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Detest bufo ne -
ria poetică, boe-
 ma aceea mar gi -
nală care trans -
formă poezia în-
 tr-un accesoriu
existenţial bizar.

Poezia a fost –
cândva – un lu -
cru esenţial şi
grav. Mesajul pro -

fund al marii poezii a ajuns astăzi un agre-
abil accesoriu butaforic.

Jocurile isteţe de cuvinte au colmatat
şuvoiul ideii pure, beţivanii care au cu-
rioase revelaţii lingvistice în timpul ires -
ponsabilităţii lor bahice, au transformat
diamantul expresiei pure în cenuşa umilă a
nimerelii calamburistice.

Poeţi de toată mâna, unii mai inspiraţi,
alţii doar nişte bieţi scribi, fac figuraţie într-
un spectacol de tip medieval, în care bu-
fonul curţii, ştirb şi gângav, cerşeşte un
miez de măduvă deoarece cu dinţii tocţi nu
mai poate roade oasele căzute de la masa
princiară.

Pentru mulţi, pentru toxic de mulţi
poeţi, faptul, simplul fapt de a fi poeţi este
doar un rol. Prin conclavuri cvasi-funerare,
graseiază şi aruncă pe nări fraze preţioase,
îndelung exersate, ca mai apoi, după
căderea cortinei, să constaţi că ai de a face
cu nişte bieţi negustori care sunt gata să
vândă nişte cuvinte  împerecheate ciudat la
preţ de superofertă.

Homer rătăcea orb din cetate în cetate
şi declama povestea tristă a Troiei. Astăzi,
poeţii îşi plâng singuri de milă şi potcovesc
nepricepuţi, calul troian al propriei lor

trădări.
Mai târzu, Timur Lenk, un tiran

sângeros şi urât ca dracul, masacra întreaga
populaţie a unei cetăţi cucerite cu excepţia
poeţilor.

Medievalul dictator avea nevoie, pe
lângă râurile nesfârşite de sânge, de noi şi
noi poveşti, care să-i potolească frica de
lumea pe care nu o încăpea forţa sabiei
sale.

Groparii veseli care prevestesc de vreo
două veacuri încoace sfârşitul poeziei,
organizează pomelnice cuminţi în care
invocă fantoma unei literaturi pe care chiar
ei au ucis-o, doar ca să-şi asigure obiectul
muncii.

Noroc că literatura, poezia, sunt în altă
parte. Şi din acea parte va veni Cuvântul,
înfăşurat în chiar hlamida esenţei sale. Cea
pe care o plângeau ochii stinşi ai lui
Homer, cea pentru care sabia lui Timur
Lenk se făcea pavăză şi scut.

Nu ştiu dacă e vremea să spunem lu-
crurilor pe nume. Din cauza frunzişului
mult prea bogat, este foarte greu să vedem
dacă fructele au dat în pârg.

Dar cred că a venit vremea Rostirii cele
Adevărate. Dincolo de marginalii care-şi
badijonează incertul fior liric în franjuri
bahici ori în pozele boeme ale unei ab-
solute ratări, trebuie să vină armata cea
adevărată. Cea care apără Cuvântul. Şi-l
pune pe soclu. Şi îngenunchează credin -
cioasă, gata de luptă. De ultima…

Spre cuvânt
Robert LASZLO
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Această lucra re încearcă să evi denţieze şi
să cla-  rifice modul de abordare al Mitului
Edenului ca Paradis în po ezia europeană, cu
sen- surile, sem ni fi ca ţiile conceptului de
Paradis, Eden sau Rai, inclusive cu to po -
surile ce tangenţiază acest concept în
diferite locaţii al spaţiului dintre Marea
Mediterană, Marea Nordului, Oceanul At-
lantic, până în Munţii Urali. Tot odată
încercăm să clarificăm modul de înţelegere
şi percepţie al Edenului şi ipostazele aces-
tuia în poezia europeană a secolului trecut. 

În contextual acestei teme edenul ca
simbol cultural are la bază ceea ce scria
Eugen Simion în „Scriitori români de azi”,
a lua în considerare binecunoscuta mitolo-
gie a pendulării între două universuri. Prin
construcţia psihică a omului, natura
existenţei este duplicitară şi conflictuală, iar
profilul spiritului său creator analizat, cum
prisma descompune lumina ne lasă vederii
starea de graţie lirică nesigură, dis con tinuă,
ce trebuie continuată, exploatată printr-un
travaliu intelectual care să restrângă până la
ultimile limite inspiraţia ca hazard. Orice
mare creaţie de cultură, cum scria Nichifor
Crainic în „Nostalgia paradisului”, e în -
sufleţită de avântul transcenderii limitelor
terestre.

Există la omul European, şi mai ales la
poet, o nostalgie a paradisului ca impuls
fundamental al imaginarului, iar poezia
este salvarea particularului în universal, a
trăirii clipei în eternitate, căci frumuseţea
poetică aspiră spre inefabil, spre climatul
superior, din ale cărui grădini paradisiace

s-a fărămiţat, cân -
d va. (Nichifor
Crainic-Nostalgia
paradisu- lui, Ed-
itura Mol dova,
Bucureşti, 1987,
pg. 526/ 527). 

Se observă la
poeţii europeni
că nu toţi percep
şi simt edenul în acelaş mod şi sens. Dacă
pentru unii este spaţiul fericirii supreme,
pentru alţii este efortul intelectual şi fizic
care, în final, creează euforia paradisiacă
mult visată. 

Poezia europeană prin reprezentanţii ei
de seamă proiectează fiinţa omenească între
lumina paradisului şi întunericul iadului,
ca beznă a neputinţei, acestea fiind cele
două dimensiuni extreme ale veşniciei şi in-
finitului. Însă de la începuturile ei poezia
europeană îşi are originile în imnurile cul-
tice şi odele pindarice. După explozia ro -
mantică orice regulă clasicist-abstractă este
abolită în numele apropierii de natură, ca
fenomen edenic, pentru recâştigarea nai -
vităţii originare a poetului;însă nu peste
mult timp, parnasianismul va preconiza ca
sursă de inspiraţie nu realul, ci artificialul
creat de poet, poezia însăşi. Paul Valery, în
acest context aşează imaginea mentală a lui
uomo universale sub semnul poesis-ului,
avertizându-ne acela care n-a privit în albul
hârtiei lui o imagine tulburată de posibil,
şi de regretul după toate semnele ce nu vor
fi alese, nici n-a văzut în limpedele aer a

Mitul Edenului în universul
poetic al secolului XX

Al. Florin }ENE
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construcţiei ce nu este acolo, acela pe care
nu l-a bântuit ameţeala îndepărtării de un
ţel, neliniştea de mijloace, previziunea în-
târzierilor şi-a deznădejdilor, nu a cunoscut
edenul imaginar. Unii poeţi europeni văd
edenul în imaginea tulburată de posibil, aşa
cum după Valery, logica imaginativă spe -
cifică ochiului de creaţie poetică reprezintă
o singură însuşire a lucrurilor şi le evocă pe
taote celelalte. 

Edenul în poezie era văzut de A. E. Ba-
consky ca realitate suprapusă, iar G. B. Vico
scrie că toate naţiunile erau naţiuni de poeţi
căci poezia nu este decât imitaţie. Numai
contradicţia acceptată şi evidentă dintre fru-
mosul natural şi frumosul artistic realizat cu
totul independent şi sincronizat adeseori cu
urâtul natural, ne duce cu gândul la eden.
Platon spune că poeţii crează fantome, şi nu
realităţi, fapt ce ne duce cu gândul la edenul
visat, iar Heidegger spunea: Poezia îşi
creează operele în cadrul limbajului şi le
creează din materia limbajului, tocmai
această materie construieşte edenul poetic. 

In secolul XX, la noi, au văzut lumina
tiparului multe lucrări ce au abordat diferite
aspecte şi probleme ale poeziei europene
însă foarte puţine dintre acestea au analizat,
doar în trecere, tema edenului în poezia
europeană. T. S. Eliot spunea, chiar dacă
unele din ele vădesc o contigentă
baudelairiană, că Poezia nu este frâu liber
lăsat emoţiei, ci e un mod de a evada sub
imperiul ei. Şi această evadare, cum spu nea,
sub imperiul poeziei este indubitabil zona
inefabilului eden. 

Mort la numai 27 de ani Georg Trakl a
stârnit interesul după al doilea război mon-
dial. Poezia acestuia se intersectează cu cea
a lui Robert Musil, concetăţean austriac,
pentru care edenul este o stare de spirit.
Tonalitatea poeziei lui Trakl o aminteşte pe
aceea a lui Holderlin, la care edenul se află
în diafanele anale ale vântului., de fapt cum

spune odinioară Don Luis de Gongora.
Aerul enigmatic a lui Trakl interpretat
sofistic de Heidegger, ne descoperă un poet
pentru care edenul este; Luna, ai spune un
mort/Ieşind din genunea-I albastră. (Occi-
dent). 

În antiteză cu acest poet Constantinos
Kavafis venind de pe un meridian exotic, la
confluenţa Levantului cu anticile civi lizaţiei,
pentru marele poet grec edenul este o insulă
sau o călătorie. In versul lui simţi gustul
esenţelor tari, a formelor imateriale rămase
străvezii în văzduh, aşa cum ne închipuim
tipologic grădina biblică a edenului. Religia
şi experienţa trăită devine la el o raţiune a
vieţii. Acest fapt îl vedem în poemul său
Itaca unde insula lui Ulise capătă valoarea
edenului, altfel decât în mitul Homeric. Ea
este pretextul care în sine justifică îm -
bogăţirea: Du-te-n cetăţile Egiptului/c a să
primeşti de la-nţelepţi învăţătură. Ţinta
călătoriei rămâne un reper simbolic, iar ede-
nul ca răsplată fiind în ultima instanţă însăşi
călătoria. 

Genialitatea, spunea Eugenio Montale,
constă în a fi înţeles că elinul de atunci core-
spunde cu homo europaeus de astăzi, şi în
a fi reuşit să ne scufunde în acea lume ca şi
când ar fi fost a noastră. Aceasta e într-
adevăr marea metaforă (edenul) a lui
Kavafis. Spre deosebire de poetul grec,
Ruben Dario devenit un fenomen general
în Spania în prima perioadă a secolului XX,
căruia Unamuno îi cere poetului să gă sească
sufletul dincolo de carne, pentru care au-
torul Solitudinilor se declară simpatizant al
Meditiaciones rurales, unde regă seşte ede-
nul. La poeţii europeni, inclusiv cei din
spaţiul carpato-danubiano-pontic, de-
scoperim dimensiunea raţională al sublimu-
lui, cum spunea Kant, dar şi jocul de fugă
către teritorii sublime.

La Eugenio Montale, poetul italian, ale
cărui poeme sunt invadate de simbolul con-
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centrat de heraldică şi de o frisonare
dureroasă îmbinată cu nostalgia pentru cat-
egoriile ideale, luate ca eden, copleşit fiind
de anodin sau răvăşit de spiritele ce peste
convulsivul pământ/zboară în roiuri. (Tra-
montana). Edenul la Montale este virtuali-
tatea ontologică, dar şi marea ca suveran
principiu al existenţei şi al vieţii: Tu prima
mi-ai spus/ că măruntul zbucium/al inimii
mele era doar o clipă. A te apropia de mare
presupune a păstra neatins edenul ca întreg
tezaur sufletesc. Universul edenic pentru
poet sunt vechile rădăcini care convieţuiesc
cu tendinţa spre înălţimi, spre lumină, spre
bănuite zone de combustie purificatoare sau
de reviviscenţă miraculoasă, această
simbioză crează mitul mării ce se suprapune
peste eden: Adă-mi tu planeta care te con-
duce/acolo unde blonde transparenţe răsar/
şi ziua-ntreagă să răsfrângă, în oglinzile- al-
bastre/adă-mi floarea-soarelui înnebunită de
lumină. 

Planeta visată este edenul iar, pe când
înebunită de lumină este metafora care
coboară peste noi extazele solare ale poetului
Jorge Guillen, din aceeaşi generaţie cu
Montale. In timp ce la Montale edenul este
lumina, luată ca înţelepciune, la T. S. Eliot
edenul este o glosare pe marginea ideii de
timp. Un rol important ]n ]n’elegerea ede-
nului este creştinismul lui Eliot cu valoarea
unei mitologii compozite, în care se inter -
ferează elementele biblice cu amintirea elină
şi cu succesiunea civilizaţiilor. Edenul la
acest poet este istoria cu acel ascentism
modern de sorginte jansenistă, aşa cum
subliniază Clonde Viger. Melancolia timpu-
lui, a anilor care iau/Cu ei, departe, viori şi
flaute, care poartă falduri albi de lumină,
pentru Eliot face parte din indisolubilul
tablou ce ne aminteşte de paradisul visat. 

Umberto Saba, propus pentru Premiul
Nobel, născut în Triest, este un poet al
dramelor ascunse, (putem să-l asemuim cu

Bacovia), găseşte edenul în înserarea Eu-
ropei, sau, mai degrabă, în valoarea propriei
biografii, fiindcă nimic nu te odih neşte de
viaţă/ca viaţa. În estetica, poeţilor amintiţi
până aici, şi în etica lor, totul se clădeşte pe
fundamentele labile ale unor valori spiri-
tuale pe care le indentificăm ca spaţiu
edenic. Conceptele despre acesta sunt spec-
taculare sublimizări ale lui cogito, ce trec
prin procese evolutive, de rafinare, nuan ţare
şi diversificare impuse de realitatea a cărei
esenţă o exprimă. 

Poezia edenului dezvoltă o responsabili-
tate asumată din partea autorilor ei, ci
implică o angajare a speranţei deşarte, ca
privire spre real, asemănătoare aruncată de
Moise spre Pământul Făgăduinţei. (Obser -
vaţie făcută de Kafka). Poetul Serghei Ese -
nin, ajuns o legendă şi prin accidentele
existenţei sale, are sentimentul naufragiului
care-şi repudiază cosmosul, tocmai pentru
faptul că poetul rus nu are în perspectiva
viziunii sale, edenul ca ultima speranţă:
Vânturi, o furtuni înzăpezite/Măturaţi via -
ţa mea trecută! Această luptă cu propriul său
trecut va domina existenţa şi poezia lui din
perioada următorilor ani pe care-i mai
trăieşte, după 1919, când a scris versurile ci-
tate. După vizitarea Statelor Unite ale
Americii Esenin este convins că „ade -
vărurile” pe care le aflase de la comuniştii
so vietici contraveneau realităţii. La îna -
poiere, se simte tot mai bolnav şi edenul
visat îl găseşte în „universul” absintului şi al
vodcii. Este tot mai bolnav sufleteşte şi tru -
peşte. Pentru el edenul nu mai există, dar îl
reconstruieşte, aşa cum îl înţelege, în poezia
Moscova cârciumărească, o capo do peră a
poeziei europene. 

La fel ca odinioară Verlaine (Dis, qu/ as
tu fait, toi que voila/ De ta jennesse?), poe-
tul rus se întreabă: Oare nu mi-am băut,
parcă ieri, tinereţea? Aceasta fiind timpul
edenic, şi îşi mărturiseşte pustiul ce-l
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chinuie: Nu mă lăsa cu privirea ta rece,/ nu
m ă-ntreba câţi ani am, cum arăt,/ Bântuit
de un spasm epileptic/, sufletul mi-e ca un
galben schelet. Poetul, totuşi, cunoaşte
frecvente interludii de scăpărări de lumină,
pe care le putem lua ca edenice, atunci scrie
„Balada celor 26” şi „Drumul meu”. Poezia
eseniană refuză happy-end-ul. Puterea ei
magică rezistă în sinceritate, fiind poezie de
confesiune dureroasă, tocmai de aceea ede-
nul nu prea îşi găseşte locul şi datorită lipsei
visului frumos. Există un conflict funda-
mental între structura visătorului cu
naivităţi de himeră paradisiacă (aici edenul
este tot mai îndepărtat) şi viaţa dură a tim-
pului său de răscruce istorică. 

Eugenio Montale în poeziile sale, cum
subliniază Angelo Jacomuzzi, rareori are o
preocupare a unei comunicări fericite cu
metafizicul, pentru a regăsi vestigiile edenu-
lui, ca reminiscenţă a unei divinităţi ce a
rupt vălul şi a tangenţiat cu lumina oame-
nilor. Fiind masca poetică a unei ieşiri în
afara timpului, a unei intrări în mirajul
edenic: negrele semen de ramuri pe alb/ca
un alfabet esenţial. (Quasi una fantasio). În
Elegia de Pico Farnease limbajul este alau-
atul care dospeşte preistoria unei herme -
neutici, frământat de un eu poetic stăpânit
de presentimentul unui sens spre edenul lu-
crurilor. In seria fantomelor salvatoare din
În prag (In limine), analizate de Gianfranco
Cotini, semnalăm prezenţa iubitei angelice.
Aceasta este surprinsă într-un gest enig-
matic: …şi deasupra/ vreun gest ce şovăie…
/ Precum atunci/ te-ai răsucit şi cu o mână,
fruntea/ dezvăluind-o de sub nor de plete//
m-ai salutat spre a intra în beznă. (La
bufera). Evocarea acestui trecut moment,
pentru poet, secunda supremă este edenică,
la fel şi invocarea divinităţii nu sunt altceva
decât semnificaţiile unei trans substanţiere a
presentimentului apariţiei iubitei, moment
ce-l consideră poetul, edenic. Există o serie

de lucruri montaliene care circumscriu tem-
aticii profetice, acel difuz presentiment ob-
scur care ne conduce spre edenul
imaginarului poetic. 

Spre deosebire de Montale, la Fernando
Pessoa edenul se află între abis şi oglindă.
Este acelaş peisaj care, în realitate poetul şi-l
creiază prin limbajul poeziei dat de expresia
recognoscibilă. Paradoxul implicit al lui Pes-
soa este acela de a instaura un discurs poetic
adecvat, uneori ironic, fiindcă la poet iluzia
de eden se confundă cu libertatea căci lib-
ertatea există/Numai în iluzia libertăţii. 

In lirica elenă I. M. Panayotpolos edenul
se reflectă în dragostea de pământ, de
pădurile şi clipocitul apelor. Em mărtu ri -
seşte undeva: Am iubit acest pământ din
prima mea tinereţe. Am umblat pe cărările
lui, am ascultat freamătul freamătul pă du -
rilor, clipocitul apelor, am desluşit mesajul
oceanelor (…). Descoperirea tainelor vieţii,
cunoaşterea pătimaşă a iubirii ce depăşeşte
frumuseţea telurică, irupând spre spaţiul in-
vadat de lumină a ideii, sunt tot atâtea ele-
mente ale edenului poetului grec înţeles de
poetul grec: Femeie cu trup de arc întins,
încă te aştept/ lângă vasul de-alabastru cu
intrastate roze,/ măcar că noaptea apropape
a trecut. (Asfinţit-a luna). Clipele aşteptării,
sunt momente ale timpului edenic: Mi te-
nchipui simplu: într-un balcon/ întoarsă
spre o dalbă roză sau pe un vapor/
îmvăpăiată de flăcările amurgului/. (Fan-
tezie), în timp ce la Salvatore Quasimodo
universul edenic e dominat de sentimentul
plenitudinii inimii sale, care păstrează tipar-
ele imateriale ale lucrurilor edenice din
preajmă: Nu-i nici un lucru care moare/
Fără ca-n mine să rămână viu. Imaginea
omului nu este un lucru etern, cum nici
Oraşul din insula/ scufundată în inima mea,
/nu este etern, fiindcă edenul pentru poet
este o bucurie ce o dezleagă de arborii visaţi. 

Poetul suedez Artur Lundkvist desci frea -
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ză edenul în triumful deplin al tuturor en-
ergiilor disponibilităţilor umane: In viaţa
noastră a pătruns ceva nou// îi zărim prin
mulţime sclipirea/şi trebuie să-l căutăm ne-
ncetat. Starea aceasta de euforie este mo-
mentul edenic al poeziei lui Lundkvistă:
Există un fel de bucurie sălbatică/ în tot ce
e viu/Există/ ceva îmbătător şi aparţinând
tuturora. (Există un fel de bucurie săl ba -
tică…). In schimb la Miltos Sahtouris, ede-
nul este perceput când urc în cerul
poe ziei/îmbrăcat în bunavestire a aşteptării
pruncului/străbătând o cale în imensitate…

Vor veni zilele ce ne-au sorbit/ în cupele
de alabastru ale amiezii, /din nou ilumi nând
răsuflarea mării/şi-nnebunind licu ricii
câmpiei, aşa îşi creionează în Epilog edenul,
poetul Vasos Voiadzoglu care a trăit o parte
din viaţă, în insula Skiros, pe care o vede ca
un spaţiu edenic unde semnele bucuriei se
văd, ca un dar al blestemului antic. Dacă la
Vvoiadzoglu edenul era o insulă ce com-
pensa mişcarea tuturor sim ţurilor a fondului
emoţional, la Iohannes Becher timpul ca
simbol al noului este perceput ca eden al
simţurilor, fapt ce-l descoperim În munţi,
la umbra lor m-am fost născut/ Din munţi
veneau la noi şi vânt şi soare./Mă întrebam,
prin uliţe pierdut: Cât pot ei oare munţii să
măsoare?(In umbra munţilor). 

Fundamentul psihologico-ştiinţific-reli-
gios din care derivă mitul Edenului iese în
evidenţă în clipa când geneza actului creator
e identificată în viaţa psihică: iar problema
ce se pune este, aceea a ex pri mării ei. O stare
interioară de bucurie, de beatitudine,
localizată în timp, dar mai ales în spaţiul
care produce acea stare, deter mină cel mai
adesea starea edenică sau, pur şi simplu, ede-
nul ca expresie a poeticului. 

Trăind intens, poetul plonjează în sine,
îşi creează imaginea unui mit şi astfel
triumfă asupra naturii sale. Analizând con-
ceptul kierkegaardian de angoasă, regăsesc

un mod de reafirmare a eului artistic ca loc
al construcţiei mitului edenic, al cărui sens
duce la perfecţionarea lăuntrică. Forma sub
care acesta este conceput devine expresia
echilibrului regăsit. Edenul e reprezentat de
psihologie sau, mai exact, de psihopatologie,
în prelungirea imaginii sau viziunii poetu-
lui. Edenul este construit în poezia
europeană a secolului XX printr-un de -
zechilibru, asimilabil sau, în orice caz, situa -
bil în proximitatea stării patologice ce
declanşează procesul creator a cărui îm-
plinire în operă revine la o restabilire a unui
nou echilibru prin, însăşi, construcţia aces-
tui mit. Edenul este de aici încolo rezultatul
unui efort voit şi coerent, în recrearea na-
turii primitive şi tinzând să organizeze într-
un cosmos edenic beatitudinea inte rioară pe
care o trasmite şi cititorilor. 

Unii poeţi europeni căzând în „capcana”
propogandei comuniste au crezut, unii chiar
sinceri, în viitorul luminos al socialismului
şi comunismului. Ei, în poezia lor, vedeau
acest luminos viitor ca un eden al omenirii.
Edenul de această factură era ca iluzia optică
din deşert numită fata morgana. Puţine
poezii inspirate de propaganda comunistă
mai rezistă astăzi. 

Astfel, edenul în poezie apare ca un ana-
log al sufletului, ca o obiectualizare făcută
necesară de o insuportabilă presiune inte -
rioară. Cum specifică Croce: ea e posibilă
atâta vreme cât procesul creaţiei care re -
creionează edenul e descries ca fenomen
lăuntric. Edenul devenind transsubiectiv, el
se desprinde de poet pentru a-şi trăi imag-
inea în imaginarul cititorului. 

Cluj-Napoca, 3 ianuarie 2016
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Sunt trimis
du pă vopsea, lu-
crările în con-
strucţii te învaţă
să fii ascultător şi
operativ. Hârleţ,
târnăcop, lopată
– cuvinte speciale
pe care le înveţi o
dată pentru tot-
deauna, care,

odată învăţate, stau mereu într-un colţ al
vieţii tale, aşteptând clipa când vei avea ne-
voie de ele, când vei fi nevoit să o iei de la
început cu dezgustul şi dezamăgirea.

Ca un făcut, abia de-mi creez un cadru
potrivit de supravieţuire că se şi impune pă-
răsirea lui, plec mereu imediat ce am termi-
nat de construit multdoritul univers. Scot
cuvintele acelea practice din ungher şi încep
să lucrez la noul edificiu dar pentru a-i asi-
gura durabilitatea, îngrop la temelie câte un
an, doi sau mai mulţi, cu speranţa secretă că
aşa voi termina mai repede cu lumea, cu
sporovăiala, percepţiile şi obrăzniciile ei.
Nu-i chip: de fiecare dată lipseşte ceva, sunt
chemat să muncesc în altă parte, sunt un
meseriaş de excepţie, peste tot e nevoie de
mine, construcţiile mele nu cad niciodată,
la nici un cutremur.

Luaţi-vă ţara înapoi, nenorociţilor!, îmi
venea să strig. Asta nu-i România mea, asta-
i patria voastră depusă la bănci oculte, ăsta-
i un ţinut ce duhneşte a “lucru slab”, a
tranzacţie “curat murdară”! Fac ceva pe or-
goliile şi vicleniile voastre, pe sistemele voas-
tre care nu vor înceta niciodată să găsească

ceva de pus la zid! Nu dau doi bani pe afa-
cerea asta, aşa că luaţi-vă conglomeratul de
legi şi hotărâri şi bateţi la alte uşi, mai naive.
N-am nevoie de toleranţa voastră, de argu-
mentele, autoritatea şi controalele voastre,
îmi venea să le arunc în faţă.

Lângă poliţai, primar şi reprezentantul
guvernului s-a iţit sutana unui popă (adus
special pentru a sfinţi momentul) care, des-
părţit de proverbialul sobor avea, între vră-
biuţele oficiale, aerul unui corb gras şi
plictisit. Nu-i chip să te pui de acord cu ast-
fel de grupări neo-naziste, musai trebuie să
intri în hora lor. Să-i mituieşti. Să iei mitul
de coadă, să le crăpi capetele pătrate de
atâta înţelepciune, apoi să aştepţi liniştit o
altă grupare şi mai neo-nazistă care să te în-
veţe cu lux de amănunte ce înseamnă să fii
cetăţean român. Să nu poţi scăpa de porecla
asta până la moarte, s-o porţi cum şi-a pur-
tat Isus crucea. Iar ei, zi de zi să-ţi urle-n
urechi: “Nu ţi-ai plătit taxele comunale! Îţi
tăiem gazul şi curentul electric! Te amen-
dăm că n-ai bilet de tramvai! Te amendăm
că n-ai viză de flotant! Te dăm afară că nu
ţi-ai plătit chiria! Chemăm sectoriştii că nu
vrei să plantezi flori în faţa blocului! Te
băgăm la puşcărie că nu dai impozit statu-
lui!” şi alte astfel de lucruri sfinte înghesuite
de-a valma sub chipie şi uniforme de partid
şi de stat.

Hotărât, asta nu-i România mea, Româ-
nia cu ochii încercănaţi şi trupul metodic
atins de paşii celor ce n-au nici pâinea zil-
nică şi al căror număr creşte continuu. O
pădure de părăsiţi despre care numai îngerii
păzitori pot da detalii, despre care se va

Manual de gesturi inutile
(din volumul cu acelaşi titlu)

{tefan Doru D~NCU{
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spune încă un secol că sunt “generaţia de sa-
crificiu”. Asta-i patria mea şi în numele ei
voi da o masă festivă. Un banchet la care să
participe cu toţii ca la o ultimă Cină de
Taină. Aşa să fie prins Iuda, aşa să dispară
de pe hartă România lor portabilă, transpor-
tată de ici-colo în genţi diplomat cu cifru.
Să rămână în urmă doar potopul unei su-
perbe zburătăciri de acte caritabile cum ar
fi “păstrarea identităţii naţionale”.

- Se ia apa! Se ia apa mâine, între doişpe
şi cinşpe! Poate se ia mai repede! Poate se dă
mai târziu!

Trezit din somnul istoriei europene, car-
tierul se agită; de prin blocuri ies mustăcioşi
şi gospodine înfuriate, se urcă în maşini, se
duc la market şi revin cu 5-8 bidoane, a 5 l
fiecare, cu apă plată. Plus tot felul de pungi,
punguliţe şi cutii. Dacă tot s-au dus la mar-
ket, nu?

Peste cam o jumătate de oră mirosurile
de carne prăjită se împletesc într-o serafică
beatitudine cu cele emanate de micii şi gă-
tarele ce se fac în faţa garajelor. Sărbătoare
naţională!

Copiii ţipă ridicând cu mingile lor un
colb de zile mari, gospodinele urlă de la gea-
muri: “Maşinaaaa!”, când trece vreo maşină
şi plozii lor mici şi crăcănaţi nu-s atenţi, 2-
3 locatari “gospodari” au luat bere şi şi-au
chemat prietenii să-i ajute să dea bolţuri
prin pereţii apartamentelor, rotopercutoa-
rele ţiuie ca bombele din Al Doilea Război
Mondial, pensionare atotştiutoare se adună
ciopor în faţa scărilor de bloc şi-şi demons-
trează ştiinţa în sistemele hidrotehnice ale
ţării, ăia care fac mici/ grătare rânjesc trium-
fal spre vecinii ce n-au avut bani pentru aşa
ceva, muncitorii de la “spaţii verzi” apar şi
ei la acest festin şi nivelează cu motocoasele
lor zornăitoare, îndârjiţi, gardurile vii ce-au
mai rămas după ultima asfaltare – un iz de
carne, benzină, asfalt încins, praf şi deodo-
rant dat în exces cucereşte biata atmosferă

zonală, când:
- A venit apaaaa! Curge apaaaaaa! se aude

un strigăt inuman de undeva iar grătarele-s
lăsate baltă, copiii fug ca potârnichile, pen-
sionarele o iau la trap, cei de la “spaţii verzi”
galopează cu ustensilele-n spate…

Câinii tomberoanelor se înfruptă din fri-
găruile uitate fără pază, mâţele vagaboande
se ceartă disputându-şi cârnaţii aruncaţi de
copiii obraznici care nu ştiu cât muncesc pă-
rinţii lor pentru a-i procura, peste puţin
timp încep înjurăturile mustăcioşilor şi im-
putările ascuţite ale nevestelor lor, scheuna-
tul copiilor şi scâşnetul maşinilor ce n-au loc
să treacă pe şosea (locatarii, fugind după
apă, şi le-au parcat alandala când s-au întors
de la market).

Până la urmă se face miezul nopţii; pe la
două, gospodarii ce şi-au dat bolţuri dar au
mai dărâmat şi câte-un zid interior de la
vreo cămară, încarcă molozul şi mizeriile gă-
site prin debarale în maşinile unor prieteni
ce mai fac un ciubuc nocturn folosind com-
bustibilul firmelor la care lucrează. Nu le
reuşeşte din prima, aşa că zgomotul se re-
petă şi la orele patru.

Pe la cinci trece stolul de ciori.
Urmează vrăbiile şi porumbeii şi-abia

apoi scriitorul.
Orice astfel de poveste începe frumos, cu

un tânăr frumos şi inteligent, capabil de
orice acte de rezistenţă, de sacrificii pentru
“cauze drepte” sau de dispreţ pentru tentaţia
căderii în derizoriu. Personaj principal, chiar
pozitiv, am zice.

El, acum, aproape a obosit, povestea
aproa pe s-a terminat, personajul “chiar po-
zitiv” este acum un fel de contemporan Cas-
sanova care se târâie pe hârtie, un scârţa-
scârţa pe care specia noastră – rapidă cum e
– l-a dezactivat dar îl tolerează ca pe orice
accident nesemnificativ. Cum ar fi de pildă
Kosovo, Hussein, Transilvania, Basarabia.

La 5.25 dimineaţa, un tip şi-o tipă se
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ceartă în stradă; probabil au participat la
nunta de ieri din blocul vecin:

- Câţi bani ţi-am dat eu? Hai, zi, câţi ţi-
am dat?

- Mama mi-a dat, nu tu - plânge ea.
- Eşti o curvă ordinară, eşti curva curve-

lor! şi o plesneşte.
- În cine dai tu, mă, în cine dai? Vrei să-

ţi scot dinţii? Vrei să pleci de-aici fără dinţi?
Ş.a.m.d.
La o vreme, ea îşi scoate rochia şi i-o

aruncă. Iese din bloc un alt tip şi-i cheamă
înăuntru.

- Nu merg că mă bate!
Ş.a.m.d.
Luceafărul sclipeşte şi el, ce să facă? O

bufniţă se aşează pe o sârmă în faţa geamu-
lui meu.

Pe scările metroului: ridicol, respingător,
trufaş, tinerel, cu trei telefoane mobile care
sunau concomitent (costă mult în ţara pos-
tceauşistă). Imaginea de coşmar a unui per-
sonaj dintr-un clip publicitar, sufocat de
firele telefoanelor a devenit, după secole de
telepatie, un mod de viaţă ce nu poate fi tre-
cut cu vederea.

Există nopţi în care femei de peste 40 de
ani, grase, ies din compartimente. “Taploş -
te”, cum le-ar spune bătrânii. Ele se în-
dreaptă, invariabil, spre toaletă. Se aliniază
cuminţi, rabdă una după alta, se suportă.
Un ideal climat al toleranţei, deşi unele sunt
ţigănci, altele unguroaice, unele pur şi sim-
plu de la ţară. Apar vânzătorii ambulanţi de
napolitane, sucuri, bere, seminţe. Femeile se
bagă una-n alta, se caută prin buzunare in-
observabile, scot banii. Cele cu probleme
deosebite se duc între tampoane, sub privi-
rile compătimitoare şi aprobative ale cozii.
Bârfesc.

N-a ştiut Aristofan ce vor ele, cu demo-
craţia lor cu tot. Sunt deranjat de zgomotele
pe care acestea le produc, de neglijenţa lor
firească. E compartimentul meu, bancheta

mea (banchetele? Banchetul?), geamul meu,
uşa mea, cutia mea de gunoi, linoleumul
meu, perdelele mele pe care scrie CFR.
Becul meu - chior, orb – dar al meu. Voi
scrie pe vagonul ăsta: “LINIŞTE!”

Exodul nu poate fi oprit. Până spre di-
mineaţă se screm pe WC-ul oportun iar li-
teratura nu le vine-n ajutor. James Joyce a
murit iar Henry Miller poate să-şi pună
primăvara neagră în locul hârtiei igienice
care nu le ajunge niciodată, de aceea e
plină încăperea de cornete şi coji de se-
minţe.

M-am tot chinuit, până la vârsta asta, să-
L înţeleg pe Dumnezeu. Acum e linişte:
stăm şi ne privim amândoi cu reţinere oare-
cum, cu timiditate, cu: zi tu primul ceva,
deschide tu o discuţie. Stânjeniţi de ceea ce
ne-am făcut de-a lungul atâtor ani. Un tată
şi-un fiu care se uită unul la altul cu coada
ochiului şi lăcrimează pe furiş. Unde-i cu-
riozitatea, unde-s poantele de care râdeam
amândoi?

Ies la o ţigară, cerşetorii mă înconjoară
iuţi şi guralivi. “Dă-mi o mie”, zice unul,
“Dă-mi o ţigară”, “N-ai o bucată de pâine?”,
“Sunt orfan de mamă”, se milogesc alţii.

Prins între ei, între România şi banii
mei, între sandwich-urile mele. Odată cu ei
intri în ţara cea adevărată, acolo unde-i şi
viaţa mea, covorul roşu – patima mea. Şi
cerşetorii ar trebui să vină pe rând, nu toţi
deodată, ca nişte blânzi şi neaşteptaţi ierbi-
vori care apar de bună voie în bătaia puştii.
Ar fi frumos, cu becurile verzi, albastre, gal-
bene şi roşii, cu barierele puse ori ridicate.
Geamul compartimentului meu e securizat
“eu am cuşca mea/ şi mă mândresc cu ea”,
îmi plesneşte capul de tobe şi trompete pio-
nereşti.

Citesc într-un ziar din nord că doi oşeni
au fost amendaţi de gardienii publici pentru
că au dormit pe băncile unui parc. Mi-i
ima ginez cu sacoşe, plase, genţi pline de
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cumpărături făcute la oraş, retrăgându-se
departe de betoane şi asfalturi, “la umbră”
sub copacii parcului şi aţipind, în aşteptarea
autobuzului.

Când am ajuns la astfel de interdicţii?
Când ni se vor aplica amenzi pentru că
avem suflet? Următoarea avalaşă de legi, de-
crete şi hotărâri locale ne vor interzice să fim
oameni, nu-i aşa? Urmăritorii sunt mai
mulţi decât urmăriţii; am ajuns ca din mo-
destul nostru avut să întreţinem cel puţin
patru călăi de persoană urmărită iar unora
care, la fel ca mine, jignesc şi ironizează de-
busolatul sistem, să le fie repartizate regi-
mente întregi dotate cu echipamente
fabuloase.

Îi las pe bătrâni să-mi dea lecţii, îi ajut
să treacă strada, eu am destul timp să-mi
popularizez înţelepciunea, deşi după atâţia
ani de efuziune, nimeni n-are nevoie de
elucubraţiile unui moşneag. Iubesc bătrâ-
nii, îi ajut să aibă parte de cât mai multe
dimineţi iar ei – de necrezut! – mulţumesc
lui Dumnezeu, nu mie, pentru cei 300-
400 de dolari pe care i-am îndesat în anii
lor cangrenaţi de impotenţă şi lipsuri ma-
teriale.

Iar acum să revenim la oile noastre: ce
facem cu aproapele căruia i-am învins rău-
tatea, îl biciuim sau îl educăm? Îl punem în
genunchi sau îl îmbrăţişăm? Când l-au ares-
tat pe Isus, Petru a tăiat urechea unui soldat
şi s-a ales cu o zdravănă şi memorabilă muş-
truluială: “Cine scoate sabia, de sabie va
pieri”.

Gardianul: “Bă, eşti român ori străin?”
Eu: “Nu-s”.
Gardianul: “Atunci de ce vorbeşti româ-

neşte?”
Eu: “De unde ştii că vorbesc româneşte?”
Gardianul: “Te-am auzit când te-au adus

aici”:
Eu: “Asta nu înseamnă că sunt român”.
Gardianul: “Atunci ce naţie eşti?”

Eu: “M-am născut într-o patrie de pe
nici o hartă, sunt un biet spion travestit în
cetăţean”.

Gardianul: “Nu mă aburi, ştiu io că eşti
fro-oarece scriitor dă cultură. Scoală că te
cheamă dom’ derector”.

Mi-am tot promis că mă voi apuca de or-
donat sutele de hârtii mâzgălite în pripă.
Când nu reuşesc să-mi conving iubita de
ceea ce spun (cum că aş fi scriitor), încep să
mă lamentez. “Simţi nevoia de compăti-
mire?” mă întreabă iar eu răspund cu since-
ritate că da. Ea mă strânge la piept. Nu
mi-am pus niciodată problema dacă, la rân-
dul ei, are câteodată nevoie de sprijin.

Zi liberă, în patria asta e voie. Nu mai
scriu pentru critica literară ori pentru citi-
tori, cele ce urmează sunt numai pentru
tine:

N-ai nici o scuză “de rigoare”, nici un
motiv de-a vorbi cu alţii, nici o patimă de
cunoscut, nici o justificare existenţială, ţi
s-a tăiat cordonul ombilical, speţa te-a pă-
răsit în maternitate, şi-au luat cu toţii
mâna de pe tine, "mama!”, ţipi, lacrimile
te asfixiază, au plecat surorile şi îngrijitoa-
rele, te-au uitat singur şi neajutorat în
noaptea ploioasă a naşterii. Vrei să fugi, să
scapi de coşmar dar, deja ţintuit în oase şi
carne, ai conştiinţa vie a faptului că eşti
abandonat (acestă disperare te va urmări ca
un căţel turbat de-a lungul tuturor secole-
lor în care vei fi aruncat pe neaşteptate).
N-ai dovezi, nimeni nu te crede, nimeni
nu-ţi va face loc în mintea şi inima lui, vei
rătăci sângerând prin zonele unde secolele
se îmbină neauzit, nu vei putea cu nimeni
vorbi despre cât de cumplit ai fost pedepsit
pentru o greşeală care-ţi scapă, pe care ai
făcut-o fără ştii că poartă numele de “gre-
şeală”, pentru că ai fost, în viaţa ta, miner,
de pildă. Sau poet, sau ziarist, sau vânzător
la aprozar, de pildă.
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Poet sătmărean născut la 25.09.1998,
elev la Colegiul Ion I.C. Brătianu Satu
Mare. 

Are în pregătire volumul de debut ,,În
gând urat“.

Încrucișat

Eu vin cu un semn
De dincolo.
Semafoarele îmi
Clipesc complice,
Ochii mei se încrucișează
Cu atâtea cuvinte, încât,
E greu să mai
Descifrezi iluzia unui peisaj
Nici măcar
Gândit de alții.

Cioburi

Cuvintele,
Violează tăcerea
Și spasmul
Este egal
Cu fulgerul
Unui vis
Uitat
Instantaneu…

Pas de melc

Stau
În cochilia unui vis,
Și umerii mei
Se transformă
În cărămizile strâmbe
Ale unei credințe pripite.
Sunt banul calp
Al unui târg în care

Pe mine mă vând
Pentru puține cuvinte.
O oglindă murdară
Mă transformă
În trăirea lepădată
Într-o altă poveste...

Metempsihoză

Eu
Sunt
Suma tuturor
Negațiilor.
Un zeu
Aude
Tot ce vorbim
Pe măsură ce murim!
Nu deodată,
Ci încet,
În doze mărunte.
Dumnezeiască.

Daniel BOGAR
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Vântul găureşte plopii

şi imediat
ninge din zahăr şi din miere
din galben şi din alb
precum o noapte de copil

Avem anul acesta o primăvară leneşă
fără înflorire de albastru
fără furtuni viclene
o primăvară aproape bătrână 
un cer de neorânduială

Mi se pare - dar nimic nu e atât de sigur -
că după aparenţe
dincolo de crezuri
mi-am pierdut ancora
în vreun port îngheţat

***

Miracolul meu
incredibila mea tandreţe
numele tău e pe toate buzele mele
viaţa ta fragilă mă linişteşte

Când steaua explodează
în fisionarea corpurilor
când plăcerea îmi goleşte picioarele
în crampe somptuoase
îţi vorbesc în limbi pe care le-am uitat
niciodată învăţate
bule strălucitoare
în care-şi are reşedinţa viaţa

Mai târziu
împreună

ne vom uita la seara goală
şi la ziua izolată de lume

***

La trezirea zilei
femeile visurilor noastre
se mişcă încă fără vlagă

Agonizează
aceste fantome
în ziua fiebinte
în ziua prea strălucitoare
pentru a fi reală

Am iubit vreodată doar în vis
Am trăit vreodată doar un vis
Ai fost tu vreodată viu
Ai crezut vreodată în prezent

Absent atât de des eu
când oare se va fi terminat
să mi se spună cine sunt

***

Aşezat-ai deja
pe fruntea prietenului plecat
acest îngheţat sărut
cel din urmă

Ai păstrat îndelung
pe buze

Yves VECCIANI (Fran]a)



Cronograf

14

nepăsarea aceasta de piatră
acest gust de altundeva

Aceşti morţi pe care nu îndrăznim
pe care nu mai îndrăznim

să-i mângâiem în alt fel
Aceşti morţi cu ochii închişi peste secretele lor

Cu aceşti morţi se prăbuşeşte copilăria
noastră
ca nişte ziduri de munte năruite
rană de piatră şi de noroi
bine cunoscută

Îmi este mai teamă de trecut decât de zilele
ce au să vină

***
Pe timp de iarnă duminica
ne vom duce să vedem marea

marea cea bolnavă
marea care ne aşteaptă

Pe nisipul aspru
devenit memorie
nimic nu mai merge nimic nu e privire
iar valul ce moare şi-a pierdut mânia
iar stânca plină de apă şi-a părăsit stelele

E o lege a lumii
pe care urmează să o învăţăm
duminica iarna
că marea se contractă şi că frigul domoleşte
că dragoste e vara şi că ea suferă cu glas scă-
zut
pe nisipul încins unde nimic nu lasă urmă

Traducere: CORNELIA  BĂLAN POP
(din LA REVUE DES ARCHERS No 4,

Printemps 2003)

București
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Rădăcina este considerată, pe bună
drep tate, una din părţile esenţiale ale
plantei. Iar înţelesul cuvântului rădăcină,
ca pivot al existenţei - şi nu numai - şi-a
extins considerabil semnificaţia. Mie însă
mi se pare că tulpina, sau, prin gene ra -
lizare, tot ce ţine de restul fiinţei sau al
obiectelor, are cel puţin tot atât de multă
importanţă ca şi rădăcina.

Încă de la şcoală copiii învaţă să pună
seminţe de fasole în vată udă şi să urmă -
rească micile rădăcini care se formează şi
cum din sămânţă se înalţă o tulpiniţă. În
grădini se plantează flori, primăvara, cu
grija ca rădăcina să se prindă, pentru ca
seva pământului să alimenteze planta. 

Noţiunea de rădăcină s-a extins, de la
plante, la tot ce ne înconjoară. Se vorbeşte
despre fapte, obiceiuri, gusturi, trăsături
de caracter înrădăcinate.  Uneori se
citează ră dăcina răului, a durerilor şi a
altor emoţii: 

• Rădăcina tuturor relelor: egoismul
(proverb indian) 

• Să ne minţim pe noi înşine ne este
mai adânc înrădăcinat decât să-i minţim
pe ceilalţi. (F. M. Dostoievski)

• Iubirea nu poate prinde rădăcină în
inima mânjită de ură. (Liviu Rebreanu)

În privinţa banilor, există uneori păreri
diametral opuse:

• Banii sunt rădăcina tuturor relelor...

(M. Gill)
• Lipsa de

bani este rădă -
cina tuturor re -
lelor. (G. B.
Shaw)

C u v â n t u l
înrădăcinare este folosit şi în marcarea
dependenţei omului de pămân tul natal.  

• Dăruieşte-i persoanei pe care o
iubeşti: aripi pentru a zbura, rădăcini
pentru a se întoarce şi motive pentru a ră -
mâne". (Dalai Lama)

Rădăcina deci, cuvânt care sugerează
baza, soliditatea, siguranţa, sursa vieţii,
pare a avea o importanţă majoră. 

Dar şi tulpina, trunchiul de copac şi
toate elementele derivate din extinderea
noţiunii de tulpină mi se par cel puţin la
fel de importante. Din rădăcini se vor
dezvolta trunchiurile care dau fructe şi
flori. "Bloom where you are planted"
(înfloreşte acolo unde eşti sădit) e povaţa
este răs pân dită printre emigranţi, cu sem -
nificaţia: emigrantul este un dezrădăcinat
(nu total, limba natală va rămâne casa lui)
şi, pentru a putea înflori, adică a trăi din
plin,  nu doar a supravieţui, el va trebui să
prindă rădăcini în ţara de adopţie.
Fenomenul de transformare şi adaptare a
omului în noua ţară se va face conştient,
cu un efort de lungă durată, spre deose-

Născută la Bucureşti. Emigrează în Canada în 1982, la Mon-
treal, iar în 1997 se mută la Toronto, unde îşi desfăşoa  ră în prezent
activitatea de om de ştiinţă, editor, poet şi eseist.

Veronica Pavel LERNER 

Rădăcina sau tulpina?
(text premiat la concursul "Însemne Culturale" 2016)
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bire de plante care, hrănite, vor prinde
natural rădăcini oriunde ar fi plantate. 

Inginerii constructori cunosc bine im -
portanţa corpului clădirilor şi nu numai
a fundaţiei. Blocurile şi turnurile de mare
înălţime sunt calculate în aşa fel încât
flexibilitatea să le permită rezistenţa la
vânturi şi cutremure. Cei care locuiesc la
etaje superioare pot simţi unduirea cons -
trucţiei la vânturi puternice. La fel, pen-
tru căile ferate intră în calcule nu numai
rezistenţa ancorării în pământ, dar şi
fenomenele dilatare - contracţie asociate
variaţiilor de temperatură. 

În viaţa de toate zilele, obiceiuri înră -
dă cinate pot avea uneori o influenţă ne -
gativă în evoluţia - de exemplu- a unei
căsnicii şi, dimpotrivă, flexibilitatea gân -
dirii va genera stabilitate.

• "La racine plonge dans la terre: le
cer veau plonge en Dieu. C'est a dire dans
l'infini." (Rădăcina se scufundă în pă -
mânt: creierul în Dumnezeu. Adică în in-
finit). (Victor Hugo)

Voi încheia cu exemplul care m-a de-
terminat să scriu articolul de faţă. Când
aveam şapte ani am fost obligată să învăţ
pe de rost fabula lui La Fontaine "Le
Chêne et le Roseau" (Stejarul şi Trestia).
N-a fost uşor. Dar astăzi, când sunt
supusă greutăţilor care se abat peste mine
precum vântul peste trestie şi stejar, îmi
repet poezia, pe care încă o ştiu şi al cărei
final este o mare lecţie pentru fiecare din-
tre noi.

..........................................

L'Arbre tient bon; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l'empire

des morts.

.....................................

Să aşteptăm sfârşitul dar. Abia rostise-
acest cuvânt,

Că dinspre nord s-a năpustit cel mai
teribil vânt.

Rezistă la-nceput stejarul şi trestia se
înmlădie.

Dar vântul creşte, creşte, şi celui care
până-n cer

Îşi înălţase capul, deodată forţele îi
pier…

Izbit şi smuls din rădăcină, s-a prăbuşit
pentru vecie.*) 

_________________
* (http://e-poveşti.ro/fabule/stejarul_şi_trestia/ -

autorul traducerii nu e specificat)Modelul pictorului
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toamnă bogată –
mama-şi numără încet

bătăturile

muşuroi cosit –
altă lecţie despre

apocalipsă

lemne de vândut  -
bunica lângă poartă

doar cu o cârjă

parcare cu plată – 
trecând mai departe

stolul de ciori

ceaţă lăptoasă – 
mestecându-şi tutunul

bătrânul ciurdar

inţelepciune – 
nepotul jucându-se

cu spuma de ras

pană de curent – 
colindul bunicului 

pe toată scara

iarnă cumplită –
soacra rămâne la noi

încă o vreme

polei la poartă – 
văduva împrăşie
cenuşa de ieri

cu gurile căscate 
leii de ipsos

Vasile Conio[i MESTE{ANU

Transcendența II
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Plămadă stelară

Duh întrupat în monadă
Dospiţi, frământaţi în plămadă
Joacă stelară horită
Prinşi şi desprinşi din orbită

Rostul venirii e facere
Taina-i culesul în coacere
Poveste cu-a fost odată...
Plămadă stelară pe-o roată.

Acum

Sertare glisând pe patine ancestrale
Provizii amortizând lacrimi uscate
Tânjesc şi mijesc neplătite-abisale
Ce împletesc în paşi, umbre uitate

Nostalgii, instincte inundă prezentul
Progresele clipei stagnează-n oftat
Savoarea e riscul, gustând iminentul;
Trăire-n ACUM  prin trecutul iertat…

Inimă

Inimă pornită-n vreme
Ticăi arbore din gene
Suflet cuibărit din Tine

Zbucium în ego şi sine
Întregită-n cioburi mii
Zâmbet anulând fobii
Din triunghiul apei mele
Irizând noian de stele
Patru Săli cu uşi de har
Gândul...rugă pe altar
Prin cuprinsul necuprins
Zborul tânguie nestins
Templul Timpului, colină
Inimă, puls de Lumină...

Orchestra Universului

Diapazoane în cheie solară
Sub bagheta dirijorului Tată
Orchestră eterică, omul-vioară
A Universului partitură creată.

Timp în tempo-ul planetei
Inimi zvâcnite în noua gamă
Cuvântul...vârtejul ruletei
Arpegiu din dorul de mamă.

Protecţii astrale, vise în hore
Anotimpuri prin plete şi strune
Nimicul iţeşte în muguri şi ore
Pe ritmul plasmatic, minune!...

Valentina Balaban BR~ILA



Cronograf

19

Apariția ma si vă a calcula toa relor dar mai
ales a re țelelor de socia - lizare a revo luțio -
nat aproape toate aspectele vieții co -
tidiene, inclusiv creația artistică, literatura
și re dac tarea textelor. Totuși, din cauza
unui conservatorism legat de îndelunga
tradiție a textelor tipărite, schimbările se
impun aici mult mai greu decât în alte
domenii. Alături de literatura tradițională,
tipărită, o literatura alternativă se anunță
pe web, unde se întrepătrund poezia
cinetică, algoritmică sau holografică,
narațiunea generativă sau combinatorie,
romanele interactive, geoficțiunea, po ves -
tirile hipertextuale, operele de arta asociind
cuvântul, imaginea și muzica într-un
Gesammtkunstwerk (total work of art)
electronic.

În ciuda progresului ultrarapid al teh -
nologiei, care ne oferă practic tot ce este
imaginabil în spațiul multi și hipermedia,
gândirea teoretică asupra noii literaturi
rămâne departe de atenția cercetărilor li -
terare. Totuși, aceste bulversări tehnolo gi ce
ating în mod direct conceptele teo retice
stabilite de catre critica literară ca nara -
tologia, poetica și estetica lecturii.

Această literatură care se impune nu a
adoptat încă un nume definit. Ea este
etichetată ca literatură electronică, litera -
tură hipermediatică, literatură online,
e-literature în SUA sau Netzliteratur în
Germania, fiecare termen având conotații
diferite. Un termen mai puțin cunoscut
este cel de literatură virtuală. O astfel de
denumire pare mai potrivită pentru că are
mai multe avantaje: mai întâi este vorba de
un termen mai general decât ceilalți, mai

puțin legat de
me dia electro ni -
că, a cărei com -
ponentă “virtua -
lă” este fecundă
din punct de ve -
dere semantic.

Vir tual are un
câmp semantic
foarte vast, dar și
foarte restrâns,
fiind în același timp destul de aproape de
conceptul de virtualitate informatică.
Lăsând deoparte aspectul său eletronic,
această literatură interactivă, combinatorie
sau generativă, nu este nouă. În literatura
franceză apare în Grands Rhétoriqueurs de
la sfârșitul secolului al XV-lea, poeții își
afirmă virtuozitatea tehnică explorând
potențialitatea limbii și a poeziei în poeme
complexe și încărcate pline de jocuri
poetice și invenții formale. Câteva secole
mai târziu, vom găsi în poezia lui Stéphane
Mallarmé, îndeosebi în cartea sa Un coup
de dés jamais n’abolira le hasard (1897), o
poezie cinetică și grafică care caracterizează
și Caligramele „Calli grammes" (1918) lui
Apollinaire. Au ur-  mat suprarealiștii și
oniriștii ca pro motori ai poeziei aleatorii. 

Oulipo, o binecunoscută mișcare lite -
rară franceză, are cel mai mare merit în
literatura virtuală. Un grup internațional
de literați și de matematicieni  se reunesc
în mod regulat începând din 1960 și până
în zilele noastre pentru a reflecta despre
noțiunea de constrangere și pentru a crea
altele noi. Acest grup a îmbogățit con -
ceptul de potențialitate, adică o literatură

Despre literatura virtuală
Relu CO}OFAN~
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care nu a mai fost încă scrisă dar care ar
putea fi după anumite restricții. Printre
activitățile lor gasim deasemenea apropieri
între literatură, matematică și ulterior
informatică. (grupul afiliat ALAMO, creat
de catre oulipienii Braffort și Roubaud.
Continuatorii actuali sunt Bernard Magny
(Mémoires d’un (mauvais) coucheur, 1995)
sau Jean-Pierre Balpe, poet și cercetător în
domeniul dintre literatură și informatică.

În contextul anglo-saxon ar fi mai multe
nume de adăugat, în mod deosebit pre -
cursorii ciberculturii care aduc o contribuție
importantă artei virtuale: Buckminster
Fuller, Marshall McLuhan, Gregory Ba -

teson, William Gibson. Aspectele elec tronice
și de comunicare nu schimbă paradigma
creației literare și a funcționării textului
literar. Foarte discutată în acest domeniu
este dualitatea dintre cartea electronică (e-
book sau livrel în franceză) și cea clasică.
Schimbarea de suport nu prezintă un  mare
interes pentru critica literară.

În spațiul românesc nu putem vorbi, din
păcate, de o linie, un curent care s-ar im pune
în rețelele literare. În afara schimbării de
suport, nu putem vorbi deocamdată des pre
schimbări majore, deși există o inte ractivitate
și socializare literară puternică.

Danțul meu
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Poetului Gheorghe Creţu
Remember

Parabola netălmăcită încă
Năbădăioasă stea fulguitoare
Talent mirabil unic în metafore
O salcie privind uimită-n soare.

Vei bântuii cât poezia naşte
Cenacluri cununate în altare
Tot verbul închinat destăinuirii
Va dăinui frenetica ardoare.

Poetei şi pictoriţei Iulia Olaru
Remember

Penelul miruit s-a destrămat
În fire de iubire smălţuite
Frumosului ce tu l-ai logodit
În versuri calde tălmăcite.

Mereu, mereu, paleta va atinge
Serafic, blând mângâietoare
Imaculata coală pal virgină
Va deveni o lume de culoare.

Icoanele de mâna ta rugate
Cu ochii – nsufleţiţi izbăvitori
Ne vor fi magice altare sacre
La care se vor închina cei muritori.

Poetului Ion Bala
Remember

Cărarea udată cu agheazma
metaforilor tale
şerpuieşte printre versuri
cum balsamul mirului.
Crucea obosită a harului divin
s-a aplecat azi în faţa ta.
Aşteptarea reîntoarcerii  e cum

o colină
de rime, păscută de epigonii
Umbrei  Tale.

Ce zile....
Cu pizmuite aşteptări
În privegheri trecute
Secundele în eul lor
Au rosturi neştiute

Ascund în albiile lor
Vremelnicele  şleauri
Iar  în meandrele curgând
Timpi agăţaţi de ramuri.

Fug  oamenii din rostul lor
Când vipere ascultă
Cum  şerpi  şterşi din calendar
Irup  spre o cucută.

Vasile B`rbu[ CR~}U
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O boală rebelă, 
dincolo de linia vieții, dincolo de moarte,
alunec în cupa unui crin
de neatins sunt zorile fără tine
flacăra pasiunii se încinge
zbor în abis 
cad și mă ridic 
cad, și iar, și iar… 

se amestecă culorile  
mirajul visului, seara unui bal
un dans nebun mă învăluie 
în nectarul iubirii clocotesc literele 
contra timp 
pe buzele cupelor de vin
te caută, te-alintă
un fluture născut din cuvânt
se amestecă cu stelele
în ochii tăi obosiți

un amestec incredibil de realitate 
și neplăceri zilnice
bucuria, durerea  lipite de trup
inima plânge ,  inima cântă  
sufletul respiră un sentiment uitat, 
șoaptele,  iluziile  se amestecă  într-un
conștient  permanent
speranța cu rol de vis și incertitudinea o

povară
unde neliniștea cuprinde experiențe  ex-
travagante

un trubadur își plimbă arcușul pe o
vioară veche
melodia calmează tumultoasa viață 
obosită de nesomn și povești furtunoase
nu există paradis, nici elixirul fericirii 
doar anotimpuri frământate  de razele
soarelui 

umbrite de duritatea vieții
dorm cu o carte pe piept
un roman în care te-am regăsit, așa cum
te știam
dur, sincer, deschis 
preocupat de viața  plină de obstacole

nici un cuvânt nu mă trezește
nu țipă, nu se zbuciumă
timpul nu mă așteaptă
tăcere 

versul mângâie drumul întoarcerii
din cer cad nesigure literele
se amestecă, se înghesuie în poeme

aș dori să joc rolul unui actor
captiv în zborul succesului
într-o noapte ciudată
încorsetată de imagini distorsionate
gânduri sinistre
netezesc file de carte

durere ascunsă.

Violeta CRAIU
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Cu invazia de barbari Sfântul Im periu
Roman de Naţiune Ger ma nă are o tra diţie
bimilenară. Numai Germania aşteaptă anul
a cesta peste un milion de afro-asiatici din
aşa zise state eşuate - failed state -, părăsite
de intempestiv de administraţia civiliza-
toare, coloniala creştin-europeană în urmă
cu jumătate de secol. De atunci ele sunt in-
capabile să menţină un minim de condiţii
civilizate populaţiei preponderent musu-
lame şi idolatrice, care disperate, se refugiază
acum, trecând prin Balcani sau cu ambar ca -
ţiuni de unica folosinta Mediterana, în UE.

Pe scurt: dacă ne-aţi civilizat, dar părăsit
şi nu ne mai faceţi accesibilă civilizaţia şi la
noi, venim peste voi.

Uniunea Europeană nu-i Imperiu, n-are
Constituţie, iar deficitul de democraţie a
statelor suverane paralizează luarea de decizii
majore, aşa că putem vorbi şi de un failed
UE, imperium, failed sacerdotium. Dacă
Sfantul Imperiu Roman depinde de Papă şi
Împărat, vedem că ultimul lipseşte, iar Papa
Benedict XVI s-a retras, sufocat de rela-
tivism, de primatul economiei, de laicizarea
chiar şi a clerului şi a unor pseudo ceremonii
sacre a cetatii. Dacă destinul final al lumii,
escatologia universală se diluează, dispare,
atunci nu metafizica, ci economia are ul-
timul cuvânt şi sensul vieţii se degradează.

Să ne reamintim că democraţia occiden-
tala a apărut ca urmare a departajării sferei
Sacrului de Profan (vezi cartea cu acest titlu
a lui Mircea Eliade) în Sfântul Imperiu, a
luptei dintre Papă şi Împărat, şi a revoluţiei
papale din sec. 11-13. De aceea, nu-i de mi-
rare, şi după filosoful Giorgio Agamben, că
o degradare a bisericii papale atrage după
sine şi pervertirea democraţiei, a întregii

vieţi social-econo -
mice. Capitalis-
mul devine peste
noapte religie, iar
dreptatea divină
este înlocuită fără
menajamente de
li beralism, cu eco -
nomia de piaţă şi
competiţie.

În statul secu-
larizat al iluminiştilor laici, la departajarea
politicii de religie, locul credinţei l-a luat,
după eşecul marxism-leninismului, neolib-
eralismul. Judecata şi dreptatea divină nu
mai joacă niciun rol în statul modern de azi,
cu consecinţe deprimante şi riscuri severe.
Scriitorul Michel Houellebecqs descrie, în
romanul său de mare succes „Supunerea lip-
sei de perspective", pustiul spiritual con-
temporan din Franţa. Europa, în care
fiecare persoană este forţată să lupte şi nu
mai are nici posibilitatea, puterea de a se
împotrivi com pe tiţiei pentru un loc cât de
cât sigur, pri vilegiat într-o economie de
piaţă mo tivată exclusiv de lăcomie şi setea
de bani. Homo homini lupus est bellum
omnium contra omnes.

Dacă este deja insuportabil că nu se mai
poate vorbi de Europa decât de Brexit, de -
ficit de democraţie, austeritate, econo mie,
criza euro,va reuşi invazia afro-asiatică să
readucă în actualitate valorile milenare,
culturale, spirituale, creştin-europene, la
care aspiră nou-veniţii, şi, pe această cale,
să se depăşească fundamentul eminamente
economic, secularizat, al neoliberalismului?
Se reface Sfantul Imperiu Roman dupa
Brexit, invazia barbarilor?

Barbarii atacă Europa
Prof. dr. Viorel ROMAN
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Fior
Procesele pornesc
spre mine
(pentru a nu știu
câta oară?!)
reglând de la egal
la egal
legile vârtejuri
asudate în brațele
boxelor australe

ale învierii sau morții...

strecurate dintr-un Viu curat
în care nu te mai poți întoarce
umbrele lor îmbrăcate în neașteptare
ca o pioasă deshumare
sparg  ferestrele norilor
cadelțând în migrația Întâiului Timp
-vestita pulbere de lut

Ai mei prieteni vechi și noi
Ca o cotropitoare amirare
Vâslesc prin tranșeele autistelor zvonuri
Spălând  în flamura fiorului sacru
Creuzetul memoriei hămesite
De ocheada învrăjbirii
Unde calea adevărului și teama
Fac paradă trupească.

Procesele pornesc spre mine
Numai tu
Ca o adiere de toamnă
Ștergi cu ștergura vindecătoare 
Librația secretă a pleoapelor mele
De orfanda pucioasă
A  Celui cu ochii  neclipiți...

O toamnă în tehnica babiloniană
Lângă zidul unde se termină înălțimile
Pișorcește o trezire de lumină goală
Aici nu sunt culori

Nici acolade lunatice
Aici e o măiestrie a prăbușirii...
O împodobire oarbă 
Cu roba de frunze
Etajează între glasuri
Lungi orgi de rugină
Ca o periferie anonimă
Lângă un clopot surd

Uneori un anotimp visează gălbui
Printr-o șarpantă de fum
Ieșind printre stele
Își arată privirile 
Și fețele chinuite
De arșița vântului sacru
O toamnă nouă
Scorojită de cetina
“veștii cea bună”

Într-o magazie  slăvită de slăvi
La un sufragiu de timp
O toamnă nouă peste înalțimile veciei
O toamnă nouă din frunze și nervuri de
Frunze
O toamnă nouă
Și eu etajat între vise
Zidesc  la tălmăcirea trupului tău cu o 
Tencuială de sânge…

AER
Ce să fac cu imaginea ta ?
Zilele scurte au nume de flori.
Cu o suflare mă poți îneca
În hăul fierbinte dintre culori
Ce să fac cu imaginea ta ?
Nopțile-s albe, purtătoare de plâns
Sub o steluță mă poți încarna
Din ceea ce ai vrea în ceea ce sunt
Ce să fac cu imaginea ta ?
Visele mor  în trupul de carm
Tu ești plutire eu numai regatta
În clar-obscurul acestui  vacarm …

Gheorghe CORMO{
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Auzisem că e zistă draci dar nu văzusem
niciu nul. Aşa că, într-o seară, când m-am
întâlnit cu frusina lui Stan cu, o fe tiţă de
vreo cincisprezece ani, care mi-a zis că
mâine să merg la ea, împreună cu fraţii mei
ca să ne arate pe dracu-n farfurie, a fost
prea de tot. Nu a uitat să-mi spună să aduc
şi vreo două lumânări şi o farfurie. Farfurie
în care să apară, nimeni altul decât, dracul.
Noaptea am avut un somn agitat. Am visat
nişte drăcuşori, de culoare roz, cu corniţe
mici,  care jucau de mama focului, în far-
furie. Dansam şi eu cu ei. Cu frică şi cu bu-
curie. La ora prânzului, când soarele şi-a
trimis raza pe fereastră ca să ne trezească,
am sărit din pat, lac de sudoare. În ziua
aceea mama nu ne mai dăduse instrucţiuni.
Parcă presimţise că aveam alte treburi
mai…importante. Am trezit fraţii şi le-am
spus că mergem la Frusina lui Stancu, să ne
arate pe dracu în farfurie. S-au uitat miraţi
la mine.” Ce înseamnă asta? “, au întrebat
ei. Nici eu nu ştiu, le-am răspuns, mergem
şi vedem la faţa locului.

Am pornit pe drumul prăfuit al satului
spre casa Frusinei lui Stancu. Pe lângă noi
mai treceau, din când în când, oameni cu
sape pe umăr. Ne-am întâlnit şi cu câţiva
copii, dar noi nu i-am băgat în seamă. Mai
întâi trebuie să vedem cum arată dracul şi
apoi să le arătăm şi lor pe acesta. Veta lui
Lisandru venea agale cu un sac de buruieni
pentru porc. Când ne-a întrebat unde
mergem, noi i-am răspuns cu mândrie:” să
vedem pe dracu-n fasrfurie!“. A crezut că
ne batem joc de ea şi şi-a văzut de drum.
Ne era chiar necaz că nu i s-a părut impor-
tant. Am trecut pe lângă Biserica satului şi

ne-am închinat.
Dracii pictaţi pe
p e reţii acesteia
dansând în jurul
ca zanului cu
zmoa lă unde fier-
beau oamenii
necre din cioşi m-
au ur mă rit până
la desti naţia
noas tră.

Frusina lui Stancu ne aştepta, nerăb -
dătoare, în poartă. Ne-a băgat într-o ca -
meră cu perdelele trase. Ne-a aşezat pe toţi
pe pat. Eu, la mijloc, cu farfuria în mână.
Ea a aprins o lumânare. Ne-a zis să închi-
dem ochii. În clipele acelea îmi imaginam
că vine dracu ieşind din flăcări cu coada
ridicată în sus,  cum văzusem la biserica din
sat. Frusina a stat aşa preţ de vreo două
minute bolborosind ceva. Eu începusem
să-mi imaginez dracii  dezlipindu-se de pe
pereţii Bisericii şi dansând în farfurie. Ba
mi se părea chiar că cineva dansează în far-
furie. Îmi era frică de ei, dar parcă erau şi
simpatico, aşa cum îi văzusem în vis, roza-
lii şi cu corniţe. La un moment dat,
Frusina, bolborosind cuvinte neînţelese, ne
dădea cu degetul pe faţă. Totul era cât se
poate de misterios. Când am avut voie să
deschidem ochii ne-a dat o oglindă, luată
de la lampa cu petrol, în care ne-am privit.
Eram toţi negri de funingine pe faţă. Afu-
mase fundul farfuriei cu lumâ narea, iar cu
degetul ne mânjise. Numai ochii ne ră -
măseseră ca o lumină, care nu ştiau, să râdă
sau să plângă?

Dracii eram noi!

Dracu-n farfurie
Titina Nica }ENE
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Turnul  de  fildeş                

Au fost osândiţi
să trăiască
în turnul de fildeş,
cu scări suitoare,
fără ca să mai coboare
vreodată
în cotidian.

Pentru totdeauna
ei dorm
cu ochii deschişi…

Numai o pasăre
anunţă vântului
vestea mărului înflorit.
Însă, acolo,
în turnul lor,
ei nu vor avea nevoie
de bucuria culorilor.

Deocamdată
ei rămân
în demnitatea cenuşii

Cădere

De atâtea ori am căzut!...

Am căzut în trup,
când m-au învins
împrejurările
sau m-am învins eu,
prin necunoaştere,
nepăsare
ori lipsă de respect.

Am căzut în gând,
când mi-am rătăcit

resursele
sau nu le-am folosit
cu chibzuinţă,
ignorând adesea
nevoia pentru armonia
unei decizii.

Am căzut în suflet,
când, trăind confortabil
în orizontul
unei anumite culturi,
mi-am negat devenirea,
croind neaşteptata stare
de fluturi melancolici.

Încerc să mă ridic în Cuvânt!

Lucia P~TRA{CU
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Noi

precum 
două  păsări 
ce s-au făcut nevăzute
la linia orizontului
fără nici o explicaţie

înserarea  ne-a pierdut urma

doar 
ultimul vers
al poemului 
neterminat 
de zorii zilei
ştia de noi

Poem închis într-o sticlă

ascult pledoaria 
de nevinovăţie a timpului.
noaptea,
pe furiş,
gravez
în zidul înălţat
de fiecare clipă trecută
mesaje de descumpănire
închise în poemul  casant al existenţei
plutind în derivă

Faţă în faţă

cuvintele moleşite
pe colţ de buze,
pupilele mari
imobile dar blajine
de vite înţărcuite 
de o forţă mai mare 
decât noi.

fără  vreo  dorinţă,
ce-ar mai fi de spus?

Ecuaţii

rezolv
parţial
ecuaţiile sufleteşti
cu un număr neștiut 
de necunoscute

noaptea bâjbâie oarbă
împiedicându-se 
zgomotos
de câte o amintire 
azvârlită la întâmplare

mahmur de sentimente
te aştept să vii din nou
să-mi predici
despre sobrietate 
cu  licărire alienată
în priviri

Francisc BALOG



(continuare din
nr. trecut)

Mo n o l o g u l
florii albastre (din
poezia cu acelaşi
nume) este un
descântec erotic,
prin care „miti -
tica” vrea să-l
convertească la

lumea ei pe cel „cufundat în stele/ Şi în
nori şi-n ceruri nalte”. Chemarea pe care i-
o adresează este un pretext pentru a-i
dezvălui splendorile paradisului terestru,
tot astfel cum pajul Cătălin îi promitea
fetei de împărat iniţierea în tainele unui
astfel de topos al erosului. şi în cazul florii
albastre remarcăm acelaşi joc erotic, în care
eroul liric se va prinde cu o sinceritate
dezarmantă. Invocaţia din finalul poeziei,
formulată de către eroul liric dezvăluie
drama unui alt „mare singuratic”
dezamăgit în iubire şi care extrapolează
trista sa experienţă – fondul său pesimist –
la întregul Univers: „Şi te-ai dus, dulce mi-
nune, / Şi-a murit iubirea noastră – /
Floare-albastră! Floare-albastră!... / Totuşi
este trist în lume! “.

Scenariile erotice din Floare albastră şi
Luceafărul constituie o abatere de la retor-
ica romantică tradiţională, în sensul că în
aceste două poeme chemările (cu valoarea
unor descântece erotice) sunt adresate de
fiinţa iubită, care îşi pune în evidenţă ca-
pacitatea de seducţie şi la nivelul registrului

verbal. De altfel, acesta este şi unul din cele
mai elocvente aspecte ale modernităţii cla-
sicului Eminescu.

Floare albastră este poemul cel mai non-
conformist al lui Eminescu, în sensul că se
abate de la scenariul erotic tradiţional. Aici,
nu eroul liric formulează invitaţia, ci „mi-
titica”, cea care în lungul său monolog,
având valoarea unui descântec erotic,
intenţionează să-şi convertească partenerul
la lumea ei – cea profană – , pe care i-o
prezintă în termeni superlativi ai unui par-
adis terestru şi care, prin trăirea plenară a
sentimentelor de dragoste, prin eternitatea
erosului, capătă atributele unui topos
sacru.

Scenariul pe care floare albastră i-l prop-
une partenerului ei  cuprinde două mo-
mente esenţiale: retragerea în „codrul cu
verdeaţă“ care, la rândul său, are un micro-
topos ideal – ochiul de pădure şi, respectiv,
sosirea „l-al porţii prag”. În acest mi-
crounivers ideal, „mititica” va accepta ca
partenerul ei să fabuleze: „Şi mi-i spune-
atunci poveşti/ Şi minciuni cu-a ta guriţă“.
Nevoia de fabulaţie se justifică, deoarece se
subsumează scenariului de care vorbeam:
înfăţişarea idealizată a paradisului terestru,
care este re-creat în timpul monologului şi
care prin eros devine topos sacru. Pe de altă
parte, cunoscând puterea de seducţie a cu-
vântului şi harul de a spune poveşti al iu-
bitului, floare albastră e conştientă că
numai astfel îşi va putea converti
partenerul la lumea ei, care se va metamor-
foza însă prin puterea de trăire prin iubire.
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Măștile feminității 
în lirica lui Eminescu

Constantin MIU
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În legătură cu cel de-al doilea moment al
scenariului erotic – sosirea „l-al porţii prag”
– se cuvine să aducem câteva lămuriri,
pornind de la un citat din capitolul Spaţiu
sacru şi sacralizarea Lumii al cărţii lui
Mircea Eliade, Sacrul şi profanul: „Pragul
care desparte cele două spaţii arată în acelaşi
timp distanţa dintre cele două moduri de
existenţă, cel profan şi cel sacru. Pragul este
totodată graniţa care deosebeşte şi desparte
două lumi şi locul paradoxal de comunicare
dintre ele…” (s.. n.). Poezia Floare albastră
tocmai acest paradox îl ilustrează: „Şi sosind
l-al porţii prag,/ Vom vorbi-n întunecime;
/ Grija noastră n-aib-o nime, / Cui   ce-i
pasă că-mi eşti drag?”

În „codrul cu verdeaţă“, respectiv ochiul
de pădure, erosul devine mit, căci compo-
nentele acestui topos ideal (izvoarele care
„plâng în vale”, balta cea senină, trestia cea
lină şi foile de mure) sacralizează iubirea
ipotetică a celor doi parteneri: iubirea
devine eternă într-o natură eternă.
„Coborând” în lumea profană („Pe cărare-
n bolţi de frunze, / Apucând spre sat în
vale”), cuplul erotic va prelungi vraja:
„sosind l-al porţii prag”, cei doi parteneri
vor vorbi-n întunecime. Cei doi nu trec din-
colo, în lumea profană, ci se opresc în
pragul porţii, pentru că au sentimentul că
nu mai aparţin acelei lumi.. Dovadă este şi
faptul că ei vorbesc pe întuneric
(componentă a nocturnului ca dimensiune
temporală a acelei lumi ideale). Cuplul
erotic va re-crea profanul prin cuvânt
dându-i altă dimensiune asemănătoare celei
unde vor fi fabulat: „Vom vorbi-n întunec-
ime”. Erosul are şi putere de transfigurare a
partenerilor cuplului; ruperea legăturilor cu
profanul este evidenţiată în versul al treilea
al strofei mai sus citate, printr-o construcţie
cu valoarea unei negaţii totale, realizate cu
ajutorul verbului la negativ şi a pronumelui
- subiect de aceeaşi esenţă: „Grija noastră n-

aib-o nime” (s. n.).
Dacă cele două toposuri ale erosului sunt

– unul ideal (codrul cu verdeaţă, cu „inima”
sa ochiul de pădure), celălalt (pragul porţii)
este inerent re-creării prin cuvânt a unui mi-
crounivers al cuplului de îndrăgostiţi (la
parametri ideali), timpul erosului este, şi
într-un caz şi în celălalt, viitorul ipotetic (a
se vedea în acest sens registrul verbal al ver-
surilor citate).

În lirica lui Eminescu, versurile poetului
nostru nepereche ilustrează fidel clipa / ora
de iubire. Pentru eroul liric eminescian ca şi
pentru Hyperion, aceasta înseamnă noapte
bogată (Sara pe deal), ceasul sfânt (Sonet II
– Sunt ani la mijloc), o zi / o oră (Pe lângă
plopii fără soţ), respectiv – o oră de iubire
(Luceafărul).

În Sara pe deal, ultimele două strofe
concretizează scenariul erotic, într-un viitor
ipotetic: „Ah! În curând satul în vale-
amuţeşte;/ Ah! În curând pasu-mi spre tine
grăbeşte;/ Lângă salcâm sta-vom noi
noaptea întreagă,/ Ore întregi spune-ţi-voi
cât îmi eşti dragă.// Ne-om răzima capetele
unul de altul/ Şi surâzând vom adormi sub
înaltul,/ Vechiul salcâm. – Astfel de noapte
bogată,/ Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?”
(s. n.).  Să observăm, mai întâi, din versurile
citate, registrul verbal (viitorul ipotetic – de
care aminteam şi pe care l-am subliniat),
acesta punând în lumină un timp al erosului
subiectiv, excesiv dilatat. Acesta are drept
componentă noaptea întreagă (prin trăire
plenară a sentimentelor de iubire şi prin
reverie, această sintagmă temporală devine
o noapte bogată), iar la rândul ei are ca sub-
diviziuni (tot de esenţă subiectivă) ore în-
tregi. În al doilea rând, cititorul acestei
creaţii să sesizeze că scenariul poveştii imag-
inare de dragoste se desfăşoară lângă salcâm
(mai exact, sub înaltul vechiul salcâm) –
metaforă simbol ce ilustrează dublul vegetal
pentru eroul liric, dar şi templul sacru al
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erosului. Aşa se explică prezenţa întrebării
retorice din finalul poeziei.

În Sonet II (Sunt ani la mijloc…), ceasul
sfânt aparţine trecutului, povestea de iubire
fiind rememorată pe un vădit ton melan-
colic: „Sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor
trece/ Din ceasul sfânt în care ne-ntâlnirăm,
/ Dar tot mereu gândesc cum ne iubirăm, /
Minune cu ochi mari şi mână rece.”
Invocaţia aflată în poziţie iniţială de vers
(din strofa a II-a) este urmarea dorinţei er-
oului liric de a face zilele trecute să fie azi,
cum spune el cu un alt prilej: „O, vină iar!
Cuvinte dulci inspiră-mi, / Privirea ta
asupra mea se plece, / Sub raza ei mă lasă a
petrece.” Privirea şi raza ei  au rol vindicativ,
căci în ultima strofă a sonetului „bolnavul”
mărturiseşte răspicat: „Iar când te văd zâm-
bind copilăreşte,/ Se stinge-atunci o viaţă de
durere.” (s. n.).  

Tot pe un ton melancolic are loc remem-
orarea scenariului erotic din poezia Pe lângă
plopii fără soţ. Amărăciunea neîmplinirii în
dragoste a celui însingurat este pusă în
evidenţă prin conjunctivul incertitudinii:
„De câte ori am aşteptat/ O şoaptă de
răspuns!/ O zi din viaţă să-mi fi dat, / O zi
mi-era de-ajuns;// O oră să fi fost amici, /
Să ne iubim cu dor, / S-ascult de glasul gurii
mici, / O oră şi să mor.”

Vom înţelege atitudinea fiecărui partener
de dialog, din Luceafărul, faţă de problem-
atica timpului, dacă ne amintim versurile
din prologul poemului, unde se poate lesne
sesiza că cel care iubeşte cu adevărat este
Luceafărul, în timp ce frumoasa fată doar
mimează,  afişând cochetăria specifică  ori -
cărei  femei, ce mizează  pe arta  seducţiei:
„Îl vede azi, îl vede mâni,/ Astfel dorinţa-i
gata;/ El iar privind de săptămâni,/ Îi cade
dragă fata.” (s. n.).  Să reţinem, din versurile
reproduse, mai întâi semantica verbelor „a
vedea” şi „a privi”, verbe care definesc pre-
ambulul manifestărilor erosului.  Primul

verb se repetă şi intră în relaţie cu două ad-
verbe temporale: azi,  mâni – acestea fiind
caracteristice timpului profan.  Al doilea
verb e la gerunziu şi intră, la rândul lui, în
relaţie cu iterativul iar (sugerând astfel o
acţiune repetabilă), precum şi cu locuţiunea
adverbială de timp de săptămâni.  De ob-
servat că versul în care apare această
construcţie complexă dă informaţii despre
iubirea contemplativă  specifică sacrului.
Apoi, să se vadă că registrul verbal relevă
pentru fiecare din cei doi protagonişti forma
specifică de afirmare a erosului. Are dreptate
Nichifor Crainic, susţinând că „Luceafărul
din cer înţelege greşit invocarea fetei, pe care
o ia drept o îndrăgostire erotică.” (Nostalgia
Paradisului ,Editura Moldova, Iaşi, 1994, p.
276). Sub aspectul acesta, să se vadă că reg-
istrul verbal relevă pentru fiecare din cei doi
protagonişti forma specifică de afirmare a
erosului. Pentru fată, e vorba de un capriciu,
căci ce altceva exprimă verbul „a vedea”,
repetat şi intrând în relaţie cu două adverbe
ce sugerează temporalitatea imediată,
circumscrisă profanului?  Că aşa stau lu-
crurile o dovedeşte ideea celui de-al doilea
vers al strofei citate mai sus, din care putem
înţelege că totul e luat cu o superficialitate
specific feminităţii: „Astfel dorinţa-i gata”.
Pentru Luceafăr, erosul presupune contem -
plaţie îndelungată: „…iar privind de
săptămâni”.  La capătul acestei perioade
(versul al treilea evidenţiază, printr-un su-
perlativ stilistic de ordin cantitativ – „de
săptămâni”, în care substantivul însoţit de
prepoziţie nu mai are înţelesul timpului
profan – o acţiune durativă, excesiv
dilatată),  abia atunci „Îi cade dragă fata”.

Venere şi madonă este creaţia care aduce
în prim-plan feminitatea în contraste, pe
tărâmul artei. Am putea spune că avem de-
a face cu faţa şi reversul aceleiaşi „medalii”.
Astfel, „faţa” este portretul imortalizat pe
pânză de Rafael – unul de sorginte
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princiară. „Rafael, pierdut în visuri (…)/ Te-
a văzut şi-a visat raiul cu grădini
îmbălsămate, / Te-a văzut plutind regină
printre îngerii din cer. // Şi-a creat pe pânza
goală pe Madona Dumnezeie, / Cu
diademă de stele, cu surâsul blând, vergin,
/ Faţa pală-n raze blânde, chip de înger, dar
femeie, / Căci femeia-i prototipul îngerilor
din senin.” 

De cu totul altă natură este „reversul
medaliei”. Potrivit aserţiunii poezia este o
pictură vorbită, poetul recunoaşte cu sincer-
itate: „Astfel, eu pierdut în noaptea unei
vieţi de poezie, / Te-am văzut, femeie
stearpă, fără suflet, fără foc, / Şi-am făcut
din tine înger, blând ca ziua de magie, / (…
) // Am văzut faţa ta pală de o bolnavă beţie,
/ Buza ta învineţită de-al corupţiei muşcat,
/ Şi-am zvârlit asupră-ţi, crudo, vălul alb de
poezie/ Şi paloarei tale raza inocenţei eu i-
am dat.” Acesta este primul portret: profan-
ului i-au fost atribuite trăsături ale sacrului.
Al doilea portret relevă latura demonică a
feminităţii: „Dar azi vălul cade, crudo! (…)
/ Şi privesc la tine, demon, şi amoru-mi
stins şi rece/ Mă învaţă cum  asupră-ţi eu să
caut cu dispreţ! // Tu îmi pari ca o bacantă,
ce-a luat cu-nşelăciune/ De pe-o frunte de
fecioară mirtul verde de martir, / O
fecioară-a cărei suflet era sânt ca rugăciunea,
/ Pe când inima bacantei e spasmodic lung
delir.”

Diferenţa fundamentală dintre cele două
tipuri de feminitate o găsim în antepenul-
tima strofă, şi anume Rafael a intuit şi ilus-
trat în tabloul său sacrul, iar poetul a ridicat
profanul la rangul unei divinităţi: „O, cum
Rafael creat-a pe Madona Dumnezeie, / Cu
diadema-i de stele, cu surâsul blând, vergin,
/ Eu făcut-am zeitate dintr-o palidă femeie,
/ Cu inima stearpă, rece şi cu suflet de
venin!”

Femeia–primejdie a cugetului şi simţirii

bărbatului e tema poeziei Când te-am
văzut, Verena…  Motivaţia de a pune zăvor
minţii şi lacăt simţirii (gesturi recognosci-
bile şi în poemul Diamantul Nordului) este
tranşantă: „Să nu pătrundă dulce zâmbirea
ta (…) / Prin uşile gândirei, cămara tristei
inimi, // Căci nu voiam să ardă pe-al patim-
ilor rug/ Al gândurilor sânge (…) / Şi nu
voiam a vieţii iluzie s-o sfarm/ Cu ochii tăi
de-un dulce, puternic vicleşug.” Eroul liric
pare a recurge la un adevărta ritual de exor-
cizare a piezei rele: „Eu idolului mândru
scot ochii blânzi de şerpe, / La rodul gurii
tale gândirile-mi sunt sterpe.” Găsim, de
asemenea, un portret al maleficului, care
sigur este respingător, căci întruchipează
hidoşenia desăvârşită: „De cărnurile albe eu
fălcile-ţi dizbrac.// Şi pielea de deasupra şi
buzele le tai. / Hidoasa căpăţână de păru-i
despoiată, / Din sânge şi din flegmă scârbos
e închegată, / (…) // Nu-mi pătrundeai, tu
idol, în gând vrodinioară; / Pentru că porţi
pe oase un obrăzar de ceară/ Păreai a fi-
nceputul frumos al unui leş.” Faţă de cea
care se străduieşte să fie „blândă ca un
înger”, recunoaştem atitudinea de neimpli-
care a Luceafărului: „Priveam deopotrivă c-
un rece ochi de mort”.

Portretul feminităţii în contraste e
desăvârşit în penultima strofă, unde
trăsăturile celei faţă de care bărbatul trebuie
să se ferească sunt la superlativ: „Venin e
sărutarea păgânei zâne Vineri, / care aruncă-
n inimi săgeţile-ndulcirii, / Dezbărbătează
mintea cu vălul amăgirii –/ Deci în zadar ţi-
i gura frumoasă, ochii tineri.” Contem-
plarea unei astfel de frumuseţi amăgitoare
ar putea duce la un gest suprem, de auto-
mutilare. „Decât să-ntind privirea-mi, cu
mâini fără de trup, / Să caut cu ei dulce-a
ochilor tăi vrajă, / (…) atunci din frunte-
mi mai bine să mi-i rup.” În eseul său
Privirea - sub semnul construcţiei autentice,
Florian Bratu nota: „Nu orice conştiinţă
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percepe prin actul privirii conturul intenţiei
malefice şi deformante pe care imaginea o
avansează: iadul este pavat cu bune intenţii
spunea Sartre reluând o formulă din biblie.
Răul este prezent sub cele mai diverse imag-
ini. Cine descifrează intenţia, ascunsul
imaginii, poate vedea şi esenţa acesteia fără
a cădea pradă falselor semnificaţii.” Cu alte
cuvinte, eroul liric conştientizează contam-
inarea  pe care un asemenea chip înşelător
ar putea s-o provoace privirii sale.

Întruchiparea femeii–primejdie pentru
cugetul şi simţirea bărbatului este Dalila din
poemul Scrisoarea V. Vom vedea că sub
masca aparenţei înşelătoare a feminităţii ser-
afice se ascunde maleficul distructiv.

Pe dihotomia aparenţă/ esenţă, portretul
fizic al femeii semnalează ironia camuflată:
„E frumoasă, se-nţelege (…)/ Şi când râde,
face încă şi gropiţe în obraz/ Şi gropiţe face-
n unghiul ucigaşei sale guri/ (…) Nu e
mică, nu e mare, nu-i subţire, ci-mplinită,
/ Încât ai ce strânge-n braţe – numai bună
de iubită.” Să nu uităm că în ediţia
Maiorescu, cele cinci creaţii aveau titlul de
satire.

Aceeaşi dihotomie, de care vorbeam, e
realizată şi la nivel gramatical: aparenţa are
registrul verbal la condiţionalul ipotetic, iar
esenţa, adică realitatea nudă, nefardată, are
acelaşi registru la indicativ prezent: „Şi
adânc privind în ochii-i (…)/ (…) Ai vedea
în ea crăiasa lumii gândurilor tale, / Aşa că,
închipuindu-ţi  lăcrămoasele ei gene, / Ţi-
ar părea mai mândră decât Venus Anady-
omene, / Şi, în caosul uitării, oricum orele
alerge, / Ea, din ce în ce mai dragă, ţi-ar
cădea pe zi ce merge.”

Sintagma „Ce iluzii!” are rolul unei ironii
înţelegătoare faţă de tânărul admirator:
„Nu-nţelegi tu din a ei căutătură/ Că de-
prindere, grimasă este zâmbetul pe gură, /
Că întreaga-i frumuseţe e în lume de prisos,
/ Şi că sufletul ţi-l pierde fără de nici un

folos?”
Finalul acestei creaţii este un memento

pentru orice admirator, care se lasă amăgit
de aparenţe: „…când plin de visuri,
urmăreşti vreo femeie, / (…) Nu uita că
doamna are minte scurtă, haine lungi/ Te
îmbeţi de feeria unui mândru vis de vară/
(…) Când vezi piatra ce nu simte, nici dur-
erea şi nici mila –/ De ai inimă şi minte –
feri în lături, e Dalila!”   

Consideraţiile făcute de eul poetic în
poezia M-ai chinuit atâta cu vorbe de iu-
bire, sunt făcute din perspectiva unui hiper-
lucid, care deşi recunoaşte frumuseţea fiinţei
iubite, nu scapă ocazia de a puncta şi neîm-
plinirile afective: „…Tu ai un sân frumos/
Tu ai o gură plină şi roşă voluptuoasă; / Şi
părul tău cel negru în unde luminoase; / Şi
mâna ta cea fină e dulce, mângâioasă; / De
împli al meu suflet c-o boare de răceală.” De
observat din finalul versurilor citate că
răzbate o undă de amărăciune. Aşa se
explică şi recunoaşterea sincopelor dintre
cele două suflete: „Ah! sufletele noastre nu
sunt de fel armonici/ Şi sunt ca două note
cu totul discordante…” Aparenţa ascundea
esenţa. Nu e vorba de frumuseţe angelică,
ci de-a dreptul demonică: „Dar nici nu eşti
femeie…/ Un demon tu îmi pari, / Ce-as-
cunde foc din Tartar şi-o cumplită răceală.
/ Făr' nici o armonie e toată viaţa ta.”

Atât de intensă este iubirea eroului liric
din poezia Pierdută pentru mine…, încât
chiar dacă lumea va fi în stare să creadă de-
spre fiinţa iubită că e întruchiparea răului,
totuşi el va vedea în ea latura angelică:
„Spuneţi-mi cum că faţa o mască e de ceară/
Şi mai mult o să crească iubirea mea amară!
/ Că-n lupanar văzutu-o-aţi jucând, bătând
din palme, / Şi o să-mi par'-un înger, în
gândul lui cu psalme! / Spuneţi de ea tot
răul de vreţi să-nnebunesc: / Că-i heteră, un
monstru, că-i Satan – o iubesc!”

În poezia Icoană şi privaz, imaginează
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alte secvenţe ale scenariului erotic, dar îşi dă
seama că faţă de momentele visate/
închipuite, realitatea este mult prea crudă:
„…odată, mi-a spus cu vorbe dulci: / <<-Aş
vrea pe braţ, aicea, tu capul să îl culci, / Să
mângâi a ta frunte, nefericit copil!>>/ Acest
cuvânt, Divino, mai zi-l o dată, zi-l. / Un
vis, ca o poveste, în veci revine iarăşi. / S-
ajung o zi, în care, în strâmta mea chilie, /
Tu domneşti ca fiică, strâmtă şi soţie/ Şi-n
ore de durere, când gândul mi-a fi veşted, /
Să simt cum dulcea-ţi mână se lasă pe-al
meu creştet, / Şi-atunci, ridicând capul,
dând ochii-mi peste spate, / Să văd, ah,
pământeasca-mi, duioasa-mi zeitate…/
Fugi, fugi! Ce tea aşteaptă cu mine într-un
veac, / În care poezie şi visuri sunt un fleac”.

În poemul Diamantul Nordului, atenţia
cititorului este focusată pe alte două măşti
ale feminităţii: una care ţine de tărâmul fab-
ulosului, cealaltă de cel oniric. Din
invocaţia Cavalerului transpare portretul
Madonei-muză: „Arată-te-n haina de albă
mătasă, / Ce pare-ncărcată c-o brum-ar -
gintoasă, / Să văd a ta umbră-n lumină-mu -
ietă, / În părul cel galben înalt-mlă dietă.//
Îndură-te, scumpo! în mine aruncă/ Viole
albastre şi roze de luncă, / Pe coardele-
ntinse-a ghitarei să cadă/ În noaptea cea
ninsă de-a lunei zăpadă. // Iar ochii albaştri,
mari lacrimi a mării, / Să-ngăduie-n taină
suspinul cântării; / Cobori, adorato! pe
inimă cazi-mi, / Bălaia ta frunte de umăr să-
mi razimi. / E demn-a ta frunte să poarte
coroana, / Robit universul să-i fie –
Madona! / Îngăduie celui din urm'-al tău
sclav, / Plângând să-ţi sărute al urmelor
prav.” 

Răspunsul relevă o iubire imposibilă, din
cauza unor farmece aflate în legătură cu o
piatră din Marea Nordului: „-Zadarnică este
iubirea ta, june! / De-un farmec legată-i în-
treaga-mi simţire, / Iubirea-mi asemenea de-
a lui împlinire. // Oricât mi-ai fi drag şi-o

jur că mi-eşti drag, / Un farmec te-opreşte,
te leagă de prag…/ De-aceea, de mine să
fugi, Cavalere, / Şi uită că gânduri şi doru-
mi te cere. // A Nordului mare o piatră as-
cunde, / Luceşte ca ziua prin negrele-i unde/
Şi cui o va scoate viaţa mi-o dărui; / Dar vai!
nici s-o vadă nu-i soartă oricui.”

A doua ipostază feminină din poemul
amintit este una de contrast, atât la nivelul
portretisticii, cât şi la nivelul comunicării.
Să vedem mai întâi portretul acestei pseudo-
amazoane: „O mândră femeie s-arată călare,
/ Pe calul ei graur se-nvârteşte-n laturi, / De
dulcea-i privire nu poţi să te saturi. // În
părul ei negru lucesc amorţite/ Flori roşi de
jeratec frumos încâlcite, / Rubine, smaral-
duri, astfel presărate, / Sălbatec o face la faţă
s-arate…// Şi ochi de-un albastru, bogat în-
tuneric, / Ca basme păgâne,  de-iubire
chimeric, / Lucesc sub o frunte curată ca
cara –/ Zâmbirea-i îmbată ca nopţile, vara.”
– s. n.

Dacă în cazul madonei-muză, aceea era
cea care îl refuza pe Cavaler, în cazul femeii
pseudo-amazoane, ea este cea refuzată: „ (…
) – Iubit Cavalere, / Nu merge la mare, că
mor de durere; / Împarte cu mine pământul
şi raiul. / (…) // Iubite dorite, în braţele-mi
vino/ Şi cruda durere din pieptu-mi alin-o!
/ Să fii al meu mire menitu-i de zodii.” Re-
fuzul Cavalerului e fără echivoc. El ştie că
vorbele ademenitoare sunt o ispită care nu-
i vor tulbura sufletul şi visul pentru
Madona-muză. „În van e, crăiaso! zâmbirea-
ţi din treacăt, / Căci mintea mea pus-au
simţirilor lacăt/ Şi chipu-ţi nu poate
pătrunde-n visare-mi/ Cu ochii albaştri
amoru-mi nu-l sfaremi. // Păstrează, crăiaso,
viclenele sfaturi, / În lături, frumoasă ispită,
în lături!”

Tot o iubire imposibilă se distinge şi în
Amorul unei marmure. Ideea de exclusivi-
tate, ca blestem al sorţii, este evidenţiată, la
nivel gramatical, în strofele a IV-a (prin
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repetarea adjectivului pronominal „singur”,
în construcţii verbale negative) şi a VI-a
(prin repetarea, în poziţie iniţială de vers, a
negativului „nimic”/ „nimica”: „Eu singur
n-am cui spune cumplita mea durere, / Eu
singur n-am cui spune nebunul meu amor,
/ Căci mie mi-a dat soarta amara mângâiere/
O piatră să ador. / (…) Nimic, doar icoana-
ţi care mă învenină, / Nimic, doar suvenirea
surâsului tău lin, / Nimic, decât o rază din
faţa ta senină, / Din ochiul tău senin.” – s. n.

Condiţionalul ipotetic relevă unicitatea
feminităţii. Pentru o asemenea „copilă”,
îndrăgostitul e în stare de gesturi extreme:
„Şi-aş pune soarta lumii pe buza-ţi purpurie,
/ Aş pune lege lumii râzândul tău delir, / Aş
face al tău zâmbet un secol de orgie, / Şi
lacrimile-ţi mir.”

Din lumea veche, se detaşează două fig-
uri reprezentative pentru idealul feminităţii:
zâna Dochia şi prinţesa Tomiris. Prima
aparţine poemului Sarmis, cea de-a doua
apare în Gemenii.

Portretistica zânei este conturată prin in-
termediul contemplaţiei, care activează re-
memorarea întreprinsă de Sarmis – „craiul
tânăr din Getia cea veche”. În lungul
monolog al craiului, Dochia este un per-
sonaj de basm, de esenţă angelică: „De câte
ori, iubito, mă uit în ochii tăi, / Mi-aduc
aminte ceasul când te-am văzut întâi.” Cea-
sul acesta face aluzie la ora de iubire
specifică scenariului erotic eminescian. „Ca
marmura de albă, cu mâini subţiri şi reci/
Strângeai o mantă neagră pe sânul tău… În
veci/ Nu voi uita cum tâmpla c-o mână
netezind/ Şi faţa ta spre umăr în laturi în-
torcând, / Ştiind că nimeni nu e în lume să
te vadă.” Imaginea marmurei albe şi a
mâinilor subţiri şi reci, care apare şi în alte
poezii, este definitorie pentru lipsa de afect,
iar manta neagră, în contextul pasajului re-
produs, ilustrează misterul feminin. „În or-
bitele adânce frumoşii ochi ce-ncântă, /

Pierduţi în visuri mândre, priveam fără de
ţintă. / (…) Şi plini îţi erau ochii de lacrimi
şi de foc, / Pe-al genei tale tremur purtând
atât noroc.” Remarcăm în acest fragment
predispoziţia spre visare  şi nobleţea ochilor.
„Păreai ca o uşoară crăiasă din poveşti, / (…
) Şi cum mergeai armonic şi lin îţi era pasul/
Rămas în nemişcare m-a fost cuprins exta-
sul, / Am stat pe loc, cu ochii doar te
urmam mereu, / Tu, gingaşă mireasă a su-
fletului meu…” Să remarcăm faptul că ex-
tazul contemplaţiei are drept consecinţă
nemişcarea admiratorului, accentuată prin
două sintagme – „rămas în nemişcare” şi
„am stat pe loc”. „De-atunci, cu pustiu-mi
stătut-am să mă cert / Urmând cu-a mele
braţe o umbră în deşert…/ Pân' ce-n sfârşit
ajuns-am să mângâi chipul sfânt/ Al celei
mai frumoase femei de pre pământ.” Nos-
talgia departelui devine realitate: Craiul îşi
vede visul cu ochii – atingerea celei care era
doar ca o himeră. Superlativele admirativ-
contemplative continuă, el neştiind cât e re-
alitate şi câtă visare: „O, fragedă fiinţă ca
floarea de cireş! / Cum s-a putut ca-n lume
aşa minuni să steie, / Când tu eşti prea mult
înger şi prea puţin femeie! / Şi fericirea-mi,
scumpo, nici îndrăznesc s-o crez. / Tu eşti?
Ru eşti aievea? Sau poate că visez…/ Dacă
visez, te-ndură, rămâi la al meu piept/ Şi fă
ca pe vecie să nu mă mai deştept.”

În poemul Gemenii, portretistica femi -
nităţii transpare din dialogul între Brigbelu,
„rege tânăr din vremea cea căruntă”, – din
perioada zamolxiană a civilizaţiei geto-dace
– şi frumoasa Tomiris.

Chemarea iubitei este urmată de o
declaraţie sinceră de iubire: „O, vino mai
aproape, aproape l-al meu piept, / Odor cu
păr de aur şi ochiul înţelept. / Cu zece morţi
deodată durerea iubirii-s –/ Cu-acele morţi
în suflet eu te iubesc, Tomiris.” În răspunsul
tinerei regăsim ecouri din vorbele Cătălinei
(din poemul Luceafărul): „-Ce galben eşti la
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faţă, / Suflarea ta mă arde şi ochiul tău mă-
ngheaţă. / Ce mă priveşti? A ta căutătură/
Mă doare (…) „–s. n. Tomiris va recunoaşte
că se simte irezistibil atrasă de crai şi-l
urmează hipnotizată de toată fiinţa lui. Aşa
se explică de ce îi cere acestuia să fugă în
lumea largă: „Da, simt că în puterea ta sunt,
că tu mi-eşti Domn – / Şi te urmez ca
umbra, dar te urmez ca-n somn. / Şi simt
că l-a ta privire voinţele-mi sunt sterpe, / M-
atragi precum m-atrage un rece ochi de
şerpe, / Fugi, fugi în lumea largă. Mă faci
să-nnebunesc, / Căci te urmez şi totuşi din
suflet te urăsc.”

Feminitatea astrală este detectabilă în trei
creaţii: Memento mori, Miradoniz şi
Rugăciune. În poemul Memento mori,
sacralitatea lumii geto-dace este reflectată
imagistic şi la nivel astral. Bunăoară, aici
există două strofe care exprimă această idee
prin intermediul imaginarului poetic: „Şi în
monastirea lunei cu-argintoasă colonadă, /
Vezi cum trece ea frumoasă – corpu-i dulce
de zăpadă, / umerii, cu a lor lumine, par de
aur blond, / Abia capul coperit e de-un gaz
moale ce transpare – / Astfel trece ea
frumoasă, cu-a ei braţe sclipitoare, /
Reflectată-n mii oglinde, de pe muri şi din
plafond. // Şi-n odăile înalte din frumoasa
monastire/ Sunt pe muri tablouri mândre,
nimerită zugrăvire/ Ale miturilor dace, a
credinţei din bătrâni”. (s. n.). Recunoaştem
aici un alt tip de incintă sacră – „monastirea
lunei”. Vom înţelege semnificaţia acestui
topos sacru, cu ajutorul unui citat din am-
intita carte a lui Mircea Eliade: „În interi-
orul incintei sacre, lumea profană este
depăşită. Această posibilitate de transcen-
dere este exprimată, la nivel de cultură mai
arhaică, prin diferite imagini ale unei de-
schideri…” În textul eminescian, de-
schiderea spre astral, adică spre sacru, este
dată de tablourile – „nimerită zugrăvire” –
ale mitologiei şi credinţei strămoşilor noştri.

Coroborând imaginea „monastirei lunei” şi
ideatica pe care aceasta o incumbă, cu per-
sonificarea lunii, putem concluziona că de-
scrierea realizată este aceea a unei zeiţe, care
este surprinsă în săvârşirea unui ritual sacra-
mental. Aşa putem motiva repetarea verbu-
lui „a trece” în prima strofă citată. Istoricii
au ajuns la concluzia că geto-dacii aveau şi
o divinitate feminină – Bendis –, zeiţa
Lunii, a pădurilor şi a vrăjilor, menţionată
în scrierile lui Herodot şi Strabon, core-
spondenta Artemidei (la greci) şi a Dianei
(la romani). Despre existenţa acestei
divinităţi, dr. Naopleon Săvescu preciza în
articolul Noi nu suntem urmaşii Romei
(publicat în revista Dacia nagazin, ianuarie
2004, p. 5) următoarele: „La Costeşti a fost
descoperit un cap al zeiţei, iar la Sarmisege-
tusa săpăturile au scos la ivealã un medalion
de lut ars (10 cm. în diametru şi 1,5 cm. În
grosime), având un bust al zeiţei cu tolba de
săgeţi pe umăr (ca zeiţa Diana, la romani –
n. n.); de asemenea, la Piatra Roşie s-a de-
scoperit bustul ei din bronz, înalt de 14,7
cm. şi lat de 13 cm.” În strofele citate, am
putut remarca şi portretistica lunii-zeiţe (pe
care am identificat-o ca fiind Bendis). Poe-
tul completează aici portretul „zânei Da-
ciei”, după ce într-o strofă anterioară
ilustrase, la nivel imagistic, frumuseţea de
sorginte astrală a acesteia: „Haina lungă şi
albastră e cusută numai-n stele/ Iară albii
sâni de neauă strălucesc, cu de mărgele/ Şi
mărgăritare salbă, pe un fir de aur prins; /
Păru-i lung de aur galben e-mpletit în cozi
pe spate, / Ochii ei căprii se uită la cerescu-
i mândru frate/ Şi de melancolici gânduri al
ei suflet e cuprins.” Dacă haina zânei are, în
descriere, elemente ale astralului, podoabele
sunt ca cele ale unei prinţese din lumea
profană. Mai mult chiar, fizionomia acesteia
este aidoma etalonului de frumuseţe
feminină, căci în lirica lui Eminescu, femeia
iubită are părul de aur.
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În Miradoniz, luna capătă atribute prin-
ciare, atât sub aspectul vestimentaţiei, cât şi
sub acela al fastului intrării în castel: „…
Într-un loc, / Crăpată-i bolta de granit, de
cauţi/ Prin streşine de codru până sus, /
Unde în cercuri lin pluteşte luna. / Ea-i o
regină tânără şi blondă/ În manta-i albastră
constelată, / Cu mâinile unite pe-al ei piept/
De nea… Trece luminând cu ochii/ Al -
baştri, mari, în straturi înflorite/ De nori,
ce înflorite îi oferă/ Roze de purpur, crinii
de argint; / Din când în când cu mâna-i
argintoasă/ Ea rupe câte-o floare şi o
aruncă/ Jos pe pământ ca pe-o gândire de-
aur; / Acolo un nor se-nalţă sfânt şi sur, /
Se-ncheagă, se formează-ncremeneşte, /
Devine-un templu grec şi plin de umbra/
Columnelor ce-l înconjor – şi prin
columne/ Trece-argintoasă câte-o rază-a
lunei. / Ea drumul ia spre-acel castel…” Să
observăm cromatismul vestimentar – în
speţă albastrul –, care conturează o fiinţă
serafică (a se reţine că albastrul este fondul
icoanelor bizantine), iar  norii, care în-
cremenesc şi devin coloanele unui templu
grec, primesc aura princiară a lunii, în dru-
mul său spre castel. Este un tablou maies-
tuos, încărcat de sacralitate.

Poezia Rugăciune are ca temă speranţa
de mântuire de rele şi de păcatul ce bântuie
lumea. Aspectul de rugă este dat pe de o
parte de lexicul biblic, având unele turnuri
populare („Privirea-ţi adorată/ Asupră-ne
coboară”; „Rugămu-ne-ndurărilor”), iar pe
de altă parte de abundenţa imperativelor:
„înalţă-ne, ne mântuie”, „Fii scut de
întărire/ şi zid de mântuire”, „Asupră-ne
coboară”, „ascultă”, „te arată”. În strânsă
legătură cu registrul verbal specific unei
rugăciuni se află multitudinea apelativelor
cu care se adresează poetul credincios: „Cră -
iasă”, „Maică Preacurată,/ Şi pururi Fecioa -
ră”, „Regină peste îngeri”, „Lumină dulce,
clară”.

Atitudinea de smerenie se vădeşte în
imaginea îngenunchierii, precum şi din
repetarea ideii de rugă, relevată la nivelul
registrului verbal: „rugându-te”, „rugămu-
ne”.

Cele două strofe conturează pregnant
zbuciumul sufletesc al unui enoriaş ce se
simte părtaş în suferinţă cu ceilalţi păcătoşi.
Aşa se explică folosirea pluralului colec -
tivităţii: „îngenunchiem”, „înalţă-ne”, „ne
mântuie”, „Noi, ce din mila sfântului,/
Umbră facem pământului”.

Repetarea versurilor: „O, Maică Prea cu -
rată, / Şi pururi Fecioară, / Marie!” în finalul
strofei a doua dezvăluie, prin invocaţie,
strigătul de disperare al celui ce-aşteaptă
mântuirea.

Acestea sunt cele mai semnificative măşti
ale feminităţii în lirica lui Eminescu.

5A Actorul
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Bagajele nu sunt un lucru tocmai simplu de
abordat. Mai întâi pentru că trebuie să le
faci cu mi gală, pentru ca  să nu uiţi nimic
din întregul ansamblu gândit iniţial. Apoi,
pentru a întreprinde diverse calcule…

A face geamantanul înaintea unei
călătorii înseamnă: a te informa asupra
condiţiilor de vreme de la destinatie, a şti
ce vei găsi la hotel şi ce nu, dacă există ma-
gazin de unde poţi  face eventuale cum pă -
ră turi, a estima ce şi câte haine sunt
ne cesare pe durata sejurului. Bine înţeles că
începi să pui deoparte toate cele trebuin-
cioase din vreme şi încă ceva în plus. În fie-
care zi după o analiză vizuală renunţi la
ceva, adaugi altceva, şi păstrezi un sentiment
de nemulţumire -încă nu eşti hotărât…

Da, da, a face bagaje, nu este  deloc uşor!
Cu nişte ani în urmă existau agende perso-
nale care conţineau tot felul de sfaturi utile,
inclusiv lista restrânsă şi lista extinsă cu
obiecte, demne de luat la drum. Sigur: ac
cu aţă, batiste, nasturi de câteva mărimi şi
culori, pantaloni lungi şi pantaloni scurţi, o
jachetă groasă, una subţire, minim o
umbrelă, pălărie de soare, bluze de tot felul,
pijamale, un treinig în care să stai în cameră
sau la o tablă cu colegul de balcon, lenjerie
de corp pentru fiecare zi, că doar nu te
apuci să speli acolo.... Dar asta totuşi nu e
o tragedie; deşi valiza se dovedeşte
neîncăpătoare pentru haine, mai adaugi un
săpun de rufe şi un balsam ca să poţi totuşi
spăla un maieu şi nişte şosete, un ghem de
sfoară să le poţi pune la uscat pe balcon şi
câteva cârlige de rufe, desigur. Intotdeuna
adăugăm şi un fier de călcat, un fierbător
de apă să facem un ceai sau un ness în
cameră, o cană emailată pentru acest scop,
uscătorul de păr,  poate la hotel nu există

sau e stricat, perie
de pantofi şi cre -
mă, aparatul de
radio, una-două
cărţi de citit, in-
tegrame pentru
timpul liber, etc.
etc.

Copil fiind,
bunicii mă luau
cu ei în statiune
să-i însoţesc la cura lor de ape minerale.
Ştiam că se apropie momentul plecării
atunci când vedeam în casă nişte lucruri
pregătite după o spălătură mare. Operaţiu -
nea începea cu o săptămână mai  devreme;
nu-i înţelept să laşi totul pe ultimul mo-
ment! Şi după ce se umpleau două geaman-
tane mari pe care trebuia să mă urc eu în
momentul închiderii lor, plus o sacoşă cu
mâncare şi o geantă cu jucării pe care mi-o
agăţau mie de gât, plecam voioşi spre gară.       

Intotdeuna bunicii mei ajungeu din
timp, bazându-se pe un principiu indubi-
tabil “mai bine să aştepţi tu trenul, decât el
pe tine.” Aşa că la ora 4.30 dimineaţa eram
în sala de aşteptare, urmărind ceasul cel
mare până la 5.30, ora sosirii trenului. Bu-
nicul se aşeza tacticos în faţa casei de bilete,
aşteptând să deschidă. Desigur, nu era
formată coada. La acea oră coada ar fi putut
urma doar după el, dar niciodată nu poţi şti
dacă soarta nu te aşează la coada cozii…

Trenul nu întârzia mai mult de 30 de
minute, aşa că adormiţi şi plictisiţi (mai ales
eu!) de îndată ce ne urcam,  ocupam locu-
rile de la fereastra compartimentului. Era
de la sine înţeles pentru toţi colegii de
călătorie că eu, copil de 7 ani, se cuvine să
stau lângă fereastră.

În mod categoric
Victor VLAD
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După câteva minute de la pornirea tre-
nului bunicii mei deveneau gânditori : “Mi-
ai pus aparatul de ras?” «Tu mi-ai aşezat
bine pălăria de soare, să nu se şifoneze?»
«Am pus pe fotoliu fusta ver de, ai lua-o de
acolo?» Şi tot aşa...vreme de câteva ceasuri
tăcerea era întreruptă de câte o întrebare,
dacă în cele două geamantane erau cele  ce
păreau acum  foarte necesare. Aţipeau un
timp şi brusc se trezeau cu altă întrebare pe
buze. Ar fi putut, spre liniştea lor, să le
desfacă, să facă inventarul, dar era prea in-
comod să le dea jos din plasa comparti-
mentelui… Bine înţeles că eu nu în drăz-
 neam să întreb dacă mi-au pus toate
jucăriile preferate sau cărţile de colorat,
utile timpului meu liber. Acestea n-ar fi
avut loc decât, agăţate de gâtul meu,
bineînţeles...

Altă dată am plecat într-o excursie cu
colegii de şcoală. Am vizitat noi una-alta,
iar profesorul însoţitor a încercat, fără
succes, să ne umple capetele,  total relaxate,
cu informaţii  despre “istoria şi însem nă -
tatea” obiectivelor pe care le vizitam.
Aşteptam cu toţii să ajungem la magazinele
din centru, atraşi de bunătăţile atât de
preţuite de copii : îngheţată,  gumă de mes-
tecat, sucuri, prăjituri. Lipsit de experienţa
bagajelor, am uitat acasă cel mai important
lucru: portofelul cu bani. Tot universul s-a
prăbuşit! Imi vedeam colegii mişunând pe
la chioşcuri, iar eu... Să cer împrumut era
exclus, fiecare avea banii număraţi de la
părinţi. Aşa că...în ziua aceea n-am avut
poftă de nimic, nu mi-a fost sete, nu mi-a
fost foame! M-am resemnat cu şniţelele
din geantă şi apa din propria sticlă.

Dar, ce frumos şi educativ este atunci
când pleci în concediu cu tot familionul şi
câlcându-ţi pe inimă, înghesui în maşină
trei  generaţii. Ca un făcut, după pregătiri
minuţioase, ai uluitoare surprize…Când
cineva te invită să opreşti la o benzinărie
pentru  toaletă sau un suc, ai prilejul să fii

stupefiat. Fiecare are doar ceva mărunţi în
buzunar şi constaţi, schimbându-ţi culoarea
feţei, că por to felul cu carduri, acte, bani,
etc...este la loc sigur, acasă. Singura soluţie
în acest caz, pentru o bună şi reuşită plecare
în concediu, este întoarcerea. Ce se aude în
maşină este uşor de imaginat. Copiii
întreabă nedumeriţi şi gălăgioşi de ce nu
mergem spre mare, «  oare s-a răzgândit
mami?  » Iar bunicii, tăcuţi până atunci,
devin deodată cei mai buni sfătuitori: “Ţi-
am spus eu să ai grijă!” “Ţi-am zis eu, să ve-
rifici bagajele?” “Dacă nu te întorceai după
umbrela aia, nu uitai portofelul în dormi-
tor!”, “Dar sigur nu ţi-a căzut în parcare,
când ai pus bagajele?”... “Eu n-am păţit la
vârsta ta aşa ceva niciodată!”  “Şi dă,  radioul
ăla mai încet, că nu ne mai auzim între noi!”
Remarcile lor nu contenesc decât, după re-
meierea situaţiei.În final ajungem cu bine
la hotel.Exact la ora prânzului. După aceea,
ne îndreptăm grăbiţi spre plajă. 

Ei bine, plecarea de pe plajă spre hotel
trebuie să fie un moment de maximă
concentrare. Altfel, puteţi păţi  ca o familie
prietenă care au luat genţile cu prosoape, ter-
mosul cu apă, ochelarii de soare, şapca, slapii,
rogojina, umbrela, salteaua, min gea.... şi au
pornit  prin nisipul fierbinte spre aleea ce-i
ducea la hotel. S-au curăţat de nisip la duş
şi şi-au rearanjat bagajele în braţe. Uitându-
se în jur dacă au luat tot, au avut senzaţia că
lipseşte ceva. Într-un moment de supremă
inspiraţie, rostiră ui miţi:”dar copilul unde e?”

Desigur că îi permiseseră să se ducă la
mal să ia în găleţică nişte scoici, dar, ocupaţi
cu maldărul de bagaje, uitaseră de micuţ.
Acesta alerga panicat pe plajă, căutându-şi
părinţii care, au trântit calabalâcul în nisip,
pentru a alerga la rândul lor, să-l recupe-
reze.

Cum totul se termină cu bine, dacă în-
cepe bine,  bagajele ar trebui să rămână gata
făcute pentru concediul următor, încă de la
întoarcerea din cel anterior !
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A költő szerelme

Azt csinálom veled
mint a tavasz a cseresznyefával – 
mondja a költő – 
erdei gyümölcsöt mogyorót
és csókot szedek neked

a lány nem mond semmit
csak néz és mosolyog
mosolyog és néz
gyöngéd és hamis
rajongó és sajnálkozó szemekkel

csak néz és mosolyog
mint anya mint testvér
mint ringyó mint légikisasszony
mint aki alatt megmozdul a föld
mint akiben megmozdul valami

és másnap vagy harmadnap
és tegnap és tegnapelőtt
más férfi ágyába fekszik
unottan és ledéren
mint viharban megtépázott 
cseresznyeág

Kérsz egy teát, darling?

kék árnyalatok a toronyházak között
az ablak hunyorog 
a valószerűtlen fényben

a vaníliaillatú szobában 
Monet festményéről
szökött hölgy 
divatlapot nézeget

egyébként minden olyan,
mint egy unalmas filmben
csak háttérzajok ütköznek a dobhártyának
és szél sem lebbenti a függönyöket
cigarettacsikk sincs az ezüst hamuzóban

a nagy zongora nyitott fedéllel mint egy
óriás hal
elnyelni készül a patinás bronzszobroc-
skát
szürkére vált a kék az ablak keretében

együttérzőn néz vissza rám a tükör

kérsz egy teát, darling?

BALÁZS F. Attila

Sunet de fluier
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Iubirea poetului

Cu tine fac ce face primăvara
cu pomul de cireș -
spune poetul –

fructe de pădure
alune și săruturi îți culeg

fata nu spune nimic
privește și surîde
surîde și privește

cu ochi galeș și alunecos
admirativ și cu regrete
numai atît: privește și surîde

ca o mamă ca o soră
ca o curvă ca o stewardesă

ca un sub care pămîntul mișcă
ca una în care se mișcă ceva

și mîine sau poimîine
și ieri și alaltăieri
în patul altuia se-ntinde

plictisită și nerușinată
ca zdrențuită de furtună
o creangă albă de cireș

L’amore del poeta

Con te faccio quello che fa la primavera
col ciliegio –
dice il poeta –

frutti di bosco
noccioline e baci raccolgo per te

la ragazza non dice nulla
guarda e sorride
sorride e guarda

con occhio languido e sfuggente
con ammirazione e rimpianti
solo questo: guarda e sorride

come una madre come una sorella
come una puttana come una hostess

come una sotto la quale la terra si muove
come una dentro cui si muove qualcosa

e domani o dopodomani
e ieri e l’altroieri
nel letto di un altro si sdraia

annoiata e svergognata
come sbrindellato dalla tempesta
un ramo bianco di ciliegio

Balázs F. Attila
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Luăm un ceai, darling?

nuanțe de albastru printre blocuri
fereastra aruncă o ochead-n
neverosimila lumină

din încăperea ce miroase a vanilie
doamna evadată dintr-o pînză
a lui Monet
răsfoiește un jurnal de modă

totu-i de altfel ca-ntr- un film plictisitor
numai zgomote de fond lovesc timpanul
nici brizele nu flutură perdeaua
nu-s mucuri în scrumiera de argint

pianul cu coadă cu capacul larg deschis
asemenea unui pește uriaș stă să înghită
statuia patinată de bronz, albastrul din
rama ferestrei a trecut în gri

oglinda-mi întoarce compasiv privirea

luăm un ceai, darling?

Prendiamo un tè, darling?

sfumature di blu fra i palazzi
la finestra lancia un’occhiata
nell’inverosimile luce

della stanza che odora di vaniglia
la donna evasa da un dipinto
di Monet
sfoglia un giornale di moda

tutto è come in un film noioso
solo rumori di fondo colpiscono il timpano
neanche le brezze ondeggiano la tenda
niente mozziconi di sigarette nel
posacenere d’argento

il pianoforte a coda con la cassa larga-
mente aperta
come un pesce gigantesco sta per in-
ghiottire
la statua patinata di bronzo, il blu del
telaio della finestra è passato in grigio

lo specchio mi volge benigno lo sguardo

prendiamo un tè, darling?
Traduceri: Eliza Macadan 

Balázs F. Attila
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Citirea unui
roman captivant
declanşează modi-
ficari reale şi mă -
surabile în func -
ţionarea creieru-
lui, care pot dura
cel puțin cinci
zile după încheie-
rea lecturii, au
descoperit cerce-

tătorii americani de la Emory University,
scrie The Independent.

Oamenii de ştiință americani au desco-
perit că lectura unei cărți bune poate de-
termina o conectivitate mai mare la nivelul
creierului şi schimbări neurologice care
persistă într-un mod asemănător cu me-
moria musculara, citeaza Mediafax.

Schimbările au fost înregistrate în cor-
texul temporal stâng, regiunea senzorio-
motorie primară a creierului, asociată, de
asemenea, cu receptivitatea limbajului. Ne-
uronii din această regiune sunt responsabili
de convingerea minţii că realizează o ac-
ţiune pe care de fapt nu o îndeplineşte de
exemplu când gândul la alergare activează
neuronii asociaţi cu alergarea efectivă.

“Schimbările neuronale despre care am
descoperit că sunt asociate cu sistemele
mişcării si senzaţiei fizice sugerează ca lec-
tura unei cărti ne poate transporta în cor-
pul protagonistului”, a declarat neurologul
Gregory Berns, coordonatorul studiului.

La studiu au participat 21 de studenţi,
care au citit romanul “Pompeii”, de Robert

Harris, scris în 2003. Cartea a fost aleasă
în cadrul acestui studiu datorită intrigii sale
extrem de captivante.

Timp de 19 zile, studenţii au citit câte
un fragment din carte în timpul serii, cre-
ierul fiindu-le testat cu ajutorul scanării
RMN în dimineaţa următoare. După ter-
minarea cărţii, creierul studenţilor a mai
fost scanat timp de cinci zile.

Modificarile neurologice au fost detec-
tate şi în următoarele cinci zile, ceea ce
arată ca impactul exercitat de lectură  nu a
fost doar o reacţie imediată, ci a avut o in-
fluenţă de durată.

“Chiar dacă participanţii la studiu nu ci-
teau cartea în timp ce erau supuşi acestor tes -
te, ei au păstrat această conectivitate ridicată.

Numim acest  fenomen «activitate-um bră»,
fiind foarte asemănător cu memoria mus -
culară”, a adăugat profesorul Gregory Berns.

Adunate și interpretate 
de George Terziu

Influența cititului asupra 
dezvoltării creierului - studiu

George TERZIU

Nedumerire, pastel
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Există o forţă extrem de puternică,
pentru care, cel puţin până în prezent,
ştiinţa nu a găsit o explicaţie formală. Este
forţa care include şi guvernează totul, mai
ales relaţiile interumane. Ea este în spatele
oricărui fenomen care are loc în univers
chiar dacă noi nu o identificăm cu uşu -
rinţă. Aceasta forţă universală este IUBI-
REA. 

Albert Einstein afirma:
«Când cercetătorii au investigat o teo-

rie unificată a universului, au uitat cea mai
puternică putere nevăzută. Iubirea este
Lumina, care îi luminează pe cei ce o oferă
şi pe cei ce o primesc. Iubirea este gravi -
ta ţie, deoarece îi face pe  oameni să se sim -
tă atraşi unii de alţii. Iubirea este putere,
deoarece multiplică tot ce avem mai bun
în noi şi oferă umanităţii şansa de a nu
pieri în propriul egoism orb. Iubirea ex-
pune şi revelează. Pentru iubire noi trăim
şi murim. Iubirea e Dumnezeu şi Dum-
nezeu este Iubire. »

Pentru a fi în vibraţia iubirii, pentru a
fi în armonie cu noi înşine şi cu semenii,
în fiecare dimineaţă, când ieşim pe uşa
casei vom purta capul sus, vom inspira
profund lumina soarelui şi vom întâmpina
pe toată lumea cu un zâmbet. Ne vom
propune şi ne vom sugestiona: « Nu mă
tem de cei ce nu mă înţeleg, aleg calea mea
şi o urmez neabătut! Mă concentrez pe lu-
cruri măreţe pe care le voi împlini! Îmi fac
o imagine de sine pozitivă-sunt o persoană
capabilă, loială, plăcută şi mă transform,
mă şlefuiesc mereu. Gândul deţine su pre -

maţia, deci am
gânduri bune!
Păs trez perma-
nent o atitudine
curajoasă, bine-
voitoare, cor dia lă.
Sunt o persoa nă
de bun simţ şi cu
multă înţelep-
ciune ! »

Înţelepciunea
nu ţine de fapte, date şi informaţii acu-
mulate, ci de o transformare lăuntrică.
Pentru că trăim mai mult des chişi spre
exterior, interiorul nostru ră mâne întune-
cat. Când ne vom îndrepta atenţia spre
interior, fiinţa noastră se va  lumina.
Deţinem deja tot ce avem nevoie pentru
a ne pozitiva, trebuie doar să rearanjăm
lucrurile. Este ca şi cum am face cură -
ţenie în casă şi am pune toate obiectele
la locul potrivit. Atunci vom avea relaţii
armonioase cu cei din jur, prieteni, rude
sau necunoscuţi.

Nu îi putem vedea cu bunăvoinţă pe
ceilalţi, dacă, mai întâi nu ne vedem cu
ochi buni pe noi înşine. Dacă ne ocupăm
de lumea noastră interioară ne va fi mai
uşor să  stabilim relaţii corecte cu semenii
noştri. Înţelepciunea se acumulează prin
autocunoaştere, prin autodescoperire, când
realizăm o întoarcere cu 180 de grade a
atenţiei şi a conştienţei noastre. Înţelep -
ciune înseamnă să ne cunoaştem cu calităţi
şi defecte, capacităţi şi talente, întrucât
cunoaşterea de sine este începutul oricărei

Relații interumane 
armonioase

Cosmina Lucia VLAD
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cunoaşteri. La acest nivel ne vom simţi
relaxaţi, destinşi, împliniţi pe plan pro-
fund. În noi va fi linişte, dar o linişte plină
de bucurie. Pacea, bucuria, fericirea, beati-
tudinea  vor fi în noi de  o substanţă
inefabilă…

«Într-o zi însorită, Anne, o tânără femeie
necăjită, se aşeză pe o bancă în parc ca să
citească. Deasupra ei atârnau ramurile lungi
ale unei sălcii bătrâne. Nu se putea concen-
tra… Femeia era încruntată, ba chiar deza -
magită de viaţa pe care o avea şi considera că
avea motive întemeiate să gândească  că ne-
fericirea era copleşitoare. Deodată apăru un
băieţel care se apropie de banca ei şi  se aşeză.
Apoi, ţinând capul înclinat zise: 

-Uite ce am găsit!  şi deschise palma unde
era o floare.

« Ce imagine demnă de milă… » îşi spuse
femeia.  Dorind ca băieţelul să-şi ia floarea
ofilită şi să plece la joacă, femeia a schiţat un
zâmbet fals, după care s-a prefăcut că citeşte
din carte. În loc să se retragă, băieţelul s-a
aşezat mai bine pe bancă  şi  declară cu entu-
ziasm:

- Uite, miroase minunat şi e foarte
frumoasă! De aceea am şi cules-o. Este pentru
dumneata! Ia-o !

“Buruiana asta din faţa ei, era jalnică…
Totuşi, înţelegea că trebuie să o ia, asta
f iind singura şansă ca băieţelul să plece şi
s-o lase în pace. Aşa că a întins mâna şi a
spus, fals:

-Mulţumesc, este exact ceea ce aveam ne-
voie. Însă în loc ca băieţelul să-i întindă floa-
rea, el continua să o ţină în aer. Atunci a
observat pentru prima oară că băieţelul
“culegător de buruieni” nu putea să vadă. Era
orb. Brusc, femeia simţi lacrimi în ochi şi îi
mulţumi că a ales cea mai frumoasă floare
pentru ea.

-Cu plăcere!“ a zâmbit băieţelul şi s-a
îndepărtat pe alee.

Anne a rămas ţintuită locului, între-
bându-se cum a reuşit copilul să vadă o fe-
meie ce-şi plângea  de milă sub o salcie cu
crengile plecate. Oare intuise  starea în care
ea se afla? Poate că în inima lui, el fusese
binecuvântat cu o vedere clară… 

Astea erau gândurile femeii acum. Prin
ochii copilului fără vedere, femeia a putut să
vadă în sfârşit că problema nu era lumea din
jurul ei, ci felul în care ea vedea lumea. Şi-a
promis atunci că pentru toate momentele în
care a fost oarbă, să vadă de-acum înainte
frumuseţea vieţii şi să aprecieze f iecare
secundă care-i aparţinea. A dus apoi floarea
ofilită la nas şi a inspirat parfumul unui mi-
nunat trandafir. »

“Educaţia, a spus John G.Hibben, este
soluţia necesară pentru a face faţă oricărei
situaţii de viaţă.” Acest adevăr ne deter -
mină să ne evaluăm, să ne autoeducăm, să
ne perfecţionăm. Avem nevoie de voinţă,
de  hotărâre neclintită pentru a ne şlefui
abilitatea de relaţionare şi de comunicare.
Simţul propriei valori şi accesul la fericire
depind de comportamentul nostru. Nu
putem da curs impulsului de enervare şi
nemulţumire şi să atingem starea de bine.
Nu putem avea atitudinea tipică de a nega
că am greşi vreodată sau atitudinea atipică
de a recunoaşte că frecvent comitem erori,
pentru că suntem oameni supuşi greşelii şi
să ne simţim confortabil. Nu. Ne vom ana-
liza: ce am greşit, ce ar fi trebuit să facem
bine, ce învăţăminte să tragem din această
experienţă? Vom citi multe cărţi de psiho-
logie practică şi vom aplica exerciţii spiri-
tuale în mod perseverent. Vom adopta un
nou stil de viaţă şi ne vom cizela, având o
relaţie din ce în ce mai  bună şi cu noi
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înşine şi cu ceilalţi. Vom face zilnic
însemnări cu paşii străbătuţi spre a ne lus-
trui caracterul. Ne vom aprecia doar
reuşitele, ne vom ierta şi vom anula
nemulţumirile care ne destabilizează. Vom
exclude orice tip de observaţii deprecia-
tive! Critica nu este constructivă: răneşte
orgoliul personal, lezează sentimentul de
importanţă de sine, stârneşte revoltă,  îl
face pe om să se justifice şi îi insuflă teamă
de încriminări.

“Reproşul şi mustrările se dovedesc
zadarnice,” spunea Abraham Lincoln,
după o seamă de experienţe amare. Cri-
ticile lui tăioase i-au creat conflicte şi re-
sentimente, până a ajuns la principiul:
“fără ranchiună împotriva cuiva, îngă -
duinţă pentru toţi.” Natura umană îl face
pe individ să învinovăţească cu uşurinţă
pe altul, să îşi verse amarul,  să se descarce
asupra altuia, să fie pripit, imprudent şi
să se ruşineze cu întârziere. De aceea, unii
îşi mai cer scuze, alţii rămân la părerea:
“nu văd cum aş fi putut face altceva decât
am făcut.”

Cei ce au rol de lider în familie, într-o
comunitate sau la locul de muncă vor face
apel la diplomaţie. Mai toţi oamenii sunt
făpturi emotive, conduse de mândrie,
clădite pe frustrări şi pe prejudecăţi,  încât
resimt ură împotriva celui sever care le
aduce diferite acuze. Util ar fi să le dea
celor vinovaţi doar  nişte sugestii, să le
amintească scopurile unor activităţi, să
spună o glumă cu aluzie clară, să le dea o
diplomă pentru ceea ce au realizat foarte
bine. Nici un lider adevărat nu va vorbi de
rău pe cineva, ci doar de bine pe toată
lumea, cu scopul de a  mânui subalternii
cu îndemânare. Liderul va fi model, de
cum să procedeze fiecare pentru a avea
realizări profesionale şi a face impresie

bună. 
Precum agricultorii care nu culeg stru-

guri din mărăcini sau smochine de pe
scaieţi, nici noi nu vom fi necugetaţi. Căci,
orice gând semănat în grădina minţii este
o cauză şi orice acţiune este un efect. 

Aşadar, să ne dirijăm gândurile şi
intenţiile, astfel încât, să nu creem decât
stări de spirit pozitive. Atunci temele de
discuţie abordate nu vor mai  fi lamentări
şi revolte, ci observaţii ale frumosului din
jur. Atunci vom învăţa să ne facem agreaţi,
simpatizaţi, iubiţi, cultivând complimen-
tul, aprecierea, politeţea. Atunci vom
preţui viaţa, dedicând-o relaţiilor armo-
nioase şi perfectei exprimări de sine!

Fata cu vioara gri
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Brâncuşi a
fost elev al Şcolii
de Arte şi Mese-
rii din Craiova
( 1 8 9 4 - 1 8 9 8 ) ,
oraş despre care
a declarat că aici
s-a născut a doua
oară (interpretat
de unii în cheie
masonică) şi care

are, prin Muzeul de Artă, câteva capodo-
pere brâncuşiene. În memoria sa, Teatrul
Naţional „Marin Sorescu” a organizat, în
sala „I.D. Sîrbu”, un eveniment remarca-
bil, Brâncuşi e acasă la Craiova, menit să
strângă fonduri pentru achiziţionarea
Cuminţeniei pământului, prin organizarea
unei expoziţii de artă plastică cu licitaţie,
unde au expus pictorii: Lucian Irimescu,
Silviu Bârsan, Vasile Buz, Cristian Popa,
Mihail Trifan, Rodion Gheorghţă, Ga-
briel Giodea, Andrada Băleanu, Iulian
Segărceanu, Valentin Boboc, Marcel Voi-
nea, Aurora Speranţa Cernitu, Al. Pascu,
precum şi diseignerul Adina Constanti-
nescu. Licitaţia este prelungită cu o săp-
tămână şi se va desfăşura tot la sediul
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.

Evenimentul cultural, moderat de ace-
laşi harnic animator cultural, scriitorul
Nicolae Coande, secretarul literar al Tea-
trului (director general: Al. Boureanu), a
fost prefaţat de un scurt concert de mu-
zica simfonică susţinut de cvartetul Dan

Bozgan. Au recitat din şi despre creaţia
brâncuşiană actorii Ilie Gheorghe şi Emil
Boroghină, iar universitarul craiovean
Paul Rezeanu a expus succint, dar perti-
nent, date despre biografia spirituală a ce-
lebrului sculptor, axându-se, în special, pe
istoricul şi problematica Cuminţeniei pă-
mântului.

Paul Rezeanu este o personalitate re-
cunoscută (dar prea puţin exploatată de
unii decidenţi politici sau culturali) în
cultura română şi, în general, în întregul
areal românesc, mai ales prin lucrările
(trei la număr) consacrate geniului creator
al lui Brâncuşi. Născut la 9 noiembrie
1937, absolvent al Facultăţii de Istorie a
Universittăţii din Bucureşti, Paul Re-
zeanu a fost angajat, prin concurs, în tim-
pul directoratului lui C.S. Nico laes-
cu-Plopşor, la filiala Craiova a Academiei
Române, în 1966, funcţionând din
această calitate şi în perioada directora-
tului său la Muzeul de Artă din Craiova
(1970-2004) şi chiar după pensionare,
dovedind că cercetarea ştiinţifică este vo-
caţie care nu se sfârşeşte decât odată cu
individul. Paralel, a fost profesor univer-
sitar la Facultatea de Teologie din Cra-
iova. Ca cercetător-şef la secţia de artă, a
fost şeful cunoscutului V.G. Paleolog
(care nu avea studii superioare, primul
exeget al lui Brâncuşi din lume, cel care a
creat „Informatica Brâncuşi” la Craiova).
Este autorul a peste 30 de lucrări de spe-
cialitate, din care amintim: Artele plastice

Informații esențiale despre
“Cumințenia pământului”

Tudor NEDELCEA

Convorbire cu brâncuşologul Paul Rezeanu
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în Oltenia (1980), Muzeul de Artă din Cra-
iova (1975, 1983), Eustaţiu Stoenescu
(1985), C. Lecca (1988), Stoica D[umi-
trescu] (1990), Sculptori puţini cunoscuţi
(2007), Caricaturistul N.S. Petrescu-Găina
(2008), Pictori puţini cunoscuţi (2009), Is-
toria artelor plastice  din Oltenia (vol. 1, 2,
1999-2000).

Ca cetăţean de onoare al Craiovei, a
dedicat urbei în care s-a stabilit, lucrări de-
osebite: Craiova. Studii şi cercetări de istorie
şi istoria artei (1999), Artişti plastici craio-
veni (2003), Craiova. Amintirile oraşului
(2006), Nemuritorii. Portrete şi busturi
(2016).

Paul Rezeanu este renumit prin perti-
nentele lucrări dedicate geniului de la Ho-
biţa, aducând contribuţii inedite, esenţiale:
Brâncuşi la Craiova (2001), Brâncuşi. Tatăl
nostru (2012), Brâncuşi. Ultimul dac
(2015). Şi cercetările sale nu se opresc aici.

Cu prilejul conferinţei sale de la Tea-
trul Naţional, am avut o scurtă convorbire
cu domnia sa, pe care o redăm cititorilor
noştri.

Tudor Nedelcea: De când datează prima
„întâlnire” cu C. Brâncuşi?

Paul Rezeanu: Datează din 1957-
1958, când student fiind, am vizitat Mu-
zeul Naţional de Artă, apoi, în 1960,
profesorul meu de istoria artei de la Uni-
versitatea Bucureşti, Paul Constantin, ni l-
a prezentat pe C. Brâncuşi, într-o vreme
când sculptorul nu era reabilitat, se vorbea
în şoaptă despre el. Eu chiar făceam pro-
iecţiile din cărţi despre opera sa. Cu
adevă rat m-am apropiat de creaţia brân -
cuşiană în 1966, când am devenit cercetă-
tor în domeniul istoriei artei la filiala
Craiova a Academiei Române. Am fost
patru ani coleg cu V.G. Paleolog ( eu îi
spuneam „domn profesor”, el îmi spunea
„nepoate”), care mi-a întărit entuziasmul şi
interesul pentru Brâncuşi. Prin V.G. Pa-
leolog, am cunoscut o parte din marii
brâncuşologi ai vremii: C. Antonovici,
Barbu Brezeanu, Petru Comarnescu, Mi-
liţa Pătraşcu, Petre Pandrea, Şt. Geor-

Paul Rezeanu
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gescu-Gorjan, Natalia Dumitrescu, Sid-
ney Geist şi alţii. Consultând presa craio-
veană la Biblioteca Academiei Române, în
1967, am aflat date necunoscute despre lu-
crarea lui Brâncuşi, bustul lui Gh. Chiţu
expus în parcul craiovean Bibescu, date pe
care le-am făcut cunoscute lui Barbu Bre-
zeanu şi V.G. Paleolog, ambii publicând,
în „România literară”, respectiv în „Ra-
muri” despre aceste consemnări din presa
vremii. Apoi, în 1973, am achiziţionat de
la colecţionarul N. Vasilescu-Capsali o
scrisoare, extrem de importantă, prin care
Brâncuşi îi scrie lui Gh. Petraşcu la 22 ia-
nuarie 1911, că ing. Romaşcu vrea să-i
cumpere Cuminţenia pământului. În oc-
tombrie 1976, cu prilejul Centenarului
Brâncuşi, am organizat, împreună cu Ge-
orgeta Veleanu, şefa Galeriei Naţionale de
la Muzeul Naţional de Artă, expoziţia re-
trospectivă (21 lucrări de sculptură şi un
desen, din care 14 lucrări aflate în colecţii
muzeale şi 7 împrumutate de la colecţio-
nari particulari), în care a figurat şi Cu-
minţenia pământului.

T.N.: O etapă importantă în cunoaşterea
vieţii şi creaţiei sale este descoperirea arhivei
C. Brâncuşi de la Paris şi punerea ei la dis-
poziţia publicului, în 2001. Care este istoricul
ei şi ce date noi aţi descoperit?

P.R.: Arhiva a fost în posesia pictori-
lor-soţi Natalia Dumitrescu şi Al. Istrati,
pe care au lăsat-o moştenire unui nepot de
soră a Nataliei (decedată în 1997), acesta
donat-o Muzeului Naţional de Artă Mo-
dernă şi Contemporană de la Centrul
„Pompidou” din Paris. Arhiva se afla în Bi-
blioteca Kandinsky de la Centrul „Pompi-
dou”. Natalia Dumitrescu a folosit parţial
arhiva în monografia sa despre Brâncuşi
din 1986. Doina Lemny, conservator la
Muzeul de Artă din Iaşi, stabilindu-se,

după 1990, la Paris, a devenit custode-do-
cumentarist la Centrul „Pompidou” şi a
publicat, împreună cu Cr. Robert Velescu,
în 2004, corespondenţa lui C. Brâncuşi în
limba română (Brâncuşi inedit. Însemnări
şi corespondenţă românească, Humanitas,
2004), în care se află şi trei note autobio-
grafice, olografe, C. Brâncuşi, datând din
anii (1926-1927). În septembrie 2010 am
văzut, la Paris, Arhiva (mi s-a dat aprobare
să notez din arhivă doar cu creionul, doar
două ore pe zi). Aceste note autobiografice
schimbă, în mare măsură, datele pe care le
ştiam noi despre Brâncuşi. Astfel, despre
copilăria sa, nu aflăm prea multe date; doar
că a fugit în martie 1889 din nou de acasă,
la Craiova, nu apare numele şi cârciuma
fraţilor Spirtaru din Craiova, deşi el men-
ţionează numele patronilor craioveni la
care a lucrat, iar călătoria pe jos până la
Paris este inexactă. Brâncuşi a plecat cu
trenul până la Munchen şi nu la Paris,
pentru că ştia oarecum limba germană, iar
la Munchen trăia prietenul său, Peter Ne-
agoe, care spera să-l sprijine financiar. Cu
banii luaţi de pe cele şapte exemplare ale
Ecorşeului de la Ministerul Cultelor a stat
o perioadă în oraşul german; după termi-
narea banilor, a ajuns la Paris, în iulie 1904.
Aici a primit bursa promisă de 600 de lei
pe an şi de la dr. Gerota, 25 de lei lunar. A
trăit în condiţii decente, şi-a închiriat un
atelier. La un an de zile de la sosirea la
Paris, şi-a tipărit cărţi de vizită şi ilus-
trate după lucrările sale, care se vindeau
în chioşcurile pariziene, era bine îmbră-
cat, după moda pariziană. Între timp, a
cunoscut două doamne distinse, Maria
Bengescu şi Otilia Cosmuţă, care s-au
ocupat de promovarea sa. Aceste doamne
au însoţit-o şi pe regina Elisabeta (Car-
men Sylva) în vizita la Paris, în ianuarie
1907, rugând-o pe regină să-l sprijine pe
Brâncuşi.
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T.N.: Regina Elisabeta a fost renumită şi
iubită pentru altruismul său sincer, pentru
dragostea pentru poporul păstorit şi pentru
sprijinirea intelectualilor români (de la Alec-
sandri la G. Enescu). Ce a făcut regina?

P.R.: L-a introdus în atelierul lui
Rodin, unde a lucrat două luni. Rodin
făcea busturile, iar Brâncuşi le transpunea
în lut. Rodin a fost impresionat de uşu-
rinţa cu care lucra Brâncuşi, de talentul
său. Când Brâncuşi a făcut acea afirmaţie
conform căreia la umbra marilor copaci nu
creşte iarba, Rodin i-a dat dreptate.

T.N.: Să revenim la „Cuminţenia pă-
mântului”, o temă extrem de actuală şi care
solicită, înainte de toate, din partea români-
lor, o comunitate de interese, aşa cum s-a pro-
cedat şi în cazul Ateneului Român...

P.R.: Lucrarea este originară, unică,
care trebuie să rămână în ţară, pentru că
are o valoare extraordinară. Este Brâncuşi
în primul rând. Este nevoie să strângem
fonduri pentru un scop măreţ. Eu însumi
am contribuit cu 6.000 lei. România se
plasează, în privinţa deţinerii de opere
brâncuşiene, pe locul trei în lume, după
Franţa (cu 230 de sculpturi, 411 desene,
peste 1600 de fotografii şi clişee, obiecte
de mobilier, unelte de atelier), SUA ( cu
peste 90 de lucrări în muzee şi colecţii par-
ticulare). În România sunt peste 20 de lu-
crări Brâncuşi.

T.N.: Care este, totuşi, istoria lucrării?

P.R.: După despărţirea de Rodin,
Brâncuşi s-a întors în atelierul său de artist
unde avea o roată mare pentru lut, o masă
de lucru şi câteva pietre şi a cioplit direct

în piatră, cu dalta şi ciocanul. Prima lu-
crare a fost un Corp de tânără fată, care nu
s-a păstrat (doar o fotografie), apoi, Săru-
tul, care se păstrează la Muzeul de Artă
din Craiova, şi Cuminţenia pământului.
Sărutul este tăiat în piatră într-o manieră
primitivă, pe când Cuminţenia pământului
apare şlefuită. E o piatră de altă culoare,
de vreo 60 de kg, din care a rămas, după
cioplire, vreo 40 kg. Aşa a văzut el atunci
acest corp de tânără femeie, ghemuit, spe-
riat, stând cuminte într-un colţ de atelier
sau la un perete. Asta i-a „dictat” piatra! A
lucrat-o direct, fără vreun proiect sau plan,
în primele două săptămâni ale lunii aprilie
1907. În 1910, Brâncuşi a trimis Cumin-
ţenia pământului în ţară, la expoziţia „Ti-
nerimii artistice”. Juriul a fost pus într-o
situaţie delicată, în balotaj, trei membri
fiind pentru admiterea ei în expoziţie, alţi
trei pentru respingere. Gusturile nu se dis-
cută. În cele din urmă a fost admisă la ex-
poziţie, dar nu s-a vândut. Atunci, pictorul
Petraşcu l-a lămurit pe ing. Rovaşcu să-i
cumpere lucrarea. Brâncuşi îi scrie lui Gh.
Petraşcu: „Mult iubite camarad / De cumva
răspunsul nu e prea târziu, te rog dispune să
vie bani şi prietenul Romaşcu să ia în stăpâ-
nire «Cuminţenia pământului». Mai spune-
i că mi-e drag s-o ştiu la el şi dă-i salutări
prieteneşti. Din parte-mi primeşte, de aseme-
nea, cu multă căldură salutările mele priete-
neşti / C.Brâncuşi, 54, Rue de Montparnasse
/ Cred că scrisoarea aceasta e de ajuns ca să
poţi lua piatra de la Doamna Storck / C.
Brâncuşi”. Deci, lucrarea a mers, după în-
chiderea expoziţiei, la Cecilia Cuţescu-
Storck şi apoi, contra sumei de 500 lei, la
ing. Gh. Romaşcu. Se spune că, de multe
ori, noul proprietar, Romaşcu, punea
cheile casei chiar în braţele Cuminţeniei
pământului.

În 1956, la împlinirea vârstei de 80 de



Cronograf Poezie

50

ani, s-a organizat expoziţia C. Brâncuşi la
Bucureşti (cu 13 lucrări, plus un caiet cu
desene din timpul expoziţiei) şi la Craiova
(cu numai patru lucrări). În ianuarie 1957,
în expoziţie a intrat şi Cuminţenia pămân-
tului. În octombrie 1976, am organizat la
Craiova o expoziţie Brâncuşi, împreună
cu Muzeul Naţional de Artă (cu doamna
Georgeta Peleanu). A fost inclusă în ex-
poziţie şi Cuminţenia pământului , alături
de alte 20 de sculpturi şi un desen. Cu-
minţenia pământului figura în inventarul
Muzeului de Artă din Bucureşti la nr.
953. Îmi aduc bine aminte că am vorbit
atunci cu dr. Buşulenga, tatăl Zoei Dumi-
trescu-Buşulenga, şi mi-a împrumutat lu-
crarea fără vreo poliţă de asigurare, doar
pe încredere. Doamna Zoe Dumitrescu-
Buşulenga a venit la Craiova să vadă
expo ziţia. În 1957, Gh. Romaşcu, pro -
prietarul, trăia.

T.N.: Interesant. Cum şi de ce n-a intrat
în expoziţie încă de la început?

P.R.: Aici sunt multe dispute, contro-
verse. Cred că nu s-a vrut să fie împrumu-
tată. Se pare că, între timp, s-au dus
tratative şi a fost cumpărată. Adevărul,
însă, nu-l deţin. Cert este că după 1990,
odată cu retrocedările, a început un lung
proces care a durat nouă ani (2001-2010),
câştigat de urmaşii acestuia pe motiv că nu
s-a găsit actul care să dovedească că statul
român a cumpărat lucrarea, iar proprieta-
rii, dacă deţineau o copie, n-aveau nici un
interes să-l arate public. Gh. Romaşcu,
care a murit la 103 ani, a avut două fete:
Paula Ionescu (care trăieşte, are un fiu,
Dinu Vilău, care lucra la televiziune) şi
Irina Voicilă (decedată la peste 90 de ani,
are o fiică, Alina Şerbănescu, care, la rân-
dul său, are doi copii care, se pare, că tră-

iesc în străinătate). Dinu Vilău s-a impli-
cat în proces, cu patru avocaţi (între care
şi Paula Iacob). Problema este însă a ex-
pertizei şi evaluării, făcută de un pictor,
Henry Mavrodin, revenit în ţară după
1990. În România nu avem experţi şi eva-
luatori competenţi. Stabilirea valorii unei
lucrări se face la înţelegere, prin casele de
licitaţii sau prin înţelegere între părţi. În-
demnul meu este clar: Cuminţenia pămân-
tului trebuie să facă parte din patrimoniul
cultural naţional.

T.N.: Cum apreciaţi eşecul autorităţilor
româneşti (Ministerul Culturii, Ambasada
Română la Paris şi UNESCO) de a nu in-
clude Ansamblul de la Tg. Jiu în patrimoniul
cultural universal?

P.R.: O nepermisă superficialitate în a
trata un asemenea subiect. O asemenea
includere presupunea întocmirea unui
dosar complet cu toate datele solicitate,
ceea ce nu s-a făcut. E trist, dar nu-i tim-
pul pierdut.

Viori la Viena
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Năzuinţa de a realiza acea ,,muzică pic-
tată” asociată unui timp fantasmatic neîn-
cetat convertibil în spaţiu se revelează a fi
prin sincretismul ei transdisciplinar ca şi
prin dinamismul intrinsec unei astfel de
perspective asupra creaţiei şi una profund
teatrală. Ea se concentrează asupra ritmu-
lui şi a desfăşurării spectaculare a actului
narativ în faţa unui public cititor presupus
complice plasat în interiorul ramei tex-
tuale sau public pe care ,,pictura” textuală,
ficţiunea privind în afara ei însăşi îl pri-
veşte la rândul ei. 

Un tablou ,,pictat” scriptural după
principiul teatralităţii intrinseci secvenţe-
lor din vis este în Maramureş scena me-
troului care trece fără să se oprească prin
staţia desigur ficţională Chevres – Bade-
laine după metoda spiralei mişcătoare care
învârtindu-se în jurul propriei axe instituie
lumea romanescă, sunt activate principa-
lele ectoplasme şi nuclee de fascinaţie nu-
minoasă ale imaginarului oniric specific
prozatorului . 

Perspectiva subiectului care vede şi prin
privirea demiurgică regizează scenariul ro-
manesc, oscilează între distanţarea sa de
spectator interior al propriului spectacol
epic şi empatia cu personajele sale. Există
aici o dualitate structurală transcrisă prin
alternarea unei aparente obiectivităţi a
,,spectacolului” onirico- textual fixat în
punctualitatea parcă încremenită a scene-
lor-tablouri pe de o parte şi dinamica

spectacolului ci-
netic de ,,bâlci”
c a r a g i a l i a n ,
uneori a texto-
imaginilor care
se derulează fil-
mic. 

Maramureşul
lui Ţepeneag este
o
,,centroteră”car-
patină iar în roman se vorbeşte chiar des-
pre acea bornă din Maramureş care ar
marca din vremuri chezaro-crăieşti centrul
geometric al Europei, poate fi realitate ex-
tratextuală ori ,,găselniţă”auctorială :
,,Râdem cu toţii de ceea ce am putea so-
coti drept o glumă a maramureşanului,
care – e evident- abia aşteaptă să se în-
toarcă în Europa sa centrală. Cu aceeaşi
ocazie ne informează că nu departe de
satul lui, Vultureşti, există o bornă, insta-
lată încă de pe vremea imperiului austro-
ungar, care indică centrul topografic al
Europei.” 

Se poate spune că atât Maramureş cât
şi întreaga trilogie e o ,,Mioriţă” dar şi si-
multan şi în egală măsură o ,,Ţiganiadă”.
Universul tematic al prozatorului se dove-
deşte şi în Maramureş extrem de strâns ca
întotdeauna. Temele ,,mari” sunt cele
ştiute : cea metaliterară (condiţia şi statu-
tul ,,Autorului”, rostul şi puterile literatu-
rii), cea metafizică ori filozofică (iscodirea

Maramureșul - spațiu 
emblematic în romanul 
lui Dumitru Țepeneag 

Prof. dr. Florina-Claudia ARGYELEAN
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transcendentului) precum şi tema intros-
pecţiei şi confesiunii pusă sub semnul
aprehensiunii sfârşitului, a dezagregării
eului, a evanescenţei identităţii. Realitatea
vie a textului de un relief, o ,,culoare”, o
energie, o bogăţie şi o diversitate pe cât de
neevidente la prima vedere pe atât de pu-
ternice şi de puţin comune, şi dotat cu o
coerenţă proprie, inimitabilă spulberă
orice posibile rezerve că ar fi suscitate de
simpla ,,fişare” a inventarului tematic. 

Dacă în Pont des Arts scriitorul izbutea
o memorabilă înscenare a dezbaterii unor
cruciale chestiuni filozofice, în Maramureş
operează în principal ca şi în Hotel Europa
cu miturile combinând contra punctic şi
procedând cu discreţie aluzivă prin ,,sem-
nale” sporadice dar foarte limpezi. E vorba
de recursul la mitul Graalului care e o
veche obsesie a scriitorului care într-un
mic eseu din 1972 În căutarea Graalului
dedicat evocării lui Albert Beguin inter-
preta acest mit ca expresie a căutării spiri-
tuale, a înţelesului, a noimelor ultime care
ascund în spatele lucrurilor, a transcenden-
tului, căutare dar şi de revizitarea mitului
mioritic devenit mit cult asupra căruia se
va putea dezbate la infinit. 

În Maramureş asistăm la o subtilă sin-
teză între miturile în principiu antagonice
ale Mioriţei şi a Graalului a căror ,,con-
fruntare” fusese schiţată încă din Hotel Eu-
ropa astfel încât nuntirea cosmică,
mioritică coincide nu numai ca înţeles dar
şi ca realizare cu descoperirea Graalului.

În roman ,,Autorului” îi sunt aplicate
procedurile de magie arhaică ale unei
femei care e strigoaică şi se metamorfo-
zează în lupoaică, tot aici ,,neamţul” Fu-
hrmann, fostul controlor de tren acum
pensionar şi filozof, reprezentant al valo-
rilor central-europene şi occidentale de-
zertează şi îmbracă cu prilej nupţial
costumul popular românesc, cu iţari, cu

broderie neagră ,,ca o scriitură” , etc. 
Utilizând tehnica ,,supradeterminării”

histrionice autorul asezonează combinarea
miturilor venerabile, revitalizate ale Mio-
riţei şi Graalului cu mitul milenarist mo-
dern trivializat, mercantilizat al
extratereştrilor astfel încât naratorul- pro-
tagonist se înalţă la ceruri, ori trece în eter-
nitate ori cunoaşte transfigurarea finală
pătrunzând în nava cosmică extrapămân-
teană, în farfuria zburătoare care dădea
târcoale pe cer încă din finalul romanului
Hotel Europa şi care acum se pogoară să-l
ia din Maramureş din plină nuntă sătească
la altă ,,nuntire” : ,,...lăutarii nu mai cântă,
violonistul a rămas cu arcuşul în aer, iar
Borodi cu gura deschisă, cu toţii se hol-
bează la hardughia cea rotundă care co-
boară fără zgomot, dar nu atinge solul,
asfaltul şoselei, ci rămâne la o jumătate de
metru în aer, jandarmii salută cu mâna la
chipiu, iar eu mă îndrept calm, spre puntea
care se lasă lent şi sigur, mă îndrept fără
nici o grabă în lumina aceea, orbitoare,
nava sclipeşte în draci, sunt acolo laolaltă
soarele şi luna şi stelele, mă dor ochii, aşa
că mă întorc cu spatele şi continui să în-
aintez de-a-ndăratelea....” 

În paginile Maramureş –ului dialo-
ghează filozofia occidentală cu un mod de
viaţă ancestral şi anistoric, cel semnificat
de un Maramureş paradisiac şi ,,de ope-
retă” idealizat şi în acelaşi timp supus de-
riziunii, totul fiind pe fondul realităţii
prozastice şi haotice din vremea de azi atât
din ,,Vest” cât şi din ,,Est”, România stând
sub semnul unei globalizări ori mondiali-
zări dar nu a pieţelor şi a economiei ci a
precarităţii evanescenţei şi incertitudinii
valorilor şi noimelor exis tenţei  Maramu-
reşul devenind astfel un topos al Mitteleu-
ropei. 

Maramureş marchează un nou triumf
al onirismului, autorul îşi organizează cu
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acelaşi umor omniprezent al auto-citării şi
al auto-parodierii o sărbătoare, o feerie
onirică de zile mari. O veselă zbânţuială
cuprinde întreaga carte, personajele se tot
întâlnesc, comunică prin toate mijloacele,
îşi dau întâlnire prin hoteluri, cafenele,
stadioane, călătoresc încoace şi încolo, e o
agitaţie fără scop, cu scopul de fapt de a
umple vidul existenţei iar personajele par
marionetele ,,Autorului”. 

În cele din urmă izbăvirea de agitaţia
fără rost şi ,,liniştea sufletului” naratorul se
duce să o caute în Maramureş călătorind
într-o tovărăşie la fel de pestriţă ca lumea
noastră (post)modernă care se înghesuie
jovial într-un heteroclit alai de automo-
bile: Mercedesuri, un Cadillac, un Renault
cam obosit etc. 

Marea expediţie spre acea obârşie mio-
ritică apocrifă, ,,de adopţie” (deoarece
scriitorul nu e maramureşan ci meginţ, de
fapt bucureştean), burlesc carnavalizată,
are loc în toamnă. Romanul e presupus a
se desfăşura cam din toamna anului 1997
până în cea a anului următor, perioadă ba-
lizată de referiri la evenimente reale dar şi
infirmată de voite anacronisme cum ar fi
eclipsa totală de soare, mineriada cu ter-
minus vâlcean, ambele din 1999. Episodul
maramureşan se încheie cu apoteoza na-
ratorului, cu ridicarea iminentă în slavă
într-un OZN chiar în ziua de Sfântul Du-
mitru, ziua onomastică a autorului real,
Dumitru, care îşi marchează astfel cu
umorul lui necomplezent beatificarea gro-
tesc- simbolică. 

Maramureş-ul din finalul romanului lui
Dumitru Ţepeneag e un tărâm paradisiac
,,de bricolaj”, un Maramureş mitizat şi
atemporal dar totodată şi grotesc moder-
nizat. E un ţinut imaginar, o ,,Yoknopata-
mangaphawa” după cum îl califică maliţios
cu o maliţie cu ţintă multiplă un personaj
într-un pasaj în care e vorba chiar de rea-

litatea acestui Maramureş ficţional : ,, Dar
Smaranda avea sămânţă de vorbă şi pe de-
asupra mai era şi furioasă: nu numai pe dr.
Gachet, dar şi pe alţii 

- Maramureşul ţi l-a băgat în cap nepri -
copsitul ăla de scriitor de două parale. Nici
nu există în realitate, vreau să spun că nu e
aşa cum crede sau vrea el să creadă. Mara-
mureşul e Yoknopatamangaphawa lui. 

- Ce tot îndrugi tu acolo ? 
Dr. Gachet nu-l citise pe Faulkner. De

fapt, nici Smaranda ...” 
După viziunea autoflagelantă în Pont

des Arts a mentalităţii mioritice în contex-
tul unei Europe ea însăşi debusolată  şi vi-
dată de reperele mitice tradiţionale,
Mara mureş reconstruieşte prin prisma
unei parodii afectuoase parcă, mitologia
românească a mioritismului. Maramure-
şul, în care personajul narator va trăi nun-
tirea cosmică din finalul apoteotic al
romanului devine în contrapunct cu Pari-
sul, New Yorkul, Viena, Budapesta sau
Clujul un topos al marginalităţii transfor-
mat în centru mitico-imaginar. În acest
bunc al lumii frumuseţea originilor se în-
tâlneşte cu senzaţionalul mediatic atins de
kitsch şi de o poezie anistorică deopotrivă. 

Şi aici, Ţepeneag se dovedeşte un dis-
cipol peste timp al tandrei autoderiziuni a
lui Caragiale la adresa intraductibilului
moft român. Rebrenianul Ion al Glaneta-
şului devine acum în Maramureş Ion al
Planetaşului. Dorul care stăpânea în vi-
ziune blagiană spaţiul mioritic este înlo-
cuit la paradoxal- caragialianul Ţepeneag
cu moftul vizibil, de exemplu, la maramu-
reşenii temporar europenizaţi şi chiar glo-
balizaţi, sau la vulgara şi în acelaşi timp
inefabila Ana a cărei disponibilitate ero-
tică traduce metaforic un alt stereotip pri-
vind românismul: ospitalitatea şi diplo maţia
excesive prin ele înseşi sinucigaşe. Mara-
mureşenii se reîntorc până la urmă la pa-
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tria lor cosmică , moftul lui Dumitru Ţe-
peneag îşi revelează la rândul lui dimen-
 siuni nu doar identitare ci şi metafizice. 

Respingând pe de o parte mioritismul
la fundamental noneuropean atunci când
îl apropie de fatalismul oriental, de nihi-
lism şi de pasivitatea sinucigaşă, scriitorul
îl remitologizează surprinzător printr-o
subtilă hermeutică pe care o face baladei
aflate la baza mitului. Deşi afirmă că nu
crede în mioritism, mai exact în ,,morfo-
logia de tip blagian” , prozatorul îşi justi-
fică apelul la mitul mioritic în Nunţile
necesare prin nevoia de a compensa în spa-
ţiul imaginar o traumă biografică, aceea de
a fi izgonit din propria ţară. Dar ,,de aici
la afirmaţia că românismul stă pe nişte
<vicii incurabile>e un pas destul de mare
pe care nu văd de ce l-aş face. De ce cre-
deţi că pesimismul meu are o culoare lo-
cală? Dacă pasivitatea cum spuneţi, a
înlesnit fixarea comunismului, în cazul
ăsta pasivitatea ar trebui să fie o trăsătură
comună multor popoare foarte deosebite
... ” 
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După atâta vreme care a trecut peste
mine, am ajuns să mai fiu în viaţă dato-
rită unor obiecte ce ţin mai mult de o
anumită măiestrie inginerească, decât de
actul medical în sine. Dar toate aceste lu-
cruri ţin doar de o legătură. O banală
priză de curent electric. Un flux de elec-
troni ce vibrează cu viteza luminii pentru
ca eu să mai pot fi, un timp, arogant, iro-
nic, uşor misogin sau dureros de lucid în
a observa că viaţa întreţinută artificial are
un alt gust, de lemn putrezit, de mucegai
albastru. 

Întâlnirea cu Hannah a fost unul din-
tre acele acte existenţiale, pe cât de neaş-
teptate, pe atât de fabuloase în sensul
introspecţiei în lumea sufletelor rătăcite
şi a minţilor dezvoltate şi lucide până la
schizofrenie. O femeie superioară înţelege
suferinţa pe care o provoacă - fiind infle-
xibilă în refuzul ei când crede că aşa tre-
buie, dar nu vulgarizează şi nici nu
trivializează, prin scene de teatru burlesc,
actul ei de împotrivire. Bineînţeles că,
dorind să protejeze persoana căreia îi re-
fuză apropierea (nu neapărat cea fizică),
ea poate complica totul, poate adânci ră-
nile apărute, poate intra uneori cu bocan-
cii în sufletul tău, dar pune în toate
acestea o stranie nobleţe. Ea nu refuză
dragostea, nu o tratează ca pe un măr pe
care l-ai mâncat şi gata! Dragostea ei
poate fi ca o felină, misterioasă, tăcută,
invizibilă, unduitoare, ca o umbră ce se
prelinge pe pereţi mişcându-se perma-
nent între lumină şi penumbră. Ea este
ca o simfonie a adaptărilor, dar care are

acel pasaj ce o
face unică şi ne-
muritoare. Ea te
poate închide în
„eul” ei ca într-o
menghină învă-
ţându-te să res-
piri corect, ca un
orologiu elve-
ţian. 

Ea este Han-
nah, mândră şi orgolioasă, se ascunde în
spatele tristeţilor ei. Totuşi, ea nu are re-
grete, cum nu am nici eu. Am dăruit ce-
lorlalţi tot ce am simţit că trebuie dăruit.
Pentru mine am făcut prea puţine. Aş fi
dorit să cunosc bucuria iubirii absolute,
a adoraţiei necondiţionate pentru per-
soana aleasă, ca o flacără veşnică. O ne-
mulţumire tulburătoare răscoleşte nisipul
fierbinte al memoriei mele şi ameninţă să
acopere amintirile din lumea mea rodi-
toare şi trufaşă. Mi-e teamă! Da! Mi-e
teamă că nisipurile memoriei mele de
lungă durată se vor transforma în cenuşă.
Dar eu am început să o privesc pe Han-
nah, aud armonia sunetelor ei şi îmi pierd
liniştea. Poate că retrăiesc o iubire uitată
dintr-o altă viaţă. Dar timpul care a fost
lung în urmă pare să fie din ce în ce mai
scurt înainte. Eu am fost un actor în
spectacolul vieţii şi am trecut şi eu, ca
alţii, prin iarmarocul existenţei (fără să
îmi pese că voi deconta ezitările într-o zi),
în tot acest ocean al destinelor împletite
ca valurile succesive ce pot îmblânzi o ilu-
zie a unei morţi anunţate. 

Longin POPESCU

Fragment din romanul „Hannah“
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O zi de octombrie ploioasă și chiar ge-
roasă. 

În aceste condiții meteorologice, îmi
încarc bateriile pentru a porni spre oraș,
adică la lansarea  cărții unui tânăr scrii-
tor de 25 de ani. Este la a treia carte de
poezie! De la început, mi-a plăcut titlul:
”Aripi de lut”. După ce am primi volu-
mul, mi-a plăcut și conținutul lui: poezii
scrise cu o sensibilitate deosebită de un
poet atât de tânăr. Am intrat în sală. Nu
îmi place să întârzii nicăieri unde merg,
dar, în clipa aceea, mi s-a părut că ori
greșisem sala, ori venisem prea târziu:
era atât de multă lume, încât am găsit cu
greu un scaun liber. A mai venit lume și
după mine. Nu puțină și de toate vâr-
stele.

Cartea lui Robert Laszlo a apărut la
Editura Ecou Transilvan din Cluj Na-
poca. Coperte groase, foi luciase, semn
de carte. Este prima carte a unui autor
sătmărean pe care am văzut-o în această
formă de zile mari. Sala Muzeului de
Artă din Satu Mare a devenit, așadar,

neîncăpătoare pentru tinerii și mai puțin
tinerii care au participat la acest eveni-
ment cultural. Foarte mulți au luat cu-
vântul și au spus cuvinte frumoase la
adresa cărții și a autorului. Au fost și
oaspeți din București, Cluj Napoca, Po-
lonia. Pictorul Aurel Țenț și-a citit cu
emoție și umor însemnările de lectură,
umorul privind doar numărul de neuroni
ai domniei sale, despre care spunea că, la
o anumită vârstă, încep să mai dispară.
Era emoționat, încântat și onorat de ale-
gerea unei picturi a domniei sale pentru
coperta cărții. Problema cu neuronii au
preluat-o, cu sinceritate, și alți vorbitori.
Din volumul  ”Aripi de lut” au fost pre-
zentate și două recitări incitante la lec-
tură. 

Am deschis volumul la întâmplare.
Am citit poezia:
TAC
De ce mi-ați
tăiat limba
Tocmai acum 
Când ea
Ținea lecția
despre tăcere?

Am desco-
perit în aceas -
tă carte texte
care transmit
freamătul in-
terior al unui
tânăr poet ca -
re scrie toc-
mai pentru a fi citit.  Vă invit să faceți
acest lucru. Nu o să va pară rău!

CORNELIA BĂLAN POP

Lansare de carte: „Aripi de lut”
de ROBERT LASZLO
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Emil Cioran era de părere că cultura
Franţei face parte din familia marilor cul-
turi din toate timpurile. Chiar dacă în
spatele acestei afirmaţii se desluşeşte sa-
tisfacţia celui ce s-a lăsat absorbit de
limba şi cultura franceză într-o asemenea
manieră decisivă, încât  - pentru a nu-şi
altera noul stil eminamente franţuzesc –
a refuzat să mai scrie în limba română,
totuşi, nu putem să nu fim de acord cu
spusa celebrului nostru fost compatriot:
Da, spiritul francez a învins întotdeauna
sabia, chiar şi atunci când Descartes,
acest mare rege al cugetării libere, duela
de la mare distanţă cu minţile încătuşate
în dogme şi suficienţă. Şi poate că tocmai
distanţa statornicită între cele două ta-
bere adverse a contribuit în chip remar-
cabil la infuzarea cartezianismului cu
universalism...

În paranteză fie spus, cu gândirea lu-
crurile stau aidoma ca şi cu iubirea –
amândouă trebuie să fie libere pentru a fi
durabile şi eficiente: Că iubirea-i taină
sfântă/ ce dezleagă şi-ndulceşte,/ ştim cu
toţii şi ne-ncântă/ că iubind taina spo-
reşte./ Omu-i trestie fragilă,/ zis-a Pascal
gânditorul -/ doar iubind poţi fi acvilă/
ce cu-azur îşi stinge dorul.

Pentru a ne convinge de măreţia cul-
turii franceze şi de rolul ei de prim motor
ce i-a revenit în derularea culturii univer-
sale, n-avem decât să mergem pe firul ei
de la primele respiraţii notabile în poezia
lirică europeană şi până în zilele noastre.

Lesne vom deduce că primul moment

însemnat al cul-
turii medievale
franceze îl repre-
zintă inegalabilul
François Villon.
Considerat cel
mai mare poet
medieval francez
şi unul din marii
poeţi ai tuturor
timpurilor, opera
lui Villon, la fel ca cea a lui Dante Ali-
ghieri şi Geoffry Chaucer, a deschis dru-
mul spre Renaştere. Iar aici lucrurile stau
cam în felul următor: După Renaşterea
italiană şi momentul de vârf al Renaşterii
engleze, datorat monumentalităţii lui
William Shakespeare, Renaşterea franceză
a contribuit cel mai mult la îmbogăţirea
tezaurului cultural al umanităţii prin ca-
podopera Gargantua şi Pantraguel a lui
François Rabelais, prin cercul Pleiadei
din care făcea parte Pierre de Ronsard, cel
mai de seamă poet renascentist francez şi,
desigur, prin Michel de Montaigne, cel
mai prestigios filosof renascentist francez
şi ultimul mare umanist al Renaşterii
franceze.

Dar dacă Renaşterea a apărut şi s-a ex-
primat în forme specifice în cam toate ţă-
rile europene – inclusiv la noi prin
Nicolaus Olahus, cronicari şi Dimitrie
Cantemir, clasicismul se confundă practic
cu clasicismul francez, întrucât Franţa a
fost ţara care a oferit climatul cel mai fa-
vorabil pentru dezvoltarea acestui curent

George PETROVAI

Albert Camus sau ipostaza 
scriitorului exilat în existenţă
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intelectualist prin excelenţă. Genul culti-
vat cu predilecţie de scriitorii francezi din
secolul al XVII-lea a fost teatrul: tragedia
clasică este reprezentată cu strălucire de
poeţii Pierre Corneille şi Jean Racine, iar
comedia dobândeşte un binemeritat pres-
tigiu prin valoroasa operă a lui Molière.
Tot în acest curent se încadrează fabulele
lui Jean de La Fontaine şi literatura mora-
liştilor: La Rochefoucauld, Blaise Pascal şi
Jean de la Bruyère, ei cu toţii contribuind
cu mijloace artistice specifice la realizarea
unei adevărate cronice de moravuri.

Iluminismul francez s-a dovedit a fi
mult mai nuanţat decât cel englez (repre-
zentat prin Daniel Defoe, Henry Fielding
şi Jonathan Swift), întrucât el a beneficiat
de o arie mult mai largă de aprovizionare
spirituală: ideile filosofice ale enciclope-
diştilor, creaţia vijelioasă şi multilaterală a
lui Voltaire, comediile lui Pierre-Augustin
Caron de Beaumarchais şi proza literară a
lui Jean-Jacques Rosseau, prin care, de al-
tminteri, se face trecerea la preromantism.
Cu menţiune că preromantismul francez
nu s-a aflat sub tutela exclusivă a lui Rous-
seau, ci şi sub cea a lui Chateaubriand şi a
Doamnei de Staël...

Romantismul, cu predilecţia lui pentru
teme de tipul: natura, iubirea, patria, tre-
cutul istoric, moartea, geniul, titanul, de-
monismul, visul şi reveria, fantasticul şi
exaltarea sensibilităţii, melancolia şi soli-
tudinea, revolta şi abuzul de contraste, se
caracterizează prin următoarele două însu-
şiri de ordin general:

a)Este primul curent artistic care depă-
şeşte limitele continentului nostru;

b)Este un curent mai complex ca cele
dinainte, deoarece el nu se limitează doar
la literatură şi arte plastice, ci în unele ţări
s-a extins şi la domenii precum filosofia,
istoria sau estetica.

Ca în atâtea alte curente de care vor-

beam mai sus, romantismul francez a fost
cu cinste reprezentat de remarcabili artişti,
precum Alphonse de Lamartine, Alfred de
Vigny şi Alfred de Musset, pentru ca seria
impresionantă a romanticilor francezi să
fie încoronată de gigantismul lui Victor
Hugo.

Dar – după cum spuneam - dacă ro-
mantismul, cu preferinţa sa acordată poe-
ziei, apare nu doar în Franţa, ci şi în multe
alte ţări ale Europei (Germania, Austria,
Anglia, Italia, Rusia, România etc.) şi ale
lumii (Edgar Allan Poe în S.U.A.), realis-
mul practic readuce izvoarele literaturii
universale în Franţa, ţara unde el s-a năs-
cut şi a cunoscut o remarcabilă consacrare
prin redutabila triadă: Balzac, Stendhal,
Flaubert.

De precizat că în pofida consacrării sale
franţuzeşti, marele câştig de sorginte rea-
listă pentru literatura universală vine dins-
pre Rusia, unde din Mantaua lui Gogol a
ieşit o impresionantă serie de scriitori:
Ivan Goncearov, Ivan Turgheniev, F.M.
Dostoievski, Lev Tolstoi, urmaţi îndea-
proape în timp şi spaţiu de geniul drama-
turgic şi nuvelistic al lui Anton Cehov, iar
mai târziu de Ivan Bunin (ultimul clasic al
ruşilor), Maxim Gorki şi Mihail Şolohov.

Cu toate că uriaşa statură de teoretician
şi artist a lui Victor Hugo a dominat practic
întregul secol XIX (al treilea nod esenţial
din cultura universală după cultura clasică
greacă şi Renaştere), consider că marele fil-
tru de trecere înspre literatura, implicit spre
cultura secolului XX şi mai departe se
cheamă Charles Baudelaire, acest straniu şi
inconfundabil poet, care aidoma suedezului
August Strindberg, nu poate fi încadrat
într-un curent anume, cu toate că el a fost
salutat de simbolişti ca un maestru venerat,
îndată după apariţia unicului şi incitantului
său volum Florile răului.

*
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Şi iată-ne după acest periplu ajunşi la
cultura de la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea, o cultură
despre care putem afirma fără teama de-a
greşi că încă era, dacă nu dominată, măcar
controlată de către Franţa, concluzie ce se
impune atunci când avem în vedere nume
de rezonanţă precum : Anatole France,
André Gide, Roger Martin du Gard, Mar-
cel Proust, François Mauriac, André Mal-
raux, Jean-Paul Sartre, Albert Camus.

Demn de reţinut este faptul că şase din
cei opt scriitori menţionaţi mai sus sunt
laureaţi ai Premiului Nobel, în categoria
lor incluzându-l şi pe Jean-Paul Sartre, cu
toate că în anul 1964, el – caz unic până
în clipa de faţă! – a refuzat acest mult râv-
nit trofeu literar. 

Doar doi dintre ei (Marcel Proust şi
André Malraux) nu fac parte din galeria
laureaţilor Nobel, încât ajungi să te întrebi
cam ce merite literare trebuie să aibă un
scriitor pentru a intra în posesia trofeului,
dacă doi dintre cei mai de seamă novatori
ai romanului secolului 20 – Marcel Proust
şi James Joyce, nu l-au primit; sau prin ce
anume Albert Camus a înclinat balanţa
preferinţelor înspre el, de i s-a decernat în
anul 1957 Premiul Nobel, când ştiut este
că Malraux nu-i este cu nimic mai prejos
ca prozator sau teoretician de artă, în
schimb îi este superior nu doar ca vârstă
(născut în 1901, Camus în 1913), ci mai
ales ca experienţă de viaţă, respectiv ca ac-
tivitate desfăşurată pe tărâm obştesc: par-
ticipă la războiul civil chinez la Şanhai, ia
parte la războiul civil din Spania, este unul
dintre principalii organizatori ai Rezisten-
ţei franceze, iar mai apoi (după eliberare)
ministru al afacerilor culturale în Guver-
nul de Gaulle.

În sfârşit, dacă asta poate fi cât de cât o
consolare pentru cei care se simt nedrep-
tăţiţi pe tărâm literar, putem s-o spunem

cu toată certitudinea că criteriile de atri-
buire a Premiului Nobel sunt tot aşa de
obscure pentru cei din afară, precât de ob-
scuri sunt unii dintre băftoşii care hodo-
ronc-tronc se văd cu el în braţe...

Totuşi, dincolo de caracterul discutabil
al distincţiei conferite, care sunt însuşirile
operei lui Albert Camus? Modestă ca în-
tindere (doar trei romane: Străinul, Ciuma
şi Căderea, volumul de nuvele Exilul şi îm-
părăţia, cinci drame: Caligula, Neînţelege-
rea, Starea de asediu, Cei drepţi şi Răscoala
din Asturii, respectiv cele două eseuri de
mari dimensiuni – Mitul lui Sisif şi Omul
revoltat,care se constituie în coloanele
ideatice ale prozei camusiene), stilul lui Al-
bert Camus nu poate rivaliza cu desăvârşi-
rea cuceritoare a stilului lui Anatole France
sau cu puritatea clasică a lui André Gide,
analizele lui nu ţintesc ca cele proustiene
înspre atomii psihologiei personajelor, iar
gândirea sa nesistematică nu are supleţea
necesară pentru a-şi afirma subtilitatea,
atâta timp cât autorul însuşi susţine în in-
terviurile acordate că nu este filosof sau
existenţialist: “Nici Sartre, nici eu nu cre-
dem în Dumnezeu, este adevărat. Şi nu
credem nici în raţionalismul absolut.”

După cum corect apreciază Romul
Munteanu în Prefaţa la unul din volumele
camusiene apărute la prestigioasa editură
RAO, “cele două volume de eseuri ale lui
Albert Camus enunţă două întrebări:
1)dacă individul are dreptul să se sinucidă
(Mitul lui Sisif ), 2)dacă omul are dreptul
să ucidă pe un altul (Omul revoltat)”.

Iar cele două întrebări simţim cum ne
îndreaptă paşii spre existenţa absurdă, care
formează însuşi nucleul gândirii şi al lite-
raturii lui Camus. Dar pentru a putea
ajunge aici, ceea ce s-ar putea traduce prin
“reactualizarea tragicului antic într-o lume
modernă” (Irina Mavrodin), trebuie să
mergem pe urmele lui Camus, fie şi pen-
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tru aceea că el făcuse observaţia că însuşi
Codul Penal distinge între crimele pasio-
nale şi crimele logice. Dacă primele sunt
destul de rare, fiind de regulă comise de
tinerii îndrăgostiţi, celelate sunt înfăptuite
de adulţi şi au o frecvenţă mult mai mare.
Ori, într-o epocă a expansiunii ideologii-
lor asasine, aşa ca epoca în care a trăit şi
creat scriitorul francez, omul îşi ia liberta-
tea să ucidă, căci nihilismul contemporan
acceptă sinuciderea, ba chiar înclină spre
justificarea crimei logice, creîndu-şi un şu-
bred alibi din afirmaţia primejdioasă a lui
Nietzsche cum că Dumnezeu este mort,
prin urmare lumea – curăţată de mila creş-
tină – trebuie să aparţină supraoamenilor,
altfel spus celor mai îndrăzneţi şi mai pu-
ternici dintre oameni. Iar treaba asta se de-
rulează sub masca democraţiei şi în zilele
noastre, în pofida faptului că acuma ştim
prea bine ceea ce ilustrul scriitor englez
Graham Greene afirma cu toată convinge-
rea încă din anul 1955, an în care i-a apă-
rut romanul Americanul liniştit: “Nu sub
ocârmuirea celor mai puternici conducă-
tori trăiesc populaţiile cele mai fericite...”

În aceste condiţii merită să ne întrebăm
în ce categorie se încadrează crima săvâr-
şită de Meursault, straniul personaj din ro-
manul Străinul, cel care se dovedeşte atât
de golit de orice participare afectivă, încât
nu ştie şi nici măcar nu se sinchiseşte când
i-a murit mama (“Astăzi a murit mama.
Sau poate că ieri, nu ştiu.”), necum să
plângă la înmormântarea ei. Într-un cli-
mat al sensibilităţii absurde, creat prin
fraze limpezi şi tăioase, crima lui Meur-
sault nu poate fi considerată pasională sau
logică, atâta timp cât scriitorul o înca-
drează într-o conjunctură nefericită: nisi-
pul era fierbinte, soarele ardea, aerul era
încins, iar lama cuţitului ţinut de arab în
mână părea un paloş, care – susţine crimi-
nalul – “mă lovea în frunte”. Iar Meursault

îşi revine din zăpăceala provocată de soare
şi sudoare de-abia după ce mai trage patru
focuri în trupul inert al arabului: “Şi era
ca şi cum aş fi bătut patru bătăi scurte în
poarta nenorocirii.”

Poziţia lui Meursault în faţa faptei să-
vârşite are darul de-a nedumeri şi intriga,
căci el intră în închisoare cu gândurile unui
om liber. Tocmai de aceea are curajul să
afirme că nu simte nevoia să se căiască,
fiind doar plictisit de ceea ce s-a întâmplat.

De-abia când este condamnat la
moarte, în Meursault se trezeşte starea de
revoltă: refuză să primească preotul pe
motiv că nu crede în Dumnezeu (dar nici
Camus nu credea!) şi doreşte ca în ziua
execuţiei spectatorii să-l privească cu ură!

Astfel, ne spune Romul Munteanu,
“Albert Camus a conceput un personaj de
laborator, ieşit din plămada tezelor sale.
Jocul logic este captivant, chiar dacă astăzi
pare neverosimil. Dar acest personaj este
simbolul absurd al crimelor logice.”

Atenţie, însă! Cu toate inerentele ase-
mănări dintre autor şi unele dintre perso-
najele sale, ştiut fiind că de regulă artistul
îşi dezvăluie prin intermediul lor o bună
parte din propriile trăiri, dureri şi aspiraţii,
trebuie să luăm aminte şi la surprinzătoa-
rea mărturisire inserată de Camus în eseul
Enigma: “Operele unui om evocă adeseori
istoria nostalgiilor sau a tentaţiilor sale,
aproape niciodată propria sa biografie,
mai ales atunci când se pretind autobogra-
fice. Nici un om n-a îndrăznit vreodată să
se zugraăvească aşa cum este (subl. mea,
G.P.).”

Romanul Căderea, cu judecătorul-pe-
nitent Jean-Baptiste Clamence aflat în
prim plan, ne prezintă un alt caz de revoltă
individuală împotriva semenilor: o revoltă
cu atât mai sterilă, cu cât ea este mai cinică
şi mai înverşunată, după cum putem să ne
dăm seama din aforismele cu care acest
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erou lugubru îşi împănează istorisirea: “De
obicei îi dispreţuim cel mai mult pe cei pe
care-i ajutăm mai mult”; “Mi-am trăi în-
treaga viaţă sub semnul duplicităţii”; “Nu
avem ţinută, e lucru sigur, murdăria ne
ţine ţepeni”; “Adevărul e plictisitor la
culme”; “Religia e o mare spălătorie”;
“Când vom fi cu toţii vinovaţi, vom avea
cu adevărat democraţie” etc.

De-abia în romanul Ciuma, apărut în
anul 1947 şi considerat capodopera lui
Camus, acesta realizează trecerea de la re-
volta solitară din Străinul la ideea solida-
rităţii luptei, văzută ca fiind singura
jus tificare a condiţiei umane. După cum
precizează însuşi autorul în Scrisoare către
Roland Barthes, “Ciuma, care am vrut să
fie citită pe mai multe planuri, are drept
conţinut evident lupta rezistenţei euro-
pene împotriva nazismului.” Iar în Caiete,
sensul celor două romane este înfăţişat de
către Albert Camus după cum urmează:
“Străinul descrie goliciunea omului în faţa
absurdului, Ciuma, echivalenţa desăvârşită
a punctelor de vedere individuale în faţa
aceluiaşi absurd. E un progres ce se va pre-
ciza în alte opere. Dar, în plus, Ciuma de-
monstrează că absurdul nu ne învaţă
nimic. Acesta este progresul definitiv.”

De remarcat că romanul Ciuma aduce
cel mai mult cu incitantele scrieri kaf-
kiene, unde, după cum ştim de pildă din
nuvela Metamorfoza ori din romanul Pro-
cesul, acţiunea demarează brusc. În chip
analog, intriga principală din Ciuma de-
butează cu o surpriză: “În dimineaţa zilei
de 16 aprilie, doctorul Bernard Rieux ieşi
din cabinetul său şi dădu peste un şobolan
mort...” Dar nici pomeneală ca Albert
Camus să scrie în umbra lui Franz Kafka,
cu toate că – după cum deja m-am expri-
mat în cartea Literatura perennis – “în
jurul anului 1930, adică după efectuarea
traducerilor în franceză şi engleză – ceea

ce a facilitat circulaţia scrierilor kafkiene
pe arii culturale mult mai întinse, opera
scriitorului praghez s-a constituit într-o
modă literară. Ba mai mult, după al doilea
război mondial Franz Kafka ajunge să fie
socotit un adevărat profet al ororilor na-
ziste.”

Căci reprezentarea parabolică a realită-
ţii nu doar îi înrudeşte, ci în egală măsură
îi diferenţiază pe cei doi reprezentanţi de
seamă ai literaturii absurdului: Kafka a
construit în mod deliberat o lume ireduc-
tibilă la un comentariu raţional, lume
pentru care s-a adoptat sintagma de rea-
lism magic (rezultatul fuziunii dintre con-
creteţea descrierii şi straniul întâmplării),
pe când la Camus – ne înştiinţează acelaşi
Romul Munteanu, “romanul este parabo-
lic şi demonstrativ, iar cele mai multe din-
tre personaje au un caracter exponenţial”.
Întrucât în romanele parabolice planul fic-
tiv este prezentat ca real, “personajele sti-
lizate nu sunt decât mici acte de exagerare
în acest sens”.

...Şi astfel, de la o zi la alta se înmulţesc
semnele prevestitoare ale catastrofei (după
primul şobolan viu sunt găsiţi trei morţi,
apoi doctorul observă cum un muncitor
aruncă o întreagă ladă de şobolani morţi),
semne care încă nu au puterea să-i smulgă
pe locuitorii Oranului din preocupările lor
cotidiene.

Rând pe rând personajele intră în scenă
şi, după ce evidenţa ciumei devine neîn-
doielnică pentru medici, iar mai apoi pen-
tru autorităţi, începe contraofensiva
oamenilor uniţi împotriva suferinţei, mor-
ţii şi – de ce nu? – împotriva fricii, până
la instaurarea celor mai radicale forme de
luptă împotriva flagelului (carantină, izo-
larea totală a oraşului de exterior, interdic-
ţia categorică de intrare şi ieşire), elemente
prin care Camus pune în lumină starea de
exil interior.
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De unde deducem că starea de exil este
inerentă în situaţii limită, îndeosebi pen-
tru spiritele alese, care din totdeauna s-au
simţit înstrăinate sau exilate în existenţă şi
pentru care – după cum subliniază autorul
în Întoarcere la Tipasa, timpul exilului în-
seamnă “timpul vieţii uscate, al sufletelor
moarte”.

Are dreptate Irina Mavrodin atunci
când ne invită să stăruim asupra perfectei
simetrii a titlurilor primului volum (Faţa
şi reversul) şi ultimului volum din opera
camusiană (Exilul şi împărăţia), “titluri
simbolice, care sunt echivalente”, de parcă
ar vrea “să marcheze tocmai această circu-
lară epuizare, atât în planul ideii, cât şi în
cel al scriiturii, a unui unic demers”.

Iar acest “unic demers” nu poate fi
după părerea Irinei Mavrodin altceva
decât unitatea operei camusiene: “Există o
unitate a întregii creaţii camusiene – eseuri
filosofice, romane şi nuvele, piese de tea-

tru – ce se întemeiază pe aceeaşi conştiinţă
sfâşiată de tendinţe contrare, în egală mă-
sură de puternice: gustul pentru acţiune şi
totodată pentru contemplare, detaşarea şi
pasiunea, nevoia logică de a nu merge
până la ultimele consecinţe ale unor pre-
mise teoretice şi teama de a depăşi măsura
(în sensul în care vechii greci îl dădeau
acestui cuvânt), dragostea de viaţă şi obse-
sia morţii, o senzualitate arzătoare, dar şi
o înaltă spiritualitate, atracţia pentru soli-
tudine, dar şi pentru solidaritate, absurdul
şi revolta, sensul istoriei, precum şi căuta-
rea unor adevăruri limită, demers ce s-a
izbit perpetuu de aceeaşi tragică dificul-
tate”.

Să o spunem pe cea dreaptă: Nici că
puteam găsi o mai fericită încheiere a pre-
zentului eseu ca această admirabilă sinteză
a operei camusiene!

Sighetu Marmaţiei,
9 aug. 2009

Tata
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