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A

u trecut 30 de ani de când zeci
de mii de români au ieºit în stradã pentru a protesta împotriva
regimului de dictaturã comunistã, cerând
nu pâine sau cãldurã în case, în spitale
sau ºcoli, ci Libertate!
Trecerea timpului, firesc, a estompat
dimensiunea ºi semnificaþia evenimentului, mai ales cã multiple interese au conlucrat pentru aceasta. În plus, necontenita
schimbare a lumii aduce pentru tinerele
generaþii o perspectivã tot mai difuzã asupra momentului crucial care a marcat destinul românesc.
Sã ne reamintim cei trei „F” care aduseserã imensa majoritate a populaþiei la cele
mai umilitoare condiþii de viaþã: foamea, frigul, frica. Lipsa alimentelor de bazã: pâine,
lapte, ouã, nu mai vorbim de carne, a bunurilor de consum cotidian: hârtie igienicã,
vatã, ciorapi etc., întreruperea frecventã,
pentru ore în ºir, a curentului electric sau
gazelor, raþionalizarea benzinei la 15 l/lunã
pentru un autoturism sunt câteva exemple
pentru cei care au uitat sau nu le-au trãit.
Pentru o reprezentare mai concretã, Venezuela ne e un martor în actualitate.
Pe acest fond au intervenit, cum se întâmplã totdeauna, jocurile de interese ale
marilor puteri – tot ca de obicei, deopotrivã din Vest sau din Est – care, prin ceea ce
s-a numit „lovitura de stat” au provocat
explozia popularã ºi au orientat-o într-un
sens care era propriu momentului acela.
Dar imaginea cea mai sinteticã a evenimentelor de acum trei decenii o regãsim în
douã reacþii ale celor mulþi din stradã care
au scandat în faþa armelor îndreptate spre
ei ºi a blindatelor care îi întâmpinau sau îi
urmãreau: Libertate, te iubim/ Ori învingem ori murim! ªi, chiar în dupã-amiaza
zilei de 22 decembrie, în faþa balconului cc
al pcr de unde vroia sã vorbeascã Ion Iliescu: Fãrã comuniºti!

Ca unul care eram între cei din stradã,
eu însumi membru pcr, cred cã a fost unul
din momentele de graþie naþionalã, în care
ne-am manifestat ca români solidar, nu
pentru un interes ori ideal propriu, ci pentru unul comun. ªi pentru a nu exista echivoc, vreau sã aduc aminte nu numai cã sa strigat într-un glas, zile în ºir, Libertate,
te iubim/ Ori învingem, ori murim, dar
mai ales cã s-a ºi murit! Mulþi români, pe
tot întinsul þãrii, chiar au murit, nu victime
ale prostiei, cum încercã sã ne convingã
supravieþuitorii din laboratoarele diversiunii care a acaparat o parte a Puterii, ci
uciºi de teroriºtii care „n-au existat”!
ªi dacã stãpânii ucigaºilor din decembrie 1989 ºi o parte dintre aceºti ucigaºi
au acaparat puterea economicã, celor mulþi
ne-a rãmas ceva nepreþuit: Libertatea!
Scriu aceste rânduri ca unul care am fost
între mulþii demonstranþi aici, la Craiova,
alãturi de colegi ºi prieteni apropiaþi ca profesorul-scriitor Nicolae Pârvulescu sau pe
atunci studentul Doru Fota ori unii care nu
mai sunt printre noi, ca distinsa noastrã
colegã de la Liceul Industrial Nr. 1, Ileana
Petrescu, sau actorul de la Teatrul Naþional
Craiova, Anghel Popescu. Pentru cã au
murit lângã noi oameni care nu au cerut
decât Libertate, avem faþã de ei o datorie
mai mare decât aceea de a ni-i aminti, sã le
pãstrãm întreagã moºtenirea!
Am primit un dar sublim, Libertatea!
Ce facem cu ea? E întrebarea la care avem
de dat seamã. ªi acum, dupã 30 de ani de
la unul din momentele inspirate ale românilor care au ales Libertatea, ne putem
opri o clipã din cursa noastrã de supravieþuire individualã ºi sã ne privim ca parte a ceva mai mare ºi mai important: poporul român. Cel care a ales Libertatea ºi
Calea Europeanã.
Liberi! Români ºi europeni în acelaºi
timp!

A

pariþia ºi autonomia editorialã a „Mozaicului” – revista „particularã” care
stã sub semnul programului „neopaºoptist”, proeuropean - promovat
de Adrian Marino ºi din Bãnie – au nevoie de susþinerea Prietenilor sãi.
Abonamentul este cea mai fireascã ºi simplã formã de susþinere ºi solidaritate cu
acest proiect postdecembrist, intrat în al 22-lea an de apariþie ºi apreciat ºi dincolo
de hotare. Mulþumesc pentru colaborare domnului André Paleologue, care, venit
în þarã din Franþa, ne-a vizitat la Craiova spre a ne cunoaºte ºi ne-a încurajat sã
continuãm, devenind ºi primul abonat pentru anul 2020! De asemenea doamnei
Lucica Bianchi, din Italia, prezentã deja în „Mozaicul” nr. 10/2019. Vã mulþumim
tuturor care ne-aþi susþinut cu abonamentele dumneavoastrã în acest an! Continuãm împreunã!
Prietenii care apreciazã revista Mozaicul se pot abona pentru anul 2020!
Abonamentele se fac:
1) cu mandat poºtal pe adresa Aius Printed S.R.L., str. Paºcani, nr. 9, Craiova,
jud. Dolj, cod poºtal 200151
2) prin virament bancar, pentru Aius Printed S.R.L. Craiova, jud. Dolj,
CUI RO2307037, Nr. Înreg. Reg. Com. J16/2389/1991, cont bancar
RO23RNCB0134041636180001 deschis la BCR Craiova.
3) direct la redacþie.
Preþul abonamentului pentru cititorii din România este:
- pentru 6 luni - 49lei
- pentru un an - 98 lei
Preþul abonamentului pentru cititorii din strãinãtate este:
- pentru 6 luni - 25 euro (30 USD)
- pentru un an - 50 euro (60 USD)
Preþul abonamentului include taxele poºtale.
Pentru detalii legate de adresa de expediere a revistei ºi alte informaþii ne puteþi
contacta la tel. 0351 467 471, 0722 214 373 sau e-mail editura.aius@gmail.com
Suntem în mãsurã sã anunþãm primii abonaþi pentru anul 2020: André Paleologue,
Lucica Bianchi, Dan Gabriel Mogoº, Nicolae Pîrvulescu, Cristian Gabriel Moraru,
Fanty Grup, Turecons Proiect, Elena Pîrvu, Ramona Bãdescu, Marilena Tiugan,
Ioan Ioanicescu ºi Mihaela Berceanu. Mulþumim!
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n MIHAI NEAGU BASARAB

Pavel Chihaia – un spirit
nemuritor

L

a 23 aprilie 2012 Pavel
Chihaia a împlinit 90 de
ani. Dar, deºi s-a nãscut
în timpuri bune, nu-l cheamã
Gheorghe. Unii considerã c-ar
face parte dintr-o generaþie pierdutã. Eu nu cred cã sãrbãtoritul
de astãzi face parte dintr-o astfel
de generaþie. Generaþiile pierdute, care stârnesc mila, sunt cele
tinere actuale ºi viitoare cãrora
calculatorul le-a smuls cartea din
mânã, de-ajung bacalaureaþi fãrã
mãcar sã-ºi fi citit integral manualele ºcolare. Dar nici chiar aceste
foarte tinere generaþii nu sunt cu
totul pierdute. Doar cã valoarea,
în rândurile lor, e din ce în ce mai
rar împlinitã. Dacã n-ar avea reprezentanþi de excepþie, n-ar fi
putut formula sintagma „generaþii expirate”, referindu-se la cei
care, în loc de internet, aveau în
studiu cuvântãrile tovarãºului
Nicolae Ceauºescu ºi alte texte
echivalente.
Sigur cã domnul Chihaia, ca ºi
Tonegaru, Stelaru, Iordan Chimet, Mihai Crama, Mihai Villara
(Fãrcãºanu), Teodor Cazaban,
Alexandru Vona au întâmpinat
obstacole mai mari sau mai mici
în calea afirmãrii ºi consacrãrii lor
ca importanþi artiºti români ºi,
unii, chiar europeni. Tot aici este
inclus ºi Petru Dumitriu, care a
avut o situaþie strãlucitã sub comuniºti, pânã când s-a hotãrât sã
se stabileascã definitiv în Occident, unde mai vechii componenþi
ai exilului românesc anticomunist
l-au primit cu o estompatã, îngãduitoare semiostilitate. Cu totul
altfel decât a fost primit Pavel
Chihaia, care n-a fost criticat în
niciuna din revistele exilului la
care n-a colaborat ºi a publicat
unde i-a plãcut, luându-i-se interviuri, fiind consacrat redactor
ºef de onoare la revista Dorul din

Danemarca, vorbind la toate
posturile de radio la care ºi-a dorit, întocmai ca ºi alþi reprezentanþi ai generaþiei sale, ca de pildã, Alexandru Vona. Faptul cã
marele public expirat nu ºtie cine-i
Vona ºi nu ºtie nici cum îl chema
pe soþul Mariei, mama lui Isus
Hristos, nu ºtirbeºte decât valoarea ignoranþilor ºi nu pe a celor
pe nedrept ignoraþi de inculþi.
Sunt un înfocat, obiectiv ºi
subiectiv, admirator al lui Pavel
Chihaia. În primul rând, suntem
colegi de zodie. Apoi suntem nu
numai artiºti, ci ºi profesioniºti în
alte domenii. În sfârºit, ne-am exilat, iubind din ce în ce mai tare
România. Mi-l simt în destin un
fel de unchi spiritual, am pe undeva impresia cã la reîncarnarea noastrã precedentã am comis cam aceleaºi greºeli. Eu am fost totuºi mai
pãcãtos data trecutã, fiindcã am
crescut acum, de mic copil, printre criminali, fapt care mi-a deteriorat o parte din stil. Desigur, nici
sãrbãtoritul de astãzi n-a scãpat
nevãtãmat. Deosebita lui distincþie este prin, forþa împrejurãrilor, o
distincþie poznaºã. El e poznaº aºa
cum ariciul are þepi ºi þestoasa
carapace. E o formã de apãrare
adaptativã sau de semiadaptare
prin apãrare preventivã la o lungã
perioadã în care s-a îndeletnicit cu
fel de fel de meserii obscure, care
pe alþii i-ar fi scufundat definitiv
în anonimat.
Mi-am permis sã-l studiez pe
Pavel Chihaia ca pe-un unchi
spiritual din reîncarnarea trecutã, pentru cã romanul sãu Blocada, indiscutabil o capodoperã a literaturii române, în rând cu
ce-a dat mai bun Radu Tudoran,
îmi confirmã intuiþiile mele privind existenþa în fiecare dintre
noi a unui spirit nemuritor, care
reprezintã divinitatea eternã în

trecãtoarele noastre fiinþe pãmântene. Acest spirit nemuritor,
cunoºtea perfect ce-o sã se întâmple dupã ce am fost vânduþi
între aliaþi, sovieticilor.
Deci spiritul nemuritor din Pavel Chihaia ºtia cã dupã Blocada vine ºi-n realitate blocada, ºi
sãrbãtoritul de astãzi nu va mai
avea vreme zeci de ani sã cizeleze romane. ªi-atunci, spiritul nemuritor din Chihaia l-a pus sã dea
tot, sã scrie primul roman nu ca
primul din treizeci, ci ca mai singurul care sã-l reprezinte într-o
istorie a literaturii române destul
de sãlbaticã ºi vivace în aceastã
Europã pe care crimele diverselor revoluþii n-au reuºit s-o trezeascã prea bine dintr-un somn
care, sperãm, îi conservã disponibilitãþile de vigoare pe care i le
subestimeazã duºmanii.
Leitmotivul acestui Laudatio
îl constituie afirmaþia cã Pavel
Chihaia nu aparþine, alãturi de
Eugen Barbu, Petru Dumitriu, Virgil Ierunca ºi Marin Preda, de pildã, unei generaþii pierdute. Se
poate spune cã un procentaj important al acestei generaþii a trãit
ceva mai periculos decât se trãieºte în general. Chihaia este mai
aproape ca sãnãtate mintalã ºi
sufleteascã de Marin Preda decât de Ierunca, Dumitriu ºi Barbu, care, la începuturile lor, au
fost sincer comuniºti, sau simulanþi, deci n-au fost impecabil
croiþi de Creator. Pavel Chihaia a
ºtiut sã nu fie niciodatã comunist. Ca Marin Preda, care a trebuit sã facã eforturi supraomeneºti, ºi cu ajutorul alcoolului, ca
sã nu capituleze, împotriva voinþei lui. Fiind în acelaºi timp artist
ºi savant, Pavel Chihaia este un
enciclopedist, un cãrturar.
Pavel Chihaia a fost un scriitor precoce, adicã este un scrii-

Pavel Chihaia
Coodonator: Mihaela Albu
tor înnãscut. La 23 de ani primeºte „Premiul scriitorilor tineri” al
Fundaþiilor Regale pentru Literaturã, pentru piesa La farmecul
nopþii. Nu voi insista asupra faptului cã acest foarte prestigios
premiu a fost obþinut de mai toate vârfurile literaturii ºi filosofiei
româneºti postbelice, începând
cu Cioran ºi cu Noica. În 1947

apare romanul Blocada, pentru
care Petru Comarnescu a scris o
generoasã, dar foarte la obiect
prefaþã, apãrutã numai la ediþiile
postdecembriste ale romanului, ºi
care începe cu urmãtoarea frazã:
„Lucrarea aceasta vesteºte un
destin literar neobiºnuit ºi aduce romanului românesc o cuprindere ºi o adâncire de care
rareori a avut parte, în cei 25
de ani de structurare semnificativã.” Comarnescu a fost profund
impresionat de acest roman, dupã
cum rezultã ºi din urmãtorul pasaj din prefaþã: „Este în romanul
d-lui Pavel Chihaia aceastã
mãreþie ºi respiraþie vastã a vieþii de port modern, de colonie
strãveche, de pionierat românesc în cadre mondiale. Ceea ce
ne-a bucurat îndeosebi a fost cã
aici, în romanul Blocada, scriitorul nu a fãcut numai sã descrie
pitorescul, sã sensibilizeze înfãþiºãrile naturii, ci sã adânceascã sufletul oamenilor, descoperind mecanismul intereselor ºi
nãzuinþelor lor ascunse, urmãrind inter-relaþiile sociale, jocul
închegãrii unei lumi cu totul
deosebitã de restul þãrii noastre ºi de mentalitatea celor care
judecã numai dupã aparenþã. În
acest mod, autorul depãºeºte
preocupãrile naturiste ºi se îndreaptã spre o interpretare
umanistã a realitãþii, cãutând sã
pãtrundã sufletele oamenilor, sã
adânceascã psihologia individualã ºi socialã, sã înceapã a
cãuta articulaþiile conºtiinþei
umane, întreprinderi nu prea
obiºnuite scriitorilor noºtri.
Apoi, pentru prima oarã, mobi-

Sursa foto: adevarul.ro

(Continuare în pag.4)
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(Urmare din pag.3)
lurile economice, interesele bãneºti apar într-o configuraþie
atât de bogatã ºi pluralã, nemaifiind vorba de lupta pentru pãmânt ºi pentru cele ce ne leagã
de el. Aici este lupta pentru bani,
pentru tot ce e mobil ºi aducãtor
de putere financiarã, mai insesizabilã ºi mai tainicã.”
Dintr-o scrisoare cãtre colegul
de generaþie strâmtoratã, Ion
Negoiþescu, reþinem intenþia unei
trilogii dobrogene, cu romanul
Toragai, a cãrei acþiune s-ar fi
desfãºurat în evul mediu ºi Ovidiu la Tomis, cu acþiunea petrecându-se în antichitate. În exil, la
München, în 1986, a terminat de
scris ceea ce ar fi trebuit sã fie
romanul Cearta sufletului cu trupul. Romanul Hotarul de nisip,
(început la 26 iunie 1956, iniþial
cu titlul „Lupta cu îngerul” ºi încheiat la 21.04.1958, la Constanþa) a fost publicat la Editura Paideia în 2007, dar ºi în cadrul unei
realizãri culturale tomitane în 10
volume sub titlul generic „Opera
omnia”. Nu insistãm asupra nuvelisticii, topitã aproape integral
în romanele lui Pavel Chihaia.
Savantul specializat în Istoria
artelor în orânduirea feudalã ºia lãrgit ºi rotunjit atribuþiile de
serviciu de la Institutul de Istoria Artei, devenind o autoritate
de primã mãrime pe plan internaþional, fapt care a determinat-o pe
directoarea Editurii Albatros,
Georgeta Naidin, moºtenitoarea
spiritualã a lui Mircea Sântimbreanu, peste decenii, la conducerea acestei vetre de culturã, sã
publice în 5 volume opera de istoric mai ales al artei, mai ales
medievale, mai ales româneºti,
sub titlul „Artã medievalã”, în
1998. O parte din scrierile respective mai fuseserã publicate, inclusiv în limbi strãine, în volume
apãrute în þarã, înainte de a emigra ºi în strãinãtate, dupã aceea.
De asemenea, fac parte din cele
10 volume „Opera omnia”.
Impresionantã ne apare ºi activitatea publicisticã, de jurnalist,
a lui Pavel Chihaia, care consemneazã vernisaje de expoziþii de
picturã, reprezentaþii teatrale,
concerte, cãrþi ºi alte evenimente
editoriale, jubilee ale unor personalitãþi culturale importante, necrologuri etc. Aceastã activitate
nu face decât sã oglindeascã prestaþiile artistului ºi savantului
Pavel Chihaia în cenacluri, organizaþii ale exilului românesc anticomunist cu iz cultural sau chiar
moderat politico-spiritualo-democrat, gen Fundaþia Culturalã
Românã din Paris sau Institutul
ºi Biblioteca Românã din Freiburg
dupã reorganizare. Avem aici de
consemnat o serie de articole
omagiale, veriºoare primare cu
aceastã conferinþã, care s-au intitulat, la vremea lor: „Barbu Cio-

culescu la cei 70 de ani ai sãi”,
„Virgil Ierunca, la cei 80 de ani ai
sãi”, „Drumul fãrã capãt al tinereþii lui Barbu Brezianu” (la împlinirea vârstei de 90 de ani). La
moartea lui George Ciorãnescu la
6 februarie 1993 a publicat un
necrolog care completeazã o suitã de recenzii la diferite cãrþi ale
acestui important om de culturã
al exilului românesc anticomunist, care a condus, dupã ce l-a
organizat, cenaclul „Apoziþia” din
München, tot atât de celebru ca
acela al lui Leonid Mãmãligã din
Paris. La acest cenaclu nu numai
cã a participat activ cu producþii
proprii ºi comentarii critice pertinente, dar, când în 1988 s-a jucat,
în regia actorului Pisoski, o piesã
anticomunistã a mea pe care o
scosesem din þarã în cãptuºeala
unei sacoºe frigorifice, întreaga
familie Chihaia, trei personalitãþi
pline de talente actoriceºti, între
multe altele, au transformat respectiva ºedinþã a cenaclului
„Apoziþia” într-o veritabilã sãrbãtorire a zeiþei Thalia, consemnatã
ºi într-o emisiune a BBC-ului, la
vremea respectivã.
Un loc aparte în scrierile lui
Pavel Chihaia îl ocupã interviurile ºi scrisorile. Nu mã refer la pseudoscrisorile recenzii de cãrþi,
cum a fost de pildã „Dumitru
Radu Popa, Panic Syndrome”.
Prin diferite volume sunt presãrate scrisori cãtre Ion Negoiþescu, Ion Vlad; corespondenþa este
totuºi partea de creaþie cel mai
sãrac reprezentatã în opera tipãritã a lui Pavel Chihaia. Interviurile, mult mai numeroase, se împart în interviuri luate de Pavel
Chihaia, cum ar fi, de pildã, cel cu
pictorul Radu Maier, ºi interviuri
acordate de Pavel Chihaia, aceste fiind desigur mult mai substanþial reprezentate în cãrþile sale.
Doar cã multe din interviurile acordate sunt solicitate savantului
(Petre Oprea: Dialog despre Artã
Medievalã) sau cãrturarului (Nicolae Florescu: Cu Pavel Chihaia
despre o anume „vocaþie pentru
eternitate” sau Al. Cistelcan: În
posteritate fiecare murim singuri).
În volumul „Legendele unei lumi
posibile”, apãrut în anul 2000 la
Editura Jurnalul literar, existã o
secþiune de 50 de pagini de interviuri, la unele din cele deja anunþate adãugându-se: Ileana Corbea: Cu Pavel Chihaia despre
„treptele nedesãvârºirii”; Victoria Anghelescu: Culturile îºi vor
pãstra autenticitatea; Redacþia
revistei „Tomis”: Integrarea europeanã prin cele douã patrii
ale scriitorului exilat. În încheierea volumului Hotarul de nisip,
echivalentul moral al imoralului
Drum fãrã pulbere, elaborat de
un coleg mai pierdut din paza
Domnului din cadrul aceleiaºi
generaþii cu dificultãþi, Petru Dumitriu, mai figureazã patru interviuri: Clara Vâlsan: Pãmânt roºu
ca sângele; Ovidiu Dunãreanu:
Am fost „generaþia pierdutã”; ºi
douã cu perseverenta Doina Jela,
al cãrei tatã a fost ucis cu acte-n
regulã în urma unui proces de tip
comunist pe marginea unor „neîmpliniri” în legãturã cu canalul
Dunãrea – Marea Neagrã.
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espre viaþa ºi activitatea lui Pavel Chihaia
se poate scrie o lucrare în zece volume de câte trei,
patru sute de pagini fiecare. Cred
cã nu existã un subiect mai uºor
de epuizat decât „Ce n-a fãcut
Pavel Chihaia”. În continuare, aº
dori sã mã refer la puþinele pagini

de jurnal publicate de Pavel Chihaia, mai întâi în revista Observator din München, în aprilie,
iulie, septembrie 1992 ºi apoi în
volumul Hotarul de nisip la Editura Paideia, Bucureºti, 2007.
Aproape 20 de pagini care mi-au
adus în memorie, involuntar, sutele de pagini ale celebrului Jurnal al lui Mihail Sebastian, scris
de un artist cu 15 ani mai vârstnic, cu 20 de ani înainte de paginile publicate între timp de Chihaia. Cei doi autori sunt amândoi
foarte tineri, foarte inteligenþi,
foarte talentaþi, relativ strâmtoraþi
financiar prin conjunctura politicã ostilã fiecãruia în momentul în
care-ºi þineau jurnalul, cu succes
la femei de calitatea I-a ºi a II-a
(aºa rezultã din jurnale, eu n-am
aici nicio vinã ºi niciun merit în
clasificarea respectivelor doamne ºi domniºoare. Lipsa de discernãmânt în aceastã privinþã,
m-a împiedicat sã þin ºi eu un jurnal, la vremea potrivitã.) Amândoi ascultã plini de speranþe radio Londra, amândoi suferã de
oprimare politicã. N-aº crede cã
Sebastian era mai curajos, dar el
semnaleazã fãrã echivoc ceea ce
considerã sursa rãului. Chihaia
evocã niºte stele, destul de criptic astfel cã mai nimeni n-ar putea bãnui c-ar fi vorba de stelele
cu cinci colþuri ale comunismului
biruitor. Este de o prudenþã de
care Sebastian n-are nevoie. El
fusese doar un apropiat discipol
al lui Nae Ionescu, mântuitorul
neputincios al elitei tinerimii române ucise mai devreme sau mai
târziu fãrã niciun scrupul, fãrã
nicio simulare a legalitãþii, pur ºi
simplu prin exces de putere, de
posibilitãþi. Printr-o coincidenþã
sau prin voinþa lui Dumnezeu,
apropiatul lui Nae, Mihail Sebastian, care nu putea fi ucis nici de
amantul Lupeascãi, ºi nici de colaboratorii Anei Pauker, din spirit
de solidaritate de neam în stare
de funcþiune, a pierit zdrobit de
un camion sovietic având probabil la volan un ºofer beat. Doar
un numãr cu totul neînsemnat de
admiratori ai lui Nae au reuºit sã
scape. Este motivul pentru care
ºi astãzi multora le este fricã sã-i
recunoascã marile merite în istoria culturii ºi spiritualitãþii româneºti. Pentru cã domnul Pavel
Chihaia a fost un om prudent, în
mãsura în care aceastã prudenþã
nu-i afecta prestigiul, nu mai insist în aceastã direcþie. Dar, trebuie sã repet, cele douã jurnale
seamãnã izbitor. Aceeaºi sete de
culturã ºi, la aproape douã decenii distanþã, chiar aceleaºi lecturi
la modã, ca de pildã, Fontaine,
de Charles Morgan, pe care am
citit-o ºi eu cincisprezece ani mai
târziu din biblioteca pãrinteascã.
În legãturã cu Radu Cãplescu,
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amintirile mele de copil sunt mai
nesigure. Nu mai ºtiu dacã în
aprilie 1956, când lua masa cu
Chihaia ºi D.N. la un local, rãmãsese deja vãduv. A fost un fel de
Petru Dumitriu, ceva mai lipsit de
ºanse ºi de talente.
În aceste pagini este evocatã
activitatea profesionalã de figurant la diferite teatre a autorului.
Despre activitatea sa de caloriferist, de zidar, de muncitor necalificat, în funcþie de cât de „încãrcat” îi era considerat dosarul de
cãtre diferite servicii de cadre în
diferite momente ale tinereþii sale,
Pavel Chihaia s-a pronunþat rar,
discret, în sensul cã e bine sã se
ºtie, dar nu trebuie sã insistãm
asupra umilinþelor ºi nedreptãþilor fãcute, atunci când nu sunt
posibile reparaþii. (La urma urmei,
fiindcã totul s-a terminat cu bine,
ne putem aminti, cu o anume jovialitate, cã ºi Leonardo da Vinci
a fost caloriferistul papei.) Între
1948 ºi 1960, este arestat de douã
ori ºi eliberat din lipsã de probe.
De fapt, toate necazurile sale se
datoreazã, iniþial, faptului cã a
avut încredere în Partidul Naþional-Þãrãnesc, în valorile democraþiei autentice, chiar dacã avea
o vagã irizare rozacee, ca sã vorbim în limbaj plastic. Modestia
financiarã congenitalã trebuia sã-l
împingã spre centru stânga de
atunci. Când fac aceastã apreciere trebuie sã menþionez imediat
cã astãzi nu mai existã niciun partid mai la dreapta de poziþia fostului partid al lui Maniu ºi Mihalache. Pentru cã desfãºurarea orizontalã a opþiunilor politice, de
la dreapta la stânga, a fost înlocuitã dupã decembrie 1989 cu
verticalitatea mercurialului care
simuleazã de ochii lumii opþiuni
ºi eventuale crezuri politice.
Valoarea moralã ºi globalã a lui
Pavel Chihaia ºi, la urma urmei, a
oricui consistã în ce-a reuºit sã
salveze din ce-a avut înainte de
30 decembrie 1947 sau ce-a reuºit sã moºteneascã de la pãrinþi
ºi bunici, neapãrat cu o mândrie
care i-ar putea provoca oricând
mici necazuri.

A

m lãsat mai la urmã aspectul cel mai important al activitãþii domnului Pavel Chihaia. În 1946,
dupã îndepãrtarea sa din modesta funcþie pe care o avea la Direcþia generalã a teatrelor, unde tocmai fusese angajat dupã absolvirea Facultãþii de Litere ºi Filosofie a Universitãþii din Bucureºti, s-a înregimentat în organizaþia anticomunistã „Mihai Eminescu”, alãturi de Vladimir Streinu, Constant Tonegaru, Iordan
Chimet, „bucurându-ne de solidaritatea lui ªerban Cioculescu,
Teohar Mihadaº, Dinu Pillat,
Gheorghe ºi Lucia Fratostiþeanu”, dupã cum declarã chiar sãrbãtoritul de astãzi într-un dialog
cu Barbu Cioculescu, publicat în
Observator în decembrie 1990 ºi
republicat în Scrieri din þarã ºi
din exil, volumul al II-lea. Funcþionarea organizaþiei s-a bazat ºi
pe sprijinul pãrintelui Marie-Alype Barral, secretar al nunþiaturii
catolice din Bucureºti, care iubea
România ºi îl tradusese pe Eminescu în franþuzeºte. Toþi în frunte cu Tonegaru, care era cel mai
independent, considerau cã a
deveni sclavii sovieticilor ar fi
însemnat sã renunþe la demnitatea de oameni ºi la valorile în care
credeau membrii asociaþiei „Mihai Eminescu”. Principalele acþiuni ale acestei organizaþii erau fi-

lantropice, urmãrindu-se ajutorarea familiilor celor arestaþi de comuniºti pentru crezul lor politic,
ceea ce, în epocã, era deosebit
de periculos. Ajutoarele (medicamente, alimente, cosmetice de
primã necesitate) veneau din Statele Unite ale Americii prin legaþia belgianã din Bucureºti. De
acolo erau luate cu taxiurile pânã
în anumite parcãri de unde erau
transportate mai departe cu maºini particulare. Cred cã erau luate ºi cu trãsurile, pentru cã la data
respectivã, taxiurile din Bucureºti,
din câte îmi amintesc, erau în proporþie de peste 90% trãsuri. Îmi
mai aduc aminte cã, pânã în 1950,
apãruserã la baie, în locuinþa pãrinteascã, niºte sãpunuri ovoidale de culoare neagrã, dar cu un
miros agreabil, ºi cã mama mi-a
ºoptit: „Sunt din America!” S-ar
putea sã fi fost din cele aduse de
Mihadaº. Dar sã le dãm cuvântul
chiar celor doi aflaþi în dialog:
„Barbu Cioculescu: Vreau sã
subliniez cinstea exemplarã a lui
Constant, care nu a oprit pentru
sine aproape nimic, afarã de costumul cu care a fost înmormântat.
A fost un costum de haine ºi o
pereche de pantofi din aceste ajutoare care, în timp, cred cã au depãºit câteva vagoane. Nu a oprit
nimic pentru sine. Alerga toatã
ziua, fãcea aceste servicii cu un
devotament extraordinar. De altfel, toatã ziua lui a fost dãruitã celor apropiaþi. Rareori am vãzut un
om sã aibã o atât de mare lãrgime
sufleteascã. Am spus cã era foarte critic, dar în acelaºi timp ºtia sã
fie foarte darnic.
Pavel Chihaia: Generozitate
care i-a fost însã fatalã, deoarece
el ºi Teohar Mihadaº au cãzut
victime acestei generozitãþi avute faþã de poporul român ºi suferinþele lui. ªi, dupã ce a fost închis, toþi am trãit în teama cã va
dezvãlui ceva ºi cã îl vom urma în
închisoare. El a avut însã aceastã putere sufleteascã de a nu dezvãlui nimic ºi de a nu-i implica în
proces pe ceilalþi membri ai organizaþiei, nici legaþia belgianã.”
Teohar Mihadaº, de asemenea
un foarte talentat scriitor insuficient recunoscut ca atare, în volumul sãu de amintiri Pe muntele
Ebal, evocã cei ºapte ani de închisoare precum ºi întâlnirea cu
Tonegaru în temniþã. Tonegaru a
mai trãit 100 de zile dupã eliberarea din detenþie, murind cu 10 zile
înainte de a împlini 33 de ani.
Tonegaru a fost un om foarte serios, un ziarist de prima mânã la
Dreptatea ºi este regretabil cã în
folclorul istoriei literaturii române figureazã drept boem alãturi
de Dimitrie Stelaru care, de fapt,
numai el era astfel.
Consider cã nu se poate face
o popularizare suficientã lui Tonegaru, Chihaia, Mihadaº ºi celorlalþi luptãtori ºi martiri ai acþiunilor antibolºevice, pentru cã
o asemenea întreprindere binefãcãtoare pentru poporul român
ar duce firesc la dispariþia rãbdãrii nesfârºite cu tente tot mai
sinucigaºe a poporului român
faþã de clasa politicã, care a-ncetat de foarte multã vreme sã-l mai
reprezinte sau îi reprezintã numai dejecþiile.
Destinul biologic al domnului
Pavel Chihaia ne învaþã cã încrederea nestrãmutatã într-o victorie finalã a democraþiei, cândva
ºi undeva, este cel mai eficient
medicament nu numai pentru asigurarea sãnãtãþii operei, dar ºi
pentru prelungirea concretei vieþi
pãmânteºti.

supravieþuirea unui roman împotriva vremii –
Blocada de Pavel Chihaia

S

-ar putea spune cã prin
titlul romanului sãu,
Blocada, Pavel Chihaia
îºi desluºise, oarecum premonitoriu, imaginea – cumplit de nedreaptã – a propriului destin de
prozator, destin care, din nefericire, nu avea sã fie numai al sãu, ci
ºi al unei generaþii întregi, generaþia pe care am putea-o numi (cu o
expresie pusã în circulaþie de Gertrude Stein) generaþia pierdutã.
Seismul – pe care violentul articol
– intitulat Poezia putrefacþiei ºi
putrefacþia poeziei, semnat de
Sorin Toma la începutul anului
1948 – declanºase sinistra perioadã a proletcultismului, perioada ce
avea sã-i spulbere, pentru mult
timp din literaturã ºi pe Pavel Chihaia cu tot cu Blocada lui, dar ºi
pe alþi autori ºi cãrþi, între care
trebuie sã-i amintim pe Mihail
Villara (pseudonimul literar al lui
Mihail Fãrcãºanu) cu Frunzele nu
mai sunt aceleaºi; pe Dinu Pillat
cu Moartea cotidianã; se vor
adãuga Sorana Gurian cu Zilele
nu se întorc niciodatã, Oscar
Lemnaru cu Omul ºi umbra, sau
Petru Dumitriu cu Preludiu la
Electra ºi Euridice care apãruserã la Editura Fundaþiilor Regale.
Dar, într-un inventar al marilor pierderi ºi perdanþi pe termen lung ºi
foarte lung (în unele cazuri chiar
definitive dacã ne gândim la Constant Tonegaru, prietenul din adolescenþã al lui Pavel Chihaia) nu
va putea lipsi excepþionala carte
– Ferestre zidite a lui Alexandru
Vona, dupã cum nu ar trebui sã
uitãm vinovata ºi impardonabila
tãcere prin care s-a încercat neantizarea destinului de mare romancier al lui Lucian Blaga.
Dintr-o epistolie a lui Pavel
Chihaia cãtre Ion Negoiþescu
aflãm amãnuntele „întâmplãrilor”
semnificative care au marcat debutul sãu de romancier. Blocada,
potrivit mãrturiilor sale, fusese
scris în patru redactãri succesive între 1945 ºi 1946, într-o vreme când autorul era impiegat la
Direcþia Generalã a Teatrelor. În
februarie 1947, Petru Comarnescu i-a redactat o prefaþã (care în
fapt nu a apãrut decât în ediþia
din 1991), iar cartea a fost predatã lui Aristide Blank la Editura
Cultura Naþionalã, unde a fost
imediat trimisã la tipãrit, chiar
dupã romanul lui Mihai Villara,
Frunzele un mai sunt aceleaºi.
Astfel, apariþia Blocadei a avut
loc de Crãciunul din 1947. În legãturã cu modul în care a fost
primit romanul, autorul relateazã
în amintita scrisoare: „La începutul anului 1948 – când a avut loc
înfeudarea sovieticã definitivã a
României – au apãrut despre Blocada câteva cronici puþin convingãtoare ºi douã atacuri marxizante, ale lui B. Elvin ºi Al. I. ªtefãnescu, care reproºau lipsa de
combativitate a cãrþii, absenþa
ideologiei în serviciu cãreia se
aflau cei doi critici. Cei de la editurã mi-au comunicat apoi cã Blocada fusese retrasã din librãrii ºi
topitã, împreunã cu alte lucrãri
considerate indezirabile de cãtre
nomenclatura comunistã.” (v.
Anexa la ediþia de la Ed. Dacia
din 1991, p. 349)

Habent sua fata libelli spunea un antic adagiu latin. Iar, în
adevãrul profund al acestei rostiri, se va întrezãri întotdeauna un
sclipãt de speranþã pentru toþi
autorii ºi cãrþile de autenticã valoare cãrora vremelniciile le-au
pus sau le vor mai pune opreliºti
aberante. O ºtim din istoriile
noastre recente, unde, nu o datã,
timpurile, o anume contemporaneitate ostilã sau împrejurãrile
neprielnice de care, cel mai adesea nu am fost lipsiþi, au încercat, prin deloc inocente luãri de
poziþie, sã arunce în uitare (ºi nu
numai!) ºi oameni ºi cãrþi. Dar iatã
cã, dupã o lungã jumãtate de
veac, atât Blocada, cât ºi autorul ei reintrã – ºi chiar cu o strãlucire aparte – în actualitatea literaturii române. Cei de azi, nu
fãrã o anume uimire, îl redescoperã ºi, citindu-l, se alãturã pãrerii lui Dan Ciachir cel care, fãrã
ezitare, avea sã spunã cã este „o
carte cât o operã”.
Întins pe aproape 500 de pagini, romanul, scris la o vârstã
neverosimilã (23-24 de ani) pentru un autor, stârnise entuziasmul
lui Petru Comarnescu. Dar, aproape instantaneu, avea sã intre ºi în
colimatoarele criticii marxiste, care
cu o remarcabilã rapiditate vor
determina retragerea ºi topirea
cãrþii. ªi totuºi, în efemera ºi fulguranta „intrare-ieºire” din scena literarã, romanul a lãsat în urmã
o impresie de neºters.
La aproape ºapte decenii de
la apariþie, Blocada impresioneazã, întâi de toate, prin deplina
maturitate a scriiturii. Suflul epic
de amplã respiraþie al prozatorului se vãdeºte absolut frapant.
Siguranþa frazei, scriitura de autentic artist, stilul cu ample volute narative, în fine, personajele
conturate cu o siguranþã uimitoare pentru un tânãr care ambiþiona sã-ºi înceapã cariera cu unul
dintre cele mai dificile genuri literare. Petru Comarnescu, primul
sãu comentator, nu ezitase sã se
pronunþe spunând cã „Lucrarea
aceasta vesteºte un destin literar neobiºnuit ºi aduce romanului românesc o cuprindere ºi o

adâncire de care rareori a avut
parte, în cei 25 de ani de structurare semnificativã.” ªi iatã,
vedem astãzi, cã nici adversitatea acelor timpuri de cumplitã toxicitate – ºi pentru oameni ºi pentru culturã –, nici trecerea timpului nu au putut diminua reala calitate literarã a acestei cãrþi.
La o primã impresie, despre
Blocada se poate spune fãrã ezitare ºi cã este romanul unui anume loc, al unor anume timpuri ºi
al unor oameni asupra cãrora scriitorul s-a aplecat cu o vizibilã tentã pasionalã, încercând totodatã
sã deschidã un orizont cãtre misterioasa ºi inefabila amprentã a
tuturor acestora. Chiar dacã unii
comentatori au considerat cã aici
s-ar putea opera o apropiere de
exotismul din cãrþile semnate de
un Panait Istrati, de Europolisul lui Jean Bart sau de acel Un
port la rãsãrit al lui Radu Tudoran, accentul spiritual pus de autor în tot ceea ce încearcã sã ne
spunã este de o naturã cu totul
diferitã. El scrie sub vraja de irezistibilã magie a întinderilor fãrã
capãt din stepele acelui tãrâm din
rãsãrituri, a întunecimilor din pãmânturi, dar ºi a luminozitãþilor
solare dintre cerurile ºi þãrmurile
þinuturilor pontice. Sunt peisajele despre care mãrturisea mai târziu cã l-au „înzestrat cu o anumitã privire asupra lumii”. ªi tot
ele au „constituit o permanenþã
de-a lungul întregii vieþi” (v. Pavel Chihaia, Hotarul de nisip, ed.
Paideia, 2007, p.277). Aºa se
face cã aflãm aici o scriiturã de
facturã aproape monograficã,
unde þinuturile din preajma Tomisului capãtã contururi de
mare forþã expresivã: „Pãrea cã
soarele e mai roºu ºi mai îndepãrtat./…/ Pe aceste întinderi
aride, nu cãdea cu lunile o picãturã de ploaie ºi numai la
mari depãrtãri, se vedeau oameni plecaþi peste burdufuri,
trãgându-ºi chinuiþi apa din
izvoarele adânci ºi sãrãcãcioase./…/ aºteptau sub cãruþe
domolirea pârjolului pentru a
cosi la lumina lunii./…/ cirezi
nesfârºite de bivoli ºi cai, adãs-

tând parcã ºi ele în rãcoarea
asfinþitului./…/ Nopþile pontice,
ceþurile grele din luna noiembrie, adierile pline de tainã ale
porturilor Mediteranei, apoi
ruínele cunoscute, marmorele,
zidurile de apãrare care arãtau veºnic locuitorilor îndârjirea de a rãmâne pe petecul
acela de þãrm./…/ Aici nimic un
te fãcea sã crezi cã omul s-a
oprit vreodatã în loc, dejugând
carele, sau cã ar putea lãsa o
urmã a trecerii sale./…/ Vântul
se rãsucea în voie, domnea
absolut, înfricoºând privirile
din aceastã poartã a marei stepe rãsãritene, între Asia ºi
Mediterana.”
În scrisoarea amintitã (cãtre
Ion Negoiþescu), autorul mãrturisea: „Am scris romanul doar
dintr-o înflãcãratã admiraþie a
Dobrogei ºi a locurilor unde
mi-am petrecut copilãria ºi
adolescenþa.”
Sã mai spunem cã trimiterile la
evenimentele unui anume timp istoric (anii ’40, conflictul din Abisinia sau barajul Bosforului de
cãtre turci) sunt amintite cu o voitã inconsistenþã, date puþine ºi
abia schiþate. Însã, în acest vag,
evident premeditat, întâmplãrile
propriu-zise capãtã fluiditãþile
fluctuante ºi stranii ale basmelor,
ale unui „a fost odatã ca niciodatã” ºi, ca urmare, imprimã naraþiunii, ce se ramificã ºi rãtãceºte
mereu prin holmuri imaginare, un
pronunþat aer fantast. Din punct
de vedere compoziþional, rostul
– sugerat indirect – timpului pare
menit sã serveascã mai degrabã
unor configurãri de atmosferã,
devenitã element mai mult de coloraturã, ce susþine, într-o manierã de acompaniament sugestiv,
atât volutele narative, cât ºi credibilitatea deloc banalelor figuri
ale personajelor pe care le creioneazã. De fapt – ºi privitor la
acestea, cât ºi din perspectiva în
care se produc desfãºurãrile tramei – se poate vorbi despre o
foarte vizibilã tentã levantinã. Iar
povestaºul þine sã ne avertizeze
– ºi nu o singurã datã – cã ne
aflãm la Porþile Orientului.

Sã-l redescoperim pe Pavel
Chihaia…Acesta era titlul comentariului cu care Ion Negoiþescu se apropia de romanul Blocada. ªi, chiar de la primele rânduri, oferea cititorilor portretul
vestimentar al persanului Hvaja
al Wasiti, zaraful pe care romancierul îl construise – spune el –
„nerealist, deºi stilistic verosímil”, apelând la imaginea unei
gravuri de Rembrand. De fapt, ºi
pentru alte personaje, chiar ºi
pentru eroul principal, Hemcea,
scriitorul apelase la gravurile,
picturile ºi chiar autoportretele
marelui olandez. „În Blocada,
spune cu subtilã înþelegere a naturii demersurilor literare Ion
Negoiþescu, anacronismul un
trebuie considerat o împietate
faþã de realitatea istoricã, nici ca
o sfidare a realului în sens oniric sau fantastic./…/ Chihaia e
chiar fascinat de realitate, de
farmecele ºi posibilitãþile ei, de
unde propensiunea sa artisticã
spre pitoresc – pânã la extrem.
Dobrogea lui nu este nici invenþie literarã, nici mitologicã, în
ea amestecându-se doar vocaþia
fabulatorie cu experienþa personalã./…/ Asemenea Ciumei lui
Camus (apãrutã concomitent cu
Blocada), ca ºi altor romane tipice pentru noua literaturã a veacului nostru, Blocada este o parabolã.” (v. Anexã la Blocada,
Dacia, 1991, p. 353)
Evident, destinul literar neobiºnuit pe care Petru Comarnescu i-l prevestise în urmã cu
decenii lui Pavel Chihaia s-a
împlinit!
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Pavel Chihaia ºi
istoria modei valahe medievale

Î

n cãrþile lui Pavel Chihaia
atenþia faþã de modele vestimentare ºi de schimbãrile pe care ele le semnaleazã în concepþia elitelor sociale ºi politice
ale timpului, în Þara Româneascã, ocupã un loc important. De
aceea, atunci când el noteazã cã
„În a doua jumãtate a secolului al
XIV-lea asistãm la o importantã
modificare nu numai a costumului civil, ci ºi a celui militar”, se
poate înþelege mai mult decât
atât: anume cã, schimbându-ºi
straiele, oamenii locului ºi-au
modificat ºi felul de a gândi despre reprezentarea de sine, despre standardele de curte ale vieþii pe care o duceau, despre rosturile îmbrãcãminþii, tunsorii ºi a
ceremoniilor cotidiene ori sãrbãtoreºti în care vestimentaþia putea juca un rol.
Subiectul pare, la prima vedere, extravagant ºi riscat, mai ales
pentru cã perioada respectivã
este nu tocmai bogatã în documente iconologice sau în resurse
narative abundente în detalii. Cu
toate acestea, Pavel Chihaia se
rezumã la a fructifica izvoarele pe
care le are la dispoziþie în anii 19601970, când îºi concepe studiile.
El se aflã ºi în posesia unui limbaj
de specialitate riguros, elaborat
în ambianþa occidentalã ºi pornind de la manifestãrile apusene
ale modei de curte. Nu este de
mirare, astfel, cã el foloseºte fãrã
timiditate noþiunile pe care limbajul respectiv i le pune la dispoziþie. Vorbind despre un gisant voievodal, autorul noteazã: „Dacã
cota, surcota ºi capa pe care le
poartã personajul reprezentat în
piatrã nu pot constitui... dovezi ale
unor legãturi de modã vestimentarã cu Apusul, în schimb pelerina festonatã în unghiuri ascuþite,
care acoperã capa, deasupra umerilor nu se gãseºte – dupã câte se
pare – la reprezentãrile demnitarilor din Balcani, din a doua jumãtate a secolului al XIV-lea. În schimb,
ea apare frecvent în Europa occidentalã, cu reflexe în Ungaria ºi
mai cu seamã în Boemia. Purtarea
unor pelerine, al cãror feston se
apropie de cel al „gisantului” de
la Curtea de Argeº, de numeroase personaje care apar în Livre
de la chasse (1387-78), precum ºi
prezenþa, în aceleaºi ilustraþii, a
aceleiaºi pãlãrii înalte, care acoperea capul cavalerului reprezentat la Curtea de Argeº, ne îndeamnã sã considerãm ºi monumentul de care ne ocupãm din
aceeaºi epocã”. Se constatã cu

uºurinþã cã o consemnare ca
aceasta are la bazã observaþii meticuloase exersate pe un material
care excede cu mult arealul cultural românesc, gãsindu-ºi adevãratul reazem în orizonturile Europene, din Balcani pânã în Boemia,
dar ºi în Franþa evului de mijloc.
În consens cu cele de mai sus,
istoricul observã cã în mormintele domneºti de la Curtea de Argeº,
din ultimul pãtrar al secolului al
XIV-lea, „întregul inventar funerar, veºminte ºi bijuterii, aratã –
aºa cum s-a afirmat – nivelul înalt
de trai pentru acea vreme al familei domnitoare. Bijuteriile provin
fie din Occident, fie din Balcani,
dupã cum vãdesc inscripþiile ºi
ornamentele lor, fie din þarã, unde
se gãseau, de asemenea, meºteri
orfevri.// Dacã despre piatra de
mormânt a voievodului Nicolae
Alexandru de la Câmpulung ºi
despre cea a lui Vladislav I din
Curtea de Argeº se poate spune

cã se încadreazã stilistic pe aria
artei balcanice, piatra lui Voislav
prezintã, prin sculptura ei, caractere care se gãsesc, de asemenea,
în Occident. Monumentul presupus al lui Radu I este apropiat de
asemenea de viziunea figurativã
occidentalã a pietrelor de mormânt.// Piatra de mormânt a lui
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Mircea cel Bãtrân de la Cozia atestã, oricum, revenirea la climatul
stilistic al Balcanilor.// Costumul
ne apare occidental, atât la voievodul Nicolae Alexandru, zugrãvit în pronaosul bisericii Sf. Nicolae Domnesc, la Vladislav I, din
mormântul ctitoricesc ºi portretul votiv de pe peretele vestic al
naosului, la piatra de mormânt pe
care o presupunem a lui Radu I,
la Mircea cel Bãtrân, în portretul
din biserica bolniþei Cozia ºi biserica mare a Coziei ºi, în sfârºit,
la Mihail I, pe monedele figurative, aºa cum se va menþine pânã
la jumãtatea secolului al XV-lea
judecând dupã portretul atribuit
lui Vlad Þepeº”. De astã datã,
consideraþiile nu aduc în discuþie numai arealuri culturale întinse, ci ºi perioade de timp expandate pe cel puþin jumãtate de secol, dar tinzând sã acopere un
întreg veac important al trecutului românesc. Istoricul constatã

coabitarea elementelor balcanice
cu cele apusene în vestimentaþia
voievodalã ºi princiarã româneascã într-un secol care încã mai
însemna, deocamdatã, strãlucirea
miticã a Bizanþului ca un centru
al lumii creºtine, fie ºi sublimatã
mai ales în plan cultural ºi simbolic, datoritã slãbiciunii politice ºi
militare a Imperiului de la Bosfor.
Semnificativã este discutarea
în detaliu a reprezentãrii tipice
culturii cavalereºti medievale a
membrului ordinului ecvestru
aºezat de pe aplica de la Argeº,
operã anonimã a artei europene
a cãrei prezenþã într-un mormânt
voievodal valah este un indiciu
sigur al cinstei la care se þinea
cavalerismul – etica lui romanticã ºi, totodatã, valorile de bravurã ºi pietate pe care le presupunea – printre cei pe care, dus de
valul unor reprezentãri sãmãnãtoriste, Nicolae Iorga tentase sã
îi creadã un soi de stãpâni peste

scrisoare: Pavel Chihaia
cãtre Petru Comarnescu
10. I. 1947
Stimate domnule Petru Comarnescu,
Vã trimit alãturat manuscrisul
romanului meu Blocada, a doua
carte dupã La farmecul nopþii,
pentru care am primit premiul
Fundaþiilor Regale datoritã dumneavoastrã, acum doi ani. Despre romanul acesta v-am vorbit câteva zile înaintea primei
expoziþii a lui Dimitrie Demu, în
drumul spre ªcoala de arte frumoase, unde se aflau lucrãrile
sale. Am început Blocada prin
aprilie 1946 ºi am terminat definitiv lucrul pentru prima ediþie
la 10 ianuarie 1947. Am scris patru redactãri, fiecare cu îndreptãri stilistice, în întregime vreo
1300 de pagini. În medie am acoperit 10-15 pagini pe zi, în afara
scurtelor vacanþã meditative.
Nu aº putea afirma cã ºi curajul m-a însoþit tot timpul. De multe
ori, când nu izbuteam, aveam îndemnul sã rup totul sau sã îl predau fãrã corecturi, ceea ce ar fi fost
o mare greºealã. Nu m-am adresat
dumneavoastrã, de mic am fost
deprins cu asprimile ºi cu îndatorirea de a rezolva singur problemele când nu îþi surâde soarta. Mã
hotãrâsem ca în viaþã sã realizez
ceea ce sunt în stare fãrã a cere
bunãvoinþa cuiva.
Proiectasem sã îl închei în iunie, apoi în august, apoi în noiembrie. Dar a trebuit sã încerc
mereu de la capãt. De multe ori
am vrut sã evadez, sã fug la Constanþa, sã rãtãcesc fãrã obsesii
pe þãrmul mãrii.
Uneori lipsa de voinþã îmi înþepenea pana. Apoi singurãtatea.
Prietenii sacrificate pentru timp,
cât mai mult timp. Alteori lipsa de
voinþã. Apoi mizeria. Apoi umilinþele. Examene la care nu m-am
prezentat. Mama, bãtrânã, pe care
o vãd stând în zãpadã, la gaz,
aducând lemne, îngrijindu-mã,
fãrã admiraþie pentru munca sau
realizãrile mele. Singurãte.
Câteodatã obosealã mã îndemna sã doresc un somn fãrã
deºteptare despre care nu pot
mãrturisi într-o scrisoare. Nu am
îndemânarea scrisului ºi cred cã
mai mult datoritã îndemnurilor
dumneavoastrã am început cariera de scriitor. Piesa La farmecul
nopþii am corectat-o îndatã dupã
tipãrire ºi cred cã ºi Blocada va
avea aceeaºi soartã.
Romanul acesta îl scriam orice
guvern ar fi fost la putere. Sunt
hotãrât sã nu servesc drept afiº
de propagandã nimãnui ºi de aceea vã spuneam cã prefer o editurã
sobrã, cum ar fi Cultura naþionalã, fãrã publicitate exageratã. Prefaþa dumneavoastrã, singurul om
care a crezut în mine în timpul când
lâncezeam chinuit de îndoieli, va
fi cea mai bunã prezentare.
Câteva date biografice: m-am
nãscut la 23 aprilie 1922 în Corabia, Judeþul Romanaþi. Mama a
murit când aveam trei ani. Era o
croitoreasa sãracã, bolnavã de
tuberculozã. Tatãl meu, salariat
pe vagoanele poºtale, m-a încredinþat, în 1924, surorii sale din
Constanþa, mãritatã cu un funcþionar de la primãria oraºului.
Locuiam aproape de plaja Trei
Papuci ºi copilãria am trãit-o pe
întinderile de nisip, în lumina þãrmului pontic. Viaþa liberã mi-a aju-

tat sãnãtãþii, m-a întãrit, mi-a deschis fericite perspective.
Tatãl meu adoptiv a fost un
om bun, dar cu întreprinderi nefericite. Fusese crescãtor de cai,
cerealist, pescar, contabil. La vârsta mea de 14 ani, a cumpãrat o
micã fermã, lângã satul Palazu, în
apropierea Constanþei, unde am
locuit multe luni pe an pânã la 19
ani. Era originar din Caraomer. La
fermã, precum ºi în satul Azaplar,
unde moºtenise ceva pãmânt, am
trãit în întinderile stepei, am admirat dârzenia celor care trãiau pe
aceste pustietãþi. Cred cã descrierile din Blocada aratã simþãmintele mele. Deºi moºtenise
ceva avere, întreprinderile nerealiste ne-au statornicit în sãrãcie.
A încercat plantaþia unei mici ferme de 5 hectare, fãrã rezultate.
Târându-ºi, cu visele sale îndrãzneþe, familia în lipsuri, a fost asediat întreaga viaþã de creditori.
L-am iubit, deºi nu am putut sã-i
spun „tatã”, cum m-a rugat de
multe ori./…/
Îmi pare firesc cã nu am traversat cum se cuvine anii de liceu (ceea ce explicã ortografia
mea nesigurã). N-am primit niciodatã premiu – rãmas de trei ori
corigent – „cãzut” pe primul trimestru la patru, cinci materii, cu
perspective de repetenþie. În trecere fiind spuse, nici Facultatea
de Litere nu m-a primit cãlduros.
Am fost acceptat cu semn de întrebare, apoi prezentat profesorului Mircea Florian (împreunã cu
alþi doi nefericiþi), care ne-a spus
fãrã milã: „ªi fluturele se învârteºte în jurul lãmpii care îl ucide.”
Un merit pe care trebuie sã îl
mãrturisesc în aceastã haoticã
confesiune în miez de noapte este
cã, de la vârsta de 10 ani, am citit
fãrã rãgaz, în primul rând fascicole ºi cãrþi de aventuri, apoi autori ca Maxim Gorki, Emile Zola,
Victor Hugo.
Încã de copil m-am împrietenit
cu cei mici din vecini, cutreierând
þãrmul mãrii, castelul ªuþu, subteranele vechii cetãþi Tomis, dealul din marginea plajei Duduia.
Mai târziu, cu haimanale – unii
viitori artiºti – în cartierul meu.
Am muncit mult la romanul
Blocada fãrã a pretinde cã munca substituie talentul, dar cred cã
numai voinþa ne poate deschide
calea înfãptuirilor. Nu mã atrag
abilitãþile, nesinceritãþile, compromisurile. Am cãutat sã fiu mereu consecvent opiniilor proprii,
credincios mie însumi. Totodatã
sã ajut altora, celor care îºi propun sã facã binele.
Când privesc în urmã nu pot
afirma cã am dus un trãi fericit.
Am trãit singur, mãcinat mai mult
de iluzii decât de proiecte creatoare. Am citit multe cãrþi de literaturã – nu toate valoroase – am
umblat mult pe jos, am visat: iatã
viaþa mea./…/
Nu ºtiu dacã ceea ce scriu va
rãmâne, dar singurãtatea din adolescenþã ºi vuietul ierburilor din
timpul nopþii cred cã mi-au fost
prezente ºi înaintea foii albe, m-au
întãrit, m-au purtat dincolo de
lumea celor trecãtoare. Primele
mele lucrãri literare îmi amintesc
de ferma de la Palazu. Mai târziu,
cel care am trãit în þinutul dobrogean, am scris ºi despre sufletele
oamenilor.
Primele mele compoziþii sunt
desigur stângace. În clasa a ºasea

de liceu am publicat în Revista
noastrã trei schiþe. Nicolae Vasiliu, profesorul de limba românã –
la care nu aveam totuºi notã de
premiant – a spus cã voi fi un
remarcabil scriitor. În Bucureºti,
în timpul rãzboiului, la Facultatea de Litere, am trãit într-o cocioabã dãrãpãnatã, împreunã cu
fostul meu coleg de liceu, pictorul ªerfi ªerbãnescu. Mã atrãgeau expoziþie de picturã ºi concertele (cel mai bun prieten al meu
din liceu a fost ªtefan Remencoff, plecat în Bulgaria, unde a
devenit un mare compozitor). Am
fost mereu prezent la cursul de
Istoria artei al profesorului
Gheorghe Oprescu, ºi esteticã, al
lui Tudor Vianu. Într-unul din
seminariile de esteticã, prezidat
de Raul Teodorescu, care a elogiat o interminabilã ºi cenuºie
cronicã cititã de o studentã, am
protestat curajos indiferent de
consecinþe. Independenþa opiniilor se împerechea cu mulþimea lecturilor ºi cu foamea. Eram altul.
Într-o zi, a intrat în camera
noastrã un lungan sfrijit, cu o
bascã îngustã ºi pantofi albi de
tenis, bâlbâit, râzând în neºtire,
înjurând, povestind aiureli, însã
foarte inteligent ºi cu o inimã de
aur: Constantin Tonegaru. Însoþit uneori de un tânãr pretenþios,
mormãind citate dupã autori englezi, de care habar nu aveam,
descriind tablouri de Picasso:
Valeriu Popovici.
Altãdatã am suit într-un fel de
coteþ de porumbei. Aºezaþi în
apropierea locuinþei noastre –
cartierul Gãrii de Nord – ºi am întâlnit un tânãr grãsan, aproape
chel, care lipise de perete poza
lui Napoleon (cu care semãna
oarecum) ºi câteva reproduceri
dupã Rembrand. Apoi un vraf de
volume ale sale, nevândute, pe
duºumea ºi, în mijlocul coliviei,
un lighean cu smalþul sãrit – care
m-a impresionat îndeosebi – plin
cu urinã. Trecãtoarea locuinþã a
lui Dimitrie Stelaru.
Neavând un ban, vindeam tablourile bietului ªerpi, care ºi-a
înjumãtãþit de multe ori pâinea,
fiind mai rezistent. În afarã de
deºertãciunea gloriei din seminarii, studiile din anii facultãþii miau folosit. Expoziþiile ºi articolele
de istoria artei m-au îndemnat sã
public ºi eu cronici plastice. Pânã
într-o zi când, amintindu-mi de o
piesã de teatru, Viaþa ascunsã,
scrisã cu trei ani înainte, am scoso din sertar ºi am încredinþat-o
(pentru a fi dãruitã dumneavoastrã) d-lui G. Dinu, de la Timpul,
unde publicasem câteva cronici
ºi care m-a întrebat de ce nu scriu
ºi literaturã. – Am scris o piesã
de teatru, am rãspuns. – Ai arãtat-o cuiva? – Da. (Nu am mãrturisit cã, în realitate, Ion ªahighian, Camil Petrescu, Alice Voinescu ridicaserã din umeri. Primul nu a citit-o ºi mi-a pierdut
prima parte, al doilea mi-a trimis
o c.p. în care evoca „lipsa de
timp”, a treia „cã am umor” ºi mã
sfãtuia sã mã îndepãrtez de viziunea sumbrã. Destãinuisem prima lucrare, se pronunþaserã, era
limpede cã nu voi face carierã în
literaturã. ªi apoi, mã satisfãcea
adulaþia pictorilor, felul cum eram
primit în expoziþii, micile satisfacþii deºarte. – Nu vrei s-o arãt ºi
lui Petru Comarnescu? (Hm, gândii, a tradus o carte extraordina-

rã, Straniu interludiu, vine din
America ºi oamenii noi îºi apropie un romantism, cu trãsãturi
înalte ºi pline de poezie totodatã.
S-ar putea sã îl mulþumeascã ceea
ce am scris).
Am venit a doua zi cu piesa,
i-am înmânat-o, fãrã mari nãdejdi,
am plecat într-un sat, la înmormântarea tatãlui meu adoptiv.
Dupã întoarcerea la Bucureºti,
urcând la dl. Dinu, sã îi duc o cronicã plasticã, i-am amintit de piesa mea. – Du-te la Fundaþiile Regale, vorbeºte personal, mi-a
spus dânsul.
ªtiþi ce au urmat. Mi-aþi trimis
o scrisoare în care vã adresaþi
unui necunoscut care nu publicase mai nimic. „Aveþi calitãþi pe
care nu le-am întâlnit la niciunul
din scriitorii noºtri.” „Sunt sigur
cã veþi ajunge unul din scriitorii
noºtri de seamã.” Mi-aþi asigurat
un trai decent.
De la rândurile acestea, am
pornit într-o luptã pe viaþã ºi pe
moarte care se va deduce din
mulþimea foilor scrise numai în
doi ani. M-aþi îndemnat sã închei
o piesã de teatru pentru a fi tipãritã de editura Fundaþiilor Regale, am realizat-o, am scris o serie
de nuvele repetând textul de nenumãrate ori. Temele îmi pãreau
interesante, dar meºteºugul îmi
lipsea. Pentru a mã deprinde sãmi mãrturisesc sentimentele prin
literaturã, nu mai frecventam concertele, expoziþiile, care îmi luau
mult timp. Am muncit zile întregi
ºi nopþi, totuºi sunt departe de a
fi stãpân pe meºteºugul meu. Nu
este numai stilul, dar ºi taina compoziþiei, a conflictelor, a armoniei.
Mã gândesc la prietenii pe care îi
admir pentru arta lor. Mã voi
odihni douã-trei sãptãmâni, apoi
voi lua-o de la capãt. Adevãrata
viaþã nu poate fi decât dãruire.
Nicio rãsplatã nu ar fi prea mare
pentru obsesiile ºi chinurile îndurate pentru zidirea voluntarã în
turnul lui Hugolin. Ceea ce-i mai
ciudat, cã ele s-ar putea sã fie
zadarnice. M-am deprins însã cu
aceste riscuri ºi cred cã fãrã ele
viaþa mi-ar pãrea goalã de sens.
Voi muri într-o zi, dar pe cuvântul
meu, nu mã voi da bãtut.
Pavel Chihaia
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pãstori ºi turme puþin mai bogaþi,
dar în principiu, ducând aceeaºi
viaþã simplã ºi fãrã pretenþii ca
supuºii lor. Dimpotrivã, asemenea
mãrturii atestã existenþa în sec. al
XIV-lea ºi al XV-lea, a unei aristocraþii princiare de cea mai europeanã þinutã ºi cu gusturi perfect compatibile, chiar similare, cu
ale caselor domnitoare europene
din aceeaºi perioadã. ªi nu este
de mirare, cãci – lucru care adeseori se uitã – Basarabii au fost
dinaºti înrudiþi prin mame ºi prin
soþiile lor cu case nobile din preajmã (Ungaria, Serbia etc.).
Iatã-l pe Pavel Chihaia comentând, deci artefactul menþionat:
„La aplica gãsitã în mormântul de
lângã stâlpul de nord-est al naosului bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeº ºi care
reprezintã un cavaler în odihnã...,
distingem acest «parament», adicã o «cotã» de arme, lungã pânã
la pãmânt, care avea funcþia sã
protejeze picioarele cavalerului
urcat pe cal”.
Partea inferioarã a „paramentul”-ului figurat pe aplica de la
Argeº este prevãzutã cu o serie
de plachete metalice, asemãnãtoare celor de pe jupa de piele a
cavalerului reprezentat pe monedele cu efigie ale lui Radu I, observã Pavel Chihaia, trimiþând la
alte piese reprezentative ale aceleiaºi epoci istorice atât de puþin
ºi de aproximativ cunoscute:
moneda lui Radu I. „Este de la
sine înþeles cã „paramentul” stânjenea pe cãlãreþul coborât din ºa;
aplica de la Curtea de Argeº consemneazã un moment în care cavalerul se odihneºte înainte de a
încãleca din nou. În partea stângã a jupei de piele cu lame de oþel,
aproape de ºold, „efigia” se regãseºte ºi ea, ca o componentã a
reprezentãrii þinutei cavalereºti.
Chiar dacã meºterul necunoscut
care a confecþionat aplica a aparþinut vreunui atelier din Europa
apuseanã sau Centralã, ori dacã
aplica a fost fãuritã în vreun atelier sãsesc din Braºov ori din Sibiu, semnificativ rãmâne cã artefactul s-a gãsit în mormântul princiar de la Argeº, semn cã pentru
cel acompaniat de ea în eternitate, realitãþile simbolice surprinse
de preþiosul obiect au fost socotite ca fundamentale. Ea poate fi
deci socotitã, aºa cum a fãcut
Pavel Chihaia, o mãrturie reprezentativã pentru orizontul reprezentãrilor de la curtea domneascã din þara de la sudul Carpaþilor
în ultima parte a sec. al XIV-lea.
Pentru descifrarea atentã a
contribuþiei lui Pavel Chihaia la
cunoaºterea evului nostru mediu
s-au operat, deocamdatã, doar
începuturile, urmând ca anii ce
vin sã aducã mai mult ºi mai bine.

m iºcarea ideilor
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organizaþia „Mihai Eminescu”

N

u am þinut jurnal între
anii 1945 ºi 1946 ºi
corespondenþa din
aceastã epocã publicatã în parte
în volumul Treptele nedesãvârºirii nu destãinuie, cum îmi pare firesc, având în vedere vigilenþa securitãþii, mai nimic despre organizaþia anticomunistã „Mihai Eminescu”, din care am fãcut parte.
Conturarea acestei rezistenþe
intelectuale la agresiva dominaþie sovieticã (care ºi-a apropiat
treptat tot mai mulþi scriitori ºi
artiºti, dispuºi sã se renege pe ei
înºiºi ºi credinþa în valorile tradiþiei europene pentru mãrunte privilegii), a avut loc în cercul colaboratorilor revistei Kalende,
condusã de criticul literar Vladimir Streinu, importantã personalitate a Partidului Naþional-Þãrãnesc, precum ºi în casa Luciei ºi
lui Gheorghe Fratoºtiþeanu, remarcabil loc de întâlnire al adversarilor ordinei comuniste. De
fapt, scriitorii apropiaþi de Vladimir Streinu ºi de revista Kalende
frecventau ºi casa familiei Fratoºtiþeanu, dupã cum pãrintele Mãrie-Alype Barral, unul dintre iniþiatorii organizaþiei „Mihai Eminescu”, se aflã în strânsã relaþie
cu ambele aceste cercuri de intelectuali, care înþelegeau sã lupte
împotriva impactului sovietic ºi
a ideologiei marxist-leniniste.
Deoarece activitatea lui Vladimir Streinu ºi a colaboratorilor
revistei Kalende, precum ºi ziarului Dreptatea, unde au scris,
în afarã de Vladimir Streinu, ªerban Cioculescu, Constant Tonegaru ºi Iordan Chimet, sunt cunoscute, voi evoca pe obiºnuiþii
casei lui Lucia ºi Gheorghe Fratoºtiþeanu, din perioada 19451952, pânã în septembrie 1952,
când cei doi au fost arestaþi iar
locuinþa lor devastatã ºi intratã
în patrimoniul Securitãþii.
De altfel, din 1945 pânã în martie 1949, când a fost de asemenea arestat, Constant Tonegaru
a locuit în aceastã casã primitoare din strada Sofia 2. Eu am frecventat-o zilnic, cu luminoasã
afecþiune pentru aceºti oameni
deosebiþi, iar Dimitrie Stelaru se
bucura ºi el de o generoasã ospitalitate. Gheorghe Fratoºtiþeanu
îºi fãcuse studiile de geologie în
Germania, la Freiburg- im-Briesgau, iar soþia sa Lucia fusese
doamna de onoare a reginei Maria. De aici prietenia strânsã cu
Eleonore de Wied, nepoata Reginei Elisabeta, cãsãtoritã cu Ioan
Bunea. Foarte apropiat de familia Fratoºtiþeanu a fost ºi Michel
Gr. Sturza, de înaltã spiritualitate,
elan tineresc ºi curaj de a înfrun-

ta adversitãþile comuniste, de
care m-a legat o trainicã prietenie. Profesorul Ion Petrovici, ale
cãrui cursuri de Istoria filosofiei
le-am urmat la facultate între anii
1941 1944, era, de asemenea, un
obiºnuit al casei ºi ocupa întotdeauna locul de onoare. Nicolae
Miºu fusese diplomat ºi scria o
prozã rafinatã, cu ecouri baudelairene, iar I. Vasiliu, fost ministru al României la Vatican, purta
în buzunarul interior al hainei
cunoscuta poemã a Christinei
Rossetti Remember me, pe care
m-a rugat sã i-o traduc. Alexandru Tzigara-Samurcaº îºi citea
poemele concepute ca lieduri,
scriitorul Dinu Pillat, sculptorul
Gheorghe Anghel, istoricul prieten Nãsturel, genealogistul George G. Florescu ºi fiicele sale, generalul Aurel Racoviþã, Petru
Oteteleºanu erau printre cei mai
des întâlniþi oaspeþi ai casei Fratoºtiþeanu.
Dupã rãzboi, Lucia ºi Gheorghe Fratoºtiþeanu au mãrturisit
pentru confesiunea catolicã ºi se
aflau în strânsã legãturã cu monseniorul Vladimir Ghika, MarieAlype Barral, secretarul nunþiaturii catolice din Bucureºti, cu
preoþii Francisc ºi François, de la
biserica alãturatã casei lor, Saint
Vincent de Paul, cu pãrintele
Agenor Danciul (fratele Bob),
care a fost coleg de facultate.
În anul 1946, din discuþiile
purtate de cãtre Vladimir Streinu,
Constant Tonegaru ºi pãrintele
Marie-Alype Barral, s-a conturat
înfãptuirea unui cerc de solidaritate moralã ºi materialã pentru
ajutorarea intelectualilor nãpãstuiþi de comunism ºi familiilor celor aflaþi în închisori. Activitatea
acestei organizaþii a fost hotãrâtã în casa parohialã de lângã Biserica Sfântul Iosif, la care au
participat, în afarã de pãrintele
Barral, Vladimir Streinu, ªerban
Cioculescu, Costant Tonegaru,
Iordan Chimet ºi subsemnatul.
Îmi amintesc în legãturã cu denumirea demersului nostru, ca
simbol al respectãrii tradiþiei, primejduitã de nouã ordine comunistã, apoi ca un elogiu pentru
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activitatea pãrintelui Barral, care
a tradus în franþuzeºte poemele
lui Mihai Eminescu, s-a stabilit
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ca cercul sã poarte numele marelui poet.
Am evocat în mai multe articole publicate în exil ºi în cãrþile
care mi-au apãrut dupã decembrie 1989, activitatea cercului
„Mihai Eminescu”, între anii 1946
ºi 1949, când Tonegaru a fost
arestat, ºi care a constat într-o
opoziþie fermã pe plan cultural (fie
în cadrul revistei Kalende, fie al
Partidului Naþional Þãrãnesc), cât
ºi prin ajutorarea celor persecutaþi de regim.
Pachetele cu alimente, îmbrãcãminte, medicamente, venite la
legaþia belgianã (care se afla, ca
ºi în prezent, pe bulevardul Dacia, numãrul 32), din USA, Franþa ºi Belgia, datoritã apelurilor
pãrintelui Barral ºi relaþiilor sale
personale (de origine belgian,
aparþinea ordinului asumpþionist,
ca ºi pãrinþii Francisc ºi François,
de la biserica Saint François de
Paul) erau încãrcate de noi în taxiuri, opream taxiurile dupã câteva sute de metri, apoi ne suim în
maºini particulare ºi duceam darurile fie în subsolul Facultãþii de
medicinã, fie în casa Fratoºtiþeanu. Profesorul Gr. T. Popa a luat
asupra-ºi acest mare risc, ca ºi
fiul sãu Tudor, actorul de mai târ-

ziu care, în epoca activitãþii noastre, intenþiona sã urmeze pe tatãl
sãu, fãcând tot felul de experienþe de biologie în chiar subsolul
în care depozitam pachetele, fiind ajutat ºi de sora sa Marilena,
o tânãrã plinã de curaj.
Persoanele invitate de noi îºi
ridicau darurile noaptea, pentru
a nu se întâlni cu studenþii care
frecventau facultatea. A fost o
legãturã între cei care mãrturiseau
pentru valorile europene, pe care
nu le-au trãdat, o încurajare pentru ei ºi puntea unei mari speranþe care pânã la urmã s-a dovedit
zadarnicã deoarece Occidentul în
care au crezut i-a pãrãsit.
Organizaþia „Mihai Eminescu”
a dãinuit pânã în martie 1949, când
Constant Tonegru (care a transmis un pachet cu medicamente
primit prin Ambasada belgianã lui
Teohar Mihadaº, iar acesta, la
rându-i, unui farmacist aflat în
legãturã cu luptãtorii anticomuniºti din Munþii Apuseni) a fost
arestat, nu mult dupã ei urmând,
sub diferite învinuiri, Dinu Pillat,
soþii Fratoºtiþeanu, Vladimir Streinu, pãrinþii Francisc ºi François.
München, aprilie 1999

Pavel Chihaia ºi vocaþia pluridisciplinaritãþii

D

acã în cultura noastrã
„literaturocentrismul”
a marcat modernitatea,
literatura ocupând, cum observa
C. Noica, „atât de mult loc /…/, în
timp ce ºtiinþa ºi alte preocupãri
serioase sunt absente”, istoricul
ºi scriitorul Ovidiu Pecican a ales
sã prezinte – în volumul apãrut
anul trecut la editura „Mega” –
în principal latura de cercetãtor/
om de ºtiinþã a unei importante
personalitãþi contemporane, Pavel Chihaia, care a trãit o parte
din viaþã în România ºi cealaltã
în exil.
Autorul, încã din „Cuvântul
înainte”, avertizeazã cititorul cã
Pavel Chihaia este unul dintre „istoricii merituoºi ai perioadei postbelice”, faþã de care nu s-au întreprins încã monografii cu scop
principal de cunoaºtere ºi a prezentului nu numai a unor „epoci
ºi personalitãþi mai îndepãrtate”.
Acesta este, se înþelege, motivul
principal pentru care Ovidiu Pecican a ales sã se dedice studierii
„prestaþiei istoriografice a cercetãtorului Pavel Chihaia”; mai este
însã un motiv – afinitatea autorului (el însuºi scriitor ºi istoric)
cu profilul complex al celui care
„înainte de a se redefini ca istoric, a început prin a fi tânãr romancier ºi traducãtor de poezie.”
Prin volumul Pavel Chihaia.
Aventurile vocaþiei, dedicat istoricului „exotizat” 20 de ani în
exil german, având astfel ºi întreaga operã interzisã, Ovidiu Pecican realizeazã, alãturi de cei care
i-au editat opera, au scris despre
cãrþile lui sau i-au luat interviuri,
o „întoarcere acasã” a exilatului,
mai exact „în interiorul ºtiinþei istorice cãreia îi aparþine cu depline certificate de autoritate.”
Contrar structurii obiºnuite a
studiilor monografice, volumul
nu începe cu o informare bio-bibliograficã, foarte necesarã de
altfel pentru un autor interzis în
perioada comunistã. Este preferatã plasarea acestui scurt capitol în Anexa alcãtuitã de Ghizela
Cosma ºi Ioan Tomoiagã. Aceastã sintezã bio-bibliograficã vine
însã în întâmpinarea cititorului
grãbit sau pentru cel care numele ºi activitatea lui Pavel Chihaia
sunt necunoscute. ªi astfel, biobibliografia anexatã la sfârºit
poate fi începutul. Aºadar acest
cititor se va familiariza mai întâi
cu principalele puncte de reper
ale biografiei lui Pavel Chihaia:
naºterea în 22 aprilie 1922 la Corabia, cursurile ºcolare apoi la
Constanþa, Facultatea de Litere
la Bucureºti, implicarea în asociaþia anticomunistã „Mihai Eminescu”, arestarea în câteva rânduri, muncile necalificate, angajarea la Institutul de Istoria Artei,
iar de aici începutul activitãþii de
cercetãtor în istorie cu axarea pe
istoria medievalã, doctoratul la
Sorbona ºi apoi din 1978 exilul,
cu o bogatã activitate în planul
cercetãrii, dar ºi ca jurnalist radio
ori colaborator la diferite reviste;
dupã 1990 revenirea periodicã în
þarã ºi publicarea operei sale la
Constanþa, Bucureºti ºi Iaºi.
Acestea ar fi pe scurt principalele repere biografice pe care apoi,
într-un fel original, urmând un fir
nevãzut cronologic, detalierea ºi

analiza activitãþii operei lui Pavel
Chihaia se face pe capitole, cu
analiza aprofundatã a contribuþiei cercetãtorului în domeniul
medievalisticii.
Cartea se adreseazã de acum
cititorului oarecum familiarizat cu
reprezentanþii exilului, întregul
volum nefãcând altceva decât sã
dezvãluie – pas cu pas – „vocaþia
pluralã” a cãrturarului, a „scriitorului reprimat, care a avut puterea
de a se reinventa dupã un ciclu
de doisprezece ani de anonimat ºi
scufundare socialã totalã.”
Firesc însã pentru autorul studiului dedicat unei personalitãþi
„complexe”, cum a fost Pavel
Chihaia, a fost sã înceapã prezentarea cu capitolul „Între istorie ºi
literaturã”, prilej pentru o scurtã
trecere în revistã a istoricilor care
au scris ºi literaturã sau a scriitorilor care au rãmas în cultura românã ºi cu lucrãri ºtiinþifice. Pavel Chihaia nu a venit astfel pe
un teren gol, valenþele sale vocaþionale vizând multidisciplinaritatea: de la poezie la muzicã, de
la literaturã la arta plasticã, ajungând apoi la o reinventare – ca
istoric. „Pregãtirea lui anterioarã
într-ale disciplinelor umaniste îi
asigurã un fundal intelectual de
bunã orientare europeanã, cu
acces la marea culturã, dar nu ºi
specializarea pretenþioasã care îi
era indispensabilã” afirmã, pe
bunã dreptate, autorul monografiei. „Mi-a trebuit câtva timp sã
mã dezmeticesc”, rememora ºi
viitorul istoric, dar „luând lucrurile în serios”, cum se autocaracterizeazã, a ajuns la specializarea
reflectatã în lucrãri de referinþã.
Pentru exemplificare alegeam sã
citãm din ultima parte a volumului – „Activitatea ºtiinþificã ºi literarã”, o „oglindã” pe 30 de pagini a titlurilor semnate de Pavel
Chihaia – de la Din cetãþile de
scaun ale Þãrii Româneºti, în
1974, ediþia a treia în 1998, la De
la Negru Vodã la Neagoe Basarab. Interferenþe literare artistice în cultura româneascã a Evului Mediu, din 1976, la Tradiþii
rãsãritene ºi influenþe occidentale în Þara Româneascã (ediþia
întâi în 1983, a doua 1993) la Sfârºit ºi început de ev. Reprezentãri
de cavaleri la începuturile Renaºterii (1977) ori la Lecturi despre Þãrile Române în Evul Mediu, Portrete de voievozi din
Þara Româneascã, Þara Româneascã între Bizanþ ºi Occident,
toate trei din 1995, iar în 1996
Orizont medieval ºi apoi, în 1998
cinci volume Artã medievalã,
pentru ca în 2010 o ediþie „Opera

omnia” sã cuprindã zece volume
(publicate la editura Ex ponto);
printre acestea – Antologia dobrogeanã în care se republicã literatura sa ºi apoi Cultura medievalã, volumele 6, 7, 8, 9, 10,
fiecare punând accent pe un anume moment – Þara Româneascã
între Bizanþ ºi Occident sau Cãutãri în Orizontul timpului ºi
Învãþãturi ºi mituri în Þara Româneascã, pentru a nu mai vorbi
despre cele 364 de studii ºi articole în publicaþiile periodice din
exil ºi din þarã sau despre studiile
publicate în volume colective.
Desigur, în lista de lucrãri apar ºi
volume de prozã sau teatru, Pavel Chihaia debutând în 1945 la
editura Fundaþia Regalã pentru
Literaturã ºi Artã cu o piesã în
trei acte „La farmecul nopþii”. Se
ºtie de asemenea cã în 1947 a
publicat romanul Blocada, retras
de pe piaþã foarte curând de la
apariþie, având aceeaºi soartã vitregã cu cea a romanului lui Mihail Fãrcãºanu (care semna ca
autor Mihail Villara), Frunzele nu
mai sunt aceleaºi.
Fiecare etapã de creaþie este
încadratã de autorul studiului în
context social-politic, aºa cum
creaþia însãºi a lui Pavel Chihaia
este raportatã la scrieri istorice
sau literare apãrute în timp, fie ele
româneºti sau strãine. Parcurgerea fiecãrui capitol al cãrþii semnatã de Ovidiu Pecican înseamnã indirect un excurs prin aventura formaþiei cercetãtorului ºi
scriitorului Chihaia, de la „Între
istorie ºi literaturã” la „A doua

vocaþie”, la „Atmosfera începuturilor istoriografice”, sau la „Interferenþele culturale Est-Vest”,
„Experienþa occidentalã: Elveþia”,
pe aceeaºi linie înscriindu-se ºi
„Renaºterea la ea acasã: Florenþa”, cercetãtorul beneficiind de
aceste douã experienþe necesare
în desãvârºirea formaþiei, culminând, desigur, cu „Un doctorat
parizian”. De la „Cele patru revelaþii” („identificarea mormântului
lui Vladislav întâi - anii 1960 – ,
descoperirea celor douã pietre cu
simboluri heraldice ale lui Vlad
Dracul ºi Neagoe Basarab – la
începutul anilor 1960, descoperirea complexului ecleziastic rupestru din Munþii Buzãului prin caietele lui Al. Odobescu ºi Henri
Trenk – 1965-1970 – ºi întâlnirea
cu mormântul Cavalerului de La
Sarra – 1971”) la „Temele ºi opþiunile” sale, „marile teme, temele
universale”, diferite de „valorile
microscopice” cãutate de cercetãtorii generaþiei actuale.
Un loc important în preocupãrile lui Pavel Chihaia, pe urmele
lui Eliade, îl ocupã balada popularã „Mãnãstirea Argeºului”. În
aceastã baladã se gãsesc temele
ºi motivele care, mai târziu, începând din anii 60, cum informeazã
autorul studiului, vor constitui
punctele nodale ale operei sale:
„mitul întemeietorului (Negru
Vodã), mitul artistului (Meºterul
Manole), mitul edificiului sacru
(mãnãstirea Argeºului), mitul începuturilor statului (descãlecatul
lui Negru Vodã la sud de Carpaþi,
invocat indirect prin însãºi pre-

zenþa voievodului legendar în
baladã), mitul sacrificial (imolarea,
martiriul creºtin), mitul fondurilor ºi surpãrilor succesive (în baladã zidãria lui Manole; în istorie
continua confruntare cu Islamul
cotropitor a domnitorilor Þãrii
Româneºti). Toate acestea sunt
prezentate direct sau sugerate în
balada munteneascã Mãnãstirea
Argeºului”.
Pe urmele lui Eliade, istoricul
era convins cã multe dintre mituri ºi legende au un miez de adevãr istoric. Observaþia o face autorul studiului, care îl citeazã pe
Mircea Eliade, subliniind cã, de
fapt, Pavel Chihaia îl urmeazã întrun anumit fel pe cercetãtorul istoriei religiilor care în jurnalul
portughez afirma cã „o istorie
universalã nu se poate face pe
bazã de documente scrise, ci numai pe documente spirituale, adicã pe mituri ºi credinþe”. Dar drumurile lui Pavel Chihaia, observã
Ovidiu Pecican, „se despart de
cele ale lui Mircea Eliade”. /…/
Se fãcea saltul ºi se producea
schimbarea de unghi investigativ de la folcloristicã ºi istoria religiilor cãtre istoria mentalitãþilor
ºi explorarea imaginarului social,
religios, politic ºi artistic.” ªi de
aici sunt observate punctele de
referinþã pentru cel ce se raporteazã la Pavel Chihaia ca istoric al
epocii medievale, epocã pe care o
considera „cea mai tainicã”, cea
mai interesantã ºi „mai necunoscutã din istoria noastrã.”
Ceea ce demonstreazã Ovidiu
Pecican în cele 27 de capitole, în
întregul volum de altfel, fusese
anunþat încã dintru început, din
„Cuvântul înainte”. Informarea
bazatã pe o documentare aprofundatã, analiza competentã a
operei istorice a lui Pavel Chihaia – autorul volumului având el
însuºi formaþie în domeniu – aduce în faþa cititorului „un istoric
din pleiada mãnunchiului de profesioniºti care au contat ºi vor
conta pe mai departe pentru istoria contemporanã a istoriografiei române.”
Nu ne rãmâne decât sã aºteptãm un nou volum care sã aducã
ºi analiza operei literare a scriitorului Pavel Chihaia, ºi nu mai puþin scrierile jurnalistului ori a criticului de artã. Într-un cuvânt –
„întoarcerea acasã” a intelectualului complex, polivalent, pe care,
alãturi de alþi mari români de formaþie enciclopedicã care au trãit
ºi creat în exil, cenzura comunistã ni i-a interzis. O va face – sperãm – tot Ovidiu Pecican, el însuºi cu formaþie „pluralã” – istoric, scriitor, jurnalist.
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corespondenþa Geo Bogza - Saºa Panã (III)
XII
[carte poºtalã]
22. 1. 1929
Iubite Saºa
Fãrã placheta ta – chiar dacã
o renegi – sã ºtii cã nu te primesc
în Buºtenari.
Timpul s-a fãcut mai bun.
Poftim!
Geo
XIII
[carte poºtalã]
14.2. 1929
Iubite Saºa
Dacã aveai cumva de gând sã
vii la Buºtenari, în interesul tãu
te sfãtuiesc sã amâni pentru mai
târziu.
Este un frig îngrozitor care ar
dãuna mult sãnãtãþii tale. Eu hibernez la propriu ºi la figurat.
Timpul foarte mizerabil. De la tine
n-am mai primit nimic. Ce se aude?
Te pupã
Geo
XIV
[scrisoare format A5]
Cãsuþa poºtalã 114
Bucureºti 1
Dragã Saºa
Dacã din diverse motive nu
poþi veni la Buºtenari, pânã pe la
25 c. ºi dacã vrei sã fii colaboratorul viitoarei serii din URMUZ,
atunci selecþioneazã din ineditele tale o bucatã care tipãritã sã
ocupe mai puþin de jumãtate coloanã (socotind coloana lui
UNU) ºi trimite-mi-o recomandat.
URMUZ va reapare în curând ºi
va fi tipãrit foarte luxos pe hârtie
cromã.
I-am cerut ºi lui Moldov sã-mi
trimeatã câþiva din eroii lui groteºti.
Cu toate neplãcerile fizice pe
care le voi avea de suferit: drumul mizerabil, casa mea micã ºi
ticãloasã, paturi cu arcurile rupte
etc. etc.
Eu tot te invit mereu cu aceeaºi cãldurã în speranþã cã vii sã
mã vezi pe MINE iar nu ca sã te
recreezi.
Nu-i aºa?
Dacã vii mai curând vom face
niºte partide de bobsleigh1 îngrozitoare.
Te pupã ºi te bate cu zãpada
Geo

tru a-l tipãri ºi corecta cu pasiune. Dar mi-au rãmas câteva cuvinte cam indescifrabile, þi le voi
comunica spre a-mi rãspunde
care este adevãratul lor sens.
ªi acum:
Tu scrii: Senzuri, nu trebuie
oare în loc de Z pus S, spre a fi
SENSURI?
Apoi: Uneltele morþii benevole: ºtreanguri-draperii, ismene adhoc,.... Revolverele au poposit
etc. unde am pus puncte este un
cuvânt pe care nu-1 înþeleg: Beric, Berie, Bric? (Poate briciuri?)
Lãmureºte-mã!
Iar la cântecul Taniei.
Und Kleine Hungersnott und
es…..Morgenrott.
Und es…..Abendrott und alle
schaffen dann…..tott!
Scrie-mi clar aceste trei cuvinte pe care nu le înþeleg.
Manuscrisul tãu se sfârºeºte
astfel:
Buc. Aug. 1928.
Saºa Panã
*) Din manuscrisele ce vor
apare sub acest titlu.
Îþi cer permisiunea ca sã nu las
decât sus: Diagrame pe nisip iar
data ºi cu * (Din manuscrisele
etc.) sã le ºterg.
Am eu impresia cã este mai
BINE aºa.
Cântecul fredonat de Tania
sã-l tipãresc cu altfel de litere
decât textul?
Tradu-mi în româneºte – pentru plãcerea mea, cântecul Taniei
– eu ignorând limba în care l-a
fredonat.
Îþi aºtept scrisul.
Te zvârle în cer
Geo
28. 2. 1929
P.S. îmi ceri în afarã de al tãu,
încã un exemplar. Îl vei avea.
Comunicã-mi însã numele persoanei cãruia îi va aparþine. Am
stare civilã pentru fiecare numãr
de exemplar.
Ce-i cu XX?
2 P.S. Trimisesem la Iaºi la dna
Hoffman niºte URMUZ mai
vechi. S-au primit?

XVI
[carte poºtalã]
10.3.1929
Cãsua poºtalã 114
Bucureºti 1
Iubite Saºa
Am primit scrisoarea ta cu
rectificãrile. Mulþumesc în ce priveºte corecturile. Ai toatã încrederea în mine.
Adresa ta din str. Fluerului 3
Bc. 4 este valabilã? Vreau sã-þi
trimit URMUZ recomandat ºi
pentru cãsuþã poºtalã nu vor cei
de la oficiu sã primeascã recomandat. Rãspunde! Ce-i cu UNU
no. 11?
Din XX am primit no. 5.
Salutãri lui Tania.
Pe tine te sãrutã
Geo
XVII
[scrisoare format A5]
20.3.1929
Iubite Saºa
Cu mult timp înainte de 1 Martie îi trimisesem lui Moldov un
alt manuscris care sã fie tipãrit în
locul Dansatoarei de cauciuc.
A apãrut aceasta.
Nu-i nimic.
Manuscrisul trimis lui Moldov
se intitula FATA POPII. În caz cã
el þi l-a trimis pentru no. 12 te rog
ca acel manuscris sã nu aparã îþi
trimit aici altceva pentru no. 12.
De asemenea nu trebuie sã
aparã nici notiþele trimise la Moldov relativ la Fata Popii ºi cã volumul Þâþe va apare cu desene
de mine. În no. 12 sã menþii aceeaºi notiþã despre ÞÂÞE ca
aceasta din no. 11.
Repet: FATA POPII ºi cu notiþa referitoare la ea – dacã þi le-o fi
trimis cumva Moldov – sã nu le
publici.
Pentru no. 12 ai alãturat un
manuscris.
Mi-a plãcut mult no. 11, trebuia însã mai violentã notiþa despre cãcãciosul Dianu.
Nu tocmai reuºitã fotografia
cu Roll, Victor ºi Lizy.
Vei primi în curând – apare
peste 3-4 zile – no. 6 din URMUZ.

Vezi MANUSCRISUL pentru
URMUZ, sau vii cu el acum sau
mi-l trimiþi prin poºtã.
Vezi ceea ce îmi trimiþi sã fie
ceva FORTE
XV
[scrisoare format A5]
7.3.1929
Scumpul meu Saºa
Cu un (1) deget (indexul de
pildã) te acuz pentru neclijenþa
manuscrisului pe care mi l-ai trimis ºi cu toatã mâna te mângâi ºi
te iert gândindu-mã la ORARIU
tãu vertiginos.
Fiindcã URMUZ vreau sã
aparã cât mai bine – va ieºi de
sub tipar – nici nu l-am pus – cam
peste vreo 10 zile – poate 15 –
þi-am citit manuscrisul despre a
ta Tania de vreo 10 ori, învãþându-1 pe dinafarã – este aici o exagerare – pe care sper cã mi-o vei
ierta – identificându-mã cu el pen-
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Conformeazã-te te rog rugãminþilor din scrisoarea aceasta
relativ la netipãrirea celor trimise
lui Moldov ºi la tipãrirea acestora trimise þie. No. 12 îl faci tot la
Buc.? Înainte sau dupã Paºti?
Iartã-mã cã nu-þi scriu decât
cele necesare, sunt ocupat multiplu.
Te sãrutã
Geo
P.S. Cu începere de pe acum
nu mã mai cheamã George Bogza
ci Geo Bogza.
Tu scrii Þâþe.
Ochiului meu îi place însã
ÞÂÞE. Voi vedea cum va fi pe volum.
P.S.S.P. Ai grijã la corecturi. În
Dansatoarea s-a tipãrit „sub
coaste LOVITURI”, în loc de
„HOITURI”.
XVIII
[scrisoare format A5]
20.3.1929
Iubite Saºa
Primesc c.p. a ta de la Dorohoi. Chiar eri þi-am trimes la Buc.
– Fluerului 3 – manuscris pentru
no. 12.
Rãmâne stabilit: fata popii nu
se publicã, nici notiþa referitoare
la ea ºi nici cã ÞÂÞE-le apar cu
desene de mine.
Mã bucurã peste mãsurã cã
faci FESTIV acest numãr no. din
UNU. Pentru cazul cã ai loc îþi
trimet alãturat un manuscris pe
lângã JURNAL DE SEX trimes
ieri. Cât priveºte XX eu trimesesem manuscrisele la cererea
ta crezând cã XX va apare sãptãmânal.
Dar aºa ar fi inelegant sã pretinzi sacrificarea micilor lor pagini. De altfel e a mai simpatic sã
fie numai ei patru fãrã altcineva.
Dorinþa mea este ca manuscrisele trimese lor sã nu fie publicate.
Trimete-mi URGENT adresa
lui Virgil Ghiorghiu sã-i pot expedia URMUZ care apare mâine.
Cineva – Mimy Constantinescu – din Buc. cere un exemplar în
baza prieteniei cu tine. Îl va avea.
Menþine notiþa despre Þâþe ºi
URMUZ. Scrie cã a apãrut.
Te las. Trebuie sã fac corecturi Pa
Geo
Mi-ar place dacã pe lângã ma-

nuscrisul de ieri ar încãpea ºi cel
de azi.
XIX
[scrisoare format A5]
Iubite Saºa
Alaltãeri scurtasem cât mai
mult scrisoarea care însoþea manuscrisul C.F.R. Trimes þie, pentru a avea timp sã mã ocup de
URMUZ.
ªi eri când în fine trebuia sã
aparã s-a întâmplat catastrofa.
Voisem ca revista sã aparã întrun lux excepþional ºi cu un tipar
foarte îngrijit.
Tipografia din Câmpina – care
este cea mai bunã din tot judeþul
Prahova – promitea aceasta.
Dar – patronul ºi lucrãtorii, cu
a lor rea voinþã mi-au ciopârþit
încetul cu încetul idealul pânã ce
a devenit de nerecunoscut.
Una le spuneam alta fãcea.
Revista trebuia sã fie mãrginitã de-a lungul ei de douã linii groase cam aºa:
ªi aici ar
……………..
fi venit în spaþiu …………..
cât mai larg textul ……..
Ei închipuie-þi: N-au avut liniile acestea groase ºi mi-au pus
marafeturile de care le vezi pe
manuscris.
Secãturilor le dãdusem cu 3
sãptãmâni înainte schema revistei ºi manuscrisele.
ªi le plãtisem în întregime costul încã de când comanda cu hârtia cromã. Ei vãzuserã cã e nevoie de linii groase dar au spus cã
credeau cã e datoria mea sã le fac
cliºeu. Auzi tu iubite Saºa: sã faci
cliºee niºte linii.
A urmat scandal.
Secãtura m-a fãcut nebun ºi
eu era sã-i dau cu un fier în cap.
Deºi pe urmã a intervenit maestru tipograf spre o împãcare ºi
o mai reducere a pretenþiilor mele,
eu n-am vrut sã mai fac nici un
compromis, mai ales cã aceastã
serie din URMUZ era justificatã
prin tehnica tipograficã.
Visam URMUZ o revistã
proaspãtã ºi cu MIROS aºa cum
are – etala – miros o floare, o fatã.
Când am vãzut ciuperca pe
care ãia mi-o puneau sub ochi
mi-a venit sã plâng de necaz.
Le-am spus: trageþi-o, dar sã
ºtiþi cã îi dau foc chiar aici în tipografie.

sa lui Roll.
Pe el, pe Brauner, pe Marius
salutã-i în numele meu.
Geo
XXII
[carte poºtalã]
Cãsua poºtalã 114
Bucureºti 1
Dragã Saºa
Du-te la Roll
ºi vei gãsi acolo de la Geo.
18.4.1929
XXIII
[carte poºtalã]
Cãsua poºtalã 114
Bucureºti 1
Iubite Saºa
Vei mai gãsi la Roll încã o scrisoare recomandatã în care îþi comunic ceva important: volumul
meu nu se va mai intitula HauHau ci JURNAL DE SEX. Conformeazã-te te rog scrisorii pe
care o vei gãsi la Roll.
Te sãrutã
Geo
19.4.1929
XXIV

P. S. Fireºte cã urmeazã sã
scoþi din vestiarul UNU-lui notiþe despre URMUZ. Sau completeaz-o spunând pe scurt toatã
tragedia tipograficã a ei.
Buºtenari
24.3.1929
XX
[scrisoare format A5, plic de
culoare roz de 12,5x18 cm]
Cãsuþa Poºtalã 114
Bucureºti, 1
Iubite Saºa
Scriind asearã lui Roll, am adãugat ºi pentru tine câteva rânduri
promiþând sã-þi scriu o zi mai
mult.
Þi-am primit scrisoarea, dar
n-am primit încã exemplarul din
UNU pe care spui cã mi l-ai fi trimes. Îl aºtept pe el ºi încã alte 10.
ªi acum:
De hârtia cromo s-a2 folosit în
conþinut CÂMPINA, ziarul lui
Miu.
I-am dat-o lui fiindcã era mai
aproape.
De altfel adusã la Câmpina
costa în total 400 lei.
Din ea s-ar fi putut trage 200
exemplare din UNU în patru pagini.
Dupã cum vezi vine 2 lei exemplarul pe hârtie cromo.
Cu începere de la no. viitor al
UNU-lui mã însãrcinez eu cu costul unei ediþii3 de lux4 a 100 exemplare.
Spune tipografului tãu sã o
comande din timp, iar eu odatã
cu manuscrisele îþi voi trimete ºi
banii.
Manuscrisele cari au fost la
XX5 sunt nepublicabile ºi în special Prezervativ.

Alcool ar mai merge, dar am
evoluat mult de la aceastã manierã. Pentru viitorul numãr îþi voi
trimete la timp ceva.
Spui cã ai tipãrit ºi Crez-ul. Nu
am nimic de zis contra ºi îþi mulþumesc.
Cât priveºte din ÞÂÞE, iartãmã cã nu-þi voi trimete nici o poemã. Þin sã fie toate inedite la
apariþia volumului.
Poate dupã aceea sã reproducem una, deºi vreau sã fie cât mai
restrâns numãrul acelora care îmi
vor citi poemele.
Altfel CE FACI tu iubite Saºa?
Încãlzindu-se timpul sper cã
ne vom vizita repricioc* ºi cât
mai des.
Admir ºi aplaud REGULARITATEA cu care apare UNU ºi
acest nou numãr îl aºtept cu o
vie nerãbdare.
Dupã întoarcerea lui Voronca,
vom face o revistã FORTE
Te pupã
Geo
2. 4. 1929
*) îþi voi povesti cândva cum
m-am obiºnuit sã zic acest cuvânt
în loc de RECIPROC. E o istorie
nostimã.
Note:
Hârtie velinã, o coalã 34 x 21
cm, îndoitã în douã (4 pag.); scris
cu cernealã neagrã.
[Pe ultima paginã a scrisorii,
scris cu creionul] Am primit pachetul cu UNU. GRANDIOS

XXI
[scrisoare format A5, hârtie
velinã, o coalã 34 x 21 cm, îndoitã
în douã, 4 pagini scrise cu cernealã neagrã]
[Pe colþul din stânga sus, Saºa
Panã a notat] P 21 /Rãspuns 22 /
IV. ’929
Cãsuþa Poºtalã 114
Bucureºti, 1
Iubite Saºa
Primitu-þi-am scrisoarea ta de
la Buzãu ºi minunatu-m-am de
acest nou oraº în care activezi.
Cred cã indirect trage ºi UNU folos fiindcã pe acolo pe unde te
duci îmi închipui cã îl impui. Nu
þi-am vorbit încã ºi nu te-am felicitat pentru no. 12.
Sunt încântat ºi îmi inoculeazã curaj perseverenþa ºi dinamismul tãu.
Un prieten geografic – Simion
Stolnicu – întors de câteva zile
din Bucureºti mi-a vorbit uluit
de expoziþia de artã nouã ºi de
UNU „de care era împãnat Bucureºtiul tot”.
Eu care stau într-o hrubã ºi tot
m-am sesizat de creditul de care
se bucurã UNU în urma expoziþiei lui regulate.
Eu îþi scrisesem cã nu trebuie
sã publici notiþa pe care i-o trimisesem lui Moldov Þâþe – poeme
ultra sexuale ºi când colo tu tocmai ai publicat-o.
Þâþe se va intitula HAU -HAU.
Îþi trimit în acest sens o notiþã
pentru vestiar.

Expoziþia nu cred cã am sã o
vizitez. Mã mulþumesc cu o slabã
imagine: catalogul pe care mi l-a
trimes Roll.
În aceastã ºedere a mea aici
este ceva forþat: iarna lungã ºi
mizerabilã a fãcut ca fabrica de
sifoane sã meargã mizerabil ºi cum
aceasta este unica mea resursã...
Îmi mai trebuiesc pentru volum vreo 5000 lei ºi nu ºtiu cum
am sã mi-i procur.
Dacã n-am sã-þi pot trimete
îndatã subvenþie pentru UNU,
nu te supãra.
Mã voi achita dupã apariþia
volumului.
Îþi trimet un cliºeu pe care îl
aveam pentru URMUZ.
Cere pãrerea d-lor Brauner ºi
Roll, iar dacã ei nu sunt contra
bagã-l între coloanele lui UNU
viitor. Îþi trimet ºi un manuscris.
Fata popii, Alcool etc. sunt
nepublicabile.
Mai trimete-mi cât de multe din
aceste etichete geniale:
poate sã fie ºi 100 de bucãþi ºi
chiar mai multe. Le voi lipi pretutindeni.
Te sãrutã
Geo
17. IV. 1929.
Pentru6 a vedea mai bine ce
reprezintã cliºeul, dã-l la tipograf
sã-l7 tragã odatã pe o bucatã de
hârtie.
Mai stai în strada Fluerului?
Fiindcã la c. p. 114 nu pot trimete recomandat trimet pe adre-

Iubite SAªA
Îþi scriu ºi acasã, dupã ce îþi
scrisesem la Roll ºi la c.p. 114
pentru a te încolþi precum câinii
vânatul. Dacã n-ai aflat pânã
acum, aflã de acum înainte.
O notiþã pentru vestiar în care
spuneam cã titlu volumului meu
ce este gata sã aparã va fi HAUHAU.
Te rog ca notiþa sã o laºi la fel
ºi numai în loc de Hau-Hau sã
pui: JURNAL DE SEX.
Fiindcã aºa se va intitula volumul.
Pe de altã parte ca de la bucata PLANETÃ CU UN SOARE
FIX sã scoþi supratitlu Jurnal de
sex ºi sã laºi numai titlu Planetã
cu un soare fix.
Acestea ar fi rugãminþile pe
care am avut sã þi le aduc iubite
Saºa.
Pe aici dupã un timp frumos a
început iarãºi frigul.
Din cauza aceasta nu ºtiu dacã
voi avea timp sã-þi trimit pentru
acest numãr bani pentru ediþia pe
hârtie cromã.
Dacã poþi aranja cu tipograful
sã facã aceasta pe credit, voi achita
eu cel mai târziu pe la 10-15 mai.
Te sãrutã
al tãu
Geo
24. IV. 1929

A consemnat
Petriºor Militaru
1
Bobsleigh sau bobsled este termenul englezesc pentru sportul de
iarnã cunoscut la noi sub denumirea
de curse cu bobul. Probabil cã Bogza se referea la datul cu sania. (n.n.)
2
Cuvinte acoperite de timbrul
cu inscripþia: „Nu citiþi UNU / Revistã de avantgardã/ Pericol de moarte”. (n.n.)
3
Urmeazã: „lux...”, tãiat. (n.n.)
4
Urmeazã: „din UNU”, tãiat.
(n.n.)
5
Revistã de avangardã, care se
tipãrea atunci la Iaºi. (n.n.)
6
Iniþial: „Pentru vestiar”, ºters.
(n.n.)
7
Urmeazã „facã o copie”, ºters.
(n.n.)

, serie nouã, anul XXII, nr. 12 (254), 2019

11

rhiva„Saºa
„Saºa
Panã”
a rhiva
Panã”

Atunci au fãcut ei niºte socoteli mi-au dat înapoi o sutã de lei
ºi hârtia cromã.
ªi am plecat.
Tudor Miu a fost prieten ºi
martor al deznãdejdii mele fãrã
hotare.
Nu ºtiu cum sã-mi cer iertare
þie ºi celorlalþi prieteni care mi-au
scris ºi mi-au trimes manuscrise
pentru aceastã nouã serie din
URMUZ.
Fiindcã nu mai existã nici o
posibilitate sã scot revista.
Cu cele 5 numere prime am
epuizat toate tipografiile din Ploieºti. Acum ºi cea din Câmpina.
Îmi pare rãu cã banii pe care i-a
înghiþit pe degeaba tipograful nu
þi i-am trimes þie, pentru UNU.
Pe mine tipografii judeþului
Prahova – plini cu fabrici ºi cu
industrii care au nevoie de registre ºi alte lucrãri tipografice în
valoare de milioane – m-au îmbolnãvit. Îþi promit cã dupã tipãrirea ÞÂÞE lor – pentru care încã
nu am bani, voi contribui ºi eu în
mod regulat ca cheltuielile lui
UNU, pânã când se va reîntoarce dl Voronca ºi vom face aºa
dupã cum e stabilit – o revistã
mare.
Îþi cer încã o datã iertare pentru neizbânda revistei în care credeam. Explicã-i ºi lui Roll – iar
atunci când te vei duce la Dorohoi lui Moldov – cauzele morþii
în faºe a lui URMUZ ca o imagine a porcãriei pe care n-am vrut
sã o dau la lumina zilei îþi trimet a
patra corecturã a manuscriselor
voastre corecturi care mi-au rãmas mie.
Împarte-le celor în drept.
ªi încã o datã îþi cer iertare.
Geo

n
n ELEANOR
ELEANOR MIRCEA
MIRCEA

n DANIEL DUMITRU

b eletristicã

poeme
Dragostea ta

Criminal în serie

Din sãrutul pe mâna de stâncã
am înþeles, femeie, cât de mult l-ai
iubit
din fruntea lãsatã la nouãzeci de grade
în aerul tare
al icoanelor
am vãzut zeii plângând pentru tine
am hotãrât atunci cu toþii
sã vedem cât îþi valora dragostea
dar
nu am reuºit, femeie, nu am reuºit
pentru cã se fãcuse întuneric ºi el
dispãruse
în burta pãmântului
ºi copiii mãturau cu singurãtatea ta pe
jos

Plângeam în mine
ca sã nu se scurgã timpul prin pereþi
vecinii luaserã seama de la o vreme
era sângele meu negru
igrasie
mai ales noaptea
cascada flãmândã curgea
pete vechi ºi totuºi
cineva era mereu
criminal în serie
venit acolo
sã le adape somnul
cu resturi ºi alge
sã le astupe viaþa
De fiecare datã
le încuia oasele
ºi le schimba sângele
într-o seringã
le fura copiii
le punea cioburi pe degete
ei visau ºi uitau

Shapeless
Sunt un sentiment
fãrã corp
ºi
umblu aiurea prin creierul tãu
sã îþi arãt cum se plânge
sau cum
se râde
Sunt un sentiment plecat de acasã
ºi nu mai gãsesc drumul
înapoi
ca sã pot spune
dacã ai plâns sau ai râs
cu adevãrat

Domnilor
unde e soare permanent?
Aºtept
sã îmi spunã despre tine veºti
doar ca sã te pot gãsi mai repede

Când
Când moare mama
þi se rupe o mânã ºi pleacã spre cer...
Când moare tata
altã mânã fuge spre nori
Apoi altcineva îþi rupe un picior
ºi
fuge în întrebãri surde ºi în
maluri cu miros de rai
Fiecare din pãrþile corpului tãu
te lasã singur
singur
pânã dispari ºi tu cu o altã mânã
ºi
alte inimi.

Plouã
ªi plouã în dunga lumii
ºi plouã pânã in adâncul pãmântului
unde se aud vorbind
oceane de mâini întinse
despre luminã
Despre porturi locuite de pãsãri lirã
ºi
trupuri de Icari pãrãsiþi
Plouã
cu cercuri
cu oglinzi
cu ochi de sfinþi
ºi
noi
trãim între flux ºi reflux

xxx
În vârful de cui
am simþit
cum
îmi mureai
Moartea
ºi
ai plâns.

spirale
Îmi faci cu ochiul
îmi desenezi tãceri aspre ca o
iarnã ruseascã
Stau de vorbã despre zgomotul produs
de florile de cireº
cu un grup de pinguini
cu aripi de fluturi
apoi
te strig ºi vãd ºuvoaie de alb
ieºind din piciorul de pod
unde ne-am sãrutat prima datã
Mã ascund în ochiul de apã
ºi
tac
Afarã se aude viaþa în
cascade

Un fel de cinã

Brusc
Ai plecat brusc
de parcã nici nu erai de loc de pe aici
Ai plecat cu tot cu aer
de pe aeroportul din frunze
ºi rana lãsatã în urmã striga dupã ajutor
Crezi cã nu ºtiu de biletul cumparat
de la negustorul ãla care trecea zilnic
prin cartier cu
oferte pentru toþi?
Crezi cã nu ºtiu cum ne spune tuturor
despre locul unde curge lapte
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Eu plângeam mereu
bãteam în þevi dupã ajutor
dar de fiecare datã
voi dormeaþi cu cârpele la gurã.

Cozonaci
eclere
sarmale cu multã carne
creme
îndelung descântate
- Luaþi! Luaþi repede cã se rãceºte!
Ciorbã,
neapãrat de burtã
cu ardei mult ºi smântânã
Din stomacul alungit
de pofte
un glas plânge prelungit
în fiecare secundã :
- Eli, eli lamma sabachtani!
Luaþi! Luaþi!
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Domnilor
poliþiºti
desenaþi, vã rog,
desenaþi
drepþi
îmbrãcaþi
coloraþi
scrijeliþi
ºi semnaþi
unu-doi
burþile sunt printre noi
unu-unu-doi
moartea e printre noi
am înþeles cercul, sã trãiþi
e ºi pãtrat
capul plecat
a plecat
mortul a decedat
a murit
libertatea e
un buzunar gãurit

Porcul de asfalt
Merge în ceatã
gloatele au invadat oraºul
au uitat strâmtoarea coteþului spaimele
când
stãpânul îi înfigea sârme în rât
îl castra îl sacrifica de Crãciun
urletul fratelui chinuit umplea zãrile
......
Porcul respirã largul strãzii
am încetinit, frânã
mutã de uimire
cum e posibil
Ionescu era îngrozit de asaltul
rinocerilor
Mã întrebam cu ce se hrãneºte porcul de
asfalt
apoi am vãzut
carnea
carnea de porc
bucãþile îi atârnã incerte
însângerate
în colþul obrajilor
ceilalþi fraþi în stomacul porcului de
asfalt
Lângã el a rãsãrit un alt porc
ºi un altul
ridicaþi pe douã picioare

Arde oraºul
Arde oraºul ca o catedralã
pornitã-n blestem
cohorte de sfinþi s-au prãbuºit printre
oase
târfe ºi viermi pocnesc deopotrivã
cu toate pãpuºile din sex-shop-uri
arde mall-ul
ard bibliotecile
Sfântul te-a lovit cu sabia în moalele
capului
ochiul tãu nesãtul
s-a înnegrit de cenuºã
Chelia þi se desparte în douã felii
Iadul ºi raiul sunt douã lumi între care
trece Marele Canion pentru totdeauna
Nu poþi sã fii ºi ºi cãlare pe o femeie ºi
cu sufletu-n rai, asta o ºtii
þi s-a scurtcircuitat telefonul, îþi arde
calculatorul
au murit reþelele pozele
rinoceri grei
blocurile s-au prãbuºit rãsuflând
Dupã ce totul se va fi mistuit într-o
duhoare vremelnicã
melancolia va pluti peste noi
înger îndepãrtat.

Plouã
Gândacul din cãmarã
s-a pregãtit sã moarã

Hai
Hai sã tãcem ca ºi cum
am coase
gura cãmãºii
hai sã ne coasem
gura
coasa tace
sub pãmânt
ne-am ascuns
ochii

Insomnie
ªi ora s-a oprit e un limax
uscat pe asfalt
umbrele s-au plictisit de înalt
se scurg cu paºi obosiþi
nu e nici soare
nici ceaþã
timpul roade un capãt de aþã
animal cu dinþii mânjiþi
închis în cãmarã
suntem doar noi
am uitat sau ne amintim
ochi uscat în ochi
ne privim
***
prin oraºul nãpãdit de lunã
eu mã plimb cu inima în mânã

exerciþii de vertij

M

i-a plãcut butada lui
Oscar Wilde cu privire la autobiografismul criticii literare. Înþeleasã aºa,
activitatea aceasta atât de batjocoritã de impostori (nimeni, dacã
nu-i atent, nu-i scutit de infecþie!), capãtã valenþe sporite, suprapuse unora poate chiar deliberat ocultate. Scrii nu atât pentru o contemporaneitate filistinã,
cât mai ales pentru tine ºi pentru
tinerii inteligenþi de azi ºi din viitor, dupã ce ai cãpãtat convingerea cã orbirea criticã e mult mai
rea decît cea ºahistã. Dacã ai
standardele moral-profesionale
necesare, obligatorii, n-ai cum sã
nu reuºeºti.
O carte nouã a lui Mircea Cãrtãrescu este, de ceva timp, cea a
unui nobelizabil, cum atât de promiþãtor susurã francezii. Pe de-o
parte, în faþa unei astfel de apariþii riscã sã scadã nivelul de exigenþã, ca în faþa unui tsunami,
pe de alta, normal(?)-compensativ, se înmulþesc cãutãrile nodului în papurã: Melancolia, Editura Humanitas, 2019, 251 p. Ambele sunt, într-un fel obscur, justificate ºi degradante. Important,
de fapt, în orice-mprejurare, este
sã-þi menþii cumpãtul evaluativ ºi
decenþa comprehensiunii, în
eventualitatea cã le-ai avut. Plus
încã ceva, ce dobândeºti scriind.
Sunt trei proze, foarte asemãnãtoare ºi extrem de diferite între
ele. Imaginarul e acelaºi, abnormpolimorf, dar mereu altul. Nu sunt
(numai) reminiscenþe de la festinul Orbitor-ului ºi Solenoid-ului.
Presupun ºi ele, fãrã-ndoialã, o
familiarizare cu straniul ca instrument imediat de abatere de la
„trebi”. Hãrþile minþii se ciocnesc,
dar nu se suprapun. Înaintezi ca
într-un minereu organic, melifer,
incredibil. Riºti sã fii distras: asta
e ideea. Totul curge, dar numai
pentru ca din el sã þâºneascã –
rapace, suveran, neconcludent –
extazul. Puterea purã a creaþiei îl
salveazã mereu pe autor de la
exasperantul repetitiv (care e departe de a fi numai lexematic), cãci
naratorii nu se sinchisesc de
asta: o dexteritate a frazei care
aglutineazã (conþine) viziunea,
cum chiar el menþiona într-un interviu. Epicul provine din orice
altceva decât din realism, deºi ai
ºi realism cât poþi duce: e la fundul apei. Melancolia e cãutatã,
provocatã ºi cel mai mult preexistentã. În Punþile apare, en
passant, „o luminã parcã din altã
lume”. Aceasta este inconºtientul, care eºti chiar „tu”, cum zicea
Gellu Naum, iar – în cazul nostru
– bãieþelul fãrã nume. Naraþiunea
îi exploreazã mintea fragedã ºi
atemporalã: „Cãci, dupã ce aþipea
în patul mamei din camera micã,
legãnat de voluptatea ceaºafurilor mereu proaspete, ca niºte diafane pânze de corabie, de moliciunea pernei brodate ºi de greutatea caldã a plãpumii de satin,
dupã ce cobora lin cele patru trepte ale somnului, lungindu-se pe
ultima, cea mai afundã dintre ele,

ºi adormind acolo ca o pisicã
ghemuitã în propria ei moliciune,
copilul deschidea deodatã ochii,
în miez de noapte, complet treaz,
ºi-ºi aducea aminte, cu plãcerea
cu care s-ar fi gândit cã-l aºteaptã un bol de cãpºune pe masa din
sufragerie, cã acum putea ieºi în
balcon, ºi cã putea deschide larg
geamul din camera din faþã ca sã
intre aerul îmbãtãtor al nopþii.”,
pp. 22-23. Anonimitatea e, aici,
zãcãmânt de posibilitate, de
„aventurã” (p. 27), de sudurã cu
abisurile. Reconstituirea lumii
copilului þine aproape, „pânã la
limita vederii ºi dincolo de ea”
(p. 22). E un transfer de energie
facilitat de pasivitate, de-o aºteptare fãrã încordare: „Nu mai era
nici o diferenþã între afarã ºi înãuntru.” (p. 25). O obosealã tristã
îmbrãþiºeazã apartamentul cu pricina, dar ºi restul: „cum ºi noi licãrim aici, fãrã timp ºi fãrã substanþã” (p. 35). Monotonia e explicitã: nu numai cã face parte din
regula jocului, dar fãrã ea nimic
n-ar putea fi, cãci tocmai ea mângâie speranþa. Tema e arachnicã.
E vorba de o opþiune deblocantã:
cele trei „punþi” sunt tentacule
propriu-zise ºi metafore ale tentaculelor cunoaºterii. Suntem în zorii umanitãþii, adicã într-o copilãrie ca oricare alta. (Era cât pe-aici
sã scriu: „copilãria copilului universal”!) Frazele încearcã sã recupereze senzaþii de demult, dar nu
ca simplã aluzie, ci printr-o apropiere îndelungatã, angoasatã, dureroasã. Orice amintire ameninþã sã
devinã epifanie, cu toate cã toate
epifanile lumii s-au scurs deja.
Teroarea resimþitã de un copil
e mai atroce ºi mai palpabilã. În
Vulpile este surprinsã geneza
confuziei viaþã/fantasmã: ameninþarea fãrã nume, vag ipostaziatã, ancestralã, dar ºi oricând
prezentã; simularea ca decomprimare a vieþii ºi izvor imediat al
visului terifiat; fiinþa „perfectã”,
platonicianã, „extra-terestrã”, totdeauna doritã, mereu scindatã.
Cei doi copii descoperã, jucându-se, cã sunt pãrþi ale unei enorme fiinþe care suferã. „Vulpile”
sunt numele de nerostit ale coºmarescului. (Pesimismul care locuieºte în aceastã naraþiune l-ar
face pe Schopenhauer sã cearã
ajutor de ºomaj!) Agresiunea e
psihicã ºi fizicã, somaticã, treptatã, ca un univers care tinde sã
se absoarbã într-un punct: „Dar
ceva era schimbat în peisaj, bãiatul simþi asta înainte sã-ºi dea
seama ce se-ntâmpla, ºi se vãzu
deodatã inundat de-un val de
spaimã copleºitoare, o groazã
ascuþitã, dreaptã ºi purã ca o sabie. Strângând între degete lemnul pervazului, Marcel începu sã
tremure cum o fãcuse altãdatã
sora lui când simþise vulpea. Geamul ferestrei prinse ºi el sã zdrãngãne în cercevelele sale, ºi bucãþi mãrunte de chit uscat se rispirã pe pervaz.” (p. 98) Ea þine de
substanþa umanã însãºi, obligatã sã ia parte, neîncetat, la ceva
ce o meduzeazã: „Strivit de greutatea lunii tot mai arzãtoare, pâlcul de case pãrea destul de aproape, dar drumul nu era drept. Erau
un fel de ziduri nevãzute de fricã
înãlþate în faþa lui Marcel. Prin
anumite locuri n-ar fi putut înainta, cum nu poþi pãºi pe o sârmã

întinsã la mare înãlþime. Trebuia
sã desfãºoare des covoraºul, ca
pe o hartã ce-þi indica pe unde se
poate trece fãrã sã fii inundat deo sudoare îngheþatã, fãrã sã simþi
cum þi se zburleºte pãrul pe braþe.” (p. 105). Confruntarea directã, atât de mult pregãtitã în joacã,
nu e mai puþin adrenalinizatã: „Îngheþat de spaimã, Marcel auzi
apoi uºile trântite, ºi un nou cutremur zgâlþâi casa, care pãrea
acum de hârtie. Vulpea urca din
puþul ei insondabil, ce mergea
pânã-n miezul pãmântului, ºiavea sã ajungã curând pe lumea
albã. Ca sã n-o ia la fugã pe scãri
în jos, þipând mai tare decât þiuitul ºi decât troznetul liftului, bãiatul se gândi la Isabel, se gândi
la ea cum nimeni nu se gândise la
vreo fiinþã dragã vreodatã.” (p.
115) Covorul sumbru iluminat,
cu foarte multe desene-n el, al
memoriei colective, care tremurã
înaintea oricãrui cuvânt ºi în care
autorul foreazã de bune decenii:
acesta e substratul care alcãtuieºte imbricatele pãrþi ale cãrþii.
În sfârºit, a treia ºi cea mai elaboratã: Pieile. Naratorul e ºi aici
imperial, vede-inventezã o altã
„saga” integralã, condensatã,
gratuitã, pe care nimeni altcineva, din „infinitul mãnunchi de
lumi posibile” (p. 246), n-ar putea s-o scrie, cu toate cã, onest,
îºi mai ºi declinã responsabilitatea: „forme ºi volume cu neputinþã de descris ºi clasificat” (p.
136); „dar deja de o frumuseþe
care nu mai putea fi pusã-n cuvinte” (p. 235) Atmosfera e atât
de dens frãmântatã, reciclatã, hiperconcretizatã în irealul ei, încât
riºti sã pierzi din vedere „cel mai
adânc ºi secret vis al sufletului
nostru” (p. 145), care e nexul povestirii: dubla spiralã, întrepãtrunsã, a erosului. Dora ºi Ivan
sunt primii ºi ultimii adolescenþi
(oameni), se cautã ºi se gãsesc
în absoluta lor diferenþiere: „Ivan
se simþea din nou cel mai singur
om de pe pãmânt, încã mai sin-

gur ca înainte, pentru cã avusese-ntre timp experienþa amarã a
fericirii.” (p. 221) E vorba ºi aici
despre experienþa prizonieratului
în infimul hipercub al kosmosului: „Totul se potrivea perfect, el
era codul universal. Dacã o singurã infimã linie, a unei papile gustative sau a unei volute de piele
strãvezie de pe buricele degetelor
n-ar fi intrat perfect în gheaþa subþire a existenþei sale, întreaga pojghiþã s-ar fi fãcut þãndãri.” (p. 152)
Participã inclusiv o voce supranaratorialã, cvasi-misticã, întrucât,
ca de obicei: „povestea era deja
scrisã” (p. 190). Nu conteazã cum,
neþinând seamã de nimic altceva
în afara ei înseºi, holometabola
Ivandorei e atinsã.
Cãci Melancolia e un fel de
recapitulare. A temelor, ideilor,
procedeelor, visãtoriilor de pânã
acum. E exoscheletul operei. Aº
fi vrut o cât de micã ironizare a
involuntarului repertoar, ca semn
al detaºãrii de sine. Dar naratorii
sunt incapabili sã iasã de sub

propria seducþie, din vraja unor
lumi ingenuu-mirate, „autogenerate” ºi adamantine. Sunt prinºi
ca acele insecte în chihlimbarul
anesteziei. Voinþa de putere a imaginarului e necuantificabilã, cleioasã ºi, uneori, neputincioasã.
Derulãrile din vis sunt fastuosarhetipale. Gãsim, dacã scormonim, multe obsesii ale omului arhaic pe care-l întrupãm. „Apoi
începu sã se întâmple ceva”: e
începutul continuu al poveºtii ºi
al literaturii. Multe dintre cele
narate sunt þintuite de adjectivul
„unanim” (p. 31, 81, 143, 147, 242,
între altele.) Simptom al intoxicãrii cu splendoare: mai mult doritã. Gemelaritatea, autoscopia,
specularitatea, descensia, macrantropicul, paradisiacul, monstruozitatatea: iatã numai câteva
dintre componente, lipite unele
de altele, fractalizate în neºtire.
(Auto)intertextul e subþire, ca firul de pãianjen. (Dar sunt zeci.)
Jurnalul permeazã, infatigabil,
criptoscriitura. Arhetipul auctorial rãzbate ºi el prin text: „un bãiat brunet în uniformã de liceu”.
(p. 153) Unele engrame sunt atât
de puternice, încât dacã Mircea
Cãrtãrescu ar scrie o mie ºi una
de cãrþi, tot n-ar scãpa de ele.
Sensul celor trei bucãþi e, de altminteri, indelebil-autobiografic:
„Era searã adâncã, una dintre acele seri din adolescenþã pe care le
duci apoi cu tine, cu o perseverentã melancolie, prin toate anotimpurile ºi peisajele vieþii tale.”
(p. 212) Prozele din Melancolia
comunicã, indirect, cã infailibilitatea nu numai cã nu existã, dar
ºi cã plictiseºte, iritã, înspãimântã „ca firul imaterial al gândirii”
(p. 51) Fiecare paginã intensificã, într-un fel, disperarea, pentru
cã e pierdutã. Aºa cã melancolie
înseamnã: limita, speranþa, gândirea, eternitatea, viaþa. Fãrã tortura de ne-nþeles a literaturii care
se autoconþine („Ivan bãnuia de
mult cã trãia într-un mare poem.”,
p. 231), chiar nimic n-ar mai avea
sens. Forþa ei depinde de modurile în care se dispun inextricabilele miºcãri ale minþii unui om: e
ºi loterie, la ambele capete ale
arcului voltaic.
Scrisã aparent cu relaxare,
aceastã carte are rolul pe care
numai ºtiutorii îl pot vedea.

Tania Marinescu – Joacã sau Artã
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P

ornind de la o premisã
„macedonskianã” („Deunãzi cãtre ziuã visasem
cã murisem...” – Noaptea de noiembrie), Alexandru Mogoºeanu
ne propune un lung poem dramatic, fragmentat, în care paradoxul
liric de sorginte oarecum sorescianã se împleteºte cu luciditatea
amarã a celui ajuns sã oscileze între douã lumi, cea a viilor ºi cea a
morþilor, la hotarul în care identitatea proprie se recâºtigã complet
sau se pierde pentru totdeauna.
„De fapt/ cam aºa mor oamenii//
nu când închid ochii lor/ci când îi
deschid pe ai celorlalþi” ne explicã
autorul care, întins mort pe masã
în curte, aude ºi vede ce fac în
jurul lui oamenii pe care i-a cunoscut ( „ce urât mi-au mai vorbit/
toatã viaþa/ ºi ce frumos mi-au mai
vorbit/ toatã moartea”).
Atmosfera e complexã, replicile personajelor se amestecã iar
totul devine ºi mai complicat când
printre voci se insinueazã vocea
tatãlui, sositã de pe un alt tãrâm
„pãi bine mã Mogo/ asta te-am
învãþat eu pe tine?/ sã mori?” ºi
care-l va urmãri, uneori patetic, dea lungul întregului periplu. Apare
parcã de nicãieri ºi îngerul pãzitor
(„nici nu ºtiam cã-l am”) în tandem cu corbul care l-a vegheat
toatã viaþa, formând împreunã un
cuplu care devine chintesenþa
poveºtii: „începusem sã semãnãm/ eu cu el/ ºi el cu Corbul meu/

„Sarvasam evamayanam, strimayaiva vishishyate”. Acesta
este un text strãvechi al budismului Mahayana. Budismul Marelui
Vehicol. Care tãlmãcit pe româneºte ar suna cam în felul urmãtor:
„Dintre toate formele de iluzie
femeia este cea mai importantã.”
Într-adevãr. Cele douã personaje
principale ale romanului ªamanul
nu sunt altele decât cele douã
femei prietene, doctoriþa Monica
ºi profesoara de francezã Violeta. Amaru, ºamanul, este mai
degrabã aici un personaj care are
rolul unui adjuvant, e un fel de
vehicol, unul al vindecãrii, deþinând anumite cunoºtinþe ºi tehnici iniþiatice venite din timpuri
imemoriale din cultura ºi civilizaþia incaºã, din Peru.
Despre ºamanism a vorbit convingãtor ºi erudit Mircea Eliade
ºi, din acest punct de vedere, putem reþine aceastã laturã oarecum
eliadescã a romanului Aurorei
Dumitrescu. ªi nu numai din
acest punct de vedere. Cãci dacã
Monica va merge cu Amaru în
Peru ºi în þara ºamanilor, prietena ei, Violeta va merge într-o
cãlãtorie în scopul unei iniþieri
în Nepal, la o mãnãstire budistã

C

ã haiku-urile au depãºit fruntariile Japoniei
ºtiam, însã surpriza ºi
încântarea de a descoperi unele
atât de aproape de mine au fost
la fel de greu de descris în cuvinte precum proza lui Yasunari Kawabata. Ramona Bãdescu este
cea care mi-a dat prilejul sã gust
din sufletul nipon, prin intermediul unor creaþii proprii, reunite
în volumul Floare de cireº – În
dulcele stil haiku (Craiova, Editura Aius, 2019). Sub acest titlu
atât de des asociat cu Japonia se
ascund creaþii de artizanat liric,
dintre care o treime respectã întru totul canoanele genului.
Iatã pe una dintre preferatele
mele: „Cuvintele bune s-au risipit / a rãmas un gând stingher/ pe ce-
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în derivã pe Styx
dar cine-a mai avut Înger Negru?”.
În fapt, corbul ajunge explicitat din
clipa în care, plutind împreunã pe
Styx, îºi gãseºte locul în pieptul
cãlãtorului, în „colivia coastelor”.
Corbul negru ºi îngerul alb devin
monada cea de neîmpãrþit, unitatea paradoxal bivalentã a existenþei. Sunt recrearea simbolului yin/
yang, în care ajung sã se simplifice toate iar intre ele nu apare un
conflict, fiind vorba doar de pãrãsirea ºi regãsirea echilibrului: „se
fãcuse cã se fãcea/ un amalgam
de aripi de corb/ ºi de luminã în
lujere/ care ajungeau pânã la cer/
le vedeam cum urcã trecând prin
mine/ ºi ajungând tot acolo de
unde/ plecaserã cândva”.
Poemul continuã cu un amestec nãucitor de impresii conturate prin imagini poetice relevante
„popa avea ºi-o cutie a milei/ faþã
de el”, „Gheorghe cu Siþa/ lãudând cu beregãþile niºte vin”,
„oameni puþini/ puþini oameni”
sau „a venit Corbul/ cu o floare
în plisc/ una/care nu mai mirosise pânã atunci/ ºi i-a lãsat doar
parfumul sã cadã”. În cele din
urmã apare, ca o soluþie pentru
toate, Caron: „doar eu vedeam un
bãrbat/ cu braþe puternice ºi cu/
pieptul gol/ ºi pe dinafarã// avea
în jurul coapselor/ o cârpã albã/

aºtepta rãbdãtor/ sprijinit/ într-o
vâslã”. E momentul în care autorul se redescoperã singur din
hãrmãlaia lumii ºi îºi recunoaºte
eul mai întâi prin rostirea propriului nume în faþa luntraºului pe
când, în paralel, popa care intrase pe poartã definindu-ºi din prima clipã viaþa de pânã acum („eu
am fost dat dracului”) are brusc
revelaþia faptului cã nu e popã, ci
preot (chestie nu doar de nuanþã!) rostind ca un laitmotiv „a fost
un copil bun” de parcã s-ar reevalua pe sine în faþa unei instanþe superioare.
Urmeazã cãlãtoria, deriva pe
Styx, derivã provocatã de bunãvoinþa luntraºului care-l sfãtuieºte sã scape o monedã în apã din
cele cinci pe care i le pusese în
mânã Gheorghe, pentru a avea un
numãr par: „de câþi bani ai/ atâtea drumuri fac/(...) de unul te
duc/ de unul te-ntorc”, iar bunãvoinþa lui Caron e determinatã de
faptul cã „mi-ai zâmbit odatã în
gând/ Alexandre/ eºti singurul/
care mi-a zâmbit vreodatã”.
Reapare imaginea tatãlui pentru a exemplifica faptul cã lumile, ambele, rãmân tributare aceloraºi regrete. Barca mânatã de
Caron se dovedeºte a nici nu fi
condusã de el: „de fapt, Caron,/

tu ai vâslit vreodatã?/ niciodatã/
mi-a rãspuns el/ Cineva conduce/ ºi barca asta/ eu am fost mereu// În derivã pe Styx...” iar întâlnirea cu Dumnezeu devine o
provocare a muritorului cãtre zei:
„ºtiu/ i-am rãspuns calm/ aici facem Judecata de Apoi/ apoi miam aruncat/ toþi ochii mei/în toþi
ochii Lui/ ºi L-am întrebat ºi eu/
prieteneºte:/ dar tu ºtii pe a cui o
facem?”, o provocare în numele
ideii cã niciun muritor nu poate fi
învinovãþit atâta timp cât altcineva îi deseneazã destinul.
Urmeazã o trecere prin Iad (în
spirit dantesc, dar într-un cu totul alt registru) ºi e salvat în cele
din urmã de corb, adicã de propria inimã, care nu-ºi gãseºte locul aici datoritã sentimentului iubirii pe care Iadul îl considerã inacceptabil. Caron îi readuce, din
acest periplu iniþiatic, în lumea
viilor: „ºi eu ºi Corbul Meu/ neam strâns/ braþe în aripi/ ºi aripi
în braþe/ pentru prima datã speriaþi/ numai Caron vâslea/ într-o
perfectã/ simulare a datoriei”.
Finalul subliniazã ideea cã nimic nu e cu adevãrat antagonic
în univers ºi cã lucrurile aparent
opuse existã doar pentru a se
completa: „într-un tei de la marginea ei/ de la marginea pãdurii/

un roman cu mize multiple
în Kathmandu. Apare, astfel, a
doua laturã eliadescã a acestui
roman, într-o notã personalã a
autoarei care îmbinã frumos fantasticul cu ezotericul. Sunt puþini autorii români (ºi nu numai
români) de prozã fantasticã. Or,
din acest punct de vedere am fost
întotdeauna surprins de faptul cã
– în genere – critica literarã n-a
subliniat îndeajuns faptul cã
Eminescu este un autor excepþional de prozã fantasticã, din
punctul meu de vedere cu nimic
sub nivelul unui Edgar Allen Poe,
bunãoarã. Cu India ºi fantasticul
Mircea Eliade se înscrie în linia unui anumit eminescianism.
Un romancier important al fantasticului ºi ezotericului este în
plan optzecist Dan Stanca. Poate insuficient apreciat de unii
critici literari, în opinia mea. Laº mai aminti ºi pe Mircea Cãrtãrescu cu anumite pasaje fantastice din Orbitor, Solenoid
sau cu o prozã excelentã cum
este cea intitulatã Arhitectul.
Minus Ezoterismul.

Despre ce este vorba în romanul Aurorei Dumitrescu?Pentru
cã un estetician de orientare fenomenologicã, mã refer la Roman
Ingarden, spunea cã opera de artã
are un caracter schematic, voi fi,
în acest sens, foarte succint. Doctoriþa Monica îºi pierde soþul în
urma unui accident rutier ºi este

pe cale de a-ºi pierde ºi bãieþelul
de 7 ani, pe Mihai, aflat în comã
profundã, þinut, în viaþã pe aparate. Întâmplarea face sã ajungã sã
îl cunoascã pe profesorul universitar Amaru, care este ºi ºaman,
iniþiat aºadar în aceastã practicã
deosebitã ºi care îi oferã ajutorul
sãu. Pentru aceasta vor merge în
Peru. La rândul ei, în aceeaºi tentativã de a-l ajuta pe bãieþelul prietenei sale, pe micul Mihai, profesoara de francezã Violeta pleacã
ºi ea pentru o iniþiere în practica
budismului, probabil în meditaþia
Vipassana ºi nu numai, în Nepal.
În cele din urmã, deºi medicii nu-i
prea mai dãdeau nicio ºansã, micuþul va reveni la viaþã.
Avem aºadar un roman deopotrivã realist, fantastic ºi ezoteric, autoarea miºcându-se dezinvolt pe trei paralele sau – dacã
vreþi – pe cele trei izotopii ale
discursului narativ, abilitãþile
sale fiind totalmente convingãtoare. ªamanul este însã ºi un
roman al iubirii dintre bãrbat ºi
femeie, prin cele douã cupluri

Japonia plãsmuitã în Bãnie

rul pustiu”. Spun doar o treime,
pentru cã a face artã înseamnã ºi
a-i încãlca regulile, iar Ramona Bã-

descu împinge spiritul haiku-urilor,
pãstrat intact, pe fãgaºul poeziilor
cu o muzicalitate sporitã: „Mi-e dor
de alb, mi-e dor de negru,/ de îngeri scuturaþi de gânduri/ de steaua ce tãcea prin crânguri”
ªi, cã tot veni vorba de muzicã, nu pot sã nu vã redau ºi poezia intitulatã Jazz, care surprinde
în câteva cuvinte esenþa acestui
gen aparte: „Laguna albastrã a
muzicii/ închisã în scoica uitãrii –
/ departe de lumea dezlãnþuitã”.
Însã, în lirica Ramonei Bãdescu,
muzica este mai prezentã decât
vã imaginaþi. Floarea de cireº vi
se poate dezvãlui ºi auditiv, chiar
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în lectura autoarei, însoþitã de
ilustraþia muzicalã a lui Justinian
Micu. Deºi n-am avut niciodatã
vreo pasiune pentru conceptul
de audiobook, am parcurs ºi
aceastã variantã ºi am constatat
cu surprindere cã vocea Ramonei Bãdescu, mult diferitã decât
cea din capul meu, a îndreptat
chiar acele poezii pe care vi le-am
redat mai sus în alte direcþii, spre
alte gânduri ºi senzaþii.
Ramona Bãdescu a debutat cu
versuri în revista „Convorbiri literare” de la Iaºi ºi a publicat articole ºi poezie în periodice
(Mozaicul, Cetatea creºtinã) ºi

atunci când e lunã plinã/ se vãd
doi corbi/ unul Alb ºi unul Negru”. ªi nu ºtii, dintre ei, „care e
unul ºi care celãlalt”.
Pentru cã, în realitate, sunt
unul singur – ºi una cu ochii celui care priveºte.
O carte complexã, surprinzãtoare, încãrcatã de poezie ºi umor
amar, cu trimiteri spre mit – este
ceea ce ne oferã el însuºi mereu
surprinzãtorul Alexandru Mogoºeanu: În derivã pe Styx apãrutã în 2018 la Editura MJM...

n Mircea Liviu Goga

Monica-Amaru ºi Violeta-Radu.
ªi aº zice al unei iubiri vindecãtoare, aºa cum spun unele teorii
ale gândirii taoiste chineze. ªi
nu în ultimul rând un roman de
autocunoaºtere. ªi o pledoarie
pentru iubirea necondiþionatã.
„Nosce te ipsum” sau „gnoti
seauton” , celebrele, în latinã ºi
elinã, îndemnuri sunt ilustrate nu
o singurã datã în roman.
ªamanul este a cincea carte
a a Aurorei Dumitrescu, alãturi
de Drumuri, Roata, Bipolara ºi
Cagliostro. În ultima, istoria,
fantasticul ºi ezotericul îºi aveau
partea lor de reuºitã ºi intelectualã. O carte care o înscrie pe
autoare pe linia nu prea mult
frecventatã de scriitori a ezotericului ºi fantasticului.
„PaviveKarasam pitva rasam
upasamassa ca niddaro hoti nippapo dhammapiti rasam pibam”
Primul citat era în sanscritã.
Acesta este în pali, limba în care
vorbea Sakya Muni. ªi care în
româneºte s-ar tãlmãci cam aºa.
„Cel care a gustat dulceaþa singurãtãþii ºi a liniºtii s-a eliberat
de fricã ºi de pãcat ºi soarbe
adânc din bucuria Doctrinei”.

n Lazãr Popescu
volumul de interviuri Unde þi-e
bucuria, omul lui Dumnezeu?.
Este câºtigãtoarea premiului I a
Concursului Naþional de Poezie
„Traian Demetrescu” (2001).
Pasiunea pentru scris ºi pentru
cuvântul rostit s-a concretizat
într-o densã activitate jurnalisticã în presa tipãritã, la radio ºi televiziune („România liberã”, „Lumina”, Radio „Oltenia” Craiova,
Radio Trinitas, Oltenia 3TV). În
prezent este specialist în comunicare ºi Relaþii Publice la Filarmonica „Oltenia” Craiova. Cartea Floare de cireº a Ramonei
Bãdescu mai este disponibilã în
variantã electronicã – pdf ºi mp3
– pe site-ul editurii Aius.

n Iulian Fira

moonlife

n MARIA DINU

Mary Esther Harding, Misterele femeii. Simboluri ºi ritualuri de iniþiere de-a lungul timpurilor, Editura Herald, Bucureºti, 2019, traducere din limba
englezã de George Arion.

A

lãturi de Marie-Louise
von Franz – psihanalistã suedezã ºi autoarea unor cãrþi precum Pisica. O
poveste despre rãscumpãrarea
femininului (Editura Nemira,
2016), Problema Puer Aeternus
(Editura Nemira, 2016), Interpretarea basmelor (2019, Editura
Trei) –, Mary Esther Harding este
una dintre discipolele lui C. G.
Jung, absolventã a primei ºcoli
de medicinã pentru femei din
Londra ºi cofondatoarea primelor societãþi ºtiinþifice din Statele
Unite ale Americii ºi din Canada
dedicate psihologiei analitice.
Studiul sãu, Misterele femeii.
Simboluri ºi ritualuri de iniþiere de-a lungul timpurilor, însoþit de o introducere semnatã de
C. G. Jung însuºi, propune abordarea unor elemente arhetipale
din psihologia femininã regãsite
în vise, dar ºi în mitologie, în relaþie cu simbolismul Lunii, astrul
fertilitãþii în plan vegetal ºi uman.
Autoarea îmbinã, deci, psihanaliza cu perspectia mitologicã ºi
antropologicã, primele trei capitole fiind o interpretare a miste-

riilor Lunii în concepþia popoarelor primitive, afectate în mod direct de aceasta ºi de fazele ei.
Dacã femeia, prin natura ei, era
identificatã cu Luna, cãci sarcina
ºi naºterea deveneau, prin excelenþã, domeniul sãu, în ce priveºte muncile agricole, semãnatul se
realiza numai când Luna era în
creºtere. Însã, în faza de scãdere,
se practica adesea strânsul recoltelor (germinaþia nu mai era posibilã), iar astrul cãpãta o semnificaþie distrugãtoare, asociat inundaþiilor, furtunilor ºi spiritelor rele
care umblau e lumea celor vii. În
acest stadiu, popoarelor primitive credeau cã o putere întunecatã devoreazã Luna care reprezenta, acum, Luna Neagrã favorabilã magiei negre.
Mary Esther Harding aduce
constant în discuþie, în cartea sa,
relaþia dintre femeie ºi bãrbat,
interpretatã tot din prisma simbolismului selenar. Autoarea
constatã cã în societãþile matriarhale a existat, iniþial, cultul
lunar, pentru ca, ulterior, odatã
cu afirmarea patriarhatului –
adicã a puterii masculine, egocentrice, raþionale ºi axate pe
virtuþi militare –, sã fie înlocuit
cu cel solar, oficializat de preoþi. Relaþia dintre bãrbat ºi femeie este intermediatã de anima, sufletul care, din punct de
vedere psihologic, este feminin
ºi þine de latura insconºtientã a
psihicului. Spre deosebire de
femeie, esenþã lunarã ºi sensibilã, bãrbatul nu poate intra în
contact cu intimitatea propriei
fiinþe, din cauzã cã se aflã sub

influenþa Logosului, a raþiunii.
În ciuda atracþiei faþã de femeie, bãrbatul resimte mai ales fricã, fiindcã femeia e perceputã în
latura sa lunarã, tenebroasã ºi
insconºtientã, adicã daimonicã,
non-umanã, ca manifestare a principiului feminin al naturii la care
el nu are acces. Nunta, subiect
tratat de autoare în alt capitol,
este o unire a principiului feminin cu Logosul principiului masculin, rezultatul uniunii fiind Bãrbatul Lunii, Pruncul Erou.
Celelalte capitole sunt dedicate reprezentãrilor zeiþei Lunii în
diverse mitologii, ipostazele în
care acesta apare frecvent –
mamã ºi fecioarã – ºi ritualurile
de iniþiere specifice. Cea mai veche reprezentare a zeiþei Lunii
este sub formã de con sau stâlp
de piatrã (omphalos), întâlnit în
toate templele strãvechi ale lumii, inclusiv pe Muntele Sinai, în
sanctuarul zeiþei Hathor, înainte
ca Moise sã primeascã Tablele
Legii. Autoare are în vedere, indirect, ºi relaþia creºtinismului cu
credinþele pãgâne, mai ales modul în care cel dintâi a încercat
sã asimileze ºi sã reinterpreteze
elementele precreºtine legate de
cultul Marii Mame, atunci când
nu le-a putut eradica. Astfel, dã
de înþeles cã revolta lui Moise,
din Vechiul Testament, în momentul în care descoperã cã evreii se închinau unui viþel de aur
era, de fapt, îndreptatã împotriva
zeiþei Hathor, reprezentate, iniþial, în forma unei bovine ºi întruchipare a aspectului selenar. Pe
lângã coloana din piatrã ce re-

prezenta sexualitatea – în opoziþie cu potirul, cupa ºi Graalul,
simboluri ale maternitãþii –, apare, în picturile asiriene, Copacul
Sacru al Lunii, încãrcat de roade,
în relaþie tot cu fazele acesteia.
În Vechiul Testament, Copacul
Sacru este Asherah, asociat zeiþei Ashtarte care era veneratã cu
ocazia Lunii Noi ºi a Sabatului,
mai târziu, condamnate de profeþi. În alte reprezentãri, alãturi
de copac mai apar un leu înaripat
ºi un inorog, simboluri animaliere care ne duc cu gândul la cea
de-a ºasea tapiserie, A mon seul
désir, din colecþia de tapiserii
medievale, Doamna ºi licorna,
probabil o reminiscenþã a cultului feminin, lunar în Evul Mediu.
Unul dintre darurile oferite de
Copacul Lunii este soma, bãuturã sacrã ce conferã înþelepciunea
ºi nemurirea, dar ºi inspiraþia ºi
extazul ca etape ale iniþierii în tainele Lunii, sub forma unei coborâri în zonele abisale ale fiinþei.
În strânsã legãturã cu aceastã
credinþã lunarã ca manifestare a
cultului Marii Mame, este zeiþa
Ishtar din Babilon, în Grecia, cunoscutã sub numele de Artemis,
în Canaan de Aºtarte ºi Isis în
Egipt. Atât sursã a vieþii, cât ºi distrugãtoare precum Luna, Isthar
apare în mituri ca zeiþa care coboarã în infern ca sã-ºi salveze fiul
ºi iubitul, instituind un ritual al jelirii acestuia – similar celui al lui
Isis pentru Osiris – corespunzãtor postului anual ºi identificându-se cu regina lumii de dincolo,
în faza ei întunecatã ºi sterilã. În
ce priveºte mitul lui Isis ºi al lui

Osiris, autoarea observã cã, la început, zeul reprezenta Luna, iar
zeiþa vegetaþia, pentru ca, mai târziu, semnificaþiile sã se inverseze,
Osiris fiind Soarele ºi Isis Luna.
Acesta era numitã ºi Maat, adicã
Înþelepciunea strãveche ºi corespondentul Sophiei pentru filosofii greci, dar este ºi energia sexualã femininã care îi redã bãrbatului
virilitatea. Ritualurile iniþiatice osiriene sunt analizate de autoare
pornind de la Mãgarul de aur al
lui Apuleius.
Misterele femeii. Simboluri ºi
ritualuri de iniþiere de-a lungul
timpurilor a lui Mary Esther Harding este, aºadar, un demers de
recuperare a misterului ºi darurilor principiului feminin, deopotrivã generator de viaþã ºi distrugãtor, fertil ºi steril, benefic ºi înspãimântãtor, asemenea laturii pe
de-o parte luminoase, celeste a
Lunii, pe de altã parte întunecate, infernale, dar, mai ales, este o
carte cu o profundã mizã spiritualã în sensul de aducere aminte a unor învãþãturi strãvechi despre esenþa interioarã ascunsã.

Mathnawi sau despre spiritul învãþãturii lui Rumi

C

ea mai recentã traducere a Editurii Herald,
Mathnawi. Poeme,
parabole ºi învãþãturi sufite,
apãrutã în 2019, nu îºi mai propune sã facã o introducere în viziunea învãþãtorului sufit Djalal-UdDin-Rumi, precum Oceanul sufletului sau antologia Poeme persane, ci sã apropie eventualul cititor într-o manierã cât mai intimã
de esenþa gândirii poetului ºi
chiar de felul în care ar fi putut fi
acesta perceput de cãtre discipolii
lui. Este o lucrare al cãrei adevãr
se va pãstra mereu etern ºi, cu
toate cã autorul a pãtruns acum
opt secole întru „cel vechi de
zile”, vitalitatea spiritului sãu
vibreazã încã puternic prin rândurile atent alese din cele ºase
mari volume ale operei originale. Ar fi greu, dacã nu chiar imposibil, de realizat o expunere
sumarã a învãþãturilor lui Rumi
în câteva rânduri, astfel cã se
impune punctarea doar a câtorva aspecte principale, concomitent cu explicarea lor.
Prologul primei cãrþi începe
printr-un avertisment: „Aminte
ia cum sunã a jale un fluier ce-i
meºterit din trestii”. Se ºtie cã
în interiorul ordinului sufit Mevlana, iniþiat de Rumi, este acordatã o deosebitã consideraþie instrumentului muzical denumit
Ney – fluierul. Acesta este prefigurat ca fiind un simbol al misticului ce îºi deplânge imemoriala unitate cu lumea spiritualã. Sufletul îi jeleºte precum glasul unui copil proaspãt smuls din
braþele mamei ºi dus departe în
mijlocul unei existenþe care cu

greu mai pãstreazã legãtura cu
originile. Însã fluierul poate fi
atât sursã de alinare, cât ºi de
suspin. Un sufi va rezona puternic cu sunetul tânguitor al fluierului, pe când un suflet de rând
s-ar putea sã îl identifice chiar
ca fiind un element perturbator
al liniºtii interioare. Sunetul
flautului trezeºte stãri ce sunt
rânduite potrivit nivelului de
evoluþie spiritualã al fiecãruia,
iar cum pentru un sufi durerea
poate fi alinare, oboseala odihnã, iar tristeþea sursã a contemplaþiei, fluierul nu poate fi altceva decât un apendice al fiinþei
ºi un frate de surghiun.
Un alt aspect important al
operei lui Rumi îl reprezintã îndemnul, uneori evident, alteori
dedus din subtext, spre practica
virtuþilor care urmãresc atingerea,
dupã cum ar spune Guenon, a
diferitelor stãri ale fiinþei. Faptul
este indicat prin noþiunea de „stare” care trebuie deosebitã de
ceea ce un sufi denumeºte „staþiune”. În timp ce starea desemneazã o dimensiune calitativã interioarã a spiritualului ºi este fugitivã, staþiunea aratã nivelul real
de evoluþie al unui sufit ºi are
caracter static. Acestea sunt traduse de Rumi, atunci când vorbeºte despre Farid Uddin Attar,
ca fiind cele ºapte „staþiuni ale
iubirii”. De remarcat ar fi ºi cã staþiunile sunt organizate dupã modelul unei structuri scalare pe
care aspirantul trebuie sã o parcurgã. Iar dupã cum am spus,
ceea ce deosebeºte staþiunile de
stãri este permanenþa, astfel încât trecerea calitativã de la o sta-

þiune la alta nu o înlãtura pe cea
din urmã, ci doar o transferã în
conþinutul urmãtoarei, relevând
astfel un aspect achizitiv prin
care staþiunile, odatã asimilate,
vor continua sã sprijine activitatea evolutivã. Deºi o staþiune
poate naºte ºi alte stãri, regula
este datã de staþiuni ca produs al
stãrilor asupra cãrora se instaleazã permanenþa, realitatea lor fiind
oferitã de influenþele pe care un
anumit lucru poate sã îl trimitã
cãtre centrul inimii ºi sã sprijine
naºterea unei noi posibilitãþi de
evoluþie, cãci „Fiece manifestare
este semnul unei stãri a minþii/
Starea este-o mânã, manifestarea
doar un instrument”. Staþiunile ºi
stãrile ar putea fi observate ºi în
raport cu noþiunile de qabd ºi
bast, adicã de contracþie ºi expansiune. Dacã starea este o contracþie prin ea însãºi, adicã receptarea unei anumite influenþe

care este însãmânþatã în interior,
atunci bast, expansiunea, este o
statornicire a acesteia din urmã.
Procesele amintite anterior
sunt prezente ºi în imaginea derviºului rotitor al ordinului Mevlevi când procesiunea spiritualã (sama) debuteazã cu o încruciºare a braþelor în jurul pieptului
cu care umerii sunt înconjuraþi
(contracþie), urmând ca mai apoi
acestea sã fie desfãcute (expansiune). Dansul continuã prin miºcãri în cerc ale derviºilor care
amintesc de ideea de centralitate, însuºi derviºul devenind un
axis mundi, o reminiscenþã a unei
perioade pierdute, in illo tempore, adicã a unui timp mitic, increat. În acel moment, multiplul
devine Unu, derviºii devin Derviºul, iar „ei” devin „El”. Prin diversele semnificaþii pe care le
comportã dansul, este evidenþiatã ºi funcþia acestuia de limbaj,
traducerea simbolicã trebuind a
fi fãcutã printr-un mecanism distinct de cel logic ºi într-un alt registru, din simplul motiv cã se
adreseazã unui tip diferit de înþelegere, ºi anume intuiþiei sau intelectului, înþeles ca facultate a
percepþiei interioare.
Însã pentru ca omul sã poatã
trece prin aceste stadii, este nevoie de o purificare gradatã a sufletului. O formã alegoricã a îndemnului spre purificare este oferitã de dialogul dintre greci ºi chinezi cu privire la arta de a picta ºi
zugrãvi portrete. Rezumând, este
vorba despre douã tabere de artiºti, chinezi ºi greci, care se întrec în a-ºi prezenta capodoperele artistice sub oblãduirea sul-

tanului. Acesta le pune la dispoziþie douã camere. În prima dintre ele, chinezii realizeazã picturi ce îi vrãjesc sultanului privirea, însã, în schimb, grecii nu fac
altceva decât sã lustruiascã pereþii camerei ce le-a fost încredinþatã. În momentul când perdelele sunt înlãturate, pereþii încãperii cuprind reflexia picturilor
din camera chinezilor, oferindui sultanului o priveliºte care îl absoarbe întru totul. Simbolic, pereþii sunt o oglindã a sufletului,
iar curãþarea lor se referã la tehnicile ºi învãþãturile sufite care
purificã sufletul ºi îl fac sã devinã disponibil spre a deveni o imago dei. Tot în prologul primei
cãrþi, Rumi, printr-un exerciþiu
de maieuticã, prezintã acest proces: „Dar ºtii tu oare de ce oglinda e întunecatã?/ Rugina de pe
luciul ei demult nu-i curãþatã”.
Aici apare ºi rolul oamenilor desãvârºiþi care, din iubire pentru
Domnul, aºazã „imaginea voastrã în faþa ochilor voºtri”, lucru
petrecut ºi în cazul sultanului.
Încheind, ceea ce deosebeºte
Mathnawi de majoritatea lucrãrilor este încãrcãtura spiritualã pe
care urmãreºte sã o transmitã. Scopul ei este de a scoate sufletul din
lâncezeala simþirii ºi a-l aduce în
faþa unor posibilitãþi, poate, pânã
atunci nebãnuite. S-ar putea spune chiar cã în Mathnawi nu existã
informaþie. Singurul lucru care
poate fi realmente dobândit este
profunzimea prin lecturã.

n Andrei Doru Popa
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l ecturi

luna ºi misterele femeii

n AURELIAN ZISU

Memoriile lui Constantin Argetoianu

l ecturi

A

m fugit întotdeauna de
Memoriile ºi de Jurnalele scriitorilor. Nu
cã nu m-ar fi interesat, dar nu credeam în ele ca în niºte certificate
de viaþã autentice. Erau, pentru
mine, mai degrabã exerciþii de
imaginaþie decât mãrturisiri sincere. Bãnuiam cã acolo, în paginile autobiografice, se ascunde
Caragiale, care simþea enorm ºi
vedea monstruos ºi care era
pândit „în ceafã” de respiraþia
unui cititor complice. Deveneam,
astfel, pe neaºteptate, nu martorul de piatrã al unei biografii
speciale, ci exact cititorul, „fãþarnicul frate”, suflând complice în
ceafa scriitorului.
Mã stãpânea, totodatã, ideea
goetheanã cã viaþa se topeºte în
operã ºi-atunci paginile cu amintiri sau confesive mi se pãreau o
secetã a creaþiei literare, o pauzã
de respiraþie, un blocaj obosit, un
experiment imanent de laborator,
orgoliul de a-þi scoate biografia
la mezat, de a face semne de eternitate unei posteritãþi utopice. Na fost sã fie aºa, cãci, scriind despre corespondenþa lui Eminescu, mi-am dat seama cã scriitorii
comit literaturã chiar ºi în biletele
trimise iubitelor, darmite în scrisori, confesiuni, notaþii zilnice ale
prezenþei lor în lume. Contaminatã de expresivitate, paraliteratura, mai ales în cazul scriitorilor
(Eugen Negrici a demonstrat-o ºi
pentru alte tipuri de emitere), e o
parte originalã a Textului Total,
în termenii lui Borges, nu doar,
pentru o receptare academicã, explozia mocnitã a surselor, a inspiraþiei, a vieþii camuflate sub perdeaua, oricât de transparentã, a
genurilor. ªi dacã scriitorii nu pot
sã iasã în afara „figurii spiritului
creator”, ce se întâmplã, m-am
întrebat, cu Memoriile istoricilor,
oamenilor politici, savanþilor, artiºtilor etc., cu alte cuvinte, ce
surprize pot sã ofere consemnãrile non-literare, dominate de instanþe arhivistice mai presus de

sentimentul eroic al descoperitorului de comori. De obicei, „spovedaniile” surprind prin capcana plãcutã a intimitãþilor, a lamentaþiei, a „sugrumãrii” misterelor,
la îndemâna curioasã a biografilor, neglijate cu seninãtate ºtiinþificã de cercetãtorii specializaþi.
Memoriile, în general, deschid o
reþea de documentãri banale (a
se citi mondene) ori nobile (a se
citi intelectuale) pentru un cititor deprins cu rutina lecturii. Însã
pentru un cititor implicat ele compun un intertext cultural, istoric,
politic (în anumite cazuri), radiografii sociale, adevãrate fresce de
epoci sau de evenimente, îmblânzesc de praf documente ºtiute,
scot la ivealã documente-surprizã, refac psihologii compromise,
coboarã statui ruginite, cariate,
nisipoase de pe socluri amãgite
de omagii eterne, portretizeazã
maiestuos, ca în tablourile lui
Goya, dar ºi sarcastic, fermecându-ne cu tristeþe resemnatã, ca
Hieronymus Bosh. Pasionatul de
Memorii cautã lucrurile ascunse,
„petele” vieþii, originalele culiselor, magia de consum a cancanurilor. Lectura Memoriilor decamufleazã, dã obloanele jos din
camerele voit nerozonante, lasã
cadavrele fãrã cearºafuri. Cititorul nu mai vrea texte subversive,
nu mai vrea sã se strecoare în
dungã printre rânduri, nu mai
vrea, prin urmare, sã citeascã „pe
dedesubt”, fiindcã nici memorialistul nu-ºi propune sã-l „mintã”
artistic. Memorialistului nu-i mai
e teamã de Platon, el va rãmâne
în cetate ca martor ºi fiinþã activã, care scrie ºi se scrie, a polisului. Dar, fãrã sã-ºi doreascã explicit sã fie consideraþi scriitori,
ci doar scriptori, unii autori de
Memorii sunt, în funcþie de disponilitãþile receptãrii, autori de
romane autobiografice. Contaminarea esteticã nu ucide nicidecum farmecul otrãvit ºi strãlucitor al faptelor nude, ci, dimpotrivã, conferã Memoriilor, mãcar

fragmentar, o expresivitate înaltã, demnã de literaturã, care extrage textul presupus non-literar,
pe principiul l2 art pour l2 art,
din zona artei „de jos (utile)” spre
gratuitate. (v. disocierea între arta
înaltã ºi arta de jos în Hans Robert Jauss, Experienþa esteticã ºi
hermeneutica literarã, Editura
Univers, Buc., 1983).
Constantin Argetoianu este
un memorialist-scriitor. Surprizele prozei sale memorialistice,
„însumând peste 25 000 de file”
ºi „acoperind o perioadã lungã
de timp (1871 – 1944)”, cum precizeazã Stelian Neagoe, editorul
ºi postfaþatorul Memoriilor (Constantin Argetoianu, Pentru cei de
mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. I, Partea întâi.
Pânã la 1888, Humanitas, Buc.,
1991), nu vin numai din mirajul
secretelor vieþii politice de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi prima
jumãtate a secolului XX, dezvãluite cu acurateþe de un mare om
de stat, exterminat de comuniºti
în închisoarea de la Sighet (1952),
ci ºi din inefabila savoare a scrisului. Sedus de luminarea feþelor
adevãrate ale istoriei, atât de sadic falsificate ori distruse în fascism ºi comunism, de anvergura
marilor evenimente, de umorile

ambiþiilor politice, de rolul imens
al regalitãþii ºi al diplomaþiei româneºti în evoluþia noastrã europeanã, fãcându-l sã înþeleagã
importanþa valorilor în conducerea ºi în evoluþia fastã ale þãrii,
cititorul de astãzi al Memoriilor
lui Const. Argetoianu nu poate
sã nu simtã plãcerea lecturii,
distingând estetic între ceea ce
Sfântul Augustin numea uti ºi
frui, „între folosinþã ºi desfãtare” (cf, H.R. Jauss, op. cit., p.73).
Povestirea copilãriei înseamnã, în general, întoarcerea la
Eden. Dar harul povestirii transformã, ca la Creangã, vârsta amintitã în vârstã trãitã. Ingenuitatea
copilãriei trãite cu nonºalanþã
mirificã la Breasta ºi Argetoaia,
douã sate aflate în apropierea
capitalei Olteniei ºi unde familia
avea conac ºi moºie, descoperirea cu uimire purã, fãrã inhibiþii
mature (sã ne amintim de versul
lui Marin Sorescu: Craiova vãzutã din car e cel mai frumos
oraº din lume), a Craiovei sfârºitului de secol XIX declanºeazã o
forþã narativã pe cât de surprinzãtoare ºi de sincerã în resorturile ei autobiografice, pe atât de expresivã în recuperarea memoriei
sugestive. Scrise la bãtrâneþe („în
anii 1930 – 1940, dupã ce cutreie-
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rase lumea ºi trãise decenii întregi
la Bucureºti”, Stelian Neagoe, op.
cit., p.5), Memoriile lui Const.
Argetoianu creeazã, la început,
dar firea nu se va schimba, un
personaj volubil, aflat la prima
vârstã a inocenþei – copilul educat în marile familii olteneºti (Argetoianu, Oteteliºanu), martor
atent la ecourile istoriei de lângã
el (Rãzboiul de Independenþã, vizitele Regelui Carol I la Craiova),
înzestrat cu harul cunoaºterii, al
mãreþiei observaþiei, al râsului
infantil, în dungã olteneascã sau
clocotitor, mânuit cu graþie ironicã de cel ce priveºte în memorie
jocul goldonian al semenilor. Spiritul oltenesc, spontan, exploziv
chiar ºi în cãutarea timpului
pierdut, fãrã sã priveascã înapoi cu mânie, mângâind cu regret grotescul, cucereºte tocmai
prin vocaþia ludicã a amintirilor din copilãrie, deschise, pe o
altã treaptã expresivã, spre universalitate de geniul lui Creangã.
Sub titlul de Amintiri, Memoriile încep în stilul unui cronicar
modest ºi responsabil de cele ce
scrie, spre a risipi ºovãielile unui
cititor îndoielnic.
„Nãscut în 1871, am copilãrit,
m-am copt ºi m-am rãscopt odatã
cu Statul Român modern. În casa
pãrinteascã mai întâi – printre
strãini mai apoi – am vãzut ºi am
auzit multe. /…/
Iatã de ce am crezut cã însemnãrile care urmeazã ar putea interesa generaþiunile viitoare ºi m-am
hotãrât sã le aºtern pe hârtie”.
Aparentul dezinters pentru
posteritatea Memoriilor este o
subtilã manevrã diplomaticã, o
abilã incitare la captatio benevolentiae: „Facã urmaºii mei ce
vor vrea cu ele!”
În maniera prozei autobiografice de pretutindeni ºi de oricând,
sub semnul unei morale a respectului memoriei voluntare, naratorul, asumându-ºi condiþia de
protagonist al propriei povestiri,
fãrã pretenþii de saga ori de monografie faulknerianã, captiveazã atenþia receptoare prin imagininucleu, împinse cuminte în primplanul alb-negru al peliculei de un
regizor nostalgic. Textul este cuminte, cu date calde, firesc necunoscute dinlãuntrul lor de cãtre
biografii avizi de rãceala argumentelor notariale, despre pãrinþi
(tatãl, generalul Ion Argetoianu,
mama, Constanþa Oteteliºanu),
cãrora fiul le face douã portrete
efigiace, traversate de fiorul dinamic al vieþii lor, „aºa cum a
fost”, în familie, societate, istorie, date despre vechimea ºi
numele celor douã însemnate
neamuri boiereºti, date despre
vremurile ºi locurile în care ºi-a
trãit „anii de ucenicie”, despre
oamenii din jur. Întrucât nu ne
preocupã aici figura istoricã a personajelor, ci structurile expesivitãþii, precizând totuºi cã nu excludem influenþa „aºezãrii omului
în lume” asupra psihologiei lui
(vom reveni într-un alt studiu asupra intertextului cultural ºi istoric
al Memoriilor, în general, cãci,
contagiatã de subiectivitate, ºi lumea e alta), sã reþinem un fragment din portretul tatãlui, fiinþa
care i-a modelat caracterul. Mama
i-a rãmas în amintire cu firea ei liniºtitã, fiinþa care l-a scos în so-

n MARIUS DOBRIN

strãlucirea frumuseþii absolute

V

ãzând afiºul Teatrului
Ion D. Sîrbu, din Petroºani, Gabler. Hedda
Gabler, m-am dus gândul la agentul 007! Criticul Cãlin Ciobotari,
care a fãcut adaptarea piesei lui
Ibsen, a speculat ludic replica prin
care protagonista este regãsitã de
singurul personaj pe care ea îl
vede capabil sã se înalþe la un nivel estetic de viaþã. Adaptarea
propune, în spiritul confesiunii
norvegianului, prezenþa tatãlui
Heddei, mai consistentã decât
aceea similarã din Hamlet, ca o amprentã semnificativã în toatã povestea. Mai mult, regizoarea
Antonella Cornici valorificã excelent apetenþa pentru teatru a micuþei Alessia Rãdescu pentru a o
întruchipa pe Hedda fetiþã.
Condusã discret de Dorin Ceagoreanu – joc impecabil, deºi lipsit de replicã –, Alessia nu are
nicio ezitare asupra a ceea ce urmeazã sã facã pe scenã. Generalul este, totodatã, unul dintre
punctele de tangenþã cu Cehov,
o tangenþã speculat rafinat de
Ciobotari prin replici din Trei surori ºi Unchiul Vania. Dar Hedda e mai mult decât fiica tatãlui
sãu, e un personaj independent
în datele sale esenþiale. Flash-urile dintre scene þes o pânzã biograficã dincolo de care Hedda
este întruchiparea unei exigenþe
estetice omogene, exterior ºi interior. ªi asta se vãdeºte în relaþiile cu toate celelalte personaje,
evaluate dupã cum corespund
acestor exigenþe, totul petrecându-se într-un decor adecvat.
Scenografia ºi costumele Ancãi Dincã-Puºcaºu sunt rafinate
prin eleganþa nuanþelor de gri ºi
prin lumina care cade pe ele (light
design Lucian Moga). Albul este
rezervat nevãzutului iar negrul
este al Heddei. Pãrul ei roºcat,
misterios detaliu amintit de Ibsen,
este elementul tulburãtor din percepþia eroinei, compensând privirea cea rece.
Amelia Toaxen hipnotizeazã ºi
îngheaþã tot ceea ce nu trece de
un nivel acceptabil de comportament, conform rigorilor ei. Cad
victime cu toþii, cea dintâi fiind
mãtuºa, interpretatã cu farmec de
Oana Liciu Gogu, personaj care
plãteºte pentru ingerinþele desuet provinciale, comice în economia spectacolului, aduse uºor
spre lumea noastrã, dar care se
rãscumpãrã („domniºoara Jertfã”)
prin devotamentul arãtat faþã de
sora ei, declarat faþã de orice suflet în nevoie ºi reconfirmat faþã
de Jorgen. Acesta fiind la rândul
sãu, evident, nepotul mãtuºilor

sale. Fiecare cu propriul background.
Radu Tudosie, amintind pe
alocuri de Horaþiu Mãlãele, este
întruchiparea perfectã a unui
adolescent veºnic întârziat, inocent pânã la enervare ºi pierdut
comic în hãþiºul ºtiinþei fãrã anvergurã. Valorificã toate replicile
de umor, articulate prin logica
surprizei, atât în relaþia cu mãtuºa cât ºi cu Lovborg. Jorgen e
obsedat de preocupãrile ºtiinþifice în cheie minorã ºi de postul de
profesor universitar, recunoaºterea supremã a unor merite închipuite. Spre final, când lucrurile se
complicã, Radu Tudosie se aratã
la fel de consistent ºi în postura
celui care-ºi urmãreºte interesul
fãrã scrupule sau în inocenta
mãrturisire a unei atitudini incorecte. „Eu nu am concurat niciodatã cu nimeni. Postul de profesor mi se cuvine. ªtie toatã lumea cã este al meu.”
Hedda este un revelator pentru fiecare din jurul ei. Astfel Jorgen sfârºeºte ignorând drama din
jurul sãu, retrãgându-se, meschin, spre reconstituirea unei
opere pe care, de fapt, dãduse
semne cã nu e capabil a o înþelege. În schimb Brack, ca avocat,
este, desigur, versat ºi aidoma
unui animal de pradã. Cosmin
Rãdescu se impune ca atare,
uneori cu ezitãri teatrale, adesea
cu forþa de persuasiune a vocii,

privirii ºi alurii. „Orice dimineaþã
e o margine a nopþii” sunã ciudat
din partea lui Brack, mai apoi uºor
umanizat de scena unei îmbrãþiºãri rãvãºite cu Hedda, adaptarea situaþiei din textul original,
pentru ca în final sã devinã ameninþãtor tocmai prin replicile voit
spirituale vizavi de jocul aritmetic în eros, „trei ºi nu patru”, culminând cu ucigãtoarea: „Fii liniºtitã, nu voi abuza de tine, scumpã Hedda! Poate doar un pic, din
când în când”. Irina Bodea Radu
este Thea ºi transmite multã emoþie ºi compasiune, este vãdit fragilizatã de vârtejul întâmplãrilor
ºi descoperã cã este prinsã între
pietre tari, ignoratã în ciuda efortului ei de furnicã devotatã. Întrun fel, acel joc aritmetic amintit
de Brack se configureazã mai degrabã cu ea decât cu avocatul.
Hedda descoperã cã Thea ºi
Lovborg au în comun munca la
carte aidoma conceperii unui copil. ªi asta declanºeazã resorturi.
Actriþa cu ochi negri, mari, cu
chipul plâns, devine Sonia lui
Cehov în faþa unui nou început
„Trebuie sã muncim! Trebuie sã
muncim! ”
Ei bine, amintitul Lovborg,
care animã acþiunile tuturor, este
esenþial în înþelegerea Heddei.
Când apare, în interpretarea lui
Marian Politic, aºteptãrile noastre sunt mari. Tot ceea ce se acumuleazã despre Lovborg ne pro-

iecteazã un caracter puternic tocmai prin nonconformism. De regulã un personaj întors de pe calea pierzaniei fascineazã. Costumul actorului este mai elaborat,
ca pentru toate experienþele prin
care a trecut. De arãtat, o face cu
parcimonie, atât ca suferinþã cât
ºi ca ironie. Victoria moralã asupra lui Jorgen îi este suficientã,
dar libertatea pe care ºi-o plãnuia se suspendã la întâlnirea cu
aceea care l-a intrigat cândva. ªi
el a fost fascinat de Hedda dar nu
i-a înþeles brusca îndepãrtare.
Acum, când pierde manuscrisul,
se pierde pe sine: „Nu pot înfrunta viaþa!” ªi, totuºi, el este singurul care se poate salva în ochii
Heddei. Aceea ce ºi-a dorit dintotdeauna sã poatã modela destinul unui om, îi cere doar atât:
„strãlucirea frumuseþii absolute”.
ªi Lovborg, jucat, în fond, în
aceastã cheie de Marian Politic,
o rateazã dintr-o comunicare sincopatã. Ratarea lui fiind ratarea
Heddei. Pentru cã dincolo de perspectiva unui viitor sub ºantaj,
dincolo de loviturile încasate
când Thea este ºi partenera lui
Lovborg, prin cartea deja scrisã,
apoi a lui Jorgen, cu un nou început, Hedda vede nãruindu-se totul. „Oh, ce blestem face ca tot
ceea ce ating sã devinã ridicol ºi
însemnat?... dacã nu era deja?!”
Amelia Toaxen face o Hedda
absolut memorabilã, atât în jocul
cu personajele masculine dar ºi
cu cele feminine, într-o gamã variatã de atitudini, singurul minus
fiind al rostirii, repetate, „ieºi!!!”,
în relaþia cu Berta. Aceasta din
urmã fiind revelaþia spectacolului prin felul în care este regândit
regizoral rolul ei.
Corina Viºinescu este ubicuã,
se miºcã precum o japonezã iar
coregrafia Victoriei Bucun o aduce, în rochie roºie, ca pe o Cenuºãreasã în noaptea balului, o
noapte valpurgicã, imaginând o
altã relaþie cu celelalte personaje. Astfel ea devine speranþa normalitãþii, între exigenþa mult prea
înaltã a Heddei ºi comportamentul mult prea lax al celorlalþi. Totul într-un spaþiu universal,
transfigurat prin proiecþii magice
semnate Andrei Cozlac, cu un
fundal poetic aidoma pãdurii de
mesteceni. Cilindri înalþi, supli,
din proiectoare ºi pânzã albã, fac
din grãdina casei o legãturã cu
posibilul eden estetic.
Liantul tuturor acestor elemente ale spectacolului este muzica originalã a lui Cári Tibor, finalul impunând sintagma Danielei Firescu: Tango Ibsen!

Eveniment cultural

o „prelegere” în versuri

Þ

inutã de un actor. Nãscut la Corabia, trãind la
Craiova. Director la
„Marin Sorescu”, cândva. Acuma, la „Shakespeare”.
Festival, acesta, internaþional...
Aflându-se, tot cu-n asemenea prilej, ºi prin Piteºti, omul a
rostit îndelung din poezia cea
popularã autohtonã. Vrând a ilustra „vârstele omului” pe plai mioritic. Atrasã, firesc, lumea veni
sã-l asculte. ªi sã stea de vorbã

cu el, dup-atâta poveste cu rimã
din folcloru‘ nostru plin de-nþelepciune. Adâncã filosofie pe înþeles. Muzicalitate ºi liric fior. Doina ºi balada, cert dãinuitoare...
Cuvintele þâºneau din gura-i
cu patos. Blândeþe. Tãrie. Semnificaþie clarã. Artisticeºte vãdit.
Pentru cã Emil ºtie-a nuanþa ºi a
recita. Transmiþând mesaj. Frumseþe poeticã intens grãitoare. Bogate, cuceritoare...

L-am cunoscut direct chiar la
el în urbe. Cu mulþi ani în urmã.
Când conducea în Bãnie teatrul
de acolo. ªi m-a invitat sã vãd
montare-ndrãzneaþã pe vremea
aceea. Azi, reascultai atent ºi-i
descoperii talent în rostire la vers,
nealterat. Fie ºi al’datã, Emil
Boroghinã! Mai ales c-ai promis
ºi pe toþi ne-ai convins cã ar trebui...

n Adrian Simeanu
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a r te

cietate, i-a oferit spectacolul, de
multe ori burlesc, al bârfei femeieºti din întâlnirile „doamnelor” în
conacul de la Breasta sau spectacolul mirãrii infantile prin plimbãrile la Craiova ºi prin mediile
urbane frecventate. Tatãl, militar
de carierã, prins în capcanele ºi
bârfele Puterii, fiind chiar în mecanismele ei, poartã, în amintirea
fiului,, chipul jovial al unui Napoleon intransigent: „N-a cunoscut
alt îndreptar în actele sale decât
datoria ºi onoarea. Era fanatic
în aceastã privinþã; într-o viaþã
atât de lungã n-a ºtiut ce este un
compromis, nici faþã de alþii, nici
faþã de conºtiinþa lui. Acest om
grãsuliu la faþã, cu obrajii rumeni,
cu ochii cãprui inulgenþi ºi veseli,
cu surâsul pe buze, bun pânã la
exces, bun încât n-a avut un vrãjmaº cât a trãit, amabil ºi serviabil
faþã de toatã lumea – era de o rigiditate de fier faþã de el însuºi.
Nu-ºi tolera nicio abatere de la linia cea dreaptã – dar nu o tolera
nici altora. Pe aceºtia îi înlãtura
pur ºi simplu din viaþa lui din ziua
în care costatase abaterea.”
Sã nu neglijãm, atraºi de propria noastrã regenerare, structurile nevinovate (sau poate) ale
emiterii. Trei calificative (excepþionalã, ales, unic) situate, am zice
greºit: ca în hagiografiile medievale, dar ne-greºit: exprimând augmentativ admiraþia, am numi-o instinctivã (Freud ar numi-o animalicã), a copilului pentru tatãl sãu,
model imanent într-o familie fãrã
deviaþii, configureazã un portret
aproape cristic. Marea artã a memorialistului este aceea de a se reîncãrca, peste ani, cu impresiile de
atunci, fiindcã cele trei adjective
înseamnã mai mult decât o percepþie copilãreascã: înseamnã ºi
înregistrarea concomitentã, printro enumeraþie sinteticã, a memoriei lumii, a vederii din afarã. Mai
departe, portretul e conceput tot
cu ochii senini ai copilului: dragostea tatãlui faþã „de mumã-mea
ºi de mine” (Oltenismul mumãmea poate sã aibã, pentru un cititor romantic, culoarea de ceaþã
frumoasã a unei pãsãri ascunse
în zbor). Intervin apoi, ca în caietele lui Allan, ºi semnele contemplãrii vieþii, înregistrarea scripticã
a lumii nu doar ca impact, ci ºi ca
reflecþie moralã. Aºa se face cã pe
pânza impresionistã a portretului
se strecoarã, ca în cazul eroilor lui
Corneille, douã tuºe de moralã clasicã: datoria ºi onoarea. Simþind
alunecarea inexpresivã spre apologie, presimþind pericolul declinului receptiv, cunoscând, suntem
siguri, cãile evadãrii din stereotipie, memorialistul recurge la o strategie narativã revigorandã:
portretul fizic. Ce altceva poate
sã fie mai încântãtor pentru un
cititor de plãcere decât impactul
cu frumuseþea sau urâþenia chipurilor? ªi-atunci, omul perfect,
tatãl, iese din aura misticã ºi coboarã în lumea trupeascã. Privirea curatã a copilului se amestecã, inevitabil, cu privirea „pãtatã”
de semnificaþii a memorialistului:
„grãsuliu la faþã, cu obrajii rumeni,
cu ochii cãprui indulgenþi ºi veseli, cu surâsul pe buze”.
Detaºat de presentimentele
hagiografice care ar fi deviat, chiar
în tablourile de familie, autenticitatea spre neîngrãdita iluzie a ficþiunii, înstrãinându-ºi astfel lectura cititorului pragmatic, Constantin Argetoianu este un moralist
fãrã complexe, clasic ºi romantic
în acelaºi timp, un La Bruyere balcanic, un spirit rar ºi ales al nobleþei care obligã.

n GHEORGHE FABIAN

invitaþi de seamã ai Festivalului Teodorini

a r te

D

intre spectacolele prezentate în cadrul Festivalului Internaþional
„Elena Teodorini”, organizat de
Opera Românã din Craiova, ne
vom referi în aceastã cronicã, în
puþine cuvinte, la reprezentaþia
de înalt nivel artistic a Teatrului
de Operã din Varna cu „West
Side Story” de Leonard Bernstein, pe scena Naþionalului craiovean, fãrã îndoialã cel mai „râvnit”, scânteietor ºi tulburãtor musical. O salã arhiplinã a urmãrit
„cu sufletul la gurã” celebra „Poveste din cartierul de vest” în interpretarea extraordinarilor artiºti
din Bulgaria, care ºi-au etalat, de
o manierã entuziasmantã, talentul în a „acoperi” cu succes tripla
facturã a rolurilor, de interpreþi
totali: actori-cântãreþi-dansatori
(3 în 1).
Dintre cele optsprezece personaje ale musicalului, vom aminti
câteva: în rolul Maria, pe Lilia Ilieva, pe Gianni Leccese (Tony),
Iulia Iordanova (Anita), Velin
Mihailov (Riff), Lev Karavan
(Bernardo), Francesco Capasso
(Chino), Hristo Ganevski (Doc).
Scenografia Cartierului de Vest
newyorkez a fost exemplar vizualizatã de Nella Stoianova, iar coregrafia Nadiei Dimokova, preluatã dupã concepþia originalã a lui
Jerome Robbins, a fost excelentã
ca abordare dezinvoltã a dansului modern. Orchestra a susþinut
cu brio din culise tumultuoasa
desfãºurare scenicã, dirijorul Alexander Frey dovedindu-se un
bun cunoscãtor al acestui gen de
muzicã (swing-ul s-a dovedit
atotstãpânitor). Regia, Chris Catena, a creat veridice momente
poetice, de dragoste ºi încãierare sângeroasã, conferind spectacolului autenticitate, credibilitate ºi frenezie; un spectacol remarcabil în toate componentele lui.
ªi celãlalt spectacol prezentat
de ansamblul din þara vecinã, un
titlu mai rar abordat de teatrele
de profil, a suscitat interes din
partea publicului: opera „Norma”
de V. Bellini. Arrigo Boito se exprima, la un moment dat, astfel:
„Cine nu iubeºte pe Vincenzo
Bellini, nu iubeºte muzica”, iar
bãtrânul ºi celebrul Giuseppe
Verdi recunoºtea faptul cã maes-

Scenã din „West Side Story” (foto Rossen Donev)

trul belcanto-ului, V. Bellini, ºtia
sã scrie „melodii lungi, cum înainte lui nimeni n-a scris”. O astfel
de melodie este ºi arhicunoscuta
arie-cabaletã „Casta diva”, paginã de referinþã a operei, alãturi
de duetele fascinante NormaAdalgisa ºi Norma-Pollione, ce
stau la baza muzicii; melodicitatea fiind factorul determinant al
acþiunii scenice. Pentru aceastã
operã e nevoie de un team artistic de primã linie, care este familiarizat pe deplin cu secretele interpretative asociate acestui stil
specific, inconfundabil. Dirijorul
Krastin Nastev a stabilit cu deosebit simþ al sonoritãþii tempoul
reprezentaþiei, pãstrând echilibrul
necesar între scenã ºi orchestrã,
între fragmentele lirice ºi cele dramatice. Garnitura de soliºti ni s-a
pãrut bine distribuitã. Soprana
Daria Masiero, în rolul titular, a
impresionat prin jocul actoricesc;
vocal, expresivitatea a avut unele neîmpliniri, mai ales în acut, în
pasajele de coloraturã (timbrul
vocii pãstra, pe alocuri, umbre de
mezzo). În rolul Adalgisei, mezzosoprana Libuºe Santorisova
s-a dovedit o bunã cunoscãtoare a personajului; în duetele cu
Norma, a excelat. O frumoasã

impresie a lãsat tenorul Valeri
Gheorghiev, în rolul lui Pollione, iar în Oroveso, basul Evgheni
Stanimirov a ºtiut sã evidenþieze caracterul majestuos al regelui. Au mai evoluat: tenorul
Hristo Ganevski (Flavius) ºi
mezzosoprana Boika Vasileva
(Clothilda). Regia ºi scenogra-

fia spectacolului poartã semnãtura lui Kuzman Popov, fiind
orientatã mai mult spre scenele
de masã (cor-soliºti); fundalul
scenei, destul de abstract. Costumele frumoase au fost concepute de Asia Stoimenova. Spectacolul poartã pecetea profesionalismului ºi a bunului gust

artistic. Triumfãtoare însã este
muzica marelui Bellini, de o cuceritoare ºi înmiresmatã melodicitate. „Admir în Norma inspiraþia melodicã, unitã cu un profund realism al pasiunilor celor
mai intime; o mare partiturã care
se adreseazã inimii, o creaþie de
geniu” (Richard Wagner).
Grupul celor opt balerini ai
Teatrului Scala din Milano ne-a
oferit o veritabilã demonstraþie
de înalt profesionalism în arta
dansului contemporan. Coregrafia tripticului „Delirium”, creatã de Matteo Gavazzi, a pus accent pe graþia ºi relevanþa gestului, a proporþiilor între elementele de grup, cu tablouri în
miºcare, jocul suav, elegant, poetic al soliºtilor ºi în primul rând
al purtãtorului rolului principal
Gioacchino Storace. Spectacolul este fascinant. Muzica lui
Mozart ºi A. Nanetti a permis
trupei sã creeze imagini într-o
dramaturgie fireascã, pe deplin
„asortatã” muzicii. G. Storace
este un balerin de aleasã speþã
solisticã, este precis, expresiv ºi
dominator pe durata întregului
spectacol; scenografia, redusã la
maximum; luminile, sclipitoare.
Pe scurt, un spectacol de înaltã
ºcoalã coregraficã, o profundã
meditaþie asupra condiþiei umane ºi aspiraþiei spre ideal.

„Norma” de V. Bellini

aranjamentul orchestrei pe scena de concert

Î

n articolul din numãrul precedent al revistei am vorbit despre împãrþirea instrumentelor în grupuri (pe partide). De aceste partide se þine cont
ºi în aºezarea interpreþilor pe podium, fapt de importanþã deosebitã. De exemplu, viorile, al cãror
numãr este foarte mare, dar nu
au un sunet atât de puternic, se
aflã întotdeauna în faþã; trompetele ºi în general instrumentele de
alamã sunt aºezate în spate, pentru cã sunetul lor pãtrunde în salã
cu uºurinþã. În spate, sunt aºezaþi interpreþii marilor instrumente (harpã, contrabaºi), pentru a
nu îngreuna raza vizualã a celorlalþi spre dirijor. În sfârºit, pentru
ca fiecare sã vadã bine dirijorul,
podiumul în partea din spate este
mai înalt. Aici stau suflãtorii. Sunt
câteva posibilitãþi de aºezare pe
scenã. De cele mai multe ori, orchestra este distribuitã pe podium astfel: grupurile viorilor pri-
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me ºi secunde (care cântã frecvent melodii pe douã voci) sunt
aºezate alãturi pentru ca sã se
asculte reciproc. Într-o situaþie
mai puþin avantajoasã se aflã violele, pentru cã sunt aºezate în
dreapta dirijorului, iar „direcþia”

sunetului spre salã este mai puþin favorabilã. Aranjamentul orchestrei pe scenã depinde ºi de
sala în care se cântã, de structura lucrãrii care se cântã ºi, în final, obiºnuinþa interpreþilor de a
cânta cel mai adesea împreunã.
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În desenul alãturat se observã locul viorilor prime – viorilor
secunde. Dacã am asculta ce vorbesc unii muzicieni între ei, vom
auzi formulãri de genul urmãtor:
„primul flaut cântã excepþional”,
„al doilea clarinet nu este astãzi
într-o zi bunã”, „al treilea trombon este astãzi liber”, „al patrulea corn a dat un chix de toatã
frumuseþea”. Nu trebuie sã fim
îngrijoraþi. Viorile prime ºi secunde, primul ºi al doilea flaut ºi tot
aºa sunt instrumente pereche;
interpretul primului flaut are în
orchestrã alte note de cântat faþã
de al doilea flaut. Grupul viorilor
prime cântã melodia principalã,
iar grupul viorilor secunde o însoþeºte (acompaniazã). De obicei,
interpreþii primului grup au cele
mai grele ºi importante pãrþi, trebuie sã fie cei mai buni muzicieni.
Distribuþia instrumentelor din
desenul de mai sus ne oferã imaginea unei orchestre simfonice

mari, în care streich-ul (corzile)
este dimensionat pentru sonoritãþi ample, de orchestrã postromanticã. Grupul corzilor porneºte de la partida viorilor prime
(ºaisprezece viori), celelalte descresc numeric cu cât partidele
cântã în registru mai grav; deci,
viori secunde (doisprezece), viole (zece), violoncele (opt), contrabaºi (ºase). Instrumentele de
suflat ºi de percuþie sunt, la rândul lor, bine reprezentate.
Iatã, pe scurt, în ce mod sunt
dispuse familiile de instrumente
pe scenã. Se poate întâmpla ca
un ascultãtor, care frecventeazã
concerte, sã observe pe scenã
un instrument necunoscut; dupã
locul pe care-l ocupã, îºi dã seama cã este vorba de un instrument de alamã, coarde, percuþie
sau lemn; îl poate cataloga, chiar
dacã nu-i ºtie denumirea.

n Geo Fabian

D

intre evenimentele importante ºi spectaculoase ale Craiovei, în
fiecare an este urmãrit cu interes
Simpozionul Internaþional de
Sculpturã „Drumuri brâncuºiene”. Activitãþile artistice se desfãºoarã public, în spaþii neconvenþionale. Prin contactul direct
cu privitorul, arta nu mai este un
privilegiu al unui grup elitist,
transformându-se într-un dialog
cu amatorii de artã, cu nevoia de
frumos ºi de educaþie esteticã a
locuitorilor oraºelor cu tradiþie
artisticã. Principala activitate este
tabãra de sculpturã în aer liber un veritabil ºantier de creaþie,
deschis, care poate fi vizitat oricând de locuitorii sau de vizitatorii oraºului.
Munca pe ºantierul de sculpturã este impresionantã ºi dramaticã, începând cu aducerea masivelor blocuri de marmurã sau de
piatrã, care, sub mâinile sculptorilor, se transformã în autentice
opere de artã ambientalã. Lucrãrile realizate – deja în acest al ºaptelea an al Simpozionului de
sculptura de la Craiova, se doresc o completare modernã, de
artã contemporanã într-un dialog
viu – ca un arc peste timp, cu vechile statui ale oraºului. Avem în
Craiova monumente create de
cele mai cunoscute nume ale
sculpturii naþionale ºi europene:
Carol Storck, Jean Lecomte du
Nouy, Raffaello Romanelli, Ion
Jalea, Boris Caragea, Elena Vidali
– simboluri ale Renaºterii, barocului, clasicismului sau romantismului, care pãstreazã nobleþea ºi
aura boiereascã a oraºului, cãro-

ra iatã, li se adaugã modernitatea, tinereþea ºi actualitatea noilor curente ºi tendinþe artistice.
Partea de consistenþã valoricã
dar ºi de spectacol, este desfãºurarea întregii activitãþi de creaþie în prezent, sub ochii publicului contemporan.
Tabãra de sculpturã este completatã ºi susþinutã cu sesiuni de
comunicãri, vizite la muzee ºi case
memoriale, în atelierele de creaþie
ale artiºtilor craioveni - sculptori,
graficieni sau pictori, legând prietenii, împãrtãºindu-ºi impresiile ºi
cunoºtinþele de specialitate. De
un mare interes pentru sculptorii
strãini sunt vizitele la Aleea Eroilor din Târgu Jiu, cu celebrele
monumente create de Constantin
Brâncuºi: Poarta sãrutului, Masa
tãcerii ºi Coloana fãrã de sfârºit,
la Casa de la Hobiþa sau la Muzeul arhitecturii populare Curtiºoara - Gorj. Pentru cã, aºa cum spunea pictorul francez Camille Corot
„numai în artã se pot prezenta lucrurile în desãvârºirea lor”.
„Craiova are un nou mesaj
cooltural!” este comunicatul important, transmis locuitorilor
oraºului nostru de conf. univ. dr.
Remus Vlãsceanu, managerul
Casei de Cultura „Traian Demetrescu” din Craiova: „Simpozionul Internaþional de Sculpturã
«Drumuri Brâncuºiene – 2019»,
a ajuns la cea de a VII-a ediþie ºi
reprezintã o acþiune creativa dar
ºi creatoare de opere de arta în
patrimoniul cultural craiovean. În
oraºul nostru sunt expuse aproape 40 de sculpturi în marmurã,
Craiova fiind un brand cultural la
nivel internaþional. Amprenta cul-

turalã a marelui artist roman Constantin Brâncuºi rãmâne fixatã în
conºtiinþa naþiunii, iar oraºul Craiova se bucurã de privilegiul unui
patrimoniu internaþional al creaþiilor celui care a pãºit pentru prima
data în lume pe drumul modernismului. Mergând pe urmele acestei istorii, în fiecare an, Casa de
Cultura «Traian Demetrescu» organizeazã împreunã cu artiºtii invitaþi la Simpozion un tur cultural
în municipiul Craiova, pentru a
descoperi, cu ajutorul permanent
al criticului de arta Magda Buce
Rãduþ, unde, când ºi ce a oferit
marele artist acestei comunitãþi, în

Conferinþa ªtiinþificã Internaþionalã
„Stat ºi Societate în Europa” - ediþia a XII-a

A

n de an, la finalul lunii
octombrie, Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” organizeazã
Conferinþa ªtiinþificã Internaþionalã „Stat ºi Societate în Europa”. Alãturi de cealaltã manifestare cu profil asumat academic
– „Politicã. Diplomaþie. Culturã” –, „Stat ºi Societate în Europa” se constituie într-o veritabilã platformã de prezentare ºi
rãspândire a cunoaºterii culturale ºi ºtiinþifice deopotrivã. Timp
de douã zile, 24 ºi 25 octombrie
a.c., peste 120 de participanþi din
þãri precum România, Grecia, Albania ºi Serbia au participat la a
XII-a ediþie a manifestãrii. Cu
acest prilej, au dezbãtut, atât la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, cât ºi la Facultatea de Teologie Ortodoxã din
Craiova, subiecte ºtiinþifice de
actualitate, teme ºi direcþii noi în
cercetare, culturã ºi educaþie.
Participanþii – profesori ºi cercetãtori, specialiºti ºi doctoranzi
în domeniile ºtiinþelor umaniste
ºi sociale, dar ºi în câmpul studiilor culturale – s-au înscris în cadrul conferinþei cu titluri de actualitate. Toate informaþiile privind desfãºurarea conferinþei,
prezentãrile personale ale tuturor
participanþilor, programul manifestãrii ºi rezumatele tuturor comunicãrilor înregistrate, au fost
reunite în Aman’s Book of Abstracts; suport ºtiinþific conceput
în dublu format, tipãrit ºi digital,

ultimul disponibil spre consultare ºi descãrcare pe site-ul web al
conferinþei (www.sse.faaa.ro).
Structura conferinþei a rãmas
tributarã sistemului inaugurat în
urmã cu câþiva ani. Prima secþiune, în jurul cãreia s-au dezvoltat cele mai multe secþiuni, s-a
desfãºoarã la sediul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman” ºi a reunit panelurile consacrate unor domenii precum
Istorie, Sociologie, Filologie,
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, respectiv Studii Culturale. De asemenea, tot la sediul central al bibliotecii, s-a
desfãºurat ºi dezbaterea „De la
discursul anti-UE, la fake news
– Fake news în era digitalã”.
Conceputã sub forma unei mese
rotunde, consacrate înþelegerii
ºi combaterii fenomenului îngrijorãtor al ºtirilor false, activitatea a adus în prim plan preocupãri legitime ºi intervenþii
pertinente pe marginea întãririi
capacitãþii de demontare ºi respingere a tentativelor curente de
dezinformare Cea de-a doua
secþiune, dedicatã studiilor teologice, precum ºi patrimoniului cultural, respectiv elementelor de artã sacrã, a fost gãzduitã
de la sediul Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Craiova. Alãturi de panelul destinat studiilor
teologice, secþiunea a propus o
serie de trei workshopuri tematice, dar ºi cinci prelegeri despre
satul românesc, bisericile din

lemn ºi importanþa acestora din
urmã din punct de vedere patrimonial.
De asemenea, din dorinþa de
a oferi un evantai generos de activitãþi, au fost continuate iniþiative precum organizarea expoziþiilor tematice, respectiv evenimentele editoriale. În aceastã
ordine de idei, Magdalena Cristina Butucea a vernisat expoziþia Peace Museum Romania, o
acþiune interactivã a primului
Muzeu al Pãcii din Europa de
Sud-Est, structurã integrantã a
International Network of Museums for Peace. Atât ideea înfiinþãrii, cât ºi mobilitatea acestui muzeu, îi aparþin fondatoarei
acestuia, Magdalena Cristina
Butucea. Prin expoziþiile organizate, Peace Museum Romania promoveazã pacea ºi drepturile omului, prin prezentarea
unor personalitãþi marcante ale
lumii, care ºi-au adus aportul,
sau continuã sã o facã, la idealul
apãrãrii pãcii, libertãþii ºi drepturilor omului. Cea de-a douãsprezecea ediþie a Conferinþei
ªtiinþifice Internaþionale „Stat ºi
Societate în Europa” se înscrie
în seria de manifestãri culturalºtiinþifice pe care Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” le organizeazã periodic
în direcþia promovãrii activitãþilor de cercetare ºi promovare
a rezultatelor ºtiinþifice.

n Alexandru Ionicescu

perioada sa de formare ºi dezvoltare educaþionalã, iar mesajul oraºului nostru va fi cunoscut în întreaga lume prin participarea unor
artiºti internaþionali veniþi din colþurile îndepãrtate ale lumii. Casa
de Cultura «Traian Demetrescu»
oferã comunitãþii opere de artã
originale, asigurând oraºului un
loc special pe harta turismului
cultural internaþional. Acest proiect este un succes încã de la început ºi continuã ºi în acest an cu
o temã de larg interes «Sportul ca
expresivitate a miºcãrii». Din
cele 40 de proiecte propuse, au
fost atent alese cinci lucrãri, re-

prezentând patru þãri, care exprima nonfigurativ miºcarea, echilibrul ºi forþa fizicã a naturii, stilizatã în corpul omenesc, o dinamicã a fluxului de energie creatoare pe care doar un sportiv o
poate descrie prin atitudine.
Sculptorii prezenþi la Craiova în acest an, îºi au originea în
þãri de mare importanþã istorico-culturalã: Marino di Prospero, sosit din Italia, va îmbogãþi
peisajul cultural municipal cu
lucrarea «Spatial contortion».
Reprezentând Ecuadorul, Estrella Gavidia Milton a sculptat
în marmurã albã tema «Organic
Geometry» Cu dubla naþionalitate, Ferhat Ozgur Gorel, provenind din Turcia, dar desfãºurându-ºi activitatea de sculptor în
Georgia, ºi-a ales tema «The Shadow Player». Romania este reprezentatã cu douã nume de referinþã ºi notorietate la nivel naþional
ºi internaþional: cunoscutul
sculptor Emilian Popescu, curatorul proiectului din acest an ºi
autorul sculpturii în marmurã
albã, cu tema «Flacãra eternã».
Petre Virgiliu Mogoºanu, autor al
lucrãrii monumentale «Volumes
and Trajectories». Cele cinci
opere de artã vor forma un ansamblu sculptural inaugurat într-un spaþiu special amenajat în
Complexul Sportiv, în apropierea
Stadionului «Ion Oblemenco»,
fiind un mijloc de promovare permanentã a artiºtilor ºi a oraºului
care ºi-a câºtigat de-a lungul timpului un loc important pe harta
culturala a Romaniei.” Textul reprodus, prezentat de dl. Remus
Vlãsceanu, este un fragment din
alocuþiunea de deschidere a Simpozionului Internaþional de
Sculpturã, Craiova – 2019.

n Magda Buce-Rãduþ

Teatrul zilelor noastre

se-ntâmplã la „Davila”

D

e niºte ani, în Brumar.
Un festival argeºean
al teatrului de studio
ºi de forme noi. Se joacã, succesiv, pe ambele scene. Timp de
zece zile, în aceastã toamnã.
Se-adunã oameni din þarã, de-afarã care lucreazã-n domeniu. Unii,
celebri deja. Alþii, vrând a le cãlca pe urme acestora. Promiþãtori
ºi dânºii arãtându-se cert. Ocazie pentru localnici sã se delecteze cu niºte spectacole demne de
vãzut. Mãcar unele dintre ele, cu
siguranþã. La fel ºi cei mici, cãci
nu-s uitaþi nici ei...
Toamna asta, furã nouãsprezece reprezentaþii pentru adulþi.
Susþinute de artiºti din Armenia,
Ucraina, Moldova, Bulgaria.
Apoi, din Arad, Bucureºti, Brãila, Constanþa, Galaþi, Iaºi, Piatra
Neamþ, Sfântu Gheorghe, Piteºti.
Regizori ca ªerban, Berceanu,
Mazilu, Hausvater, Afrim, Bocsardi, Juncu, (ca sã numesc doar
câþiva) ne-au arãtat cam ce pot.
Cum gândesc o montare, dac-o
reuºesc. Dacã transmit printr-însa ceva. ªi merg la inima publicului, pânã la urmã. Cã doar ãsta-i
rostu‘ strãdaniei lor, în esenþã...
Desigur, nimic din toate-acestea nu s-ar împlini de n-ar fi actorii. Mihãiþã, Morgenstern, Piersic
junior. Bovnoczki, Mandache,
Ungureanu, Chirilã ºi ceilalþi, în
cazu‘ de faþã. Neprecupeþind vreun efort în a-nfãþiºa cât mai expresiv ºi convingãtor personaje
de ieri, de azi, de la noi, de la alþii.

În a-ºi etala, firesc, virtuþile-n
domeniu. ªi a ne face sã credem
încã în arta aceasta ºi-n profunzimile ei.
Li se alãturã, justificat, scenografii. Sau creatorii luminilor
strãlucitoare. Ingenioºi, unii, neîndoielnic. Contribuind, la reuºite, din plin...
Bucureºtenii ºi-au adjudecat,
la premii, majoritatea. „Unteatru”
ºi „Excelsior”, în capu‘ listei, întemeiat. Adicã „Pescãruºul” ºi
„Familia Addams”. Iar ca sã n-o
lungesc, sã nu plictisesc, mai
menþionez un colocviu util cu
Purcãrete ºi o lansare de carte
interesantã a Doinei Papp. Membru în juriu, alãturi de Boroghinã, Morariu, Patlanjoglu. I-am
reîntâlnit cu plãcere pe Mircea M.
Ionescu ºi Doru Mareº. Specialiºti în materie, incontestabil. Pentru craioveni, îl amintesc în context ºi pe Nicolae Poghirc. Manager al instituþiei gazdã, provenit dintre ei. Socotind, în final, cã
fu prilej de culturã destoinic.
L-am semnalat meritat, gândind
adecvat la urmãtoarea ediþie. Cu
dorinþe sporite neapãrat...

n Adrian Simeanu
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Simpozionul Internaþional de Sculpturã
„Drumuri brâncuºiene”, ediþia a VII-a, 2019

n TOR ULVEN

u niver salia

poeme
Asta ºi cealaltã
Un proto-peºte cu fricã de apã
alunecã sub norii furtunii
Plouã cu bolduri
peste câmpia de beton roºu
acolo unde un proiector de luminã
curând va prinde
figura ta chircitã
(din volumul Poezie ºi cealaltã
din 1972)
***
Ea
care ia roiurile de þânþari
pe pãºune
ºi face baloane roºii
din gumã de mestecat

(din volumul Fluiere neexcavate
1985-86)
***
Deasupra negrei, rectangulare plãci de
marmurã apar trei microfoane. În spatele
fiecãrui microfon un cap pe fiecare din
polii nichelaþi: la stânga un cap de porc
(cum îl vedem pe mesele de Crãciun,
doar cã fãrã mãr în gurã), la dreapta un
craniu, în mijloc e capul unei pãpuºi de
expoziþie, un cap de femeie cu ochi mari
ºi verzi, cu pomeþi înalþi ºi gurã deschisã
(ca ºi cum ar vorbi în microfon). Camera
întunecatã. Un reflector se mutã relativ
rapid de la un cap la altul.

S

Doar douã
gropi încreþite
în cap
ca impregnare
dupã stafidele destinului.

(din volumul Piatrã ºi oglindã 1995)

cu navã de sticlã
în. Ea!
(din volumul Dupã noi, semnul
din 1980)
***
Te-aº agita doar ca pe un fulg de nea în
absenþa vântului. Sau ca soarele în
februarie, când lumina slabã, cu pielea
dezlipitã hoinãreºte un chip trecãtor în
crãpãtura dintre umbrele masive,
alungite ale clãdirilor oraºului, ºi tu ºtii
cã intensitatea soarelui este exact
aceeaºi ca cea a solstiþiului de varã, o
explozie neîntreruptã, lipsitã de sonor
unde enorme cantitãþi de energie se
emanã.
(din volumul Piatrã ºi oglindã)

***
ªi oricum trebuie
sã ne uitãm ºi sã ne uitãm
dupã ceea ce a fost acolo
înainte ca ochiul
sã fi fost deschis, ceea ce rãmâne
dupã ce ochiul

care nu se mai gãseºte
înafara

(din volumul Din înregistrãri 1984)

Douã sculpturi celtice
de piatrã

Ei au pelerine
cu glugã
ºi fãrã mãruntaie.
Ei stau acolo
ºi aºteaptã.

urmelor pe care le lasã.
(Din volumul Punct de dispariþie
din 1981)
***
Runele minciunii
în stâncile alunecoase,
numele.
Dar tu eºti în spãrturile valurilor, care cu
rãbdare
ºterg
semnele dupã haosul înþelegerii
ºi fac iarãºi din piatrã
piatrã.
(din volumul Dupã noi, semnul)
***
De aici poþi tu, când frunza e
picatã ºi aerul curat, între
stâlpul de înaltã tensiune ºi giganticul
coº de fum
al spitalului (cu lumina alarmei roºii
a zborului de noapte), sã priveºti
marea acolo jos departe, ºi corãbii
care lasã urme albe de spumã, ºi
dacã nu o sã mai atingi niciodatã

Ei
au cei mai mici ochi din lume.

(din volumul Soarele de gunoi 1989)

Capetele lor
s-au rostogolit din
întunericuri de sulfurã.

dupã
un fel de hominid plãpând, ceva
scufundat

Ea nu poate sã vadã
Dar existã unii
cãrora le lipsesc ochii
în totalitate.
Alþii se nasc
fãrã cap
Alþii de-o potrivã
nu se nasc niciodatã. Doar sunt
gândiþi.

a vãzut.

Ei stau acolo
ºi aºteaptã.

***
Când m-am uitat în urmã
peste nisipul de pe plajã
am lãsat o impregnare
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cu piciorul ca o mânã fãrã mânuºi
ºi sexul ca un rât întors în jos
nisip fierbinte întâi, apã rece apoi.

Schiþã a unui monument
Monumentul este un monument asupra
propriei sale uitãri. ªi capãtã sens prima
datã când nu îi dã nimeni un sens. Este
piatra pe care tu o þii în mânã. Cea la care
nu ajungi niciodatã. Doar oglinda aratã
mereu timpul corect. Când piatra se
oglindeºte, nu este din vanitate. Oglinda
relevã tot, piatra nimic. Ca o piatrã ºi
oglindã, aºa ai vrea sã cunoºti.
(din volumul Piatrã ºi oglindã)

Traducere din limba norvegianã
de Maria Eliza Voinea

criitorul norvegian Tor Ulven a
trãit între anii 1953-1995. Primul
dintre cele ºapte volume de poezii a apãrut în 1977, intitulat Skyggen av
urfuglen (Umbra proto-pãsãrii). Ulven a
fost puternic infulenþat atât de scriitorul
francez André Breton, cât ºi de întregul
curent suprarealist. Ultima perioadã literarã a sa este formatã în mare parte din
prozã. A scris numeroase lucrãri despre
literaturã, filozofie, muzicã ºi arte vizuale.
Ulven a primit premiul Obstfelder în Stavanger în anul 1993. Doi ani mai târziu,
acesta s-a sinucis în Oslo.
Imaginea scriitorului norvegian este
cea a unui autor dedicat, a unei persoane
care trebuie sã scrie, gãsind motivaþia ºi
energia an dupã an. Volumul de poezii
Etterlatte dikt (Poezii îndoliate) este unul
cu totul inedit, iar acest lucru se datoreazã atât faptului cã reprezintã o adevãratã
experienþã literarã, cât ºi a manierei în care
a fost realizat. Redactorul Morten Moi ºi
criticul literar Henning Hagerup au avut
acces la 400 de poezii scrise de Ulven, care
din anumite motive, nu au fost publicate
cât timp autorul a fost în viaþã. De aici au
apãrut secþiuni întregi din numerose antologii de poezie, scrise între anii 19841986, aºa numita „perioadã de tãcere” a
lui Ulven, delimitatã de volumul Forsvinningspunkt (Punct de dispariþie, 1981) ºi
Det tålmodige (Cu rãbdare, 1987).
Motivele centrale în poeziile lui Ulven
sunt: relaþia dintre rezisenþã ºi nerezistenþã, relaþia dintre om ºi materie, dintre percepþia umanã ºi lipsa de percepþie. Creaþia
literarã a lui Ulven poate fi interpretatã ca
o îndelungatã reflectare poetico-filozoficã asupra existenþei omului ºi a locului sãu
în lume.

Ca tu
sã te
fãrâmiþezi.
Tu eºti un înger
de piatrã
care nu se trezeºte
peste mine, niciodatã.
o sã
reînvii iarãºi, ºi sã îþi
arunci braþele peste
cineva.
Dar lumina ta grialbicioasã
de tãcere ºi rouã,
se ridicã
printre verzi
zile post-mortem.
***
Uite
femeia cu
cei mai mici ochi
din lume.
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Denis Alexandru Bãlþatu – Fereastrã verde

