni de avantaje sau privilegii.” 1

slab

„C

importante

ale

pe

informaţională,

baza

unor

contraste

astăzi pe principiul catch all parties şi nu

Această putere este însă legată

frapante, sesizate de o mass-media

se mai adresează unui anumit segment

de „adeziunea unui grup la concluzii-

avidă de spectacol doar atunci când

al societăţilor. Strângerea tuturor părţi-

le expertului”, cum sesizează Philippe

întâlnirile dintre lumi anacronice sunt

lor în jurul unor proiecte politice bine

Bernoux. Expertul poate propune soluţii

senzaţionale.

conturate se dovedeşte mai productivă

dezvoltate

întâlnim

Copii născuţi într-un mediu aproape
de trogloditism sunt contemporani cu
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decât acţiunea politică centrată pe un
grup social sau altul.

1
Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’Acteur
et le Système: Les contraintes de l’action
collective, Paris, Le Seuil, 1977, p. 72.
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bune, dar dacă nu sunt acceptate, ele rămân literă moartă. „Ne
aflăm astfel în inima raţionalităţii weberiene şi a scientismului
taylorian. Idealul dominaţiei raţionale are tendinţa să se
încarneze în expertiză, ideal relevat de diviziunea muncii propusă
de Taylor. «Ştiinţa», obiect de veneraţie pentru societatea noastră
tehnică, este legitimată de tot felul de instituţii, între care şcoala
şi specialiştii pe care aceasta îi produce. Omul de ştiinţă ne apare
astfel ca cel care nu poate fi contestat.” 2 Or, eşecurile sale sunt
legate de această intangibilitate a cunoaşterii: „pentru că
este cel mai competent, decizia sa nu poate fi decât bună. Dar
o decizie nu are sens doar în ea însăşi, ci în legătură cu grupul
social în care se va aplica. Puterea expertului este întotdeauna o
putere periculoasă.” 3
Periculoasă, e drept, dar astăzi de neocolit. Mai ales că
actualele mijloace de comunicare pot aduce rapid notorietate
expertului şi rezultatelor obţinute de acesta. Iar notorietatea,
prin forţa lucrurilor, aduce autoritate. Prin această relaţie
mijlocită de media se produce o nouă personalizare a puterii.
În aşa fel încât expertul cel mai notoriu are succes prin chiar
succesele sale devenite notorii şi este preferat de organizaţii
înaintea altora care pot fi mai competenţi. Contextul este
astfel important pentru ca puterea expertului să fie acceptată,
dar tot contextul poate să denatureze această putere.
Ghiţă Ionescu o numea o nouă putere. „Din punct de vedere
filosofic, consecinţa principală a revoluţiei informaţionale este
prioritatea evidentă a cunoaşterii. Un om modern trebuie să
posede «cunoaştere» în două sensuri. Este vorba, pe de o parte, de
cunoaşterea specializată, proprie meseriei sale, de medic, de pilot,
de economist, de electrician sau inginer. Omul modern trebuie
să fie la curent mult mai profund, mai analitic şi fără întârziere
cu ceea ce se impune, în virtutea ştiinţei, în practica meseriei
sale. În al doilea sens, omul modern este, fie că vrea fie că nu
vrea, informat la zi cu tot ce se petrece în lume. Mijloacele de
transmisie imediată a informaţiei, radioul, televiziunea (şi, în mod
mai personalizat, telefonul şi faxul) îl întâmpină cu imaginile
şi vocile lor acasă, pe stradă, la locul de muncă. În acest fel
cunoaşterea modernă inundă viaţa zilnică a cetăţenilor lumii şi îi
face să participe personal la evoluţia evenimentelor mondiale.
Benjamin Barber, un politolog modern american, vorbeşte
în cartea sa Strong Democracy despre teledemocraţie – ca o
nouă formă de participare, cu condiţia desigur ca televiziunea şi
mediile de informare în general să nu fie controlate de nici un
stat. «Glasnost», eliberarea mediilor de informare, a dus, în câteva
săptămâni, la prăbuşirea imperiului sovietic.” 4
2
Philippe Bernoux, La sociologie des organisations. Initiation
théorique suivie de douze cas pratiques, Paris, Éditions du Seuil, 1985,
p. 124.
3
Ibidem.
4
Ghiţă Ionescu, Investigarea comparativă a politicii comuniste,
traducere din limba engleză de Radu Paraschivescu; cu o prefață a
autorului pentru ediția în limba română, București, Editura Humanitas,
1992, p. 16.
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semenea putere inundă viaţa umană şi produce un adevărat şoc al viitorului, cum se exprima Alvin Toffler.
Ea ajunge la îndemâna oricui şi schimbă astfel radical
raporturile dintre stat şi societatea civilă. Dar înainte de
a-şi dezvălui potenţialităţile pozitive, avea să deruteze noile
generaţii îmbibate de literatura existenţialistă şi câştigate de
convingerea că existenţa umană este absurdă. Deşi, paradoxal,
noua putere aducea cu sine posibilităţi noi şi importante în
favoarea apărării cetăţeanului în faţa Molohului statal, acesta
avea să reacţioneze, derutat şi şovăitor, cu totul inadecvat.
„Noile instrumente de cunoaştere mecanică, scria Ionescu,
cunoaştere mai puternică decât cea umană, agravau dintr-o
dată vechiul sentiment uman că toată existenţa este absurdă.
Revoluţia studenţilor americani, francezi şi, mai apoi, a colegilor
din toată lumea liberă a fost o manifestare zguduitoare a
acestui sentiment al absurdului. Nu trebuie să uităm că în multe
universităţi studenţii spărgeau calculatoarele şi le aruncau pe
fereastră.
«Moartea omului», proclamată de Foucault, şi filosofia
deconstructivistă a lui Derrida marcau pierderea coerenţei ce se
mai putea găsi în existenţialismul lui Heidegger şi, inspirat din
acesta, în cel al lui Sartre. O generaţie întreagă de intelectuali, în
lumea occidentală, păşea tot mai adânc în fundătura constituită
de o viziune din ce în ce mai negativistă, hedonistă şi regresivă,
în direcţia potrivnică progresului. Evazionismul în viciu, droguri
şi revoltă era noua atitudine adoptată.” 5
Iată că înainte de a fi folosite din plin pentru lărgirea
şi consolidarea libertăţilor, noile mijloace informatice erau
recuzate. Tinerii erau sceptici şi exclusivişti şi nu erau dispuşi
să primească nimic de la o societate pe care nu o simţeau
deloc a lor. Prima reacţie nu avea însă să dureze prea mult şi
tocmai ei au folosit şi au dezvoltat din plin aceste mijloace, în
aşa fel încât au devenit accesibile aproape pentru oricine, iar
democraţiile occidentale au devenit mult mai funcţionale.
Se susține că revoluţia informaţională a adus beneficii
importante democraţiilor occidentale, în vreme ce, în Est, s-a
dovedit factorul decisiv al prăbuşirii comunismului. În fond,
este adevărat. Efectele sale nu au fost însă directe, la fel
cum praful de puşcă descoperit în China nu a dus la apariţia
armelor de foc.
Important de reţinut ar fi faptul că această revoluţie, ca
să-şi arate deplin efectele prin care poate fi considerată o
nouă putere, are nevoie de un sistem politic democratic care
să asigure libera circulaţie a informaţiei. Altfel, informaţia
constituie putere potenţială care se actualizează doar în
zone sociale restrânse, fără a cuprinde medii semnificative.
Informaţia devine putere numai în condiţiile în care circulaţia
ei este generalizată în societăţi care nu pot supravieţui fără
comunicare între instituţii şi cetăţeni. Şi, în plus, este în bună
măsură subutilizată în societăţile în care individul uman
5

Idem, pp. 17–18.
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este înseriat în categorii şi mase amorfe, în care deci aportul
individului este considerat nu numai non-necesar, dar chiar
nedorit.
Societăţile cu o democraţie cuprinzătoare şi complexă
stimulează la fel de complex dezvoltarea capacităţilor personale. Personalizarea prezenţei sociale ca şi personalizarea
puterii obţine astfel o mai mare consistenţă. În asemenea
societăţi putem identifica mai multe surse de personalizare
a puterii.
Prima ar consta în gradul de competenţă personală. Posibilitatea de a atinge grade înalte de competenţă este
nelimitată pentru orice individ. În acest domeniu, al egalizării
şanselor de pregătire, societăţile pluralist-democratice au
atins performanţe notabile. Dobândirea unor capacităţi proprii, dovedirea lor prin acţiune, atestarea lor prin rezultate
obţinute în comunităţi determină atât accesul la actul de putere, cât şi exercitarea lui în condiţii de eficienţă.
Sursele puterii vin apoi din capacităţile personale de a
stăpâni relaţiile cu mediul înconjurător, cu contextul în care
individul îşi exercită acţiunea. Mai ales aici informarea şi
comunicarea au o importanţă covârşitoare, mai ales că acestea
permit stăpânirea incertitudinilor care pot afecta o organizaţie
sau alta. Iar relaţiile cu alte organizaţii sau cu clienţii, care
sunt în sarcina departamentelor de PR, cer în plus anumite
calităţi individuale care nu pot fi în nici un caz înlocuite cu
nimic. Există întotdeauna ceva inefabil în comunicare pe care
doar experienţa şi calităţi personale asemănătoare îl pot face
perceptibil. Ponderea acestuia poate fi de multe ori decisivă.
Organizarea unei bune reţele de comunicare este cea mai
dificilă întreprindere. Pe acest flux se produc cele mai multe
defecţiuni de receptare a unei informaţii sau decizii care aduc
după sine dificultăţi sau distorsiuni în execuţie. Comunicarea
nu trebuie privită doar ca o relaţie emiţător/comunicator –
receptor în care circulaţia informaţiilor are un singur sens.
O comunicare reală are întotdeauna un dublu sens, un
dus-întors uneori extrem de preţios pentru corectarea unei
decizii sau strategii, fapt ce se poate dovedi vital pentru eficienţa actului de putere. În întreagă această relaţie
calităţile personale sunt extrem de importante şi nimic nu
poate fi gândit în mod abstract în organizarea unei reţele de
comunicare.
În sfârşit, în toată această problematică, o sursă de
putere importantă este utilizarea şi respectarea de reguli
organizaţionale. „Membrii unei organizaţii sunt cu atât mai
câştigaţi într-o relaţie de putere, cu cât stăpânesc cunoaşterea
regulilor şi ştiu să le utilizeze. Marile organizaţii şi-au familiarizat
membrii şi utilizatorii cu ideea că nu te poţi descurca bine, şi
deci nu poţi exercita o presiune eficace, decât în măsura în care
regulile sunt cunoscute.” 6
O situare corectă a liderului într-o structură funcţională
de putere este posibilă numai în societăţi democratice. Iar o
6

Philippe Bernoux, op. cit., p. 165.
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societate democratică implică în mod necesar legitimitatea
puterii. Un regim politic în care oportunismul este regula
de bază a promovării liderilor, iar clientelismul este forma
predominantă de solidaritate socială se îneacă mai devreme
sau mai târziu în corupţie, datorită prevalenţei factorilor
subiectivi în actele de exercitare a puterii.
Or, „o corupţie mare este un simptom de delegitimare a
regimului. Căderea regimurilor este adesea precedată de o
generalizare a corupţiei, cum a fost cazul prăbuşirii dinastiei
imperiale în China, a regimului şahului în Iran şi a nomenklaturii
sovietice. Multiple mărturii denunţă corupţia instituţionalizată în
Africa. Ultima redută a unui regim este rezistenţa judecătorilor
în faţa corupţiei. Când sunt şi ei contaminaţi, nu mai există nici
o speranţă pentru cetăţeni. Poate fi atunci prezisă o criză de
legitimitate”. 7
Corupţia generalizată poate fi şi consecinţa unei destabilizări de durată a sistemului politic care aduce după sine
o criză cronică a autorităţii instituţiilor vitale ale statului, cum
este cazul în România. În aceste condiţii, regimul politic a
supravieţuit datorită unei prevederi constituţionale salvatoare
impuse de experienţa comunistă: limitarea mandatelor de şef
al statului. O nouă legitimare izvorâtă din alegeri poate asigura
răgazul unei lupte eficiente împotriva corupţiei, dacă există
voinţă politică suficient de influentă în noua guvernare.
Cel mai grav pericol în formarea şi selectarea liderilor
îl constituie posibila promovare în masă a două tipuri de
personalităţi: oportunistul profitor şi avidul de putere. Foarte
interesant este faptul că ambele tipuri abundă întotdeauna
în momentele de schimbare a regimului politic sau chiar
de sistem. Dacă primul se estompează în legături de ordin
mafiot, având ca scop principal convertirea puterii politice în
avantaje personale sau de grup, cel de-al doilea se avântă în
demersuri populare, în legături directe cu masele şi sfârşeşte
fie prin a deveni un lider mistic, tiran sau dictator, fie prin a
eşua ca demagog sau emul caricatural.
Situaţia se agravează în societăţile în care schimbarea
sistemului politic impune o tăietură profundă în sistemul de
formare a liderilor. Căderea comunismului este exemplară
în acest sens, iar analizele detaliate ale acestui eveniment
lipsesc încă. Procesul de formare a liderilor, bine cristalizat şi
caracterizat printr-o stabilitate pentru unii chiar prea rigidă,
se va implementa cu greu în aceste condiţii; nevoia de lideri
noi este foarte presantă, în vreme ce oferta de lideri vechi
este prea abundentă şi prea la îndemână.

„Revoluţia informaţională a

7
Mattei Dogan, Sociologie politică, București, Editura Alternative,
1999, p. 22.

generat un nou tip de putere –
puterea informaţională.”
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Academica
DESPRE GNOZĂ ȘI GNOSTICISM (1)
Orient, de la care le-a preluat elenismul

lumea dinafară ca dintr-o închisoare, ca

(Reizenstein). Jean Danielou consideră

dintr-un adânc întunecat, nu de-a dreptul;

că „Fondul filosofic de unde se ivesc

ei mai știu că filozofia vede lămurit cum

gnosticii este același cu cel al apologeți-

grozava putere a închisorii își are izvorul

lor creștini și al autorilor hermetici:

în dorință; cum prin aceasta omul este

medioplatonismul.” 1 Este gnosticismul o

până într-atât de legat încât omul devine

filosofie influențată de filosofia greacă, el însuși făuritorul propriilor lanțuri. [...],
este el un fenomen religios izvorât din iu- filozofia, luându-și sarcina să-l elibereze,
deo-creștinism sau este o religie inde-

ea-i dovedește că observarea lumii prin

pendentă? Ar putea fi un fenomen sin-

ochi, urechi sau alte simțuri este plină de

cretic? Au precedat gnosticii pe creștini, înșelăciune; ea-l sfătuiește să se despartă

Geta Coiciu Deleanu
Muzeograf, doctorand, Facultatea
de Filosofie, Universitatea din București

după cum afirmă unii savanți, printre care

de acestea, pe măsură ce folosința lor nu

Danielou și Burkitt ? Sau au izvorât chiar

mai este o necesitate; ea-l îndeamnă să se

din creștinism? Acestea sunt întrebări

reculeagă în sine, să se concentreze și să

la care încerc să răspund în cele ce ur-

nu se încreadă nimănui decât sieși, pentru

mează, sub rezerva timpului limitat de

ca, oricând va avea ceva de cercetat, el

studiu al unei bibliografii de importanță

să fie singur, cu sine; numai așa sufletul

mare ce cuprinde mai multe puncte de

poate înțelege ceva din realitatea în sine

vedere.

a lucrurilor pe când cele ce le va percepe

În Republica, Platon face distincția

prin simțuri sunt uneori într-un fel, alteori

între știință și opinie: prima se referă la

în altul, și nu-i arată de loc adevărul; ea-i

realitate, iar a doua la aparență. Știința

spune că ceea ce sufletul vede prin simțuri

aparține intelectului ce trimite la „ceea ce

este numai lumea perceptibilă și vizibilă,

este”, în timp ce opinia care desemnează

pe când el însuși este în măsură să va-

2

dă și o altă lume, care-i neperceptibilă,

ercetările arheologice au scos la

Prin intelect se ajunge la cunoașterea

însă inteligibilă”. 3 Lumea ca închisoare a

iveală obiecte de tip gnostic din

adevăratei realități, cea invizibilă, în

sufletului și filosofia ca eliberatoare a lui

primele secole după Hristos (creștine,

timp ce opinia dă seamă de partea

prin cunoaștere sunt termeni pe care-i

necreștine și creștinate) în teritoriile

sensibilă a lucrurilor și fenomenelor. vom întâlni la gnostici. Spre deosebire

fostului Imperiu Roman, inclusiv în Ro-

Este posibil ca gnosticismul să își aibă

de gnostici însă, Demiurgul din Timaios,

mânia, în așezări unde au fost făcute

rădăcinile chiar la Platon. Ipoteza este

care stă la baza nașterii lumii imitând

descoperiri creștine. Prezența lor pune

posibilă, dar nu știm dacă și veridică. lumea absolută a Ideilor, este bun

întrebări cu privire la proveniența lor

În dialogul Fedon, Platon, prin gura lui

pentru lume cu toate imperfecțiunile

și la originile gnosticismului, la even-

Socrate spune: „Iubitorii de învățătură

ei. Plotin, care cunoștea și elenismul și

tualele interferențe între creștinism și

știu că filozofia primește sufletul cu

gnosticismul, îl considera pe acesta din

gnosticism, între imaginile și simbolurile

adevărat înlănțuit de trup și unit cu el;

urmă „o formă dezgustată de elenism”,

creștine și cele gnostice. Pentru a clarifi-

prin aceasta sufletul este silit să cerceteze

conform lui Danielou și există autori

aparența, se referă la „ceea ce devine. ”

C

care-l consideră pe Plotin antignostic,

ca aceste probleme întâlnite de-a lungul
cercetării mele, am decis să dedic un capitol gnozei și gnosticismului.
Există savanți care consideră că
gnosticismul își are originile în filosofia
greacă (Harnack), alții le situează în

1

Jean Danielou, Biserica primară. De la
origini până la sfârșitul secolului al III-lea,
București, Editura Herald, 2008, p. 165.
2
Platon, Opere, vol. V, Cuvânt prevenitor de
Constantin Noica, traducere, interpretare, note
de Andrei Cornea, Republica, 534a, București,
Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.

dar tributar totuși gnosticismului în ceea
ce privește negativitatea atribuită de el
3
Platon, Dialoguri, Fedon, 82e, 83a, b,
p. 359, București, Editura pentru Literatură
Universală, 1968.
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materiei. Platon vorbea despre lumea sensibilă ca aparență

considerații, gnosticismul rămâne o gândire diferită de

a lumii reale ca lume a Ideilor. Oare această aparență n-am

creștinism. Polemicile antignostice ale apologeților creștini,

putea s-o comparăm cu acea cunoaștere iluzorie a gnosticilor

dar și invers, polemica gnosticismului cu creștinismul re-

(pseudonymos gnosis), sau „gnoza pseudonimă”, mincinoasă

prezintă semnul acestei disjuncții și incompatibilități, după

despre care Timotei este avertizat de Sfântul Apostol Pavel?

Culianu. Deși întrebările gnosticului sunt fine și nuanțate,

(I, Timotei, 6, 20-21): „O, Timotei, păzește comoara ce ți s-a

veridice și legitime, dovada unor frământări pe care omul în

încredințat, depărtându-te de vorbirile deșarte și lumești și de

genere și le pune, răspunsurile pe care le dă sunt depărtate și

împotrivirile științei mincinoase/ Pe care unii mărturisind-o, au

deviate de la adevărurile Scripturilor, din punctul de vedere al

4

Apostolul Pavel avusese experiența

creștinismului, ceea ce teoreticienii creștini au numit erezie.

întâmplării cu Simon Magul care prin magie, în fața

Francis C. Burkitt consideră că: „Gnosticii au fost mai degrabă

împăratului Nero, se ridicase la înălțime levitând, dar se

creștini, fără îndoială eretici”. 5

rătăcit de la credință”.

prăbușise îndată ce Sfântul Pavel rostise rugăciunile către
Iisus Hristos. Este evident că-l sfătuia pe Timotei să nu se lase
amăgit de învățăturile false ale gnosticilor și să urmeze calea

E

xistă autori care vorbesc despre un gnosticism propriu-zis ca școală filosofică sau ca o religie în sine, alții

Sfintelor Scripturi. Este explicația cea mai simplă. Gnoza este

vorbesc despre școli și sisteme gnostice, care au existat fără

însă un fenomen profund și nuanțat, contradictoriu, uneori, și

îndoială, gnosticismul fiind o gândire foarte diversificată chiar

cel mai adesea controversat, și a îmbrăcat forme dintre cele

în interiorul aceleeași școli. Ioan Petru Culianu consideră că:

mai diverse, unele bizare sau de-a dreptul stranii. Prin urmare,

„Din punct de vedere creștin gnoza variilor gnostici (multitudo

ne punem întrebarea: ce este gnoza? Ca terminologie, gnoza

gnosticorum) nu este decât o cunoaștere iluzorie, travestită însă în

provine de la grecescul gnosis care înseamnă cunoaștere.

cunoaștere (pseudonymos gnosis)”. 6 Primii teoreticieni creștini,

Cunoașterea prin rațiune, se opune credinței ca revelație.

cum este Clement Alexandrinul, utilizau termenul „gnostic” cu

Gnoza era accesibilă naturilor umane privilegiate, celor

referire la adepții creștinismului, dar aceasta era doar un ter-

superiori în gândire care aveau acces la spirit, în timp ce

men lingvistic plăcut gânditorului, după Morton Smith. 7 După

credința era destinată maselor mai puțin educate. Gnosticul

Jean Danielou, „Clement numește gnoză cunoașterea științifică

pretinde că se mântuiește prin cunoaștere, creștinul, prin

ce rezultă din demonstrație precum și cunoașterea tainelor reve-

credință. Aceasta este corecția pe care concepția creștină

late prin apocaliptică.” 8 Anumite tratate gnostice descoperite

o aduce gnosticismului. Diferite curente religioase ale An-

la Nag Hammadi, cum ar fi Evanghelia după Toma (Cod II 80,

tichității târzii căutau cunoașterea ascunsă a lucrurilor, adică

10-99, 28) ce conține 114 logia sau spuse ale lui Iisus, se re-

a „gnozei”. Deși întrebările pe care și le puneau gnosticii erau

găsesc în mare parte și în evangheliile sinoptice. 9 Au fost gă-

îndreptățite filosofic (de ce există ceea ce există?, care este

site de asemenea în 1945: Evanghelia după Maria, Apocriful lui

originea și scopul existenței?, care este raportul dintre formă

Ioan, Sophia lui Iisus Hristos, Faptele lui Petru și cele 13 codice

și conținut?), diferitele școli gnostice: simonismul, maniheis-

pe piele de capră, azi la Muzeul Copt din Cairo. Câteva texte

mul, valentinismul găseau și propuneau răspunsuri pe care

originale gnostice în limba coptă sunt Tratatul Pistis Sophia și

gândirea patristică nu le putea accepta. De ce? În primul

Cele două Cărți ale lui Ieu, traduse și în limba română. Aceste

rând pentru că gnosticii considerau că adevărul era revelat

documente gnostice sunt analizate și confruntate și există

inițiatorilor doctrinelor care se credeau întrupări ale unor

anumite supoziții că ele ar fi creștine, după unii autori. În-

spirite superioare: Simon, Mani, Valentin, Basilide ar juca rolul

tre gnosticism și creștinism există interferențe, gnosticismul

unor mântuitori, ceea ce era de neacceptat pentru doctrina

chiar a contaminat anumite medii monastice din Siria și Egipt.

creștină. În al doilea rând, doctrina salvării prin cunoaștere

Se pare că Evagrie Ponticul ar fi fost influențat de gnosticism,

(gnoză) se opunea mântuirii prin credința în Iisus Hristos,

susținând apocatastaza (restabilirea stării primare a omului

Cuvântul Întrupat care reprezintă esența creștinismului.

înainte de cădere), motiv pentru care a fost îndepărtat din

Unii dintre gnostici îl recunoșteau pe Iisus Hristos ca simplu
profet, asemenea iudaismului și islamismului, dar nu ca Logos
Întrupat, conform Sfintelor Scripturi. Pe de altă parte, gnosticii
se bazau pe autoritatea inițiatorilor, foloseau astrologia și
magia, precum Simon Magul care voia să cumpere Harul,
lucru de neimaginat pentru teoreticienii creștini. Din aceste
4
Biblia sau Sfânta Scriptură, București, Editura Institutului Biblic
și de Misiune Ortodoxă, 2008, p. 1351.
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5
Francis C. Burkitt, Biserica și gnoza. Un studiu asupra gândirii și
speculației creștine din secolul al doilea, traducere și îngrijire ediție:
Alexandru Anghel, București, Editura Herald, Colecția Fiat Lux, 2008,
p. 8.
6
Ioan Petru Culianu, Gnosticism și gândire modernă: Hans Jonas,
Iași, Editura Polirom, 2006, p. 14.
7
Ugo Bianchi, Le gnosticisme. Concept, Terminologie, Origines,
Delimitations, 1979, pp. 33–34, citat de I. P. Culianu, op. cit., p. 13.
8
Jean Danielou, op. cit., p. 160.
9
I. P. Culianu, op. cit., p. 16.
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ierarhia bisericească. Raportul gnosticismului cu creștinismul

iar Burkitt o reafirmă. „Așa grăiește Domnul” nu diferă, după

a fost analizat de cercetători începând din secolul al XVIII-lea.

Burkitt, de formula pitagoreică ipse dixit pentru ca extinderea

Toate teoriile gnostice au la bază două postulate: unul este

ideii să fie aplicată și la „Adevărat vă spun vouă” care, după

acela că omul este aruncat în lume fiind prizonier al părții

Burkitt, este un mod gnostic de a preda învățătura. Autoritatea

materiale a acesteia, deși este înrudit cu Divinul și aspiră la el,

învățătorului pe care se bazau gnosticii se aplică și în cazul

și al doilea postulat susține că eliberarea de această „cușcă”

lui Iisus Hristos, nu numai lui Simon Magul, Mani, Valentin și

materială care este carnalitatea se poate face prin acces la

Basilide. Acest tip de gândire, conduce, în opinia mea la două

cunoașterea secretă, revelată, salvatoare. Aspectul practic al

ipoteze: fie că învățații gnostici sunt ridicați pe aceeași treaptă

acestei eliberări constă în riturile și ritualurile de salvare de

cu Iisus, acordându-li-se puterea Harului, ceea ce contravine

tirania lumii inferioare. 10 Mai există un aspect al gnozei su-

creștinismului care îl consideră pe Iisus unicul fiu al lui

bliniat și de Henri-Charles Puech, acela că, în anumite sisteme

Dumnezeu cu același har ca El, de unde acesta chiar pogoară;

gnostice, „Demiurgul, autorul lumii, apare ca rău și gelos, iden-

fie Iisus Hristos este coborât, asemenea celorlalți învățați, la

tificat cu Dumnezeu din Vechiul Testament. Gnosticul se revoltă

nivel de simplu om înzestrat cu har și puteri supranaturale. Din

împotriva condiției umane, a existenței, a lumii și a lui Dumnezeu

punct de vedere creștin, ambele ipoteze conduc la erezie prin

11

Gnosticul se situează sau încearcă să se situeze pe

semnul de egalitate ce se face între puterea și descendența

sine în afara lumii și în opoziție cu ea și încearcă să se elibe-

divină a lui Iisus și a celorlalți învățători, nemaipunând la

reze de ea ca fiind rea. Această atitudine care poate fi definită

socoteală simonismul sau simonia, condamnată de altfel

ca egoistă, individualistă și egocentrică urmărește mântuirea

de doctrina creștină. Burkitt consideră că și Thales, Heraclit,

sa personală, a eului său autonom și suveran. Gnosticii inter-

Empedocle și marii greci ionieni au predat o gnoză. Singurul

pretează în manieră proprie posibilitatea mântuirii. Ei au o

era Socrate care nega că are vreo înțelepciune specială. El doar

singură autoritate și anume: maestrul la care au aderat. Pe

îi ajuta pe oameni să-și depășească prejudecățile și să ajungă

de altă parte, gnosticul, fiindcă se consideră azvârlit în lume,

să cunoască adevărul. Deși maieutica lui Socrate a exercitat

este înstrăinat și de Dumnezeu, iar această ruptură nu poate fi

o influență decisivă asupra gândirii universale, gnosticii nu

rezolvată decât prin gnoză. „Gnoza este reparația alienării uma-

au ținut seama de el. Să aibă ignorarea lui Socrate de către

ne prin întoarcerea intelectuală și sacramentală la propriul sine

gnostici vreo legătură cu moartea filosofului în numele

transcendental. Transcendența prin «cunoașterea vieții» devine o

adevărului, ca posibil model christic, de care aceștia nu

țintă precosmică și acosmică, tangibilă hic et nunc de către spiri-

voiau să țină seama? Dacă ar fi adevărată această supoziție,

tul eliberat de înlănțuirea pshihiei și a corpului.” 12 Gnosticismul

ar rezulta că gnosticii se temeau nespus de moarte ca și

pare a fi un dualism, creștinismul este un monoteism, ceea ce

de adevăr, chiar dacă considerau trupul o închisoare pentru

le deosebește fundamental. Voi expune în cele ce urmează

suflet și cunoașterea ar veni, fie după moarte, fie prin practici

două concepții despre gnoză și gnosticism din multitudinea

oculte, rituri magice și alte procedee mistice. Sau trupul ca

de interpretări existente în istoria culturii. O teorie îi conside-

închisoare (soma-sema) este reversul sau partea din spate a

ră pe gnostici creștini eretici și aparține lui Francis C. Burkitt

nemuririi sufletului, cum consideră Burkitt, și atunci, gnosticii

iar cealaltă, mai complexă din punct de vedere istoric, filosofic

nu ar fi avut de ce să se teamă de moarte pentru că ei credeau

și religios aparține lui Hans Jonas și este analizată de Ioan

în reîncarnare. Personal cred că anumiți gnostici au cunoscut

Petru Culianu în cartea Gnosticism și gândire modernă: Hans

filosofia lui Socrate în ceea ce privește cunoașterea care este

Jonas. Să le luăm în ordinea citării:

deja în tine, iar gnoza ar fi experiența directă sau indirectă a

însuși.”

Ce susține Burkitt? În primă instanță, Burkitt susține

ceea ce știi deja, dar nu l-au menționat pe acesta în scrierile

că gnosticii ne-au precedat ca creștini din punct de vedere

lor. Era imposibil să cunoști pe Platon și neoplatonismul și să

istoric. Gnoza ar putea fi o filosofie provenită din Orient, în

nu știi de Socrate și maieutica sa. Dar gnosticii și-au însușit

special în primele două secole creștine. Școala germană de

de la Socrate ceea ce le-a trebuit pentru teoria lor, fără însă

istorie a religiilor afirmă ideea originilor iraniene, precreștine

a-l menționa. Avem mărturia lui Iustin Martirul și filosoful

a gnosticismului. Richard Reitzenstein și Wilhelm Bousset

din Apologia 2, 10, 8 (Goodspeed 86) care spune că „Hristos

au susținut teza originilor precreștine ale gnosticismului

fusese cunoscut în parte chiar și de către Socrate” și, pe de altă
parte, anumiți gnostici îl invocă pe Iisus (ca eon asemeni

10

Pshihologicol Essays, Englewood Cliffs, N. J., 1974, p. 264, citat de
I. P. Culianu, op. cit., p. 41.
��
Henri-Charles Puech, Despre gnoză și gnosticism, traducere de
Cornelia Dumitru, București, Editura Herald, 2018, p. 27.
12
I. P. Culianu, op. cit., p. 41.

altor învățați gnostici: Mani, Valentin, Basilide, care erau și ei
eoni întrupați.). Putem lesne concluziona că nici învățătura
lui Socrate, „știu că nu știu nimic”, nu le era necunoscută.
Irineu din Lyon și apoi discipolul său, Hipolit considerau că
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de la sine, din conștiința omului iar noii indivizi se nasc în
regnul animal și vegetal. „«Străbunul» și-a conceput primul său
Gând neexprimat printr-un proces analog celui prin care ne vin
în minte idei noi din activitatea necunoscută a propriei noastre
laturi inconștiente.” 18 Străbunul nu putea fi văzut de întreaga
familie de Eoni, el era perceput doar de Nous, Intelectul
Pur. S-au format perechi de Eoni, ultima fiind Cel Dorit și
Înțelepciunea (Sophia). Sophia a întrezărit cumva Străbunul
și s-a unit cu El născând un monstru amorf. A strigat după
ajutor și Tatăl Eonilor i-a trimis o Ființă numită Horos, care a
separat-o de monstru și-a adus-o în rândul Eonilor. Monstrul a
căzut în afara Comunității Cerești (Pleroma) și a devenit cauza
lumii materiale și sensibile. Avansând această concepție
descifrată de Irineu, Valentin intră pe tărâmul mitului dar și al
filosofiei. „Ideea lui Valentin despre originea lucrurilor era una
Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872),
gravură în lemn pentru Biblia în imagini, 1860.
Facerea lumii: „Dumnezeu a zis: «Să fie lumină!» Şi a fost lumină.”

psihologică, asemănătoare cu procesele mentale propriei noastre

gnosticii au plagiat filosofia greacă și apoi au desconsiderat-o

lucruri, spune Burkitt, este extaz dar și amețire. Filozofia

din mândrie și chiar infatuare, idee avansată și de Frederick

nu poate concepe Supremul la modul intelectiv și astfel ea

13

Copleston în Istoria filosofiei .

minți.”

19

Sophia este Filozofia care aspiră la Cunoașterea

Realității Supreme și întrezărește Abisul. Vederea acestor

produce doar Plăsmuiri Neorânduite (enthymesis), cum le

„Principalul factor care a determinat apariția sistemelor

zice Valentin. Aceste Plăsmuiri neorânduite sunt ordonate

gnostice este legat de eshatologie, adică problema ridicată

de Horos, adică Limită, adevărata Definiție. „Lui Horos i se

Bisericii creștine de întârzierea zilei de pe urmă și a doua venire

spune și Eliberator, Mântuitor și Cruce pentru că el a răstignit

14

„Sufletul omului, Psyhe

plăsmuirea neorânduită a Filozofiei. Aceasta nu este altceva

– neobișnuitul locuitor al corpului omenesc, care se pare că, în

decât doctrina paulină potrivit căreia cel care crede în Hristos

timpul somnului, poate să umble după voie în afara trupului,

a «răstignit» carnea împreună cu patimile și poftele”. (Galateni,

ca după aceea, în momentul deșteptării, să fie tras de urgență

5, 24) . În lumina descoperirii „Faptelor lui Ioan, ni se spune

înapoi – era considerat de mulți greci ca fiind nemuritor. Însă

că adevărata CRUCE este delimitarea tuturor lucrurilor. Crucea

sufletul este captiv într-un corp muritor, asemenea unei păsări

despre care vorbim aici este un T, o figură care separă tot ce se

într-o cușcă. [...] «Sufletul era eteric». Corpul îl închidea ca un

află dedesubt de partea «stângă» și de partea «dreaptă», sus nu

mormânt, numai atunci când corpul se descompunea, sufletul era

există separare. O sursă precum Epistola lui Barnaba, capitolul

a lui Hristos așteptată cu nădejde.”

15

Burkitt prezintă

IX ne spune că primii creștini vedeau crucea ca pe un T.” 20 În

un exemplu de gnosticism reluând interpretarea lui Irineu

special, datorită faptului că Valentin și adepții săi au integrat

liber să se înalțe către adevăratul său cămin.”
din Lyon

16

cu referire la gnosticul Valentin. „Acesta consideră

crucea în concepția lor gnostică, acest curent religios este

că la originea tuturor lucrurilor este un Străbun numit și Abisul.

considerat creștin, dar eretic, după Burkitt. În acest stadiu

Alături de această esență primordială sălășluia un Gând numit și

al explicației, Burkitt se întoarce, contrazicând afirmațiile

Har, fiindcă nu era condiționat, și Tăcere fiindcă nu dăduse nici un

de la începutul cărții. El îl invocă pe Hegel cu teza, antiteza

semn despre existența sa. Abisul nemărginit își fecundă într-un

și sinteza, pentru a-și justifica negarea primei teze, aceea că

anumit fel propriul Gând și astfel a luat ființă Intelectul (Nous)

gnosticii au precedat creștinismul. Acum el consideră că fără

care avea o pereche numită Adevărul.” 17 Nous (intelectul) era

creștinism nu ar fi existat nici gnosticismul, așa cum apare și

Unul – născut sau Primul – născut. Gândul și Ideea se nasc

la alți gânditori. Metoda lui, fără îndoială dialectică, ne ajută

13

Vol. II, Filosofia medievală, traducere de Mihaela Pop şi Andreea
Rădulescu, studiu introductiv de Anton Adămuţ, București, Editura All,
2009, p. 21.
14
F. C. Burkitt, Op. cit., p. 22.
15
Idem, p. 48.
16
Adversus Haer. I.1.1-3 (Harvey, pp.8 sqq.), vezi Journ. Theol. Stud.,
XXV, pp. 64–67.
17
F. C. Burkitt, op. cit., p. 57.
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să întoarcem pe toate fețele cunoștințele afirmate pentru
a formula o concluzie justă și veridică. „Diferitele forme de
gnosticism sunt încercări de a exprima creștinismul obișnuit în
18
19
20

Ibidem.
F. C. Burkitt, op. cit., p. 60.
Idem, p. 61.
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termeni și categorii care se potriveau cu știința și cu filosofia
de atunci.”

21

În acest punct al reflecției, afirmația savantului

secolului al II-lea și dispare la începutul secolului al IV-lea.
Burkitt clasifică numele magice după cum urmează:

pare mai credibilă. Vom vedea dacă această concluzie este și

1) Cuvinte biblice exacte sau inexacte, de exemplu: Sabaoth

veridică, analizând mai jos și punctul de vedere al lui Hans

care în ebraică înseamnă oștiri sau armate. Vechii israeliți îl

Jonas, expus de Ioan Petru Culianu. Punem deocamdată în

considerau pe Dumnezeul lor „Dumnezeul oștirilor”.

așteptare teoria lui Hans Jonas pentru a mai aduce în discuție

2) Nume extra-biblice de oameni sau de zei. De exemplu:

câteva referiri la simbolurile gnostice așa cum apar ele

zeița sumeriană a infernului Eresh-ki-gal, care apare în

enumerate de Burkitt. Sistemele gnostice sunt creștine, dar

papirusul Leiden și pe o amuletă. Alt nume este zeul Chnoub

eretice, spune Burkitt. „Ucenicii gnostici trebuie să renunțe la

sau Chnoum (o altă formă a lui Anubis), reprezentat ca un

năzuințele omenești și să caute misterele Luminii, să renunțe

vierme sau un șarpe cu creastă – ca o cobră. Nici Ereshkigal,

la întreaga lume, la grijile și păcatele ei. Răsplata gnosticului

nici Khnum nu joacă un rol în angelologia gnostică creștină,

adevărat este că, odată sufletul eliberat de trupul de materie,

chiar dacă în Papirusul Leiden, Ereshkigal este echivalat de

devine o mare rază sau un șuvoi de lumină care nu poate

către Psistis-Sophia cu Iisus. Acest lucru poate și din cauză că

fi prins de Arhonții intermediari din cerurile inferioare și se

numele Pistis-Sophia însemna „a se osteni”, iar Iisus și-a dat

22

osteneala să-i izbăvească de păcate, pentru a le oferi un mod

duce în regiunea inefabilului Unic și devine o parte din El.”

Gnosticii încercau să combine ideile că soarta omului este
decisă de planete și că trupul este o închisoare pentru suflet
cu creștinismul care-l avea în centru pe Iisus Hristos, idee

de a se mântui.
3) Nume lipsite de sens și greu de pronunțat găsite pe
amulete.

împrumutată de la Sfântul Apostol Pavel (Coloseni 1:19, 2:9).

Într-un articol destinat obiectelor gnostice de pe teritoriul

„Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălășluiască toată plinătatea,

țării noastre voi exemplifica cu imagini și trimiteri la locul

Căci întru El locuiește, trupește, toată plinătatea Dumneze-

unde au fost descoperite. Amintind și despre Barbelognostici

Gnosticismul de tip filosofic cu termeni majoritar

și despre cele trei cărți în limba coptă, Pistis-Sophia (o

grecești este diferit de gnosticismul de tip mitologic cu

compilație a psalmilor lui David și a Odelor lui Solomon),

termeni pseudo-ebraici folosiți în magie. Documentele Pistis-

Burkitt conchide că meritul gnosticilor este acela privind

Sophia sunt documente copte târzii cărora savanții le-au

recunoașterea faptului că era nevoie de o nouă teorie a

acordat importanță în dezlegarea enigmei gnostice. „Forma

religiei, o reformulare a creștinismului în acord cu știința și

exterioară a acestui document interesant și important este cea

filosofia „moderne”.

irii.”

23

de epistolă, asemănându-se cu epistolele din Noul Testament.
Dar în interior ia forma de apocalipsă în partea de discursuri
ținute de Iisus ucenicilor săi după înviere. De altfel, această
ultimă caracteristică nu se găse;te în scrierile canonice; este
o particularitate gnostică, al cărei exemplu clasic este Pistis
Sophia.”

24

Există și texte magice scrise pe papirusuri ce

cuprind alăturări succesive de vocale întrerupte pe alocuri
de consoane. Un exemplu dat de savant este cuvântul
ioeiaothonikholmio. Gnosticii considerau că anumite nume
magice invocate atrăgeau puteri supranaturale asupra celui
care le pronunța, ajutându-l și ferindu-l de rău. De aceea ei
își confecționau obiecte simbolice, amulete, geme, diverse
figurine care au fost găsite de cercetătorii arheologi, de cele
mai multe ori, în locuri apropiate de descoperirile cu caracter
creștin. Figurinele sau amuletele cum ar fi Abraxas au un
rol important în credințele gnosticilor. Abraxas era un zeu
din Asia Mică, ce stăpânea zilele anului. El apare la sfârșitul
21

Idem, p. 73.
Idem, p. 93.
23
Biblia, ed. cit.
24
Pistis Sophia, Cărțile I și II, traducere și îngrijire ediție: Alexandru
Anghel, București, Editura Herald, 2018, p. 42.
22

„Este gnosticismul o filosofie

influențată de filosofia greacă,
este el un fenomen religios
izvorât din iudeo-creștinism,
sau este o religie
independentă?
Ar putea fi un
fenomen sincretic?
Au precedat gnosticii
pe creștini,
după cum afirmă
unii savanți?”
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Silogismele culturii
ACŢIUNEA POLITICĂ
ŞI DOMENIUL CULTURII (1)

Cornelia Costin
Poetă, doctor în filosofie

omul produce nu numai obiecte, lucruri,

acest sens, Petre Andrei definea cultura

ci şi modalităţi, tipuri de a produce cre-

drept natura pusă în valoare, iar Dimitrie

ând structuri şi relaţii „transindividuale”

Gusti vorbea despre cultură obiectivă,

sau, cum spunea Blaga, „stiluri”.

instituţională şi individuală (care vizea-

Putem vorbi deci de politică cultura-

ză atitudinea persoanei în raport cu va-

lă, implicită şi de politică culturală expli-

lorile create şi implicarea ei în creaţia de

cită. Sigur că dacă cineva şi-ar propune

noi valori).

să facă o tipologie a politicilor culturale,

Din acţiunea omului asupra naturii,

s-ar putea găsi o serie de tipuri de poli-

din actul de cultură deci, rezultă obiecte

tică culturală în funcţie de criteriul avut

şi lucruri care intră în circuitul social şi

în vedere. Intenţia cercetării întreprinse

determină anumite relaţii de grup, consi-

nu a fost însă o tipologizare a politicii

derate adesea ca domeniu al civilizaţiei.

culturale, ci sublinierea sau încercarea

Astfel că civilizaţia apare ca un rezultat

de a sesiza modul în care acţionează po-

final al culturii, ca efect absolut al cali-

liticile culturale în mod obiectiv asupra

tăţii omului de a fi o fiinţă socială produ-

calității vieții umane.

cătoare de unelte şi valori, în permanent

Dacă suntem (şi nu putem să nu fim!)

dialog cu natura şi societatea, dialog

de acord cu Lucian Blaga, care sublinia

din care rezultă cultura, prin care omul

că „apariţia culturii în genere este identică

umanizează natura – şi civilizația, prin

cu apariţia unui nou mod de existenţă” şi

care se umanizează, se perfecționează

înseamnă o „mutaţie de esenţă ontologică”,

pe sine.

ni se relevă importanţa afirmării omului
sub semnul creaţiei.

Efectul acţiunii culturii şi civilizaţiei
asupra fiinţei umane este socializarea,

Actul de creaţie ca act de cultură nu

proces complex prin care însuşindu-şi

reprezintă doar o elaborare spontană şi

norme şi valori, asumându-şi roluri soci-

necontrolată sau o stereotipie pragmati-

ale, omul devine fiinţă socială, capabilă

n măsura în care este, cum spunea

că dedicată utilităţii, ci valoare şi normă,

de participare la viaţa socială.

Dimitrie Gusti, „organizatorul valorilor

scop şi mijloc în acelaşi timp. Astfel că

Realizată pe baza mecanismelor în-

naţionale” [1], statul, în ansamblul său,

orice produs cultural este o sinteză de

văţării, socializarea se exprimă la diferite

face politica culturală în sens de „tradu-

sensuri şi mesaje în interiorul căreia se

niveluri şi în forme variabile. Astfel că se

cere a idealului naţional în realizări sociale

îngemănează o dimensiune materială cu

poate sesiza o evoluţie de la socializarea

prin acţiunea de cunoaştere a speranţelor

una spirituală, substanţa cu ideea, cultu-

primară (prin care se formează persona-

celor care alcătuiesc naţiunea şi încerca-

ra fiind în fondul ei creaţie bidimensio-

litatea de bază în conformitate cu nor-

rea de împlinire a lor”. Astfel, desprinzân-

nală în care materia accede la idealita-

mele şi valorile caracteristice societăţii

du-se de instincte şi devansând (sau

te, iar spiritul se materializează. Cultura,

date) la o socializare continuă datorată

doar iluzionându-se că a devansat) na-

deci, poate fi substituită acţiunii de or-

permanentelor adaptări și readaptări

tura, omul i-a adăugat cultura, în fond,

ganizare a complexului de valori care,

ale omului la schimbările sociale, la

prin activitate politică.

înţelese, asimilate şi întrebuinţate co-

noile solicitări corespunzătoare noilor

Producând pentru a-şi satisface anu-

tidian, provoacă afirmarea personalită-

poziţii sociale sau marilor lui roluri în

mite trebuinţe materiale sau spirituale,

ţii prin perfecţionarea fiinţei umane. În

societate.

Î
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Mecanismele socializării cuprind, în esenţă, fenomene de
învăţare socială la care participă familia, şcoala, grupurile,
instituţiile sociale etc. La nivelul tuturor acestor participanţi
avem de-a face cu o anumită politică culturală, implicită (care
nu presupune forme instituţionalizate sau persoane speciale
care să se ocupe în mod expres de aceasta) sau explicită.
Odată cu aşa-zisa maturizare socială a individului, în sensul de asimilare a unor conduite sociale adaptate situaţiilor
sociale cu care se confruntă în mod obişnuit fiinţa umană în
raport cu „axa timpului propriei vieţi”, deci, odată cu devenirea
omului ca agent activ al vieţii sociale, o oarecare politică
culturală întâlnim şi la nivel individual. Cu atât mai mult în
tulburătoarea epocă în care trăim, când „odată cu creşterea
forţei individuale prin utilizarea calculatorului, cetăţenii
pot controla guvernele mult mai ușor decât pot acestea să-i
controleze” [2], este evidentă trecerea de la politica de stat şi
de grup (partid) la politica bazată pe iniţiativa individuală.
Şi totuşi având în vedere cultura naţională ca sistem
socio-uman deosebit de activ, care sintetizează întreaga
experienţă istorică a unui popor exprimându-i specificul,
politicile culturale de stat, ale guvernului, ale administraţiilor
publice îşi au rolul lor, de neînlocuit. Tocmai asupra acestor
politici cu o responsabilitate deosebită pentru crearea şi
răspândirea culturii naţionale, dar şi universale „care oferă un
sistem de mijloace pentru înfăptuirea culturii” şi valorificarea
capitalului intelectual al societăţii [3] a fost centrată atenţia,
prin cercetarea întreprinsă în perioada 1994–1995 pornind

Anders Zorn (pictor, gravor, sculptor suedez, 18 februarie
1860–22 august 1920), Paul Verlaine II, schiță, 1895

de la anumite ipoteze, dar și de la necesitatea şi evidenţa
importanţei unor astfel de politici.

I

– efectele politicii culturale nu sunt întotdeauna cele
potezele care au provocat cercetarea empirică au fost

scontate şi chiar dacă uneori sunt surprinzătoare, sunt, mai

numeroase. Printre ele mai semnificative au fost câteva:

devreme sau mai târziu, întotdeauna explicabile;

– politica culturală poate fi mai bună sau mai rea, dar
niciodată numai bună sau numai rea şi oricum este
indispensabilă pentru lumea contemporană;

– măsurile luate în limitele unei politici culturale pot avea
efecte negative pentru însăşi politica respectivă;
– în absenţa culturii, a bunurilor „neconsumabile”, a

– orice om este supus mai multor politici culturale
(familială, de grup, de stat etc.) care sunt sau nu sub semnul
unui numitor comun;

valorilor, ideea de civilizaţie materială şi spirituală pare un
nonsens;
– civilizaţia are la bază conştiinţa necesităţii de a stimula

– banii nu înseamnă totul pentru o politică culturală şi
pentru cultură, ci pot să însemne la fel de bine foarte mult
sau foarte puţin;

creaţia de valori şi de a proteja patrimoniul cultural;
– dacă cultura este ceea ce rămâne în urma trecerii
omului prin lume şi a popoarelor prin istorie, politica

– cea mai importantă problemă a politicii culturale este

culturală îşi propune să transforme cultura în civilizaţie,

problema echilibrului dintre vechi şi nou, tradiţie şi inovaţie,

să înlăture „barbaria”, propagând cultura şi provocând

trecut şi viitor;

construcţia civilizatorie. Şi prin aceasta, politica culturală este

– orice om capabil de cunoaştere îşi poate asuma
responsabilitatea

construirii,

aplicării,

înfăptuirii

o metodă de a lupta împotriva morţii, împotriva neantului;

sau

– dacă viaţa este o „căutare a morţii”, este şi o înfrângere

neutralizării uneia sau alteia dintre politicile culturale sub

a morţii prin cultură şi civilizaţie care dezvăluie cât de demnă

influenţa căreia se află;

şi frumoasă poate fi această căutare. Calitatea vieţii constă
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tocmai în frumuseţea şi bucuria conştientizării frumuseţii

profilurilor de competenţă”: artistul devine ministru, director

acestei căutări;

în minister sau preşedintele unei instituţii publice culturale,

– calitatea politicii culturale este dată de nivelul de

consilierul ministerial este promovat în fruntea unor instituţii

cunoştinţe, calitatea umană şi caracterul celor care o concep,

culturale pentru care nu e nici pe departe calificat. S-a

dar şi a celor care-şi asumă responsabilitatea să o aplice în

instaurat astfel o reţea „zăvorâtă de convenienţe”, puţin

practica socială;

propice menţinerii liberului examen, fără de care nu se poate

– scopul ultim al politicii culturale este acela de a
determina indivizii şi a oferi cadrul necesar individualităţii

vorbi de viaţă culturală democratică. De altfel, sloganul
preferat devenise „democraţia n-are ce căuta în cultură”.

umane pentru a-şi găsi locul printre ceilalţi în funcţie de ceea

Sigur că, dacă gândim cultura, împreună cu Wittgenstein,

ce ştie şi poate să facă mai bine şi pentru ca, neproducând

ca identitatea globală a unei societăţi, ca „o mare organizaţie”

nefericire celorlalţi, să-şi câştige propria fericire.

care indică locul fiecăruia dintre membrii săi, în care fiecare

Ț

în parte poate lucra în spiritul colectivităţii, putem accepta
inând cont de condițiile din societatea românească, dar

că suntem datori să ne conformăm şi să ne asumăm fiecare

mai ales de atitudinile nihiliste, sfidătoare, chiar și cinice

propria identitate în cadrul identităţii globale. Dar cine să fie

de multe ori ale unor distinși oameni de cultură, interviul pe

oare responsabil sau măcar răspunzător de această din urmă

baza căruia s-a întreprins cercetarea debuta cu o întrebare

identitate?

(retorică într-un fel!) care s-a dovedit constructiv-provocatoare: Este nevoie de o politică culturală naţională?

Sigur că în orice societate modernă statul are un rol
deosebit în configurarea identităţii globale a societăţii. Sigur

Am formulat această întrebare pornind de la ipoteza că

că statul răspunde de societate şi modelează socialul, dar

orice stat unitar, naţional sau multinaţional, are nevoie în pri-

prima lui grijă este doar ca socialul să nu „explodeze”, să nu

mul rând de o politică culturală pentru a-şi menţine integri-

se „dizolve”. Este cert că principala funcţie a statului este

tatea, a susţine un stil de viaţă caracteristic propriului popor

de a menţine coeziunea socială şi el deţine un minister al

şi pentru a-i ţine trează propria conştiinţă de sine în contextul

culturii care administrează problemele artei şi ale artiştilor

copleşitoarei universalităţi. Întrebarea s-a impus ca necesa-

independent în fond de publicul lor; un minister al cercetării

ră în condiţiile în care „forfota” socială şi intelectuală care a

care caută soluţii pentru rezolvarea problemelor din diverse

urmat evenimentelor din decembrie 1989 a pus sub semnul

domenii, independent de cei ce se vor bucura de efectele

întrebării toate instituţiile sociale şi toate „credinţele” româ-

soluţiilor găsite; un minister al învăţământului care „obligă”,

nilor. Şi am pus în ghilimele credinţele, pentru că mă gândesc

cel puţin până la un punct, indivizii să se lase instruiţi

în primul rând la credinţele datorate „certitudinilor” ideologi-

ş.a.m.d.

ce care au marcat viaţa indivizilor şi grupurilor de români în

Şi atunci devin cu atât mai mult discutabile concepte

perioada așa-zis „comunistă”, certitudini care au devenit brusc

ca democraţia culturală sau democratizarea culturii. De

baloane de săpun, rezultante ale inconştienţei jocului politic

fapt, însăşi existenţa unei politici culturale impune limite

ce se autointitula conştient şi se declara dornic de a provoca

democraţiei şi democratizării culturii. Astfel că sunt necesare

acţiunea în „cunoştinţă de cauză”. Mai mult, imediat după răs-

câteva preliminarii obligatorii înainte de a aborda tema

turnarea puterii comuniste din decembrie 1989, au apărut (şi

democraţiei şi a formelor şi variantelor pe care le-a cunoscut

la noi) la conducerea Ministerului Culturii (proaspăt înfiinţat)

democraţia în România „postdecembristă”.

ca şi a Ministerului Învăţământului, ministere cu cel mai im-

Practicile culturale democratice, privatizarea, descentra

portant rol în politica culturală de stat, echipe de intelectuali

lizarea sau, altfel spus, reforma culturii sunt teme tehnice

care voiau şi credeau că ţin puterea „ca murdăria pe cămaşă”,

care pot fi abordate statistic, cantitativ, în regim cifric. Dar

cum spunea Havel, intelectuali pe care, chiar dacă puterea

aceste practici depind de contexte sociale, politice, culturale

„i-a deposedat de ei înşişi”, tot nu i-a putut „forţa” să spună „noi”

care determină un anumit aspect calitativ al acestora.

în loc de „eu”, aşa cum se impune oricui îşi asumă o sarcină

O democraţie a culturii a fost tema principală şi chiar s-a

politică cum este aceea de a conduce un minister, deci a face

practicat şi în cadrul politicii culturale anterioare lui 1989.

parte din guvern. De altfel, în mai toate ocaziile, majoritatea

Redefinirea şi precizarea termenilor se impun deci, cu atât

dintre ei susţineau că „nu fac politică”.

mai mult cu cât descentralizarea şi privatizarea constituie,

Şi iată că şi România a cunoscut o experienţă care

prin chiar conţinutul lor, termeni antinomici cu fosta

dovedeşte că una dintre cele mai pernicioase „reuşite” ale

organizare totalitară din România. Şi dacă privatizarea este,

aparatului cultural de stat este aşa numita „abolire a separării

în general vorbind, un proces foarte clar delimitat, în

136

Leviathan, Anul III, Nr. 3 (8), iulie–septembrie 2020
celor de jos!) era suprimată prin centralismul democratic
care aducea în stare de subordonare totală orice nonconformist şi strivea, cel puţin aparent, orice libertate de opinie şi
orice iniţiativă ideologică. Astfel, s-a creat posibilitatea elaborării unei politici unice atât în domeniul economic, cât şi cultural şi în oricare alt domeniu. Programele culturale elaborate
de partid deveneau obligatorii pentru toate instituţiile culturale care trebuiau să le pună obligatoriu în practică. Aveam
de-a face deci cu un centru de elaborare şi impunere reprezentat de factorul politic central cu ramificaţiile lui teritoriale
şi factorul instituţional cultural cu caracter executiv.
În acest context, înţelegerea corectă a democraţiei culturii
şi a practicii descentralizării şi privatizării în reţeaua instituţiilor culturii presupune înlăturarea sau mai bine zis „îmbunătăţirea” factorului politic generator de totalitarism, şi nu
desfiinţarea instituţiilor statului care au existat tradiţional şi
înainte de regimul comunist şi care au fost mijlocul, vehiculul politicii de stat. Şi spun îmbunătăţirea factorului politic,
pentru că înlăturarea lui este de fapt imposibilă. Oricât ar
vrea oricine, nu se poate renunţa la factorul politic. Dar nu
trebuie uitat că politicul este „arta posibilului”, a alternativelor posibile. Şi importantă este deci renunţarea la „politica
Gustave Doré, ilustrație la Don Quijote de Miguel de Cervantes, 1863

dogmei” care consideră că nici o informaţie nouă nu este
posibilă sau dezirabilă, în favoarea „politicii descoperirii” ai

domeniul culturii el devine destul de problematic. În ce

cărei susţinători ştiu că, deşi noi cunoaştem ceva despre

priveşte însă descentralizarea, acesta este un termen cheie

noi înşine, despre nevoile şi capacităţile noastre şi despre

pe care,

descifrându-l, vom putea înţelege şi vorbi mai

lumea în care trăim, noi nu ştim tot ceea ce este de ştiut

uşor despre diferitele dimensiuni ale vieţii culturale din

(Karl W. Deutsch). Astfel că este nevoie de o permanentă

România anilor care au urmat lui 1989 şi despre reforma

cunoaştere suplimentară şi căutare în mod activ.

culturală. Problema e de ce este necesară descentralizarea şi
cum se descentralizează?
Încercarea unui răspuns impune delimitarea clară a centralismului (noţiune precisă, caracteristică fostelor partide comuniste din Europa Centrală şi de Est) de centralizare (noţiune administrativă, tipic europeană, referitoare la raţionalizarea vieţii instituţionale a statului), care a dizolvat sau conservat autonomii în Europa după Revoluţia Franceză, întrupând
unul din marile modele ale vieţii moderne.
Pledoaria pentru descentralizare poate deveni ambiguă
prin amestecul a două atitudini. Una care se referă la centralismul politic comunist, şi alta care vizează centralizarea vieţii
administrative – experienţe cu motivaţii diferite, dar care pot
fi respinse în egală măsură.
Centralismul politic reprezintă expresia cea mai bine
conturată a fostului regim totalitar, bazat pe ideologia unică
a partidului unic. Orice posibilitate de a introduce în cadrul
partidului unic curente de idei şi poziţii ideologice diferite
de cele impuse de partid de sus în jos (ca reprezentant al

Bibliografie:
[1] Dimitrie Gusti, Scrieri pedagogice, Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1973, p. 125.
[2] John Naisbitt, Patricia Aburdene, Anul 2000. Megatendinţe,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1993, p. 323.
[3] Dimitrie Gusti, Politica culturii şi statul cultural, în Dimitrie
Gusti, Cunoaștere și acțiune înserviciul națiunii, București, Fundația
Culturală Regală „Principele Carol”, [1940].

„Desprinzându-se de instincte

şi devansând (sau doar
iluzionându-se că a devansat)
natura, omul i-a adăugat
cultura, în fond,
prin activitate politică.”
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Literatură economică
AGRICULTURA ÎN ECUAȚIA OPORTUNITĂȚILOR
INVESTIȚIONALE PENTRU DEZVOLTARE

Marius-Cosmin Vasile
Doctorand A.S.E., Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului, București
Consilier 1A la A.F.I.R. (Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale)

1. Introducere
Lucrarea de față are ca scop
punerea în evidență a oportunităților
investiționale și posibilităților de agrobusiness în cel mai important segment
al economiei, agricultura, considerată
de unii economiști ca pivot principal al
propulsării și dezvoltării industriilor din
amonte și aval din România. Agricultura
este o ramură importantă a oricărei
economii naționale cu funcții dintre cele
mai diverse: biologice, sursă principală
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de activitate economică şi de utilizare
a forței de muncă, factor ecologic de
protecție a mediului ambiant şi de luptă
împotriva deşertificării în multe zone
ale Terrei, un mod de viață, o tradiție
tehnică şi culturală şi, nu în ultimul rând,
agricultura este o sursă inepuizabilă
de materii prime pentru industriile
procesatoare și de valorificare industrialagroalimentară. Economistul H. Marion
spunea: „Numai economia dă omului
siguranţa pe-a doua zi”.
De altfel, trebuie specificat că agricultura este cea mai mare și importantă
ramură a economiei naționale și mondiale, care furnizează materii prime celorlalte industrii prelucrătoare/procesatoare și oferă siguranța alimentară pentru
populația planetei. De ce și în ce constă
importanța primordială a acestei ramuri
a economiei? Argumentația în favoarea
practicării agriculturii performante denotă următoarele caracteristici:
– agricultura oferă celorlalte ramuri
ale economiei, precum industrie, servicii,
materie primă vitală pentru procesul
de prelucrare, procesare și industrializare;
– agricultura reprezintă o forță regenerabilă, iar prin procesele de recoltare oferă multiple materii prime și ciclul este continuu, repetabil, științific iar
dacă i se dă toată atenția și îngrijirea necesară, ferma/unitatea agro-economică
va oferi întreprinzătorului și fermierului
satisfacția obținerii producției dorite și
previzionate;
– agricultura oferă populației independența alimentară, încrederea
în forțele proprii și asigură nemijlocit
siguranța „zilei de mâine”;

Agricultura este cea mai veche şi
singura formă productivă de amenajare
a spaţiului geografic în scopul obţinerii
resurselor de hrană şi a vestimentaţiei,
pentru aceasta practicându-se păstoritul, cultivarea plantelor agricole, perfecţionându-se uneltele agricole, procedeele tehnice şi biologice. În statele
foarte dezvoltate o persoană angajată în
agricultură poate hrăni încă 12 oameni –
în Franţa, 31– în SUA, în C.S.I – 4 oameni.
În opinia specialiştilor, în condiţiile actuale ale dezvoltării tehnicii, Pământul
poate hrăni 12 miliarde de locuitori.
1.1. Agricultura între prezent și
viitor
În România, agricultura continuă să
dețină un statut deosebit de important,
deşi parcurge cel mai profund proces de
restructurare de proprietate şi sistem de
exploatare. A rămas una dintre ramurile
prioritare ale producției materiale, cu
atât mai mult cu cât progresul economic
şi social al lumii contemporane se
află într-o strânsă corelație cu nivelul
realizărilor din agricultură şi nu poate fi
conceput în afara dezvoltării puternice a
acestei ramuri de producție.
Agricultura reprezintă un sector cu
un considerabil potențial de dezvoltare
și este considerată ramura esențială a
economiei, oferind industriei și serviciilor
materie primă necesară desfășurării
procesului de producție, concomitent cu
asigurarea produselor agroalimentare
necesare pentru populație.
De altfel, prin conținutul și structura
sa, agricultura se prezintă ca o forță regenerabilă, producătoare de materii prime și continuă ocupând, prin tradiție, un
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loc important în economia națională. Ea reprezintă un factor
important al stabilității sociale şi al menținerii echilibrului
social și ecologic prin satisfacerea unor nevoi primordiale ale
societății româneşti. Agricultura, ca ramură importantă a economiei naționale și definită ca un principal factor de stabilitate socio-economică prin reliefarea componentei de securitate
alimentară a populației, oferă numeroase oportunități materiale și financiar-investiționale.
1.2. Oportunități investiționale
Ca ramură a economiei naționale, agricultura, prin forma
sa de manifestare și importanță vitală în ansamblul securității
alimentare, oferă oportunități investiționale şi de dezvoltare imense, însă perioadele de recuperare a cheltuielilor
investiționale de dezvoltare se vor asigura într-un ritm mai
lent, totul fiind specific acestui segment de activitate.
Numai că trebuie specificat faptul că, deși dezvoltarea
agriculturii are loc sub constrângerea dură a competiției
globale și realității crunte că băncile nu se înghesuie să o
finanțeze investițional pentru dezvoltarea și modernizarea
performantă a unităților agroalimentare, ea oferă populației
tot ce este necesar traiului de zi cu zi și constituie un punct
forte în economia națională. Agricultura nu poate fi analizată
exclusiv economic, pe principiul profitului maxim imediat, ci
trebuie ținut cont că, în modul său de manifestare, distribuie

– realitatea tristă privind fragmentarea proprietății agra-

principalele materii prime spre procesare industriilor:

re, greutatea lucrărilor agricole pe spații mici și cu tehnică

alimentară, farmaceutică, uleiuri și vopsele, alcool și spirtoase.

depășită, aspecte ce țin de menținerea vechilor hibe;

De aceea pentru realizarea securității alimentare a populației

– lipsa investițiilor și fondurilor bănești în vederea

este necesară găsirea soluțiilor adecvate realizării unui

achiziției de mijloace tehnice performante în vederea execu-

echilibru optim între nevoile socio-economice şi resursele

tării la timp și de calitate a lucrărilor agricole;

disponibile, capabil să găsească criteriile cele mai adecvate

– pregătirea educației profesionale a lucrătorilor agricoli.

de optimizare a raportului nevoi – resurse.

Studiul comparativ de față dorește să evidențieze
carențele unui sistem tehnic învechit și de producție perceput

2. Metodologie

ca ineficient și greoi.

2.1. Studiu comparativ agro-economic actual al României

studiu comparativ situația existentă în agricultura românească

În ideea reliefării celor menționate mai sus voi aduce ca
cu țări ale Uniunii Europene

cu celelalte țări ale U.E.

România are a șasea cea mai mare suprafață agricolă

Astfel, România avea la nivelul anului 2013 o suprafață

utilizată dintre țările U.E. și este printre primii 10 exportatori

agricolă utilizată de 13,9 milioane de hectare, după Franța

mondiali de grâu și porumb; de altfel, la finele anului 2018,

(29 mil. ha), Spania (23,6 mil. ha), Marea Britanie (17,3 mil. ha),

România s-a situat pe primul loc în cadrul U.E la producția

Germania (16,7 mil. ha) și Polonia (14,4 mil. ha), dar mai mare

realizată la culturile de floarea-soarelui și porumb și pe

decât cea de care dispuneau Italia (13,1 mil. ha), Ungaria (5,3

locul secund la cea de grâu. Cu toate acestea, trebuie

mil. ha) sau Bulgaria (5,1 mil. ha), relevă o analiză PwC România.

menționat faptul că agricultura este insuficient mecanizată,

60% din suprafața agricolă utilizată a României (8,2 mil. ha) o

oportunitățile investiționale sunt imense, însă fondurile

reprezintă terenul arabil, iar din această suprafață circa două

investiționale și băncile nu vor să aibă vreun risc în procesul

treimi sunt folosite pentru culturi de cereale. Astfel, România

de recuperarea a investiției și a altor cheltuieli finanțate. Mai

este unul dintre cei mai mari 10 exportatori de cereale din

trebuie menționate la capitolul lipsuri:

lume (locul 9 în lume la exportul de grâu și locul 6 la exportul
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de porumb). Deși cea mai mare parte a suprafeței cultivate

performanței pozitive, implicit asupra obținerii profitului

este utilizată pentru cereale, acestea generează mai puțin

ridicat.

de 25% din valoarea producției agricole totale (în valoare
de 14,2 miliarde de euro în 2015). Ponderea agriculturii în

2.2. Valorificarea eficientă a potențialului agricol în

Produsul Intern Brut al României a scăzut constant în ultimii

cultura cerealelor și obținerea performanței ridicate în

20 de ani. De la 22,6% în 1993 la sub 5% din PIB în 2015.

zonele de vest și sud ale țării. Pentru a elucida aceste aspecte

Această scădere a venit pe fondul transformării structurale

specifice sectorului agroalimentar privind valorificarea

a economiei românești, de la o economie preponderent

eficientă a potențialului agricol din vestul și sudul țării, voi

industrial-agrară, la una bazată în principal pe servicii. Deși

apela la analiza SOWT. În cadrul analizei SOWT privind cultura

contribuția agriculturii la PIB este în scădere, România are

cerealelor au fost deduse următoarele constatări:

în continuare cea mai mare pondere a sectorului agricol în

a) Puncte forte:

structura PIB dintre toate țările din Uniunea Europeană, de 3

– adăugarea de valoare producției vegetale prin activități

ori și jumătate mai mare decât media europeană. În plus, la

de furajare a animalelor și activități de prelucrare /procesa-

nivelul anului 2014, agricultura angaja 27,3% din populația

re;

activă a României, de peste 6 ori mai mare decât media
europeană de 4,4% din populația activă. Ponderea forței de

– îmbunătățirea tehnologiilor în sectorul de prelucrare a
cerealelor prin atragerea de investiții

muncă din România ocupată în agricultură avea în 2014 o

și efectuarea investițiilor stringente;

valoare destul de apropiată de cea înregistrată în 1992, deși

– integrarea activităților de aprovizionare cu resurse

ponderea agriculturii în PIB a scăzut de peste 4 ori în aceasta
perioadă, semnalând pierderi importante de eficiență. Practic,
valoarea adăugată brută pe persoană ocupată în agricultură se
ridica în anul 2013 la doar 18% din media Uniunii Europene,
iar situația este și mai îngrijorătoare dacă ne raportăm la

materiale, obținerea cerealelor,
prelucrarea acestora și comercializarea produselor de
panificație;
– existența unei game sortimentale variate la nivel de
fermă, ceea ce reduce riscul necomercializării produselor;

țările din Europa de Vest. Valoarea adăugată brută generată

– flexibilitatea structurală la nivel de fermă.

de o persoană ocupată în agricultură în România este de doar

b) Puncte slabe:

7% din cea generată în Franța, respectiv 9% din cea generată

– nerespectarea normelor de calitate în toate fazele

în Spania. Dacă luăm în considerare valoarea adăugată
brută (V.A.B) la hectar, România se situează tot pe una dintre
ultimele poziții, aceasta fiind în jur de 600 euro/ha (2013).

filierei;
– costul ridicat al inputurilor, cheltuieli materiale
reprezentând 80% din structura costului de producție;

Dacă facem comparație cu statele U.E. vest europene,

– reticența producătorilor agricoli pentru cooperarea în

constatăm că acestea realizează valoarea adăugată brută

vederea realizării în comun a operațiunilor de aprovizionare

(V.A.B.) de peste 1000 euro la hectar. Diferența spune mult,

și desfacere;

mai ales la capitolul transformării structurale a agriculturii

– serviciu de extensie slab dezvoltat;

și ceea ce trebuie făcut spre a realiza această valoare. Mai

– fărâmițarea excesivă a terenurilor agricole de subzisten-

mult, sunt edificatoare următoarele date comparative:
– aproximativ 85% din totalul forței de muncă din
agricultură este nesalariată – lucrând pe propriile exploatații
agricole de subzistență;
– prin contrast, ponderea medie a lucrătorilor nesalariați
din sectorul agricol în U.E. este de 72%, iar în unele state chiar
cu mult mai redusă (Spania – 50%, Franța – 63,1%, Germania
– 55,8% ). „Țările cu cei mai mulți lucrători salariați în agricultură
sunt cele care înregistrează și cea mai ridicată valoare adăugată
brută generată la nivel de lucrător. Toate acestea conduc către
problema fundamentală cu care se confruntă agricultura
românească, și anume randamentul relativ mic al producției
agricole”. Productivitatea mică (Wo) și eficiența economică
(Ef. Ec.) redusă pun amprenta negativă asupra obținerii
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– randamente scăzute și instabilitatea producției anuale

sistemul de finanțare și creditare au un impact negativ asupra
costurilor de producție pe filieră și performanțele acesteia;

de grâu necesar consumului intern;
– gradul redus de autoaprovizionare în unii ani (59,7% în

– veniturile producătorilor agricoli de grâu sunt
nesatisfăcătoare ca urmare a parcelării excesive a terenu-

anul de referință 1996);
– importuri semnificative de grâu în anii cu recolte slabe,

rilor, a randamentelor la hectar scăzute, a costurilor ridicate
datorită inputurilor scumpe, a deficiențelor majore din

acestea fiind dependente de condițiile pedoclimatice;
– exportul se situează sub capacitatea de care dispune

sistemul

de

distribuție

și

depozitare,

a

calității

necorespunzătoare a grâului produs de unii agenți eco-

țara noastră;
– deficiențe majore în utilizarea capacităților de depozita-

nomici;
– reducerea efectivelor de animale;

re și de formare a stocurilor în anii cu recolte mari;
– consumul de grâu pe locuitor este dublu față de Uniunea
Europeană, datorită modelului național de consum și mai
ales veniturilor scăzute ale populației care nu pot asigura o

– aplicarea unor politici neadecvate care ar putea afecta
negativ sectorul cerealelor;
– concurența internațională și nivelul prețului la bursa
internațională a cerealelor;

structură calitativ normală a rației zilnice;
– capacitatea scăzută de funcționare a filierei grâului
influențează negativ prețurile de consum ale produselor de

– sectorul de procesare și de comercializare devin prea
concentrate, determinând apariția de oligopoluri;
– riscul sporit al mediului de afaceri;

panificație.
c) Oportunități:

– amenințarea pe care o reprezintă importurile de cereale

– cerealele sunt cele mai importante produse agricole

din Ucraina și de fructe, mai ales mere, din Polonia.

care fac obiectul comerțului internațional;
– potențialul ridicat al suprafeței arabile din țara noas-

3. Rezultatele
În urma analizei SWOT, se pot lua decizii asupra creșterii

tră;
– condiții pedoclimatice deosebit de favorabile culturii

performanței prin stabilirea obiectivelor strategice și a
principalelor direcții de acțiune de realizat prin lucru în

cerealelor;
– suprafața de 7.012.666 ha negociată ca suprafață de

echipă corespunzător anului agricol de analizat.
Lucrul în echipă, efectuarea lucrărilor agricole la timp

referință pentru culturile arabile;
– alocarea sprijinului direct pentru producția marfă de

ocupă, în activitatea de inițiere, dezvoltare și întreținere

grâu în valoare de 900 miliarde lei (pentru 1800 mii tone),

a unei culturi, un loc aparte și prioritar, fiind una dintre
soluțiile necesare obținerii unei eficiențe economice ridicate

adică 22 milioane euro;
– țara noastră dispune de o suprafață strategică atât pe
piețele din vest, cât și pe cele din est.

și satisfacerii tuturor lucrărilor de întreținere necesare în
conformitate cu obiectivele de realizat pe an agricol.

– Dunărea și Marea Neagră oferă, de asemenea,

Este foarte important ca influența benefică a factorilor
externi, precum cei de mediu, să își pună amprenta asupra

oportunități bune pentru exportul de cereale;
– facilități și structură portuară adecvată exportului de
cereale;

obținerii eficienței economice și performanței. Factorii de
mediu și calitatea solului (clima, bonitatea solului, vecinătatea

– controlarea fenomenului inflaționist;

sursei de apă sau irigația, zona de cultură aferentă condi-

– încurajarea investițiilor străine;

țiilor pedoclimatice favorabile unui anume culturi) pot

– posibilitatea de a stoca cerealele pe o perioadă mai

constitui un avantaj în obținerea performanței și a rezultate-

îndelungată;

lor agricole pozitive. Trebuie menționat faptul că în acest

– cerealele, în general, iar grâu în mod deosebit, se pot

context

cultura

educațională

a

decidenților

aferentă

comercializa atât în partizi mici cât și în partizi mari, acest

domeniului agroalimentar va avea un impact pozitiv în

aspect fiind în funcție de posibilitățile de stocare ale celor

asigurarea unui management competent și cu decizii corecte

care cumpără.

ancorate în realitatea agricolă de zi cu zi, în previzionarea

d) Amenințări:

efectelor deciziei și a rezultatelor ce se vor obține per an

– organizarea economică a agricultorilor, în special
pentru

comercializarea

cerealelor,

aprovizionarea

agricol vegetativ.

cu

inputuri și asigurarea serviciilor, deficiențele existente în

Decizia oportunităților investiționale privind achiziția

crearea organizațiilor profesionale și interprofesionale și

de mijloace tehnice performante este analizată de către

în funcționarea infrastructurilor de marketing, precum și în

conducerea unității agro-economice și managerul decide
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– interesul ministerului de resort să fie exprimat punctual
și la obiect prin propuneri legislative, hotărâri ale guvernului
cu măsuri stimulative menite să ducă la dezvoltare unităților
agro-economice și din industria alimentară;
– asigurarea unei piețe de desfacere sigure pentru
produsele agroalimentare românești și, dacă este cazul,
constituirea unui lanț de magazine agroalimentare, exact cum
erau structurate I.L.F-urile

1

la nivel național sub patronajul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu prețuri
directe de la producători agricoli, eliminarea intermediarilor
și bișnițarilor din piețe.
Întrebarea este dacă cineva din conducerea ministerului
sau din executiv are un astfel de interes care, de altfel, ar fi
benefic tuturor părților: producător, comerciant și consumator
final.
dacă este oportună o decizie privind o astfel de finanțare.
Finanțarea investițională se poate face din:
– asigurarea că există surse proprii bănești în cadrul unității agroalimentare pentru finanțarea investiției necesare;
– apelarea la fonduri private de investiții sau bănci cu
dobânzi negociate;
– apelarea la un consultant sau expert pentru elaborarea
unui proiect de dezvoltare rurală în speță, dezvoltarea și
consolidarea unității agricole printr-o măsură aferentă
propunerilor de achiziții tehnice performante și eficiente (ex:
v. M.4.1 – A.F.I.R).
4. Concluzii
Întotdeauna rezultatele agriculturii, materializate în
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materii prime, recolte brute realizate, au reprezentat o sursă
inepuizabilă pentru industriile procesatoare și de valorificare.
Pe acest fond, interesul în oportunitățile de investiții din
domeniu au crescut și se observă că băncile dau o mai mare
atenție lansării investițiilor în industriile prelucrătoare și
alimentare. Schema este simplă pentru că profitul se realizează mai rapid și nu există așa multe riscuri și incertitudini
ca la finanțarea investițională a culturilor agricole vegetale
(ex: cultura grâului).
Concluzia principală a acestor oportunități investiționale
privind dezvoltarea agriculturii la nivel macro și microeconomic
(fermă, unitate agroalimentară, firmă agricolă etc.) constă în
următoarele:
– statul, ministerele de resort prin pârghiile financiare,
decizionale și juridice de care dispun să ajute firmele
agroalimentare și fermele mici și mijlocii în obținerea
fondurilor bănești cu o dobândă foarte mică de maxim 1%
pentru achiziția de mijloace tehnice performante în direcția
consolidării și dezvoltării agriculturii;
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„Pentru realizarea

1
I.L.F. – Întreprinderea de legume și fructe, cu magazinele sale de
desfacere, înainte de 1990, reprezenta o piață sigură a comerțului de
profil.

securității alimentare
a populației
este necesară
găsirea soluțiilor
adecvate realizării
unui echilibru optim
între nevoile socio-economice
şi resursele disponibile.”
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