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MIHAI I
ultimul rege al României

Majestatea Sa Regele Mihai I al României

D
„Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință
și fără memorie.”
MS Regele Mihai I
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inastia regilor României,
începând cu Carol I, la
10 mai 1866, continuată
cu Ferdinand și Carol al II-lea, se
încheie după 150 de ani cu Mihai
I, trecut în eternitate la 96 de ani (5
decembrie 2017). Față de predecesorii săi, Mihai I a avut un destin
dramatic și plin de umilințe. A trebuit să traverseze perioade nefaste,
de la dictatura fascistă la dictatura
antonesciană și dictatura comunistă. A fost ultimul șef de stat din
timpul celui de Al Doilea Război
Mondial care a supraviețuit până
în zilele noastre.
Rege la 6 ani, detronat după 3
ani de tatăl său și revenit în timpul
celui de Al Doilea Război Mondial,
când și-a îndeplinit prerogativele
de șef al statului român, prin inițiativele sale curajoase de a întoarce
armele împotriva Germaniei hitleriste, Mihai I nu numai că a scurtat
conflagrația mondială cu o jumătate de an, dar a salvat România de
la un dezastru iminent.
Născut la Sinaia, la 25 octombrie 1921, a fost botezat Mihai în
amintirea voievodului unificator

Mihai Viteazul. Tatăl său era principele Carol, devenit Regele Carol
al II-lea al României, iar mama
sa, principesa Elena a Greciei și
Danemarcei, cunoscută mai târziu
ca Regina-mamă Elena a României. A fost preferatul bunicilor săi,
Regele Ferdinand (care a susținut-o
pe Elena în disputele conjugale cu
Carol al II-lea) și Regina Maria. A
fost un copil retras și trist, copilăria
fiindu-i marcată de comportamentul tatălui său.
În iulie 1927, când Regele Ferdinand înceta din viață, Mihai
a fost declarat rege cu o regență
alcătuită din trei personalități,
între care Miron Cristea, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, și susținut permanent de Regina-mamă
Elena. În 1930 tatăl său se întoarce
în țară și preia tronul, trimițând-o
pe Regina Elena în exil, la Florența.
Mihai, care avea aproape 9 ani, este
numit Prinț moștenitor cu titlul de
Mare Voievod de Alba Iulia, capitala simbolică a României Mari,
orașul în care pe 15 octombrie 1922
se încoronaseră Regele Ferdinand
și Regina Maria. Continuare în p. 2
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MIHAI I
ultimul rege al României

n septembrie 1940, Carol al II-lea părăsește România, lasă
tronul fiului său Mihai și-l numește pe generalul Antonescu
prim-ministru. La 19 ani Mihai I devine astfel șeful statului
când România se afla
într-o situație politică
gravă, cu prim-ministrul Armand Călinescu
asasinat de legionari
și Europa la începutul celui de-Al Doilea
Război Mondial. Având
nevoie de sprijin politic, Antonescu s-a aliat
și a format un guvern
cu legionarii, iar la 22
iunie 1941 România a
intrat în război alături
de Germania și Ungaria împotriva Uniunii
Sovietice, fără măcar
să-i spună Regelui
Mihai. Revenită în țară,
Regina-mamă Elena va
fi cel mai bun sfetnic
pentru tânărul rege.
După modelul german, Antonescu a adoptat o politică rasială
cu persecuții și deportări ale minoritarilor evrei și țigani/romi, la
care Regina-mamă Elena și Regele Mihai s-au opus cât le-a stat în
putință. Ulterior, regina a fost distinsă cu titlul „Drept între Popoare”
pentru acțiunile sale de salvare a evreilor. În condițiile avansării
rapide a armatei sovietice, cuceririi Basarabiei și Bucovinei de Nord,
Mihai I i-a cerut lui Antonescu să negocieze un armistițiu pentru
scoaterea României din război, dar acesta a refuzat, ca urmare a
procedat la arestarea Mareșalului și în seara zilei de 23 august 1944
România a trecut de partea Aliaților și a întors armele împotriva
Germaniei hitleriste. La 25 octombrie 1944 Transilvania a fost eliberată, România continuând războiul până în Ungaria și Cehoslovacia.
„Prin actul de la 23 august 1944 am evitat completa distrugere a
țării și alte sute de mii de victime...” mărturisea regele.
Sub presiunea sovietică și șantajului că dacă nu va avea un
guvern procomunist România va pierde Transilvania, a fost
instalat guvernul Petru Groza. Regele i-a cerut să demisioneze,
dar Groza a refuzat, fapt fără precedent în nerespectarea Constituției țării. Ca urmare, pentru o perioadă, Regele Mihai nu
a mai semnat actele guvernului subordonat deja Moscovei,
moment cunoscut în istorie ca „grevă regală”. La 30 decembrie
1947, Petru Groza și Gh. Gheorghiu-Dej, liderul comuniștilor și ministru în guvern, au forțat abdicarea regelui într-un
mod mafiot amenințându-l cu pistolul și invocând că dacă
nu va renunța la tron, peste o mie de studenți care erau deja
arestați vor fi lichidați. Regele a cerut să fie consultat poporul
printr-un referendum, dar Groza i-a răspuns că „nu e timp
de așa ceva acum”.
Astfel, România trece de la Monarhie la Republică, iar regele
e silit să ia drumul exilului, izgonit într-un mod grosolan, abuziv
și jignitor, îmbarcat într-un tren fără să i se comunice destinația
finală. Legenda că Regele a plecat cu un tren plin cu aur, tablouri
și alte bunuri prețioase ține de propaganda comunistă, continuată și după 1989 de anumite grupări, din păcate și de către unii
oameni politici cu funcții importante în stat. În realitate, nu i
s-a permis să ia decât lucruri personale în câteva valize, cum s-a
dovedit prin documente, mărturii, filme etc.
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ihai I și-a început exilul în Elveția, la
Lausanne, unde a locuit temporar la
un hotel împreună cu Regina-mamă
Elena, după care a fost șase ani în Anglia,
fermier în diferite sate (1950-1956), apoi în
Versoix (1956-2004) și din 2004 până la sfârșitul vieții, în Aubonne, Elveția. Mărturisea că
la fiecare mutare într-o altă localitate ascultau
Poema Română de G. Enescu, marele compozitor fiind unul dintre protejații Reginei Maria.
În deceniile de exil Mihai I a dus o viață
simplă, a fost dintre cei mai modești monarhi
din casele regale europene. La câteva luni de la
plecarea din țară i s-a retras cetățenia română
și i s-au interzis orice legături cu România. În
exil și-a susținut familia și a întreținut „flacăra
vie a monarhiei”. Slujbele pe care le-a avut au
fost incompatibile cu statutul și aspirațiile
sale: fermier cu o gospodărie improvizată,
pilot de încercare la o companie aeriană,
broker de bursă, antreprenor la o companie
de electronică... În același timp s-a implicat
în acțiunile diasporei românești, urmărit
permanent de Securitate, fără să renunțe nici
atunci când primea scrisori de
amenințare cu moartea. A ținut
legătura și s-a întâlnit cu intelectuali români, printre care și
Emil Cioran, a fost susținut și
de Eugen Ionescu care a crezut
în reinstaurarea monarhiei.
Din dorința de a ține pas
cu istoria țării sale, Mihai I era
atent la tot ce se întâmpla în
Europa. A fost și inițiatorul unor
acte cu profund caracter democratic care au eșuat însă. După
evenimentele din 1989 adresa
de Anul Nou un mesaj poporului român: „Să contribuim cu
toții la reconstrucția țării după
dezastrul moral și material în care a dus-o
comunismul.” Regele Mihai a avut mai multe
tentative de a se întoarce în țară, prima în 22
decembrie 1990, de Crăciun, când în drum
spre Curtea de Argeș a fost întors și acuzat
că nu avea viză și intrase cu pașaport danez.
În aprilie 1992 a fost acceptat în vizită și a
sărbătorit Paștele la Mănăstirea Putna, apoi
la Curtea de Argeș și București, când a ținut
din balconul Hotelului Intercontinental un
discurs în fața a peste un milion de oameni.
Atunci presa consemna: „Credeam că Regele
e ignorat, dar acum s-a dovedit de cât respect
și prețuire se bucură...”, idei vehiculate și în
timpul ceremoniei. În același an a fost invitat
la Paris și la o emisiune a Televiziunii Franceze când Eugen Ionescu i-a adresat un mesaj
entuziast: „Sunt extrem de fericit de a saluta
pe Majestatea Voastră! Ca românii fericiți care
au putut-o vedea pe Majestatea Voastră, din
nou, ultima dată când ați venit în România.
Ei nu vor uita ce au văzut: mărturia. Vechile
partide se dizolvă, socialiștii sunt în declin,
așa zișii conservatori, de asemenea... România
are nevoie de un regim nou, care este cel mai

vechi și cel mai stabil și cel mai convingător
din toate timpurile. Revenirea la o tradiție vie
și nouă. Veche și nouă. Trăiască Regele!”
Speriate de popularitatea și căldura cu care
a fost primit regele, oficialitățile române l-au
întors de la Aeroportul Otopeni în 7 octombrie
1994 când Regele Mihai a fost invitat la un simpozion cu prilejul a 50 de ani de la actul de la 23
august 1944, ca ultimul Comandant de Marii
Unități din timpul celui de Al Doilea Război
Mondial. În această calitate a participat în 2010
la Moscova când se comemorau 65 de ani de la
victoria Aliaților din timpul conflagrației mondiale. Au existat momente, cel puțin la nivel de
intenție, de a-l readuce pe Mihai I pe tronul
României, aspect relevat de presă, mai ales în
dezbaterile de la postul național de televiziune.
N. Manolescu a declarat într-o împrejurare la
Paris că dacă va ajunge președintele României, va ceda locul regelui. La fel, președintele
Emil Constantinescu declara în august 1996
că va face un referendum pentru monarhie.
Cele două fiice ale lui Cornel Coposu, într-un
interviu, spuneau că tatăl lor i-a cerut lui Emil

M

Familia regală

Constantinescu, înainte de a fi ales președinte,
să facă toate demersurile pentru readucerea
regelui: „În cazul în care veți fi ales președinte,
vă rog să faceți toate demersurile ca în 6 luni să
revină regele.” A rămas doar o promisiune! În
noiembrie 1995, când a avut loc înmormântarea lui Corneliu Coposu, Regelui i s-a interzis
participarea, au fost prezente însă Regina Ana
și prințesa Margareta. Abia în 1997 Regelui i
s-a redat cetățenia română. Dorința sa de a se
întoarce definitiv în țară a întâmpinat de fiecare
dată o puternică rezistență din partea oficialităților române; s-a pregătit chiar și un document
prin care să fie declarat „persona non grata”.
După aproape șapte decenii, în 25 octombrie 2011, Regele Mihai a fost invitat în
Parlamentul României unde a ținut un discurs
din care reținem: „Nu putem avea viitor fără
a respecta trecutul nostru... Lumea de mâine
nu poate exista fără morală, fără credință și
fără memorie. Cinismul, interesul îngust și
lașitatea nu trebuie să ne ocupe viața. România a mers mai departe prin idealurile marilor
oameni ai istoriei noastre, servite responsabil
și generos... Cele mai importante lucruri de
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Emil Cioran și Regele Mihai I

dobândit, după libertate şi democraţie, sunt
identitatea şi demnitatea. Elita românească
are aici o mare răspundere…” Într-o serie de
interviuri regele își exprima dorința ca țara
să prospere: „Aștept o renaștere spirituală nu
numai în România, ci și în întreaga Europă.
Prin credință chiar datoria față de patrie ți-o
îndeplinești mai tare...”
La 96 de ani, Regele a trecut în eternitate,
România a decretat trei zile de doliu național, clopotele au bătut îndelung... Ceremonia
în memoria regelui a fost impresionantă,
ca pentru un mare rege, mass-media a
înregistrat-o ca pe un moment de istorie contemporană, oficialitățile române, în sfârșit, au
asigurat solemnitatea la cel mai înalt nivel, iar
Casele regale, prin reprezentanții lor, și-au
arătat solidaritatea și prețuirea față de Regele
României. Au putut fi văzuți peste 42 de reprezentanți ai Caselor regale între care Regele și
Regina Spaniei, ai Suediei, Prințul Charles,
moștenitorul Casei regale britanice, Marele
Duce de Luxemburg etc. Emoționante și înălțătoare au fost momentele începând cu cel de la
Sala Tronului din Palatul Regal unde era depus
regele și coroana de oțel, simbol al regalității,
când zeci de mii de oameni și-au luat rămas
bun, sau slujba din fața Palatului regal străjuită
de statuia ecvestră a lui Carol I, drumul parcurs pe jos până la Catedrala Patriarhiei, cu
trupul regelui pe un afet de tun însoțit de zeci
de mii de oameni, unde a avut loc slujba de
înmormântare oficiată de Patriarhul României,
sau de la noua Catedrală de la Curtea de Argeș
unde a fost înmormântat alături de Regina
Ana. Momente triste, prin care românii și-au
exprimat sentimente de prețuire față de regele
ținut departe de țară aproape șapte decenii.
Cumpătat și onest, credincios și patriot,
exemplu de suveran în slujba țării sale, Regele
Mihai I rămâne un simbol al demnității în istoria noastră contemporană. S-au realizat filme,
interviuri, s-au scris cărți din care se cunoaște
viața și activitatea Regelui Mihai I, iar trecerea
sa în eternitate deschide o nouă pagină a istoriei dintr-o nouă perspectivă bazată în sfârșit
pe adevăr și dreptate. ■
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Corespondență

Mircea Eliade, corespondență
cu Marin Sorescu

Chicago, 20 martie 1971
Dragă Marin Sorescu,
Mi-a plăcut (dar şi ne-a amuzat pe amândoi) cronica D.tale despre Aspecte ale mitului.
Cum eu încă n-am văzut volumul, a fost cea
dintâi întâlnire cu traducerea în „limba mea
natală” a unui text scris în franţuzeşte. Şi, trebuie să mărturisesc, n-am fost întotdeauna
încântat… Sper, totuşi, că unele greşeli de
tipar aparţin tipografiei revistei „Ramuri”, şi
nu volumului. Bunăoară în coloana 3, linia 4:
„cum miturile”, în loc de „lucrurile”; penultimul rând al aceluiaşi paragraf: „planetei”, în loc
de „plantei”; pagina 10, coloana 3 (pe la mijloc):
„reacţionează împotriva teoriei istoriei”, în loc
de „teroarei istoriei”. Acelaşi paragraf, către
sfârşit: „esenţialul precede existenţa”, în loc
de „esenţa precede existenţa”. După cum vezi,
ultimele două greşeli de tipar sunt… teribile.
Îţi mulţumesc pentru comentariul D.tale
năzdrăvan şi foarte exact! Aşa trebuie să scrie
un poet despre mitologia înaintaşilor săi …
Am auzit că ai publicat un roman. Dacă
mai dispui de un exemplar, mi-l poţi trimite
la Paris (4 Place Charles Dullin No. 18) unde
vom sosi pe la 20 mai.
Omagii soţiei şi prietenia noastră pentru
amândoi.
Mircea Eliade
PS. De ce ai reprodus acea fotografie care
mă flata şi mă întinerea chiar atunci când am
fost tânăr, acum vreo 30 de ani? Au să se amuze
cititoarele şi să mă copleşească cu epistole.
*
Chicago, 26 ianuarie 1972
Dragă Marin Sorescu,
Multe mulţumiri pentru scrisoare şi iertare
pentru că am lăsat să treacă cinci zile ca să-ţi
răspund. Speram că putem fixa de pe acum
întâlnirea în februarie; adică mai precis, speram
să vă putem spune zilele când vă veţi găzdui

într-unul din „hotelurile” Universităţii noastre
(ca să fim mai aproape unii de alţii, ...în devălmăşie” cum ar spune Petre Ţuţea). N-am putut
afla, încă, datele când vor fi „camere disponibile”.
Îndată ce vom şti ceva sigur, vă vom telefona.
Nici nu bănuieşti cât sunt de nerăbdător! Au
trecut 5 ani de la întâlnirea cu Bănulescu şi 3 de la
ultima întâlnire cu D.ta la Paris. Şi nu numai că au
trecut anii, dar s-au întâmplat şi atâtea lucruri…
Vă voi trimite Noaptea de Sânziene şi alte
câteva mai recente, ca să-mi spuneţi ce credeţi,
când ne vom întâlni.
Iartă-mă că-ţi scriu în grabă, prost şi neciteţ. Am lucrat până adineaori; printre altele,
a trebuit să cumpănesc o scrisoare „demnă”
directorului revistei „Voprosii Filosofii” care
Ca să nu-i fac prea mult rău lui Adrian,
îmi cere colaborare şi anume „on the problems m-am mulţumit să comunic „Europei Libere”
of universals in the primitive (archaic) cultu- următorul text (aici alăturat). Probabil că nu
res…” Va trebui să scriu articolul. Aşa, poate, va satisface pe cei mai înverşunaţi.
voi fi citit şi de filozofii români…
Omagii d.nei Sorescu şi toată prietenia d.tale.
Omagii d.nei, salutări entuziaste lui BănuMircea Eliade
lescu şi multă prietenie d.tale.
Mircea Eliade
În legătură cu un interviu
*

Dl. Mircea Eliade ne roagă să comunicăm
Chicago, 29 martie 1972 următoarele:
Dragă Marin Sorescu,
Am citit cu mare tristețe convorbirile publicate de Adrian Păunescu în „Contemporanul” din
Îţi mulţumesc pentru telefonul pe care mi 10 și 17 martie. Când, acum mai bine de un an,
l-ai dat, mai ales pentru ca să mă „încurajezi”, în iarna 1971, am acceptat să înregistrăm acest
să mă convingi că lucrurile nu sunt chiar atât de interviu, am făcut-o cu o singură condiție: textul
catastrofale pe cât mi se par mie. Aş vrea să mă va apare integral, sau nu va apare deloc. Adrian
las convins, dar nu izbutesc. Te rog să crezi că nu Păunescu mi-a dat cuvântul de onoare că această
pun la îndoială prietenia pe care mi-a arătat-o condiție va fi respectată. Și faptul că interviul nu
Adrian Păunescu. Tot răul pe care mi l-a făcut se publica mă făcea să cred că se ține de cuvânt.
publicând interviul s-a făcut din naivitate şi din
Din păcate, mă înșelasem. În cele din urmă,
distracţie. Nu-l silea nimeni să publice textul Adrian Păunescu a acceptat publicarea unui text
convorbirilor acum. E tânăr, îşi putea îngădui trunchiat, care schimbă radical sensul interviului.
să aştepte 20-25 de ani (aşa cum am aşteptat eu, Într-adevăr, au fost eliminate pagini întregi și. în
bunăoară, până ce numele meu a reînceput să primul rând pasagiile pe care le consideram cenapară în publicaţiile din ţară). De aceea îl sili- trale în convorbirile noastre – pentru că vorbeam
sem să-mi dea cuvântul lui de onoare că textul despre formația mea intelectuală și deci despre
va apărea integral ori deloc. Îmi închipuiam că influența profesorului Nae Ionescu, învățătorul
anumite pasaje nu pot trece, şi astfel eram sigur meu și al generației mele. Au fost de asemenea
că interviul nu va apărea, deocamdată. Dar era eliminate pasagiile în care discutam despre Emil
bine că acest text exista, dactilografiat în mai Cioran, Eugen Ionescu, Dan Botta și Mircea Vulmulte exemplare, în ţară şi în străinătate.
cănescu, ca să nu mai vorbesc de referințele la
În ceea ce priveşte „întoarcerea” mea, nu scrierile mele de istoria religiilor și filozofia culturii.
credeam că o vor politiza în asemenea hal. În Asemenea omisiuni, care schimbă sensul interviufundul sufletului continui să cred că acest text lui, mă silesc să republic textul integral într-una
i-a fost impus, ca să apară interviul, chiar trun- dintre revistele românești care apar în Occident.
chiat. Dar preţul pe care l-a plătit a fost mult
În ceea ce privește amintirile despre serile
prea mare. Ca să afle cititorii câte ceva despre petrecute împreună în iarna 1971, ele sunt
Mioriţa sau Noaptea de Sânziene – făcea ca evocate de poetul și gazetarul Adrian Păunescu
să mă silească să rup cu țara şi să compromit și îi aparțin în întregime. Când ședeam de vorbă,
cariera şi viitorul singurului meu nepot, Sorin credeam că vorbim aceeași limbă; vechea, cinstita
Alexandrescu? Pentru că e foarte probabil că limbă românească pe care am învățat-o de copil și
la „dezminţirile” mele se va răspunde cu inter- pe care o vorbesc și acum, la bătrânețe. Recunosc
zicerea numelui meu (asta n-ar fi nimic!) şi cu o imensă tristețe că m-am înșelat. ■
Universitatea Chicago, 27 Martie
cu sancţionarea lui Sorin, care nu e vinovat cu
nimic în toată povestea asta…
(Comunicate de prof. univ. George Sorescu)
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Eminescu –
Poezia ca „poveste” a armoniei

nouă ediție din poeziile lui Mihai
Eminescu poate constitui oricând
un eveniment literar. Cu atât mai
mult aceasta datorată lui Theodor Codreanu,
unul dintre cei mai statornici și mai temerari
comentatori ai operei poetului, nu mai puțin
un cunoscător profund al acesteia. E o ediție
aparte și în sensul că apare într-un „ciclu” (se
refuză, iată, ideea de colecție) patronat de Editura
Academiei (Mihai Eminescu, O sută și una de
poezii. Selecție, studiu introductiv, schiță biografică, notă asupra ediției de Theodor Codreanu.
Editura Academiei Române, 2017),
ce solicită o rigoare aparte (un pat
al lui Procust) în selectarea titlurilor, obligatoriu fiind un sumar de
titluri fix („Întreprinderea – spune
Th. Codreanu – pare ușurată și
motivată de formatul colecției
/…/ destinată nu atât specialiștilor, cât unei mase largi de cititori,
de la elevi până la profesori, iubitorilor de poezie și de Eminescu,
în general”, așa încât, adaugă editorul:„Fiind vorba de o opțiune,
în bună parte, subiectivă, respectiva pecete se
răsfrânge, inevitabil, în toate compartimentele
volumului de față”. Ce păcat, adaug eu, că tirajul
ediției nu se regăsește în librării, datorită modului
defectuos de difuzare a cărții la noi, după 1989).
De remarcat, din capul locului, faptul că
în deschidere sunt introduse câteva poezii
publicate în „Familia”, pe care nu puțini dintre
criticii validați de-a lungul vremii, începând
chiar cu Maiorescu, le ignoră (pe nedrept).
Refuzul tradiției, al rutinei, îl aflăm și în
debutul capitolului de Referințe critice, unde
Caragiale figurează înaintea lui Maiorescu,
urmând imediat W. Rudow (1892), înaintea
unor G. Ibrăileanu sau A. C. Cuza.
Studiul introductiv – Poezia ca „poveste” a
armoniei – construit pe patru paliere teoretice
demonstrative, este, poate, cea mai sintetică și
cea mai la obiect (polemică în același timp) prezentare critică a poeziei lui Eminescu, din ultima
vreme. Se face astfel un portret al poetului, în
termeni tranșanți, fixat în modernitatea epocii
sale – „pătruns de un profund spirit interdisciplinar și cu o gândire miraculos transdisciplinară
avant la lettre” – cu instrumentele critice la zi.
O primă chestiune pe care ține să o elucideze Th. Codreanu, în termeni expliciți, cât se
poate de preciși, este aceea a arheității poetului
(om-arheu, îl numea Marin Mincu) și a condiției
arheice a întregii sale opere – „formula gândirii
sale filosofice, consacrată de poet în eseul filosofic Archaeus”. În sensul platonician, menționează
Th. Codreanu, arheul se înțelege ca „prototip/
arhetip”, adică „de model originar”. Dar, la Eminescu, completează exegetul, acesta „ascunde
în el, virtual, și un dinamism vizând întreaga
istorie a omului, de la cel adamic, de recunoscut

în diversitatea miliardelor de oameni în istorie,
până azi: «Şi-n toată omenirea în veci același
om», cum spune în Împărat și proletar, pentru ca,
în același poem și în însemnările din manuscrise,
să afirme că omul, prin încercări («În orice om
o lume își face încercarea»), este facere eternă. E
cea mai înaltă concepție despre omenire, arătând
profunda umanitate a poetului nostru, recunoscută de ceea ce acad. Basarab Nicolescu numește
cosmodernitate, dar și acel «creștinism cosmic»
specific ortodoxiei românești și răsăritene, în
genere, despre care a vorbit Mircea Eliade”.
Se face observația că Eminescu
identifică „în tulburătorul basm
Tinerețe fără bătrânețe și viață fără
de moarte” pe care l-a comentat,
„admirativ” în două articole „descoperind în Făt-Frumos arheul
românilor”. De unde, spune Th.
Codreanu: „marea descoperire a lui
Eminescu este că arheul, ca adevăr
(«singura realitate pe lume»), se
ascunde în poveste”. Dacă acceptăm adevărul ca poveste, conclude
criticul, atunci venim la geniul lui
Eminescu care „a înțeles că arta însăși ține de
esența poveștii”, îndemnându-i pe cei care se
apropie azi de poezia lui Eminescu să o recepteze
„sub aceeași magie a ascultării și citirii poveștilor”. Întrucât poetul nostru „a înțeles esențialul:
adevărul artei (…) e adevăr arheic, a întregului
Ființei, ca poveste”. Eseul, pe această temă, are
puterea demonstrației credibile a faptului că „așa
trebuie citit Eminescu”, întrucât „el caută spiritul,
ideea acelor forme, cari «ca atare sunt minciune»”
și arată „cum că mitul nu e decât un simbol, o
hieroglifă, care nu e de ajuns că ai văzut-o, că-i
ții minte forma și că poți s-o imiți în zugrăveala
pe hârtie – ci aceasta trebuie citită și înțeleasă”
(citatul e din Fragmentarium, ediția din 1981).
O a doua parte a studiului tratează Dinamismul formelor eminesciene, într-un eseu, la
fel de sintetic, având o largă deschidere spre
universalitate. Urmărind tehnicile prozodice
și de versificație utilizate de Eminescu, criticul observă că acesta a așezat totul „în slujba
surprinderii armoniei universului, a «muzicii sferelor», având în plan omenesc iubirea,
aducătoare a echilibrului antitezelor din lume:
fericirea. Ceea ce contrazice prejudecata pesimismului universal”. E aceasta o nouă estetică,
spune Th. Codreanu, conform căreia „Eminescu a conceput lumea muzical fără influențe
străine, ci, mai degrabă, pe terenul folclorului
românesc”. Adăugând: „Numai așa proporția
de mișcări, adică frumusețea din lume și din
artă, e văzută și auzită”. Poetul se raporta la
„singularitățile canonice ale unor Dante sau
Shakespeare, condamnând retorismul clasic
incapabil să ajungă la «frumusețea cea vrednică
de Dante» sau la forța privirii lui Shakespeare”.
Într-un al treilea eseu este tratat romantismul
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eminescian, atât de mult vehiculat în comentariile critice asupra operei acestuia. Th. Codreanu
e de părere și pledează în ideea acesta, că Eminescu socotea romantismul „mai modern decât
proaspătul simbolism francez”, înțelegând
„înaintea modernilor din următoarele secole,
că romantismul este calea regală a poeziei din
toate timpurile”. El dă romantismului „turnura
«antimodernă»” conceptualizată abia spre
finele secolului al XX-lea. Aderența poetului la
romantism, spune Th. Codreanu, nu înseamnă
„solidarizare cu un curent cultural și literar
devenit anacronic, ci aderența la un romantism
fundamental” (idee ce se regăsește și la Al. Philippide), concluzionând în termeni provocatori
față de eminescologia tradiționalistă, privitoare
la această chestiune:„armonia eminesciană,
despre care am vorbit și care este esența artei
poetului nostru, înseamnă echilibrul antitezelor,
echilibrul dintre sentiment și rațiune. Aceasta e
marea contribuție eminesciană (subl.n., Ct.C.) la
progresul artei moderne, expresia romantismului
său profund, antimodern și modern deopotrivă”.
În ultimul eseu încadrat în studiul introductiv al ediției sale, Th. Codreanu abordează
problema canonului literar național („fiecare
popor își are propriul centru iradiant de canon”)
polemizând astfel cu atitudinea lui N. Manolescu din Istoria… acestuia și discutând nuanțat
concepția lui Harold Bloom (The Westwern
Canon. The Books and School of the Ages, 1994,
la care se fac trimiterile), amintind că încă Maiorescu, în studiul său din 1889, afirmă „condiția
eminesciană de centru iradiant al canonului
literar și cultural românesc”. Reținem aprecierea că „Fenomenul negării centralității canonice,
atât a lui Eminescu, cât și al lui Shakespeare, nu
este o invenție a inteligenței românești, ci e o
înverșunare ideologică a marxismului cultural,
supraviețuitor în postcomunism, cunoscut și
ca political correctness, ideologie ce bântuie azi
prin lume”, pentru a ajunge la fraza finală, concepută în spirit călinescian: „Dominanta epocii
marilor clasici, așa cum a surprins-o Maiorescu,
este «clasicismul» pe fondul marelui realism din
secolul al XIX-lea. (…) Au urmat toate formele
de modernism, de la simbolism și expresionism
până la realismul rebrenian și «proustianismul»
lui Camil Petrescu și al Hortensiei Papadat-Bengescu, de la dadaism până la suprarealism. (…)
Perioada postbelică, trecută prin proletcultism,
a avut ca dominante neomodernismul generației ’60 și postmodernismul generației ’80. (…)
Deasupra tuturor însă, a stat, stă și va sta romantismul atoatecuprinzător al lui Eminescu”.
Studiul condensat, consacrat poeziei eminesciene, prin marea capacitate de sinteză a
problemelor cheie ce animă discuțiile criticilor
și istoricilor noștri literari de mai bine de un
secol, are calitatea unui veritabil reper orientativ în receptarea și înțelegerea astăzi a aceluia
care este unicul Eminescu. ■
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Despre un rege reintrat în Istorie,
fără patimă și fără părtinire

oartea Regelui Mihai I, în ziua de 5
decembrie 2017, a adus tristețe în casa
multor români; în același timp, ea a
adus, chiar și în mințile celor care îl stimau, acea
ușurare sufletească ce deosebește oamenii de
roboți – era limpede pentru toți că Regele suferea, de ani deja, nu numai de bătrânețea firească,
dar și de boli incurabile. Câtă vreme a fost în
viață, Regele a fost un simbol politic ‒ pentru
admiratorii, dar și contestatarii săi. Prin moarte,
Mihai iese din politică și reintră în Istoria țării.
Propun mai jos, cu toată obiectivitatea de care
un istoric poate fi în stare, analiza a zece idei
dintre cele mai vehiculate în legătură cu acest
personaj care a avut o viață de un rar dramatism.
1. Mihai a fost un copil nedorit al părinților săi – fals. Principesa Elena a Greciei l-a
cunoscut pe prințul Carol al României (viitorul
Rege Carol al II-lea) în toamna anului 1920, pe
când grecoaica Elena (alintată Sitta), alături de
o soră și un frate, au fost oaspeții Castelului
Peleș din Sinaia ‒ cu ocazia pregătirii unei nunți
regești: George (prinț al Greciei și fratele Sittei)
urma să-și unească destinul cu principesa Elisabeta a României (fiica Regelui Ferdinand și
a Reginei Maria ai României și sora lui Carol).
N-a fost dragoste la prima vedere, deși Carol
a fost cel insistent – în schimb, Elena s-a apropiat de Carol treptat, acesta din urmă (bărbat
educat și prezentabil, de altfel) părându-i a fi
empatic și galant, cu atât mai mult cu cât casa
regală a Greciei trecea prin probleme serioase.
În acordul și bucuria ambelor familii, grecoaica
Elena și românul Carol s-au căsătorit pe 10
martie 1921; e de presupus că prințul Carol
fusese destul de insistent și înainte de nuntă:
fiul lor, micul Mihai, s-a născut șapte luni mai
târziu, pe 25 octombrie 1921.
2. Mihai era nepregătit pentru a urca pe
tron la vârsta de 5 ani – adevărat. Pe 20 iulie
1927, Regele Ferdinand al „României Mari”
murea, iar nepotul său Mihai, la 6 ani neîmpliniți, urma să-i succeadă la tron. În acele
condiții mai curând exotice, el a fost unul
dintre primii români care au apărut vreodată
pe coperta revistei americane Time – și, dat
fiind contextul, nu era tocmai o reclamă făcută
politicii românești. Istoria lumii ne spune că
niciun copil efectiv minor nu poate fi pregătit
pentru exercitarea puterii pe tron; ceea ce face
diferența între supraviețuire și dezastru fiind,
desigur, anturajul și echipa care îl suplinesc pe
minor. În cazul românesc, regența nu a fost o
soluție viabilă: pe de o parte, cultura politică a
românilor cerea un chip încoronat cu valențe
paterne, și nu o echipă de gestionari temporari
ai Tronului. În iunie 1930, când „fugarul” Carol
revenea în țară, el a fost primit ca posesor legitim al Coroanei României.

3. Mihai a fost dezamăgit de tatăl său –
adevărat. La mijlocul lui februarie 2003, când
rămășițele pământești ale fostului Rege Carol al
II-lea au fost aduse și reînhumate la Curtea de
Argeș, au fost prezenți ALR Margareta și Radu,
dar unicul fiu în viață al răposatului Carol II
a absentat ‒ ceea ce a produs, cum era firesc,
nelămuriri în opinia publică. Foarte probabil, a
fost maniera Regelui Mihai de a semnala, fără
cuvinte, relația sa contorsionată cu tatăl său.
Fără îndoială, Carol al II-lea și-a iubit fiul și a
făcut ceea ce a depins de el pentru a-l pregăti

pentru tron; dar, în același timp, tot el a fost cel
care s-a interpus mereu între copil și mama sa,
Elena. După iunie 1930, când s-a reîntors și a
preluat Coroana de la fiul său (căruia i-a inventat titlul onorific de Voievod de Alba-Iulia!),
Carol al II-lea a îndepărtat-o treptat pe regina-mamă de fiu, obligând-o, în toamna anului
1931, să părăsească România (ea va reveni, cum
se știe, în toamna lui 1940, cu largul concurs al
generalului Ion Antonescu). Din 1931, copilăria lui Mihai a fost fracturată între școala din
România și vacanțele petrecute în Italia, alături
de mamă. Această separare l-a marcat, probabil
pe viață, pe Mihai ‒ și, se vede, nu și-a iertat
niciodată tatăl. Carol al II-lea avea să lase din
nou Coroana fiului său pe 6 septembrie 1940 ‒
dar fără să folosească termenul de „abdicare” (el
spera să revină pe tron într-un viitor oarecare) și
într-un context dintre cele mai nefericite pentru
țară și dinastie. Prea puțin pentru ca Mihai să
fie vreodată recunoscător tatălui său.
4. Mihai a fost responsabil de ororile
războiului în România ‒ fals. În esență, Ion
Antonescu l-a tratat pe Mihai ca pe un copil,
neinformându-l deloc despre planurile sale de
război alături de Hitler (cum povestește însuși
Regele Mihai, el a aflat despre izbucnirea războiului anti-sovietic de la mama sa, în dimineața

zilei de 22 iunie 1941, aceasta din urmă auzind
vestea la postul de radio britanic!). Inclusiv în
mărturiile lui Ion Antonescu, opinia sa despre
tânărul Mihai răzbate necosmetizată. Cineva
ar putea spune că, procedând astfel, Antonescu
l-ar fi protejat pe rege ‒ dar mai credibil este
că el dorea să-și asume toate meritele în viitoarea victorie, în care a crezut cel puțin până
spre anul 1943. Este drept că, după începutul
campaniei anti-sovietice, Mihai face cuvenitele
vizite pe front, inclusiv alături de I. Antonescu
– dar este ușor de bănuit cine s-a folosit de cine
în aceste situații. Categoric, Mihai a fost regele
țării în anii războiului, dar la fel de adevărat este
că generalul, ulterior mareșalul, Antonescu și-a
asumat în acei ani toată puterea efectivă.
5. Prin 23 august 1944, Mihai a trădat Germania și a deschis calea comunizării României
‒ fals. Aceasta este principala acuză care i s-a
adus, constant în ultimii 27 de ani, regelui.
Ambele idei au la bază premise false. 23 august
1944 n-a fost o trădare a Germaniei, ci a fost
singura ieșire imaginabilă (salvatoare, pe termen
scurt) dintr-o situație geopolitică teribilă, care în
fapt nu avea nicio soluție pe termen lung. Ideea
că armata română condusă de mareșalul Antonescu ar fi putut rezista pe linia Focșani-Galați
ține doar de o himeră marțială demnă de istoria
contrafactuală; în acel moment, armata sovietică nu mai precupețea nimic – nici timp, nici
materiale, nici viețile propriilor soldați – pentru
a ajunge mai repede spre Berlin. Speranța lui
Antonescu era că, în fața unei rezistențe românești, sovieticii – grăbiți fiind ‒ ar fi neglijat
Bucureștiul și ar fi trecut Carpații, luptând cu
maghiarii și germanii în Transilvania. Dar nimic
nu confirmă că armata lui Stalin ar fi fost dispusă
să ocolească Bucureștiul ‒ cu atât mai mult cu cât
ea dorea și pătrunderea în Bulgaria și în Iugoslavia (unde rezistența lui Iosif Broz Tito aștepta
și cerea insistent sprijinul sovietic). Dacă ar fi
înaintat pe calea luptelor spre București, printr-o Românie inamică, nu este greu de imaginat
tratamentul pe care ni l-ar fi rezervat sovieticii
(și care oricum nu a fost unul blajin) – de la
distrugerea economică la violarea femeilor etc.,
ceea ce au făcut, de altfel, prin toate țările pe care
le considerau vinovate de agresiunea la adresa
U.R.S.S. Prin 23 august 1944, Bucureștiul a fost
eliberat de români, și nu de sovietici – iată un
detaliu care l-a deranjat pe Stalin până la capăt.
Pe de altă parte, e la fel de clar, comunizarea țării
s-ar fi produs oricum; 23 august nu a grăbit-o,
ci chiar a întârziat-o puțin.
6. Mihai s-a opus regimului comunist
– adevărat. Din toamna anului 1944, într-o
Românie timorată de propria sa participare la
război și cu o clasă politică tradițională (țărăniști, liberali, socialiști) printre care Stalin →
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→ nu căuta parteneri, ci doar tovarăși de drum, telefonică, în clădirea în care s-a produs întâl- în anii ultimului război mondial) asculta Radio
Regele Mihai a devenit, firesc, nucleul rezistenței anti-comuniste. Tocmai în virtutea mișcării
din 23 august 1944, Stalin nu s-a putut debarasa imediat de rege ‒ dar i-a retezat treptat
toți partenerii potențiali și l-a încorsetat, în
câțiva ani, într-o rețea de oameni, instituții
și legi al căror numitor comun era satelizarea
țării. Se știe că Regele Mihai n-a acceptat inițial
numirea ca premier a procomunistului Petru
Groza, în martie 1945 ‒ dar sovieticii aveau
toate atu-urile în mână, inclusiv forța brută,
propaganda antihitleristă și cheile Transilvaniei. Se știe, de asemenea, că, la un an după
23 august 1944, Mihai a încercat înlăturarea
premierului P. Groza ‒ dar acesta, asigurat de
sprijinul sovietic, a încălcat nonșalant Constituția repusă în vigoare (și care prevedea că
Regele dă sarcina guvernamentală cui dorește).
Retragerea în „greva regală” a lui Mihai i-a
adus sprijinul Patriarhului Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române și al studenților care
au ieșit în centrul Bucureștiului în noiembrie
1945, de ziua Sfântului Mihai; dar ea a însemnat, simultan, înfrângerea politică a regelui ‒ nu
de către comuniștii lui Gh. Gheorghiu-Dej sau
Anei Pauker, nu de către miniștrii lui Groza,
ci de către Stalin, care se afla în spatele tuturor
acestora. Mihai a devenit el însuși țintă, iar falsificarea alegerilor din noiembrie 1946 nu a fost
decât o mise en scène pentru abdicarea forțată
ce avea să se producă un an și o lună mai târziu.

nirea) iar nucleele de opoziție armată (precum
viitorii partizani din munți etc.) erau insignifiante în raport cu puterea armatei sovietice. Pur
teoretic, regele putea doar să se sinucidă ‒ un
deznodământ mai curând cu valențe teatrale
decât cu potențial benefic. Chiar și admițând
că regele (și mama sa?) ar fi făcut acest gest,
logica istorică ne spune că acum dezbaterea ar fi
fost alta: foarte probabil, cei care îl acuză acum
pe Mihai că „nu a rezistat” l-ar fi acuzat că s-a
sinucis „din lașitate”!

7. Pe 30 decembrie 1947, Regele Mihai
trebuia să refuze cu orice preț abdicarea –
fals. Așa cum am încercat să arăt mai sus, la
finalul anului 1947 regele era deja deposedat
de toate instrumentele puterii sale, iar prezența
sa în fruntea statului era oricum o aparență
care nu mai înșela pe nimeni din afara țării.
Între septembrie 1944 (semnarea, la Moscova,
a armistițiului cu U.R.S.S.) și februarie 1947
(semnarea, la Paris, a Tratatului de Pace cu Puterile Aliate și Asociate), România a fost în fapt
condusă de către Comisia Aliată de Control,
în care sovieticii aveau principala voce (guvernul Groza a fost mai curând un instrument al
acesteia). Trebuie înțeles că 30 decembrie 1947
nu a venit din senin, ca un fulger pe cerul unei
zile însorite; de fapt, abdicarea fusese pregătită
din vreme (de către sovietici și clienții lor de
la Bucureşti) și ea a fost grăbită oarecum de
intenția Regelui Mihai (anunțată la întoarcerea de la Londra, în decembrie 1947) de a se
căsători cu Ana de Bourbon Parma. Organizarea unei nunți regale ar fi căzut în sarcina
guvernului, iar actul în sine ar fi însemnat o
revalidare a monarhiei de către puterea procomunistă! Evident, Moscova nu putea fi dispusă
să accepte așa ceva, drept care – prin intermediul lui Gh. Gheorghiu-Dej și Petru Groza – s-a
ajuns la întâlnirea fatidică (pentru monarhia
română) din penultima zi a anului 1947. Ce ar
fi putut face Regele Mihai? Să reziste? Să cheme
țara la război civil? Nu avea cum, cu ce și cu
cine; în acel moment, el nu mai controla nici
media (presa scrisă, radio-ul), nici armata și
nici poliția, izolarea sa era cvasi-totală (inclusiv

8. Mihai a fost trădat de Occident – pare
adevărat, dar tot fals este. Fără îndoială că
Occidentul ar fi trebuit să facă, în 1945-1948,
mai mult pentru țările din Estul Europei,
intrate încet și sigur sub umbra lui Stalin. Dar
întrebarea este: ar fi putut face? Din păcate,
răspunsul e negativ. De ce? Pentru că Istoria
ne arată că pe segmente scurte de timp o dictatură e mereu mai eficientă decât o democrație;
dictaturile tind să ardă etapele (vezi fantasma,
comună tuturor statelor comunizate, a „cincinalului în patru ani și jumătate”), pe când
democrația este cronofagă, are nevoie de dezbatere, dezbaterea cere timp etc. Desigur, pe
termen lung dictaturile pierd cursa – din acest
motiv Occidentul generic, după începutul Războiului Rece, a avut nevoie în primul rând de
timp pentru a vedea comunismul european
prăbușindu-se. După înfrângerea Germaniei
lui Hitler, a devenit clar pentru majoritatea
occidentalilor că tiranul sovietic nu e mult diferit de tiranul nazist. Dar electoratul lumii libere
nu mai dorea să lupte. Țara noastră (și, implicit,
Regele Mihai) nu erau decât o parte dintr-un
peisaj amplu. Iar dacă noi am acuza o eventuală
trădare, ce-ar mai putea zice polonezii? Deși
Franța și Anglia au intrat în al Doilea Război
Mondial pentru ei, nimeni nu i-a mai putut
salva de stalinizare zece ani mai târziu. Repet,
iarăși, ideea de mai sus: geografia contează!
9. Mihai a fost printre puținii români
care mai sperau în căderea Cortinei de Fier
– adevărat. O bună parte din generația bunicilor de azi (oameni născuți, plus sau minus,

Europa liberă, implicit și mesajul de Anul Nou
al regelui, dar puțini dintre ei își imaginau că
regimul comunist ar putea dispărea în timpul
vieții lor. În bună parte, acest lucru e valabil și
pentru cei născuți în anii ’60 sau ’70. Ei bine,
mărturiile celor care s-au întâlnit cu Regele
Mihai în toate acele decenii de exil ne arată un
om care, în ciuda a ceea ce părea a fi evident,
încă mai spunea că zilele comunismului sunt
numărate. Probabil că această încredere (care
mult timp nu părea prin nimic fundamentată)
ținea mai mult de psihologia personajului decât
de datele pe care le primea din zonă (și care,
până spre mijlocul anilor ’80, nu erau deloc
încurajatoare). Or, realitatea l-a confirmat pe
rege: așa cum intrarea în țară a sovieticilor, în
1944, a adus cu ea regimul comunist, tot așa
criza sistemului sovietic, la finalul anilor ’80, a
adus eliberarea Europei de Est.
10. Regele Mihai I trebuia să profite de
orice ocazie pentru a recupera Tronul, după
1990 ‒ fals. Este cert că, în primele luni după
căderea lui Nicolae Ceaușescu, regele aflat în
exil a așteptat o invitație oficială de a reveni în
țară (și așa ar fi trebuit să se întâmple). Ce a
urmat se cunoaște – vezi episodul rușinos din
decembrie 1990, cu siguranță unul dintre cele
mai penibile din istoria tranziției românești.
Totuși, e neîndoielnic faptul că Mihai a respectat rânduielile constituționale ale țării, iar toate
declarațiile sale confirmă acest lucru. Personal,
nu cred că au dreptate cei care spun că regele
trebuia să vină la Bucureşti pe 23 decembrie
1989 sau că ar fi trebuit să forțeze recuperarea
tronului în aprilie 1992, în impresionanta sa
vizită de Paște. La scara istoriei, 40 de ani sunt o
clipă, dar la scară umană înseamnă mult ‒ inclusiv două generații, supuse, nu din vina lor, unui
anume timp de învățământ și de propagandă.
De-a lungul anilor ’90, curentul monarhist
probabil că nu a trecut de 5% din populație;
în ultimii ani ai vieții regelui, unele sondaje au
dat 20% pentru segmentul pro-restaurație, chiar
dacă procentul era mai mare (aproape 30%) în
privința celor care credeau că lucrurile ar fi evoluat mai bine în România dacă monarhia ar fi
fost restaurată după 1989. Regele Mihai I a fost,
din acest punct de vedere, lucid. Eventuala revenire la situația ante-1948 nu s-ar fi putut face
printr-o lovitură de stat – chiar dacă, evident,
monarhia a fost înlăturată de către Stalin fără
consultarea românilor. Orice forțare a lucrurilor
în sensul restaurării monarhiei, după 1990, nu
ar fi putut duce decât la segmentarea societății
noastre (încă și mai puternică decât oricum a
fost) sau, în cazul extrem, la război civil.
În loc de concluzie: din multe puncte de
vedere, Regele Mihai I a fost cel mai normal
dintre regii noștri: născut în România, crescut în legea țării, un democrat convins, un
om educat, empatic, responsabil și bun. Dar
vremurile sale au fost tulburi. Omul potrivit
la locul potrivit, dar la momentul nepotrivit. ■
(Fragment dintr-un text mai amplu, publicat într-un
număr special al revistei „Historia”, dec. 2017)
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entru cine vizitează metropola olandeză Amsterdam, vederea, mai mult ori
mai puțin întâmplătoare, a Casei Annei
Frank poate fi o surpriză sau o aducere aminte
îndepărtată. O surpriză în măsura în care plimbărețul de-a lungul vestitelor canale, distrat sau
copleșit de succesiunea rapidă de imagini atât
de specifice locurilor, o zărește dintr-odată pe
una din străzile orașului vechi; sau o amintire
îndepărtată pentru visătorul care, cam pe la
începutul anilor ’60 ai veacului XX, a văzut sau
a auzit de un film numit simplu Jurnalul Annei
Frank. Era ecranizarea unei cărți omonime
care dobândise deja ceva faimă, mai cu seamă
că în contextul acelor vremuri ruinele celei de
a doua conflagrații mondiale abia ce încetaseră
să fumege. Pe atunci se știa destul de vag că
Jurnalul Annei Frank era, de fapt, volumul de
consemnări ale unei fetițe care sfârșise tragic
într-un lagăr de exterminare nazist. Nu se știa
prea mult, măcar de către cei care nu apucaseră
bilete la film – în acel timp sălile cinematografelor erau mereu pline – nu se știa adică în ce
condiții scrisese Anna Frank respectiva carte,
cum și de ce ajunsese ea să fie cunoscută de o
întreagă lume.
Jurnalul este alcătuit din însemnări, nu
zilnice, notate începând din 12 iunie 1942
și terminând cu 1 august 1944, deci într-un
răstimp de 111 săptămâni. Radiografie a unor
mici întâmplări și existențe obișnuite, el s-a
impus prin cel puțin trei elemente paratextuale.
Mai întâi pentru că este rezultatul strădaniilor
unei copile de 13-14-15 ani, intrată în final
în adolescență, în al doilea rând fiindcă este
scris aproape în totalitate într-un regim de
autocaptivitate și – ceea ce este hotărâtor din
păcate – pentru faptul că Anne, împreună cu
toți evreii care au stat doi ani ascunși de frica
deportării, și-a aflat sfârșitul tragic, în condiții
necunoscute, în lagărul de la Bergen-Belsen. O
singură excepție, providențială: tatăl ei, Otto
Frank. Lui i se datorează aducerea la cunoștința publicului din lumea largă a jurnalului.
Acesta a scăpat, prin jocul unui destin norocos,
de la confiscare. Arestarea celor opt locatari
autoclaustrați într-un imobil de pe o stradă din
Amsterdam – o anexă a sediului unei firme al
cărui patron era Otto Frank, s-a întâmplat la
4 august 1944. Până în 5 mai 1945, șapte din
cei opt foști captivi de la etajul imobilului de
pe Prinsengracht 263, Amsterdam au pierit
în diverse lagăre naziste. Doar tatăl Annei a
scăpat de la Auschwitz la începutul lui 1945,
când lagărul a fost eliberat de trupele sovietice.
S-a îmbarcat la Odesa și a ajuns la Marsilia, iar,
la începutul lui iunie 1945, s-a întors la Amsterdam. Miep Gies, secretara lui Otto Frank,
scăpată miraculos de arestare, pusese la adăpost jurnalul, care astfel a ajuns în posesia
tatălui Annei. El a publicat prima variantă în
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1947. Apoi s-a stabilit în Elveția, lângă Basel,
unde s-a recăsătorit cu Elfriede Geiringer, care
supraviețuise, și ea, Auschwitz-ului. Ediția
princeps din 1947 a constituit punctul de pornire pentru peste cincizeci de ediții ulterioare.
Întâia ediție românească datează din 1959
și aparține lui Constantin Țoiu. Nu de mult,
Editura Humanitas a publicat o versiune definitivă, prima tradusă direct din neerlandeză în
română de către Gheorghe Nicolaescu.
Jurnalul Annei Frank este o mostră de
scriere captivă. El se întinde pe aproape 400
de pagini. Punctele de interes atinse de mica
autoare sunt diverse, cu reveniri și completări,
dar cu deosebire unul atrage atenția prin autoanaliză și conștiința actului
scrierii. Apropiindu-se de
vârsta de 15 ani, după un
exercițiu scriptural de aproximativ doi ani, Anne Frank
realizează că poate deveni
jurnalistă, scriitoare chiar,
și dorește cu tot dinadinsul
să o facă. Nu numai că ea
se gândește retrospectiv la
însemnările diaristice, dar
mărturisește că scria în secret
un basm și o povestire, pe
care încearcă să le și autoevalueze: „Trebuie să lucrez ca să
nu rămân proastă, să fac progrese, să devin jurnalistă, căci
asta îmi doresc! Ştiu că pot
scrie. Câteva povestioare sunt bune, descrierile
mele din Anexă au umor, multe dintre lucrurile
din jurnalul meu sunt elocvente, dar... dacă am
într-adevăr talent, asta rămâne de văzut.”
Şi, numaidecât, autoaprecierea, cu spirit
critic, rezervele asupra propriului talent, ceea
ce probează un spirit matur și detașat cu totul
neașteptat la numai cincisprezece ani!... Mai
mult, autoarea adolescentă reflectează asupra
rolului scrisului în viața ei viitoare, la impactul
benefic asupra unor potențiali cititori: „Visul
Evei a fost basmul meu cel mai bun și partea
ciudată este că nu știu absolut deloc de unde
vine. Şi în Viața lui Cady există multe părți
bune, dar întregul este nul! Aici sunt eu însămi
cel mai bun și mai sever critic, știu eu însămi ce

este scris bine și ce nu este scris bine. Dacă nu
scrii tu însuți, n-ai cum să știi ce minunat e să
scrii; mai demult am regretat întotdeauna că nu
știu să desenez, dar acum sunt extrem de fericită că măcar știu să scriu. Şi dacă n-am talent
să scriu articole de ziar sau cărți, atunci pot
scrie oricând pentru mine însămi. Dar vreau
să ajung mai departe...” (Jurnalul..., Miercuri,
5 aprilie 1944, p. 287)
Scrisul poate deveni o preocupare de o
viață, o veritabilă rațiune de a trăi, dar și o
activitate folositoare pentru ceilalți. Autoarea
de nici cincisprezece ani era deja instruită,
cunoștea multă istorie, mitologie, era „pasionată de citit și de cărți”. Sunt tot atâtea căi
și modalități pentru a deveni
cultă, pentru a dobândi un stil
propriu, pentru a se perfecționa continuu în arta scrisului.
Ea este conștientă și de importanța mesajului ce rămâne prin
textul scris și care se transmite
unor generații următoare. Aici
Anne Frank are o premoniție
mai mult decât înduioșătoare
în ce privește destinul jurnalului: „Trebuie să am un
lucru căruia să mă pot dedica,
pe lângă soț și copii! O, da,
nu vreau să fi trăit degeaba,
precum cei mai mulți oameni.
Vreau să fiu utilă sau plăcută
celor care trăiesc în preajma
mea și care totuși nu mă cunosc. Vreau să
continui să trăiesc, chiar și după ce am murit!
Şi de aceea îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că mi-a dat la naștere posibilitatea de a mă
dezvolta și de a scrie, deci de a exprima tot ce
este în mine.” (Idem)
A exprima tot ce este în tine echivalează
cu a face confesiuni, cu a depune mărturie, cu
a nu ascunde nimic din ceea ce este demn de
a fi făcut cunoscut. Fără nicio îndoială că Jurnalul Annei Frank este și probă de sinceritate
în scris. Este totodată o probă de spontaneitate
și de trăire directă. Caracterul direct, spontan,
vine și din necesitatea de a se elibera prin scris,
de a fi ea însăși în întregime, de a se întreba
asupra propriei deveniri: „Când scriu, mă eliberez de tot, îmi dispare tristețea, îmi renaște
curajul. Dar, și asta e marea mea întrebare, voi
fi vreodată în stare să scriu ceva important,
voi deveni vreodată jurnalistă și scriitoare?
Sper asta, o, sper așa de mult, căci în scris pot
exprima tot, gândurile, idealurile și fanteziile
mele.” (Ibidem, p. 288)
Scris în clandestinitate, Jurnalul Annei
Frank și-a luat revanșa asupra unei istorii tragice, monstruoase, prin inocență și franchețe,
prin mesajul încorporat în speranța care transcende limitele vieții individuale. ■
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I
Pe vremuri, moartea nu era tehnologizată,
computerizată, era echidistantă, nu era înrolată politic în niciun partid, și în nicio structură
economică și culturală sub acoperire; și cum nu
construia nimic, nici căruţe, nici sate sau orașe,
nici cazane de aramă, nici cătușe de pomană, nu
putea fi nici măcar bănuită că ar poseda o cât de
mică-mică inteligenţă suplimentară, în tet! Şi nici
vorbă să posede o zestre neuronală capabilă să
edifice vreo inteligenţă artificială, care să împingă
toate tehnologiile posibile, spre o lume plină
de roboţi activi, lucrativi, cu limbaj articulat!...
Moartea, am putea spune că n-avea nici măcar
o conștiinţă de sine, cum au, bunăoară, chiar elefanţii!... Conștiinţă de clasă nu putea avea, căci
ea nu aparţinea niciunei clase economice, sociale, politice! Lipsită de o inteligenţă elementară,
ea se bucura doar de libertatea de a face tot ce
dorea, oricând și oriunde! Însă ea era o egoistă,
nu avea nici slugi, nici companioni: nu trăia nici
măcar într-o familie, precum furnicile, unde ar
fi putut fi regină – ca un fel de regină a furnicilor
din regatul morţii! Mediocră în democratizarea
muncii ei neobosite, moartea nu s-a gândit niciodată că o să-i vină rândul să se ridice la ceruri,
că e prea bătrână – și nici să coboare în veselia
infernului, fiind prea tânără!... Şi niciodată nu i-a
trecut prin minte să se retragă din muncă, sau să
se pensioneze, fiindcă nu avea atâta minte, sau
atâta imaginaţie – că ar putea îmbătrâni definitiv și irevocabil! Pentru ea nu existau personaje
marginalizate: ea se folosea mereu de modul de a
gândi logic, și democratic, luându-le viaţa tuturor
celor întâlniţi în cale, pe cărare! Gradul ei înalt de
excentricitate și de extravaganţă, calofilia muncii
sale, convingerea că nu va ajunge niciodată să
facă trotuarul și că ar putea să aibă zilele numărate – și că s-ar putea trezi într-o zi în faţa ultimei
sale zile, când n-ar mai putea să-și spună nici
întrebarea hamletiană – „A fi sau nu a fi?” – o
lăsau să se creadă invulnerabilă, eternă!
Ei, bine, moartea s-a întâlnit într-o zi cu
un chefliu rusnac, sau doar rusofil, în privinţa
vodcalizării cotidiene, care!... Se știe: a vârât-o
în turbinca sa intransigentă! Acolo n-avea nici
măcar ce legumi, și nici măcar o oglinjoară în
care să-și pieptene părul! Tehnologia cu ajutorul
căreia bărbatul, care consuma fără pauze vodca
dragă inimii sale – și nu se îmbăta niciodată!
– nu era – nu era divină, oferită chiar de Dumnezeu în persoană, ci era rodul muncii sale de
ostaș bucătar! Cine era vârât în turbincă, nu
primea nici mâncare!... Şi era osândit să-și facă
toate nevoile pe sine însuși! Şi astfel moartea
și-a dat, totuși, seama, că fantezia ei de a îngenunchea viaţa, în primul rând a oamenilor, era
mai săracă decât realitatea! Uzura tehnologică
produsă asupra ei de turbinca făcută din aţe,
a buimăcit-o!... Însingurarea ei în burta turbincii, lipsa de orizont geografic și istoric, a

însingurat-o și a pus-o pe gânduri, căci nu mai
putea avea un rol efectiv în farmecul civilizaţiilor, în care elementul de vârf, soldat cu lacrimi și
jale, era tragedia, un gen literar născocit de greci,
pentru a omagia tehnologia diversă a deceselor!... Tragedia avea geniul ei irefutabil, căci toţi
cei care o trăiau se eliberau de pasiuni, și chiar
de dureri de măsele! Se eliberau și de credinţă,
de propria lor patrie, intrând într-o globalizare
democratică! Turbinca lui Ivan era un fel de Pat
al lui Procust, în care munca și originalitatea
morţii nu mai puteau fi folosite de oameni, între
ei, ca o marfă! Iar comercializarea muncii ei era
exclusă! Moartea, astfel, nu-și mai găsea rostul
și nu mai știa care este adevărul personalităţii
ei!... Chiar lupta ei, în războaie, pentru pace,
nu mai era luată în seamă
de fostul soldăţoi chefliu,
Ivan! În turbincă, în aerul
ei stătut, moartea simţea
că își duce zilele într-o
civilizaţie iritată! Dar încă
mai era optimistă: poate
Dumnezeu își aducea
aminte de ea și o elibera
din temniţa ucigașă!... Ea
mai scăpase de propria sa
moarte pe vremea lui Făt
Frumos! Acesta visase în
uterul mamei sale că va
ajunge într-o ţară din care
moartea era exclusă!... Şi
ajunsese! Dar dragostea de
părinţi!... Se știe! Plătise cu
propria sa viaţă nemoartea morţii!
Dar adevărata tragedie a morţii încă era
departe – mai trebuia ca oamenii să pună în
funcţiune inteligenţa artificială! Iar oamenii
erau convinși că inteligenţa artificială – tehnologizată, computerizată! – pe care o vor
produce ei va fi cu mult peste – și cu mult mai
deplină decât inteligenţa paradisiacă dăruită
lor de Tătânele Ceresc!

II
După ce în ţara unde nu murea nimeni,
Ţara tinereţii fără de bătrâneţe și a vieţii fără
de moarte, Făt Frumos își pierde memoria,
așa cum și-o pierduseră toţi cei aflaţi în acest
spaţiu al fericirii fără de memorie, ce se mai
întâmplă cu fiul de împărat care visase încă
înainte de naștere, în pântecul mamei sale, că
trebuie să ajungă să-și împlinească acest vis?...
Se întâmplă să-şi recâştige memoria, accidental,
după o vânătoare!... Vânătoare desfăşurată,
din greşeală, în afara frontierelor ţării fericirii
eterne!... Se știe! Ei, după această recâștigare
a memoriei, Făt Frumos, după cum iarăşi se
cunoaște, cuprins de dorul de părinţi, pleacă
spre ţara în care se născuse!... Şi aici descoperă
un pustiu desăvârșit: moartea îi exterminase
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pe toţi poporenii, nu mai existau urme nici
de cai, de măgari măcar, de păsări, de flori, de
fructe – nimic!... Moartea își desăvârșise munca
și vocaţia!... Şi acum ea, șomeră, epuizată de
lipsa vieţilor pe care le anulase, începuse să
intre într-o tragedie cumplită: în tragedia propriei sale suferinţe și a propriei sale morţi... Ea,
prin muncă hotărâtă și organizată, consumase
tot ce-i asigura nemurirea! Şi astfel intrase
într-un coșmar deconstructivist, fără de sfârșit
– așteptându-și propria dispariţie!... A scăpat
din această disoluţie tragică datorită apariţiei
lui Făt Frumos, căruia i-a ras o labă, ucigându-l,
şi recăpătându-şi, astfel, vigoarea vieţii!...
Ei, bine, peste ani, sau milenii, ea s-a întâlnit prin Moldova cu un chefliu care a băgat-o
în turbinca blagoslovită chiar de
Dumnezeu cu puterea de a ţine
în pântecul ei tot ce Ivan, fostul
militar, chefliu, credea că trebuie
scos din lume, măcar pentru
o vreme!... Îngâmfarea morţii,
care ridiculiza pe oricine, intră
într-un fel de tragedie absurdă, în
care un vodcangiu oarecare parcă
luase în primire, soldăţește, atât
prezentul cât și viitorul zilelor!...
Realitatea interioară a morţii
intră într-o depresie care găsește
că situaţia tragică în care se afla
se datora faptului că Dumnezeu
căzuse în mintea copiilor! Şi, vai,
se căina ea fără de vorbe, sau cu
vorbele nespuse pe gură, vai, care
va fi viitorul ei, căci în ceruri nu putea urca,
și nici în cimitir nu putea coborî!... Flămândă,
ofilită, în lipsa unui univers exterior liber, ieșind,
cumva, din timpul prezent, dar neputând să mai
intre în trecut, și nici să pășească în viitor, moartea pătrunde într-o isterie vie, la care doar ea
este singura spectatoare!...
Izolată, capturată, închisă probabil într-o
turbincă rusofilă, dacă nu era totalmente
de origine rusească, moartea nu mai putea
beneficia nici măcar, în faţa poporenilor, de
o eficacitate teatrală!... Şi nu înţelegea cum de
un pârlit vodcangiu, pus pe liber de la armată,
căpătase o asemenea putere – de a se atinge
de independenţa ei?!... Mă rog, prin Moldova,
existau destule biserici şi mănăstiri în care
erau pictaţi pe pereţi, ca un fel de icoane, de ce
nu? – figurile unor militari sfinţi, ce fuseseră
decapitaţi pentru credinţa lor în Dumnezeu!...
Dar aceștia erau de origini nobile și nu fuseseră
în armată niște simpli bucătari, ca Ivan!... Nu
departe, se putea vedea Icoana Sfântului Gheorghe, la Voroneţ! Voievodul Ştefan cel Mare și
Sfânt, atunci când își apăra graniţele împotriva
cotropitorilor, avea pictată, pe steagurile ţării –
şi Icoana Sfântului Gheorghe!
Continuare în p. 10
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Sfântul Gheorghe făcuse minuni – ucisese balaurul!... Era născut din părinţi
bogaţi, cu demnităţi împărătești. A ajuns general al împăratului Diocleţian! Şi a
suferit cumplit când a văzut la ce suferinţe erau supuși creștinii! Pe care Diocleţian i-a condamnat să fie arși de vii! Şi atunci generalul a zis: „Şi eu sunt creștin,
pe tine te respect, împărate, dar sufletul meu este al Aceluia care este „calea,
adevărul și viaţa...” (Ioan, XVI, 6). Şi Diocleţian a dat poruncă să-i taie Sfântului
capul!... Şi asta, unde? La Roma, în 23 Aprilie 304, înaintea erei noastre!
Bine, Sfântul Martir Militar Gheorghe a crezut în Dumnezeu, fără să-l
vadă! Ivan Turbincă s-a întâlnit cu Dumnezeu, lângă un pod, și nu l-a recunoscut! A crezut că e un bătrân cerșetor și i-a dăruit o carboavă, din cele două
pe care le avea! Alta i-a dat-o Sfântului Petre, care și el cerșea! Dumnezeu,
impresionat, i-a dăruit chefliului cântăreţ Ivan puterea de a băga în turbincă
pe orice făptură care i se părea nesociabilă!...
Trebuie să repetăm: Sfântul Ostaș Militar Gheorghe nu era un chefliu!
Văzând suferinţele la care a fost supus de către Diocleţian, însuşi Iisus Cristos
i-a spus: „Nu-ţi fie teamă, Gheorghe! Eu sunt cu tine!” Sfântul Ostaș Militar
Gheorghe, decapitat,
pentru credinţa sa, a
fost slăvit și de Ştefan
cel Mare!...
Dar pe Ivan Turbincă l-a luat cineva
în seamă – în afară de
Dumnezeu, care a fost
impresionat de dăruirea sa de chefliu?!...
E pictat pe pereţii
vreunei biserici sau
mănăstiri?! Ba!...
Nici măcar astăzi un
Moartea lui Sardanapale, de Eugène Delacroix
sculptor începător nu
s-a gândit să-i facă măcar o statuie, undeva – să zicem! – pe lângă Humulești,
sau Piatra Neamţ! Desigur, nici Morţii nu i-a făcut vreun moldovean o statuie,
arătând-o băgată în turbincă, sau căpăcită de Ivan într-un copârșeu ce îi era
destinat lui!... Nu, n-o să poţi întâlni Moartea pictată sau sculptată măcar în
formula ei degradată – alături de Ivan și de sticla de vodcă a acestuia!...
Norocul românilor – și nu numai al lor! – a venit din geniul lui Creangă,
care l-a cules pe Ivan Turbincă și l-a pus alături de călăreţul idealist spaniol,
care dorea fericirea omenirii, și de Făt Frumos, care a ajuns până în ţara în care
nu murea nimeni! Ivan Turbincă voia o lume în care să nu moară nimeni – și
pentru asta în primul rând trebuia omorâtă moartea! Dar fiindcă tot vorbim
despre moartea pe care Ivan Turbincă năzuia să o scoată din univers, e cazul să
vorbim și de moartea pe care însăși oamenii o construiesc zi de zi, cu mult elan!
Pe parcursul evoluţiei umane, fructificarea inteligenţei artificiale va elibera
omenirea de orice muncă: nimeni nu va mai avea nevoie de ingineri și ţărani,
de muncitori și ostași, totul va fi computerizat, totul va înflori artificial!...
Tehnologia politică, știinţifică, economică și culturală va întări relaţiile
social-politice, cultural-știinţifice, va raţionaliza tradiţiile istoriei geografice,
va pune la coș istoria frontierelor și a naţiunilor, croind o societate fericită,
a inteligenţei artificiale!... Istoria va avea prilejul să cunoască tehnologia
fericirii, secretele cele mai ascunse ale iubirii, precum și reflexiile cele mai
catastrofale ale minţii umane!
Un prim pas uriaș s-a făcut deja: băncile pot funcţiona fără funcţionari,
mașinile pot circula fără șoferi, rachetele pot voiaja peste mări și ţări, aducând în sufletele oamenilor pacea!... Şi, desigur, libertatea!
Gata, tragedia morţii s-a încheiat! I s-a pus punct!
Material carnal, sânge, fraţi, părinţi, copii, nu vor mai fi, căci, neexistând
nici moartea, ar fi de prisos!... Crimele politice, religioase?!... Aş!... Cine o să
mai fie atât de dobitoci, precum au fost călăii imperiali de la Viena, care au tras
pe roată cadavrul lui Crișan?! Şi cine o să fie atât de cretin precum împăratul
Diocleţian, care, înainte de a-l decapita pe generalul Gheorghe, ce face?...
Mortul, după 300 de ani de stat în mormânt, înviat de Sfântul Militar Gheorghe, da... Da, Diocleţian, măgarul antic, poruncește decapitarea înviatului!...
Tehnologia minţilor artificiale va merge ca pe roate, iar roboţii savanţi,
mari pictori, actori, soliști de operă și de muzică ușoară, se vor veseli în
festivaluri nesfârșite – mai multe cu mult decât sunt acestea, acum, în România! – amintindu-și, uneori, de basmul în care existau pe pământ oameni,
niște caraghioși precum Hamlet, Odiseu, Don Quijote, Ivan Turbincă!... ■

Andrei
CODRESCU

Poeme
Sonet bacovian
În vis sau în viciu frazele complete lipsesc
Visul e indescifrabil sub comentariile scrise direct pe el
ca un vechi cap de împărat recioplit de nenumărate ori.
La viciu visez dar nici vorbă de el scufundat în secolul
viciilor când se împerecheau porumbeii cu binoclurile.
Din fraze au fost arse întregi regiuni cu retorici politice
trucuri poetice limbi de comerț de evaziune legală
de scurtări și de proiecții internetice. În aceste regiuni
industrial devastate ale limbajului nu trăiește nimic.
Din când în când umbra enormei păsări Plictiseala
umbrește peisajul sumbru și din când în când din aerul
irespirabil cad pamflete scrise cu cerneală invizibilă.
Cine visează Încă la citit cine citește ce nu se poate scrie
cine revine la umezeala uneltelor vii? Bacovia știe.

Tatuaj
Student al tatuajelor am fost toată viața
În autobuze trenuri săli de așteptare biblioteci și crâșme.
Am studiat urmele acum extincte ale vulturilor plutind
în cerneala lățită peste „Mama sau Moartea”
și „Semper Fidelis”.
Am asistat la transformarea corpurilor bete și goale
ca noi carnete
în arhive dedicate portretelor primitive ale prietenilor
morți sau părăsiți.
Am fost martor la schimbarea arhivelor în rune celtice
și trecerea runelor
În abstracții neliniștitoare sau dimpotrivă îmbiind la somn.
Azi am citit despre un chirurg englez care și-a ars inițialele
În plămânii pe care i-a transplantat proaspăt.
Rasa umană, ca să zicem așa, e cea care-a scris
de ce s-a plictisit.
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rgenţa unei teme se impune fără drept iubirea. Prin actul creaţiei se face trecerea de la
de apel, întrucât nu e loc de amânare, supunere la smerenie, de la literă la duh. Între
ci, de purcedere, ca naștere perpetuă, două clipe reversibile, prin conjuncţia și, omul
înrâurire și înrudire. Pentru orice pămân- e supus unei ispitiri de putere, de substituire,
tean, cunoaștere înseamnă moarte și naștere de rupere și dislocare. În timp ce, treimic, predin nou. Nimic nu pare să fie fără poezie, fără poziţional și adverbial, ni se dezvăluie Treimea
rugăciune: „Adevărata ordine se întemeiază Sfântă. Ea nu poate fi răsturnată, nici înjumăpe rugăciune, tot restul nu-i decât dezordine. tăţită, nefiind doime sau duală, nici compusă.
Lumea care se pregătește este o lume de pradă. Restul e tăcere, e muzică, e pictură, e literaNu ne mai rămâne decât să ne întoarcem înă- tură, sau ce vrem noi să fie. În Sfânta Treime nu
untrul nostru și să facem primii pași spre acea există timp, adică succesiune. Nu există ierarîmpărăţie lăuntrică unde armatele nu ne vor hie, adică supunere. Aici e doar răsfrângere,
ataca niciodată.” (Julien Green, Jurnal)
fără oglindire. Aici nu e nimic compus, spun
Rugăciune înseamnă ordine, adunare a Sfinţii Părinţi, aici totul e simplu. Aici nu pot
minţii, coborâre în inimă, iar și iar, până te exista doi fără de al treilea.
eliberezi de povara clipei. Eminescu, de Ligia Macovei
Păcatul cel de moarte,
Nerăspândit, nerăzleţit,
pentru orice pământean, mi
ci resorbit, în tine însuţi,
se pare a fi cel al substituirii.
ca un verb la infinitiv,
Neavând darul deosebiașa cum îl întâlnim în
rii, al discernerii, putinţa
cunoașterii celor înalte,
versetul eminescian, tesne alegem doar cu semne
tamentar: „Nu credeam
să învăţ a muri vreomoarte, pe fragila pânză a
dată”. Nu putem schimba
închipuirii: „Ciudat izvod e
niciun cuvânt, cum nicio
omul pe-a vremii ţesătură”.
literă, fără riscul pierdeA te substitui Creatorului
e un act de răzvrătire și
rii sensului. Eminescu
face trecerea de la litera
de răzbunare, unul teribil,
moartă, inertă și încredin care nu poţi ieși teafăr.
Tocmai de aceea ni se pare
menită, ca o hieroglifă, la
o rostire exemplară, prin
atât de simplă și comodă
poezie, ca formă aleasă de rugăciune. Actul punerea în ipoteză sau în paranteză a ceva ce
scrierii e o lucrare a Duhului, arătându-ni-se, nu suportă substituirea, înlocuirea, dislocarea,
pe măsură ce rămâne nevăzut. De nepătruns cum se întâmplă în Luceafărul eminescian.
e taina, și tocmai de aceea se cuvine să nu o
Răspunsul la ce înseamnă a fi în ordine e
tulburăm din curiozitate. Ea rămâne pururi în fiecare suflet, menit să întrevadă adevărul
taină, cât timp nu o răvășim prin deșertăciu- clipei, în neclintita limbă a veșniciei, când ne
nea gândurilor noastre, șubrede, șovăielnice. este dat să nu mai auzim dangătul de clopot,
A ne apropia de Eminescu e un act de bună avertismentul. Înfierea e darul lui Dumnezeu
îndrăznire. Pentru Eminescu actul creaţiei pre- făgăduit omului și anume acela de a fi unici.
supune prezenţa și instanţa Creatorului, fiind Unicitatea e o calitate care nu se pierde, ci e
o lucrare harică, o cuminecare treimică. Actul confirmată prin înduhovnicire părintească. Fii
creaţiei înseamnă supunere și ascultare, până duhovnici suntem prin harul botezului, ca fii
Duhul coboară asupră-ne și ne eliberează. E baptismali, de a face să ne mai naștem o dată,
o gravă eroare de a vedea actul creaţiei ca un înnoiţi fiind prin taina apei sfinţite, prin nume
blestem, ca o suferinţă. La Eminescu suferinţa și prin mirungere, prin purcedere de la Duhul
aceasta e dureros de dulce. O singură dată și-a Sfânt. Mi-a fost dat să văd un copil părăsit de
blestemat zilele, când, în redacţie la „Timpul” era părinţi, plângând la marginea unei grădini,
în așteptarea telegramelor, pentru a fi inserate jeluindu-și soarta. Iată adevărul acestui fiu,
în ediţia de a doua zi: „Scrie-mi-ar numele pe în toată cruzimea lui: „Pe mine nu mă poate
mormânt și n-aș m-ai fi ajuns să trăiesc”. Actul găsi nici moartea. Eu nu am nume”. Aveam
creaţiei, ca binecuvântare treimică, va fi con- impresia că acest copil e unul dintre acele fiinţe
firmat, mai târziu, de I. D. Sîrbu: „să nu citesc pământene din Luceafărul eminescian, care nu
nimic în jos, ci numai în sus, adică orice lectură au chip și nume.
să mă umilească, să mă facă puzderie. Cât timp
Urgenţa temei ne îndeamnă a ne întreba
scriu, suntem trei, când citesc rămân singur”. cum ajunge Eminescu la noţiunea de Părinte,
(I. D. Sîrbu, Scrisori către bunul Dumnezeu)
cum se instituie sensul creaţiei, ca formă a vieţii
Orice abatere de la acest proiect iniţial fără moarte. Eminescu e suprema încercare a
înseamnă haos, dezordine, entropie. Tot ce Verbului de a străbate, nesmintit, văzduhul
prinde viaţă are drept cunună o împlinire, fie înălţării. Așa i se arată, înfiorată, dinamica
în natură, fie în persoană, având drept pricină Sfintei Treimi, unde nu e nici ierarhie și nici
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succesiune: „Din trei mișcări/ mișcarea lor
se-adună/ Cu toţi în jur, toţi împrejur de sine/
Toţi împrejurul altor fac lumină/ Şi astfel din
noapte/ s-a-nchegat lumine”. Duhul însufleţește prin lucrare neîntreruptă, actualizând,
prin smerenie, singura care ne apără pe noi de
noi înșine: „pe mine mie redă-mă!” Rămânând
parte, avem putinţa vederii Întregului, dăruindu-ne clipei, devenim cale, cu faţa întoarsă spre
ceea ce pare că nu a fost și totuși e: „El n-a fost
pe când era, el e când nu e!”
Fiind parte, rămânem întregi, cum se
întâmplă la Sfânta Liturghie a Clipei, a sfinţirii și consfinţirii prin prezenţă, prin trăire și
întregire, uitare și cuminecare. Rămânând în
dihotomie, la mijloc de codru des, asistenţi cu
delegaţie, suntem doar arsură, jăratec, văratec,
fără întomnare și fără întocmire.
Așa se face că tot ce ne compune, fără a ne
amesteca, e să discernem lăuntricul, rezonanţa,
ecoul chemării interioare. Într-un singur vers
ne este dat Eminescu, întreg, interogativ, sumativ, ca un infinitiv, care se cerne precum norii
lungi pe șesuri, atingându-ne și rămânând
teferi, precum luceferi o să răsară iar, fără a
pierde sau a adăuga ceva: „Tu te-ntreabă, socotește/ Ş-ai s-auzi iarba cum crește”. Nici nu
avem cum să realizăm cum devine act, lucrare
a Duhului, chip al vederii, prin neașteptatul
verb al auzirii.
Viaţa e un dar de la Dumnezeu, mai mult
decât ne putem închipui. Prin înrâurire a
Duhului și înrudire prin darul înfierii, avem
acces la părintescul Har al iubirii. Acestei virtuţi
nu-i putem adăuga nimic și nici să-i schimbăm
ceva care să o devieze. Filiaţia nu poate fi abolită, ci doar consfinţită prin actul înfierii, care
e un act de iubire. Potoliţi și cuminţi, reduși
la tăcere, suntem când respirăm aerul dintre
cuvinte, poposind și contemplând, după ce
vom fi urcat scara numelor cantemirene, în
peisajul mirific al necuvintelor.
Poezia lui Eminescu e o asceză prin cuvinte.
O rostire în care se încunună, întrupată, făptura
luminii. Eminescu a făcut să se surpe nimicnicia, chiar dacă moartea copilei de la Ipotești
i-a fost ca o umbră, o paranimfă. Nici Veronica, exasperată în așteptări nevindecate, nu l-a
nenorocit într-atât, încât să se fi lăsat ispitit de
autonimicire. Orice gest, oricât de nevinovat,
contează, tulbură, contaminează, stânjenind
înariparea Duhului. Orice om e o lume și,
orice cuvânt, o răscumpărare. Ceea ce pentru
om înseamnă putere, de la Dumnezeu, avem cu
putinţă, ca făgăduinţă și mângâiere. Şi tocmai
aceasta e taina, ca răspuns la cum e cu putinţă
ca ceva să fie, decât nimic nimicitor. Ca ofrandă
a rostirii, ne vindecăm de străinătate, precum și
de stranietate, prin adecvare și adeverire, prin
atât de inefabila, consfinţită, eminescianitate. ■
(Mănăstirea Agapia)
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ntotdeauna au existat în interiorul societăţii
europene și mai apoi larg occidentale două
tendinţe, două forţe care luptă permanent
pentru a-și impune ideologia: conservatorismul și progresismul. Indiferent cum s-au
numit ele și ce formă au luat în istorie, întotdeauna conservatorii (vorbim aici despre un
model ideologic ce nu se confundă cu simplii
adepţi ai unui partid numit „conservator”,
pentru că așa cum partide numite „social-democrate” au luat măsuri pe care niciun
liberal nu ar fi îndrăznit să le propună, tot așa,
anumiţi lideri conservatori au adoptat, la un
moment dat, poziţii progresiste) au militat
pentru menţinerea statu quo-ului, ceea ce a
însemnat mereu și menţinerea unor privilegii
pentru anumite caste (nobilime, armată, cler
și intelectualii aserviţi lor), tocmai pentru că
situaţia îi avantaja sau pentru că schimbările
propuse de progresiști îi speriau. Se pare că, în
general, conservatorii sunt destul de nevricoși,
având în vedere că orice propunere de glisare
a societăţii într-o direcţie care ar schimba
peisajul în beneficiul extins al populaţiei le
activează un imaginar catastrofic: diverse
scenarii apocaliptice ies atunci din mintea
acestora și se transformă în discursuri care
mai de care mai alarmante, sperând că, așa
cum credinciosul analfabet era de-a dreptul
terifiat de scenele biblice ale sfârșitului lumii,
așa și „ţintele” lor publice actuale să se înspăimânte în legătură cu orice schimbare esenţială
ar surveni în societate.
Indiferent de natura conservatorismului
lor (deși, de cele mai multe ori, ele se îmbină
armonios la conservatorul coerent) – politică,
economică, artistică sau religioasă – conservatorii manifestă același respect pios, aceeași
veneraţie de obicei necritică faţă de Autoritate, indiferent care ar fi ea. Funcţiile – mai
ales cele publice – sunt privite cu o fascinaţie demnă de un obiect al admiraţiei ceva
mai generos, nobilimea, fie ea și ineptă și cu
atât mai mult dacă este decăzută, antrenează
fantezii diverse cu origini într-o medievalitate de desen animat, orice autoritate, fie ea
și autoimpusă, dintr-un anumit domeniu
devine inatacabilă, Biserica este, cum altfel,
sfântă, Patria este, desigur, eternă și măreaţă,
Naţiunea e una singură, de obicei în primejdie și trebuie apărată, de aceea Armata
este o altă instituţie cultivată intens. Aceste
lucruri nu înseamnă că o persoană cu vederi
progresiste nu poate admira sau respecta
vreuna dintre aceste instituţii, doar că nu le
va privi niciodată ca pe ceva intangibil, ci
ca pe niște realităţi în continuă schimbare
(iar schimbarea, uneori, poate duce chiar la
dispariţie, evident), ca pe niște realităţi care
răspund unor nevoi în interiorul societăţii și
de aceea nu societatea este cea care trebuie
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Despre conservatori
şi conservatorism
să se muleze în jurul acestor instituţii, ci ele
trebuie să urmeze cursul general al societăţii.
Tendinţele progresiste au luat, în modernitate, diverse forme, de la liberalismul
clasic, esenţial în dobândirea unor libertăţi
civice pentru cât mai mulţi, până la socialism și anarho-sindicalism, datorită cărora
s-au obţinut, după multă luptă și suferinţe,
drepturi economice și sociale care astăzi ni se
par elementare, precum programul de lucru
de 8 ore, concedii plătite (de odihnă, mater-

Desen reprezentând cea de-a Treia Stare (omul de
rând) purtând greutatea clerului și a nobilimii (1789)

nal, medical), dreptul la pensie și la ajutor
de șomaj, reintegrarea în câmpul muncii a
mamelor etc. Tendinţele conservatoare au fost
cele care s-au opus mereu oricăror schimbări
de acest fel. Fără să mergem prea mult în
urmă într-o istorie foarte conflictuală, lista
lucrurile împotriva cărora a militat facţiunea conservatoare a societăţii este lungă și,
din perspectiva prezentului, extrem de rușinoasă: astfel, conservatorii s-au opus mult
timp desfiinţării sclaviei și, mai târziu, când
au pierdut lupta, drepturilor sociale și civile
acordate foștilor sclavi, s-au opus dreptului
la vot al femeilor și, prin susţinerea votului
cenzitar, al păturii celei mai defavorizate
din societate, s-au opus unui trai decent al
muncitorilor, refuzându-le acestora drepturi
elementare și ţinându-i pentru multă vreme
într-o semi-sclavie profitabilă patronatului,
s-au opus deschiderii politice și economice –
ceea ce însemna și educaţie accesibilă – către
toate păturile societăţii, dorind să păstreze
aceste privilegii pentru o castă care să și controleze societatea în ansamblul ei, s-au opus
oricăror tendinţe de laicizare a societăţii, de
demilitarizare, de opţiuni pașnice și raţionale pentru soluţionarea conflictelor – ei au
fost, de altfel, susţinătorii tuturor războaielor

declanșate de SUA în perioada numită, paradoxal, postbelică.
Astăzi, conservatorii de diverse tipuri
sunt cei mai vocali oponenţi când vine vorba
despre imigranţi, despre „asistaţii sociali”,
despre critica marelui capital și a corporaţiilor, despre o redistribuţie echitabilă a avuţiei
în societate. În schimb, incapabili să accepte
umanitatea în complexitatea și diversitatea
ei, activează tot felul de scenarii compensatorii, majoritatea de o naivitate cel puţin
înduioșătoare: un monarhism golit de orice
conţinut și total anacronic, un elitism care
să le dea iluzia superiorităţii, o agresivitate
ineptă faţă de categoriile vulnerabile care
să le dea iluzia de forţă. Pe filieră ultrareligioasă, conservatorii se opun și astăzi unor
probleme care ar fi trebuit să nu mai reprezinte de mult subiecte de dispută: drepturile
persoanelor LGBTQ, dreptul la avort, dreptul
la o societate laică în care ficţiunea religioasă, indiferent care ar fi ea, să nu conteze în
luare deciziilor publice. De altfel, ultra-conservatorismul pigmentat religios și iubitor de
autoritate a condus la toate naţionalismele
secolului trecut, dând posibilitatea afirmării
unor „lideri carismatici” salvatori precum
Mussolini, Hitler, Franco și alţii. Stalin, Mao,
Ceaușescu sau Castro au activat, odată instalaţi la putere, reflexe conservatoare teribile,
nu doar prin restrângerea de drepturi sociale și economice pentru anumite categorii
de indivizi, ci și prin activarea unei „morale
publice” conservatoare, chiar dacă epurată
de elementul religios – cum altfel s-ar putea
explica cultivarea unui naţionalism feroce,
opus internaţionalismului comunist, activarea unor mentalităţi premoderne care au
condus la construirea cultului personalităţii,
opuse nu doar egalitarismului, ci și intenţiei
de deconstrucţie a puterii piramidale teoretizată de socialiști, menţinerea și uneori
înăsprirea sancţiunilor penale pentru persoanele LGBTQ, crearea unei noi reţele de
privilegii în jurul Partidului unic, total opus
principiului egalitarist pe care este construită întreaga doctrină socialistă. Acest fapt
dovedește că tendinţele conservatoare din
societate nu numai că au fost mereu foarte
puternice, dar și că ele s-au manifestat chiar
în locuri în care te-ai fi așteptat mai puţin.
Cu toate acestea, istoria a dovedit că,
indiferent ce formă ar lua, mai devreme sau
mai târziu, conservatorismul este falimentar.
Toate luptele duse de acesta au fost pierdute
pentru că, oricâte resurse ar activa, el nu se
poate opune tendinţelor novatoare din societate, schimbărilor care se străduiesc să ofere
condiţii de viaţă, de muncă și de manifestare individuală cât mai bune pentru cât mai
mulţi cetăţeni. ■
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Ne-a părăsit
Jean d’Ormesson

e-a părăsit încă un Nemuritor (Decan
de vârstă al selectei Academii Franceze) scriitorul, filosoful, intelectualul
umanist de vastă cuprindere enciclopedică și
mai ales subtilul om de spirit Jean d’Ormesson.
Cel care, venind dintr-o veche, ilustră familie
de aristocrație franceză, a ales să-și croiască
propriul drum în viață, în conformitate cu
credințele și talentul său unic și să fie chemat
simplu: Jean d’O, fără să-i pese că era conte.
Ne-a părăsit la 92 de ani acest om rar în zilele
noastre, cum îl definește „Le Monde”, deopotrivă charmant et charmeur, cu ochii lui de un
albastru pur și aerul lui întotdeauna ștrengăresc. A afirmat mereu că va pleca dintre noi
fără să fi apucat să spună totul (e de altfel titlul
uneia dintre ultimele sale cărți) și iată că lucrul
s-a întâmplat acum, avea să remarce fiica și
colaboratoarea sa, Héloïse d’Ormesson. Ne
lasă însă în urmă cărți minunate (mai bine de
40) și amintirea unui personaj cu totul particular în lumea noastră de astăzi. Cineva care
gândea – și poate pe bună dreptate – că veselia
este o formă de politețe și voia să-și merite un
calificativ aproape pierdut astăzi, într-un secol
bântuit de resesntimente: acela de a fi delicios!
Şi delicios (delicieux) a fost într-adevăr dacă
ne gândim la deliciile spiritului, ale intelectului mereu viu. Excelent scriitor, cu intarsii de
filosofie și, mai cu seamă, mare admirator al
autorilor celebri care l-au precedat, el nu-și
făcea iluzii asupra calității propriei sale opere
– cu o șarmantă speranță că poate va fi contrazis!; oricum a aruncat jocul acesta asupra
literaturii până la punctul de a scrie un roman
intitulat Presque rien sur presque tout (Gallimard, 1996). Întrebat, spune „Le Monde”, dacă
acest presque rien sur presque tout nu era, mai
degrabă, exact inversul, din ceea ce privește
punctul de vedere al literaturii, adică un presque tout sur presque rien, el n-a răspuns prin
cuvinte ci doar, în stilul său atât de spiritual, cu
un mare hohot de râs, lăsând cititorului opțiunea deschisă a unei concluzii... Practica, la
modul cel mai înalt, o artă care astăzi e aproape
pe cale de dispariție, aceea a conversației (asta
se vede și în unele din cărțile sale). Era strălucitor, niciodată plicticos, vorbea repede și bine.
Cei care își amintesc de celebra emisiune (o
serie de mai mulți ani) Apostrophes e imposibil să nu evoce figura lui, sigur și întotdeauna
interesant pe platou, dorit de mai toate televiziunile cărora le răspundea cu generozitate.
Pentru o lungă perioadă de timp el s-a întrebat ce o să facă cu viața lui, așa cum afirmă la
începutul cărții C’était bien (Gallimard, 2000),
o rememorare a trecutului său, așa cum multe
din scrierile sale au o sămânță autobiografică,
și a contradicțiilor din existența sa. Pentru că,
deși provenind dintr-o mare familie franceză,
nu totul a fost întotdeauna ușor pentru el. Jean

d’Ormesson (cu un nume nobiliar atât de lung
încât e aproape imposibil de reprodus) se născuse la 16 iunie 1925, la Paris, în arondismentul
7. Era fiul contelui Andre d’Ormesson, diplomat de carieră, ambasador al Franței. Mama
lui, născută Marie Anisson du Perron, era la
rândul ei de o nobilitate veche. Cum avea să
evoce în minunata sa carte Au plaisir du Dieu
(Gallimard, 1974), el a petrecut o mirifică parte
a copilăriei la Castelul Saint-Fargeau, care aparținea mamei lui. Familia se muta însă adeseori,
după cum tatăl era numit ca ambasador, astfel
că micul Jean a trăit, între altele, și în România
și Brazilia.
Când a venit timpul să
ia o decizie asupra studiilor sale, pentru a scăpa
de atât de obsesiva și solicitata Science Po (Ştiințe
politice) s-a orientat mai
degrabă spre prestigioasa
École Normale Supérieure,
imediat după Al Doilea
Război Mondial. Şi-a
trecut cu succes agregarea
în filosofie și s-a resemnat,
într-un fel, că va preda. I
s-a și propus foarte repede
un post de profesor la
Universitatea americană
Bryn Mawr, aproape de
Philadelphia, un colegiu
exclusiv de fete, dar el s-a
îmbolnăvit grav și a trebuit să amâne orice
decizie. Astfel că, în 1950, la numai 25 de
ani, Jean d’Ormesson intră la UNESCO unde
devine asistentul lui Jacques Rueﬀ, la Consiliul
Internațional de Filosofie și de Ştiințe Umane,
tocmai creat (al cărui președinte va deveni mai
târziu). La UNESCO are șansa de a-i cunoaște
pe Borges, pe Caillois și alte multe personalități literare și culturale ale epocii. De altfel, cu
Roger Caillois a scos revista de științe umane
„Diogène”, al cărei prim număr a apărut în
1953. Deși declara că detestă ședințele și comitetele de redacție, aceasta nu îl va împiedica
să conducă „Le Figaro” între 1974 și 1977. Ca
director al prestigioasei publicații își scria cu
regularitate cronicile și mai cu seamă editorialele politice, care n-au încetat să stârnească
nenumărate polemici în stânga franceză. Când
controversatul Robert Hersant (fost colaboraționist) devine proprietarul publicației, în 1975,
Jean d’Ormesson nu părăsește redacția, ca și
Raymond Aron de altfel. O vor face însă doi
ani mai târziu. Acum el se va putea dedica din
plin operei sale literare care începuse în 1956 cu
L’amour est un plaisir dar a continuat cu câteva
eșecuri așa încât a crezut că e mai bine să-și ia
rămas bun de la literatură, publicând în 1966 Au
revoir et merci (reeditată la Gallimard în 1976).
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Din partea
cealaltă
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Dar în anul următor va avea loc un eveniment crucial în existența lui: e nevoit să
se hotărască să vândă castelul mamei sale,
Saint-Fargeau. Astfel, la începutul anilor ’70
totul se schimbă în viața lui. Scrie La Gloire de
l’Empire, o subtilă pastișă de povestiri istorice,
Roger Caillois este atât de entuziasmat încât
duce manuscrisul la Gallimard unde e publicat
în 1971. Pentru această carte Jean d’Ormesson
primește Marele Premiu pentru roman al
Academiei Franceze. În 1973, la numai 48 de
ani, e ales membru al Academiei Franceze,
pe locul lui Jules Romain, devenind cel mai
tânăr membru al Clubului Nemuritorilor (avea
să-l părăsească la moarte
ca Decan de vârstă!). În
1974 publică unul dintre
textele sale cele mai pline
de gravitate, Au plaisir du
Dieu, care povestește dispariția unei lumi, în fapt a
propriei sale familii. Succesul, de acum, nu îl va
mai părăsi. Zece cărți în
cincisprezece ani, mereu
pe lista celor mai cumpărate, până la acea Histoire
du Juif errant din 1990,
urmată de La Douane de
mer, în 1994, și apoi de
Presque rien sur presque
tout, în 1996, trei romane
la Gallimard în care, cu subtilitate și mare stil,
Jean d’Ormesson încearcă o explicație particulară a lumii. Şi încă nu am apucat să pomenesc
opera sa importantă de jurnalist: era mereu în
mișcare, polemiza hotărât, dar cu tact și desăvârșită civilitate.
În ultimii săi ani de viață Jean d’Ormesson
a cunoscut o consacrare care probabil l-a
bucurat mai mult decât alegerea la Academia
Franceză. În 2015, prestigioasa Bibliothèque de
la Pléiade, de la Gallimard, i-a publicat un ciclu
de romane, alese de el însuși. Dar n-a încetat
să scrie, până la sfârșit. În ianuarie 2016 apărea
la Gallimard una dintre cărțile sale cele mai
importante, Je dirai malgré tout que cette vie
fut belle, o veritabilă traversare a secolelor, de
la Racine la Paul Morand, de la Saint-Simon
la François Mitterrand și atâția alții. Un fel de
testament? Probabil că da! Credea cu pasiune
și entuziasm în destinul cărții. Iată ce spune
într-un loc: „Atâta vreme cât vor fi cărți, oameni
care să le scrie și oameni care să le citească, totul
nu va fi pierdut în această lume pe care, în ciuda
tristeților și ororilor ei, am iubit-o atât de mult!”
Fie ca Dumnezeu, despre a cărui viață și
operă a scris (Dieu, sa vie, son oeuvre, Gallimard 1981) să-l odihnească pentru totdeauna
între cei drepți. ■
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Geograﬁa lucrurilor

Când nu pot să dorm număr oile din Calea Lactee.
Ce lapte gras o fi acolo, ce iarbă deasă trebuie să crească
În praful dintre stele.
Mă și văd lenevind pe spate
Trebuie doar să întind mâinile, să deschid gura
Şi să apuc primii sâni care-mi ies în cale.
Oricum nici azi nu știu tabla înmulțirii, adunarea
sau împărțirea nimicului
Şi încă socotesc pe degete și pe toate cele cu care m-am născut
Plus visele care n-au apucat să fie înghițite de sateliți.
Cel mai greu țin minte parola
Cu care trebuie să deschid fereastra prin care privesc cerul
Așa că-l schimb de zece ori pe zi și-l uit imediat.
Sunt cel mai norocos dintre pământeni
Pentru că memoria mea e fără cod de siguranță
Scriu pe aburul sticlei doar ce vreau să-mi aduc aminte.
Păsările și cine mai trece pe partea cealaltă
Ştiu să citească de-a-ndoaselea, așa cum vezi o ambulanță
Care vine din spatele tău cu epitaful și crucea gata puse.
Tata și l-a scris singur în versuri cu rimă
Şi pentru el și pentru mama
Care nu mai putea protesta de dedesubt.
Ea oricum nu se pricepea la versuri
Dar știu c-ar fi vrut o marmoră albă, ca făina din rântașurile ei.
Am o poză cu ei la Borsec
Tata urca noaptea la lună și ne aducea ape minerale în palmă
Să creștem mari și să tușim cu folos.
Mâine dimineață, când se lasă bruma
Am să mă uit mai atent pe fereastră.
Poate au început să scrie și ei de-a-ndoaselea
Deși au fost profesori, oameni serioși
Care le potriveau pe toate după o rânduială
Ce nu intră ușor la apă.
Domnule profesor, mie-mi place cel mai mult geografia lucrurilor,
Astrologia aplicată și exercițiile de sfârșitul lumii.
Orele de ieșire în spațiu mă liniștesc cu adevărat.
Vă mulțumesc că mă lăsați să mă ridic din bancă
Cu mâinile la spate
Şi că-mi permiteți să stau pe steaua polară
Ca pe o bancă din parcul orașului.
De acolo toate fanfarele militare cântă grațios
Iar eu pot să-mi privesc voyeristic nenorocirile
Care devin atât de mici și de rotunde
Că seamănă cu picăturile de ploaie.
Ce frumos reciclează ele apa

• Matei Călinescu, Eugène Ionesco. Teme identitare și existențiale, Ed. Humanitas, București,
2017, 488 p.
• Gelu Ionescu, Cartea lui Prospero. Eseuri
despre douăsprezece piese de William Shakespeare,
Ed. Humanitas, București, 2017, 184 p.
• Mihai Eminescu, O sută și una de poezii.
Ediție... de Theodor Codreanu. Ed. Academiei
Române, București, 2017.
• Adrian Cioroianu, Mihaela Simina, Mihai I al
României. Un rege cu onoare, loialitate și credință,
Ed. Curtea Veche, București, 2016, 96 p.

Poezie

Ce multe avem de învățat de la ele
Şi neavând încotro poate chiar vom pricepe ceva.
Da, Domnule Profesor, aveți dreptate,
E speranță în uscăciunea de pe steaua polară
Unde nu e urmă de gheață
Dar felul în care Dumneavoastră prezentați sfârșitul picăturilor de ploaie
Îmi inundă inima cu o pace cutremurătoare.
Dacă n-ai fi tu cu toate țigările tale,
Care zici că sunt pipe ale păcii fumate de vânt,
Aș face un foc mare în casă
Să trimit semnale indienilor Mohawk care încă mai așteaptă
În pădurile din New England retragerea albilor ilegali
Sau aș trimite din wc-ul în care fumam în liceu țigări fără filtru
Rotocoale groase de fum
Spre cerul din care am căzut cu mii de ani în urmă.
Încă mai am în suflare arșița acelor ani
Când nu sunt atent mai scot fum pe nări, zgură și scântei încinse.
Într-o noapte șeful tribului Mohawk
A venit la fereastra mea și m-a întrebat ce caut eu aici
Într-o lume de oțel, beton și sticlă ce nu se aburește
În care nimeni n-a auzit de Meșterul Manole
Unde nimic nu se prăbușește, în afara bursei,
A eșafodului pe care încă sunt arse vrăjitoarele din Salem
Şi a visului american
Care a ajuns să zboare pe spate cu gâștele migratoare.
Îmi spune să-mi vopsesc fața în culori de război
Să-mi pregătesc arcul, tolba cu săgeți, pixul,
Să-mi încarc la refuz celularul și să mă pregătesc
De-o migrație în care ne vom scalpa unii pe alții cu dinții.
Somnul e mai important ca ținerea de minte
Dorm greu noaptea dar pot moțăi oriunde găsesc o bancă
Un pat de fachir sau un umăr de încredere.
Jumătate din viață mi-am petrecut-o cu ochii închiși
Între vise și coșmaruri care până la urmă nu s-au întâmplat.
Dar mi-a fost frică, iar frica e cel mai bun somnifer.
Îți vine să stai acolo uitat între așternuturi,
Să refaci la nesfârșit podul dărâmat
Să aștepți cuminte intrarea într-un alt vis
Mai trainic și mai frumos.
Poți să-ți lași și rațiunea să moțăie.
Cei mai feroci monștri sunt născuți din prea multă rațiune
Pusă pe treabă și pe steroizi.
O rudă de-a mea a trăit 240 de ani doar pentru că dormea la prânz
Şi-și pieptănă cromozomii cu cărare pe mijloc.

Cărţi primite la redacţie

(Fragment de poem)

• José Saramago, Călătoria elefantului. Traducere
de Mioara Caragea, Ed. Polirom, Iași, 2015, 285 p.
• Constantin Bărbulescu, România medicilor.
Medici, țărani și igienă rurală în România de la 1860
la 1910, Ed. Humanitas, București, 2015, 360 p.
• Ioan Lascu, Cazul Sorescu așa cum a fost sau
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Frica de timp

i totuși, ce-a vrut să spună neterminatul
ăla de Jim? „Un depresiv nu face două
parale în viață, dar unul mort poate face
toți banii...” Mimi era sătulă de insinuările lui.
Fred își găsea la el în atelier totdeauna refugiu bun, se lamentau unul altuia despre cât de
geniali sunt și cum lumea nu-i înțelege. Jim
cu aroganță, Fred cu timiditate. Combinația
perfectă. Nu succes, vezi Doamne, căutau ei,
ci să încerce să înțeleagă rosturile lumii adâncindu-și dilemele și mai mult. Şi umflându-și
neputința. Strugurii sunt acri. Acum Jim lăsa
să se înțeleagă că ea ar fi fost vinovată de moartea lui Fred? Moarte misterioasă? Un nebun.
Că nebuni sunt peste tot, nu doar la balamuc.
Vinovată ea, care i-a creat tot confortul, doar
ca el să aibă liniște să scrie? L-a protejat și l-a
venerat, mă rog, până când el nu s-a mai putut
lupta cu depresia și a ajuns umbra celui care
fusese odată. Ce putea ea să facă mai mult?
Îi zumzăiau întrebări în cap și imaginea
lui Fred o hăituia. Se voala pentru câteva clipe
pentru a-i reveni și mai puternică. După moarte
și-l aducea aminte doar cum era în anii buni de
la începutul căsătoriei lor, când o sedusese cu
mintea lui sclipitoare, când și-l imagina cum va
lua Nobelul și i-l va trânti pe pian: „Mimi, Nobelul ăsta e și al tău. Fără tine n-aș fi reușit nimic.”
Dar uite că nici cu ea nu reușise. Viața se
joacă după voie cu farse și cacialmale. Celebru
în România, ratat la New York. Ce Nobel?! Abia
reușise să termine cartea la care scrisese ani de
zile, după care a intrat în el însuși, s-a ferecat în
tăcere și gânduri la care nu o făcea părtașă. N-au
ajutat nici terapiștii, nici psihiatrii. Şi culmea
ironiei, tocmai când își găsise în sfârșit un agent
literar și cartea urma să fie publicată, s-a aruncat
pe fereastră. Poate ca s-o pedepsească pe ea, să
nu-i dea nici măcar satisfacția asta.
De fapt, Mimi nu l-a înțeles niciodată. Şi
dacă ea n-a reușit, înseamnă că nu era nimic mai
mult de înțeles decât că New Yorkul l-a strivit,
nu i-a făcut față. Unii nu sunt făcuți să emigreze.
Ea însă dăduse lovitura. Ea chiar își văzuse visul
american împlinit. Dar câți sunt ca ea?
Închise ușa de la camera care fusese biroul
lui Fred și răsuci cheia pentru mai multă siguranță. În prima noapte după înmormântare a
avut senzația că ușa s-a trântit singură. Nicio
fereastră nu era deschisă, să spui că se făcuse
curent. Cum, atunci? Mimi adormise îngrozită
cu lumina aprinsă, după ce luase și un somnifer puternic. În altă noapte i s-a părut că aude
hârtii foșnind pe biroul lui. Stătea amorțită în
living cu urechile ciulite. Cineva răsfoia o carte.
Cuvintele lui Jim o obsedau. Ce-i spusese
Fred? Poate știa de asigurarea de viață pe care
o făcuse pe numele lui Fred în urmă cu zece
ani când businessul ei explodase? Fred era pe
atunci sănătos, dar nu câștiga nimic, și nici nu
avea să facă vreodată vreun ban, așa că avocatul

ei o sfătuise să plătească și pentru asigurarea lui
de viață, i-ar reveni la o adică 1 milion, nu știi
niciodată cine se duce primul. După moartea
lui Fred milionul îi intrase în bancă. Mai mult,
împinsă tot de avocați, Mimi intentase proces
unei corporații farmaceutice pretinzând că Fred
fusese victima unui antidepresiv cu efecte secundare drastice, insuficient testat și prescris în exces
care îl transformase din depresiv în sinucigaș.
Încă un milion. Da, din punctul ăsta de vedere
Jim avea dreptate, după moarte Fred a făcut toți
banii. Nu se poate plânge, țara asta pe cât e de
lacomă, pe atât e de generoasă. Au și absurditățile partea lor bună. Sistemul te răsplătește dacă
știi să-l accesezi. Iar Mimi învățase cum să profite de oportunitățile țării în care emigrase și care
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un alt pasaj pe care cândva i-l citise, cu toată
ironia lui ascunsă: „Nu există cuvânt mai obsedant în America decât succesul. Fericirea e o
datorie. Sinonime precum a fi mulțumit, bucuros, împăcat au fost înghițite de triumfalismul
sfintei treimi: Love, Happiness, Succes. Şi să nu-l
uităm pe Sfântul Duh, Banul. El face legătura
între propovăduitorul evanghelist și mulțimile
care intră în transă în săli uriașe, cât trei stadioane. Niciunde în lume nevoia de miracol și
autosugestia n-au prins mai bine.”
O fi, dar tot mai bine așa decât să te smiorcăi
toată ziua. Dincolo de mintea lui sofisticată și
de atitudinea critică la adresa grandorii americane, Fred nu-și putuse depăși mentalitatea țării
natale în care lamentația „se poate și mai rău”
era dublată de fatalism și
contemplația dezastrului. Mimi era o ființă de
acțiune, nu avea timp de
filosofie, ea emigrase cu
un scop, și-l urmărise cu
orice preț, iar scopul, nu-i
așa, scuză mijloacele.
„Toate încercările de
a defini timpul fizic sau
metafizic au eșuat în
formulări parțiale din
Jan Toorop, Song of the Times, 1893
care esența este lăsată pe
în alte părți ale lumii erau considerate aberații. dinafară. O dimensiune a naturii sau o măsură
Şi totuși, la asta să se fi referit Jim? Prietenia a ireversibilității, un flux continuu sau o spaîntre bărbați e mai mult solidaritate în conspi- țialitate, definiții care nu doar că nu clarifică
rație, îi explicase odată Fred. Femeile vor să noțiunea de timp, dar îi adâncesc misterul.
fie ascultate, să se facă auzite, fac schimb de Cred că timpul se naște și moare odată cu fieemoții. Bărbații își ascund sentimentele și își care din noi. Vorbim despre timpul care ne este
îngroapă secretele. Poate aici e cheia. Poate că dat, sau altfel spus, lăsat, ca despre durata vieții.
Fred a avut un secret. Asta ar explica în cele Frica de a nu mai avea timp se traduce în frica
din urmă starea lui ciudată, refuzul de a lupta, de moarte.”
depresia, sinuciderea.
„Dragă, eu tot ce pot să spun e că time is
Când a intrat în dormitor, Mimi a auzit clar money, l-a întrerupt Mimi. Panseurile astea
un sunet care venea din biroul lui Fred, ca și or fi fost apreciate în România pe vremuri
cum un obiect ar fi fost trântit pe podea. A unde oricât te-ai fi grăbit n-ai fi ajuns oricum
stat o secundă nemișcată, și-a făcut curaj, și-a niciunde, dar aici nu fac doi bani. Mă scuzi,
înghițit somniferul, și-a pus dopuri în urechi și dar trebuie să fug, sunt așteptată la o ședință de
în cele din urmă a adormit cu veioza aprinsă. marketing. Însă poate încerci ceva mai simplu,
A doua zi dimineața când a intrat în biroul să înțeleagă și oamenii. Nu-ți dau eu lecții cum
lui Fred, a găsit manuscrisul cărții pe jos. N-a să scrii, dar să știi că pe calea asta nu ajungi
căutat nicio explicație. Nici nu s-a mirat. „Căr- departe. Nimeni nu are timp pentru chestii
țile au viața lor”, îi spusese el odată. „Se revoltă, de-astea. Dacă ar fi după mine, aș scoate fragcontrariază, provoacă, fac valuri și epatează, mentul ăsta din carte. Şi altele asemănătoare.
sau își așteaptă cuminți timpul. Există o ener- Eseurile astea obosesc cititorul. Am citit într-o
gie a cărților, dată de personajele care continuă revistă recent, nu-ți spun care ca să nu mă iei
să trăiască și după ce povestea a fost încheiată. peste picior, că rețeta de succes într-un roman
Un creator nu are în totalitate controlul creației e simplă: sex, crimă, religie. Sau o autobiografie
lui. Eroii își duc destinul mai departe.”
cinstită. Mergi la sigur. Te pup, am dispărut.”
Ieșise trântind ușa după ea și țopăind mulHm, nici Dumnezeu nu mai avea control total
asupra creației lui. Uite cum lumea a luat-o razna! țumită pe tocurile înalte care îi dădeau și mai
Dacă n-ar fi fost atât de complicat, măci- multă prestanță și siguranță de sine. Fred s-a
nat de întrebări și dileme, Fred ar fi putut fi uitat amuzat după ea. Vorbeau limbi diferite.
un bărbat strașnic și un scriitor de succes, se El una veche, pe cale de dispariție. ■
înduioșă Mimi, dar imediat îi veni în minte
(Fragment de roman)
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Conștiința rezilienței
sau despre culoarele timpului

a Târgul de carte Gaudeamus din
noiembrie 2017 a fost lansat romanul
Supa de la miezul nopții al scriitoarei
Marta Petreu, când s-a spus că, pentru a fi înțeles, ar trebui lecturat primul roman al autoarei
sugestiv și incitant intitulat Acasă, pe Câmpia
Armaghedonului (Ed. Polirom, 2011). Ceea ce
am și făcut pentru a avea o imagine „deschisă”
asupra scriiturii și concepției despre roman a
autoare de studii despre filosofia și cultura
românească. Romanul Acasă,
pe Câmpia Armaghedonului a fost desemnat „Cartea
anului 2011” de către Revista
„România literară”.
Marta Petreu surprinde
prin primul său roman.
Sensibilitatea poetică, profunzimea eseurilor despre
filosofia și cultura românească se regăsesc „topite”
într-un roman aparent autobiografic, această factură
narativă fiind sugerată chiar
în Avertismentul care prefațează romanul: „Personajele
reale ale acestei cărți sunt
preaaplecat rugate să mă ierte că, prin cele
câteva expresii celebre pe care li le-am pus în
gură, le-am făcut de nerecunoscut”. Regăsim
această intenție chiar în titlu („acasă”), păstrată și în traducerea în limba franceză – Notre
maison, dans la pleine de l’Armageddon.
Scrierea pare o fotografie în sepia, asemeni
multora folosite ca pretext în roman pentru
reactivarea memoriei afective.
Mària, o țărancă din câmpia Transilvaniei,
este nucleul acestui roman, în jurul căreia se
țes poveștile neamurilor, ale lumii unui sat, și
se reconstituie arborele genealogic al familiei.
Mària are o acțiune nefastă asupra destinului
copiilor ei prin rostirea de blesteme, cel mai
puternic fiind blestemul de mamă. Satul Cutca
devine astfel centrul Lumii, un sat „pestriț”
confesional, cum avea să-l numească însăși
autoarea. Motorul stranietății acestei lumi
diverse confesional este trecerea de la ortodoxism la iehovism a tatălui, Augustin, un
profil psihologic care completează tabloul
de familie alături de o mamă când iubitoare
fără a o mărturisi, când vrăjitoare cu blesteme
dintre cele mai surprinzătoare pentru proprii
ei copii. Este un amalgam de imagini ale satului
conservator de tradiții, cu arhitectură rurală,
cu o gastronomie cu denumiri regionale, cu
secvențe de rituri, în special cele despre Marea
Trecere. Toate sunt sub deviza „o viață de trăit,
o moarte de murit”. Ceremonialul funerar are
toate componentele în descriere amănunțită:
de la semnele care prevestesc moartea, la

interdicțiile impuse de ritul de trecere până la Tanita rezistă în această societate scindată în
40 de zile de la deces. Este o impresionantă credință, comportament, status-uri sociale.
restituire a elementelor ceremoniale prezen- Naratoarea deconspiră și motorul acestei pertate în regionalisme a pregătirii pentru Marea manente neînțelegeri: tatăl nu a vrut-o, mama
Trecere. De fapt, întregul roman se coagulează nu mai vrea niciunul dintre copii, regretă că
în jurul morții. Toate personajele ating pragul nu a renunțat la ei nenăscuți. Este în esență
morții, naratoarea Tabita este cea care înregis- romanul copilăriei care începe cu descrierea
trează detaliile destinelor afectate de blestemul înmormântării mamei și sfârșește cu descride mamă. Este o lume ca o enclavă, în care erea morții tatălui. Reamintirile se axează pe
toate elementele casei tradiționale și a gestu- imaginile morților, există și o secvență teririlor semnificative comunitare fiantă (descrierea autopsiei tatălui, descriere
se păstrează în denominarea cu detalii făcută de Tanita, cea care asistă de
regională. Nu se încearcă o bunăvoie la autopsierea părintelui, ca o teradescriere a acestora, de la pie de a se vindeca de Satana). Sângele tatălui
obiecte la alimente specifice este pus într-o găleată care a fost îngropată, o
unei sărbători, ci doar denu- imagine care trimite la Graal. Apocalipsa este
mirea, ignorându-se astfel de fapt în interiorul fiecărui personaj, credință
circulația numai regională a inoculată de părinți, de un tată iehovist și de o
denumirii și imposibilitatea mamă care are plăcerea de a-și blestema copiii,
lectorului de a „savura” prepa- ca o răzbunare pe destinul său malefic. Este o
ratele specifice unei sărbători. atmosferă macabră, care culminează cu scena
Un al doilea reper al roma- din vis, când morții se ridică din morminte, un
nului este adverbul „poate” horror după toate regulile genului.
care lasă deschisă perspectiva
„Zăpadă peste zăpadă ca fața mea/ albită de
interpretării: „Poate că există spaimă/ Pe dealurile de gențiene și mentă nu-i
un destin...”. Este o lume a rân- nicio suflare/ niciun fir de iarbă/ nu-i niciun
duielilor, o lume în diversitate om”. Este versetul care îi amintește Tanitei „că
confesională, în care protagonista se situează viața asta se apropie de sfârșit”. Plăsmuirile
(nu reușește să se integreze) numai pentru a mitice reprezintă încercări ale spiritului uman
„intra în rândul lumii”, alta decât lumea ei. de a-și releva misterele existenței, arăta L. Blaga.
De aici derivă și permanenta ei nemulțumire, Toate imaginile relevate sunt o formă de condistanțarea în relațiile familiale și suportarea templare a unei ordini încă vibrând de tumultul
statutului de „intrus” în „lumea lor”. Şi totuși, dezordinii și din acest univers bântuit de nelilumea ei.
niști și blesteme Marta Petreu face o metaforă
Marta Petreu scrie păstrând regionalismele, a necesității. Sensul romanului său este de a
expresia neaoșă, are o plăcere în a numi per- îmbia lectorul spre a descoperi semnele lumii,
sonajele episodice. Ar putea face un catalog al cele malefice, spre a descifra mărturiile unor
numelor sătenilor, un dicționar al regionalisme- hieroglife. „Totul este destin, adică notă de plată
lor sau al actelor rituale, credințelor populare. a speciei” rezumă în final Marta Petreu concepCuvintele-cheie Apocalipsa și Armaghe- ția Tanitei despre viață și moarte.
don fac trimitere la dublu registru: biblic și
Romanul de debut al Martei Petreu este
regimul comunist. Este descrisă mitologia frisonant, te atrage într-o lume terifiantă sub
armaghedonică a lui Ticu, în
semnul celui mai puternic blestem, blestemul de
paralelism cu dorința fetiței de
a nu avea niciun Dumnezeu
mamă și te abandonează în
care să pedepsească. La un
aceeași atmosferă a funerarului, ca pe o margine
moment dat vrea să fie de rit
catolic doar pentru că a văzut
de lume, de unde pornește
un preot catolic purtându-se
Abisul. Reușește Marta
Petreu să cristalizeze
frumos cu o copilă.
izomorfismul obiectelor
Reziliența, rezistența la un
căutării, toate desemnate
șoc, este caracteristica principrin culoarea neagră, cea
pală a profilului psihologic al
naratoarei Tabita. „În realitate,
simbolic funerară. Al doilea
după ce am făcut Armagheroman al său, Supa de la
miezul nopții, ne va salva
donul cu Ticu, am putut trece
de la acest univers cenupeste orice, generându-mi singură, din propria mea limită,
șiu, sau va adânci tenebrele
mânie albă, forța incandesnocturne ancorând într-un
Lucrare de Marian Zidaru
centă de a ieși la lumină”.
fantastic realist? ■
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Modernitate și ruralitate –
o perspectivă medicală

olumul semnat de Constantin Bărbulescu – România medicilor. Medici,
țărani și igienă rurală în România de la
1860 la 1910 (Humanitas, 2015) este, pe lângă
o piesă incitantă de istorie culturală și socială, o
mostră de scriitură ce devine, pe parcursul lecturii, extrem de problematică pentru oricine este
obișnuit nu doar să înțeleagă propriu-zis un text,
ci, mai ales, să realizeze conexiunile necesare
cu prezentul, să îi permită textului să devoaleze
aspectele care modelează o cultură, un mod de
a gândi și de a trăi. Cu o activitate intelectuală
bogată, cu o cultură și un simț critic excepțional
autorul descrie, practic, începutul modernizării
societății românești, când elita intelectuală, de
cele mai multe ori școlită la
Viena și Paris descoperă, nu
fără oarecare oripilare, stadiul societății, mai ales al celei
rurale, în care sărăcia, boala
și stigmatizarea constituiau o
stare de fapt.
Adiacent, toate fenomenele asociate cu această stare
– igiena precară, alcoolismul,
analfabetismul – se fac simțite
din plin în societatea secolului XIX, care, departe de a fi
imaginea idilică proiectată de
o întreagă pleiadă de istorici
și scriitori (care, de cele mai
multe ori sucombă în fața
nostalgiei și a mitologiei proprii), reprezintă un peisaj cel puțin dezolant,
marcat de inechități, suferințe și vulnerabilități,
elemente care, ca întotdeauna, vor da naștere și
unor poziții ideologice extremiste, în căutarea
unui așa-zis țap ispășitor.
Firește, nu trebuie să cădem nici în capcana
auto-victimizării, pentru că situația spațiului
românesc nu era singulară. Așa cum reiese și din
excepționalele volume dedicate istoriei corpului
(coordonate de Alain Corbin, Georges Vigarello
etc.), spațiul european se confrunta în respectiva perioadă cu tot soiul de flageluri, superstiții,
lipsa igienei și condiții insalubre, mortalitatea
infantilă avea cote ridicate pe tot cuprinsul continentului, iar privirea medicilor este și ea duală,
supusă interferențelor, prejudecăților și reducționismului dar, în același timp, este încărcată
cu un mare grad de complexitate și dorință de
ameliorare. Olivier Faure, autorul capitolului
dedicat medicilor din cele trei volume despre
corp, remarca și el că „pe lângă demersul cel
mai vizibil și cel mai cunoscut, care constă în a
diviza corpul pentru a-l descrie și a-l trata mai
bine, medicii nu uită că acest corp aparține în
același timp unei persoane, că el este integrat
într-un mediu fizic și uman care îl amenință cât
se poate de mult”. Şi cei mai mulți dintre medicii
prezentați de Constantin Bărbulescu sunt foarte

preocupați de condițiile exterioare, de odăile
țăranilor, de alimentele pe care le consumă, de
alcoolism, de igiena și credințele lor, de zonele
în care trăiesc, în acest sens întocmind zeci și
sute de rapoarte, încercând să atragă sprijinul
autorităților, monitorizând obiceiurile alimentare și încercând să promoveze igiena.
Acest discurs științific, extrem de calibrat și
elaborat este prezentat de autor în partea întâi,
în care rapoartele medicilor sunt analizate și
interpretate, iar concluziile la care ajung aceștia
în ce privește situația țăranului român nu sunt
deloc optimiste: în viziunea lor, țăranul român
este prost îmbrăcat, cu o igienă precară, alimentația este una săracă și, de cele mai multe ori,
cauzatoare de boli. Este adevărat că, așa cum stipulează
și autorul, aceste judecăți
erau foarte des umbrite de o
perspectivă elitistă, medicii
adaptându-se greu la condițiile pe care le întâlneau
pe teren și operând și ei cu
prejudecăți dictate de anumite așteptări, de un anumit
orizont cultural. Totuși, chiar
judecând de la înălțimea
unui alt secol, situația este
absolut dramatică, iar o privire realistă poate fi oripilată
în continuare, pentru că, în
urma lecturii, putem observa
că, deși supusă transformărilor și anumitor impulsuri modernizatoare,
comunitatea rurală din România trăiește și
astăzi sub incidența multor fenomene observate de medicii secolului XIX, cu precădere
populația supusă unei pauperizări extreme.
În mod clar, nu este cazul să stigmatizăm și să
judecăm, înainte de toate trebuie să înțelegem
și să încercăm să ameliorăm inechitățile prin
reforme și planuri bine puse la punct.
Partea a doua a volumului este și ea una
extrem de percutantă și exhaustivă, iar prezentarea unor cazuri reale de pacienți afectați
de pelagră îi conferă și o amplă dimensiune
afectivă, empatică. Medici precum Iacob Felix,
Victor Babeș, C. Constantinescu, Nicolae
Popescu etc., inventariază cazurile țăranilor loviți de acest flagel, denumit ca „flagelul
țăranului nostru”, pentru că era cauzată de
porumbul alterat, un aliment pe care țăranul
îl consuma cu regularitate, dacă nu în exces,
iar boala are consecințe dintre cele mai teribile,
descrierile medicilor aparținând registrului
grotescului: „Prin unele sate ale Țării Românești puteți vedea târându-se niște cadavre vii
acoperite cu răni, cu pielea crăpată la mâini și
la picioare, prefăcută într-o coajă groasă la alte
locuri. Cea din urmă înflăcărare a sufletului
acelor sărmani e câteodată o nebunie letală”,
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scrie doctorul Iacob Felix.
În privința alcoolismului, situația este tot
dezolantă, alcoolul, este „lichidul socializării
prin excelență”, iar tipurile de alcool consumate indică prevalența băuturilor în cadrul
comunităților: „Săteanul consumă, în orice
regiune a țării, mult rachiu”. Printre tipuri se
numără țuica sau rachiul de prune, basamacul
sau rachiul de bucate și rachiul de tescovină sau
boștină sau prăștină. Sigur, deși alcoolismul
afectează orice categorie socială și culturală,
este deja dovedit, printr-o multitudine de studii
că pauperizarea intensifică acest fenomen, iar
celelalte fenomene adiacente – marginalizarea,
violența, boala, lipsa de igienă sunt întâlnite
cu o preponderență mult mai mare în rândul
comunităților precare din punct de vedere
economic.
Autorul, deși scrie cu acribie, empatie
și pasiune, nu idealizează această categorie
profesională, cea a medicilor, conștient fiind
că și ei sunt supuși, ca orice individ, anxietăților, prejudecăților și reacțiilor furibunde,
extremiste, iar în capitolul șase, analizează
și această dimensiune a discursului medical,
cu spaimele sale demografice pe care le consideră o repercusiune a „degenerării rasei”, a
prezenței evreiești. Este, în mod evident, o situație tragică, încărcată de multiple valențe, dar
care spune foarte multe despre obiectivitatea
și acuratețea cu care Constantin Bărbulescu
tratează acest studiu, dezvrăjind și demitizând
acolo unde este cazul, înțelegând și apreciind
în mod imparțial, analizând din mai multe
puncte de vedere, astfel încât fiecare categorie
inventariată să beneficieze de o imagine cât
mai justă, mai apropiată de realitate. România
medicilor este un volum cu adevărat fascinant,
care oferă nu doar un tablou al trecutului, ci
explicații pertinente asupra prezentului, a căror
înțelegere va determina, în viitor, atitudini,
mentalități și poziții. ■

Revista și Editura

Scrisul Românesc
CONCURS DE DEBUT

Se adresează celor care nu au împlinit 35 de ani și
nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi semnate cu un
motto, care se va regăsi, de asemenea, și pe un plic închis
atașat manuscrisului. El va cuprinde numele și prenumele concurentului, data de naștere, adresa, numărul
de telefon și premiile obținute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise,
până la data de 1 sept. 2018, pe adresa:

Revista – Editura Scrisul Românesc,

str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari va
acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune.
Relații suplimentare se pot obține la
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763

18

Nr. 1 (173) ♦ ianuarie 2018

Cezar
AVRAM

L

ucrarea deja cunoscutului istoric Dan
Botez, ultima din seria volumelor consacrate unor personalități ale istoriei
contemporane, aduce, în golul de informație
istorică românească despre cel supranumit
avocatul comunismului, Ion Gheorghe Maurer,
un important transport de date din amplul
depozit al arhivelor românești, precum și
amănunte selectate din presa vremii sau din
lucrările de specialitate referitoare la regimul
comunist. Prefațată de un cuvânt înainte al
istoricului Gheorghe Sbârnă, Ion Gheorghe
Maurer – Un intelectual la poarta comunismului (354 pagini, 7 capitole, anexe, bibliografie
selectivă și peste 554 de trimiteri) desprinde
din momentele importante ale istoriei recente
poziția asumată de cel care a fost în perioada
interbelică avocatul liderilor comuniști în
procesele intentate acestora și un important
demnitar între anii 1957-1974.
Ion Gheorghe Maurer, absolvent de liceu
militar și apoi al Facultății de Drept din
București, a profesat rând pe rând meseriile
de procuror, judecător și avocat, intrând în
viața politică, mai întâi în partidul lui Grigore
Iunian, apoi în gruparea avocaților democrați
și, începând cu finalul anilor ’40 ai secolului
trecut, în Partidul Comunist. Anii de detenție din lagărul de la Tg. Jiu l-au apropiat de
Gheorghe Gheorghiu-Dej, liderul care va
deveni pentru intelectualul comunist steaua
sa norocoasă, cel care îl va proteja și propulsa
în ierarhia partidului și statului comunist. Ion
Gheorghe Maurer îl va seconda pe Gheorghe
Gheorghiu-Dej în guvernele conduse de Petru
Groza, fiind ales la conferința partidului din
octombrie 1945 membru în Comitetul Central. Începând cu anul 1946 până în anul 1974,
cu o pauză între 1952-1957, a avut și calitatea

Gela
ENEA

despre moarte și corcoduș
moartea nu este o erezie
dacă s-ar pricepe la oameni
acuzațiile la adresa ei n-ar curge gârlă
să-i spunem codificat vidanjorul
s-o decădem din grad să-i facem fente
la patru ani
dulfa cățeaua noastră
mi-a înfipt colții în obrazul drept
cu sângele ăla am hrănit prima oară moartea
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Un intelectual
la poarta comunismului
de deputat în Adunarea Deputaților, apoi în
Marea Adunare Națională. Trecând peste
pericolul de a fi inclus în lotul Pătrășcanu, în
perioada de ample frământări existente la nivelul PCR, viitorul prim-ministru va fi ales și
membru titular al Academiei Române, ulterior
ocupând și funcțiile de ministru de externe
sau președinte al prezidiului Marii Adunări
Naționale, funcție echivalentă
cu cea de șef de stat.
Autorul prezintă, deși succint, situația României în planul
politicii externe și interne în
perioada 1961-1964, când în
fruntea guvernului s-a aflat Ion
Gheorghe Maurer. Personalitatea fostului prim-ministru
este reliefată și de implicarea
acestuia în încercarea de desprindere a României de fratele
mai mare de la răsărit. Intelectualul, din poarta comunismului
am spune noi, a fost susținătorul unei căi proprii spre comunism, fiind principalul artizan
al pregătirii și adoptării declarației din aprilie
1964. Apărător al neutralității românești, se va
remarca în calitatea de mediator în conflictul
dintre Nikita Hrusciov și Mao Zedong. Dan
Botez reușește să sublinieze rolul lui Maurer în
reabilitarea lui Lucrețiu Pătrășcanu, în organizarea plenarei din aprilie 1968 și, nu în ultimul
rând, în influențarea lui Nicolae Ceaușescu în
atitudinea acestuia față de invazia Cehoslovaciei de către armatele Tratatului de la Varșovia.
Meritele personalității analizate în volum
sunt reliefate cu obiectivitate atunci când autorul
se referă la rolul jucat de Maurer în desemnarea lui Nicolae Ceaușescu pentru funcția de
secretar general al partidului, încălcându-se

ultimul cuvânt al lui Gheorghiu-Dej, acela de a
fi urmat la conducere de către Gheorghe Apostol. Cotitura spre o dictatură autarhică luată de
Ceaușescu, după vizitele din China și Coreea
de Nord, l-au făcut pe Ion Gheorghe Maurer să
ceară eliberarea „din motive de sănătate” de la
conducerea guvernului.
Maniera originală a lui Dan Botez de a
descrie activitatea lui Maurer
este, cu obiectivitate, dezvoltată în ultimele capitole ale
monografiei. Paginile de anexe
întregesc problematica abordată, argumentând documentat
prezentarea omului politic intelectual, împătimit al partidelor
de vânătoare, om cu umor și
neconformist în epocă. Un loc
aparte în economia lucrării îl
reprezintă capitolul VII, unde
Maurer dispută un trofeu de
vânătoare cu Nicolae Ceaușescu. Tot aici este prezentată relația Maurer
– Ion Țiriac, întâlnirea dintre președintele SUA
la care acesta face glume cu substrat geopolitic, replicile acide ale primului ministru față
de unii dintre colegii săi, precum și discuțiile
dintre Maurer și Ceaușescu din timpul vizitelor
din țările comuniste asiatice.
După volumele dedicate personalităților lui
Ion Antonescu, Alexandru Averescu, Constantin Prezan, Lucrețiu Pătrășcanu și Petru Groza,
noua monografie a lui Dan Botez reprezintă
o premieră. Unul dintre importanții lideri
comuniști, juristul Ion Gheorghe Maurer – cu
plusurile și minusurile sale, este prezentat cu
o mare abilitate și calități de istoric celor doritori de cunoaștere a unui trecut dominat de o
ideologie totalitară. ■

mi s-a părut că aud aplauze
aplauzele sunt punți de aer pe care alunecăm
în conștiința colectivă

de unde greața de-atâta cultură sub lupă

să nu stai prea aproape de câini
m-a certat mama fluturând un bandaj
mă cred buricul pământului
îi răspund acum când nu mai poate să mă audă
sau doar buric mă cred
unul pe jumătate deschis
să intre aer
niciodată nu mi-a ajuns aerul
pe sub ceața ochelarilor de cinci dioptrii
în tangajul minimalismului
mă sufoc

pe dulfa am îngropat-o la rădăcina corcodușului
anul ăsta va fi țuica mai bună că toate s-au copt
raționez în derâdere față de kant
și mă uit la corcoduș cu alți ochi

nordul celorlalți

istoriile se pot sifona împreună cu toate secretele
ochii lui monroe de pildă
pretext
pentru america fabricilor de psihosotropice
nopțile
când
cavalerul tristei figuri își face harachiri
dacă pământul ar avea într-adevăr un buric
***
oare câte cârtițe ar putea să intre deodată prin el macini un pumn de somnifere în dinți
psaltire pe întuneric tocmită
crezi că este refrenul înfrângerii inamicului
dacă buricul ar fi numai un orificiu obturat
din umbră

→
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Călătoria lui Solomon

n anul 1551, Regele João al III-lea al Portugaliei decide să-i ofere un dar vărului său,
arhiducele Maximilian al Austriei. Numai
că darul e mai puţin obișnuit chiar și pentru
acea vreme: nici mai mult, nici mai puţin decât
un elefant! Prin urmare, Solomon, căci așa se
numește pachidermul destinat a fi impresionantul cadou regal, va trebui să facă o cel puţin la
fel de impresionantă călătorie de la Lisabona la
Viena, împreună cu mica suită ce-l însoţește și
mai ales împreună cu Subhro, îngrijitorul său.
Şoptindu-și la tot pasul câte ceva unul celuilalt, într-o limbă știută doar de ei doi și dusă la
perfecţiune de lungii ani de singurătate care-i
apropiaseră așa de mult, încât, adesea, puteau
comunica doar prin semne, Solomon și Subhro
vor străbate pe jos, la pas, întreaga Portugalie,
pentru a ajunge la Valladolid, vor pluti pe mare
până la Genoa, vor porni mai departe, spre
Veneţia, apoi vor trece Alpii și vor ajunge la
Innsbruck la începutul lui 1552, pentru ca, ulterior, să călătorească din nou pe apă, de astă dată
pe Dunăre, până la Viena. Acesta este, în mare,
subiectul romanului lui José Saramago, Călătoria elefantului, publicat în anul 2008. După
cum se vede chiar și dintr-o prezentare succintă,
cartea nu pare a impresiona printr-un conflict
spectaculos, nici prin personaje numeroase și
nici prin temele predilecte ale literaturii contemporane: nici urmă de scene de sex, de episoade
de violenţă, ori de prelungite dezbateri de idei
între protagoniști extrem de aplecaţi spre problematica filosofică. Cu toate acestea, Călătoria
elefantului este un roman care se citește pe nerăsuflate și cu plăcere, nu doar pentru că avem
de-a face, din nou, cu consacratele procedee ale
lui Saramago (suprimarea punctuaţiei și utilizarea ironiei mușcătoare), ci și pentru că, păstrând
de la un capăt la altul aparenţa unei lecturi de
delectare, călătoria lui Solomon are darul de a
spune mult – și multe – nu doar despre Portugalia și Europa secolului al XVI-lea, ci și despre

→ userul somnului haotic
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lumea în care trăim și despre câteva probleme
esenţiale ale oamenilor de pretutindeni.
În plus, pe parcursul textului, ne dăm
seama că, la fel ca și în multe dintre creaţiile
sale anterioare, de la Memorialul Mânăstirii
sau Istoria asediului Lisabonei și până la Anul
morţii lui Ricardo Reis, José Saramago refuză
să stabilească o graniţă foarte clară și foarte
bine marcată între realitatea istorică și ficţiune, între actul rememorării cu
accente personale și naraţiunea
cu note mitice. De altfel, după
cum autorul însuși a subliniat
– desigur, ironic – în repetate
rânduri, nu este deloc întâmplător faptul că în spaţiul cultural
iberic se folosește același cuvânt,
„historia”, pentru a exprima atât
semnificaţiile istoriei, cât și
pe acelea ale naraţiunii... Prin
urmare, călătoria elefantului,
moment atestat de documentele
istorice ale vremii, este punctată,
în romanul scriitorului portughez, cu numeroase detalii ce
ţin de domeniul ficţiunii, precum și cu date
ale realităţii epocii, cititorul având în faţă,
deopotrivă, o excelentă reconstituire a imaginii faptelor istorice, dar și a monumentelor
arhitecturale aflate pe drumul de la Lisabona la
Viena. Pregnanţa acestor detalii este evidentă
mai cu seamă câtă vreme Solomon și însoţitorii săi călătoresc prin Portugalia. O Portugalie
prezentată în toată splendoarea, dar și în tot
primitivismul localităţilor de provincie, al
moravurilor ori al mijloacelor rudimentare de
transport. Însă întotdeauna privită cu o simpatie pe care, de astă dată Saramago nu-și dă
osteneala să o ascundă deloc, romanul fiind și
o expresie a modului în care laureatul Premiului Nobel pe anul 1998 a ales să se raporteze
la acel sentiment specific ce definește lumea

sub trupuri crește o baltă neagră
vulturii
***
pe spinarea cărora își plimbaseră îngerii păzitori
îmi amintesc ultimul vis: o istorie recentă
se făcea că eram în autogara de nord a orașului năpârlesc
autobuze veneau/ autobuze plecau
***
numai al meu nu
istoria îmi face figuri
numai al meu
lipsește tocmai coasta din care mă putea naște
nu
mă putea scoate din mânecă
așa cum scoate magicianul porumbelul său
***
am plâns
jumulit de curaj
***
***
oamenii plâng când groapa de aer peste care deci singură trebuie să învăț cum să ies din
au împărățit
mine
se umple cu locatari necunoscuți
pe furiș
atunci îmbracă propria umbră
cum să intru în mintea altora luminând
căutând
atât cât trebuie să
nordul
găsesc nordul
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Rodica
GRIGORE

portugheză, și care cuprinde doze variabile de
dor și de nostalgie, cunoscut ca „saudade”...
Cu câte ceva din aparenţa știinţifică a lui
W. G. Sebald și din subtila organizare compoziţională a prozei unui Italo Calvino sau
Georges Perec, José Saramago creează, în
Călătoria elefantului, o fabulă postmodernă,
în care una dintre intuiţiile excelente ale autorului este un soi de relatare pseudo-istorică, pe
care critica literară a apreciat-o
mai cu seamă pentru „accentuata impresie anistorică” pe care
o oferă cititorului, printr-un
straniu efect de trompe l’oeil care
acţionează la nivelul scriiturii.
Fără îndoială, istorisirea epopeicei călătorii a lui Solomon
rezistă și nu plictisește nicio clipă
mai ales prin tehnica digresivă a
autorului, Saramago căutând –
și găsind! – nenumărate ocazii
pentru ca, pornind de la pretextele oferite de dificultăţile
drumului sau de complicaţiile
unei astfel de călătorii, să rostească răspicat multe și mari adevăruri ale lumii
în care noi înșine trăim ori ale unei Portugalii
confruntate cu realităţile unui prea puţin așezat
început de mileniu. Cu un zâmbet sarcastic, ni
se spune cum, ajuns în faţa altor stăpâni decât
cei cu care fusese obișnuit în însorita (prea însorita!) Lisabonă, Subhro are marea surpriză de
a i se schimba numele. De ce? Ei bine, tocmai
pentru ca integrarea sa într-un nou mediu să
fie mai ușoară!... Astfel că el devine Fritz, la fel
cum Solomon devine, la rândul său, Soliman.
Fără îndoială, orice călătorie reprezintă și
o iniţiere pentru oricine o întreprinde – mai
ales dacă o face la pas, asemenea eroilor din
acest roman, având, deci, suficientă vreme să
mediteze la cele mai diverse probleme – și sigur
că schimbarea stăpânului implică și o serie de
noi obiceiuri ori manii. „Dar nici chiar așa!”,
par a spune Subhro și Solomon, descumpăniţi
de noile identităţi pe care le primesc ca pe niște
haine de împrumut, dar pe care, dată fiind situaţia, nu au cum să nu le accepte. Cu bucurie, cum
altfel – chiar dacă bucuria e, asemenea multor
lucruri de pe această lume, doar aparentă... În
acest context, este clar că multe dintre cele mai
simple ori obișnuite sau, dacă nu, măcar explicabile reacţii ale fostului Solomon și actualului
Soliman devin adevărate miracole. Mai mici sau
mai mari – în funcţie de numărul de martori și
de amploarea manifestărilor elefantului, cum ar
fi câţiva pași mai grăbiţi pe care îi face, spre stupoarea însoţitorilor săi, ori exprimarea bucuriei
cu un vajnic sunet de trompă, care-i uluiește pe
toţi cei prezenţi. ■
José Saramago, Călătoria elefantului. Traducere
de Mioara Caragea, Iași, Ed. Polirom, 2015.
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Victor D.
PENA

Unde
Marea s-a retras, puteți trece,
Salvați câte ceva, luați-vă îngerul
ca pe o cruce purtată în spate,
luați-vă inima care se întoarce cu cheia
o dată pe săptămână, nu vă uitați
medicamentele, în special cele de
tensiune, lăsați loc pentru morții voștri,
nu-i puteți lăsa aici să-i dezgroape lupii
nu-i puteți lăsa aici să-i îngroape zăpada
eu, unul, aș lua și iubirea, așa, ca să fie,
nu știi când ai nevoie de ea, nu știi când
n-ai nevoie de ea Doamne, încurcate
sunt căile tale și greu se ajunge la tine
hai cu toții să trecem, acum că marea
e despărțită, dar unde, oare dincolo
va fi mai bine
unde să ne ducem Doamne?

Turnir
Avea armură de zale, părea o oglindă
mergătoare în lumina amiezii
și chiar a fost întâmpinat cu urale
Fața îi era acoperită de vizieră, prin
crăpăturile înguste nu i se vedeau ochii,
și mulțimea urla în delir
Era nerăbdător, bătea cu degetele înmănușate
pe coama calului,
se pregătea să ucidă
Eu venisem pe jos, în cămașă albă
cu fața descoperită,
nu purtam nicio armă
Eram calm, te căutam, iubito, cu privirea
atunci m-a lovit mișelește,
nedreaptă luptă am dus cu Timpul.



Adrian Cioroianu, Florea Firan, Carmen Firan, Adrian Sângeorzan, Ioana Crăciunescu,
Ovidiu Ghidirmic... la Colocviile Scrisul Românesc cu tema Multiculturalismul (2008)

îmi imaginam că orașul în care am crescut stătea pe apă
de acolo probabil asemănarea cu o oală
făcută de mintea mea mă urmărește și acum
să vină vara așteptată de toţi
când ne imaginam că apa ajunge până la balcoane
că nu trebuie să facem altceva decât o săritură
și duși de curentul apei să ne pierdem în larg
fascinante pisicile de apă fascinante plantele
care scoteau la suprafaţă câte o frunză
spuneam noi ca să poată respira
încă îmi imaginez orașul în care am crescut
vara pe care o așteptam toţi face ca apa
să scoată la vedere câte un vas scufundat acum mult timp
și niciodată să nu scoţi plantele din mediul lor
se vor usca și nu vor mai putea să respire
ce vieţi oribile trebuie să ducă
oamenii care nu înnebunesc niciodată
cum ar fi ca romanul unui scriitor încă necunoscut
să înceapă cu o ploaie în care stropii să aibă mărimea ochilor de vită
personajul principal să stea singur în faţa blocului
și globurile să se spargă de palmele ce miros a lavandă
nu-i așa că asta ar da o senzaţie de înec
și că în mintea personajului ar apărea probabil fisuri
pe care apa – impresionanta apă – le-ar găsi
și nu numai că ar scufunda toate gândurile aceluiași personaj
dar și romanul s-ar citi cu o singură gură de aer trasă undeva la început
și pe care nu simţi nevoia să o eliberezi
numai că peste puţin timp se aude un zgomot
și apa începe să se retragă din toate camerele minţii
scapă și singura gură de aer trasă undeva la început
și nu numai că nu se mai poate intra în aceeași stare
dar și lavanda ţinută într-un plic de ceai parcă prinde viaţă
dacă povestea ar fi spusă de câţiva privitori
ar începe cu răcoarea de afară și cu mine ce mă îndreptam
– fără să aud nimic în jur – spre marginea orașului
cum dintr-o dată a venit noaptea și totul s-a oprit
cum ei au intrat în casele lor cu lumină galbenă
și probabil au continuat cu tabieturile de dinaintea urcării în pat
dacă de acum încolo povestea se bazează pe ce spun eu
odată ajuns la marginea orașului totul îmi părea necunoscut
mai puţin vechea livadă de nuci – punct de reper al copilăriei –
acasă încă se vorbește despre închiderea termocentralei
și despre dimineţile în care ne vom vedea respiraţia –
îmi amintesc mirosul de iod și degetele negre făcute de nuci
toamna ne treceam picioarele prin covorul de frunze
ce se ridica peste noi și râzând o luam de la capăt
povestea asta a unei copilării nu de mult trecute
am găsit-o și în mintea celor câţiva privitori
într-o zi de joi când orașul s-a umplut de fumul gros
ce altădată mă prindea în patul lipit de perete

Eseu
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Julia POPESCU

Tradiția iei românești

R

omânia, țara de origine a tatălui meu, ielelor, femeile de la țară purtau ie, iar pe cap
e un loc atât de fantastic îmbibat de o coroniță de flori; ele își luau iubiții și dansau
credințe și tradiții, încât cu greu mai afară în jurul unui foc. Apoi urma o tradiție
poate fi și altfel descris; găsim, ce-i drept, bizară, macabră am putea spune întrucâtva:
printre asocieri frecvente, vampiri, ghicitoare coronițele erau aruncate pe acoperișurile caseși țigani (spre dezavuarea tatălui meu, un om lor din sat. Dacă ele cădeau pe pământ, atunci
de știință care deține de multă vreme cetățe- se zicea că moartea se va abate asupra casei acenia americană și care nu se revendică din nicio leia. Dacă rămâneau pe acoperișuri, prevesteau
identitate vrăjitorească ori mistic-arhaică). De recolte bogate și abundență. Se mai spunea că
fapt, însă, în oamenii de aici e prezentă o adâncă târziu, în noaptea aceea, cerurile se deschideau,
spiritualitate care n-are de-a face cu disneyfica- și era un timp prielnic pentru vrăji și descântece.
rea de orice fel, spiritualitate care se manifestă De asemenea, plantele care dădeau atunci roade
în moduri cu adevărat autenaveau puteri magice.
tice și magic-creatoare.
Eu însămi dețin
Ia este totemul costumului
câteva ii autentice
românești. Când le
popular românesc și imaginea
port, am un sentibinecunoscută a topului femi
nin țărănesc, cu benzi încărcate
ment deosebit: mă
de motive geometrice brodate
simt mult mai… eu
și cu mâneci lungi, extrem de
însămi. Ca și când
bogate. Ea a atras și traversat
aș fi devenit o versidiverse direcții ale spectruune transcendentă
a mea. Ființa mea
lui modei, de la brandurile
de modă de tip fast-food ca
trăiește nerelaționat,
Urban Outfitters la designeri
liberă de determiextraordinari ca Yves Saint
nări. Exist numai
în relație cu mine
Laurent și Jean Paul Gaultier.
însămi, îmi sunt
A dobândit gloria mondială
în artă, fiind atât de vibrant
propria sursă. Să fie
pictată de Matisse în tabloul
asta oare un exerRegina Maria a României
La Blouse Roumaine – ca un
cițiu de dizolvare a
eului? Sau poate o intensificare a identității
antidot la anii întunecați ai războiului.
Regina Maria a României face din ie un culturale (în opoziție așadar cu dizolvarea egosimbol personal, jurământul de credință față ului: aici ar putea fi, iată, o sursă de conflict…).
de poporul său. Însă dincolo de celebrarea pop Însă ideea nu e nouă – de a te înveșmânta cu
a iei, viața ei secretă, misticul poveștii ei s-a straiele strămoșilor tăi pentru a intra în contact
cam pierdut de-a lungul atâtor generații care cu ei. În orice caz, purtând ia, mă simt în largul
au purtat-o. Magia constă în felul alcătuirii ei. meu. Mă simt acasă.
Creată și cusută de o femeie care își scria în fapt
Căutând imagini pentru articol, mi s-a
în mod esențial pe pânză propriul ei destin, ia întâmplat un lucru nostim: am dat peste o
este un puternic mijloc de manifestare. Fiecare fotografie a Smarandei Brăescu, prima femeie
cusătură din motiv are în spate o intenție și româncă pilot și deținătoare de recorduri în
un rost în măsura în care femeia își brodează parașutism, supranumită și Regina Înălțimiacolo dorințele și voința
lor. În fotografie ea se află
prin simboluri ale fertiîn cabină, poate chiar înalității, iubirii și vrăjilor
inte de decolare. Am privit
împotriva răului – toate
poza cu atenție: expresia
feței ei cu zâmbetul acela
făcând parte dintr-un
alfabet: un copac sau o
șugubăț o arăta atât de mulramură reprezintă înțețumită de ea însăși! Trupul
lepciunea și reînnoirea;
ei întors într-o parte, ca
și cum s-ar răsuci spre
floarea soarelui semcei care o privesc și le-ar
nifică abundența – un
spune: „Pe curând și… la
simbol cu o încărcătură
aparte, dacă ne gândim
naiba! Mă duc să-mi trăiesc
la importanța soarelui în
viața!” Și părul împletit în
România, țara prepondouă codițe, așa de cuminte
derent agricolă.
și așa de mândru în același
La sărbătoarea Sântimp. Și apoi – ia. O alegere
zienelor sau, într-o altă
ciudată pentru un costum
Smaranda Brăescu în costum popular
denumire, la Festivalul
de zbor, total în afara

Julia Popescu, foto de Carly Boonparn

contextului, și totuși atât de potrivit pentru că
îi susține acest aer de provocare și nesupunere.
Mă tot uit la fotografie… și izbucnesc în
lacrimi. Ea e liberă. E fericită, fără griji, gata
să-și ia zborul, neținând cont de părerea nimănui despre ce înseamnă ca o femeie să zboare
și să sară din aeroplan, în 1920. Ea e chiar cea
care visează să fie. Iar clipa asta e înfășurată în
hlamida tuturor acestor asociații care-mi vin
acum în minte: ia și această fată vorbesc de
fapt despre tatăl meu, despre rădăcini, despre
divinul femininului și despre poate multe
altele… Prea emoționată sunt însă acum să
le pot mai bine categorisi. Iar ia este această
armură vălurită, diafană, aerată, care o apără pe
ea de orice grosolănie exterioară. O armură care
protejează și separă în același timp, asemeni

Frederick Arthur Bridgman – Românca

vălului fin dintre cele două lumi – cea fizică și
cea spirituală. Poate că fata-pilot ar trebui să fie
în costumul de zbor, protejată de temperaturile
sub zero grade… însă ea e chiar acum înfășurată într-o formă mai spirituală de protecție.
Cuvintele s-au înșiruit în scrierea mea altfel
decât le-am gândit inițial. Ia se dovedește mult
mai bogată și vie decât m-a inspirat pe mine la
început, când mi-am propus să scriu despre ea.
Aș vrea să fiu de fapt fata din fotografie,
de aceea mă ia valul... iar lacrimile îmi sunt
într-adevăr catarthice lacrimi de iubire. Simt
că o iubesc pe fata din fotografie așa cum este
și că eu însămi mi-aș dori să locuiesc în lume
în felul în care ea a făcut-o. Să regăsesc toată
bucuria, autonomia și împlinirea creativă pe
care ea le-a întruchipat. Am însă ia, am strămoșii protectori și mai am scrisul, scriitura
magică pe care o însemn pentru mine – și mă
gândesc că sunt pe drumul cel bun. ■
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a cumpăna dintre ani, pe scena Teatrului Național din București, spectacolul
cu Regele moare, de Eugène Ionesco,
în viziunea tinerilor și valoroșilor regizori
Andrei și Andreea Grosu, scenografia lui
Vladimir Turturica și light-design-ul conceput de Chris Jaeger. Gândul că e aproape
imposibil să cuprinzi într-o pagină trăirile pe
care ți le oferă atât capodopera, cât și întruparea ei într-un spectacol-eveniment, mi-a
fost învins de convingerea că mărturiile nu
trebuie să lipsească din acest spațiu destinat de revistă faptelor grele de semnificații
din viața noastră teatrală. Piesa a cunoscut
montări celebre în străinătate, dar și la noi în
țară, printre ele numărându-se și spectacolul
de la Theatrum Mundi, în regia lui Victor
Ioan Frunză, și versiunea regizorului Silviu
Purcărete, cu compania franceză Les Arts et
Mouvants. Temerile autorului legate de bătrânețe, de moarte și de solitudine, dar și aceea
inspirată de totalitarism, înfățișate cu armele
comicului și ale tragicului, într-o „filiație” de
esență existențialistă, ce îl apropie și îl distinge
însă de reprezentanți ai teatrului absurdului ca Adamov sau Beckett, ori de limbajul
caricatural al lui Jarry, din Père Ubu, și-au
aflat abordări de mare altitudine artistică și
culturală, demne de bogăția și de profunzimea
filoanelor filosofic, social, politic și moral-psihologic din piesa acestui eminent dramaturg,
aflat deasupra influențelor, a modelor și
modelelor, poate și deasupra lucrării nemiloase a timpului și a uitării. „Ceea ce, personal,
mă obsedează, ceea ce profund mă angajează
este problema condiției umane în ansamblul
ei, social și extrasocial. Extrasocialul este locul
unde omul este profund singur. În fața morții,
de pildă… Am fost întotdeauna obsedat de
moarte. De la vârsta de patru ani, de când am
știut că voi muri, neliniștea nu m-a părăsit…
Când Richard al II-lea moare asist tocmai la
moartea a ceea ce am mai scump: eu însumi
mor împreună cu el… Devin conștient de
adevărul veșnic că uităm, de-a lungul istoriilor, acest adevăr la care nu ne gândim și
care e simplu și nesfârșit de banal: eu mor, tu
mori, el moare. Frica se naște din refularea
instinctului de moarte, care există în tot ce
viețuiește… Pentru mine problema este mai
întâi de a învăța să mori… Am scris opera
asta pentru a învăța să mor”. „Conștientizarea
acestei realități se face, evident, cu emoția cea
mai profundă, cu conștiința tragică cea mai
ascuțită, cu pasiune. Arta este domeniul pasiunii, nu al învățământului școlar”.
Am evocat aceste mărturisiri ale autorului,
din Note și contranote, Fărâme de jurnal și
Între viață și vis, deoarece ele capătă o strălucită întruchipare în spectacolul de o fierbinte
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Un spectacol providențial
umanitate și remarcabilă individualitate
realizat de Andrei și Andreea Grosu. Mai
mult decât atât. Printre „temerile” autorului,
domnia sa nu se sfiește să vorbească și despre
una legată punctual de Regele moare: „M-am
întrebat adesea dacă n-am greșit făcând experiențe retorice prea literare în unele piese,
precum Regele moare. Mă tem că am fost
prea discursiv și prea limpede. Aceste piese

Scenă din spectacolul Regele moare

au fost înțelese prea devreme, prea repede și
nu mai au mister. Ele sunt acum explicate cu
foarte mare ușurință în școli, în universități”
(Convorbiri cu Claude Bonnifay). Pot afirma cu
deplin temei că acest spectacol de la Naționalul bucureștean, înnobilat în chip providențial
de o regală simplitate, se particularizează și te
impresionează tocmai prin faptul că respiră
neliniște și mister, interogații proaspete, îngemănări spectaculoase de noutate, stranietate
și familiaritate. El este pe drept cuvânt incitant, măreț și dramatic pentru că „trăiește”
alături de autor experiența și sentimentele
configurate de temele și de temerile pe care
le abordează. Iar meritele acestei performanțe
memorabile aparțin regizorilor și interpreților în frunte cu admirabilii Victor Rebengiuc
(Béranger Întâiul, Regele) și Mariana Mihuț
(Regina Marguerite, prima soție a Regelui Béranger Întâiul), ei înșiși reprezentativi
pentru puterea de a se „reinventa” odată cu
noile și surprinzătoarele conotații conferite
și personajelor binecunoscute și identității
creatoare a celor care le interpretează, alături
de care i-am apreciat și i-am aplaudat pe Ana
Ciontea (Regina Marie, a doua soție a Regelui Béranger Întâiul), Şerban Pavlu (Doctorul,
care e și chirurg, călău, bacteriolog și astrolog),
Florentina Țilea (Juliette, servitoare, infirmieră) și Richard Bovnoczki (Guardul), fiecare
impunându-se prin rigoare și ardoare, printr-o subtilă și aproape insesizabilă întrupare a
mariajului dintre umor și tragic, uneori acestea
coexistând în chip magistral, ca în dialogurile
Regelui cu celor două soții, în imobilitatea sau

în exploziile temperamentale ale guardului și,
de neuitat, în „consolările” emoționante oferite
slujnicei de Béranger Întâiul, unde mizeriile vieții se însoțesc paradoxal cu miracolul
ascuns sub banalitățile ei.
Ferit cu bună știință de teatralismul
împovărător ori de ispita unor detalii menite
să epateze și „despuiat de mantia de purpură” a protagoniștilor, așa cum dorea însuși
autorul să-și vadă opera pe scena
Teatrului „Odéon” din Paris în regia
lui Lavelli, spectacolul bucureștean
mizează inteligent și izbânditor pe
capacitatea interpreților de a înțelege în profunzime și a întrupa cu o
pilduitoare devoțiune profesională
trăirile autentice sau disimulate
ale eroilor ionescieni. Intensitatea
jocului actoricesc se traduce prin
tensiune intelectuală și emoțională
investită în atitudini, mimică, frazare și gest, de la primele replici,
până la uluitoarea „călăuzire” a lui
Béranger de către Regină pe drumul
neantului, din finalul liturgic și
devastator, totodată, când și eroii, confruntați
cu solitudinea, și cuvintele, devenite
neputincioase, și decorul atât de concret și
totuși atemporal, se cufundă lent, foarte lent
și ireversibil în adâncurile scenei, cuprinsă
și ea de întuneric. Aveam sentimentul unui
sfârșit de ceremonial, inundat de frumusețe și tăcere. Pentru mine, însă, rămâne vie
și acum acea similitudine între imaginea
reprezentației văzute și o „definiție” minunată a teatrului ideal gândită de autor: „Un
teatru nu simbolist, ci simbolic, nu alegoric,
ci mitic, ancorându-și izvorul în neliniștile
noastre eterne, un teatru în care nevăzutul
devine vizibil, în care ideea se face imagine
concretă, realitate, în care problema prinde
carne; în care neliniștea e de față, evidență
vie, enormă; teatru care i-ar orbi pe sociologi,
dar care ar da de gândit, de trăit savantului,
în ceea ce nu e savant în el, omului comun,
dincolo de știința lui”. Rămâne vie și bucuria
providențială, emoționantă a realizatorilor,
dezvăluită și ea în excelentul caiet-program
al spectacolului, împreună cu bucuria neprețuită a noastră, a spectatorilor, căci, așa cum
considera însuși autorul acestei capodopere,
„bucuria e un dar al cerului, e ca și harul,
inexplicabilă dar evidentă, sigură”. O fărâmă
de bucurie pogorâtă parcă și ea providențial
tocmai în preajma doliului național prilejuit
de săvârșirea din viață a unui om înzestrat cu
calitățile rare ale unui adevărat rege sau de
moartea Regelui Mihai I al României, înzestrat cu calitățile acelui om simplu, așa cum
l-a dorit Dumnezeu… ■
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el mai recent volum, semnat de Florentin Popescu, Povestiri din Anul
Cocoșului de Foc (2017) e alcătuit din
șaptesprezece proze scurte. Potrivit zodiacului
chinezesc, un astfel de an este „al energiilor
puternice și al momentelor rare”, iar narațiile reflectă mai multe evenimente ieșite din
comun. Ceea ce depășește rutina sau orizontul
de așteptare al cititorului reprezintă notele de
pamflet la care autorul recurge pentru a oferi
în substrat și o lecție de viață.
Primele trei povestiri (Fotografia, Funia de
usturoi, Telefonul mobil) au în centru simboluri extrem de populare, fixând firul narativ
în spații diferite, stradal, casnic și negustoresc.
Următoarele trei (Blestemul, Triumful vieții,
Un discutabil caz de malpraxis) ilustrează efectul unor forțe active, când sunt invocate, dar
nevăzute, precum blestemul, iar apoi, până la
sfârșitul volumului, povestirile sunt ancorate
în realitatea imediată, facil recognoscibilă, prin
evenimente pe larg mediatizate (despre cazurile
de malpraxis, ajutoarele europene, probleme la
angajare care duc la conflicte de interese etc.).
Conceptul filosofic și religios coincidentia
oppositorum e bine reprezentat în prima povestire, Fotografia, ai cărei protagoniști, studenta
Aurora Stănescu și „profesorul de medicină
generală, doctorul Jean Depardieu”, se angajează într-o idilă cu final neașteptat, configurat
într-o poză înrămată, așezată pe un studio.
O funie de usturoi, dusă de o bătrână la
piață, pentru a o vinde, este un prilej pentru

keanos
Revista Apostrof (nr. 12/2017) se deschide
cu editorialul Un an până la Centenar prin
care Marta Petreu propune o evaluare critică a societății românești de-a lungul acestui
secol, în timp ce Irina Petraș, urmând același registru istoric, realizează o cronică la
volumul semnat de Ioan-Aurel Pop și Ioan
Bolovan, Istoria Transilvaniei. Titlul articolului publicat de Ovidiu Pecican – Proză
proliferantă și tragic românesc – se
referă la volumul lui Constantin
Cubleșan, Dumitru Radu Popescu
în labirintul mitologiei contemporane, volum care cuprinde „o
retrospectivă a studiilor, eseurilor
și articolelor” scrise de criticul
literar de-a lungul mai multor
decenii despre personalitatea și
opera dramaturgului. La rubrica
destinată poeziei reținem poemele semnate de Paul Celan (în
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autor de a releva felul în care se poate schimba
atitudinea morală a cuiva, în contact cu mușterii, de la a spune că e usturoi din grădina ei,
ajunge într-un final, influențată de opiniile cârcotașilor, să-l declare de import. În același timp,
ca în Istoria unui galbân, de Vasile
Alecsandri, narația imortalizează
realitatea mai multor medii sociale, străbătute de precupeața de
ocazie. Pentru a depăși ofensele
care i se aduc: „Mamă, baba asta
parcă-i Muma Pădurii sau Baba
Cloanța din poveștile pe care
mi le citește tata seara când mă
adoarme” (Funia de usturoi), nu
pentru răutatea lor, fiind rostite
de un copil, ci pentru veridicitatea exprimată, bătrâna regăsește
resurse în propriul sine; înțelepciunea de a se limita la ceea ce
i-a adus traiul până acum și de a
se resemna ideii că timpul trece
la fel pentru toți: „a oftat și s-a
întors din nou cu gândul la casa și traiul ei de
la Dragomireștii de altădată. S-a văzut din nou
copilă, că a fost copilă și ea” etc.
Triumful vieții se deschide cu secvențe de o
intrigă aparent erotică, însă narația se dezvoltă
într-o direcție profund gravă. O mamă care și-a
pierdut fiul într-un accident își găsește mângâierea sufletească în efectul propriei decizii: a
salvat o viață, a altui tânăr, și poate auzi uneori
inima propriului băiat pulsând în pieptul celui

pe care l-a salvat. Când fiul „a intrat în moarte
clinică, medicii i-au propus mamei să-și dea
acordul ca inima băiatului să fie prelevată și
transplantată unui alt tânăr care avea nevoie
urgentă de altă inimă”.
Reacția lui Mihai Ianculescu, un om de afaceri, la
rătăcirea telefonului mobil,
de către copil, este conformă
celei pe care o are orice orășean ajuns în situația lui:
„și-a întrerupt concediul și
a plecat la București” pentru
a găsi o soluție de reconstituire a agendei telefonice de
care avea atâta nevoie, iar
„doamna Mariana Ianculescu
și-a jurat sieși că nu va mai
accepta niciodată propunerea de a-și petrece concediul
de odihnă la o pensiune”
(Telefonul mobil); în schimb,
pensiunea „domnului Vasile
Grigorescu a început să fie și mai rentabilă
decât înainte, o mulțime de turiști poposind
acolo curioși să vadă cât mai aproape porcul
țepos african, mâncător de telefoane mobile”.
Povestirile semnate de Florentin Popescu
au ritm, fiind axate pe realitate, pe acele evenimente chiar mediatizate. Relația dintre incipit
și deznodământ beneficiază de un artificiu
hollywoodian: surpriza apărută pe parcurs
contrazice instanța epică originară. ■

traducerea lui George State). Un
eseu documentat și interesant este
cel semnat de Corin Braga – Contra-utopii sociale în secolul XIX
și începutul secolului XX, în care
criticul realizează o panoramă a
scrierilor de acest gen, ce cuprinde
nume precum Edward Bellamy,
Jerome K. Jerome, Gabriel Tarde,
Jack London etc. Despre Jurnalul
lui Matei Călinescu scrie Iulian
Boldea, care afirmă că volumul
Un altfel de jurnal. Ieșirea din timp „este o
confesiune exemplară, dramatică, autentică, un autoportret
în palimpsest, cu scriitura
tensionată, discretă, problematizantă a unei ars moriendi”.
Revista 22 (19 dec.
2017 - 08 ian. 2018) ne propune o serie de articole ce
inventariază și analizează
cele mai recente și importante aspecte din societatea
românească, atât de ordin

politic, cât și cultural și
social. Astfel, într-un interviu realizat de Ramona Ursu
și Octavian Manea cu Ioan
Stanomir, acesta din urmă
vorbește despre „transformarea României într-o oligarhie
parlamentară” și despre violența partidelor extremiste
în istorie, în timp ce Andrei
Cornea semnează articolul
intitulat Evidențe, contra-evidențe. Despre recenta trecere în neființă a
Regelui Mihai scriu Cristian Câmpeanu și
Rodica Culcer, în timp ce Angela Gramada
scrie despre Ucraina, țara unei duble lupte,
afirmând că „deși vedem că proiectează un
discurs proeuropean, regimului politic de
la Kiev îi este greu să renunțe la cutumele
de tip sovietic”. Despre una dintre cele mai
recente apariții cinematografice românești
– Marița – în regia lui Cristi Iftime, putem
citi în articolul lui Cătălin Bogdan, care
consideră că regizorul „conferă o altă miză
stilistică banalității”. ■
Red.
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Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

Lejeritatea ludică și mistica
creștină – Vecinătăți riscante

A

sumându-mi parţialitatea ca pe
un postulat, sprijinindu-mă mai
mult pe acumularea vizual-intuitivă împrospătată mai rar decât s-ar cuveni,
mi-am propus să nu resping vreodată ceea ce
nu înţeleg, să accept și ceea ce nu îmi place,
să valorizez folosind criteriile altora dacă ale
mele mă îndreptau într-o direcţie pe care
intuitiv o apreciam ca greșită.

La Marian Zidaru, sinceritatea este
extremă, el nu doar că nu vrea să mintă, nu
doar că nu știe să mintă, ci pur și simplu nu
poate să mintă. Sinceritatea, această nobilă
calitate a spiritelor luminate,
devine în forma ei totală,
completă, paroxistică, vulnerabilizantă. Lipsită de scutul
obliterant al minciunii și perversităţii, conștiinţa umană
are nevoie de infinit mai multă
energie internă pentru a-și
atinge scopul, care, iată, datorită sincerităţii nu mai poate fi
unul meschin, devenind obligatoriu unul nobil.
Marian Zidaru alege ortodoxismul și mistica creștină
drept instrument de cunoaștere, drept unealtă, drept
metodă. Este o modalitate pe
care ortodoxia, spre deosebire
de cultul mozaic, o permite. La
evrei, cuvântul lui Dumnezeu
are nevoie de un traducător
specializat: rabinul este cel ce
face inteligibil cuvântul sacru.
În ortodoxie, o face clerul, dar
o poate face și mireanul. Acest
exces de libertate îl expune pe
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cel din urmă, de multe ori, la stări greu de
deslușit, fiind pus în faţa unor taine pe care
nu este pregătit să le decripteze.
Marian Zidaru este multiplu dăruit, are
credinţa, are stăpânirea meșteșugului și, mai
presus de acestea, are harul artistic, astfel ne
explicăm izbânzile sale până la un punct, dar
și asprele cazne pe care a trebuit să le suporte –
pentru că, în viaţă, de obicei, totul se plătește.
Artistul Marian Zidaru, cu
negândit de multă trudă, a statornicit fisuri, cu multă strădanie
a săvârșit spărturi, a produs
breșe în tenebrele ignoranţei, a
lăsat lumina să pătrundă, multă,
puţină... multă pentru noi, publicul său, prea puţină pentru artist,
hotărât în fiecare clipă să dăruiască totul, ca într-un joc de-a
totul sau nimic.
Este de așteptat ca odată
însușite astfel de acumulări,
odată dezlegate sensurile adânc
încifrate, odată desprins de mulţimea ignorantă și bigotă, odată ce ţi-ai adus
la îndemână uneltele spiritului cauţionat de
divinitate, este potrivit să îţi urmezi calea,
tenace, determinat în a dobândi fărâma ta de
adevăr. Dar nu, din dorinţa
de a fi omnireceptat, temător că s-ar putea rătăci
dincolo de zările indicibile
ale cunoașterii mistice unde
riscă să piardă dincolo de
azimut zicerea sa pe care,
este convins, are canon
să o transmită semenilor,
Marian Zidaru ezită.
Crezând că imobilitatea îl poate dezechilibra
primejdios, decide ca fără
oprire, fără un respiro să
se dedublează din mers.
Instinctiv, iraţional și intuitiv își aproprie zorit noi și
noi limbaje de comunicare.
Registrele nou atinse sunt
cu totul deferite, instrumentele schimbate, chiar
și publicul se impune necesarmente a fi altul. Marian
Zidaru decide să se adreseze unui public grăbit,
unui public produs de serie,
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exersat doar în descifrarea codurilor simple,
ce înţelege anevoie nuanţa, nepregătit să sesizeze subtextul; public sumar înarmat criterial,
crescut cu surogate, înlocuitori și substituţi,
cu arome identic naturale, învăţat să-și înţe-

leagă destinul ca pe un kit, primit ambalat, la
care, dacă va respecta instrucţiunile tehnice,
va avea satisfacţii maxime, pentru această
tipologie umană tăgada ori suspiciunea sunt
frâne, nu anticorpi. Acestui tip de public, aflat
în proliferare exponenţială se străduiește mai
nou să se adreseze Marian Zidaru.
În tot acest timp, el încearcă să își păstreze aproape și eșalonul împuţinat de
timp, dar apt încă de temeinice introspecţii,
meditaţii și inspirate analize, apt să uzeze
de instrumentul meditativ al cunoașterii.
Acestui public i s-a adresat Marian Zidaru
la început, un public căruia nu îi plac stridenţele și îi repugnă superficialul, ce nu
consideră că fiecare nedumerire trebuie
să-și găsească răspuns, că orice interogaţie
se închide necesarmente într-un verdict.
Categorie ce concede că multe lucruri trebuie
lăsate nespuse și multe întrebări pot rămâne
neformulate, că până și incertitudinea,
imprevizibilul, și conjuncturalul, puse sub
protecţia speranţei și credinţei, pot genera
pace, pot oferi tihnă, pot furniza încredere,
nu neapărat angoasă și neliniște. ■
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