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„Naţiune, fii deşteaptă!” 

 Anul 2012 a fost decretat „an Caragiale”, ţinîndu-se 
cont, probabil, de faptul că Maestrul s-a născut în urmă cu 
160 de ani în Haimanale (pe 30 ianuarie 1852) şi a murit în 
urmă cu un veac la Berlin (8/9 ianuarie 1912). Nu ştiu a 
cui a fost ideea, ce guvern a pus-o în aplicare, ce fonduri s-
au alocat şi cine s-a îngrijit de cheltuirea lor, dar cred că 
cel care a făcut-o (la un deceniu de un alt „an Caragiale”) 
a fost, pesemne, vorba lui Vasile Alecsandri, „un hîtru bun 
de glume”, care n-a avut în vedere faptul că în România 
trăim clipă de clipă sub semnul lui Nenea Iancu şi că, pe 
plaiul mioritic, viaţa a evoluat într-un asemenea mod, încît 
ne permite să ne „mîndrim” că fiecare an e anul Caragiale!

Se spune - şi pe bună dreptate - că viaţa bate filmul: 
Realitatea de zi cu zi ne dovedeşte că viaţa bate şi teatrul, 
chiar şi atunci cînd acesta e scris de maeştri şi e de cea mai 
bună calitate. Despre actualitatea lui Ion Luca Caragiale s-
a scris şi s-a vorbit neîncetat. O dată cu trecerea vremii, 
românii au constatat că, orice ar fi făcut, nu puteau ieşi din 
tiparele în care-i fixase cîndva maestrul. Dar a trebuit să se 
scurgă mai bine de un veac de la publicarea excepţionalei 
opere a scriitorului din Haimanale pentru ca românii să 
sesizeze (accepte?!) că viaţa lor social-politică nu se 
schimbă tocmai pentru că indivizii care alcătuiesc 
societatea sunt aidoma celor din scrierile lui I. L. 
Caragiale. Nici măcar Nenea Iancu nu cuteza să-şi 
împingă imaginaţia atît de departe, încît să născocească 
profesori care să-şi violeze elevele, fii care să-şi înjunghie 
taţii, bancheri care să-şi devalizeze propriile bănci, 
analfabeţi care să ajungă miniştri şi canalii care din banii 
furaţi să facă pomeni, şefi de partide care, chiar înainte de 
declanşarea bîlciului electoral, să vîndă adversarilor 
locurile eligibile... Nu le-a trebuit mult românilor să 
înţeleagă un adevăr pe care, din păcate, îl trăiesc în fiece zi 
: Tipătescu, Trahanache, Caţavencu, Farfuridi, 
Brînzovenescu, Dandanache sunt nişte dulci copii, nişte 
îngeraşi, pe lîngă bravii noştri politicieni de astăzi.

Pentru a prinde un ciolan mai plin de măduvă 
(ipotetică, evident!), trec urmaşii Brătienilor, cu arme şi 
bagaje, în tabăra urmaşilor lui Marx-Engels-Lenin-Stalin? 
Trec, bătu-i-ar păcatele! Dar Conu Iancu o ştia şi pe asta, 
cu mai bine de o sută de ani în urmă. Căci, vorba lui : 
„Dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului, fie! 
Dar cel puţin s-o ştim şi noi!” Şi o ştim! O citim în orice 
ziar (nu e obligatoriu să fie de scandal!), o auzim la radio, 
o vedem la televizor, o simţim plutind în aer ca fulgii 
ninsorilor ce vor să vină. Aşadar, duplicitatea („Ia 
scuteşte-mă cu mofturile d-tale! Onest d-ta? Pe de o parte 
Răcnetul Carpaţilor, pe de altă parte chiverniseala 
confraţilor; pe de o parte opoziţie la toartă, pe de altă 
parte teşcherea la buzunar!... Urlă tîrgul, domnule...”), 
trădarea („Trădare! Prefectul şi oamenii lui trădează 
partidul pentru nifilistul...”), reaua-credinţă („Să-şi vază 
de trebile ei Europa. Noi ne amestecăm în trebile ei? Nu... 
N-are prin urmare dreptul să se-amestece într-ale 
noastre...”), sperjurul („Apoi, dacă umblă el cu 
machiavelicuri, să-i dau eu machiavelicuri. (...) dacă e 
vorba să facem pe iezuitul a la Metternich, apoi să-i dau 
eu, neică...”), corupţia („A! ce coruptă soţietate!... Nu mai 
e moral, nu mai sunt prinţipuri, nu mai e nimic : enteresul 
şi iar enteresul... (...) unde nu e moral, acolo e corupţie, şi 
o soţietate fără prinţipuri, va să zică că nu le are!...”), 
demagogia („scoală, c-a venit libertatea la putere!”; 
„republica este garanţiunea tuturor drepturilor.”) 
alcătuiesc ştirile de fiece zi, intră, adică, în cotidianul 
postdecembrist, anticipate toate de geniul „haimanalei” cu 
sînge grecesc în vene.

Vrea orice îmbogăţit al tranziţiei să-şi promoveze 
odrasla în şcoli, deşi la naştere i-a pus în cap „numai 
pleavă şi puzderii”? Vrea! Deschide uşa cu capul unde 
trebuie şi unde ştie că e corupţia în floare, apoi poate 
exclama autoritar : „Să nu zici că nu poţi! Ştiu că poţi! 
Trebuie să poţi!” Chiar aşa : totul se poate, pentru că totul 

e negociabil : demnitate şi demnităţi, funcţii şi posturi, 
bogăţii şi averi, ierarhii şi cariere, destine şi chiar vieţi! 
Aşa că, Nene Iancule, „Cum le spui dumneata, să tot stai 
s-asculţi; ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.”

A înfierat creatorul în scrierile sale corupţia? Azi 
avem corupţie cît pentru toată Europa! De la popa de ţară 
care nu-ţi îngroapă mortul şi nu-ţi face slujbele cele de 
cuviinţă, dacă nu decartezi suma impusă de muşchiul lui, 
pînă la primarul care-şi spînzură oraşul pe crucea 
intereselor personale, pînă la preşedintele de bancă ce 
acordă credite neperformante numai ca să-i iasă lui şpaga 
(pardon, „comisionul”!) ori pînă la parlamentarul care 
cotizează zeci de mii de euro pentru un loc eligibil în 
orice partid (pentru ca apoi să-şi recupereze cu asupra de 
măsură „investiţia”, din puşculiţa banilor publici şi pe 
seama naivilor alegători), tot ce mişcă-n ţara asta în 
politică, economie, finanţe, societate, sport, cultură, 
medicină/sănătate, învăţămînt, tot ce înseamnă investiţie, 
promovare, licitaţie, tranzacţie, tot „românismul”, TOT e 
atins de cangrena corupţiei. Europa îşi muşcă pumnii că 
ne-a primit la sînul ei, lumea întreagă ne arată cu degetul, 
dar noi ne vedem liniştiţi de treabă, că nici usturoi n-am 
mîncat, nici gura nu ne miroase! 

S-a poticnit bietul Caragiale de frivolitate, 
superficialitate, indolenţă, incultură, suficienţă, snobism? 
Toate acestea sunt acum preţul şi garanţia succesului, 
toate domnesc astăzi în România, pentru aşa-zisul bine 
comun, care, în realitate, e foarte personal. Deşi toţi 
politicienii, de la rechini pînă la plevuşcă, vor să ne 
convingă de faptul că singurul lor scop este „ca România 
să fie bine şi tot românul să prospere!”

Ni s-a părut vreo clipă că Zoe Trahanache sau Miţa 
Baston sunt curve? Păi ele erau nişte sfinte fecioare pe 
lîngă invitatele de fiecare zi (şi, mai ales, de fiecare 
noapte) ale televiziunilor româneşti! L-au deranjat 
miticismul, lichelismul, hoţia, incompetenţa, curvăsăreala 
şi, dezgustat, a plecat maestrul la Berlin? Ei bine, în 
România tranzitară bietul scriitor român cu origini 
greceşti n-ar fi rezistat nici o zi din cauza acestor cancere 
care ucid văzînd cu ochii societatea românească.

A căpătat I. L. Caragiale credinţa că trăieşte într-o 
societate prea violentă şi, ca s-o condamne, a scris 
Năpasta şi O făclie de Paşte şi În vreme de război şi cîte 
altele? Să fi privit Kir Iannis emisiunile informative de 
azi, că vedea el acolo ce violenţă domneşte în România în 
anul ce-i comemorează centenarul morţii! 

Aţi avut inspiraţia să urmăriţi în ultima vreme 
vreunul din spectacolele realizate după capodopera O 
scrisoare pierdută? Nuuu??!! Ei, nu-i nimic, oricum trăiţi 
farsa electorală „live”, în direct, pe propria piele. De la 
încornoratul şi neputinciosul, „venerabilul şi imparţialul” 
Trahanache, de la afemeiatul Tipătescu pînă la găinarul 
Pristanda, de la venalul Caţavencu pînă la ramolitul 
Dandanache sau la imbecilii Farfuridi şi Brînzovenescu, 
toate personajele acestea fascinante, care ne păreau 
cîndva ireale, ficţionare, au ieşit în ultimii ani din 
„fictivitatea” lor (las'că şi Moş Virgulă inventa cuvinte!) şi 
ne marchează viaţa, ne condimentează zilele, ne 
îndeamnă la meditaţie şi ne invadează mintea şi sufletul 
mai ceva decît au făcut-o vreodată iluştrii actori ce le-au 
dat viaţă pe scenele copleşite – strivite, literalmente – de 
aplauzele publicului. Dar chestia cu aplaudatul o ştiu 
românii încă de pe vremea cînd făureau cu elan 
revoluţionar societatea socialistă multilateral dezvoltată, 
adică sesemedeul ceauşist. Astăzi, ei au evoluat de la 
stadiul de aplaudaci pasivi, la cel de aplaudaci interactivi. 
Ei azi merg la acele mascarade numite pompos „întruniri 
electorale” (chiar aşa, stimabililor, „eu... pentru cine 
votez?”), unde se lasă momiţi de pomana promisiunilor 
deşarte, măsluiesc voturi, sărbătoresc victorii iluzorii. 
Totul ca la carte, constituţional. „Curat constituţional! 
Muzica! Muzica!”  Dar despre farse electorale şi politice 
vom mai vorbi şi-n decembrie, că tot anul Caragiale va fi! 
Pînă atunci, trăiască Nenea Iancu şi anii decretaţi ai săi, 
care-l cinstesc pentru că ne deschide ochii. Şi tot pînă 
atunci, vorba lui, „Naţiune, fii deşteaptă!” Măcar o dată-
n pustia asta de viaţă!

evistă de cultură
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Negre?it ca, sus în ceruri

Soarele fiind aprins,
Nu se simte frigul, gerul
Care astazi ne-a cuprins.

Negre?it! Focul din soare

Nu-l plate?te Dumnezeu,

Însa noi platim, sârmanii,

Lemne ?i carbuni mereu.

Doamne, de-ai veni-ntr-o noapte

Pe pamântul înghe?at

Ca sa vezi cât e de jalnic
Sa tot tremuri nencetat,

Tu, care-?i iube?ti faptura,

N-ai mai zice un cuvânt

?i-ai opri criva?ul aspru

Sa mai sufle pe pamânt!

I.L.CARAGIALE

„Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii.”

ANUL
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ZILELE I. L. CARAGIALE LA IAŞI
27 – 29 NOIEMBRIE 2012

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR

MARŢI, 27 NOIEMBRIE

Teatrul „Luceafărul”
9.30 – Teatru pentru copii: „Lampioane, gogoşi, 
păpuşi” 
11.30 – 12.00 – Expoziţia „Caragiale în Iaşii Junimii”. 
Prezintă Prof. Olga Rusu
12.00 – Spectacol „Caragiale jucat de copii” – împreună 
cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului (DGASPC)
 
Muzeul Literaturii Române Iaşi, Galeriile „Pod - Pogor”
17.00 – „Lumea lui Caragiale” - Vernisajul expoziţiei de 
costume, recuzită, artă plastică şi decorativă, fotografii, 
documente originale, afişe, programe de sală

– Prelecţiunea „Limbajul = lumea la 
Caragiale” – Acad. Mihai Cimpoi 

 
MIERCURI, 28 NOIEMBRIE

Parcul de Cultură Copou, Bustul scriitorului
15.00 – depunere de flori

– alocuţiuni ale personalităţilor culturale 
invitate 

– moment artistic realizat de elevi ieşeni

Teatrul „Luceafărul” 
16.00 – Workshop organizat de Teatrul „Masca”, 
coordonat de dl. Mihai Mălaimare – Sesiunea I
17.00 – Teatru: „Năpasta” (Teatrul Naţional „Satiricus” 
Chişinău)

Filarmonica „Moldova” Iaşi
18.30 – „Muzică şi publicistică” - concert coral şi 
momente actoriceşti în interpretarea artiştilor 
Filarmonicii „Moldova” şi actorilor Teatrului 
„Luceafărul”
 
Teatrul „Luceafărul”
20.00 – Teatru: „D'ale carnavalului” (Teatrul Naţional 
„Satiricus” Chişinău)
 
JOI, 29 NOIEMBRIE

Teatrul „Luceafărul”
10.00 - 14.00 –Workshop organizat de Teatrul „Masca”, 
coordonat de dl. Mihai Mălaimare – Sesiunea a II-a

Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” – Sala de festivităţi
16.00 – Masă rotundă, lansări de cărţi, colocvii sub 
genericul „Caragiale în pagini şi memorii ieşene”. 
Invitaţi: scriitori, oameni de cultură ieşeni
 
Teatrul Luceafărul
19.00 – Teatru: „O scrisoare pierdută” (Teatrul „Masca” 
Bucureşti)
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anul Caragiale

În linia superlativelor simplificatoare, Caragiale rămâne „cel mai mare 
dramaturg român”. Dincolo de banalitatea acestei etichetări, există însă adevărul 
evident al unei gândiri scenice, vii, care contaminează toate dimensiunile operei 
marelui clasic. Nuvelele nu fac excepţie, în ciuda faptului că definesc o lume 
diferită de cea a comediilor sau chiar a momentelor şi schiţelor.  În acest sens, 
accentul cade pe alte forme sociale care nu sunt caricaturizate prin evidenţierea 
îngroşată a defectelor, ci doar aşezate sub lupa observaţiei, urmărindu-se astfel 
analiza minuţioasă, dar lipsită de dimensiunea ei critică. 

Observaţia pleacă în proza lui Caragiale întotdeauna de la exterior înspre 
interior. Mijloacele utilizate sunt dialogul şi gesturile – personajele sunt fie 
surprinse în mişcare, fie vorbind. Este un procedeu scenic, al senzaţiei directe, pe 
care scriitorul îl alege în mod conştient după cum declara la un moment dat: „Eu 
voi s-auz pocnetul paharului în capul lui Paul.” Se creează astfel o lume 
concretă, a simţurilor, o lume ce poate fi definită în linii clare, departe de orice 
abstractizare. În aceste coordonate sunt construite personajele care nu 
beneficiază de un portret fizic sau moral, ci le este surprinsă personalitatea 
printr-o sumă de elemente ce ţin strict de felul în care acestea se comportă.  În 
rarele ocazii în care există portret fizic (în nuvela Păcat, de exemplu), acesta e 
concis şi nu se pierde în detalii. Amănuntele apar când naratorul marchează 
reflecţia frământărilor interne şi atunci cu o minuţiozitate de ceasornicar sunt 
surprinse senzaţii ce transmit mai mult decât o analiză psihologică directă.

Reacţia fiziologică este în prim plan – „Trupul tânăr se simţi furnicat din 
creştet   până-n tălpi de un fior fierbinte”. Sondarea psihologică se face în 
aceleaşi linii, convertindu-se trăirile în registrul concretului: „O osteneală 
zdrobitoare se lăsă pe cerbicea lui Zibal...Între frânturile de gânduri ce se 
rostogoleau în capul său, el nu putu prinde un gând întreg, o hotărâre...”

Nuvela În vreme de război abundă în astfel de notaţii fiziologice – „Hangiul 
deschise gura mare să spună ceva dar gura fără să scoată  un sunet nu se mai 
putu închide; ochii clipiră de câteva ori foarte iute şi apoi rămaseră mari privind 
ţintă, peste înfăţişarea aceea în depărtări neînchipuite, mâinile voiră să se rodice 
dar căzură ţepene” Observaţia rămâne în zona epidermei, nu coboară în 
adâncurile gândurilor, dar este de ajuns pentru o înţelegere deplină a trăirilor 
personajului. Mimica, gestul devin procedee de fixare şi revelare a stărilor 
interioare într-o manieră ce dă autenticitate textului lipsit astfel de intervenţii 
auctoriale cu rol explicativ. Sensul se încheagă doar din elementele exterioare ale 
prezenţei personajelor şi interacţiunii între ele, accentuând viziunea dramatică 
specifică lui Caragiale. În acest sens, dialogurile sunt construite pentru a 
dezvălui totodată o gesticulaţie implicită. Replicile sunt construite în aşa fel încât 
fac indispensabilă orice altă digresiune, orice altă indicaţie de ton sau mimică. 
Personajul devine actor şi cititorul spectator. Un scurt schimb de replici din 
nuvela În vreme de război este relevant în acest sens: 

„-Ce e, mă? 
– Am venit la dumneata ca la un duhovnic...N-aude nimini? 

–Aş! Cine s-auză?” 
Viziunea aceasta dramatică era 

observată şi de Paul Zarifopol care 
afirma „Forma vorbirii la Caragiale este 
cu deosebire dictată de orientarea 
dramatică a fanteziei sale: scurtimea lui 
mult citată, cu replici indicate adesea 
numai prin pauze, exclamaţii ori 
întrebări acumulate, este rezultatul 
unei viziuni interne extrem de vii”.

Sub semnul dramaticului stă şi 
dispunerea coordonatelor spaţiale. 
Atmosfera e conturată printr-o serie de 
efecte ce ţin de sfera vizualului, prin 
jocuri de lumini şi umbre care trimit 
înspre ideea de regie scenică bine pusă 
la punct: „E o idee de lumină; fitilul e 
aşa de jos lăsat încât flacăra stă ascunsă 
în interiorul capsulei de alamă; numai 
prin gratia maşinii apar de jur împrejur 
nişte bendiţe verticale foarte subţiri de-
o lumină aproape cu totul moartă...Dar 
este destul pentru ca să vază bine în 
toate ungherele cunoscute ale 
dughenii...[...]Ceasornicul ţăcănea în perete. Zgomotul acesta monoton îl supăra 
pe Zibal. Omul nostru puse mâna pe limba ce se legăna şi-i stinse mişcarea.” 
Ţăcănitul ceasului completează sonor cadrul şi sporeşte tensiunea răsfrântă din 
aşteptarea personajului. O reprezentare scenică a acestei nuvele (şi a celorlalte, 
de altfel) nu ar fi prea dificilă întrucât sâmburele dramatic există ca o latenţă, ca 
un potenţial ce se cere exploatat. 

Tot în această sferă a viziunii teatrale se încadrează prioritatea pe care o 
acordă scriitorul evenimentelor. Caragiale pune întâmplarea înaintea 
personajului, fapta înaintea ideii. Personajele sale îşi definesc conturul printr-o 
rostogolire continuuă de acţiuni. Aşa cum în comediile autorului conflictul 
acumulează progresiv faptele, la fel în nuvele linia principală a desfăşurării 
narative  se îmbogăţeşte cu noi elemente care duc la explozia finală. Gradaţia 
este bine mânuită, tensiunea în creştere finalizându-se în catastrofe – fie nebunie, 
fie crimă. Este o dezlegare violentă a unei cascade evenimenţiale – faptele se 
succed rapid, căzând una după alta, imprimând un ritm alert, dinamic care se 
regăseşte şi la nivelul stilului. Propoziţiile eliptice devin în acest sens mult mai 
semnificative decât frazele stufoase. Interogaţiile, propoziţiile exclamative, 
punctele de suspensie exclud în mare parte interpretarea. Rolul naratorului se 
reduce astfel doar la relatare, la informarea oarecum detaşată a cititorului, fără 
digresiuni explicative. Lectura devine, în această linie, una dinamică, vie. 

Însumând aceste linii directoare, se poate afirma că întreg universul ficţional 
caragelian este dominat de o viziune scenică. Nuvelele se subscriu acestei 
gândiri aflate sub semnul unui perpetuum mobile revelator, transmiţănd sensurile 
doar prin jocul suprafeţelor. Un joc mânuit sublim care face din aceste texte mici 
mecanisme preţioase, cu nedrept puse în umbră de multa mai spectaculoasele 
comedii.

tare. Dar Karkaleki, fără să-şi piardă mintea, se ridică 
în picioare pe un scaun şi, jucând ochii galeşi, de la 
vodă la policandru care se legăna, strigă tare:

— Staţi! Toţi să murim, numai măria-sa să scape!
În următorul număr al Buletinului ofiţial, 

Karkaleki, dând seamă despre cutremur, a vorbit 
foarte puţin de panica mulţimii, dar a accentuat cu 
multă căldură importanţa suprimării mucărilor.

— Vezi aşa, ticălosule! i-a zis vodă mulţumit, 
dându-i cinci galbeni.

— Ticălos! sărut mâna! să trăieşti, măria-ta.
Ce vremuri de ticăloşie! ce moravuri ruşinoase! ce 

putrejune socială!
Mi se revoltă sângele democratic când mă gândesc 

la aşa ignominie! Bieţii slujbaşi şi isnafi, ispravnici, 
zapcii, magistrat, sfat, mai înţeleg; dar tu, tu publicist, 
tu om politic să mănânci palme şi ciubuce, să te facă 
ticălos, să te arunce pe scară, şi tu, ca un slugoi 
nemernic, să-i săruţi mâna! Mă mir cum n-au murit de 
ruşine cei ce au trăit în aşa vremuri.

Dar, în fine, a bătut vântul puternic al 
liberalismului, vântul binefăcător al ideilor 
democratice, care a curăţit atmosfera de miasmele 
infecte ale slugărniciei reacţionare, ale târârii 
înjositoare, ale ciocoismului greţos.

Neuitată fie memoria martirilor de la 48! Să ne 
descoperim cu respect şi recunoştinţă amintindu-ne de 
faimosul Popa Şapcă! Strălucită rămână în istoria 
noastră noaptea în care d. Carada cel dântâi a tradus 
pentru naţiunea română constituţia belgiană.

S-au dus de mult lumânările de spermanţet: astăzi 
avem lampa electrică incandescentă. Astăzi suntem 
moderni: suntem departe de vremurile lui Karkaleki:

Afară, ticăloşilor!
— Ticăloşi, măria-ta!

Braşov vreo douăzeci de lăzi cu lumânări de 
spermanţet — primele lumânări de spermanţet cari 
veneau în ţară. Pentru a face neuitat în istorie acest 
pas însemnat pe calea progresului — suprimarea 
mucărilor în aşteptarea suprimării arhondologhiei şi 
privileghiilor — vodă dăduse la palat o serată cu 
nouăle lumânăr. Succes enorm şi vodă încântat.

A doua zi, îndată după apariţia numărului din 
Buletinul ofiţial cu darea de seamă asupra acestei 
minunate serate, se pomeneşte Karkaleki cu un 

dorobanţ că-l cheamă în fuga mare la palat. Cum 
intră publicistul, vodă sare de pe divan şi, fără vorbă, 
şart-part! câteva palme şi pe urmă trage-i pe spinare 
cu ciubucul.

— Ştii pentru ce te-am bătut? întreabă vodă ostenit.
— Nu, să trăieşti, măria-ta! răspunde ameţit 

Karkaleki.
— Pentru că eşti un ticălos!
— Ticălos, măria-ta. Iartă-mă!
E drept că întemeietorul presei noastre politice 

merita palmele şi ciubucele. Nu fusese destul de clar şi 
de entuziast în darea lui de seamă asupra lumânărilor 
de spermanţet şi nu pomenise nimica despre 
suprimarea mucărilor.

Pentru aceea, a fost după bătaie dat în brânci afară 
de la palat.

Seara, după această corecţiune meritată, Karkaleki 
se afla la teatru. Sala, după înalta poruncă, era 
luminată cu lumânări de spermanţet, dăruite de vodă. 
Era multă lume — boieri şi cocoane de toată mâna şi 
negustorime de seamă, cari nu avuseseră parte să fie 
poftiţi la prima experienţă făcută la palat. Lumânările 
făceau mare senzaţie. Deodată se simte în sală o 
cletinătură puternică — cutremur. Vodă şi toată lumea 
în picioare. Un moment se privesc unii pe alţii galbeni 
de spaimă, când o a doua cletinătură porneşte şi mai 

Odinioară, când era vodă nemulţumit de 
administraţie, chema la palat pe ispravnic, pe 
magistrat şi sfatul:

— Bine, mă! da nu vedeţi voi ce murdărie? Voi 
trăiţi ca vitele, mă !

— Ca vitele, măria-ta!
— O să vă dau afară, mă!
— Să ne dai, măria-ta!
— Mari ticăloşi sunteţi, mă!
— Ticăloşi, măria-ta!
— Afară!
Astea se petreceau pe vremea de tristă memorie 

când naţiunea română nu-şi dăduse încă, în 
suveranitatea ei, o constituţiune belgiană, şi când 
presa noastră politică se reducea la Cantorul de avis şi 

la Buletinul ofiţial 
al lui Karkaleki.

Acest celebru 
publicist, 
întemeietorul presei 
politice române, era 
însărcinat între 
altele să facă în 
Buletinul ofiţial 
dările de seamă 
despre petrecerile 
de la palat.

Vodă, care ţinea 
foarte mult să-şi 
lumineze norodul, 
aduse cu mari 
cheltuieli de la 

Karkaleki

Dimensiunea dramatică a nuvelelor lui I.L. Caragiale
Monica BOŢOIU



În neîntrecuta sa Istorie a literaturii române de la 
origini până în prezent (un prezent continuu) George 
Călinescu face apropieri între lumea bombastică a 
exponenţilor câmpiei danubiene şi lumea lui Courteline 
(predilecţia pentru calambururi, false pudori, transcrierea 
altercaţiei de mahala, spiritul filistin, hiperbolic şi 
patriotard); deopotrivă cu lumea lui lui H. Mounier, 
creatorul lui Monsieur Proudhomme, întruchiparea 
spiritului mistificator şi nestatornic, cu aforismele lui de o 
totală absurditate sau de o enormă tautologie, precum şi 
cu plăcerea transcrierii altercaţiilor (vulgare).

Evident, nu puteau lipsi apropierile mai definitorii de 
Moliere pe linia personajului comic fundamental (”pe 
vremea lui Moliere, burghezul voia să ajungă gentilom, în 
timpul lui Caragiale mahalagiul umblă să ajungă 
burghez”), precum şi pe linia tehnicii comicului – stâlcirea 
graiului prin incultură, origine străină, specializare, lupta 
dintre viaţa clocotitoare şi tiparul pedant al scrierii. Mai 
cu seamă în privinţa ”jocului” utilizat cu multă vervă de 
Moliere, cât şi de Boileau, amândoi clasicii francezi, 
precum mai târziu clasicul român având voluptatea 
vorbirii, înclinaţia spre perpetuum mobile al conversaţiei, 
spre ”amplificaţii verboase”, cum le numeşte Călinescu, 
în timp ce constata că scriitorul însuşi a ajuns să le 
folosească, în acte sau în întâmpinări oficiale, molipsindu-
se de la personajele sale. Ceea ce-i reproşează lui 
Caragiale criticul Magister, prin comparaţie cu Moliere, 
sunt caracterele minimale: ”... toţi aceşti eroi ai lui 
Caragiale sunt structurali satisfăcători, însă nu s-ar putea 
face cu ei comedie adâncă”. Poate că tipul ”cocu” 
reprezentat prin Trahanache şi o galerie întreagă de geloşi 
ţin totuşi de o comedie umană adâncă? E drept ”... nu 
întâlnim pe mizantrop, pe avar, pe ipocrit – marile 
probleme de viaţă morală” – ne atenţionează criticul, dar 
cred că numai din cauză că problema problemelor lui 
Caragiale nu era morală, ci ”prostia, suprema prostie!”. 
Precum pentru Flaubert în Bouvard şi Pécuchet.

Dar dacă vom coborî pe linia comicului în literatura 
franceză, descoperim afinităţile lui Caragiale cu medicul 
Rabelais, cu ştiinţa lui pedantă şi indiscreţii de neofit, care 
nu şi-a asimilat pe deplin cultura înaltei societăţi; 
totodată, om de acţiune, agent politic al regelui Francisc I, 
combătând pe inamicii acestuia (Papa, Împăratul, 
Protestanţii, Sorbonne), preferând fidelilor şi docililor 
servitori regali ”la bonne bourgeoisie” practică şi realistă, 
precum Biserica pe care a creat-o aceasta, după chipul şi 
asemănarea proprie.

Dacă există o morală la Rabelais, cred că s-ar putea 
reduce la un dispreţ suveran pentru ambiţii aventuroase, 
dar cum ar fi putut da el lecţii în numele idealului 
burghez unui rege atât de aventuros? – pentru 
sentimentele aristocratice, eroice sau amoroase, pentru tot 
ce pretindea că se ridică mai presus de natura umană. 
Ceea ce nu l-a împiedicat pe Rabelais să admită 
perfecţiunea vieţii mondene, pe care a şi trasat-o în 
Théleme – mişcare socială şi seminar totodată, care să 
ofere fiecărui fidel o cameră, un cabinet şi o capelă (exact 
interiorul de care dispunea Montaigne în turnul său) şi 
să-i pregătească pe fideli, bărbaţi şi femei, pentru ”la vie 
du monde”.

Rabelais deformează, caricaturizează oameni, idei, 
fapte, parodiază romanul de aventuri, etalându-şi plenar 
gustul său pentru ”la grosse plaisanterie”. Tot astfel 
Caragiale ne oferă sub costum de carnaval tabloul total al 
vieţii timpului său. Sau, ca şi Rabelais, aproape total, căci 
într-adevăr viaţa sentimentală care să înnoade autentice 
intrigi amoroase este, de fapt, absentă. Cu bună ştiinţă 
cred, la Rabelais, numai astfel putea acesta deveni 
reprezentativ pentru acea burghezie franceză 
”compagnarde” care încerca să se depăşească pentru a 
intra în serviciul aristocraţiei şi a curţii regale, în 
consecinţă gata să accepte anumite tendinţe, chiar dacă 
veneau în contrast brutal cu propriile ei convingeri.

Atât la Rabelais, cât şi, mai târziu, la Caragiale găsim 
acea mentalitate naţională medie, cu defectele şi cu 
calităţile ei, cu vulgarităţile, materialismul, dispreţul 
pentru autorităţi şi pentru austeritate, absenţa oricăror 
scrupule, când este vorba de împlinirea dorinţelor. 
Dorinţe meschine în vremea lui Caragiale din Regatul 
României, pe când ”Pantagruelismul” lui Rabelais din 
Regatul francez se definea în conformitate cu acel ”spirit 
permanent”, care pe atunci nu presupunea revoltă contra 
autorităţilor sau dezlănţuire de pasiuni bestiale, ci, pur şi 
simplu, încredere în viaţa plină de neprevăzut, o afirmare 
plenară a unui relativism practic, prin care Rabelais îi va 
întâlni pe Montaigne şi pe Montesquieu iar Caragiale îi va 
întâlni pe toţi trei. În pofida distanţei pe care i-o inspira 
castelanului din La Brede o rusticitate pe care nu putea 
nici s-o condamne definitiv, nici să-i admire excesele; prin 
similitudine, aceasta este şi poziţia lui Caragiale faţă de 

mediul negustoresc cosmopolit din Regatul României, 
aflat la ”porţile Orientului”, unde i-a fost dat să apară pe 
lume, spre norocul culturii române.

Eroii lui Caragiale din clasa burgheză de jos au 
suscitat însă toate simpatiile, timp de un secol, care se 
prelungeşte implacabil, iar George Călinescu ne-a atras 
atenţia că satiricul a răspuns la timpul lui pesimismului 
nativ al lui Al. Vlahuţă ”cu o fină şi sănătoasă încredere în 
forţele naţiei” şi pare a răspunde şi în zilele noastre, 
pentru a marca tranziţia de la ”miticism” la ”becalism”. 
Iar cu privire la tragedia din 1907, Caragiale, ca şi 
Eminescu, şi toţi intelectualii români cinstiţi şi sensibili a 
luat apărarea ţăranilor exploataţi de arendaşi (în 
majoritate străini, ”castă de strânsură”), dar 
democratismul lui nu trebuie exagerat, pentru că 
pretenţiile ţăranilor i s-au părut imposibil de satisfăcut, 
răscoala trebuind să fie – ”mai încape vorbă?” – oprimată.

Aşadar, ”e frumos poporanismul, simpatici ţăranii da 
decît tot la cupeţii navigatori am să mă duc”, mărturiseşte 
sincer acest neam de grecotei colonişti şi nu era, cred, în 
cauză „viaţa lui de idriot” (insulă din spaţiul grecesc, 
locuită de ... albanezi!) şi nici măcar legătura cu teatrul, tot 
prin rudele apropiate, care i-a invadat tinereţea cu 
voluptatea vorbirii, recitării, mimicii interpretative... Era 
în cauză tocmai mediul în care s-a format, negustorimea 
făloasă şi vitală, plină de jupâni dispreţuitori de ”maţe 
fripte”, cu toţii făinari, lumânărari, crâşmari, comersanţi 
”en gros et en detail” hangii, cu toţii iubitori de progres, 
dar duşmani ai ”prinţipurilor” (liberale), care îi vor da 
scriitorului prilejul de savuroase efecte literare prin 
contrastul dintre prozaismul situaţiilor şi limbajul 
protector şi pretenţios. Căci între limba scriitorului şi 
limba personajelor sale nu sunt mari deosebiri (ca şi la 
Sadoveanu în registrul poetic şi liric) şi acel limbaj a fost 
însuşit, pe nesimţite, de naţia română, crezând ea că astfel 
se distanţează de Magister Comicus, acel limbaj imediat 
recognoscibil (ca şi al lui Creangă sau al lui Sadoveanu), 
constituind chiar conţinutul şi o condiţie a vechilor şi a 
noilor cetăţeni ai României.

Mai mult – şi îl credem pe George Călinescu – era 
vorba de încrederea lui Caragiale în parlamentarismul de 
tip englez, construit pe partide reprezentative, definitorii 
pentru naţia care a umplut lumea cu negustori şi cu 
navigatori, dar a adoptat o evoluţie înceată şi solidă, nu o 
”rivoluţie” ca aceea pe care i-a fost dat lui Caragiale să o 
trăiască la Piteşti. De aceea îşi râdea Caragiale de 
simpatiile cetăţeanului român Constantin Dobrogeanu-
Gherea pentru marinarii revoluţionari de pe vasul 
”Potiomkin”, sosit ca un ”angel radios” în portul 
Constanţa. (După cum se vede, boală pernicioasă la 
români.)

Nevoit să-şi câştige existenţa (ca şi sora sa Lenci, era 
fiu din afara căsătoriei tatălui, Luca Caragiale), foiletonist 
la ”Timpul”, unde a fost coleg cu Eminescu şi cu Slavici, 
revizor şcolar, funcţionar la Regina Monopolurilor, 
profesor efemer la Liceul ”Sf. Gheorghe”, director pentru 
un an la Teatrul Naţional, numit de Maiorescu, gazetar, 
negustor, berar la Gabroveni, pe srada Şelari, în Gara 
Buzău... până la urmă după ce mai înainte adusese pe 

lume pe Matei, în afara căsătoriei, Ion Luca ”se 
căpătuieşte” printr-o istorie foarte negustorească al unui 
fulgerător amor. Aleasa inimii a fost cea mică dintre 
surorile Bourelli (Boreli), supranumite în cronicile 
mondene ale timpului, pe care G. Călinescu le-a parcurs 
amuzându-se copios, ”les deux Andalouses din 

Bucureşti”. Pe atunci Ion Luca nu mai arăta atât de 
”hispanic”, cu frizură involtă de ”carbonario” şi ochii 
neguroşi – ochii, mai ales, sunt indubitabil ai rasei latine, 
ca în cele două superbe fotografii din tinereţe, reproduse 
în Istoria lui G. Călinescu. Dar, după ultimul film 
grandios, Regina-fecioară, pun mâna pe inimă că acel 
Caragiale tânăr are privirea lordului Robert Dudley, 
iubirea nerealizată a neasemuitei Queen Elisabeth.

În fine, căsătoria îl introduce pe Ion Luca în high-life-
ul bucureştean (pe care însă incorigibilul începe pe dată 
să-l destrame sau să-l ”penească”); locuieşte în case pline 
de stil, cu ifos, îşi permite ”măi Duilă” (Duiliu 
Zamfirescu) şi altele, iar moştenirea de la o mătuşă (nu 
Tamara, ci Momuloaia) îi dă ocazia, în cele din urmă, să 
se stabilească la Berlin, cu familia, fără însă să-şi 
părăsească vreodată Patria – Literatura română.

În Germania nu de literatura germană se va interesa, 
ci de cea franceză, rămânând mai presus de toate călător 
neliniştit, atent la desăvârşirile occidentale, făcând 
observaţii pline de fineţe, cu un ochi imperceptibil ironic, 
dar în sensul actual european al vieţuirii împreună. Să fi 
fost oare dezamăgit în acea Germanie de lipsa misterului 
şi a neprevăzutului? Ca pe cel efemer, trăit la Iaşi, când a 
cunoscut-o pe Veronica Micle, într-un moment chinuit al 
vieţii ei de femeie, măritată tot la 14-15 ani, ca şi andaluza 
lui Caragiale, dar cu un bătrân definitiv, care îşi însuşise 
toate trăsăturile soţului Anei Karenina? În orice caz, dacă 
limbuţia greco-franco-italienească va fi arborat şi un râs 
protector al singurătăţii fragilei Veronica, precum şi 
intonaţii cu tâlc, ce depăşeau sensul curent al cuvintelor – 
iertată să fie pe veci Bălăuca, precum şi Ion Luca, după 
cum se spune şi în Psalmi, ”Fericit bărbatul în gura căruia 
nu este viclenie!”. Căci amândoi trăind acea aventură n-
au avut viclenie faţă de Eminescu, iar clipele acelea fugare 
i-au ridicat în ochii românilor care tot orbecăiau ”pe lângă 
plopii fără soţ” sau priveau „la seaua care-a răsărit”.

Sunt amintiri sublime ale Literaturii române, le-am 
rememorat de dragul apropierii lui Caragiale de Moliere, 
a cărui viaţă este deopotrivă plină de taina legăturii cu 
cele două femei – Madeleine Béjart şi perfida fiică vitregă 
Armande, Sau de intriga amoroasă dintre prea tânăra şi 
prea cocheta soţie a lui Moliere cu fiul adoptiv al acestuia, 
strălucitorul actor Baron. Aparent, în faţa ochilor noştri, se 
joacă o melodramă caracteristică unui secol galant şi 
vicios, dar miezul fierbinte rămâne statutul uman al 
acestui fascinant şi viclean gal, cu chip neatrăgător, dar cu 
ochi remarcabili, în care citim un straniu şi perfid 
sarcasm, o veşnică uimire faţă de peripeţiile lumii 
înconjurătoare, o sensibilitate impulsivă şi o ascunsă 
durere. Fascinant este destinul patetic al acestei firi de o 
sinceritate imprudentă şi de o chibzuită şiretenie, ardentă 
şi înspăimântător de lucidă, capabilă de cutezanţe 
netrucate şi de umilitoare slugărnicii, orbită de orgoliu şi, 
totodată, genial clarvăzătoare – părintele Comediei 
franceze!

Se ştie că în secolul lui Moliere, problemele ”de 
l´amour” capătă o importanţă considerabilă, depăşind 
simplele aspecte ale galanteriei şi romanescului, precum 
şi repercusiunile sociale ale feminismului. Iubirea 
interesează întreaga viaţă interioară a francezilor, este 
sursă de permanente nelinişti, pentru bărbat şi pentru 
femeie, este dorită şi respinsă totodată – stau mărturie 
Cidul (1654), Preţioasele ridicole (1658-1659), Ecole des 
Femmes (1661-1662), Femmes savantes (1678), Princesse 
de Cléves (1671-1678) şi multe alte opere literare.

Iubirea ca adjuvant, iubirea ca obstacol în faţa raţiunii, 
provocând ezitări sau dorinţă de autodepăşire – iubirea 
poate fi disciplinată, spiritualizată sau se transformă în 
pasiune destructivă şi absurdă (ca în piesele lui Racine), - 
rămânând însă în literatura franceză legată permanent de 
faptele unei actualităţi în derulare, ca o filosofie generală 
a încrederii sau a dispreţului faţă de om. Literatura 
”studiază” (în sensul scrutează) natura, efectele, 
mecanismele iubirii, sentimentele anexe care o complică 
sau o deformează – cruzimea care obţine satisfacţii mai 
mult sau mai puţin morbide, gelozia, ca sentiment 
esenţial la Racine sau Madame de La Fayette, prezentă 
însă şi la Corneille sau la Moliere. Caragiale o studiază şi 
el, pe registru comic în O noapte furtunoasă, dar şi tragic 
în Păcat.

Literatura franceză s-a ambiţionat astfel să creeze o 
umanitate superioară, prin modelarea gustului estetic, 
prin vise nostalgice care să încânte imaginaţia sau să ofere 
evaziune din realităţi vulgare – o umanitate superioară 
mai ales prin situaţiile şi interesele puse în joc. Fragilitatea 
omului generos şi rezonabil se relevă curând prin 
megalomania care dezvoltă orgolii şi teatralizează viaţa. 
Falsei grandori în care totul există pentru spectacol i se 
opune curând umilinţa prin care Pascal oferă omului 
credinţa în Dumnezeu, pe când Rochefoucauld nu merge 
mai departe de amorul propriu iar Corneille (după 1659) 
ascunde sub vălul grandorii calcule interesate. Moliere şi 
Racine vor duce mai departe o iubire care se scufundă în 
absurdităţile fiinţei umane, tributară animalităţii 
fiziologice, dar şi unui hazard care determină sau 
deturnează catastrofe.

O soluţie părea să fi fost găsită în idealul Honnete 

Natalia CANTEMIR

„Spiritul caragialian e, în 
linii generale, de tip galic” 
(George Călinescu)
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cinic, ”ipochimen” şi sentimental, uşor de înduioşat şi de 
manevrat. Caragiale l-a iubit, el însuşi era un sentimental.

Realismul francez va afla în Naturalism o 
sistematizare filosofică. Emile Zola publică în 1868 
Thérese Raquin, iar între 1871-1893 ciclul Les Rougon-
Macquart, din 1866 dă Définition du roman, dar expozeul 
teoretic fundamental, Le Roman Expérimental apare abia 
în 1881, când rolul lui Zola ca şef de şcoală (în vila sa de 
la Médan) este deja depăşit. Naturalismul francez n-a vrut 
să fie doar obiectiv, ci şi ştiinţific, în folosirea observaţiei, 
experienţei, documentului: ”Nous voyons également que 
le romancier est fait d´un observateur et d´un 
expérimentateur... C´est presque toujours ici une 
expérience pour voir, comme l´apelle Claude Bernard. Le 
roman part a la recherche d´une vérité”, scrie Zola, dar 
cititorii actuali de romane naturaliste îşi pot da seama de 
marea şi caricaturala iluzie a ştiinţei din acea epocă. În 
sensul că observaţia scriitorului poate fi cu adevărat 
obiectivă, dar interpretarea observaţiei presupune un 
sistem filosofic subiectiv şi apriori. Taine a vrut să 
conducă şi el ”o mare anchetă asupra omului”. Era vorba 
de psihologie, medicină, sociologie, filologie (căutarea 
legilor gândirii prin cuvinte). Semnificaţie simbolică au 
căpătat Traité Phylosophique et Physiologique de 
l´Hérédité naturelle, semnată de Dr. Lucas în 1847-1850 
sau Physiologie des Passions, semnată de Dr. 
Letourneau, în 1868; amândouă tratatele apăreau pe 
fundalul unei abundenţe de studii specializate ale 
celebrului Dr. Charcot ş.a. În timp ce reprezentanţi de 
seamă ai ştiinţei sociologice se pregăteau să devină 
Durkheim (1868-1917) şi Lévy Brühle (1857-1939).

Nu am vreo îndoială să nu fi citit Ion Luca Caragiale 
toată această literatură ştiinţifică specializată, pe când 
scria nuvelele O făclie de Paşte, Păcat, Inspecţiunea, În 
vreme de război, cât şi drama Năpasta. Fără cusur este şi 
critica călinesciană aplicată naturalismului caragialian 
(deşi cred că şi cercetarea unui ”stil al balcanismului”, pe 
urmele lui Anton Pann şi ale lui Nicolae Filimon – Hanul 
lui Mânjoală, La conac, Cănuţă om sucit s-ar putea 
încadra la naturalism), precum şi formula finală de 
caragialism, pe cât de inefabilă, pe atât de „vrăjită”, 
Doamne fereşte! Pentru că tocmai caragialismul acesta se 
face vinovat, de mai bine de un secol, de persistenţa 
fantomatică a lui Nenea Iancu în inima şi pe buzele 
românilor de pretutindeni, de faptul că la orice 
reprezentaţie teatrală sau cinematografică spectatorii pică 
în transă şi parcă smulg replicile din gura actorilor, 
debitându-le când ţi-e lumea mai... lirică, pentru a 
reaminti, precum Corbul lui Eugen Poe, refrenul preferat 
al lui Nenea Iancu: ”Monşer, stăm rău! Foarte rău!” Ar 
trebui să fim curioşi ce explicaţie ne-ar putea oferi Oreste, 
întrebat la ”Cronica”: de ce oare ni se face frică atunci 
când auzim, monşer, cât de rău stăm, de ceva nedefinit, 
deplorabil, ridicol şi de neînţeles, un ”ceva” care se lasă 
totuşi detaliat, tălmăcit şi răstălmăcit, sucit şi răsucit, 
împletit şi despletit, ca mai toate sentinţele caragialeşti, pe 
parcursul unui secol, care nu se mai sfârşeşte.

”Nu ştiu alţii cum sunt...”, dar subsemnata, încă de pe 
băncile Liceului din Piatra Neamţ, n-a avut o relaţie 
afectuoasă cu literatura lui Caragiale. Râdeam, desigur, 
citindu-l sau comentând cu profesoara de română Elvira 
Niţu sensurile cuvintelor ciudate, îmbibate de humor 
”special”, dar totdeauna m-am simţit uşor ”atinsă” în 
onoarea simţirii mele patriotice, tocmai în perioada celei 
mai intense românizări, după refugiul de la Chişinău, de 
la Bacău, de la Braşov şi iarăşi cale-ntoarsă la Piatra 
Neamţ şi la Iaşi.

Sigur, lumea ”caragialească” nu mai exista pentru 
nimeni din acel prezent al României Populare, totul se 
petrecuse în Regatul României, dar puteai ajunge la 
înciudarea copilărească: dacă aşa au fost politicienii 
români, ca reprezentanţi ai miticismului, nu-i de mirare 

Asta e condiţia fiinţei: viata, nu durata vieţii.

Condiţia esenţiala a operei de arta este insuflarea pe care nu i-o poate da decât talentul.

Daca e insuflata de talent, opera va fi si va trai, puţin importa cat: o clipa, un veac, ori mai multe.

Frumosul este singurul atribut potrivit al lumii, tot asa de nemărginit ca si dansa.

Cand avem un sentiment fara speranţa, o mare speranţa ne mai ramane: ca niciodată nu-l vom pierde.

Literatura este o arta reflexiva.

Voiesti sa cunoşti lucrurile? Pnveste-le de aproape. Vrei sa-ti placa? Pnveste-le de departe.

Iubirea n-are nevoie de înţeles.

Norocul e prea puţin si lumea prea multa.

Creaţia:... a apuca din haosul inform elemente brute, a le topi împreuna si a le tuma intr-o forma care sa îmbrace o 
viata ce se diferenţiază intr-un chip absolut hotărât de tot ce nu este ea -aceasta este puterea naturii si a artistului

Celebru:.. .unul care începe sa trăiască dupa ce a munt

O mare durere sa iubeşti, o mare nenorocire sa scapi de aceasta durere.

Prostii mor, dar prostia ramane.

Toate multuminle trebuie plătite; mainte de a se capata, par destul de ieftine, in urina, prea scumpe.

Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii.

Un om nu trebuie sa încerce decât ceea ce poate
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Home, Întreaga operă a lui Moliere tinzând spre 
organizarea unei arte de a trăi ”onorabil şi cinstit”, atât 
prin satira defectelor, cât şi prin lauda calităţilor. Evident, 
noţiunea de Om onest, care tinde spre un savoir-vivre 
bazat pe judecată sănătoasă şi pe claritate a evoluat în 
raport cu dinamica moravurilor societăţii franceze şi cu 
ponderea noţiunii de libertinaj, astfel că la 1670 Moliere 
putea foarte bine să-şi bată joc de Monsieur Jourdain.

Şi în cazul personajelor comice ale lui Caragiale 
”onorabilitatea” reprezintă un element pur laic, un efort 
spre o morală care, fără să contrazică în mod expres 
religia, rămâne strict socială şi întrucâtva înduioşătoare 
prin lipsa de baze mai profunde. Peripeţiile amoroase din 
O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută, D´ale 
carnavalului au savoarea primitivităţii, o notă de 
ceremonial ingenuu, iar ”catastrofele amoroase” nu 
schimbă euforia universului în care trăiesc toate aceste 
personaje sfioase şi obraznice totodată, cinice şi 
”ipochimene”, povestindu-şi ”aventurile” cu indolentă 
mulţumire de sine, limbajul lor fiind chiar conţinutul şi 
conduita iubirii, ca şi la Creangă, ca şi la Sadoveanu. Prin 
comparaţie cu opera lui Sadoveanu, care creeză un popor 
primitiv ireal, cu sublime instituţii geto-dacice şi ritualuri 
de ”un idilic asiatic sau scitic, fără innegurări slave” (G. 
Călinescu), opera lui Caragiale caută un echilibru de tip 
galic, invadând politica şi moravurile cu viaţa privată, 
introducând raporturi familiare şi ”familiale” în toate 
condiţionările existenţei.

Desigur, nu de un fapt estetic este vorba, ci de unul 
social, de un soi de ”îmburghezire” generală, care impune 
literaturii române ambiţia de a da o reprezentare veridică 
a vieţii din Regatul României, cu problemele şi cu 
caracterele ei mixte, extrem de confuze. În timp ce în 
literatura franceză iubirea ocupă în continuare un loc 
privilegiat, prilejuind conflicte sociale sau conflicte 
politice, ca în tragedia lui Racine. Marivaux o izolează 
însă, de aceea a fost supranumit ”un Racine în 
miniatură”, poreclă acceptabilă numai în măsura în care 
viaţa obişnuită, cotidiană apare ca o reducere a vieţii 
”eroice”.

Un soi de ”clasicism” va subzista în literatura 
franceză, aproape exclusiv formal, ca o retorică sau ca un 
cadru, în opoziţie dezvoltându-se o literatură „vivante”, 
”expression de la pensée et du sentiment”. Dualitatea 
aceasta şi-a răsturnat proporţiile, dând prilej 
romantismului să triumfe, înflorirea lui deplină 
aşteptând însă începutul secolului al XIX-lea şi Revoluţia 
franceză, dar pentru motive ce nu ţin neapărat de ordinea 
politică.

Formele antiburgheze ale romantismului francez sunt 
destul de înguste, ceea ce capătă importanţă este 
dezvoltarea unei noţiuni teoretice, în multe privinţe ideale 
– le Peuple. Conversiunea romantismului francez după 
1830 s-a făcut în sens social – Balzac reacţionează contra 
mitului ţărănesc, pe când George Sand îi conferă valoare 
sentimentală (ca şi Sadoveanu, Rebreanu, Goga în 
literatura română), individualismul romantic se dizolvă în 
ideea de umanitate şi se restrânge în alte direcţii, sistemul 
lui Saint Simon a cuprins un număr mare de gânditori, 
scriitori, oameni de afaceri, dar la sfârşitul anului 1832 se 
produce sciziunea care provoacă dispariţia unei doctrine 
ce acordă statului rolul principal în organizarea societăţii 
şi respinge proprietatea. Pe când Fourierismul dorea să 
conserve proprietatea, substituind acţiunii statale asocieri 
ale cetăţenilor în Falanstere, după ocupaţii sau după 
preferinţe. Realizarea acestor asocieri a fost însă, se ştie, la 
fel de vană ca şi iniţiativele Saint-Simoniste. Alţi 
teoreticieni ai ”Poporului” în jur de 1840 au fost Leroux, 
Louis Blanc, mai cu seamă Proudhon, cunoscut în 
România prin doctrina sa, deformată atât de partizanii cât 
şi de adversarii ei. La baza doctrinei antiproprietate a lui 
Proudhon stă demnitatea 
umană şi morală a 
poporului, înţeles ca 
”l´essence sociale, l´etre 
collectif qui nous contient 
tous et nous pénetre et qui, 
par son influence, sa 
révélation, acheve la 
constitution de notre âme”.

Este şi doctrina care 
însufleţeşte, în stil 
impenetrabil şi plebeian, 
formula persiflantă a 
Boborului la Caragiale. Acel 
”public pe care Ibsen îl 
vedea ca pe un monstru 
alcătuit din părţi 
discordante, extrem de 
nepotrivite” (Călinescu) este 
la Caragiale în esenţă bun, 
voios peste măsură, plin de 
”infame creaturi” şi de 
”rabii amoroase”, nevricos şi 
levantin, recalcitrant şi 
”capsoman”, ”pehlivan” şi 

că au pierdut Basarabia şi Bucovina. Aşa le trebuie!
Abia studentă la Bucureşti fiind şi frecventând 

asiduu legendarele spectacole la Teatrele Naţional, 
Municipal, Giuleşti puse în scenă de legendari regizori şi 
etalând talente actoriceşti tot atât de legendare, care-şi 

transmiteau, făclia Caragiale, ”din generaţie în 
generaţie” , abia atunci am învăţat apropierea de acest 
super-erou al propriei sale literaturi şi pe care Eminescu 
îl propusese în 1878 ca ”Ministru al tuturor 
mascaralelor...”.

Când, în anii academici 1980-1981, pe când 
funcţionam, din 1979, prin Ministerul Învăţământului, la 
Universitatea ”Marie Curie Sklodowska” din Lublin, am 
preluat şi cursul de literatură română de la Universitatea 
Jagiellonă din Cracovia (din lipsa altcuiva, întrucât 
Cabinetul 2 nu mai semnase ”dosarele” lectoratelor 
noastre din străinătate) – am simţit în inimă o 
împunsătură de gelozie. Căci, ceea ce nu reuşisem eu cu 
Mioriţa, cu Eminescu (Macedonski, Goga, Pilat, Voronca 
ş.a. care îmi păreau mai apropiaţi de poezia poloneză 
interbelică), reuşise, dintre toţi predecesorii mei de la 
Cracovia, George Sanda de la Universitatea din 
Bucureşti. Concentrând atenţia studenţilor polonezi timp 
de un an întreg pe Caragiale, ambiţionându-i să ”joace” 
fragmente din piesele sale sau înscenizări proprii după 
nuvelele preferate.

Nu-l ştiam pe George Sanda decât prin relatările 
prietenei noastre comune, poeta Ana Mîşlea, fie-e 
duioasă amintirea, abia după 2000 ne-am întâlnit la o 
reuniune a Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi şi l-am felicitat 
pentru performanţa cracoviană de odinioară. Nu ştiu cât 
de convingătoare i-am părut, fiind eu încă în doliu adânc 
după plecarea lui Radu Negru, revin acum, mai ales că 
n-am aflat ce s-a ales din proiectul lui George Sanda 
referitor la genealogia polonă a căminarului Gheorghe, 
care semna Eminowicz. 

 

Życzę powodzenia, Panie 
George Sanda... ca între noi, polonişti convinşi.

În prezent, răspunzând solicitării prietenului Valeriu 
Stancu pentru un număr special al ”Cronicii”, confirm cu 
tot ”Boborul”, după două decenii de antisovietism, 

anticomunism şi europenism 
că, mai presus de toate, ne 
preocupă descifrarea 
mesajului transmis de 
Caragiale clarvăzătorul acum 
100 de ani: ”Eu mai cred că 
fiecare popor, mai curând 
sau mai târziu, trebuie să 
treacă printr-un paroxism de 
ticăloşie, care-l încinge odată 
ca un pojar, dar răscoleşte tot 
sângele, din care – dacă nu-l 
dă cumva în vreo prostie de 
scarlatină – se ridică mai 
zdravăn şi mai curat de cum 
a fost!”.

Prin urmare, stimaţi şi 
onorabili pacienţi ai Dr. Ion 
Luca Caragiale, credeţi că 
suntem sau nu la paroxismul 
pojarului sau a prostiei de 
scarlatină, înainte de a fi mai 
curaţi decât am fost? Sau 
poate n-am fost?

Noiembrie 2012

anul Caragiale
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PROTESTUL
Ocupate până peste cap cu informarea corectă a poporului, 

referitor la noile implanturi ale unei vedete de cartier, divorţul 
dramatic al unui fotbalist, implicaţiile planetare ale relaţiei 
romantice dintre un fotomodel şi un afacerist, sau arestarea plină 
de suspans a unui traficant de ţigări, televiziunile ignoră timp de o 
săptămână bătălia purtată de miile de protestatari şi forţele de 
ordine care se desfăşoară exact sub geamurile lor. PDG-ul (spre 
deosebire de un preşedinte de ţară, un simplu Obama spre 
exemplu, şeful unei televiziuni nu poate fi decât Preşedinte 
Director General, X) primeşte un telefon în care află cu stupoare că:

- Băi, nimurugule, păi, tu crezi că noi te-am pus acolo ca să ne 
intoxici cu tâmpeniile tale! Tu nu vezi ce facem noi!? Scoate dracu' 
căpăţâna aia seacă' pă geam şi dă pă trompă, dacă nu vrei să zbori 
fără paraşută dă la etajul unde dormi! Hai, flit, să văd rezultate!

- Da! Să trăiţi, să trăiţiiii, rosteşte sfinţit PDG-ul în receptorul 
care ţiuie, simţind o urgentă şi foarte justificată nevoie de a-şi 
schimba chiloţii. 

După rezolvarea problemei, convoacă urgent comitetul de 
criză şi îl dă cu capul de pereţi pentru incompetenţă plus atitudini 
duşmănoase la adresa conducerii, adică el! 

Comitetul, plin de şulfe mult mai versate decât PDG-ul, un biet 
piţifelnic, nepotul unui grangur politic, nu-şi prea face griji, decât 
la modul demonstrativ, însă trimite reporterii în stradă. Reporterii 
fiind, o fată blondă, plină de ispite, exact amanta PDG-ului. Acesta 
turbează puţin, dar nu are ce face.

Prin urmare, în mijlocul bătăilor apare şi carul de reportaj 
format din cameraman şi delicioasa reporteră specializată pe zone 
de conflict (lato sensu!).

Primul intervievat este un domn cu ochii injectaţi, tatuat şi-n 
sprâncene, ras în cap şi chitit să spargă capul unui jandarm cu o 
bordură proaspăt extrasă din trotuar.

-  D e c i ,  c a r e  s u n t  r e v e n d i c ă r i l e  
dumneavoastră şi pentru ce protestaţi, 
întreabă juna reporteră?

- Auzi, pusi, ia microfonul dăn gura mea 
dacă nu vrei să ţi-l bag eu în…

- Hi, hi , hi, răspunde fata destul oarecum 
surprinsă de răspuns, dar şi, aparent 
interesată de propunere. 

Măgădăul însă continuă:   
- Acici-şa totu-i cool, adrenalină la maxim, 

e caft şi vreau să-i sparg capul unuia care m-a 
îndoit în bastoane săptămâna trecută la meci, 
când am aruncat petarde în tribună. Aaa, ioti-
te-l, fereşte! Bordura zboară năprasnic spre 
grupul de jandarmi. Deocamdată nu ştim cu 
ce efecte fiindcă reportera părăseşte grăbită 
scena aceasta.

Îi iese în cale un domn cu aspect de 
homless, deci foarte interesant.  

- Ce revendicări aveţi dumneavoastră?  
- Aaaa, păiii, io, stau p-acilea pă-n canal şi 

dacă tot am ieşit, mă gândesc, cine ştie, poate 
îmi iese ceva, măcar d-o ţâgarie, aşa că strig şi 
io, na!  

Intervine un domn care arată cam la fel cu 
primul însă aflăm că este profesor pensionar şi că ar vrea pensie, 
ceva ajutoare la căldură şi, evident o nouă lege a învăţământului 
care să-i permită reangajarea. Apoi intră pe rol o doamnă rromă 
care vrea mărirea alocaţiei pentru copiii, fiindcă soţul este la 
pârnaie pe caz de boală şi nu are ajutor de şomaj, deoarece nu a 
muncit niciodată. Deci, cu ce să trăiască cei şapte copilaşiii…?!  
Are chiar un plâns convingător, mai ales că-i cere reporterei ceva 
de mâncare. Sau dacă nu, nişte bani că se descurcă ea. Reportera, 
plină de simţire, fuge!  

Nu prea departe, fiindcă în obiectiv apare o doamnă în vârstă 
cu o figură extrem de dârză. Aflăm că a fost percheziţionată de 
jandarmi fiindcă, întorcându-se de la piaţă cu trei cartofi într-o 
pungă, a fost bănuită de terorism. Cartofii au fost rechiziţionaţi 
pentru cercetări, însă ea crede că de fapt i-a luat, golanu', ca să-i 
mănânce el, stai-ar în gât, să-i stea. Buuun! Trecem mai departe!  

Un domn cu haină de piele, gen Gestapo, declară că el 
protestează fiindcă democraţia este în pericol, deoarece pensiile 
speciale au fost reduse, iar lui, un om care şi-a slujit ţara apărând-o 
de imperialişti, i-a fost luată şi cea de-a doua pensie, aia secretă de 
la serviciul… Intervine un coleg de suferinţă care îi face un semn 
discret. Domnul tace brusc şi dispare. Un grup mărişor de tineri 
declară că ei, dacă tot nu au serviciu, uite, au mai ieşit să se 
distreze, să mai spargă un geam, un cap, o aia, o aia şi dacă se lasă 
cu revoluţie, s-au scos. Îşi iau certificate şi, adio muncă! Deci 
rentează. Sunt alţii care vor demisia! A cui, întreabă cam 
nedumerită biata fată, destul de speriată ca nu cumva să fie în 
discuţie dragul ei PDG. Dar nooo! Demisia guvernului, a 
preşedintelui, a FMI şi a tuturor celor care au jefuit această ţară şi 
ne-au lăsat pe drumuri. Deşi nu par a fi chiar nişte lăsaţi pe 
drumuri, discursul lor vehement impune. Se alătură alţii, destul 
de mulţi, care vor demascarea ocultei internaţionale care ne-a 
furat bogăţiile solului şi ale subsolului, iar acum ne fură şi 
creierele, iar tinerii sunt nevoiţi să trudească printre străini, 
departe de casa părintească, plini de dor şi jale pentru dragii lor 

părinţi rămaşi în ţară. Reportera lăcrimează puţin şi pleacă.              
Nici nu se apropie de grupurile de tineri tuciurii care o invită, 

fără prea multe inhibiţii, la tot felul de proiecte, în spatele 
clădirilor. Pe cameraman nu-l includ însă îi spun lucruri foarte 
interesante despre mama domniei sale, dar şi despre rudele 
decedate. Foarte informaţi, totuşi! Grupuri mari de domni rag în 
disperare lozinci arhicunoscute, părând a avea în buzunare 
cocteiluri Molotov. Nu, nu sunt cocteiluri, deşi provin tot din 
cultura rusă! De unde şi entuziasmul nestăvilit cu care 
combatanţii aruncă vorbe şi cărămizi spre forţele de ordine 
scandând ritmic.

Apare în prim plan, nelipsită în asemenea situaţii, o gospodină 
posesoarea unei superbe căciuli din blană de vulpe polară. Are un 
aer bătăios, deci nu poate fi ocolită.

- Eu, domnişoară, mă aflu aici pentru că sâmbătă sunt invitată 
la o nuntă şi-mi trebuie o poşetă. Ştiu că este o doamnă ministru 
care le dă oamenilor nevoiaşi poşete. Deci, nu plec de aici, fac şi 
greva foamei, numai să mi se dea o poşetă…  

Oarecum distrusă fizic şi psihic, echipa din teren se îndreaptă 
în mare viteză spre o zonă considerată sigură. Cea ocupată de 
forţele disciplinate ale jandarmilor. Deşi câţiva au capetele cam 
sparte de avântul pietrelor revoluţionare, dispozitivul pare foarte 
sigur pe el. Se ia legătura cu purtătorul de cuvânt al dispozitivului. 
Un tânăr adus din spatele liniei. Acesta răspunde clar la întrebare:

- Păi, eu, doamnă, sau domnişoară (zâmbet cu semnificaţii) am 
primit ordin, am ieşit! Că nu-mi strică un ban în plus acum când 
lefurile ne-au fost tăiate iar drepturile anulate. Ce să facem? Mai 
încercăm una-alta, dar cu măsură şi cu mult tact. Că cine ştie ce 
dracu' se mai întâmplă şi cădem de muţufani. Păi, nu!?

Traseul prin mulţimea participanţilor mai dezvăluie că:
- Păi, da, că uite, am ieşit în stradă pentru ăştia micii care n-are 

ghetuţe şî beţîvu dă ta-so n-are servici, vrem pensii mai mari, 
huooo, vrem pensii mai mici, huooo, vrem democraţie şi libertate, 
huooo, da' mâncare nu vrei băi, fire-aţi ai dreacu' dă intelectualii 

dreacu', vrem alegeri anticipate, huooo, 
schimbarea manualelor alternative, huooo, 
salarii decente, huooo, jos preşedintele, 
huooo, jos guvernul de mafioţi, huooo, jos 
DNA, huooo, jos, huoo, jos, huooo, trăiască, 
huoooo!

Reportera hotărăşte că misiunea este 
îndeplinită şi echipa, uşurată că a scăpat 
întreagă, se duce la sediu. PDG-ul este 
informat asupra rezultatelor într-o scurtă 
şedinţă intimă de către brava sa reporteră. 
Eee, abia acum se vede de ce este totuşi el un 
tânăr de viitor. Vinde, urgent, informaţiile 
obţinute tuturor ziarelor şi televiziunilor. 

În consecinţă, a doua zi, poporul este 
informat că:

- Grupuri de huligani beţi, instigaţi de 
bandiţi care vor să scape de dreapta judecată 
a justiţiei, au atacat cu brutalitate, au rănit şi 
au ucis mulţi membri ai forţelor de ordine 
aflate în trecere prin locurile unde aceşti 
descreieraţi strigau lozinci ofensatore la 
adresa aleşilor poporului, punând în pericol 
democraţia, ordinea de drept şi chiar 
progresul economic şi social al ţării, dorind 
să facă jocul intereselor mafiote şi al 

duşmanilor noştri politici… (ziar al puterii acompaniat de 
televiziunea aferentă).

- Sătui până peste cap de abuzurile, corupţia, insolenţa şi 
incompetenţa acestor indivizi fără pic de ruşine care au ajuns, prin 
incalificabile mârşăvii, la cârma ţării şi jefuiesc poporul, milioane 
de oameni disperaţi, din toată ţara, au ieşit în stradă să-şi ceară 
dreptul la viaţă decentă. Paşnici, calmi, cu demnitate. Au fost însă 
rupţi în bătaie de forţele de ordine care au primit instrucţiuni 
precise să-i anihileze fizic şi moral. Spitalele sunt pline de morţi şi 
răniţi, iar strigătele lor de durere se aud în toată ţara. Acesta este 
guvernul criminal care sfidează cu un inimaginabil tupeu vocea 
patriei, adevărata putere, strivită multă vreme de forţele oarbe ale 
represiunii…. (ziare şi televiziuni ale opoziţiei)

- Oculta mondială şi finanţele otrăvite, mână în mână cu 
vânduţii care se numesc guvernanţi au pus în aplicare planul de a 
şterge de pe harta lumii peste nouăzeci la sută din omenire. Noi 
însă, vigilenţi şi la datorie aşa cum am fost întotdeauna, am 
informat corect, prin publicaţiile noastre, asupra pericolelor care 
ne-au fost pregătite, iar poporul a înţeles şi, iată, acum, dă o lecţie 
de demnitate şi curaj… (ziare din marginea stângă a eşichierului 
politic)

- Oculta mondială şi finanţele otrăvite, mână în mână cu 
vânduţii care... (publicaţii din marginea dreaptă)

- S-ar părea că unele mici nereguli provocate, suntem siguri şi 
bine informaţi din surse autorizate, de unii cetăţeni inocenţi, au 
fost rezolvate, pe cale amiabilă, fără nici un fel de incidente, în 
zilele care au trecut… (publicaţii de centru, imparţiale, având 
speranţe să primească tot felul de comenzi pentru publicitate de la 
guvern)

Până aici nimic surprinzător. Lucruri absolut banale pe care le-
a mai spus şi Caragiale acum o sută cincizeci de ani. Lehamite 
mare, monşer!   

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

EPIGRAME DE I. L. CARAGIALE

UNUI FILOZOF PLEŞUV

Măiastră-i Natura! În veci nu greşeşte
Ci toate le pune la loc potrivit:
Deasupra o Lună, sub care domneşte
O noapte adâncă şi fără sfârşit!
 
UNUI POETASTRU

- Tînărul X...,are darul
D-a scrie-n poezie.
-Dar...carte ceva ştie?
-A-nvăţat abecedarul!

UNUI DATORNIC

Pentru-o datorie veche,
Eşti fudul de o ureche;
Pentru-o datorie nouă,
Eşti fudul de amândouă.
 
UNUI SENATOR

Cănit? şi crezi că ăsta-i chipul
Să-ntinereşti în adevăr?...
Ca Venerii să fii discipul,
Mai va ceva pe lângă păr!
 
UNEI TINERE

Când erai micuţă-n şcoală,
Mi-era drag să fiu şcolar.
Azi, când tobă eşti de carte
Azi m-aş prinde toboşar!
 
UNUI CLUBMAN

La cărţi, cu-n as eşti asasin,
Cu spada-n luptă spadasin;
Dar fără spadă, fără as,
Tu singur spune: ce-ai rămas?

Culese de Mihai HAIVAS

RONDELUL ALEGĂTORULUI
(acrostih)

Eu nu sunt cetăţeanul turmentat,
Un tip ce-i prea uşor manipulat;
Când însă urmăresc ce-i prin Senat,
Uimit, mă simt complet debusolat.

Când mai ascult şi câte-un deputat
Ilustru, sunt chiar foarte… ambetat;
Nu-s totuşi cetăţeanul turmentat,
Erou ce-i prea uşor manipulat.

Văzând cum toţi promit neîncetat
Orice, spre-a se alege garantat,
Tresar căci ştiu că iar voi fi-nşelat…
Eu însă, chiar de-s dezorientat,
Zău, nu sunt cetăţeanul turmentat!
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Ce dandana ar fi de DANDANACHE,
Prin votul din Senat (montat de „ZOE”)
Colaborând cu  LACHE şi cu MACHE
l-ar propulsa în vârf pe… DONMUL 
GOE!!

Eugen DEUTSCH

SONETUL  STABILITĂŢII  
Blocate-s  multe „roţi”  la noi în ţară,
Au beţe printre spiţe introduse,
Iar  de-a  fi scoase şansele-s  reduse
Şi ne apasă, ca o grea povară.

Sunt, iată, interese interpuse
În calea spre o viaţă mai uşoară
Căci e o masă beneficiară
Cu buzunare largi şi suprapuse.

Iar vinovaţii nu au condamnare,
Trăiesc în lux, cu majordomi în casă,
De „maţe fripte” nici că le mai pasă.

Constat că nu e nou nimic sub soare,
Avem corupţi, escrocii şi mangafale,
Precum spunea maestrul Caragiale.

STAREA  UMORULUI 
         extras din misiva de la Caragiale

Umorul e pe linia cea moartă,
Cum sunt vagoanele din uz ieşite,
Ce-au fost o viaţă-ntreagă folosite,
Iar de o vreme au o tristă soartă.

În librării vezi opuri prăfuite,
Dar aspectuoase, de înaltă artă,
Păcat că nume anonime poartă
Şi-un conţinut sub limite dorite.

Dar la lansare, vorbele pompoase
Rostite sunt la mese copioase,
Încât nuvela, drama, schiţa zace.

Azi scriitorii nu au poante fine,
De mâna-a doua-s de un timp încoace,
Acei de prima mână sunt cu mine!

 CARAGIALE,  LA  O  BERE
Zicea maestrul, indispus,
Ciocnind cu bere la Gambrinus:
Cu astăzi am o zi în plus,
Dar şi de viaţă, una-n minus!

ÎNDEMN
Când traiul nu e prea uşor
Şi-n buzunar nu ai parale,
Citeşte-o carte de umor
Semnată de Caragiale!

CU  GÂNDUL  LA  CARAGIALE
S-o fi gândit, întreb şi basta,  -
Nedumerirea mea e mare,      -
Atunci când a creat „Năpasta”,
La o anume guvernare?!

LUI  CARAGIALE
Spun analiştii cei din noul val,
Văzând matrapazlâcuri româneşti:
Ce-ai publicat e-atât de actual,
Că mulţi şi azi te caută-n Ploieşti!

CONTINUITATE  DUPĂ  UN  VEAC
Afirm maestre Caragiale,
Părerii-i dau întâietate:
Că tot ce-ai scris cândva matale,
Se potrivesc şi azi mai toate!
 

Vasile  LARCO

MAESTRULUI I.L.C. 
(răspuns la epigrama UNUI CLUBMAN)
La mine, asul este muza
Iar spada-n luptă, ironia;
Când nu le am, acceptă-mi scuza
De-a părăsi...menajeria!

PRISTANDA ...REDIVIVUS
Din U.E. tot primim ocara
Că n-am fi azi pe drumul bun:
,,Curat-murdară", cică-i ţara,
De Parlament...nici nu mai spun!

Comédii D-ALE CARNAVALULUI
Doar pe o scenă!

EPIGRAME

EPIGRAMA (definiţie?)
Cum spusese hâtru un jupân
Lui Nea Iancu (cred c-a fost MITICĂ!)
Cum n-aduce nici o firfirică
Epigrama-i tot un moft (român)!

REPERTORIU PERMANENT (1)
Ştiam că-i normal să rămână,
Dar suntem cumva în derută:
Prea des O SCRISOARE PIERDUTĂ
Se joacă la… Poşta Română!

REPERTORIU PERMANENT (2)
Nenea Iancu e şi azi prezent
Cu spumoasa-i farsă, cu mondena
D-ALE CARNAVALULUI pe scena
Cea mai mare: cea din Parlament!

D-ALE CARNAVALULUI (POLITIC) 
[1]
Ne-am păcălit şi data asta
Când am votat propuşii voştri
Căci astfel ne-an aflat NĂPASTA:
Avem şi noi faliţii noştri!

D-ALE CARNAVALULUI (POLITIC) 
[2]
Ai noştri demni parlamentari,
Prin pertractări, parlamentări,
Se dau din ce în ce mai mari…
Dea tot ce spun par… lamentări!

VOCEA PATRIOTULUI NAŢIONALE
„Nu-mi pasă ce strigă pe străzi individul;
De-l paşte NĂPASTA, de-l mistuie frigul:
Trădare să fie, de-o cere Partidul
(Şi dacă îmi iese şi mie câştigul)!

CESTIUNI ARZĂTOARE
În dezbateri vii, parlamentare,
Se discută – evident cu fard! –
Cestiuni ce-s mult prea arzătoare
Căi efectele p-e noi.. ne ard!

CHINURILE ZADARNICE ALE 
DRAGOSTEI
Azi noua „ZOE”, cu durere,
Se spovedeşte tuturor:
„Sunt ambetată de amor
…pentru putere!”

NOUL „RĂCNET AL CARPAŢILOR”
Răsună-n auzul confraţilor,
Stârnind un ecou insolit,
Iar RĂCNETUL grav al CARPAŢILOR:
O voce de leu necăjit

APOCALIPSA POSIBILĂ

PREMONIŢIA LUI CARAGIALAE
Cu privirea-n lungul zării
Ai gândit-o şi pe-aceasta:
Prevăzând dezastrul ţării,
Scris-ai pentru azi ...,,Năpasta"!

DE S-AR ÎNTOARCE CARAGIALE
Ar zice dânsul supărat,
Văzând năravurile toate:
Eu în zadar le-am criticat,
Azi sunt aceleaşi, neschimbate!

TRAHANACHEZĂRI 
GUVERNAMANTALE
Aveţi puţintică răbdare!",
Mereu , guvernarea ne-o cere ;
Iar când e pe ţară călare,
Promite doar lapte şi miere.

CARAGIALE DEPĂŞIT DE 
EVENIMENTE
Când, colegiul mult râvnit
Târguit e pe valută,
Eşti maestre depăşit
Cu ,,Scrisoarea-ţi cea pierdută"!

LA ALEGERI COLEGIILE SE 
CUMPĂRĂ DIN TIMP
Cum nimic n-a ,,oferit",
De prin card sau portbagaj,
DANDANACHE-ar fi ,,primit"
Un colegiu-n...balotaj!

Mihai HAIVAS

LIBERTATEA CUVÂNTULUI
Pe mulţi cu-a vorbei spadă-i atacăm
Şi totuşi nimeni nu ne pedepseşte,
Fiindcă doar în scris îi înţepăm...
Şi dintre ei niciunul nu citeşte!

LA FEL ŞI NOI, NENE IANCULE...
Epigramiştii, vrednici câini de pază,
Când trece caravana cu mişei
Îi latră dur şi excitaţi de fază,
Se-ntorc şi... se mănâncă între ei! 

DOMNULE CARAGIALE...
Pe vremea aia tu puteai să zici
„Eşti bou, amice!”. Eu, ca rob al lefii,
Pe boi nu-i pot vorbi de rău şi nici
Relaţii amicale n-am cu şefii!

Gheorghe BĂLĂCEANU

Noiembrie 2012

anul Caragiale
ONOUĂ SCRISOARE PIERDUTĂ

O damă bine, COANA JOIŢICA,
S-ajungă stea-n  politică, fetica
Dorea; de-aceea se-ntâlnea adesea cu
Un brav parlamentar: F. TIPĂTESCU.
Dar preşedintele de vârstă, 
TRAHANACHE,
Aflând din gura lumii că de trac e
Cuprinsă fata (nu când se sărută!)
O cheamă la o probă de… ţinută.
Când oratorul NAE CAŢAVENCU,
Cel ce vorbea cam rar în plen (cu
Eforturi mari!) văzu ce trufanda
Apare, îl rugă pe PRISTANDA,
Un detectiv particular, ca-ndată
Să afle cât mai multe despre fată.
Chiar bravul DANDANACHE 
AGAMIŢĂ
Cel cunoscut ca senator de viţă (!)
Contemporan vestit cu…  Tata Noe,
Vru să colaboreze el cu ZOE.
Şi-o invită la un dineu (cu stridii!)'
Un deputat mai proaspăt, FARFURIDI,
Gelos pe el, pe-ascuns s-a înţeles cu 
Un secretar numit BRÂNZOVENESCU 
Să-l facă să rateze întâlnirea;
Deci pe-AGAMIŢĂ-l prinse uluirea
Când multe sticle, puse la vedere, 
Găsi-n birou şi… „dă-i cu vin, cu bere”;
Aşa dar amorezul s-a-ncurcat
De-ajunse CETĂŢEANUL… 
TURMENTAT!

Iar ZOE părăsită (ce oroare!)
Trimise tuturor câte-o SCRISOARE,
Ca să-şi exprime deznădejdea-i mută…
De-atunci, pentru politică-i… 
PIERDUTĂ!

ETERNUL CARAGIALE

Se-adună şi acuma-n prag
Eroi din lumea lui CARAGIALE,
Iar într-un fel destui din ei se trag

Din HAIMANALE!

Să trag semnalul de alarmă oare,
Într-un mesaj concret şi de ţinută?
Efectu-ar fi doar încă o SCRISOARE… 
PIERDUTĂ!

Din zi în zi corupţia renaşte
Şi-şi întăreşte fără jenă casta
Pe când pe noi, pe cei mai mulţi ne paşte

NĂPASTA!

Cei ce analizeaz-aceste fapte
Promit soluţia miraculoasă,
Dar lupta lor se pierde într-O NOAPTE

(ne)FURTUNOASĂ!

Noi, apariţia finalului,
O vrem, spre a vedea fără de jenă
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“D-ale carnavalului” (1885); nuvelele “O făclie de 

Paşte”, “Păcat”, “Două loturi”, “Kir Ianulea”, “La hanul 
lui Mânjoală”, “În vreme de război”; drama ”Năpasta” 
(1890).

Opera lui Caragiale poartă puternice amprente 
prahovene. Nu puţine schiţe ale sale evocă Sinaia 
sfârşitului de secol, altele descriu momente din trecutul 
oraşului Ploieşti, la care a luat parte însuşi autorul. În alte 
lucrări, decorul ploieştean şi oamenii lui se recunosc cu 
uşurinţă: “Grand Hotel Victoria”, “Caut casă”, “Istoria se 
repetă”, “Domnul Goe”. Referiri la Ploieşti apar şi în proza 
sa (“Linia ferată Ploieşti – Târgovişte”, “Alegerea din 
Ploieşti”), ca şi în dramaturgie (“Conu Leonida faţă cu 
reacţiunea”, “D-ale carnavalului”). Mai mult, în 
construirea unor tipuri, Caragiale a folosit impresiile lui 
din tinereţe asupra unor personaje ploieştene.

Pentru a cinsti memoria marelui scriitor, la 27 
ianuarie, 1930, un grup de iniţiativă, din care făceau 
parte şi I. A. Bassarabescu, Toma Socolescu, Ion Ionescu-
Quintus a început să strângă fonduri pentru ridicarea 
unui monument Caragiale în Ploieşti. Artiştii Teatrului 
Naţional, însufleţiţi de Iancu Brezeanu, neîntrecut 
interpret al “cetăţeanului turmentat”, au susţinut, în 
beneficiul monumentului, mai multe spectacole cu piesa 
„O scrisoare pierdută”.

Bustul a fost executat de sculptoriţa Letiţia Ignat 
(ploieşteancă, absolventă a Academiei de Arte Frumoase 
din Bucureşti) şi amplasat în faţa clădirii Liceului Sfinţii 
Petru şi Pavel. La 10 noiembrie 1935 avea loc dezvelirea 
monumentului, primul din ţară dedicat lui Caragiale. 
Au rostit alocuţiuni: I. A. Bassarabescu, în numele 
comitetului de iniţiativă, profesorul Şoimescu, ca 
reprezentant al Ministerului Instrucţiunii Publice, C. 
Rădulescu-Motru, din partea Academiei Române, Ion 
Ştefan, ca reprezentant al Ateneului Român, Liviu 
Rebreanu, în calitate de director al Teatrului Naţional, I. 
Vasilescu-Valjean, reprezentant al scriitorilor şi autorilor 
dramatici, Maria Filotti, în numele Sindicatului artiştilor 
dramatici şi lirici din România, Iorgu Predescu, primarul 
municipiului Ploieşti. La inaugurare au participat şi alte 
personalităţi: Iancu Brezeanu, Ecaterina Logadi (fiica lui 
Caragiale), Mihail Sorbu, Cella Delavrancea, Petru 
Comarnescu.

Bustul, de proporţii mici, a fost aşezat pe un soclu 
realizat de G. Tomat. Bombardamentele din 1944 au 
avariat serios monumentul care va fi demontat şi 
restaurat abia în 1965. În prezent este expus la Muzeul 
memorial I. L. Caragiale din Ploieşti.

Apropiindu-se centenarul naşterii lui Ion Luca 
Caragiale, autorităţile au comandat un bust de mari 
proporţii. Bustul de bronz al lui Caragiale e opera 
sculptorilor ploieşteni Gheorghe Damian şi Gheorghe 
Toma. Are aproape un metru înălţime şi creează o 
puternică impresie de forţă, fizică şi morală, de 
necruţătoare cântărire a lumii. Soclul a fost realizat de 
sculptorul Ioan Vidali în anul 1952 din marmură albă.

Iată şi câteva impresii despre I. L. Caragiale, apărute 
în presa literară a anului 2002,  când se împlineau 150 de 
ani de la naşterea marelui dramaturg.

Elvira Sorohan: “Scriitorul din Ploieşti este cel mai 
mare ironist pe care l-a avut literatura română. Ironia lui 
Caragiale acompaniază discursul din care rezultă o 
poetică a opoziţiei, de coloratură umoristică. Caragiale 
avea nevoie de ironie pentru că este un pansament al 
spiritului, sursa lui de regenerare, e oxigenul spiritului 
său”.

Antonio Patraş: “Viziunea comică a lui Caragiale 
reflectă altitudinea morală, antidogmatismul, prin 
demascarea prejudecăţilor, a clişeelor, a moravurilor 
osificate, a tuturor formelor goale ale existenţei”.

Şi: “Prejudecata, potrivit căreia comicul ar fi inferior 
tragicului, râsul trădând, chipurile, prin ireverenţă şi 
iconoclastie, superficialitatea, a întârziat acceptarea lui 
Caragiale în centrul canonului literar românesc.

Între cele două războaie mondiale s-a impus, însă, 
imaginea unui Caragiale –scriitor clasic şi realist, satiric, 
critic necruţător al societăţii vremii sale.”

Comicul monumental, scria şi Alexandru Paleologu 
în Dacia Literară, nu trebuie confundat cu umorul sau 
zeflemeaua. El implică scrutarea abisurilor fiinţei 
umane, şi nu doar a suprafeţelor confortabile. ”

George Călinescu scria că cel mai vechi ascendent al 
lui I. L. Caragiale este bunicul său, Ştefan, venit din 
insula Idra ce aparţinea spaţiului grec, dar era locuită de 
albanezi. 

În anul 2002, Centrul de cercetări teatrale din Atena a 
organizat în insula Kefallonia un congres dedicat în 
exclusivitate dramaturgului român I. L. Caragiale, de la a 
cărui naştere se împlineau 150 de ani. Prezent la congres, 
cunoscutul scriitor Ioan Holban (director la Teatrul 
Naţional din Iaşi şi la Teatrul „Luceafărul”) a susţinut 
comunicarea cu tema: “I. L. Caragiale – fiul unui 
emigrant din Kefallonia – fondatorul dramaturgiei 
române”. Cele mai multe comunicări au avut ca punct de 
plecare o descoperire făcută cu câtva timp înainte în 
Grecia: acte prin care se atesta faptul că Ştefan, bunicul 
celebrului dramaturg român, era din insula elenă 
Kefallonia, nu din Idra şi că numele de familie nu era 
Caragiale, ci Karaialis. Ion Holban consideră că noul 
nume i-a fost dat chiar de domnitorul Caragea, 
împreună cu care a sosit în Ţara Românească.

Ştefan Caragiale a avut trei fii: Costache, Iorgu (nume 
importante în teatrul românesc ) şi Luca.

Mama scriitorului, Ecaterina, era fiica unui negustor 
braşovean.

I. L. Caragiale s-a născut la Haimanale în anul 1852, 
tatăl său fiind la acea dată administratorul moşiei ce 
aparţinea Mănăstirii Mărgineni. Înainte de 1860 se 
stabileşte, împreună cu familia, la Ploieşti (unde tatăl său 
profesează ca avocat, apoi ca judecător).

A făcut cursurile primare la Şcoala Domnească nr. 1 
Ploieşti, având ca institutori pe Zaharia Antinescu, M. I. 
Georgescu şi Basil Drăgoşescu. După terminarea 
gimnaziului, neavând mijloace materiale să-şi continue 
studiile, mai ales că în Ploieşti nu exista liceu, a plecat în 
Bucureşti şi a urmat în cadrul Conservatorului, Clasa de 
Mimică şi Declamaţie a unchiului său, Costache 
Caragiale. Nereuşind să-şi facă un rost în meseria 
actoricească, se întoarce la Ploieşti şi, după o vreme, se 
angajează funcţionar la Tribunalul Prahova. A citit şi s-a 
instruit mult în această perioadă, dar, în acelaşi timp, a 
luat contact cu viaţa slujbaşilor mărunţi, cu munca 
monotonă, cu petrecerile lor, adesea zgomotoase – viaţă 
pe care o va reda atât de bine mai târziu în scrierile sale.

În august 1870, Ion Luca Caragiale ia parte la 
mişcarea antidinastică de la Ploieşti, acţiune ironizată 
însă ulterior de marele dramaturg.

La 10 septembrie 1870, tatăl dramaturgului se stinge 
din viaţă. Rămânând singurul sprijin al mamei şi surorii 
sale mai mici, Caragiale pleacă, împreună cu familia, la 
Bucureşti, unde şansele de a găsi o slujbă mai bine 
remunerată erau mai mari. Nu va înceta să se considere 
cetăţean al Ploieştilor, iscălind, până târziu, multe din 
scrisorile sale “un ploieştean”.

În 1871-1872 este sufleor şi copist la Teatrul Naţional 
din Bucureşti. Cariera de gazetar şi-o începe în revista 
Ghimpele (1873-1875). În anul 1876, devine redactor la 
Claponul, apoi, împreună cu F. Dame, editează ziarul 
Naţiunea română. Colaborează la ziarul Timpul (1878 ), 
avându-i colegi pe Mihai Eminescu şi Ion Slavici. Între 
1881 şi 1883 este revizor şcolar pentru judeţele Neamţ – 
Suceava şi Argeş – Vâlcea, apoi este funcţionar la Regia 
Monopolurilor, profesor suplinitor la Liceul Sf. 
Gheorghe din Bucureşti.

Lipsa de bani îl determină pe I. L. Caragiale să-i 
urmeze exemplul lui Dobrogeanu Gherea. Îşi încercă 
norocul în negustorie. În anul în care scoate, împreună cu 
Anton Bacalbaşa, prima serie a Moftului Român (1893), e 
berar în Gabroveni. Localul, deschis în asociaţie cu un 
anume Mihalcea, este vizitat de mulţi publicişti, curioşi 
să-l vadă pe maestru în noua ipostază. Cum rezultatul nu 
a fost pe măsura aşteptărilor, în anul 1894 poposeşte la 
Iaşi, intenţionând să inaugureze o berărie în ”dulcele 
târg”. Nu reuşeşte, dar deschide în Bucureşti berării pe 
strada Doamnei şi pe strada Şelari, ultima, închisă în 
1895 – anul luării în concesiune a restaurantului Gării 
Buzău.

Deşi hotărârea de a face negustorie era privită de 
mulţi ca nepotrivită cu demnitatea unui scriitor, lui 
Caragiale nu-i displăcea, pentru că prin ea se afla mereu 
în contact cu oamenii, se inspira.

În anul 1896, încearcă să obţină postul de director al 
noului teatru din Iaşi, dar este refuzat de primarul N. 
Gane, pe motiv că postul era promis altcuiva.

După eşecul din comerţ, Caragiale e nevoit să 
îmbrace din nou haina funcţionarului.

În 1904 primeşte o importantă moştenire de la mătuşa 
sa, Ecaterina Cardini din Şcheii Braşovului, cunoscută ca 
Mumuloaia, după porecla Momolo a soţului ei.

Împreună cu familia, timp de un an, colindă Europa, 
vizitând Austria, Italia, Franţa, Olanda, Elveţia, iar în 
cele din urmă, la sfârşitul anului 1904, se stabileşte 
definitiv la Berlin.

Nu se implică în viaţa literară din Germania. 
Încercând să-şi aline dorul de ţară, de confraţii de 
breaslă, îşi găseşte companie în mijlocul studenţilor 
români, se întâlneşte cu tineri intelectuali aflaţi în 
Germania pentru cercetări: Dimitrie Gusti, filozof şi 
sociolog, Paul Zarifopol, sociolog, filolog, editor al 
creaţiilor marelui dramaturg. Cu acesta din urmă a 
purtat o intensă corespondenţă, din care se revelează atât 
artistul, cât şi omul Caragiale.

Când Cella Delavrancea susţinea concerte în 
Germania, scriitorul o însoţea pretutindeni, bucurându-
se de succesele ei. Îi plăceau mult pianul, muzica 
simfonică. Melomania scriitorului se baza pe temeinicele 
cunoştiinţe muzicale dobândite prin preocupări 
autodidactice, dar şi pe influenţa exercitată de soţia sa, 
Alexandrina Burelly, absolventă a Conservatorului de 
Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti.

În anul 1908 îl vom găsi mai mult în România decât în 
Germania. Dorea să fie ales deputat. După ce îi scrie lui 
Paul Zarifopol, la Leipzig, despre succesele lui Take 

Ionescu în politică, pleacă în ţară şi participă la 
inaugurarea campaniei electorale a Partidului 
Conservator Democrat, alături de C. Istrati, Rădulescu 
Motru, Nicolae Titulescu.

Prietenul său Gherea, deşi nu-i încuraja ambiţiile 
politice, recunoaştea că la întruniri era bine primit de 
public.

Acest lucru s-a văzut şi la întrunirea de la Ploieşti, 
organizată de Partidul Conservator Democrat. La 
banchetul de rigoare organizat seara, spiritul său a 
contribuit din plin la glumele culinare, amuzându-i 
grozav pe convivi. Felurile de mâncare erau însoţite de 
răvaşele politice: “Friptură de viţel, miel şi de reacţionari 
la grătar“, “Îngheţată ca dragostea între reacţionari“, 
“Cafea fără fumuri junimiste “.

În 1912, Caragiale urma să împlinească 60 de ani. 
Preşedintele Societăţii Scriitorilor Români, Emil 
Gârleanu, i-a propus să-şi sărbătorească ziua de naştere 
la Bucureşti. Nu a dat curs invitaţiei, deşi ardea de dorul 
prietenilor, al locurilor care îl chemau duios, cu glas de 
amintiri.

S-a stins din viaţă subit la 9 iunie 1912 în capitala 
Germaniei. Pe 22 noiembrie 1912 au fost aduse de la 
Berlin rămăşiţele pământeşti şi înhumate la cimitirul 
Bellu.

La Ploieşti a avut loc o adunare solemnă, în sala 
teatrului „Cooperativa”. Au luat cuvântul primarul 

 Ploieştiului, profesori şi elevi.
Dintre creaţiile marelui scriitor menţionăm 

comediile “O noapte furtunoasă” (1878), “Conu Leonida 
faţă cu reacţiunea” (1880), ”O scrisoare pierdută” (1884), 

*I. L. Caragiale

*Fragment din cartea  Comunitatea Elenă din 
Prahova (monografie), ediţie bilingvă, Editura UER 
PRESS, Bucureşti, 2012.  

Nicolae PETRESCU REDI



Dacă Eminescu ne-a construit o limbă literară, 
Caragiale ne-a dat voie să satirizăm, să criticăm cu 
hohotul de râs la noi, în această limbă tot ceea ce 
poate să încapă într-o viaţă de om. 

De fapt, Barbu Ştefănescu Delavrancea a sesizat 
încă din 1912, la moartea marelui dramaturg: 
"Caragiale n-a murit. Caragiale nu poate să moară 
...Ostenit de atâta zbucium, doarme cu faţa în sus... încet 
să nu-l deşteptăm... desprins din unda divină, oprit o clipă 
între noi, geniu reversibil, se întoarce în splendorile 
misterelor de unde ne vor veni geniile.... "

Încerc şi eu să cred că Nenea Iancu a plecat în 
moarte să bea o cafea, aşa cum mai pleca, din când în 
când, la Viena, tot pentru a sorbi cafeaua de 
dimineaţă. 

Caragiale suntem noi toţi, cei care, punând mână 
de la mână, suflet lângă suflet, suntem în stare să-l 
ţinem, acolo unde-i este odihna veşnică, în viaţă!

Va muri când toţi vom muri sau, poate, nici 
atunci, pentru că va fi nevoie de cineva care să ne 
ţină minte. Caragiale este, la urma urmei, memoria 
noastră vie.

„Caragiale a fost cel mai mare român din câţi au ţinut 
un condei în mână şi o torţă aprinsă în cealaltă mână. 
Condeiul a căzut, dar torţa arde şi nu se va stinge 
niciodată.” (B. Delavrancea)

Încercând să aducem în discuţie ce le-a mai trecut 
prin cap românilor pentru a-l omagia pe ”Moliere” al 
lor după 2002, primul ”An Caragiale” (să ne 
amintim, fusese declarat oficial cu această titulatură 
prin hotărâre de guvern, pentru că se împlineau 150 
de ani de la naşterea dramaturgului), ne oprim şi 
asupra a altceva decât ceea ce s-a tot spus. Nu că 
lucruri precum punerea în scenă a (aproape) întregii 
creaţii dramatice a scriitorului, reeditarea operei 
complete în formă de carte electronică ori crearea 
unui site pe Internet etc. n-ar fi importante. Sau că ar 
fi chiar de colea să organizezi manifestări legate de 
celebrarea – în 2012 (al doilea ”An Caragiale”!) - a 
160 de ani de la naştere şi marcarea centenarului 
plecării dincolo a ”Geniului de la Haimanale”. Ci 
pentru că aducerea acestuia în memoria celor de azi 
s-a făcut apelând şi la formule ceva mai atipice. 

Şi, în plus, a fost mai mare ecoul pe afară, fără 
neapărat cu efort deosebit din partea ICR...
Ceea ce ne vine în minte este că atunci când inflaţia 
ne strângea cu uşa, prin 2003, diriguitorii Băncii 
Naţionale au stabilit că pe aversul proaspăt lansatei 
bancnote de un milion de lei nu merită să fie tipărit 
decât portretul dramaturgului, privit din faţă. Din 
descrierea tehnică a BNR aflăm, la obiect, că ”În 
centru (aversului – n. ns. – I. B.) sunt ilustrate un 
element floral reprezentând o violetă ( Viola sororia ), 
o mască de teatru stilizată şi o altă mască, a 
Comediei, simbol al teatrului. Sus, stema României, 
denumirea băncii centrale emitente Banca Naţională 
a României  şi medalion cu sigla BNR . Jos, 

« »
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braţe încrucişate (XI)

Adi CRISTI

„Nenea Iancu e cu noi”! Dar nu aşa cum a fost 
Armata în 22 decembrie 1989. Nici măcar cum e 
politicianul de azi, care strigă în gura mare că „este 
cu noi”, numai că el este, în primul rând, cu sine şi, 
dacă îi mai rămâne o pauză publicitară nefolosită, 
„este şi cu noi”. 

Lumea lui „nenea Iancu” este de fapt lumea 
noastră, chiar dacă, fizic vorbind, prahoveanul a 
plecat de mult dintre cei vii şi păcătoşi înspre cei 
veşnici şi sfinţi.

Chiar dacă marele absent răspunde totuşi prezent 
la toate situaţiile pe care viaţa ni le pune la dispoziţie, 
sub formă de decor sau chiar de scenă deschisă, noi 
ne facem că nu-l vedem, că nu-l simţim, pomenindu-l 
totuşi, cel puţin o dată pe zi, atunci când ne 
minunăm cât de actual este Ion Luca Caragiale, cu 
ale sale personaje născute în lumea lui şi date trăirii 
în lumea noastră, a tuturor generaţiilor ce i-au urmat 
şi a celor care vor urma. 

De fapt, această veşnicie caragialescă nu are nimic 
paranormal în ea. Poate, puţin paracetamol, dacă 
ţinem seama că frisoanele, specifice umorului 
hohotitor, sunt în stare să ne ridice cu câteva grade 
bune temperatura, aducându-ne hohotul de râs în 
stare de delir. 

Actualitatea lui Caragiale este dată de constanţa 
poporului român, în sensul că acesta aşa a fost, aşa 
este, aşa va fi. Plin de Mitici, plin de „lanţuri ale 
slăbiciunii”, de balcanisme suave, dar perdante, de 
vorbe-n doi peri şi de peri fără vorbe, de momente şi 
schiţe, dar şi de o lume politică păstrată în 
mentalitatea celor care vor să parvină pe orice căi. O 
lume românească, fără de care „ţărişoara noastră” ar 
fi rămas fără popor. Un popor destinat politicienilor 
cu „prinţipii”, numai bun de folosit ca masă de 
manevră.

Ion Luca Caragiale a dezvelit în faţa poporului 
român oglinda adevăratului chip şi caracter, invitându-l 
să treacă prin faţa ei pentru a se regăsi, pentru a se 
recunoaşte, pentru a se ţine minte. 

Ceea ce a scris Caragiale nu plictiseşte, poate şi 
pentru că opera sa a devenit un bun comun, aflat la 
dispoziţia tuturor, sub formă de remarci 
surprinzătoare: „parcă ar fi scris despre mine”. Este 
adevărat, aceste deşteptări nu sunt posibile decât în 
cea mai intimă încăpere, atâta timp cât satira lui 
Caragiale nu mângâie, ci plesneşte, nu bucură, ci 
înverzeşte. Niciodată copilul nu se supără într-atât pe 
„corecţiile părintelui”, mai ales dacă acesta din urmă 
îi atrage atenţia că „unde dă tata, acolo creşte sigur”. 
Unde a dat Caragiale a crescut demnitatea poporului 
român, a crescut ambiţia de a ne deştepta, cel puţin 
atât cât să ne dăm seama că nu poţi merge „dormind 
în picioare”, aşa cum nu poţi trăi cu prostia în „patul 
duşmanului”. 

Personajele lui Ion Luca Caragiale suntem noi, aşa 
cum au fost şi străbunii noştri, aşa cum vor fi şi 
nepoţii noştri. Acestea deţin proba de netăgăduit a 
continuităţii poporului român. Nimeni nu ne poate 
confunda, nimeni nu ne poate substitui.  

S-a născut cu şapte ani înaintea Unirii 
Principatelor, (deci actul de la 24 ianuarie 1859 l-a 
găsit cu  acei decisivi „şapte ani de-acasă” la el), 
riscând să fie doar o haimana din satul Haimanale. A 
murit în 1912, an în care România avea deja rege, era 
deja o monarhie viabilă, cu toate minusurile şi 
plusurile ei. Şi-a  trăit viaţa în 60 de ani cât alţii o 
trăiesc în 120 de ani. A ars de viu pentru a rămâne un 
„mort viu”, mult mai recunoscut şi apreciat decât în 
timpul vieţii, în conformitate cu zicerile sale despre 
lume şi eternitate. 

Numele său a început să ne populeze străzile, 
teatrele, localităţile, întâmplările, momentele, 
schiţele, dramaturgia, politica, dar şi spiritul, limba 
română, gramatica acesteia, trimiterile, şi, aşa cum 
am spus, identitatea precisă a poporului român. 

Ionel BOSTAN

Caragiale – memoria noastră vie

valoarea nominală în cifre şi litere 1.000.000 lei/ Un 
milion  şi anul emisiunii 2003 . Sub floare, 
semnăturile guvernatorului şi casierului central...” La 
ceea ce s-ar fi putut aştepta mai puţin, să 
recunoaştem, cam oricine, ceva mai în dreapta, sub 
portret, este redată şi semnătura lui Caragiale. Dacă 
aversul este dominat de ”Viola sororia” şi de bustul 
lui Nenea Iancu, nici reversul nu e mai prejos: ”În 
centru este ilustrată vechea clădire a Teatrului 
National din Bucureşti. În dreapta, imprimată cu 
auriu, masca Tragediei, celălalt simbol al Teatrului. 
În stânga, statuia scriitorului Ion Luca Caragiale…” 
Ceea ce am uitat să spunem este că, pentru a o face 
mai rezistentă la uzură şi la murdăria mâinilor, 
respectiva bancnotă fusese confecţionată din material 
plastic. Polimeri, pe limba inginerilor chimişti. Din 
nota în vocabular de lemn a BNR mai aflăm că s-a 
recurs tot la un simbol tematic (Caragiale) şi când au 
fost gândite mijloacele anti-falsificare. Astfel, 
elementele de siguranţă includ filigranul şi o imagine 
latentă. Filigranul este dat de portretul lui Ion Luca 
Caragiale deasupra ferestrei transparente, vizibil 
când bancnota este luminată din partea opusă 
privitorului şi sigla BNR aflată în stânga ferestrei 
(privind aversul). Cât priveşte imaginea latentă, 
aceasta redă (pe revers) iniţialele I, L şi C în partea de 
jos a clădirii teatrului, vizibile când bancnota este 
înclinată... Mai târziu, când matematica banilor a 
devenit insuportabilă, cifrele fiind dintre cele mai 
lungi chiar şi pentru preţurile lucrurilor banale (un 
covrig făcea cam zece mii de lei) s-a considerat că 
este momentul denominării monedei româneşti 
(2005). Milionului în discuţie i s-au tăiat nu mai puţin 
de patru zero-uri. Atentă la fenomen, Guinness Book 
avea să consemneze faptul-record că, din toată lumea 
asta mare, noi am avut bancnota imprimată pe 
suport de polimer cu cele mai multe zero-uri. World 
Records Academy nu uită să includă în textul 
explicativ şi unele referiri la Caragiale, din motive 
lesne de înţeles. Acum, privind la ”noua sută” de lei 
observăm că i-a moştenit construcţia ”milionului 
polimeric” aproape pe de-a întregul. Dreptunghiul 
de plastic (era să zic de hârtie) este fix cât cel al ”sutei 
europeneşti” (bancnota de o sută Euro). Doar că 
fereastra transparentă are în versiunea reeditată 
forma măştilor de teatru şi include valoarea 
nominală ambutisată şi un element auriu sub formă 
de panglică. Însă, dacă e să ne gândim la ce va fi 
peste alţi zece ani (se va decreta, oare, al treilea ”An 
Caragiale”?), dincolo de faptul că nu ştim cum va 
evolua inflaţia şi dacă vom avea un alt moment 
monetar de răscruce (adoptăm Euro? etc.), clintirea 
portretului dramaturgului de pe biletul BNR deja se 
întrevede. Şi se ocupă de asta societatea civilă însăşi. 
Totul depinde de eficienţa acţiunilor unei fundaţii tip 
”ONG”, care  în dorinţa de a schimba imaginea 
femeii de la noi, militează pentru întărirea prezenţei 
personalităţilor feminine pe bancnote aflate în 
circulaţie. 

«
» « »

Noiembrie 2012

anul Caragiale

Geniul de la Haimanale şi milionul 
polimeric
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De ce Caragiale îi admiră pe Sofocle şi pe 
Shakespeare şi-i „execută” pe Schiller şi pe Hugo?  Ce 
legătură este, să spunem, între politică şi seducţia 
culinară pe care o trăiesc personajele lui Caragiale? Sau 
între „rondul de noapte” al lui Jupân Dumitrache şi 
Minotaur? Ori între măseaua Catindatului, Ştiinţa veselă 
şi procedeul mise en abîme? Cum se poate transforma un 
„banal” Calendar în „ţara textuală a lui viceversa, unde 
totul e posibil şi substituibil cu opusul său”? În sfârşit, 
„Ce au în comun Beethoven şi petrecerea la Moşi ori 
birturile de ordinea a treia?”

La toate aceste interogaţii, şi încă la multe altele, ne 
oferă variante de răspuns – seducătoare chiar şi atunci 
când par stupefiante – cea mai recentă carte de critică 
liteară semnată de Mircea A. Diaconu, intitulată, 
elocvent, Caragiale şi fatalitatea ironiei (Cartea românească, 
Bucureşti, 2012). Carte care nu numai îşi propune, ci şi 
reuşeşte să descopere o perspectivă hermeneutică inedită, 
incitantă şi cât se poate de viabilă. Revelând, în acelaşi 
timp, un Caragiale deopotrivă ludic şi foarte grav, ironic 
şi fatalist, lesne descifrabil şi abisal, oricum foarte 
proaspăt, căci plin de vitalitate şi nerv interogativ. Un 
Caragiale încă nesufocat de hăţişul interpretărilor deja 
repetitive, anchilozate în poncife. Cum bine ştim, cea mai 
sigură cale de a stârni, din partea publicului larg, reacţii 
(altminteri cu totul justificabile) de respingere faţă de 
opera unui autor canonic este aceea de a o înfige în 
insectarul formulelor banalizate prin repetiţie, aşadar 
copleşite de uzură. În perfectă cunoştinţă de cauză, un 
istoric literar cu state vechi şi intuiţii critice percutante 
precum Mircea A. Diaconu corijează, cu subtilitate, astfel 
de obiceiuri exegetice cu totul dăunătoare. El preferă, 
bunăoară, a înlocui discursul despre actualitatea lumii 
caragialiene cu pagini pline de tâlc despre ... fiii lui 
Caragiale. Adică, între alţii: Urmuz, Cioran, Radu 
Petrescu, Andrei Pleşu şi Vlad Zografi, apoi Ion Barbu, 
Şerban Foarţă, Leonid Dimov, Emil Brumaru şi Mircea 
Cărtărescu. Afinităţile – fie ele tematice, de construcţie ori 
stilistice –  dintre fiii mai mult sau mai puţin rătăcitori şi 
tatăl iertător sunt punctate în formulări adesea 
memorabile. Astfel, Caragiale ar anticipa/ s-ar apropia 
de „Euforia simţurilor din poezia unor onirici precum 
Leonid Dimov sau Emil Brumaru, de transformarea în 
iluzie textuală a lumii, ca la Şerban Foarţă, de proiectarea 
lumii în text, ca la Ion Barbu“. Ori: „Scepticul Cioran 
trăieşte, ca şi Caragiale, cu nostalgia elementarului, a 
factologiei încărcate de sens, a lumii pline” etc.

Fundamentul şi în consecinţă miza demersului 
propus de Mircea A. Diaconu este însă alta. Ea ne  este 
devoalată încă de la început, în uvertura intitulată 
Şantierul Caragiale. Aproape o confesiune, ataşantă istorie a 
devenirii cărţii, cu ispitele şi intuiţiile, cu „ezitările”, 
renunţările şi „îndoielile” inerente. Este vorba despre 
explorarea şi punerea în scenă a ideii că în centrul poeticii 
lui Caragiale se află fatalitatea ironică: o conştiinţă lucidă a 
inconsistenţei care capătă formă şi sens prin text. Prin 
urmare, în cartea de faţă interesează în special reliefarea 
raporturilor complicate dintre lume şi text, aşa cum apar 
ele instaurate de un autor precum Caragiale – bine 
camuflat, cum observă exegetul, „în spatele lumilor” 
atent proiectate: „cinic, pervers, ludic, histrionic, narcisist. 
Un Demiurg în care se ascunde un Demon. Prin urmare, 
fatalitatea [sa] nu-i decât ironică. In spatele ei nu lume 
trebuie să căutăm, ci inteligenţă şi conştiinţă a 
artificiului”. 

Într-adevăr, în lumea/ lumile acestui creator, „totul 
stă sub semnul măştii, adică al aparenţei, al iluziei şi al 
deghizării”. Fapt dovedit, între altele, nu atît de 
inconsistenţa sau fragilitatea numeroaselor reprezentări 
textuale – criticul are dreptate când afirmă că „ ipoteticul, 
creat cu fineţe prin procedee de sofisticată inginerie 
textuală, uneori prea la vedere, este chiar teritoriul 
scrisului caragialian unde totul e posibil ca şi cum nimic 
nu ar fi real” – ci şi de relevanţa mitopoetică a măştii, a 
oglinzii şi a altor ipostaze ale deghizării sau camuflajului 
identitar. La care, în fapt, apelează numeroase personaje 
caragialiene, chiar şi atunci când sunt prinse în labirintul 
ce reproduce, la scara naraţiunii propriu-zise, 
macrolabirintul textual. Identitatea, „competiţia aceasta 
dintre adevăr şi realitate face obiectul multora dintre 
scrierile lui Caragiale”, conchide în acest sens Mircea A. 
Diaconu. Prin travestiuri şi alte jocuri de camuflaj se 
relevează, pe un alt plan, criza adevărului, „jocul şi iluzia 
adevărului”, la care asistă regizorul din umbră al 
spectacolului carnavalesc: „Abisalul Caragiale [care] e un 
ludic care problematizează prezenţa creatorului în lume. 
Şi dacă lumea se mişcă între a fi, a părea, a deveni, 
dezvăluindu-şi astfel precaritatea, aici e tocmai dovada 
acestei prezenţe”.

Precaritatea aceasta a lumii din cuvinte este mai bine 
relevată, paradoxal, tocmai atunci când ea pare categoric 

înaltă tensiune întîmplările petrecute în două reprize la 
„Iunion”, şi pe amicul său, ipistatul Nae Ipingescu, 
partener pasiv de dialog, el rezumîndu-se la aprobări 
politicoase: „Rezon !”, „Aida de !”, „Mie-mi spui ?”, 
confirmări ce dovedesc urmărirea istoriei: „pe 
bagabontul”, întrebări de rutină, vagi reminiscenţe ale 
meseriei: „De unde ştii că era amploiat ?”, în fine, 
panseuri izvorîte din  scepticismul în privinţa femeii: 
„Nu se ia după toate, jupîn Dumitrache; după cum e şi 
femeia: dacă trage la ei cu coada ochiului şi face fasoane, 
vezi bine ! bagabonţii atîta aşteaptă”. Prima comedie. A 
doua comedie e reprezentată de spectacolul de varietăţi 
susţinut de trupa celebrului actor I. D. Ionescu din 
grădina, nu mai puţin celebră,  de la Union, în strada 
Cîmpineanu. Programul acestuia era destul de complex, 
ne informează Vera Molea într-o  carte apărută recent, 
Teatrele din grădinile de vară ale Bucureştilor de altă 
dată, şi consta din „cînticele comice” (nelipsite erau cele 
ale lui Vasile Alecsandri, deosebit de încîntat de prestaţia 
actorului nostru), anecdote, canţonete şi şansonete, unele 
interpretate de artişti străini, la care se adăugau numere 
de balet, de gimnastică sau de circ. Nimic din toate 
acestea în piesa lui Caragiale. Jupîn Dumitrache le 
priveşte din perpectiva morală şi pragmatică a 
negustorului aşezat: „Ce să mai căutăm la comediile alea 
nemţeşti, nişte mofturi; dăm parale şi nu înţelegem 
nimica; mai bine punem banii în buzunarul ălălalt şi 
zicem că ne-am dus”. Consoarta lui, Veta, pe lîngă faptul 
că nu-nţelege nici ea nimic din „comediile alea”, e 
preocupată doar de „drama” ei sentimentală: „cînta 
muzica; juca comedii; n-am auzit nimic, n-am văzut 
nimic”. În ceea ce-i priveşte pe cei doi tineri amorezi,   ei 
n-au ochi decît unul pentru altul. Rică, de altfel, ne 
informează gelosul căpitan în garda civică, se aşează „cu 
faţa spre masa noastră şi cu spatele la comedie”. 
Emancipata Ziţă e departe şi ea de orice intenţie de 
culturalizare: „Ce, pentru comediile alea mergem noi ? 
Mergem să mai vedem şi noi lumea”. Dar adevărata 
comedie, a treia, are loc nu pe scenă, ci în sală, un 

adevărat spectacol de pantomimă aici, jucat în tandem, în 
deplina ignoranţă a „cucoanelor”, de impozantul 
negustor de mahala şi „bagabontul”, „prăpăditul de 
amploiat”: acesta stă la masă „rezemat într-un peş” şi „se 
uită lung şi galiş la cucoane”, celălat, „cu ambiţ”, se 
scoală să plece, dar rămîne de hatîrul femeilor. „Mai mă 
uit eu încolo – povesteşte jupîn Dumitrache – mai mă fac 
că nu mă sinchisesc de el... bagabontul cu ochii zgîiţi la 
cucoane...”. Aceeaşi confruntare mută, cu acelaşi joc al 
privirilor, la a doua întîlnire de la Union: „... cum m-a 
văzut a sfeclit-o... A întors capu-ncolo şi a început să bea 
din ţigare ştii aşa, niznai. Dar mă trăgea cu coada 
ochiului. Mă-ntorc eu la loc şi mă fac că mă uit la comedii 
!... Se-ntoarce şi bagabontul iar cu ochi la cucoane ! Mă 
uit iar la el, iar se-ntoarce-ncolo !... Mă-ntorc iar la 
comedii, iar se uită la cucoane...”. Secvenţa, ca-n celebrele 
filme ale comediei mute americane, e de tot hazul şi ne 
compensează pentru lipsa amănuntelor privind 
spectacolul real şi tarifat (un leu bărbaţii, doamnele şi 
domnişoarele „intrare liberă”) susţinut de trupa lui 
Ionescu. Aceeaşi grădină de vară bucureşteană  e punctul 
de plecare pentru cea de a patra comedie, de fapt tragi-
comedie, o pură construcţie imaginară a „ruşinoasei” 
coană Veta: „parcă dormeam şi visam ceva”. În 

raportată la real. Majoritatea textelor investigate 
dovedesc această „înşurubare în real” a universului de 
hârtie, înşurubare înşelătoare, pentru că are efectul 
contrar: „A înregistra realul, a-l decupa, a-i inventaria 
formele şi a-l cartografia, ca în Moşii (Tablă de materii), de 
exemplu, e o întreprindere care se finalizează cu 
identificarea unei crize. O lume suficientă sieşi, 
deopotrivă materie şi text, care nu ia nimic din afară, nu 
datorează nimic vreunei instanţe de adâncime. Îşi este, 
altfel spus, singura transcendenţă”. Prin urmare, însăşi 
această raportare (în aparenţă, decisă) a lumii de cuvinte 
la real ar denunţa fatalitatea unui transcendent vid. 
Fatalitatea prin excelenţă ironică, iată obsesia identificată 
destul de repede ca „veritabil principiu ordonator al 
lumii caragialiene” şi verificată ulterior prin apelul 
constant la operă. De la comediile, schiţele şi nuvelele aşa 
zicând canonice, până la simplele notaţii diaristice sau 
bruioanele narative ori descriptive publicate în presa 
contemporană, textele lui Caragiale sunt văzute, în 
general, „ca arhitectură de semne” purtătoare şi 
revelatoare de sens. După cum este şi firesc, oarecum 
privilegiate sunt textele prea puţin interpretate până 
acum: Prospătură, Repausul dominical, O conferenţă, Ţal, 
Una-alta, Boris Sarafoff, Cronică, Două poveţe... – în fapt, 
veritabile schiţe despre fragilitate, despre iluzoriul şi 
inconsistenţa reprezentării. Oricât de succintă, analiza lor 
dovedeşte de fiecare dată ce se află de fapt în spatele 
fascinaţiei caragialiene în faţa lumii ca haos: „cu 
rădăcinile în real, dar situându-se în plin absurd, lumea 
lui Caragiale glisează între existenţă şi nonsens ... Într-un 
fel sau altul, Caragiale afirmă constant că lumea e numai 
reprezentare (chiar joc de reprezentări) şi, prin urmare, 
interpretare. Căci nu numai textul, precar şi ipotetic, e 
substituit de context (poveştii, destructurată adesea, îi ia 
locul rezumarea, comentariul sau pur şi simplu un 
anume fel de paratext), dar şi lumea îşi pierde 
consistenţa, fiind înlocuită de ipoteze, comentarii, chiar 
joc. În fond, Caragiale e contemporanul lui Nietzsche”.

Criticul insistă, spre finalul cărţii, asupra faptului că 
I.L.Caragiale, această „bestie lacomă de lucruri delicate”, 
nu îşi neglijează niciodată cititorul. Dimpotrivă! 
Demonstraţia merită citată integral, cu atât mai mult cu 
cât pare a constitui şi o subtilă pledoarie pro domo: „Cum 
Caragiale e mai degrabă convins că nu există nimic decât 
că ceva există, putem afirma că la el neantul ia forma 
ironiei. « Şi nimica mişcă », spune Leonida într-un 
moment de inspiraţie. Nu-i acesta un argument credibil 
(contextul pare să trimită spre sensuri de altă factură), 
dar, fără îndoială, ne putem întemeia, fie şi ludic, 
interpretarea pe sugestiile acestei afirmaţii. Inspecţiune, 
Două loturi, monologul 1 aprilie fac dovada unei astfel de 
situaţii, când nimicul, vidul, absenţa instituie şi pun în 
mişcare o lume, teribilă, fatală, dementă. Consecinţă şi a 
faptului că I.L.Caragiale, cinicul, e creatorul unei lumi 
îndreptate cu faţa spre cititor. Nu lumea în sine contează, 
ci semnele care i se arată cititorului şi interpretarea 
virtuală inserată în text”. Nu altceva s-ar putea spune 
despre autorul cărţii Caragiale şi fatalitatea ironiei. 
Preferând întotdeauna afirmaţiei decisive dubiul fertil, 
plăcerea speculativă, Mircea A. Diaconu creează la 
rândul său o lume îndreptată spre cititor.

Parcurgându-i, cu câţiva ani în urmă, eseul Cui i-e 
frică de Emil Cioran?, descopeream o calitate critică pe 
care o numeam, utilizând un termen specific unui 
domeniu cu totul diferit, sustenabilitate. Ei bine, acest  
atribut exegetic, cu mult mai rar decât s-ar putea crede la 
o primă vedere, îmi pare evident şi în volumul de faţă. 
Căci şi aici demersul interpretativ se desfăşoară aparent 
ludic, cu totul liber, nu numai fără a epuiza resursele 
textuale disponibile, ci şi fără a compromite câtuşi de 
puţin perspectivele sau posibilităţile de lectură analitică, 
oricât de diferite, ale cititorilor săi. Aceasta îi reuşeşte în 
primul rând pentru că, admirând felul în care „Caragiale 
sculptează în ipotetic, jucându-se cu ipotezele, cum altfel 
decât opuse?”, criticul sucevean alege şi el să scupteze în 
ipoteticul hermeneutic. 

Debutînd pe scena Teatrului Naţional, în 1879, ca 
dramaturg, cu piesa O noapte furtunoasă, Caragiale nu-
şi ratează vocaţia de prozator. Abundente intruziuni ale 
epicului asigură spectacolului o ieşire din spaţiul închis, 
proiectat cu maximă economie, o banală odaie de 
mahala, spre exterior, şi cu aceasta, o multitudine de 
perspective dramatice se deschid, căci, dacă prima 
comedie e cu adevărat jucată, alte trei sînt proiecţii 
narative, ale lui jupîn Dumitrache şi ale soţiei sale, Veta. 
Toate se învîrt în jurul spectacolului de la Union. Prima 
secvenţă a piesei aduce înaintea spectatorilor, într-un 
spaţiu scenic real, două personaje, pe jupîn Dumitrache, 
cherestegiul, care îşi joacă rolul de povestitor, retrăind la 
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hărmălaia Unionului, coapta noastră îndrăgostită închide 
oarecum  cercul, întorcîndu-se cu gîndul la casa cu 
numărul 6 din mahalaua bucureşteană despre care are 
viziuni catastrofice. „Toată seara în uietul grădinii m-am 
gîndit numai la tine...Pe tine te lăsasem acasă ştergîndu-ţi 
puşca: ştii că ruginise încărcătura înăuntru şi te apucaseşi 
s-o scoţi cu vergeaua. Nu puteam să-mi iau gîndul de la 
puşcă. Mă gîndeam: dacă s-o descărca, Doamne fereşte !, 
puşca în mîna lui, ce mă fac eu cînd l-oi găsi mort întins 
acasă !...”. 

S-a vorbit, pe bună dreptate, şi ca un argument al 
apropierii de litearatura absurdului, de spaţiul închis, 
lipsit de perspectivă şi orizont, al lumii din teatrul lui 
Caragiale, de cercul strîmt, repetitiv, în care se învîrt 
personajele sale. Dar la nivel strict tehnic, al construcţiei 
dramatice, putem vorbi, cu aceeaşi dreptate, de o 
deschidere, semn al marii sale intuiţii artistice. Prima 
deschidere are loc, aşa cum am văzut, la nivelul spaţiului 
scenic, multiplicat, în care se desfăşoară drama intimă, 
familială, a cherestegiului. Dar o altă deschidere privind 
destinul acestuia  are loc, în legătură cu statutul său de 
căpitan în garda civică. Este proiecţia sa cetăţenească, 
patriotică. Şi semn al vocaţiei „războinice”, menite să-l 
scoată din anonimat pe modestul comersant şi apropitar 
din mahalaua bucureşteană. Mai putem vorbi, de 
asemenea, şi de o deschidere către zona politicului, 
începută prin iniţierea sa de către Nae Ipingescu, cu 
savuroasele sale etimologii populare, şi desăvîrşită, ca să 
spunem aşa, de marele specialist în materie, redactorul 
de la „Vocea Patriotului Naţionale”, Rică Venturiano. Nu 
degeaba, Caragiale la Berlin, în proiectata comedie 
Titircă, Sotirescu et C-ie, îl vede „mare agricultor, mare 
proprietar, petrolist, deputat, senator guvernamental". 
Nici banalul Leonida nu rămîne definitiv baricadat, de 
frica „reacţiunii”, în „odaia modestă de mahala” 
(indicaţia de regie a autorului), beneficiind şi el de cîteva 
deschideri simbolice, înr-un spaţiu virtual instaurat la 
nivelul logoreii sale verbale: al trecutului („revuluţia” din 
11 făurar), al prezentului (dominat de fantoma lui 
„Galibardi”, alter ego secret al bătrînului pensionar) şi al 
viitorului („republica”, în care toate grijile şi nevoile 
oamenilor devin exclusiv „treaba statului”). Dar asta e o 
altă poveste.

În textele literare, paremiile sunt inserate în locuri 
diferite în funcţie de scopul urmărit: de a demonstra ceva 
sau de a concluziona un lucru. Cuvintele gnomice care 
sunt aşezate la începutul textului au drept obiectiv 
demonstrarea, confirmarea şi, în acelaşi timp, prevestirea 
unei situaţii; cele care sunt puse după o întâmplare sau la 
sfârşitul textului au scopul de a concluziona. Astfel, în 
prima situaţie, putem să le conferim paremiilor funcţia 
prevestitoare, iar în cea de a doua situaţie le atribuim 
funcţia conclusivă.

Prin a prevesti înţelegem a anunţa, a vesti apariţia în 
viitor a unor evenimente, fenomene. Această calitate o au 
paremiile care sunt aşezate în prima parte a unui text cu 
scopul de a atenţiona asupra a ceea ce se poate întâmpla 
în anumite situaţii. În opera lui I. L. Caragiale îşi fac 
apariţia paremiile cu funcţie prevestitoare, precum în 
Greu, de azi pe mâine... sau unchiul şi nepotul: „Nu trebuie, 
domnul meu, să aibă omul judecăţi extreme, fiindcă 
lumea trăieşte din porniri, nu prin judecată. Omul 
cuminte, mai cu seamă având norocul să fie sus-jos, este 
întotdeauna îngăduitor cu lumea lui; de aceea avem şi 
vorba veche foarte înţeleaptă: lumea n-o putem îndrepta 
cu umărul”. Prin inserarea unui adevăr constatat şi de 
alţii, Caragiale doreşte să satirizeze acele persoane, care 
ajunse într-o funcţie înaltă, uită de unde au plecat şi pun 
piedici tinerilor dornici de afirmare. Aşa este cazul 
unchiului care nu este de acord cu ocuparea unui loc de 
muncă de nepotul venit proaspăt de la studii. Însă nici 
nepotul nu dă dovadă de înţelegere, fiindcă nu-şi acceptă 
unchiul, acuzându-l de „persecuţiuni”.

Împăcarea rudelor de sânge nu se întâmplă nici la 
insistenţele celui de-al treilea personaj, de unde şi vorbele 
pline de înţelepciune: „lumea n-o putem îndrepta cu 
umărul”. Această gnomie anticipează finalul nefericit al 
unchiului şi al nepotului, ajunşi subiecte de presă. Cei doi 
(„lumea”) puteau evita acest moment neplăcut nu la 
insistenţele împăciuitorului, ci dând dovadă de voinţă şi 
iertare prin cooperare, toleranţă şi mai ales prin 
comunicare.

Paremia cu funcţie prevestitoare iniţială din Partea 
poetului: „S-au repezit care mai de care cu mâinile-ntinse 
să-şi apuce partea, mişunau tineri şi bătrâni” anticipează 
cauza pentru care poetul, creatorul în general, nu are 
comori pe pământ, dar are avuţii sufleteşti, precum şi 
rostul său în lume de a nu-i ajunge niciodată hârtia şi 
cerneala.

Vorbele: „un om care toată viaţa lui nu s-a putut 

potrivi cu lumea – un om sucit”, cu care începe Cănuţă, 
om sucit, anticipează modul deosebit al personajului. Încă 
de la botez se dovedeşte a fi sucit, deoarece „a-nceput să 
urle de apa rece parcă-l băga în foc”, iar această „calitate” 
o va păstra şi după ce este îngropat. 

Trebuie subliniat faptul că marea majoritate a zicerilor 
tipice liminare au un scop: anunţarea, prevenirea 
personajelor de ceea ce se va întâmpla dacă se opun 
adevărului etern valabil al legilor nescrise sau scrise.

I. L. Caragiale foloseşte şi paremiile finale cu funcţie 
conclusivă. Lui Ion din textul omonim, fratele care nu 
acceptă să cânte ca un măgar şi care este apostrofat de 
auditoriul şcolitului animal, i se pot atribui vorbele 
gnomice: „m-au aruncat ca pe o strachină spartă afară 
din grădină”. Proverbul din popor: „Baba e calul 
dracului” este preluat în nuvela fantastică Calul dracului 
sub forma: „Zbura cum zboară calul-dracului” şi are o 
funcţie conclusivă la povestea fetei de împărat blestemată 
a nu putea avea înfăţişarea reală numai când va putea 
păcăli un drac pe timp de noapte. Sfârşitul nuvelei O 
făclie de Paşte cuprinde cuvintele gnomice: „ca un călător 
cuminte, care ştie că la un drum lung nu se porneşte cu 
pasul pripit”, ce confirmă starea în care a ajuns Leiba 
Zibal după uciderea lui Gheorghe în noaptea de Înviere.

Paremiile finale au avantajul de a încheia naraţiunea 
într-un mod generalizator, prin autoritatea unei vorbe de 
duh care spune lucruri profunde.

Dacă luăm în considerare sensul paremiilor, atunci în 
opera lui I. L. Caragiale

putem spune că acestea au rolul de a reda o situaţie sau 
de a ironiza. 

Cea mai spectaculoasă utilizare a proverbului în 
opera literară o oferă situaţiile în care zicerea tipică este 
apelată pentru a vedea o complexă situaţie narativă. 
Expresivitatea în sine a paremiilor, de cele mai multe ori 
metaforică, sporeşte prin valenţele pe care le scoate în 
relief contextul în care sunt infuzate, totul depinzând de 
unghiul de vedere din care sunt spuse, receptate sau 
analizate. Proverbul, care are funcţia de a reda o situaţie, 
recuperează fapta iniţială, prezintă precedentele. Pornind 
de la paremia „Baba este calul dracului”, Ion Luca 
Caragiale, în nuvela Calul dracului, încearcă să 
reconstituie fapta iniţială care a dat naştere acesteia. 
Povestea gravitează în jurul concurenţei dintre 
inventivitatea babei şi cea a dracului, forţa bună şi cea 
rea, respectiv baba, zâna sau fata de împărat, care se 
dovedeşte mai şireată în întrecerea cu diavolul, la facerea 
răutăţilor. Dracul ia înfăţişarea de om şi cere adăpost 
unei babe necăjite ce înnopta lângă o fântână. Femeia se 
dovedeşte a fi mai înţeleaptă, îşi dă seama cine este 
drumeţul şi încearcă să-l păcălească pe acesta, deoarece 
ea a fost blestemată să-şi reia vechea înfăţişare numai 
când poate păcăli pe diavol în toiul nopţii. Baba reuşeşte 
să se transforme în zâna vrăjitoare, fiindcă „ea ştie multe 
şi el mai nimic. Prostul de Prichindel – drac-drac, da' n-a-
nţeles”. Iar Prichindel, pe care baba – zână îl duce în 
cârcă precum „zboară calul-dracului”, rămâne tot un 
drumeţ pribeag şi un drăcuşor. Inventivitatea babei de a 
păcăli diavolul pe care-l duce în spate, precum un cal ce 
îşi duce călăreţul, ar fi o situaţie iniţială ce a dat naştere 
proverbului „Baba e calul-dracului”.

Trebuie să spunem că, în cazul acestei paremii, 
Caragiale încearcă o refacere a faptei iniţiale care a creat 
gnomia şi nu o situaţie repetabilă, căreia i se potriveşte 
cuvântul gnomic. Fapta iniţială este blestemul fetei de 
împărat de a avea înfăţişare de bătrână până când va 
putea păcăli un drac în toiul nopţii. Datorită isteţimii, 
aceasta reuşeşte să-l amăgească pe Prichindel, cărându-l 
în spate. Baba, în ciuda „bătrâneţii”, îl poartă pe drăcuşor 
cu uşurinţă precum animalul de povară, încât pare că: 
„Zbura cum zboară calul-dracului”. Acest zbor al calului-
dracului este o idee abstractă, deoarece noi nu ştim în 
realitate cum este. Corelând fapta iniţială cu ideea 
abstractă s-a ajuns la gnomia „Baba e calul dracului”. 
Caragiale, prin toată această istorisire, ne-a demonstrat 
cum a luat  naştere o paremie, dar ne-a amintit şi de fapta 
iniţială care, de cele mai multe ori, este uitată.

Având în atenţie sensul paremiilor putem spune că 
acestea uneori au o notă ironică prin faptul de a spune pe 
ocolite unele realităţi. Datorită perdelei ironice, expresiile 
bunului simţ popular au fost preluate şi inserate de către 

I. L. Caragiale. În faţa textului ironic, cititorul trebuie să 
refacă înţelesul care a fost omis, voalat, inversat, să 
reaşeze ceea ce a fost permutat. Modul ironic ce vizează 
preschimbarea formelor canonice ale adevărului, 
frumosului sau binelui cunoaşte mai multe forme. 
Formele ironiei ar fi: umorul, sarcasmul, satira, grotescul, 
burlescul. I. L. Caragiale, a înţeles că paremiile au un 
neiertător spirit justiţiar, ce evidenţiază în ansamblu un 
antidogmatism elevat, o fugă de prejudecăţi şi de fixitate, 
o grijă de a-i indica omului doar prin pilde şi metafore 
unele aspecte mai puţin plăcute, ce se punctează cu un 
umor reţinut, dar şi o grijă de a corecta unele apucături 
printr-un stil sarcastic, satiric.

Paremiile cu efect satiric îşi găsesc locul în opera lui 
Ion Luca Caragiale pentru a ilustra moravurile societăţii 
şi ale personajelor dominate de o tară morală 
reprezentativă pentru tipul şi caracterul uman. Pornind 
de la proverbul „Muierea bărbată avuţia casei”, Caragiale 
ajunge la replica: „– Zoe! Zoe! fii barbată…”. Nu 
întâmplător această replică  este spusă de Tipătescu, 
deoarece între cei doi există o relaţie. Zoe trebuie să „fie 
bărbată” în faţa dramei inevitabile în cazul publicării 
scrisorii. Caragiale satirizează femeia care sub masca 
fidelităţii ascunde infidelitatea.

Satirizarea omului incult se poate observa din 
folosirea greşită a unor dictoane latineşti. Dictonul latin 
„Vox populi, vox dei” însemnând „Glasul poporului este 
glasul lui Dumnezeu”, este deformat de către Rică 
Venturiano din O noapte furtunoasă, care rosteşte cu 
emfază „box populi, box dei!”. Incultura reiese şi din 
încurcarea originii unui dicton. Dictonul lui Niccolo 
Machiavelli „Scopul scuză mijloacele” este atribuit de 
către Caţavencu „nemuritorului Gambetta”, avocat şi om 
politic francez, recunoscut pentru talentul său oratoric. 
Acelaşi Caţavencu rosteşte eronat dictonul latinesc 
„honeste vivere” adică „să trăieşti cinstit” în „honeste 
bibere”, care înseamnă „să bei cinstit”. Dacă Creangă şi 
Slavici folosesc „paremiile din bătrâni”, populare, pentru 
a reda specificitate temporală şi spaţială operei, 
personajelor, Caragiale are un alt filon pentru vorbele 
înţelepte şi anume dictoanele unor mari învăţaţi, forma 
cultă a proverbelor. Folosirea acestor dictoane are drept 
efect urbanizarea limbajului şi totodată demonstrează 
apartenenţa scriitorului la un alt mediu decât cel rural.   

Pentru înfierarea proastelor obiceiuri din timpul său, 
Caragiale foloseşte şi  paremiile satirice dure, anume 
vorbele tipice spuse cu ură, pline de sarcasm. După 
Mircea Doru Lasovici sarcasmul este „ironie amară, satiră 
usturătoare”, ce „sancţionează raţional, logic, un fapt 
esenţial, condamnând existenţial un mod de a raţiona” 
(Mircea Doru Lesovici, Ironia, Iaşi, Institutul European, 
1999, p. 65). Paremia „Fiecare pâne are fărâmiturile ei” 
din O scrisoare pierdută a fost generalizată, prezentată într-
un limbaj nou, urbanizat, ce are o notă de sarcasm: „Până 
când să n-avem şi noi faliţii noştri?… Anglia-şi are faliţii 
săi, Franţa-şi are faliţii săi, până şi chiar Austria-şi are 
faliţii săi, în fiecare naţiune, oricare popor, oricare ţară îşi 
are faliţii săi… Numai noi să n-avem faliţii noştri!…”.

Modul de a prezenta patriotismul din Răsplata jertfei 
patriotice se face tot prin cuvinte tipice orăşenizate, pline 
de sarcasm: „Vremea vorbelor a trecut; acum are să sune 
în sfârşit ceasul faptelor. Trebuie să avem curaj; 
momentul cel mare se apropie. Până să nu crape de ziuă, 
poate că vom fi chemaţi să facem cea mai mare jertfă pe 
care are dreptul patria s-o ceară de la un om. Să fim gata 
la tot! Să nu ne dăm înapoi de la nimic pentru a ne 
împlini datoria de patrioţi”. Eroul Niţă, adeptul acestor 
cuvinte, se dovedeşte un laş şi un profitor: „nenea Niţă, 
fruntaş al comerţului român, ca întreprinzător de furajuri 
şi altele, încasa, în virtutea chitanţei cu data de 10 
Februarie '66, partea-i cuvenită după luptele sale pentru 
răsturnarea tiraniei…”.

Sarcasmul se simte şi în cuvintele „Fereşte, Doamne, 
pe acest copil al nostru să najungă vreun unchi al lui la 
putere!” din Greu, de azi pe mâine… sau unchiul şi nepotul, 
ce îşi găsesc originea în paremia „Fereşte-mă Doamne de 
prieteni că de duşmani mă feresc eu”. Îmbinarea 
proverbelor cu cuvinte tipice din limbajul urban are 
acelaşi efect sarcastic în prezentarea situaţiei celor două 
rude ce nu dau dovadă de înţelepciune: „Fireşte, când 
vedem atâtea nedreptăţi, atâtea prostii şi greşeli, atâtea 
fapte urâte, unele deplorabile, altele ridicule, se revoltă în 
noi dreapta judecată, şi fiecare dintre noi, după putere, 
protestează şincearcă să-nfiereze răul. Dar să nu credem 
vreodată că protestările şi opintirile noastre vor face să 
sară lumea din făgaş, deodată, şi, de unde se zbătea-n 
mocirlă, să iasă curată şi să pornească pe calea cea bună 
şi dreaptă. Greu şi foarte-ncet, stimatul meu domn, se 
dezrădăcinează obiceiurile şi năravurile vechi… Cu 
toporul, se curăţă pădurea, lumea se curăţă cu vremea şi 
cu răbdarea… nu aşa, de azi pe mâine!…”.

Inserarea paremiilor în texte a avut drept scop 
sublinierea concisă a adevărului care ar cere explicaţii 
lungi şi diluate. Dar, în acelaşi timp ele marchează 
atitudinea scriitorului faţă de nedreptăţile şi moravurile 
sociale, care adesea îmbracă haina satirei şi sarcasmului. 

Noiembrie 2012

anul Caragiale

Paremiile în opera lui I.L.Caragiale
Adela DRĂUCEAN

Povestea babei, fetei de împarat = caz particular,

fapta iniţială

Zborul babei cu Prichindel în spate
„Zbura cum zboara calul-dracului”

=

Baba e calul dracului
=
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Scriitor complet, de o creativitate vivace, Caragiale s-
a manifestat artistic în aproape toate genurile: 
publicistică şi cronică ritmată, notaţie de album şi 
asociere a fantasticului cu absurdul, schiţe vesele şi 
nuvele copleşitoare, teatru cu diferite variaţiuni, de la 
scenetă bufă la comedie de moravuri şi dramă, 
confesiuni şi corespondenţă poetică. 

Activitatea de nuvelist se desfăşoară între 1899 şi 
1909, interval de maximă maturitate, marcată de 
configuraţii nastratineşti, florentine, oriental-anecdotice. 
Seria e deschisă de O făclie de Paşti, continuă cu În vreme 
de război şi se încheie cu Kir Ianulea. Postum, în 1915, 
apar Abu Hasan şi Poveste (manuscris neterminat). 

Discursul naratologic al celor aproximativ 17 
povestiri şi versiuni epice mai ample dezvăluie 
cititorului două coordonate: una zolistă, cealaltă 
intelectuală, stăpânită de nevroze, de regăsiri, ca în 
melopeele arabe. În contextul cultural românesc, 
Caragiale aduce un suflu nou, cu totul altceva decât 
realismul ţărănesc al lui Slavici sau realismul acustic al 
lui Creangă. Slavici avea teoria lui: nuvela înfăţişează 
figuri tipice din popor, teorie ce reface o atmosferă 
poporană. La Creangă, se întrevedea o atmosferă de 
viaţă rurală, îndătinată ancestral. Caragiale propune un 
material tragic-grotesc, reconstruieşte după tipare noi 
fibra confesivă, eresurile, imagismul. 

Opera lui Caragiale, în general, şi proza narativă, în 
special, arată că scriitorul nu agreează stilul „înflorit”. 
Ca şi prozatorii moderni de mai târziu, Liviu Rebreanu, 
Camil Petrescu, el este sever în privinţa figurilor de stil. 
Scriitorul insistă asupra faptului că, în opera de artă, 
trebuie să se realizeze concordanţa dintre structura ei şi 
realitatea pe care o exprimă. Caragiale sugerează prin 
aceasta că arta intră în competiţie cu realitatea pe care o 
oglindeşte şi o învinge prin putere şi voinţă creatoare. 
Asemenea scriitorilor moderni, îşi îndreaptă atenţia 
către ceea ce rămâne, către ceea ce este „actual” într-o 
operă literară. Observă metamorfozele posibile ale 
creaţiei literare, intuieşte capacitatea acesteia de a 
dezvălui noi semnificaţii. Cu siguranţă, acesta este unul 
dintre motivele preocupării autorului pentru actul 
creaţiei, asprimii cu care-şi trata el însuşi scrisul. Adept 
al clarităţii, preciziei, conciziei, Caragiale respinge 
categoric digresiunile, descrierile, „umpluturile” văzute 
ca factori perturbanţi ai dinamicii textului. Este adevărat 
că în proza sa literară există pasaje pe care însuşi 
autorul le-ar califica drept „prisoase de stil”, dar aşa 
cum observa Alexandru Călinescu, acest lucru se 
întâmplă în cazul în care ele exprimă intenţiile parodice 
ale scriitorului. În Două loturi, Caragiale imaginează 
două modalităţi de organizare a finalului naraţiunii: 
una, care prin parodia aninată la sfârşitul operei, 
denunţă o formă literară învechită, alta, care prin finalul 
eliptic, abrupt, evidenţiază viziunea modernă a 
prozatorului. Implicarea cititorului în finalul acestei 
nuvele, precum şi în multe alte texte, reprezintă o altă 
dimensiune a modernităţii viziunii estetice a 
scriitorului, care constă în acreditarea ideii că un autor 
se confruntă nu numai cu cititorii săi, ci şi cu un sistem 
de norme, convenţii literare, care îl obligă să aleagă o 
anumită variantă artistică de exprimare, din mai multe 
posibile. 

Viziunea asupra multiplelor forme pe care le poate 
îmbrăca discursul literar îl plasează pe Caragiale în 
rândul scriitorilor moderni. Înzestrat cu abilitate 
scriitoricească, el realizează în multe din textele sale 
adevărate „exerciţii de stil”, cum le numeşte Alexandru 
Călinescu. Pastişa şi parodia sunt două tipuri de texte 
pe care le „recomandă” şi le practică I. L. Caragiale. În 
acelaşi timp, textele parodice reprezintă atitudinea 
modernă, îndrăzneaţă a scriitorului de a discredita, prin 
deconstrucţie şi prin supralicitare, procedee literare, 
figuri, stiluri şi chiar genuri intrate în criză, la sfârşitul 
secolului trecut. Ca şi scriitorii moderni de mai târziu, 
sesizează fenomenul demonetizării figurilor de stil. 
Concepţia estetică a lui Caragiale prinde contur în 
câteva texte din domeniu, dar se defineşte pe deplin, ca 
şi în cazul lui Eminescu, în întreaga operă. Caragiale se 
situează, prin proză, în postura iniţiatorului unei 
mişcări de interacţiune dintre viaţa practică şi literatură, 
a cărei consecinţă este evoluţia genurilor literare.

La nivelul structurii compoziţionale, identificăm în 
proza lui Caragiale şi un alt element de modernitate: 
dislocarea momentelor subiectului. Această cauzalitate 
se manifestă mai ales în compoziţiile clasice cu 
expoziţiune, intrigă, desfăşurare, punct culminant şi 
deznodământ, unde fiecare dintre aceste secvenţe este 
determinată de precedenta. Procedeul nu este nou, dar 

este preferat şi tot mai fructificat de scriitorii moderni 
care au în vedere principiul spontaneităţii şi 
imprevizibilităţii în creaţie. 

Pe lângă această particularitate compoziţională, se 
observă şi adoptarea diferitelor perspective narative, 
fapt care produce modificări la nivelul instanţelor 
comunicării. Cercetarea vieţii interioare, a obsesiei fixate 
în subconştient şi a reacţiilor exterioare determinate de 
acesta, se realizează în „complicitate” cu naratorul şi 
este una din trăsăturile prozei moderne. Tot de proza 
modernă ţine şi pendularea între realitate şi vis, precum 
şi concordanţa dintre stările sufleteşti şi mediul exterior. 

Există în proza lui Caragiale cel puţin patru zone în 
care elementele literaturii moderne se reunesc într-o 
formulă estetică bine individualizată: proza scurtă, 
portretul, fantasticul sau „tărâmul neliniştii” şi registrul 
tragic, unde forţele iraţionalului, maleficului, destinului, 
hazardului invadează existenţa umană. Concepută 
după rigorile realismului, care presupune conectarea la 
ordinea cotidianului cu legile şi relaţiile sale specifice, 
proza lui Caragiale configurează în acelaşi timp un 
univers specific prozei moderne prin inaugurarea unui 
nou principiu, cel al incertitudinii. Astfel, se conturează 
în cele mai multe dintre naraţiuni un joc abil al 
posibilului cu imposibilul, al verosimilului cu 
neverosimilul, creându-se o lume cu numeroase punţi 
de trecere de la realitate la insolit, de la comic la absurd. 
Caragiale, observatorul atent al lumii ce-l înconjoară, 
este şi un fin creator de atmosferă fantastică. Eugen 
Simion consideră că la Caragiale, ca şi la creatorul 
modern al fantasticului, E. A. Poe, o mică iregularitate, 

un clivaj în structura realului, o coincidenţă stranie de 
lucruri conduc la intrarea în spaţiul ezitării care 
înseamnă, de fapt, tărâmul fantasticului. Din declaraţia: 
„simt enorm şi văz monstruos”, întâlnită în Grand 
Hôtel‚”Victoria română”, trebuie înţeles că autorul 
percepea realitatea în dimensiunile ei fabuloase. 
Aspectele ei negative, pur satirice, îi vor declanşa 
umorul, iar relaţiile dintre elemente sunt simţite la 
intensitatea enormităţii. 

După gradul de circumscriere în sfera fantasticului, 
textele în proză ale lui Caragiale pot fi împărţite în cinci 
categorii: texte „realiste” cu intervenţii episodice ale 
supranaturalului, texte ale începuturilor în care domină 
fantasticul paradoxal, de tip science-fiction, texte a căror 
schemă alegoric-fabulistică le aşază în zona 
miraculosului din basmul popular, texte care explorează 
oniricul şi texte ce aparţin fantasticului propriu-zis. 
Miraculosul, feericul şi fantasticul din proza lui 
Caragiale aduc o doză de anecdotic şi umor ce 
relaxează, destinde, dar şi înalţă şi moralizează.

Spirit suprem al răului, ce ispiteşte stabilitatea 
morală şi religioasă a omului, Diavolul este un motiv 
frecvent în proza fantastică. Ion Luca Caragiale în Kir 
Ianulea prezintă într-o manieră ironică ierarhia strictă a 
Iadului, utilizând parodia demistificatoare. În La hanul 
lui Mânjoală, viziunea asupra Diavolului este diferită, 
perspectiva ironică fiind înlocuită de groaza provocată 
de prezenţa vrăjilor care au ca partener pe Satan, 
transformat în ied sau pisică.

Surprinzătoare şi exemplară metamorfoză a epicii 

caragialiene, proza fantastică demonstrează faptul că 
acest gen implică un puternic simţ al realităţii. 
Valorificând fabulosul folcloric autohton, opera sa 
ilustrează un rafinament artistic neostentativ. Erosul 
depăşeşte viziunea ironică a scrierilor realiste. Sunt 
prezentate capriciile amorului, dar mai ales neputinţa 
de a înţelege şi domina femeia. Erosul este adus în 
discuţie din perspectiva „literaturii satirice 
antifeministe” (Vasile Fanache), seducţia feminină fiind 
pusă în relaţie directă cu pactul satanic.

Proza fantastică a lui Caragiale depăşeşte sensibil 
viziunea ironică a scrierilor realiste, luminând zone 
ascunse ale perspectivei erotice. În Kir Ianulea, La hanul 
lui Mânjoală şi La conac sunt surprinse mentalităţi de 
altădată. Seducţia este pusă în permanenţă pe seama 
pactului cu diavolul, care aici nu are măreţia mitului 
faustic, întrucât viziunea ironico-misogină este 
pregnantă. Miraculosul de natură populară îi permite 
autorului să portretizeze diferite ipostaze ale feminităţii 
în acelaşi personaj. Acriviţa se dovedeşte a fi succesiv 
blândă, aprigă, drăgăstoasă sau ameninţătoare. 
Demonică devine Marghioala, care, umblând cu 
farmece şi vrăji, prin practici magice, reuşeşte de fiecare 
dată să înfrângă voinţa bărbatului care-i cade cu tronc. 
Unealtă satanică pare a fi şi tânăra din La conac. Privirea 
piezişă a eroinelor caragialiene aminteşte de cea a 
Meduzei, masca fascinaţiei care împietreşte prada în 
faţa vânătorului, apropiindu-l de moarte. Iluzia altui 
timp istoric este susţinută de misterul feminin proiectat 
în istericalele Acriviţei, în atracţia diabolică a hangiţei 
Marghioala sau în apariţia suavă a fetei de la han, ce-şi 
are punctul de plecare în credinţa existenţei unei relaţii 
a femeii cu diavolul. Şi Thanatosul este prezentat dintr-
o viziune ironică. Fără a fi un motiv obsedant, Moartea 
îşi face simţită prezenţa mai ales prin reprezentanţii 
lumii infernale, prin întreg arsenalul diavolesc ce ţine de 
fabulosul folcloric. Prin fantasticul caragialian suntem 
avertizaţi că dragostea şi moartea pot cunoaşte 
ipostazieri diferite, altele decât cele închipuite, într-un 
univers surprinzător, misterios, dar mai ales ambiguu.

În proza lui Caragiale, există un sector al aşa-
numitelor nuvele psihologice şi „tragice”, în care 
autorul depăşeşte registrul comic şi manifestă un viu 
interes pentru situaţii limită, pentru trăiri dramatice, 
pentru registrele grave, tragice ale existenţei 
individului. Având o percepţie a realităţii apropiată de 
cea a scriitorilor moderni, el păşeşte aici pe o cale opusă, 
înfăţişând ura tenace şi răzbunarea implacabilă, 
împletite cu disperarea, cu nebunia şi cu moartea. Ştefan 
Cazimir observă că problematica nuvelelor lui Caragiale 
este una dominant psihologică, în care se sondează cu 
asiduitate abisurile vieţii interioare. În explorarea lumii 
interioare, se apropie cel mai mult de naturaliştii ale 
căror tehnici şi teorii le cunoştea. Fără a fi un admirator 
al acestora, prozatorul se înrudeşte cu ei, în acea parte a 
creaţiei sale care stă sub semnul tragicului, prin 
interesul manifestat faţă de stabilirea legăturilor cauzale 
ale unei lăcomii ce atinge pragul grotescului, prin 
urmărirea atentă a factorului ereditar, prin sondarea 
subconştientului, prin analiza unor manifestări 
patologice etc.

Proza caragialiană din zona tragicului stă sub 
semnul acestei sensibilităţi, scriitorul surprinzând în 
fiecare bucată o realitate agresivă în care fiinţa umană se 
degradează, se prăbuşeşte. Scriitorii moderni cultivă o 
nouă estetică. Plecând de la ideea că frumosul 
tradiţional este desuet, uzat, uneori chiar ridicol, ei se 
îndreaptă cu interes către o altă faţă a existenţei, urâtul, 
în toate variantele lui: demonicul, terifiantul, coşmarul, 
patologicul, morbidul, grotescul, relevând valori 
expresive surprinzătoare şi o neaşteptată capacitate de a 
emoţiona. Pe fundalul esteticii realismului şi 
naturalismului, Caragiale croieşte şi prin aceste nuvele 
drumul către proza modernă a veacului următor. 
Coşmarul, obsesia, spaima paroxistică, violenţa, 
cruzimea, tara ereditară sunt câteva „stări limită” 
abordate de Caragiale în proza tragică. În zugrăvirea 
acestor teme literare, scriitorul adoptă tehnici moderne, 
absolut necesare investigaţiei universului interior. 

Una dintre caracteristicile prozei lui Caragiale, care 
îl apropie de scriitorii moderni, sesizată de B. Elvin, este 
percepţia realităţii dintr-o perspectivă ce şterge 
graniţele dintre tragic şi comic. Inspirat de viaţa 
cotidiană, unde graniţele dintre cele două tărâmuri, 
tragicul şi comicul, sunt fragile, Caragiale surprinde 
trecerea dintr-un registru în altul într-o formă inedită în 
texte precum Cănuţă,om sucit, Două loturi, Inspecţiune. 
Expresie a fuziunii realismului cu naturalismul, opera 
caragialiană din sfera tragicului rămâne deschisă 
hermeneuticii şi reprezintă un moment relevant pentru 
evoluţia prozei româneşti, anticipând pe Liviu 
Rebreanu, H. P. Bengescu, Camil Petrescu, Vasile 
Voiculescu.

Noiembrie 2012
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anul Caragiale
Mai actual ca niciodată

Lui nenea Iancu

Nene Iancu, geniu din Ploie?ti
Prea pu?ini au ochi cum ai matale,
Câte ,,caractere” întâlne?ti
Toate-s tot atâtea ,,Haimanale”.

Poli?ai, prefec?i ?i avoca?i
Sunt o uria?ă lipitoare,
Prin ho?ii au devenit boga?i
?i de foame-n ?ară azi se moare.

Plină-i lumea de Brânzovene?ti
?i deasupra lor un Trahanche,
La alegeri n-ai ce să-?i dore?ti
Că învinge... tot un Dandanache.

În partidul cel mai democrat
Mână forte este tot o Zoe
?i un Tipătescu tehnocrat
Face totul ca să-i intre-n voie.

Demagogii ai vituperat,
Vorbele î?i sunt precum o lamă,
Pe incul?i ?i pro?ti ai înfierat
?i o lume-ntreagă te aclamă.

Bine-ar fi să facem noi curat
Însă nu cu pra?tia, cu tancu,
Ăsta-i adevăru-adevărat,
Vai de ?ara asta, nene Iancu!

Ca-ntr-un film de groază ?i horror,
?ara-i prin implozii, demolată,
Când e groaznic traiul tuturor,
E?ti mai actual ca niciodată.

Petru? ANDREI

— Moftul român a înviat!
— Adevărat a-nviat!
Iată cuvintele cu cari trebuie să se salute în aceste zile de sărbători toţi nepoţii divului Traian, toţi aceia în 

vinele cărora curge sânge de roman.
Să mai aşternem aci o programă a Moftului român, credem de prisos. Sunt opt ani acu de când această foaie a 

văzut lumina pentru întâia dată. Voim a fi consecvenţi, şi astfel dăm drept program aceleaşi linii pe cari le-am pus 
în fruntea acestei foi la prima-i apariţie.

Eu: Ce mai spun gazetele, nene?
Nenea: Mofturi !
*
Eu: Ce era azi la Cameră?
D. deputat: Mofturi !
*
Un cerşetor degerat: Fă-ţi pomană: mor de foame!
Un domn cu bundă: Mofturi !
*
Un june cu revolverul în mână: Acriviţo! dacă nu mă iubeşti, mă omor!
D-ra Acriviţa (făcând două gropiţe asasine în obraji): Mofturi!
*
Dr. Babeş: Feriţi-vă de apa nefiltrată: are germenii tutulor boalelor.
Un mitocan (fudul): Mofturi!
*
Eu: Dar domnii X... Y... Z... n-au nici un merit, nici o capacitate, nici un talent spre a fi puşi în fruntea unor 

instituţiuni cari... şi în sfârşit despre onestitate... de!
Un amic (tăindu-mi vorba şi dând din umeri): Mofturi!
*
Pacientul (foarte impacient): Doctore, mor!
Doctorul (foarte liniştit): Mofturi !
*
Librarul: Iată o carte nouă, foarte interesantă.
Un june cult (dând cu dispreţ volumul la o parte): Moft!
*
Un ipohondru: Ar trebui mai multă îngrijire: doamne fereşte! să nu ne pomenim la primăvară cu ciuma!
D. primar (foarte serios): Mofturi!
*
Un cetăţean: Săriţi!
D. procuror (grăbindu-se să suie la club): Mofturi!
*
Eu: Eu crez că de astă dată guvernul a avut dreptate.

Un pesimist suprimat (scrâşnind fieros): Mofturi!
*
Eu: Trebuie să mărturisim, cu toată părerea de rău, că în administraţie... uneori se fură foarte des.
Un optimist rămas în slujbă (zâmbind foarte blajin): Mofturi!
*
Un orator opozant: Câteodată, autorităţile... prin abuz de putere, se întâmplă prea de multe ori să comită...
Un ministru: Mofturi!
*
Un tată de familie: Am auzit că de la o vreme se-ntinde printre o seamă de tineri din Bucureşti nişte apucături 

oribile.
Un altul cu mai mulţi copii (râzând): Mofturi !
*
X...: Mâine seară e o eclipsă de lună.
Z...: Mofturi!
*
Iar Eu: A propos, iese o gazetă nouă.
Publicul: Moft !
*
Moft! Mofturi!
O, Moft! tu eşti pecetea şi deviza vremei noastre. Silabă vastă cu neţărmurit cuprins, în tine încap aşa de 

comod nenumărate înţelesuri: bucurii şi necazuri, merit şi infamie, vină şi păţenie, drept, datorie, sentimente, 
interese, convingeri, politică, ciumă, lingoare, difterită, sibaritism, viţiuri distrugătoare, suferinţă, mizerie, talent şi 
imbecilitate, eclipse de lună şi de minte, trecut, prezent, viitor — toate, toate cu un singur cuvânt le numim noi 
românii moderni, scurt: MOFT.

În genere naţiile mari au câte un dar sau vreo meteahnă specifică: englezii au spleenul, ruşii nihilismul, 
francezii l'engouement, ungurii şovinismul, spaniolii morga, italienii vendetta etc.; românii au Moftul!

Trăiască dar Moftul român!
Foaia ce reapare astăzi, cu titlul ei eminamente naţional, sperăm că va fi formula sinceră şi exactă a spiritului 

nostru public.
Şi acuma, dragă Moftule, mergi iar de-ţi fă şi tu rostul în lumea asta. Locul tău aici este, a ta e vremea de astăzi.
Aruncându-te din nou la lumină, strigăm cu toată căldura: Dumnezeul părinţilor noştri, el care a ştiut 

totdeauna să protege România, aibă-te în sfânta sa pază! deie-ţi norocul ce-l merită orice moft român pe acest 
pământ stropit cu sângele martirilor de la 11 iunie 1848, 11 fevruarie 1866, 8 august 1870 şi 14 martie 1888 ş. cl., ş. cl.

Publicului român, care-ţi este tot sprijinul, îi zicem: ajută-ne şi Dumnezeu te va ajuta; iar ţie-ţi dorim: Moftul 
român să fii, dar caută pe cât se poate de nu fi moft!

Profet să fi fost nenea Iancu , şi tot nu ar fi nimerit-o 
mai bine şi mai adevărat cu al său vizionar ,,Cănuţă , 
om sucit “. Publicată în ,,Gazeta săteanului” (1898), 
considerată o nuvelă naturalistă, ce prezintă un ,,caz” 
individual, de tarat psiho-social, un individ ,,ce nu s-a 
putut potrivi niciodată cu lumea”, scrierea, o 
capodoperă ca şi ,,Moş Nichifor coţcariul” , de Ion 
Creangă, a cunoscut diverse interpretări dintre care, 
una, aceea a  lui V. Fanache (,,Caragiale”, 1894) propune 
o lectură ,,inversă”, sucită sau rasucită, în care lumea e 
anapoda, iar personajul, normal . 

Raportîndu-ne la realităţile social-politice şi la 
situaţia tineretului nostru de astăzi, noi considerăm 
această concentrată operă artistică o pagină de genială 
profeţie. Cănuţă este un simbol al destinului românilor. 
Popor cu gîtul sucit şi răsucit când spre est, când spre 
vest, românii sunt ameţiţi de politicianismul demagogic 
şi de parlamentarismul steril, încît apar ,,dezaxaţi”, în 
toate domeniile de suprema informare prin 
dezinformare .

Venit pe lume în mod intempestiv, rămas orfan, 
Cănuţă ajunge sub tutela bunicii . Cîţi copii ai României 
împărtăşesc astăzi aceeaşi soartă? Oho! Foarte mulţi! Cu 
miile! Aceştia sînt.... cănuţii lăsaţi în sfînta pază a 
bunichii , pentru că părinţii lor sînt plecaţi la muncă în 
străinătate, în Italia, Spania, Germania, Anglia şi … 
Turcia! 

Dat la şcoală, după ce nu poate să răspundă 
profesorului (Cîţi domni a avut Ţara Românească şi cîte 
feluri de numere complexe avem), la a treia întrebare: 
,,— Cîte rîuri are Europa?” răspunde profetic: ,,— Mă 
duc să le număr, domnule!”. Păi ce fac tinerii români de 
astăzi ? Nu mai aprofundează istoria şi matematica , se 
învîrt în cap şi numără liniile fierbinţi! Negăsind 
posibilităţi de afirmare în ţara lor, pleacă să numere 
rîurile Europei , lucrînd la ,,stăpîn” , la negru! Ei sînt 
cănuţii Europei!

Toate ca toatele! Dar Cănuţă s-a înfipt, ca tot 
românul, în politică . A trecut din opoziţie în opoziţie, 
de la un partid la altul , n-a ajuns niciodată la putere, 
dar, prin gestica sa, rămîne primul nostru exemplu de 
traseism politic. Pe invers, toţi politicienii noştri de 
astăzi, şmecheri nevoie mare, trec dintr-un partid în 
altul ca şi cum ar sări pîrleazul, fără nicio mustrare de 

conştiintă, fără nicio constrîngere juridică numai ca să 
fie tot la conducere! 

Dar pînă şi în situaţia lui de om însurat, acceptă 
nepăsător să fie înşelat de soacră şi de nevastă  şi dă 
divorţ pentru că femeile, stînd la taclale, i-au ars crapul 
de patru chile şi plin de icre . Ar trebui, în momentul de 
faţă, să fie făcută o statistică adevărată cu toate familiile 
româneşti care s-au destrămat prin divorţ deoarece 
partenerii, răzleţiţi prin Europa, acceptă 
,,concubinagiul” cu străinii ca să cîştige... euro! Iar 
tribunalul ce face ? Nu-şi mai respectă deontologia 
internă şi se conduce după prezumţia de nevinovăţie a 
sfinţilor. Cănuţă este nevoit să înainteze mai tîrziu hîrtia 
de divorţ, deoarece ,,nu se putea , era mîncare de peşte , 
nu se ţinea tribunal!” 

Însăşi moartea lui Cănuţă are ceva profetic!  Moare 
de supărare pentru că un amic nu-i dă ca împrumut o 
mică sumă de bani! Să mai spunem cîţi români s-au 
sinucis  pentru că nu şi-au onorat împrumuturile de la 
persoane fizice sau de la stat! De la statul în... bancă?! 

Aşa că nu va fi de mirare dacă arheologii viitorului, 
la sfînta dezgropare a românilor de astăzi, îi vor găsi pe 
aceştia, prin toată Europa, răsuciţi şi în morminte! 
Sărmanul Cănuţă! Sărmanii cănuţi!.

Cănuţă şi … cănuţii 
Simion BOGDĂNESCU
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SONET

d-lui Agostino  Mazzoîi Bariton absolut cu ocaziunea beneficiului 
său în opera  Ernani

Eşti rege, şi pe tronu-ţi, în plină strălucire 
Apari ca totdeauna, şi gat'a ne 'ncânta; 
Supuşii tăi salută zicându-ţi în unire: 
Talentul e coroana ce stă pe fruntea ta!

E sărbătoare astăzi, splendidă sărbătoare. 
Mai mult, ca totdeauna supuşii-ţi sunt fideli. 

Coroana-ţi, astă seară, e mai strălucitoare. 
O! niciodată, rege, nu vei afla rebeli.

Da: regii-şi pierd mărirea. In piepturi astăzi bate 
Dorinţa cea sublimă de sacră libertate. 
Urăşte lumea sceptrul. A fi supus e trist!

De cât să servi un rege, durere nu-i mai mare, 
Dar... lumea se supune, c'o nobilă-avântare, 
Când sceptrul este arta şi regele artist.

SONET
Unui cavaler de industriă

Fals, malonest, venale, hidos eşti, cavalere!

Prea bine ţi-au zis unii Coţcar Coţcarovici;
Figura ta, ce 'nspiră dcsgust şi desplăcere, 
Impertinentă, vilă, tot palme par'că cere: 
Cum dracul fruntea 'n lume cutezi să mai rădici?

Vestitele-ţi scandaluri azi nu mai sunt mistere. 
De când, ca părăsiţii, te-ai pripăşit p'aici, 
Nu vezi, când vrei prin lume şi tu ceva să zici, 
Cum fug toţi d'ale tale cuvinte deletere?

In loc să-ţi vezi ruşinea, stigmatizat cum eşti, 
Şi, dându-te căinţei, să plângi şi, de durere, 
Să-ţi dai în piept cu pumnul, ai cutezat, misere, 
P'o plată de nimica, să 'njuri pe cei oneşti...

Fals, malonest, venale, hidos eşti, cavalere!

VERSURI
Amicului C. D.

Ce-mi spui de poezie, d'acea himeră tristă,
Când lumea d'astăzi, rece şi materialistă,
Işi râde de himere şi de puterea lor? 
Credinţele d'acuma condamnă poezia 

Ca rătăcirea, crima, păcatul, erezia 
Ce merită să poarte dispreţul tutulor.

Cântând, ai vrea şi-acuma să sapi frumosu-ţi nume 
Pe-a timpilor eternă columnă de granit, 
Amar ţi-ar fi plătită sublima nebunie: 
Mulţimea, fără milă, ţi-ar zice 'n ironie
Şi fără să te-asculte: «Sărmanul e smintit».

Şi chiar dacă p'alocuri, prin lunga căutare,
S'ar mai găsi fiinţe ce sacra ta cântare
Ar mai putea 'nţelege şi-ar mai putea simţi; 
Invidia nedemnă, barbară şi perfidă,
Ori ignoranţa crudă, profundă şi stupidă
— Virtuţile moderne — pe loc te-ar amuţi.

Ce-mi spui de poezie, d'acea himeră tristă,
Când lumea d'astăzi, rece şi materialistă,
Işi râde de himere şi de puterea lor?
Credinţele d'acuma condamnă poezia
Ca rătăcirea, crima, păcatul, erezia 
Ce merită să poarte dispreţul tutulor.

SONET
Contimpuranilor mei

Fără de graiuri gure şi ochi făr' de priviri 
Făr' de mişcare forme, şi încă, vai! ce este 
Mai sec în astă lume şi mai nemernic, ţeste 
Făr' de gândiri şi inimi lipsite de simţiri!

Aşa ne pomenirăm, d'o-dată, fără veste, 
Trecând p'aci, prin jocul capricioasei firi. 
Bizar! Fiinţe fără fiinţă, trecem peste 
Pocitul vis al unei smintite 'nchipuiri!

In vreme de 'njosire, în tină, şi din tină, 
Ne căpătarăm locul l'a soarelui lumină; 
Zadarnic ne năseurăm şi făr' să trebuim!

Pă semne-aşa ne scrise pustia de ursită: 
Pă-cum ne fuse vremea meschină ş'umilită, 
Meschini şi mediocri să fim şi să murim!

MANDATUL
(Acrostih)

Mandatul este visul, 
Un vis realizat, 
Când fără 'ntârziere 
Il iei şi l-ai scontat.

Atunci de bucurie 
Să joci, să cânţi te-apuci, 
Şi ca să fii mai comod, 
Ţe laşi numa 'n papuci.

Nimica nu te doare,
Şi totul meprizezi, 
Căci posedezi mandatul 
Şi mergi ca să-l scontezi.

Da! da! el să trăiască!
Sau dacă nu, murim;
Căci fără dânsul oare 
Putem noi să trăim?

Amor şi fericire
Le ai în buzunar,
Când ţi-ai scontat mandatul,
Şi nu mai ai habar.

Tutunul abundează
Ţigări de Bektemis —
O! te realizează
Mai iute, dulce vis!

Unica consolare! 
O! prea iubit mandat, 
De tine toţi slujbaşii 
Viaţa ne-am legat!

La minister cu toţii,
Mandatul să luăm, 
Să ni-l scontăm de grabă, 
Şi-apoi... să ne 'mbătăm!!!

SFÂNT - ION
Baladă haiducească

Frunzuliţă chimionu,
Chimionu, anasonu,
Mai dă, Doamne,-un sfînt-Ionu,
Să prăznuim patraonu
Să văz doi jandari cât patru!
Că era mare 'mbulzeală
De 'mi venise ameţeală;
Că Jenică Arionu,
Pasă-mi-te-i farmazonu,
A tras la loja de sus
Şi drept în faţă ne-am pus,
La lojă de beletaj,
Unde 'i mai mare blamaj!

C'apoi stam şi petreceam
Şi în lojă chef făceam,
La poliţie nici gândeam,

Ascultă-mă şi crede: de vei simţi vr'odată
Că pieptul tău nutreşte scânteia cea sacrată, 
Să ştii că mizerabil vei trece pe pământ; 
In timpurile noastre, decât să cânţi, mai bine 
De pietre sparge-ţi lira s'apoi sufocă 'n tine
Fugoasa-ţi inspirare ş'al tău nebun avânt.

De-acum, stăi noaptea singur, citeşte, studiază,
Şi de veghiare palid, mereu, mereu veghiază,
Plecat pe cărţi bătrâne consumă-ţi anii toţi,
Sacrifică-ţi vederea, cătând fără 'ncetare
Ca să găseşti ideea funestă pentru care
S'alerge 'n valuri sute de mii de sacerdoţi.

Obiectul ei să fie, desigur, omenirea,
Iar scopul, abrutirea, mizeria, tâmpirea!
— Acolo sacerdoţii cu toţi vor aţinti —
Ideea ta pământul în lung şi 'n lat să 'ncingă,
Prin vorbă sau prin spadă, cu 'ncetul ca s'atingă 
Şi polul miază-noapte şi polul miază-zi.

Sau nu! Munceşte-ţi mintea, gândeşte-te, combină,
Inventă-o monstruoasă, teribilă maşină,
Concepere fatală, ce demn'a se chema
Flagelul omenirii, pornind într'o clipire, 
Ca fulgerul, turbată şi numai c'o lovire 
Armate formidabili să poată sfărâma.

Atunci tiranii lumii, văzând a ta lucrare, 
Vor alerga cu toţii să-ţi dea, prin admirare, 
Averi, măriri şi nume, s'ajungi nemuritor;
Iar bietele popoare, nenumărabili brute,
Tâmpite d'o nedemnă şi lungă servitute,
Te vor mări, fii sigur, ca şi tiranii lor.

Adesea mă concentra şi cuget, cum, odată,
In Grecia, mulţimea de cântu-ţi fermecată,
Tăcută, strânsă 'n juru-ţi, Omere, te asculta
Aşa, bâtrân rapsode!... Şi te numea Poetul
Căci între toţi mortalii tu posedai secretul 
Cum se 'nstrunează lira, cum trebui a cânta.

Erai bătrân, dar mândru, pe fruntea ta senină
Lucea 'n splendoarea toată scânteia cea divină
Ce zeii, spre-a lor fală, voiseră să-ţi dea.
Umblai după 'ntâmplare, şi numai a ta muză 
Şi cultul ce-ţi dau Grecii le-aveai drept călăuză: 
Orb, tu nu vedeai lumea, dar lumea te vedea.

Rapsode, vino şi-astăzi, şi, de mai poţi, te 'nspiră,
Te 'ncearcă să mai farmeci mulţimea eu-a ta liră,
Şi cu scânteia sacră ce-aveai pe fruntea ta!
Dac'ai trăi, desigur, ţi-ai renega şi muza, 
Şi geniul, şi lira, şi mută ţi-ar fi buza, 
Mânia lui Achile mă jur de-ai mai cânta.

Căci de cumva, bătrâne, nevrând să ştii de lume,

Noiembrie 2012

2012

Pastel optimist

Când plouă lin în primăvară,
Toţi zic: «Să dea Domnul, să dea!»
Şi de te culci pe prisp'afară,
Mai vezi pe cer şi câte-o stea...

E cald, şi ploaia răcoroasă 
Ozon în aerul curat 
In urmă-i lasă; drăgăstoasă 
Natura toată-i un pupat.

Se pupă corbi, de bucurie 
Că au scăpat de iarnă grea, 
Se pup' brabeţi cu gălăgie, 
Şi iată şi o rândunea...

Şi-o barză... calcă eu măsură 
Cu pasul grav, explorator, 
Se plimbă chiar prin bătătură 
Cu aerul nepăsător.

Când plouă toate germinează; 
Pământul liber de zăpezi, 
Spălat de ploi, se decorează 
Cu mii de mii de muguri ve'zi.

In ţarini grâul încolţeşte, 
In dealuri via o desgrop; 
De ploaie tot se 'nveseleşte 
Pe orice frunză e un strop.

Şi soarele o caldă rază 
Trimite pe furiş prin nori; 
Iar flori şi pasări ca să-l vază 
Se 'nalţă, sboară cătră zori.

Pastel pesimist

Tot plouă! A! ce primăvară! 
Cum curge fără să mai stea! 
Se 'ntinde ceaţa grea p'afară, 
Pe cerul sumbru nici o stea.

E frig... şi apa mocirloasă 
Infectă aerul curat, 
La câmp e baltă mlăştinoasă 
Şi codrul doarme întristat.

Sunt trişti şi corbi 'n deal la vie, 
Cobesc din nou a iarnă grea; 
Plouate vrăbii cad o mie, 
Nu vezi sburând o rândunea.

O barză, cu pas de măsură, 
Soseşte ca explorator... 
Şi plouă... plouă... 'n bătătură, 
Pustiu... Departe pleacă 'n sbor.

Tot plouă, plouă, inundează... 
Mai vin şi ape din zăpezi; 
Umflate, apele spumează, 
Torente curg din codrii ve'zi.

In ţarini grâul putrezeşte, 
Sub piatră 'n deal vii se îngrop; 
De ploi plugarul sărăceşte, 
Mălaiu, făină, nu e strop.

Şi soarele, o slabă rază 
Când o mai pierde printre nori, 
O tristă baltă luminează 
Fără apus şi fără zori.

P R I M Ă V A R Ă
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Ce te faci cu mai - Orăscu? 
Cu Hăşdău şi Odobescu 
Şi cu Anghel Demetrescu?
D'apoi lasă-te pe mine,
C'am să-i regulez eu bine.
Că din secţie ieşind,
Am fost doi tot la un gând,
Cum avem şi-un patraon,
Şi eu şi el tot Ion,
Sache şi cu Arion!
Ş'am strigat şi eu şi el:
«Hai de grabă la Purcel!»
Ş'aci, tot la un gând iar,
Am cerut câte-un pahar,
Un pahar de turburiu
Să ne treacă de Algiu,
Ursuzu şi belaliu,
Nu i-aş mai vedea chipiu!
Să ne dregem la stomac,
Arză l focu-amoniac!
Şi nu ştiu ce-mi vine mie:
«Ad'o coală de hârtie
«Ş'un condeiu frumos!» şi scrie!
Scriu şi scriu şi la minut
Un raport am aşternut 
Contra colonelului, 
Contra poliţaiului; 
Ş'am să merg la minister 
Cu raportul meu, să cer 
Să-l scoată din prefectură, 
Că s'a dat la băutură 
Şi prea face tevatură.

MAGNUM MOPHTOLOGICUM

Un împărat îşi puse 'n gând 
Să facă-o mare carte, 
In care vorbele pe rând 
Să aibă toate parte.

Voia un falnic monument, 
Un magnum oare care... 
Atunci chemă pe un bătrân, 
Limbistul cel mai mare, —

Un om ce ştie pe de rost 
Nu numai ce-i pe lume, 
Ci câte se petrec şi 'n cer 
Din fir în păr anume, —

Şi-i zise: «ştiu, de istorie 
De mult că te-ai lăsat 
Şi că d'acuma numai limbii 
Pe brânci te-ai consacrat...

Fă-mi dar şi mie ce te rog, 
Te voi plăti cu aur, 
Posterităţii să lăsăm 
Un magnum, un tezaur.

— Prea bucuros, Măria Ta, 
Primesc ce-aţi poruncit, 
Şi ca să dau dovezi de limbă, 
Mă simt prea fericit».

Şi s'a pornit bătrânu-atunci
La lucru cu ardoare... 
Dar vai! păcat! s'a 'nţepenit 
Cu limba în a mare.

Oricum, noroc că-i spiritist —
Lucrarea lui înaltă,
Speranţă-avem: o va sfârşi 
Din lumea ceealaltă.

RUGA SPIRITISTULUI
Dedicată  d-lui  B.  P.  Hăsdeu prezidentul Primei Societăţi spiritiste 
Române, de un Iniţiat.

Tu, spirit coborit din cer.
Realţă al meu suflet,
Să 'mpodobesc c'un adevăr 
Macabrul meu resuflet;

Să mă despart din timpul meu
Şi, spirit, să fiu altul,
Şi să mă văz râzând mereu,
Râzând din tot înaltul.

Cel lut, acum nensufleţit,
Rămas fără de limbă,
Să-l văz un chip de om pocit.
Ce viermii-l rod şi-l schimbă.

Atâtea patimi l-au isbit, 
Că 'n lumea toată nu e 
Un altul mai nefericit, 
Un Christ bătut în cuie.

Deşi trecu el viaţa lui
In veselii şi glume 
In istorie totuşi nu-i 
Mai tristă pildă 'n lume

La poliţie, bat'o vina!
Că ea e toată pricina,
Ea cu colonel Algiu,
Ursuzu şi belaliu,
Nu i-aş mai vedea chipiu!
Că tomna când petreceam
Ş'ăl mai mare chef făceam,
Iacă 'i domnu Colonel
Ne pofteşte frumuşel
Să mergem la ceai cu ei,
Şi la ceai şi la cafea,
La soarea cu refenea
Şi ne 'ncântă, ne descântă,
Bată-l Măiculiţa Sfîntă!
El tot haide! noi tot ba!
Ne-a 'nteţit cu dragostea;
Noi trăgeam, el ne 'mpingea,
Tot aşa şi iar aşa
Pîn'am ajuns în antrea.

Aici, hop! şi comisari,
Ipistaţi, sergenţi, jandari
Cu nişte chivere mari,
Maiculiţă, ce vlăjari!
Nalţi d'un stînjen fiştecare,
De jurai că sunt călare.
Noi nu vream deloc, ei: «Hai!
«Hai la domnu poliţai,
«Să vă trateze cu ceai,
«Şi cu ceai, şi cu cafea,
«La soarea cu refenea!»
Şi ne-a dus, măre, ne-a dus

Când pe jos şi când pe sus,
Şi la secţie ne-a pus

Pe saltea şi pernă moale,
De le simţ ş'acu la şale,
Şi de-acolea mai la vale,
Unde, ce să vă mai spui?
Unde 'i pasă omului,
Unde 'i greu voinicului, 
La 'nnodatul bumbului! 
Dacă văzui şi văzui 
Cam căzut pe mâna cui?
Pe mâna Algiului,
Ce m'apucai de făcui? 
Sai din loc şi poc! şi paf! 
Am făcut o lampă praf! 
Şi pe urmă ce făceam?
Ca un leu mă repezeam
Şi cu pumnii dam în geam, 
Şi trăgeam şi iar trăgeam 
Până când mi ţi-l spărgeam. 
Atuncea Algiu numa
Văzu că s'a 'ngroşat gluma,
Şi cum este el şiret, 
A recurs la marafet 
Şi ne-a turnat la secret 
Cam pe lângă cabinet;
Şi pe loc a poruncit,
Că zicea că am răcit, 
Să ne tragă de năjit 
Cum se trăgea mai 'nainte, 
Cu curea şi spirt fierbinte,
Cât lumea s'o ţinem minte:
Nu-l mai ţine, 
Doamne Sfinte! 
Şi cum stam noi la secret 
Cam pe lângă cabinet, 
Pasă-mi-te că de jos
Ne venea în sus miros;
Că unde 'ncep să strănut, 
Şi cu Jean să mă sărut 
Şi să-i urez la mulţi ani, 
Sănătate, chef şi bani,
Şi fiatru permanent
La lojă cu-abonament, 
La lojă de beletaj, 
Unde-i mai mare blamaj. 
Da pe semne — amoniacu
Făcu efect, lua-l-ar dracu!
Că ne trecu uluiala
Ş'am rămas doar eu zăpreala.
Şi când ne-am fost luminat
Iacă 'i vine şi Scarlat:
«Ce-aţi făcut?» ne-a întrebat.
« să facem! am zis noi;
«Eram Ioni amândoi:
«Am cinstit, măre, cinstit, 
«Patraonu-am prăznuit, 
«La fiatru c'am venit, 
«Lojă bună c'am găsit,
«Să vedem şi noi Vowodu,
«Cum l-a văzut tot norodu, 
«Da poliţaiu, nerodu, 
«Pasă-mi-te era beat! 
«Dânsul de bucluc ne-a dat.
«Da acu dă-ne tu drumul,
«Că ni s'a risipit fumul, 
«Şi fiatru s'a închis, 
«Nu mai ai nimic de zis!» 
Şi atunci bietul Scarlat,
Pe loc drumul ne-a şi dat.
Da Orăscu ca Orăscu: 

Ş'acuma tremur d'un fior, 
Căci par'că îl contemplu 
Cum stă, pierdut şi rugător, 
In spiritistul templu.

O! vezi-l, spirite suprem, 
In patima-i deşartă, 
Deşi e lutul un blestem, 
Dar spiritul îl iartă.

Pe veci remâne pur încai 
Oriunde el va trece: 
In faţă-i limba-i fără grai 
Şi istoria-i rece.

AB IRATO
Sonet parnasian

Nu-mi măsur bine versul? Ce? Cum? Auzi acolo! 
Dar ritmu'mi curge 'n vine! şi rima? je rnen moque. 
Nici pot gândi aminteri! Mi-e tată bun Apolo! 
Vrei strălucită probă? Iat' un sonet ad-hoc.

Nu sunt corist! Sunt maistru 'n recitativ şi solo! 
Băcane, râzi ca prostul şi nu m'asculţi de loc... 
Ei, da! nu-mi plac nici mie măslinile-ţi de Volo! 
Ironic sunt — am ace pentr'ori-şi-ce cojoc.

Băcan stupid! te fulger!... Inspiră-mă, Erato, 
Dă-mi aspră rimă pentru sonetu-mi ab-irato — 
Să-l sfarăm cu prestigiul divinei poezii:

Tu? imbecil nemernic! tu să mă iei la vale? 
La scârnava-ţi tarabă zic un aeternum vale... 
Eu? eu am rima justă — tu? false terezii!

DA,... NEBUN!

Despreţuesc onori, avere; 
De slavă m'am hrănit destul! 
Alt orizont privirea-mi cere: 
De-aşa nimicuri sunt sătul!

Să nu-mi asvârle-atotputinţii
Nicio favoare... Nu! n'o vreu! 
Am o comoară 'n fundul minţii: 
De-ajuns îmi sunt acuma eu!

Trec astăzi ignorat prin lume 
Dar, trainic, las în viitor 
Un semn, o glorie, un nume 
Acestui imbecil popor!

Să linguşesc telurici paterni?
Reptilă, eu?... Prea mândru sunt!... 
Apollo calea demnă-arate-mi 
Pe-acest tâmpit, senil pământ!

Mulţime brută şi ingrată!
Cu-a mea cântare nu putui
In viaţă-mi să te mişc odată... 
Şi-odat'... o să-mi ridici statui.

«A! eşti nebun!» mi-au zis mişeii.
«Da sunt nebun!» răspuns-am eu...
Ca voi' strigau şi fariseii
Crucificând un Dumnezeu!

Tenebre fără fund mă 'nghită,
De-oiu face din divina harfă
O palidă prostituită
Şi din cântarea mea o marfă!

Pe coardele acestei lire, 
Voi intona un cânt sublim: 
Poet sunt! nu voi umilire... 
Poeţii... nu ne umilim!

CAMELEON-FEMEIE
— Sonet colorist —

Icoană străvezie, în cadrul sumbru-al vieţii,
Cu părul ei sur-galben, cu ochi închis-albaştri,
Sclipi de-odată clară, vis roz al tinereţii,
Cum în obscure-azururi apar, pribegi, blonzi aştri.

O văz fugind prin codrul cel verde 'ntre jugaştri —
Era Erato albă iluminând poeţii. —
De-a ei priviri focoase ar fi roşit sihastrii
Păliţi, chlorotici, vineţi de greul bătrâneţii.

Purta bacanta-mi nuferi, bujori şi violete, 
Invesmântată magic în daurite plete 
Şi-n varii polichrome bibiluri şi altiţe...

Imi arunca pupila-i divine curcubee;
Dar eu, nebun! zic: «Spectru! Cameleon-femee!
Fugi! sufletul ţi-e negru şi maţele pestriţe!».

MOARTĂ!...
— Baladă —

Danga-langa, sună clopot...
O îngroapă pe-o regină 
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Dintr'o nobilă tulpină... 
Cine vine iute 'n tropot? 
Danga-langa, sună clopot.

La sicriu el se aşează
«O! mai zi-mi o vorbă numa! 
Ah! viaţa e ca spuma 
Ce o clip'abia durează!...» 
La sicriu el se aşează.

Ea... stă, mută, nemişcată...
El... o plânge scrâşnitor... 
E pierdut nebunu-amor! 
Ochii ei la el nu cată... 
Ea stă mută nemişcată.

In castelul cel cernit,
Plâng şi zidurile mute, 
Se bocesc pietre tăcute... 
E un plânset nesfârşit 
In castelul cel cernit.

Picură din ceară picuri.
Plâng şi jalnicele torţe
El e istovit de forţe...
Zile! nopţi! timp! ce nimicuri!
Picură din ceară picuri!

«O! te 'ndură, Doamne sfinte!
...Poate 'n lume să trăiască 
Un viermuş clocit în iască... 
Şi ea nu?..., crude părinte! 
O! te 'ndură, Doamne sfinte!».

Un episcop psalmodie
Lângă capul junei fete
Adornat în blonde plete...
Ah! ce crudă parodie!
Un episcop psalmodie...

«Ah! te blestem Provedinţă!
Doamne! crud îngrozitor!...
Mi-ai răpit al meu amor...
Mi-ai distrus a mea credinţă:
Ah! te blestem, Provedinţă!

Stinsă-i scumpa ei viaţă
Şi nimic n'o mai învie...
...Unde-i Dumnezeu?... Să vie!
Să-l stupesc eu drept în faţă:
Stinsă-i scumpa ei viaţă!».

— Vaet, bocet... inutile!
Ea e moartă... Lacrimi multe
Moartea nu vrea să le-asculte;
Blestemi în zadar, copile!
Vaet, bocet... inutile!».

Au venit ca s'o ridice...
«Ah! mai staţi! e prea de grabă!
Unde-o duceţi?» el întreabă.
«Locu-i nu mai e aice:
Au venit ca s'o ridice!».

— S'o ridice?... nu se poate! 
(Strigă el, nebun, pierdut)
Sunt aici!... Voi... n'aţi ştiut?
Piară lumea! piară toate!
...S'o ridice?... nu se poate!

Imi bat joc de Dumnezeu
Şi nu-l las să mi-o răpească!
Dânsa trebui să trăiască!
Să trăiască! da! vreau eu!...
lini bat joc de Dumnezeu!».

— E nebun! prelatul zice, 
Luând ochii de pe carte; 
Daţi nebunul într'o parte,
Iar pe ea să mi-o ridice...
E nebun!» prelatul zice;

Şi groparii o ridică
El tot plânge, plânge, plânge,
Buza-şi muşcă pân' la sânge
Un cuvânt făr' să mai zică...
Şi... groparii o ridică.
*
Danga-langa, langa-danga!
...S'a sfârşit! Convoiul pleacă.
...O!... viaţă!... lume!... Dacă...
Langa-danga, danga-langa... ».
El îşi vâră 'n pieptu-i spanga!

AMIAZĂ MAURĂ
Simbolistă-orientală

In aer e lene... Amiază de vară.
E pâclă greoaie de plină Sahară.
Ca tigru 'ntre două tigrese rivale,
Ce scuipă de turbare şi sânge şi bale,
Ahmet stă 'ntre două geloase neveste:
Fatme — o minune, Biulbiul — o poveste!
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Biulbiul este blondă, Fatme este brună;
O patimă oarbă şi alta nebună.
Ahmet simte bine că fierbe în ele
O ură cumplită, o ură de-acele
Ce lasă din treacăt în neagra lor cale
Ruine şi sânge şi moarte şi jale.
Sunt două extreme, sunt două-antiteze...
Pornirea vrăşmaşă, el vrea s'o calmeze:
« Pe-Allah strălucitul, pe sântul Profet!
Pe stele şi lună (răcneşte Ahmet
Ş'apucă hangerul) Fatme! un ciubuc!
Mergi!
— Nu vreau!!
— Zic: du-te!!!
                                   — Stăpâne... mă duc! »
...Fatme se supune şi pleacă fierbând, 
Cu zâmbet pe buze, cu blestem în gând... 
Fatme e departe... Emirul Ahmet 
Cu blonda Biulbiula vorbeşte 'n secret!
*
In aer e lene... Amiază de vară... 
E pâclă greoaie de plină Sahară... 
Biulbiul doarme-acuma deplin liniştită. 
Fatme se întoarce... Figura-i, pălită 
De focul ce-o arde, cu jale zâmbeşte. 
Ahmet ia ciubucul şi ţintă-o priveşte. 
« ...Nebuno, el zice, te-apropie bine: 
Cât n'ai fost aicea vorbii tot de tine...» 
— Ştiu... Doarme acuma protivnica mea:
 Stăpâne, vorbeşte-mi şi mie de ea! 
Biulbiul doarme dusă..  Emirul Ahmet 
Cu bruna Fatmea vorbeşte 'n secret... 
Şi bruna, la rându-i, de vorbă sătulă, 
Adoarme alături cu blonda Biulbiula.... 
Emirul de vorbă şi dânsu-i sătul — 
De-o parte-i Fatmea, de alta-i Biulbiul — 
Ca tigru 'ntre două tigrese rivale 
Ce dorm obosite, sdrobite de şale, 
Adoarme 'ntre două domoale neveste: 
Fatme — o minune, Biulbiul — o poveste... 
...Şi 'n aer e lene... Amiază de vară ... 
E pâclă greoaie de plină Sahară!

CRITICILOR MEI
Sonet olimpian simbolist
Indignatio facit...

De critică mi-e scârbă! Cunosc simbolul vorbii... 
Posteritatea dreaptă mă judece ş'acuze! 
Surâsul să se stingă pe veştedele buze: 
N'aud acorduri surzii, nu văd scânteea orbii!

Eu singur!... ş'apoi chorul întreg de nouă muze! 
Cu glasul invidiei să croncănească corbii, 
Eu am să strig, felibru trufaş, urbi et orbi: 
A voastră larmă poate d'abia să mă amuze!

Mă duc în manta-mi largă înfăşurat ca Dante: 
Când tactu'l bate-Apollo, maestrul meu divin, 
Viaţa-i simfonie, amorul — sfânt andante...
Eu cânt! Ce-mi pasă mie! Nu ştiu de unde vin, 
Nici unde merg: traduc doar' un cântec din senin 
In rime simboliste şi abracadabrante!

IN CURÂND
Strofe simboliste-profetiste
Terra! Terra

Ca Phoenix, pasărea măiastră, 
Tu din cenuşa-ţi re'nviezi; 
Necontenit în zare-albastră. 
Tot mai strălucitor te vezi!

O! Ideal! divină torţă! 
Tu ne-ai condus prin întuneric: 
Un pas să facem n'aveam forţă 
Făr' de reflectul tău feeric!

Pierdeam al minţii echilibru 
Pe mările făr' de liman, 
Eu, iritabilul felibru, 
Profet al genului uman,

De n'ai fi fost tu, Tramontana, 
Far de scăpare cunoscut... 
Vai! omenirea fu, sărmana! 
Ca un corăbier pierdut!

Pierdut, da! însă totdeauna. 
Luptând cu-acelaşi dor şi foc, 
Bravând cu plâns şi râs furtuna 
Cu-aceleaşi gânduri de noroc!

Văzând în valul ce-l înghite 
Un orizont din nou deschis, 
Ce, clar şi sincer, îi promite 
A-i izbândi eternul vis.

Sclipit-ai, sfântă stea polară, 
Cu raze de speranţă pline, 
Felibrilor ce te cântară, 
Rapsozilor-profeţi... şi 'n fine...

Dar pesimiştii vin să-mi zică: 
«Inchipuire or miraj! 

«Noi nu mai credem în nimica, 
«Noi am pierdut orice curaj!

«Nu! Tramontana 'ţi strălucită 
«Ş'acel liman nu sunt, poete, 
«Decât oaza 'nchipuită 
«De ochii îmbătaţi de sete».

Să vie! Pe felibru 'ntrebe-l
Când vom sosi limanul?.. . Când?
Felibrul, sigur ca şi Bebel,
Le va răspunde: «In curând!»

E R O S

E primăvară... Sus pe Atlas, între pământ şi luna plină, 
Fug nouri străvezii la vale cernând uşor o bură fină... 
Un leopard adult simţeşte de-odată 'n sânu-i o văpaie! 
Din creştet până 'n vârful coadii, în creere şi 'n măruntaie, 
II furnică un neastâmpăr nesuferit şi ne 'nţeles... 
Din nările lui dilatate, suflări adânci şi grele ies; 
Din ochii-i injectaţi de sânge, îi pică laerime fierbinţi: 
El ghiarele 'şi înfige 'n carne, scrâşneşte crunt ieşit din minţi 
Se svârcoleşte 'n salturi stranii... răcneşte covârşit de chin 
Ii crapă pieptul sub lucrarea nemilostivului venin... 
Ridică botu 'n sus, să soarbă răcoarea nopţii cu putere 
Şi vede 'n călătorii nouri un cârd de tinere pantere.
*
S'au dus şi nourii şi luna — pe Atlas soarele e sus — 
Acu... bolnavul de azi-noapte, lâng'o panteră doarme dus. 
Da! da! in cauda venenum — ilustrul Darwin bine-a spus!

MOARTEA PROTESTANTULUI
— Baladă —

Cunigunda e geloasă: 
Eginhardt întârziază — 
Iată-a dimineţei rază... 
Ce senină şi frumoasă!

Un cal roib în vale paşte, 
Este calul favorit, 
Deşelat şi obosit — 
Ce idee neagră naşte!?

Cunigunda e femeie — 
Ah! ce gând îngrozitor!... 
Vr'un catolic? ... Un omor?... 
Un duel?... A! ce ideie!

Ea scoboară trepte-trepte, 
Dusă de-un funebru gând 
Şi pe Dumnezeul rugând: 
«Doamne sfinte! Doamne drepte!»

Din donjon până 'n devale 
E o cale-atât de lungă!... 
Când sărmana! o s'ajungă 
Ţinta păsurilor sale?

A sosit acum la poartă: 
«Hai! deschide! nu mă ţine!» 
Poarta scârţâe 'n ţâţâne — 
A ieşit... A! Crudă soartă!

Iată calul... Unde-i dânsul?... 
E lungit mai la o parte: 
Moartea! moartea îi desparte... 
Şi, gândind, o umflă plânsul.

«Eginhardt al meu! viteze! 
«Dacă tu eşti mort — vorbeşte! 
«Inima mi se topeşte... 
«Poate-a ta să mă trădeze?»

Plânge Cunigunda vaşnic 
Şi-l mângâie pe viteaz 
Şi-l sărută pe obraz, 
Când, deodată, strigă straşnic

Eginhardt cel elegant:
«Noch ci Krieg'l, repetir:
«Aber nicht von Bragadir!
«...Luther!!... Ich bin protestant!»

SONET
Fericiţi cei săraci etc.

Infam, hidos spectacol şi 'ngrozitor de trist, 
Cum varsă lacrimi fiii mulţimii proletare! 
Vai! glasul meu se pierde'n măreaţa lor cântare: 
In chorul de revoltă, eu sunt un biet chorist!

Dreptatea ne distruge cu dublele-i cântare: 
O lume 'ntreagă geme sub jugul pesimist — 
Chemăm cu toţi profetul: mai vin'odată Christ!... 
Poporul care plânge, deşi e gol, e tare!

Cu idra-Capitalul peste putinţă pace!
A! dacă el, profetul, un semn ceresc ar face,
Sânge-aş vărsa eu pentru 'nfrăţirea tutulor!

Infama burghezie nu mi-ar opri mânia —
Mi-aş arăta prin crimă eu, slabul, omenia:
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Jos cruda plus-valută! «Vorwaerts!» Excelsior!

PREA SĂRAC
Pauvreté, pauvreté, c'est loi la courtisane...
(Musset).

Am zis iubitei mele: «Vino
La câmp, s'auzi un pitpalac»
Ea: «Da, îmi place pitpalacul...
«Dar nu merg: tu... eşti prea sărac».

Plimbându-mă 'n singurătate,
O odă gloriei eu fac:
Dar gloria se depărtează.
«De ce fugi?» zic. — «Eşti prea sărac!».

Mă duc atunci la masa verde, 
Să 'ncerc norocul — poate fac 
O lovitură... Dar norocul 
«Pleacă», îmi zice; «eşti sărac!».

Mă duc acasă melancolic
Stau trist, visând într'un ceardac,
Şi piţigoiul din grădină
Imi flueră: «Eşti prea sărac!».

Mă duc la editor c'o carte
E iarnă, frig — voi să mă 'mbrac;
Dar editorul mă respinge:
«Nu te-editez; eşti prea sărac!».

Atunci, voii de disperare
Să mă atârn de un copac,
Dar craca fuse prea subţire,
Mi-a zis trosnind: «Eşti prea sărac!»

A! sărăcie! monstru palid, 
Când oare am să-ţi viu de hac? 
Şi sărăcia îmi rânjeşte
 Sardonică: «Eşti prea sărac!»

îmi place către primăvară
Să mănânc ochiuri cu spanac.
— Şi nici spanac, nici ochiuri semple
Nu pot să gust... sânt prea sărac!

In post simţesc, pe la Teatru, 
Dureri de inimă. Ce fac? 
Nu pot să intru und' se iese, 
Roşind îmi zic: «Sunt prea sărac!»

Atunci — o constipaţiune: 
Ah! doftore, ce să mă fac?
— Siminichie.
— Nu se poate,
— De ce?
— De ce?  Sânt prea sărac.

Mă duc la revoluţiune
Şi caut leac, şi poc! şi pac!
— Ce caţi aci? strigă bandiţii.
— Sânt dizident!
         — Eşti prea sărac!

Am vrut să-mi fac şi eu pomană 
C'un cerşetor, c'un biet ciuntac, 
Dar el râzând, mi-a zis: «Te lauzi! 
«S'o văz, n'o crez... Eşti prea sărac!».
Adesea o revoltă 'mi vine
Că nu sunt nici turc, nici turlac,
Aş vrea să stric, să sparg la geamuri
Dar mă opresc... Sânt prea sărac.

Nu! or şi ce să fac, văz bine
Că pentru mine-i tot un drac!
In mediul social de astăzi
Sânt prea pârlit, sânt prea sărac.

Ori încotro d'acu m'oi duce,
Nu pot eu soarta să mă 'mpac;
Mi-e vecinică duşmană — vecinie
Imi  spune:  «Piei!  eşti  prea  sărac!»

Sărac! da! nu e loc în lume
Pentru-un sărac! dar... ce să fac?
Să mor!... dar un revolver costă...
Chiar pentru moarte, prea sărac...

Dar mor în fine şi groparul 
Imi ia cadavrul şi, posac, 
Şopteşte între dinţi în silă: 
«După ce-i greu... e şi sărac!»

Am re 'nviat apoi, şi iarăşi
Ca mai nainte strofe fac... 
Un critic fără milă 'mi spune: 
«Ai început iar prea sărac! »

Şi nu ştiu cum să aflu-acuma
L'aceste strofe un capac...
Aş vrea o inspiraţiune,
Nu pot sfârşi... sânt prea sărac!

Alerg atunce pentru rimă 

La Dicţionarul lui Cihac... 
Vai! nici acolo nu se află 
Şi bietul Cihac e sărac!

De ce nu vrei tu, soartă sumbră, 
Zâmbind, să nu mai fiu sărac? 
Cum aş dormi acum la umbră 
Cu burta 'n sus într'un hamac!
Grancea, 8 Dec.

AMICULUI MEU GION
Marea cu talazurile:                   La mer avec ses 
vagues
Lumea cu necazurile!  sau   Le monde avec ses 
blagues!

Ei, da, Gion!... Academia este oarbă ca toţi orbii... 
Declarămu-ne 'mpotrivă-i şi strigăm urbi et orbi,
Că ctitoriceasca ţâfnă îi dă brânci p'un povârniş, 
Care-o duce drept la bae... E un fel de va t' fair' fiche, 
Ce se face cu-atât brio, cu-acel sans-gen', ma parole! 
Cum un Kubelik ar face-o pizzicând coarda de sol, 
Cum pe piano, mica Cionca, acest genial copil, 
Cu drăguţele-i mânuţe, ar obţine-un triplu tril... 
Dar, pe sfânta pomenire-a răposatului blajin! 
Pe-a lui clasică-adiată de blagocestiv creştin! — 
— Inţelege fiecine c'am zis Take-Anastasiu 
Ot Tecuciu! — nimini nu vede, cum-că niente non va piu! 
Cum ritos s'ar zice 'n limba lui Alighieri Dante? 
Incetaţi nebunul scherzo! treceţi într'un demn andante, 
Sau lasciam' ogni speranza tocm' acuma 'n toiul verii, 
Cum s'ar zice 'n bella lingua a lui Dante-Alighieri! 
Ctitoriceştile mendre pot în fine să dea greş,
Ctitorul chiar dacă-i omul a-şi ciopli de tout bois fleche, 
Sau ca Bosco, de celebră, evropeană amintire, 
S'aibă mii de buzunare şi — pe plac — c'un sul subţire — 
Să-ţi slujească la comandă — scamatoricesc tertip! — 
Peste Milcov cum s'ar spune, din acelaş singur şip — 
Orice fină băutură; bere, vin, rachiu sau braga... 
Dar, per Bacco! spune-mi oare unde suntem, frate dragă? 
Ce comedie-i aceasta? Bine! ştiu c'academie 
E sufficietemente rimă la scamatorie, 
Ş'aşadar şi prin urmare, pe Minerva şi Apollo!
Ctitorul Mitică Bosco-l vom numi de-acuma 'ncolo, 
Şi turbaţi aplauda-vom trucurile-i fel-de-fel: 
Bravo! secretar perpetuu, eternei! sempiternel!
Şi promit c'o să petrecem bine... A, dar sapristi!
Domnii mei, nu cumva oare v'aţi jurat a mă prosti?
Auzi hal de ctitorie? ctitorie-broscărie,
Alandala coconara! halima, nu istorie! 
Bietul Dună răposatul, mare-al vremii caraghios,
Dac'ar mai trăi, Mitiţă Bosco l-ar lăsa pe jos!
Auzi xenamoraseală! Auzi lume! Mais pour sur,
Nu mai e ramolisire — c'est du cre'tinisme pur!
A! dar imortalii noştri sunt copilăriţi cu totul! 
De s'o apuca Mitiţă să le cânte cu fagotul,
Mâni, le vine fantazia să pornească, chi lo sa?
O chindie, un macabru terza-perza hopsasă!
A! mi-ar trebui 'nţeposul stylum a lui Juvenal,
Nu peniţa mea cea boantă şi condeiul meu banal, 
 Sau măcar, dacă n'am stylum, de-aşi fi-avut măcar noroc
Să posed şi eu ca Lică Brânduşei ac de cojoc,
Şi să mursic şi să ustur imortalele mumii,
Ce cu schepsis şi cu tropos papă sutele de mii,
Pe când pentr'un biet teatru — ierte-l Domnul pe-Aristia, 
 Fundatorul! sau mai bine, nouă, ierte-ne prostia!
Pe când, zic, pentru teatru, prăpădit ca vai de el,
Cum am spune vechiu-greceşte: hlemande, marel to Del!
Nu putu găsi ministrul supereminent Haret,
Nici măcar lescaie frântă în mirificu-i buget, 
Ş'asta, când? când, Melpomeno? când, o Thalie română?
în momentul când Teatrul se găseşte 'n fine 'n vână,
Şi când soarta, dup'atâtea tribulaţii în zadar,
După un ursuz, se 'ndură să-i trimită un veinard,
Pe amicul meu Sihleanu, pe veselnicul Patan 
Noul gheneral director... Ma parol' c'est epatant!
A! dar nu sunt prepuelnic, nici hapsîn maţe-pestriţe!
Ipersensibilitatea ramolitei jupaniţe
Ce se cheam' Academia, n'aşi voi s'o iritez —
Cercetez fără de-a crede şi crez făr' să cercetez... 
Mai la urmă: «frunzuliţă lobodă...» ce-mi pasă mie
De teatru-comedie, boscărie-academie?
Ce sunt eu, să lupt cu ghiujii? un gagâ ca Galilei,
Să caz jertfă la prigoană ad majorem gloriam Dei,
Ca să strig e pur si muove!? Nu că nu pot! fe n'ceux pas! 
Am copii, nevastă, soacră, sluji şi griji kai ta lipă;
Sunt micuţ şi slab, n'am slujbe! struggle for life, amicul meu!
Numărul stultorum nu voiu să-l mai augmentez şi eu;
Să pornesc campanii stranii cu armure rococo,
Stranii pe cât de bizare — deci rămân tot statu-quo: 
Nu sunt eu nebun, în versuri lungi de şaisprece silabe,
Să contrariez acuma pasiunea unei babe;
Că-1 iubeşte pe Mitiţă Academia bătrână, 
Lasă să-l iubească, dac'a apucat-o el la mână! 
Ast-fel dar, să nu te superi că grăbesc a încheia; 
E şi vreme; vorba lungă prea mult spaţiu văd că-mi ia... 
Şi-apoi, mi-a fugit şi Muza — perfida şi insipida! — 
Scuză-mi, Gion, acest pripelnic indigest olla podrida!

MAUVAISE HUMEUR

Madam' Beer casieriţa
La cantor stă supărată...
Căţeluşa-i favorită, 
Mitfi, e cam constipată.

Un client îi spune nu ştiu
Ce cuvânt galant, ce moft;
Madam' Beer răspunde tristă:
«Las'mi 'n baş'! agii n'am boft!»

DISCREŢIE

Nu vreau să ştii că te iubesc;
Voi suferi tăcut, discret —
Cochetele despreţuesc
Pe-un franc poet!

Da 'n veci închipuirea ta
Din sufletul meu n'o să moară,
Şi niminui n'oi arăta
A mea comoară...

Căci te iubesc, deşi nu-ţi spun;
Nu! n'ai s'o afli niciodată...
Şi arz de dorul tău nebun,

Mult adorată;

Dar tac, nu-ţi spun că te iubesc: 
Ştiu bine că pe-un franc poet 
Cochetele-l despreţuesc...
Tac — sunt discret!
 

SUVERAN ŞI CURTEZAN
Satiră democratică

Un împărat odinioară — şi suveranii-s muritori! — 
Avea din fire slăbiciunea că strănuta prea deseori. 
Acest cusur, la urma urmii de-i căuta, nu-i vre-un păcat, 
Dar sunt cusururi populare ce nu merg la un împărat.

Ce leacuri nu 'ntrebuinţase! ce rugăciuni la Dumnezeu,
Protector tronurilor! — geaba: sărmanul strănuta mereu!
Un curtezan intim l-întreabă: — „Dece eşti tot posomorit
„Şi tot mâhnit, mărite Doamne? — „Nu ştii cât sunt de amărît!

„Strănutul meu leac nu găseşte; vai! mă sfiese, nu pot să ies...
„La Cameră, Senat, paradă: se simte că strănut prea des. 
„Din pricina strănutat urii, eu sunt un prinţ nenorocit!
— De ce, Măria Ta? întreabă curteanul său cel favorit.

— Cum nu 'nţelegi? — Da, însă, Sire, ori să strănuţi, ori ce să 
faci, 
La toţi, Măria Ta, ca mie, la toţi miroase-a odagaci!

ION PROSTUL

Era pe vremea când purtau 
cocoanele nişte turnuri 
Ş'un malacof piramidal 
şi alte multe umpluturi...

Ion Ciortei, un ţopârlan, 
un românaş de viţă veche, 
Purtând suman, purtând iţari 
şi-o ţureănească pe ureche,

A fost luat la militari... 
da 'n loc să dea de greu şi el, 
Ion ajunse vistavoi, 
la domnul Colonel.

Băiat voinic, făcea de toate: 
era rândaş, spălătoreasă, 
Şi vizitiu şi bucătar, 
şi sofragiu şi fată 'n casă.

Ion putea fi ori şi ce, mă rog, 
şi doică-ar fi putut; 
Dar moaşa casii l-a aflat 
că are laptele bătut.

Aşa, Ion cu colonelul
lucra 'ntr'o seară la grăpat, 
Când iată doamna înfoiată 
sus în balcon s'a arătat.

Ion numai-decât se 'ntoarse
şi se opri pe gânduri dus,
Uitându-se plin de mirare 
la malacof în sus.

Dom' Colonelul îl întreabă:
— Ce te-ai holbat aşa, ţigane? 
— Mă mir, trăiţi, don' Coronei,
mă mir de ee văz la cocoane:

Cu malacofu-aşa umflat
cum poţi s'o pupi? că nu se poate
Nici să te-apropii. — Măi! ce prost!
Când vreau s'o pup, şi-l scoate.

— Şi-l scoate? a răspuns 
Ion; aşa ţi-e vorba?... 
A-o-leu! Aşa, trăiţi, don' Coronei.. .
Aşa... o pup şi eu!
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distanţa care măsoară umbra dintre noi şi Calea Lactee... 
Numărul UNU, infinitul, muzica sferelor! Toate ne miră, toate 
ne întreabă, limba noastră e aceea a grecilor unde verbul a te 
mira vine de la thauma care în mit înseamnă efectul de 
stupoare produs de prezenţa supranaturalului. Dar pentru 
milesieni  neobişnuitul, fanatasticul, nu mai fascinează, ci 
mişcă inteligenţa. Şi mirarea e atît de aproape... Şi adevărul... 
Şi iată cum, în acel secol de miracole, a fost posibilă trecerea 
de la mit la gîndirea logică, de la daimon la fiinţa care 
gîndeşte, spre ceea ce înseamnă adevărul, un bun al 
oamenilor care trebuie demonstrat faţă de toţi, formulat legic, 
pe înţelesul tuturor. Nici un cataclism n-a zguduit secolul 
milesienilor atît de puternic, sau poate nu vom fi observat 
cum uscatul pătrunde uşor, uşor în mare, cum zeii se retrag 
de la cîrma lucrurilor, şi cum   grecii luptă cu perşii pentru a 
rămîne în istorie ca făuritori ai conceptului de raţiune. 

Pe aici, pe undeva, îl zărim pe Saul, barba lui neagră ne 
înfrigurează, e în sufletul nostru spaima, angoasa, nu 
sentimentul libertăţii, dar el e zelos, pare timid, dar foarte 
harnic în intenţiile sale. Robace, scrie cîte ceva efesienilor, 
romanilor, are o dicţie proastă, insul acesta micuţ, gheboşat, şi 
deştept foarte... El ştie că va triumfa curînd  mersul unui nou 
Dumnezeu  pe ape... Unul al milei, iubirii , dar şi al unei 
teribile posesiuni. Aceea a sufletului, pentru că se vrea un zeu 
singular, atotputernic, fără tăgadă şi, de ce  nu, gelos! Iar  
Poseidon va deveni amitirea ingrată a unui copil cioplitor în 
piatră...  În văzduh şi aiurea, unic, cu o imagine tristă, tragic-
umbroasă, din care zîmbetul nu va mai răsări, ci doar aşa zisa 
milă... Şi timp de două mii de ani, sîngele... Nicidecum 
iubirea! Aceea va fi fost Calea! N-am ştiut-o, de aceea a 
trebuit s-o încercăm...

L-am întâlnit pe una dintre străzile cu parfum de tei ale 
Copoului, nu pentru prima dată, frumoasa zonă din jurul 
Universităţii fiindu-ne chiar spaţiul în care locuim. Ne 
salutăm respectuos, din geantă scoate cu mişcări line un 
volumaş pe care mi-l dă fără autograf. Nu era cazul să-mi 
scrie pe genunchi câteva cuvinte de complezenţă. Mă uit la 
coperte, descopăr şi vignetele care trimit la parodiile Şcolii 
franceze ale unui secol medieval. Ceea ce mă surprinde însă e 
numele de pe carte – Gh. Aneta Ţandură, de sub care îţi sare în 
ochi Dă dinţărit şi dă chirfosală. Înţeleg repede că-i vorba de un 
pseudonim, încerc dacă anagrama conferă numele adevărat, 
nu iese, doar Aneta (întoarsă pe dos!) nimereşte Atena, nu 
văd legătura, iar la recitirea titlului zâmbetu-mi o ia spre râsul 
cu greu stăpânit. Acasă, după mai mult timp de la întâlnirea 
noastră, citesc pe îndelete cartea domnului (sau doamnei!?) 
Ţandură. N-aş zice că-i lipsesc motivele, dimpotrivă, ele sunt 
cu nemiluita, fapt pentru care face ţăndări (şi surcele) din 
personajele prinse în şfichiuitoarele sale versuri satirice.

Nu dezvălui încă numele autorului, poate că nici n-ar fi 
bine s-o fac pentru a nu-i pricinui eventuale neplăceri din 
partea celor afundaţi de-a dreptul în „politichia” 
dâmboviţeană. Cum îmi stă la îndemână un Dicţionar al 
scriitorilor ieşeni, pe care chiar eu l-am realizat cândva, îl 
deschid la pagina 713 pentru a-i revedea opera. În dreptul 
numelui deja celebru, tot nu vi-l spun, stă scris: actor şi poet. A 
scris volumele de poezii Actorul, Cartea lui Guliţă, Cartea 
Ancuţei, Cu traista-n băţ printre parlamentari, Din călimara unui 
actor, Din cuibul lebedelor sau răcnetul unui actor, apoi 
Neruşinate, epigrame, Actorul cu mârţoaga sau file din viaţa lui 
Haralambie Kutzaftachis, şi, recent, acest volum care de la 
primele pagini ne oferă o lectură umoristică de calitate. Iată 
un prim exemplu: „...L-am scos pe Richard din sărite, / ieşise 
din ţâţâni. / Smocul de păr rebel, stârnit de vânt, / i-a 
dezvelit chelia. / Un hâtru de aproape-a zis: / «Acoperă-te, 
oi, că ţi-am văzut fetia!» / Schimonosit a sâsâit o glumă: / Un 
cal, Regatul meu pentru un cal! slab / (slabă glumă) decorul de 
chirpici era banal! / Dar îi veni în 
minte îndemnul, de demult: Petre, tu 
poţi! / Dar Petre-atuncea n-a putut / 
de gât. / S-a-nşurubat piratul, / şi-a 
aranjat smocul rebel pe dreapta, / a 
tras un gât de whisky, / s-a pipăit la 
portofel, / că sta cumătru lângă el / 
şi-i îngână maneaua, / a rupt o gură 
de spanac, şi-a zis: / «I-am ciuruit, i-
am ras pe bolşevici, / Le dăm noi 
voturi, saci cu dresuri, Hăă, hăă, 
hă... că n-au ei bafta noastră / Să 
calce în succesuri!» zmac! / De subt 
platformă-n faţa lui un pui de dac, / 
A şuguit pe seama frunţii lui 
pleşuve...” (Richard cel pleşuv, 
inimă de-un leu). 

Scriitorului îi stă la îndemână o 
întreagă gamă lirică – epigrama, 
satira, aforismul, alegoria, anecdota, 
butada, pamfletul, parodia, fabula – 
cu ajutorul căreia ridiculizează cu 
predilecţie moravurile clasei politice 
de azi, ironizează usturător 
caracterul celor ajunşi în funcţii de 
decizie într-o societate şi aşa lipsită 
de morală. „În politică devii / Om 

de frunte dacă ştii / Sau să sperii / Sau s-o perii” spunea 
Ionescu-Quintus, iar autorul nostru zice: „Când o fi să deie 
samă / Cei ce Ţara azi destramă, / N-o să dea numai doi-
trei... / Toţi din jur, toţi Limbă dulce, / Care pupă azi să urce” 
(Dar... scadenţa?) sau „Iaca, sar şi dau năvală / că râdea ca 
proasta-sluta / Când mulţimea-n baie-l spală... / Să-l suspenzi, 
că-i dus cu pluta?” (A mai vrut o dată) sau „N-ar fi poate-aşa 
scârbavnici / Dacă n-ar fi şi obraznici! / Să nu-i iei de 
cingătoare, / Să-i plesneşti la mâncătoare?” (Ca imagine). 
Acest fel de a satiriza elementele negative ne trimit cu gândul 
la specia ilustrată atât de elocvent de un Anton Pann, Gr. 
Alexandrescu, I.L. Caragiale, D. Anghel, Cincinat Pavelescu 
sau George Topîrceanu, cei care au resimţit dorinţa de a 
ironiza cu dispreţ apucăturile, lăcomia, ignoranţa, impostura. 
Scriitorul nostru o face din aceeaşi dorinţă, însetat de ordine 
şi dreptate, iritat fiind de inversarea unor situaţii sau a unor 
fenomene pe care le consideră normale, naturale, inteligente. 
Atunci? El stigmatizează prin răsturnarea sensului cuvintelor 
pentru un efect în plan concret, pentru repunerea lucrurilor 
pe făgaşul lor. Nu ne aşteptăm la o reparare imediată, chiar 
dacă lectura cărţii ar fi făcută de cei vizaţi, însă este de datoria 
unora dintre noi de a lua atitudine, folosindu-ne de mijloacele 
de exprimare aflate la îndemână. Altfel, mereu vom exclama: 
ţară stingheră şi nefericită, trezeşte-ţi naţia, deschide-i ochii 
spre lumina orizontului pentru a le insufla curajul şi 
sentimentul demnităţii. Este timpul refuzului tristeţii din 
prezentul dictat de incompetenţă şi trădare. Refuzul 
întunericului poate fi ca o izbucnire a fulgerului care brusc 
reîncălzeşte inima şi sufletul. 

Răsfoiesc mai departe cartea Dă dinţărit şi dă chirfosală. 
Titlul reflectă cum nu se poate mai bine ironia amară şi 
şugubaţă în acelaşi timp despre un mozaic de acţiuni 
precedate de prepoziţia în sine transformată într-o formă a 
regionalismului dar care poate fi şi interjecţia care sugerează 
nedumerirea, resemnarea, supărarea, dezaprobarea sau pur şi 
simplu onomatopeea numai bună de îndemnat caii la mers. 
Dinţăritul însemna pe vremuri birul pus pentru osteneala de 
a mesteca ceva (moi-s posmagii?), o posibilă nouă taxă 
legiferată  de politicienii de azi. Sarcasmul scriitorului nu iartă 
nimic, nici măcar pe cel aflat primul pe lista deciziilor statale, 
dar şi pe cea a bucatelor abundente, adică a bunăstării şi a 
opulenţei care frizează bunul simţ în raport cu starea celor 
mulţi şi umiliţi, deşi „Omul ăsta când vorbeşte, / N-ai cum şti 
dacă gândeşte. / Din gândirea-i n-ai ce-alege, / Din vorbire 
ce culege!” (Familia şi binele românilor), deşi „Căutătura, 
felu-asemănarea, / Au chip cioplit, aşa cum ştim modelul / 
Nici şcoala vieţii, pare, nici cărarea, / N-au reuşit să-i schimbe 
caracterul!” (Îşi trag odraslele după ei), deşi „Ştie-atât de 
multe lucruri / Despre toţi şi fiecare / C-ai putea să nu te 
bucuri / Dac-o spune cu glas tare!” (Ochiul şi timpanul). 

Remarcăm faptul că stilul ironic şi persiflarea, întâlnite 
constant în paginile cărţii, erup şi înaintează în trombă, 
această abilitate pamfletară ni-l aminteşte pe Arghezi, cel al 
cărui mod de a „spurca frumos” aparţinea unui alt registru 
decât celui retoric. La autorul nostru critica ia adesea o alură 
violentă ştiind că agresiunea nu trebuie exorcizată nici din 
viaţa socială, nici din cea morală, cu atât mai puţin din cea 
politică. Este un semn al contestării totale într-o lume 
românească aflată în derivă, dar mai ales într-o mizerie 
materială accentuată de lăcomia fără măsură a celor care 
conduc. Mânia scriitorului este de fapt mânia victimelor 
condamnate (până când?) la sărăcie şi la umilinţă. 
Recunoaştem în aceste texte, obţinute de regulă prin antifraze 
teribile, judecata omului care trăieşte într-o democraţie 
anapoda: „Te scoală dom-le, să şăd eu, / Democraţie-i, nu, se 
înţelege! / Că de nu vrei, cumătrul meu / Te ia de gaică..., şi 
m-alege! / Dacă-ar fi de caracter, / I-ar buşi de-ar ţâşni zer / 
Dar cum sunt obedienţi... / Dorm, cu capetele-n genţi!” (Asta-
i democraţie). Aici textul însuşi evadează prin articulaţiile sale 
din zona proprie a atacului la idee, concept, noţiune, mai 
mult, insistă nu pe o emblematică simbolică cât pe 
interpretarea stărilor de fapt, pe realitatea văzută cu ochii 
plini de priviri acuzatoare. Crudităţile de limbaj se admit mai 
ales în lipsa unor agremente stilistice care nu şi-ar avea 
efectul scontat. În mod deliberat scriitorul apelează la o mare 
diversitate de texte pe care le pune să execute necruţător 
lăcomia, incultura şi incompetenţa unora dintre politicienii 
români. Care o fi numele adevărat al autorului cărţii? Este 
poetul şi actorul de mare talent Dionisie VITCU.

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

născocitorul de gânduri

18 CRONICA

Alunecăm pe calea de piatră, străjuită de mii de 
lampioane şi statui către templul lui Apollo din Dydima. 
Vremea este blîndă, lumina se aprinde, pietrele de calcar 
argintiu urmînd paşii zeilor... Pe Calea Sacră pînă la Templu. 
Fîlfîit de aripi în aer, miros de pucioasă, undeva în lăuntru 
templului e un izvor şi o preoteasă care scrie gîndul cel 
proorocit... Zeii îşi caută originile, naşterea... Cică Apollo şi 
Artemis s-ar fi născut pe aici, prin spaţiul solar-meandric al 
Egeei, Apollo în templul său de la Didim şi Artemis în 
templul său de la Millet, cele două temple fiind conectate prin 
acest drum... Să dăm crezare timpului spus, preoteselor sacre, 
pentru că e simplu, miraculos şi benefic pentru inimă. 
Preoteasa bea apă din izvorul din lăuntrul templului, apa e 
sfîntă, mirosul de pucioasă se simte în nări, e mirosul soarelui 
care se zbate pe piatele de la tempul Didim, altfel cum s-ar 
putea face predicţiile! Templul uimeşte, Apollo nu-i, se 
adăposteşte poate printre şerpii din capul Meduzei, fiica 
monstruoasă a lui Phorcys şi Ceto, singura muritoare dintre 
gorgone... Ea, care a desacralizat templul Athenei, culcîndu-se 
cu Poseidon... Dar asta e o altă poveste. E de supus doar că 
aceste gorgone simbolizau organele genitale ale femeilor şi 
puterea lor demonică asupra bărbaţilor, dar  şi teama acestora  
împotriva energiilor sexuale demonice ale celor frumoase... Pe 
atunci, grecii îşi puneau pe cuptoare măşti ale gorgonelor 
pentru a-i feri pe copii să nu-şi facă rău... Hidoase, gorgonele, 
cu privirtea lor oribilă, transformau oamenii în statui... La 
Didim, capul uraş al Medusei e secţionat de sabia vijeliosului 
Cronos,  o linie profundă, ca un viciu secular, sub nasul 
mutilat, deasupra buzelor de-o senzualitate a morţii!...

Arheografi ai spiritului sapă la poalele unei statui, nişte 
feţe adumbrite de ceaţa căutării. Sau poate de demonul 
desacralizat de ştiinţă. Greu de spus. Noi, cei patruzeci de 
mucenici ai relaxării turistice ne agăţăm de prezent, trecutul e 
palid, greu de descifrat, poate de aceea neantul din teatru  e 
sursa iluziilor noastre. Căutăm  şi descoperim printre ruinele 
arginii umbra sfîntului Pavel, colonizatorul  de creştinism, o 
umbră subţire, abia perceptiblilă, dar cît de consistentă în 
vijelia ei... Unul dintre confraţii mucenici arătîndu-mi în dala 
de piatră un semn care concurează cu imaginea peştelui, şi , 
mai aproape de sublimul unei coloane decapitate, o cruce 
cioplită într-un cerc. Sub umbra acelei  coloane care împinge 
cerul către apusul fiinţei noatsre. Nu sunt impresionat. 
Crucea mi se pare o născocire abjectă, în mijocul  acestei arii 
de simboluri multiple. Ea, crucea, singulară atacînd, 
demolînd, implicînd spiritul unor oameni hăituiţi de propria 
lor singurătate, şi  manipulaţi de vanitatea învingătrului. Şi 
vanitatea acestuia e infinită, pentru că el, învingătorul 
timpului nou al credinţei, vrea să schimbe lumea în numele 
unui Domn. Conştiinţa religioasă într-o bunătate fragilă, care 
se va dovedi atît de însîngerată, timp de două milenii. O 
închipuire, o faptă, o realitate!  Vanitatea coloanelor e 
asemenea vanităţii lui Saul.  Sprîncenele groase, modulate ale 
Medusei cercuiesc o mare durere. Aceea a trecerii timpului, şi 
a îmbătrînirii.  Înţeleg că e un tragism al prefacerilor, a celor  
care vor veni, şi vor veni cu multă curgere de sînge. 
Aluviunile vor spori uscatul, marea se va retrage în punga ei 
albastră cu tot cu peşti şi meduze, şi oraşele se vor prăbuşi. 

Noi vom citi printre ruine mersul zeilor,  dilatarea 
simţurilor, matematica lui Thales, ( cu cît este egal pătratul 
ipotenuzei într-un triunghi dreptunghic) şi ne vom gîndi la 
Aristotel care  va fi făcut pentru prima oară distincţia dintre 
theologi şi phisyologi, adică dintre cei care descriu lumea în 
termeni de mit şi supranatural şi acei care au încercat să 
explice lumea prin cauze naturale, atribuindu-i lui Thales şi 
succesorilor săi, milesienii,   trecerea la perspectiva fizică a 
interpretării lumii... Acesta fiind creatorul unui alt tip de 
filosofare. Milesienii şi-au pus altfel întrebările, şi iată cîteva:

E posibil ca lumea să fie redusă la principii mai simple, astfel ca 
raţiunea umană să înţeleagă ce este ea?

Din ce este făcută?
Cum are loc schimbarea?
De ce lucrurile apar, apoi se perimează şi dispar?
Aceştia au găsit răspunsurile la întrebări, răspunsuri  care 

pot fi găsite pe calea gîndirii. Raţiunea triumfă, seducătorul 
mit rămîne nu doar o poveste, însă e mult sărăcit de datul 
meta-fizic...  Se trece de la echivocul poveştii mitice la  sensul 
dat de gîndirea raţională. Nu e vorba aici de ignorarea zeilor, 
ei n-au făcut-o, ci doar au adus în planul prim al filosofării,şi 
acţiunii prezenţa lui Phisis. Chiar dacă Thales spune că totul e 
plin de zei, zeul Phisis domină acum universul. Milesieinii 
caută principii permanente, şi le descoperă, (apa, focul, aerul, 
pămîntul) natura intră în real, cucerindu-l, iar Phisis-ul este 
fundamentul şi raţiunea acestuia...  Nu-i spiritul geometric 
pretutindeni? Desigur, în explicaţiile lui Thales, Anaximenos 
şi Anaximandru,  spiritul ştiinţific se lăfăie, acesta întregit de 
gîndirea euclidiană, (Elementele) care va aduce încrederea în 
forţa unui sistem logico-deductiv, valabil pretutindeni. Pare a 
ne fi despărţit de mit?... Cine ştie, măcar în aparenţă, simţim 
izul poveştii care este frumoasă, misterioasă, ( lupte, eros, 
intrigi, lumini, umbre, deznodăminte, morală)  dar mai puţin 
fertilă în spaţiul noii cunoaşteri. Iată cum se invocă un set de 
axiome de la care se porneşte în explicartea lucrurilor, Phisisul 
are legi necesare,  şi că lumea poate fi explicată fără ca vreun 
mister să mai încapă aici... E o suferinţă cînd te desparţi de 
ceva, NU? E o suferinţă, dar şi o mirare, şi cum să nu facem 
referire la Theaitetos, care spune: Mirarea, filosfia nu are altă 
origine! Suntem copiii filosofării, ne mirăm, cînd deschidem 
ochii lucruile ne miră, pietrele pe care călcăm descifrînd 
enigmele Căii Sacre, părul Meduzei, Apollo prefăcut în lup, şi 

Vasile POPA HOMICEANU

O, Calea Sacră!

Măcar satirizându-i...

Noiembrie 2012
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Cătălin TURLIUC

IPOSTAZE ALE FEMINITĂŢII: 
Maria Rosetti şi Alexandrina 
Cantacuzino

politică. Cu timpul însă, problema statutului femeii a 
devenit una care a generat polemici vii între poziţiile 
conservatoare, moderate şi progresiste legate de acest 
subiect. Femeile au început să protesteze împotriva 
excluderilor la care au fost supuse în mod tradiţional şi, 
deopotrivă, au început să se simtă inconfortabil în spaţiul şi 
conduitele limitate cultural, care le-au îngustat constant 
opţiunile.  Totuşi, abia după prima conflagraţie mondială, 
femeile, elitele feminine, devin un interlocutor social tot 
mai exigent, cu o voce publică distinctă, care, în spaţiul 
românesc, nu se  vor limita doar la ideile feministe preluate 
din occidentul Europei. 

Născută în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la 20 
septembrie 1876,  Alexandrina Cantacuzino a fost o figură 
emblematică a ipostazei femeii preocupate deopotrivă de 
soarta femeii, dar şi a naţiunii. Ea a fost fiica lui Theodor 
Pallady (ofiţer de carieră) şi a Alexandrinei Kreţulescu, 
beneficiind de o educaţie aleasă în copilărie, când, după 
moartea timpurie a mamei sale a fost crescută de o mătuşă 
din neamul Ghica, ulterior fiind trimisă să-şi desăvârşească 
studiile universitare în Franţa. În anul 1899, s-a căsătorit cu 
politicianul conservator Grigore Gheorghe Cantacuzino, 
fiul marelui lider conservator Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, poreclit Nababul. A colecţionat toată viaţa cu 
aviditate decoraţii sau titluri, iar printre manuscrisele sale s-
au găsit şi schiţe ale genealogiei de prestigiu pe care le-a 
alcătuit pentru familia sa. În baza obârşiei sale, ea şi-a 
asumat o responsabilitate socială şi naţională care o 
particularizează în cadrul ideologiei feministe.

Alexandrina Cantacuzino a făcut parte din diverse 
asociaţii ale vremii care militau pentru îmbunătăţirea 
situaţiei femeii române. Astfel, în 1910 s-a alăturat 
iniţiativei unui grup de militante pentru drepturile femeii şi, 
mai târziu, a fondat şi condus Societatea Ortodoxă 
Naţională a Femeilor. A condus mai multe asociaţii şi 
organizaţii feministe, printre care Gruparea Femeilor 
Române, Asociaţia Casa Femeii, Societatea Solidaritatea 
sau Consiliul Naţional al Femeilor Române. Activitatea ei 
pe plan naţional a fost dublată de cea regională şi 
europeană, fiind aleasă preşedinta Micii Antante a Femeilor 
şi vicepreşedinte a  Consiliului Internaţional al Femeilor. 
Din cadrul acestuia, nu au făcut parte prea multe femei 
atrase de politică sau radicale deoarece programul 
Consiliului era unul general, lucru care cerea un 
angajament benevol în domeniul social.  

Conduita sa publică a dat un impuls mişcării feministe, 
propunând un nou discurs despre femeie şi locul ei în 
societate. A fondat, în 1929, primul partid politic feminin în 
România: Gruparea Naţională a Femeilor Române (un 
partid cu nuanţă autoritară, profund marcat de spiritul 
vremii şi de un naţionalism manifest) şi, în calitatea sa de 
preşedintă a partidului, a propus mai multe legi (de ex., în 
1937, legea prin care femeile urmau să participe la apărarea 
ţării) menite să reglementeze poziţia femeii în societatea 
românească. Deşi ar fi preferat să servească societatea decât 
să se implice în activităţi politice, Alexandrina Catacuzino 
activează ca preşedintă de partid, în 1930 a devenit 
consilieră la primăria sectorului I Bucureşti, râmânând şi 
membră a Consiliului Internaţional al Femeilor.  
Alexandrina Cantacuzino a devenit o femeie politică 
radicală, cerând în 1933 reformarea Senatului României 
după modelul corporatist italian, iar in 1937 căsătorii 
eugenice între români şi românce. Aceasta nu a împiedicat-
o – nota Alexandra Petrescu – să îşi continue activitatea 
filantropică în cadrul Societăţii Ortodoxe Naţionale a 
Femeilor, pe care a condus-o între 1916 şi 1941.

Numeroasele articole publicate în română şi franceză i-
au asigurat o reputaţie incontestabilă de feministă. 
Alexandrina Cantacuzino a alternat în discursul ei, între 
mama naţiunii, mama mitică şi femeia prezentului – dedată 
frivolităţii, femeia care refuză să-şi asume rolul major la 
care o predestinează calităţile ei teoretice. Iată cum îşi 
aminteşte de ea, Constantin Bălăceanu Stolnici: “În 
copilăria mea aici locuia vestita Didina(Alexandrina) 
Cantacuzino (născută Pallady), care a fost una dintre 
iniţiatoarele mişcării feministe din România şi creatoarea 
Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, o 
instituţie cu caracter naţionalist-religios. Era mică de talie, 
cu o faţă prelungă, un nas grecesc cu nări accentuate şi cu 
nişte sprâncene arcuite, bogate, deasupra unor ochi mici, 
vioi şi inteligenţi. Avea o coafură sobră, cu cărare la mijloc. 
Purta totdeauna rochii lungi întunecate. Era o persoană 
relativ agitată, care vorbea mult, puţin teatral. Avea o 
conversaţie foarte aleasă şi o vastă cultură. Călătorise foarte 
mult şi avea un bagaj mare de amintiri interesante pe care îi 
făcea plăcere să le povestească chiar nouă, sorii mele şi 
mie, deşi eram copii. Era puţin snoabă şi mama îmi spunea 
că era o foarte talentată vorbitoare în public. Am cunoscut-
o mai bine la Zamora, unde locuia în castelul 
Cantacuzinilor în care strânsese, ca într-un muzeu, o 
mulţime de obiecte din peregrinările ei. A suportat cu multă 
demnitate executarea la Râmnicul Sărat a fiului ei, 
Alexandru. Didina Cantacuzino a fost una dintre marile 
doamne ale României moderne, care a murit, la vârsta de 
63 ani, în 1944, fără să apuce mizeriile regimului comunist. 
Ultima dată când am văzut-o a fost în 1942, la nunta lui 
Manuela Lahovary cu Alexandru Rosetti din casa 
Lahovary, de pe Strada Sofia. Era plină de viaţă. De soţul 
ei, Grigore (mort în 1930, n.ns.) - fiul Nababului -, nu-mi 
aduc aminte. Când eram copil locuia cu cei trei fii ai săi: 

Imaginarul ultimelor secole a decantat şi conservat 
imagini opuse ale femeii: de la cele pozitive, ale femeilor al 
căror comportament a fost conform aşteptărilor comunităţii, 
la cele negative, atribuite femeilor ale căror conduite şi 
deprinderi au fost dezavuate, respinse sau condamnate. În 
ipostazele lor denigrate, femeile au fost prezentate ca anti-
soţie, bârfitoare, iubitoare de cochetărie, femeie fatală, 
adulterină ş.a.m.d.. În discursul epocii moderne cu privire 
la natura femeii s-au insinuat şi imaginile stereotipe 
pozitive ale femeii-soţie, mamă, gospodină şi ”mamă a 
Naţiunii” – asupra căreia ne concentrăm atenţia în cele ce 
urmează.

În contrucţia identitară a secolului al XIX-lea un rol 
importat l-a deţinut femeia în calitate de ”mamă de familie” 
şi de ”mamă a Naţiunii”. Exista uneori credinţa că femeia 
ţine în mâinile sale destinul poporului, din moment ce slaba 

sa pregătire pentru rolul de mamă putea distruge familia şi, 
implicit, virtuţile unui popor. De asemenea, a apărut 
convingerea conform căreia prin educaţie femeia trebuie 
scoasă din ignoranţă, tocmai pentru că reprezintă ”leagănul 
viitorului unei naţiuni”.

Imaginea femeii ca „mamă a Naţiunii” poate fi ilustrată 
convenabil şi în cazul ţării noastre de Maria Rosetti (1819-
1893), personaj cu o biografie demnă de eroina unui roman 
de aventuri. Născută în anul 1819 în Anglia, la Guernesey, 
în familia Grant (tatăl ei scoţian, căpitan în armată, iar 
mama de origine franceză provenind dintr-o respectabilă 
familie), a dobândit o bună educaţie şi s-a căsătorit în anul 
1847 cu C.A. Rosetti, cunoscut paşoptist, scriitor, jurnalist 
şi om politic de orientare liberal-radicală.  Maria Rosetti a 
fost implicată în revoluţia de la 1848 din Ţara Românească 
(ca şi mai bine cunoscuta, în vremurile nu demult apuse, 
Ana Ipătescu), a luptat pentru drepturile sociale dar şi 
naţionale ale românilor şi - nu în cele din urmă - a fost o 
feministă înflăcărată. Atunci când soţul ei a fost întemniţat 
ca urmare a participării lui la revoluţia de la 1848 din Ţara 
Românească, deghizată în straie de ţărancă, a reuşit să îl 
elibereze şi, ulterior, l-a însoţit într-un lung exil. La 
revenirea în ţară (1857), au înfiinţat împreună ziarul 
“Românul”(primul număr a apărut la 9 august 1857 şi a 
rămas pe piaţă până în aprilie 1905), Maria Rosetti 
devenind prima femeie-jurnalist din România. Activitatea ei 
publicistică s-a desfăşurat în mai multe publicaţii ale 
vremii, în 1853 a publicat la Paris lucrarea Principautés 
Danubiens iar în anii 1863 şi 1864 a publicat ziarul 
săptămânal „Mama şi copilul”. Dupã aprecierea lui Lucian 
Predescu din Enciclopedia României Cugetarea. Material 
românesc oameni şi înfãptuiri  Maria Rosetti: “Este întâia 
femeie cultã care a fost pãrtaşe activã la strãdania poporului 
roman de a-şi făuri o vieaţă liberă, în cursul veacului trecut 
(secolul al XIX-lea n.ns) şi totodată întâia publicistă care 
şi-a pus scrisul, desinteresat, în slujba intereselor naţionale 
“. Maria Rosetti s-a stins din viaţă în luna februarie a anului 
1893 la Bucureşti, la opt ani după moartea soţului său 
lăsând o amintire vie şi puternică în memoria 
contemporanilor săi.

 Majoritatea opiniei publice din veacul al XIX-lea a trăit 
cu credinţa inferiorităţii intelectuale a femeii, lucru care 
justifica şi lipsa accesului şi a participării acesteia la viaţa 

Georges (viitor arheolog, membru al Academiei Române, 
care avea să-mi fie pacient şi care s-a căsătorit cu Zoe 
Greceanu, vară de al doilea cu mine), Alexandru (care avea 
să fie împuşcat în 1939, la Râmnicul Sărat, ca legionar, la 
ordinul lui Carol al-II-lea) şi Constantin (zis Bacara, care a 
trăit mult dar fără istorie sau istorii).”

Discursurile Alexandrinei Cantacuzino sunt uneori 
confuze, marcate de contradicţii numeroase, cauzate de 
asumarea unor valori antagoniste. Convingerile 
Alexandrinei Cantacuzino în problematica drepturilor 
femeii au rămas ancorate într-o viziune patriarhală asupra 
statului şi a societăţii. Ea susţinut necesitatea emancipării 
politice a femeilor, dar a preferat mult timp să se situeze în 
afara politicii. Feminismul Alexandrinei Cantacuzino, 
înrădăcinat în concepţiile societăţii patriarhale, a fost şi 
naţionalist, cu accente rasiste şi xenofobe. Ea a susţinut că 
femeile ar constitui un grup minoritar, dar nu a înţeles să se 
plaseze pe aceleaşi poziţii cu alte minorităţi din societate fie 
ele etnice sau religioase. Pentru Alexandrina Cantacuzino, 
românca este blândă, cucernică, cinstită, harnică, umilă. 
Femeia este nu numai mama tuturor, dar şi depozitara 
tradiţiei, implicit a înţelepciunii. Statutul de femeie şi 
mamă nu a fost conceptualizat că o cale de promovare a 
rolurilor de gen patriarhale, care le restrâng liberatea de a 
alege şi drepturile, ci ca o modalitate de a dobândi un statut 
autonom şi un rol politic în societate. Satutul de mamă îi 
conferă femeii nu doar datorii şi responsabilităţi, ci şi 
drepturi şi autoritate. Femeia a fost astfel înţeleasă ca un 
factor central în dezvoltarea naţională, ca factor al 
influenţei morale şi etice în familie. Datoria ei era să dea o 
nouă “directivă etică” societăţii româneşti. Alexandrina 
Cantacuzino încearcă să convingă de misiunea morală a 
femeii afirmând: “Moralitatea în viaţa publică, aceasta este 
evanghelia pe care femeia trebuie să o aducă ca dar de bun 
venit”. Ea a condamnat frivolitatea femeilor din epocă şi a 
accentuat puternic asupra responsabilităţilor pe care le au 
femeile faţă de bunăstarea şi prosperitatea familiei.

Contemporanii ei, români sau străini, i-au apreciat 
poziţia şi i-au recunoscut un tip de autoritate care a plasat-o 
deasupra contemporanelor ei. Din această perspectivă 
Alexandrina Cantacuzino epitomizează o faţetă importantă 
a feminismului românesc şi, suntem siguri, studii ulterioare 
vor permite o analiză mai complexă şi completă asupra 
viziunii sale originale despre locul şi statutul femeii în 
societatea noastră, despre responsabilităţile ei în toate 
segmentele vieţii româneşti.

Manuscrisul 
de la Înviere

Horia ZILIERU

CAPTIV

Legaţi-l de orbita Crucii grele
cu funii din clopotniţa cea mare
că trec Bătrânii pe la înstelare
neplânsul orb al ochilor să-l spele.

Din râul lethe piatra rugătoare
încearcă zborul voltelor rebele
şi lepădarea căzătoarei stele
prin partea ei de ceruri în surpare.

El vrea mişcarea apei visătoare
ca limba neatinsă de uzură
peste ruina vecilor stăpână.

Cenuşa umbrei îi va fi prescură
În duh şi trup – şi - aşteaptă să coboare
Întămâiet botezul de tărână.  

jurnal cu scriitori



diversitate tematică şi de 
tehnici artistice care este 
menită să conlucreze 
pentru a atinge obiectivul 
urmărit. Astfel, rezonantele 
cromatice de factură 
impresionistă le regăsim în 
peisaje sau flori care nu 
mai poartă nici o amprentă 
a naivităţii. La fel, 
expresivităţi grafice care ne poartă în universul 
expresionismului, mai ales în portretistică. De 
asemenea,  putem recunoaşte respectarea tradiţiilor 
bizantine în arta iconografică sau cele legate de istoria 
medievală. Nici legăturile cu universul literar nu sunt 
neglijate, avem viziuni poetice care reflectă lirica 
eminesciană sau binecunoscuta lume a poveştilor. 
Desigur, nu lipsesc aspectele infantile, specifice 
copilăriei dar, în cele mai multe cazuri acestea au 
conotaţii ale modernismului. O notă aparte o avem de la 
elevii Colegiului ,,O. Băncilă” care, aşa cum ne-au 
obişnuit aduc dovada unor concepţii plastice mature 
care prefigurează personalităţi creatoare bine conturate. 

De precizat faptul că toate aceste realizări de creaţie 
sunt rodul predării, pe parcursul anilor de studiu, a 
conţinuturilor cum ar fi teoriile despre formă şi culoare, 
despre contrastele cromatice, despre compoziţie, 
dominante, iar sistematizarea şi structurarea lor ca 
atare, se datorează contribuţiei unor profesori – artişti 
integraţi în mişcarea artistică şi culturală contemporană. 
Din păcate, aceştia sunt blamaţi de pseudocritica locală 
fiind catalogaţi ca: profesori de toate gradele, împrăştiaţi în 
toate direcţiile, pictori de duminică… şi alte formulări 
kitsch cu destinaţie tendenţioasă dar şi dovada 
edificatoare a amatorismului logoreic.

Reuşita acestui proiect expoziţional se datorează 
unor contribuţii deosebite venite din partea Primăriei 
Municipiului Iaşi, Colegiului Naţional de Artă ,,O. 
Băncilă” – Iaşi, Asociaţiei Culturale ,,ASTRA” – Iaşi, 
Ateneului ,,Tătăraşi” – Iaşi şi a Şcolii ,,B. P. Haşdeu” – 
Iaşi.

Evident prin genul, persistent, aproape unanim 
abordat, Manuell Mănăstireanu este, în primul rând, un 
portretist. Faptul ar putea fi surprinzător pentru cei 
convinşi, în istoria artei de după 1900, de o „criză” pe 
plan european a portretului. Nu este vorba de 
„producţia” genului încă proliferantă, ci de ipostazele 
acestuia, de configuraţia lui estetică, în dezacord cu 
cuceririle formale ale unei contemporaneităţi – şi ea, şi 
pe acest plan, fără răbdare...

Pictorul, el însuşi o mărturiseşte, a avut şansa de a fi 
fost, într-o ultimă generaţie, studentul maestrului Dan 
Hatmanu. Pictorul de marcă şi dascălul de neuitat l-a 

învăţat, între altele, că 
portretul, dacă vrea să 
rămână o permanenţă într-
o epocă în care câţiva critici 
grăbiţi, îi cântau grăbiţi 
prohodul, trebuie să 
renunţe la unele 
configuraţii ale sale 
anterioare – fie ele şi 
ilustrate de reprezentanţii 
de faimă ai celor cinci 
secole europene de portret 
– în favoarea unor alte 
ipostaze ale „genului”, 

implicit ale altor idealuri. Într-adevăr, pentru dl. 
Mănăstireanu portretul nu este mijlocul de reprezentare 
a cuiva, exprimându-i rangul, poziţia socială etc., şi nu 
se limitează la ambiţiile caracterologice şi cele de 
exprimare ale unei individualităţi. Sunt interesat în 
portret – mărturiseşte artistul – de tot ceea ce este dincolo de 
aparenţele figurative ale omului (silueta, faciesul cu 
avatarurile sale) în favoarea acelei zone metafizice a sa, acel 
tainic şi nepătruns univers căruia, în lucrările mele i se 
subordonează totul – linia, cromatica, distribuţia luminii.

Portretele sale devin un pretext, un punct de plecare 
pentru afirmarea acelei dimensiuni, specifice şi 
definitorii pentru specia umană, aceea care a ridicat-o,   
într-o predestinată condiţie a verticalităţii fizice şi 
spirituale, distingând-o şi separând-o concomitent şi 
definitiv, de celelalte vieţuitoare – gândirea. Întâlnim 
portretele unor persoane anume (abaterile ştiute mai 
degrabă confirmă regula); prioritare devin ipostazele 
străfundurilor umane, cu înălţările şi prăbuşirile lor ca şi 
efigiile virtuale ale gândirii.

Omul – principalul erou al lucrărilor sale – îi procură 
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Virtuţile formative ale Educaţiei plastice, atât în 
cadrul orelor de specialitate cât şi prin întrepătrunderea 
cu diferite arii curriculare constituie un domeniu 
deosebit de important atât pentru formarea 
aptitudinilor creatoare dar şi a unor atitudini corecte 
faţă de valorile artistice, din orice domeniu. De altfel, 
prin statutul său didactic, această latură educaţională 
promovează cultivarea sensibilităţii, a disponibilităţilor 
creative în scopul comunicării cu şi prin artă şi creează 
premisele unui transfer către celelalte discipline şi viaţa 
socială. Astfel, vom regăsii, în cadrul procesului 
instructiv – educativ, cuprinse: competenţe generale, 
valori şi atitudini, proiecte şi standarde curriculare de 
performanţă (olimpiade, concursuri şcolare 
interdisciplinare …), iar în 
paralel se urmăreşte şi 
formarea deprinderii de 
analizare şi exprimare într-
un limbaj specific.

Aşadar, educaţia 
plastică şi estetică a fost şi 
este o preocupare 
constantă pentru 
învăţământul pre-
universitar de la noi. 
Unităţile de învăţământ 
specializate au o gamă 
variată de secţii (arte 
plastice, arhitectură, 
muzică, coregrafie, teatru) 
şi atrag un număr mare de 
elevi, pornind de la cercurile de specialitate din şcoli şi 
grădiniţe, la cluburile elevilor şi apoi la liceele şi 
colegiile de artă. Astfel, mulţi copii şi tineri talentaţi pot 
beneficia de o îndrumare profesionistă de specialitate şi 
în mod benefic corelată cu disciplinele de cultură 
generală. Astfel, competenţele generale urmăresc: 
dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică (cu 
materiale şi tehnici diferite); dezvoltarea creativităţii 
(prin stimularea sensibilităţii şi a imaginaţiei); 
dezvoltarea limbajului plastic (prin cunoaşterea şi 
utilizarea elementelor structurale specifice); dezvoltarea 
capacităţii de receptare a mesajului vizual – artistic. De 
asemenea, prin valori şi atitudini se urmăreşte: 
dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea şi 
interpretarea operelor de artă vizuală; dezvoltarea 
iniţiativei de apreciere critică a frumosului artistic şi 
compararea propriului punct de vedere cu părerea 
celorlalţi (evaluare şi autoevaluare); dezvoltarea 
motivaţiei pentru ocrotirea şi punerea în valoare a 
patrimoniului artistic naţional şi universal;  dezvoltarea 
disponibilităţilor pentru cultivarea capacităţilor estetice 
ca fundament pentru participarea activă la viaţa 
culturală; dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi 
apreciere a diferitelor forme de expresii artistice din 
patrimoniul universal.

În acest sens, aşa cum de altfel, suntem obişnuiţi, 
asistăm la numeroase manifestări expoziţionale ale 
elevilor, adevărate evenimente culturale, integrate în 
diferite sărbători oficiale sau ocazionale. Este şi cazul 
Salonului de Arte vizuale al elevilor, ediţia a III-a, integrat 
în proiectul cultural Sărbătorile Iaşului - 2012. 
Organizarea activităţii se datorează cunoscutului 
profesor – artist Mihai Zaiţ, moderator al vernisajului, 
iar momentul deschiderii a fost marcat de prof. univ. dr. 

Mihai Păstrăguş, 
muzeograful Aurel Istrati 
şi directorul Ateneului 
,,Tătăraşi”, dr. Liviu 
Brătescu. Un proiect 
ambiţios care a întrunit, cu 
creaţia lor artistico – 
plastică, aproximativ o 
sută de elevi din diferite 
şcoli ieşene, având ca 
invitaţi elevi din 
Republica Moldova. 
Manifestarea 
expoziţională a adus pe 
simezele Galeriei de Artă 
de la Ateneul ,,Tătăraşi” – 
Iaşi, lucrări de Pictură, 
Grafică şi Artă decorativă, 

iar momentul muzical – artistic a fost susţinut de un 
grup de elevi de la Colegiul Naţional de Artă ,,O. 
Băncilă” – Iaşi, coordonaţi de prof. Nina Munteanu.

Ampla manifestare expoziţională demonstrează o 

intrarea în labirintul său lăuntric, tainic şi greu de 
pătruns, şansa accederii într-un univers captivant şi 
tulburător prin metamorfozele sale. Nu este realitatea 
primară a fizionomiei umane cotidiene, interesantă, 
seducătoare adesea dar superficială, deseori falsă ci... 
„metafizica” ei. Ce poate fi mai fascinant pentru un pictor 
decât universul caracterului uman? Unde poţi găsi mai mult 
dramatism şi cântec la un loc decât în om? – se întreabă 
artistul.

Revelaţia acestor străfunduri se îndatorează unui 
anumit context formal – autorul, coborând spre invizibil 
îl pătrunde şi reflectă însă cu mijloacele vizibilului; este 
o coborâre şi un sondaj psihologic în labirintul uman 
sperând – ca în epitaful lui Paul Klee – spre acel ceva mai 
aproape de inima creaţiei.

Se desemnează stări sufleteşti şi experienţe psihice – 
evoluând mai toate sub semnul aceleiaşi dominante – 
tragicul. Este o lume a tristeţii şi însingurării, a 
necomunicării, lume de dureri cumplite şi neştiute, greu 
stăpânite, prăbuşiri iremediabile – fără mântuire sau 
consolarea comunicării interumane. Dl. M. 
Mănăstireanu atinge coarde sensibile ale crizei 
conştiinţei şi înstrăinării umane – din secolul trecut, 
trecute, fără izbăvire, şi în cel următor – al nostru. 
Reflex al acestei funeste persistenţe, tragicul ca 
dimensiune în dubla sa accepţie – estetică şi morală – 
devine statornic, sub semnul său evoluând mai toate 
prezentele galerii de 
personaje – portrete ale 
artistului.

Adecvat acestor – 
pomenite – dominante, 
Arlechinul – comic la 
suprafaţă şi tragic în esenţă 
– reeditează cu succes un 
personaj conferindu-i o 
notă aparte în strălucita sa 
tipologie, din opera lui C. 
Baba şi mai înainte, în 
tripticul familiei de clovni – 
portretizată de N. Tonitza. 
Efigia Arlechinului se 
realizează într-un joc de 
linii şi forme, de umbre şi lumini, valorând drama sa 
interioară, tragismul existenţial al acestui Rigoletto 
modern lovit de soartă dar prea mândru pentru a şi-o 
exacerba.

Sunt modalităţi care se perpetuează în portretul 
filozofului Ţuţea, în cele din ciclul deţinuţilor, în 
portretul poetului Cezar Ivănescu, dar mai ales în cel de 
excepţie al poetului Nichita Stănescu.

Generaţia sa ca şi celelalte care i-au urmat i-au citit 
cu înfrigurare versurile şi l-au asumat 
contemporaneităţii şi afinităţilor lor elective, fără a-i 
cunoaşte, cei mai mulţi dintre ei, tulburătoarele sale 
drame lăuntrice. Ni le restituie magistral acest artist 
plastic, asociind aceluiaşi dureros „denunţ”, 
reflexivitatea fermă a arcadei, a ochilor ca şi rictusul 
amar, fără seamăn al zonei buzelor. Este o transfigurare 
a imaginii unui om dar şi a unei generaţii ce şi-a asumat 
conştientă de riscuri traiul unei epoci...

Era imposibil ca din această galerie să lipsească 
Ştefan Luchian – pictorul şi modelul preferat al 
artistului. Autorul reface latenţele dramatice ale 
autoportretelor marelui maestru culminând cu celebrul 
său Un zugrav din 1906, reeditând (dar nu copiind) 
ipostazele de o mare profunzime şi complexitate aşa 
cum el însuşi le-a văzut şi interpretat. Martor tăcut, 
pătruns de miracolul creaţiei marelui artist, dar şi de 
conştiinţa afinităţilor elective, pictorul M. Mănăstireanu 
ar fi putut exclama: Luchian, c'est moi.

Cromatica artistului siderată de „conceptul” – 
statornic urmărit, consecventă şi fără compromisuri, 
exclude „sărbătoarea” culorii locale dar şi a oricărei 
urme de captivant pitoresc; se armonizează o lume de 
nuanţe – melodioase griuri oscilând muzical şi 
surdinizat, abandonându-şi energiile culorii de la care s-
a pornit; este o cromatică de discreţie şi distincţie. 
Relevarea suferinţelor adânci exclud ţipătul expresionist 
în favoarea altuia înăbuşit, aproape mut. Este ţipătul 
tainei...

Acordul dintre tonuri şi semitonuri trimit analogic la 
sugestii muzicale. Artistul însuşi este un împătimit al 
muzicii înalte.

Deasupra suferinţelor, depăşindu-le prin lucidă 
asumare şi superioară contemplaţie, eroii lui 
Mănăstireanu nu fac parte dintr-o galerie a înfrânţilor, 
care au procurat, în treacăt fie zis, cele mai durabile 
subiecte ale artei... Mai mult, departe de a se înscrie 
limitativ în categoria cazurilor individuale, ei devin 
participanţi la sensurile majore ale existenţei, într-o 
lume a permanenţelor umane, existând oricând şi 
oriunde. Este un acces spre universalitate...

Noiembrie 2012

Salonul de Artă vizuală al elevilor 
Sărbătorile Iaşului – Virtuţii 
formative ale Educaţiei plastice
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Orfeu îi vrăjeşte pe zeii subpămînteni şi pe monştrii 
Infernului şi Eurydice îi este redată, doar că la 
hotarul între lumi Orfeu întoarce capul către soţie 
care îi este luată pentru totdeauna: „de îndată din 
ochi îi fugi precum fumul/ ce se amestecă în aerul 
mîngîiat de blîndul 
zefir”, după cum scria 
Vergiliu. Legendele au 
puterea lor de fascinaţie, 
iar G.R.S. Mead caută să 
discearnă între adevăr şi 
legendă, căutînd 
adevărul istoric, 
întreprindere uşor 
nerealistă, pentru a folosi 
un eufemism, atît timp 
cît puţinele texte sînt 
mărturii indirecte. 
Dincolo de ceea ce poate 
fi dovedit istoric, cartea 
prezintă aspecte ale 

Religii australiene
O carte semnată de Mircea Eliade este în măsură 

să capteze totdeauna atenţia cititorilor, chiar şi 
atunci cînd nu se află în faţa uneia din cărţile 

celebre ale savantului 
român. Religii 
australiene are la bază 
un curs pe care Mircea 
Eliade l-a ţinut la 
Universitatea din 
Chicago în 1964. Cursul, 
devenit carte, urmărea 
reexaminarea critică a 
unor teorii despre 
religiile primitive şi care 
erau semnificative 
pentru istoria culturală a 
lumii apusene, şi mai 
puţin pentru înţelegerea 
religiilor primitive. 
Ştiinţa apuseană a 
cheltuit mult timp în 

încercarea de a reconstrui ipotetic originea şi 
dezvoltarea religiilor primitive, pentru ca după un 
timp să fie acceptată universal ideea „istoricităţii” 
culturilor şi religiilor primitive. Totuşi o bună parte 
a problemelor ridicate de acceptarea istoricităţii 
rămînea nesoluţionată. „În ultimă instanţă, afirmă 
Mircea Eliade, ceea ce dorim să ştim este semnificaţia 
diferitelor modificări istorice care au avut loc într-o 
religie arhaică dată”. Eliade ne propune să 
înţelegem creaţia spirituală a primitivilor în 
propriul ei sistem de referinţă. Studiile unor 
cercetători precum Taplin, Lang sau Howitt au 
evidenţiat trăsăturile caracteristice ale panteonului 
australian populat de fiinţe supranaturale şi zei 
supremi. Ca în orice societate primitivă 
necunoscutul inspiră întotdeauna teamă, tot ceea ce 
este în afara cosmosului familiar fiind ţinut amorf, 
periculos. Multe din ritualuri „re-creează” lumea, 
aborigenii urmînd calea marcată de Fiinţele 
Supranaturale şi de Strămoşii mitici. Ca în orice act 
religios, spiritual, ritualurile de iniţiere îl ajută pe 
tînăr să-şi cunoască identitatea reală, ceremoniile de 
iniţiere australiene realizînd in troducerea graduală 
a novicelui în lumea sacră: „Aceasta înseamnă, în 
primul rînd, că el va fi separat de lumea profană a 
copilăriei, unde a fost în grija şi sub îndrumarea 
mamei sale; şi în al doilea rînd, îi va fi destăinuită o 
istorie sacră care-l va ajuta finalmente să-şi 
înţeleagă propria identitate spirituală.” Eliade ne 
introduce pe „terenul sacru” unde se săvîrşesc 
ritualurile secrete dezvăluind aspecte şi etape ale 
ceremoniilor de iniţiere, operaţiile rituale, moartea 
simbolică specifică oricărei iniţieri, tradiţii ciudate 
care reliefează un anume rol al femeilor în unele 
ceremonii iniţiatice. Bun cunoscător al ritualurilor 
de iniţiere în diferite tradiţii religioase ale omenirii, 
Eliade face o frumoasă referire la ritualul iniţiatic: 
„Un  bărbat complet iniţiat e nu doar introdus în 
istoria sacră a tribului său, ci şi învăţat cum să 
recupereze sacralitatea fabuloaselor începuturi.” 
Cartea lui Mircea Eliade despre religia primitivă 
australiană dezvăluie aspecte mai puţin cunoscute 
care alăturate altora configurează o hartă a 
începuturilor spiritualităţii în formele sale astăzi 
apropae uitate; cartea arată în egală măsură ceea ce 
crede cu tărie istoricul religiilor: „În ultimă instanţă, 
istoricul religiilor nu poate să renunţe la 
hermeneutică.” 

(Mircea Eliade, Religii australiene. O introducere, 
traducere de Walter Fotescu, Bucureşti, Editura Herald, 
colecţia „Arhetip”, 2012, 256 p.)

Orfeu
Orfeu este un personaj care îmbină legenda şi 

adevărul, a cărui obîrşie îndepărtată în timp 
precede cu cîteva generaţii perioada homerică. 
Legenda lui Orfeu şi puţinătatea informaţiilor 
bibliografice l-au inspirat şi pe G.R.S. Mead atunci 
cînd a scris cartea Orfeu. Teogonia şi misteriile orfice; 
fiul al lui Oiagros, regele Traciei şi al Calliopei, cea 
mai venerată dintre muze, Orfeu a fost un poet şi 
maestru al lirei, care aveau să-i ducă amintirea prin 
veacuri; este cunoscută legenda eroului trac care a 
coborît în Infern pentru a-şi readuce pe pămînt 
soţia iubită, pe Eurydice, una din nimfele Dryade. 

Noiembrie 2012

Dosoftei. Poetul, mitropolitul, 
cărturarul

philosophia perennis
teologiei orfice, în adevăr o teogonie, avînd în 
centru o monadă şi mai multe triade (demiurgică, 
zoogonică, apolinică, făptuitoare, apărătoare, 
vivificatoare, armonizatoare), Mead găsind 
similitudini între tradiţiile orfice şi cele chaldeene. 
În jurul Cauzei Supreme care este Timpul se 
rostuieşte panteonul orfic în care întîlnim haosul, 
noaptea, titanii, Zeus, Vesta, Ceres, Junona, Diana, 
Neptun, Apollo, Vulcan, Venus, Marte; despre acest 
panteon, Mead afirmă că este „aparent un haos de 
nume lipsite de sens, dar după o cercetare mai 
atentă se dovedeşte că este o procedare şi întoarcere 
uimitoare a puterilor naturale şi divine, întotdeauna 
dezvăluind caracteristici similare într-o secvenţă 
ordonată.” O lucrare în care îl întîlnim pe Orfeu cu 
preponderenţă aşa cum l-au înfăţişat vechii greci, 
cu fascinanta legendă nu numai a harului său, ci a 
iubirii pentru Eurydice. 

(G.R.S. Mead, Orfeu. Teogonia şi misteriile orfice, 
traducere de Stela Gheţie, Bucureşti, Editura Herald, 
colecţia „Hstoria”, 2012, 240 p.)

accente

Tot mai des privesc portretul de schimnic al 
Mitropolitului Dosoftei, aşa cum din ce în ce mai des 
deschid spre delectare cu vechea limbă Psaltirea pre 
versuri tocmită, adevărată corabie cu aromitoare 
arhaisme. Ce magnetic anahoret va fi fost, în făptura 
sa, marele cărturar moldav! Ce farmazon dedicat 
schimniciei cărturăreşti!

E curios că despre cel considerat primul poet 
adevărat al literaturii române, „fondatorul poeziei 
române literare”, cum îl considera Haşdeu, născut la 
26 octombrie 1624 la Suceava, descins dintr-o familie 
de mazili, nu există nici o informaţie clară a formării 
sale ca mare cărturar. Cercetătorii vieţii şi operei 
Prea Înaltului Mitropolit al Moldovei presupun că ar 
fi studiat la vestita Şcoală a Frăţiei Stravropigiace din 
Lvov (fiind nepotul epitropului acestei importante 
frăţii), precum şi la Academia slavo-greco-latină de 
la Trei Ierarhi, înfiinţată la Iaşi în 1640. La maturitate 
Dosoftei uimea prin cunoştinţele de gramatică 
clasică, de teologie comparată, de poetică şi retorică. 
Şi nu putem escamonta portretul pe care i-l făcea, cu 
drag, în Letopiseţul Ţării Moldovei, Ion Neculce: 
„Acest Dosoftei mitropolit nu era om prostu (simplu, 
n.n) de felul lui! Şi era neam de mazâl. Prea învăţat, 
multe limbi ştia: elineşte, slavoneşte, şi altă adâncă 
carte şi-nvăţătură. Deplin călugăr şi cucernic, şi 
blând ca un miel. În ţara noastră, pe ceasta vreme nu 
este om ca acela”. Serenissimul cronicar ar fi trebuit 
să adauge ca limbi avute la purtător, greaca, latina, 
polona, ebraica şi ucraineana. Nu e greu să ne 
imaginăm, în atmosfera sfârşitului de secol al XVII-
lea, primul cenaclu la Iaşi. Ca ierodiacon la 
Mitropolia ieşeană, era imposibil să nu-l fi cunoscut 
pe Varlaam, dar şi pe convivul său Miron Costin, 
autorul cronicii Moldovei, dar şi a poemului filosofic 
Viaţa lumii. Pe deasupra, cărturarul Nicolae Milescu 
Spătarul îi era prieten.

Prima perioadă de schimnicie rodnică o petrece 
Dosoftei la mănăstirea Probota, între 1648-1653, când 
întreprinde primele traduceri de texte religioase şi 
laice: Istoriile lui Herodot, Hronograful împăraţilor de 
Matei Ciglas, scrierea morală Învăţăturile lui Vasile 
Macedoneanul către fiul său Leon. Tot din această 
perioadă datează un interesant comentariu în versuri 
la cartea Cuvinte de jele la robia Ierusalimului.

La 34 de ani îl aflăm episcop al Huşiului, la 35 – 
episcop de Roman, iar între 1671-1673, mitropolit al 
Sucevei. Învins de turci în bătălia de la Hotin, 
domnitorul Moldovei, Ştefan Petriceicu, este nevoit 
să pribegească în Polonia, împreună cu camarila şi 
mitropolitul Moldovei. În cei trei ani de autoexil, 
Dosoftei reuşeşte să tipărească, la Uniev, Psaltirea pre 
versuri tocmită, „cu zâsa şi cu toată cheltuiala 
prealuminatului întru Iisus Hristos, Ioan Ştefan 
Petru Voievod, domnul Ţărâi Moldovei”, o carte „cu 
lungă osteneală în mulţi ani socotită şi cercată prin 
svintele cărţi, şi de-acia pre versuri tocmită în cinci 
ani foarte cu osârdie mare, de smeritul Dosoftei, 
mitropolitul de Ţara Moldovei”. Frumoasă şi 

magnetică frază!
Timpurile erau vitrege. După o scurtă revenire în 

scaunul mitropolitan (1676), este obligat, după 
înfrângerea de către turci a armatei lui Jan Sobieski, 
într-o caleaşcă de bejenie, să ia drumul exilului în 
Polonia, unde, la Strij, regele leşilor îi punea la 
dispoziţie castelul regal, apoi la Zolkiew, unde, 
bătrân şi bolnav, devastat de dorul de ţară, trece la 
cele veşnice (13 decembrie 1693).

Mai târziu, cei care au urmat i-au reliefat meritele 
ca mitropolit şi om de înaltă cultură. În calitate de 
mitropolit, Dosoftei a introdus limba română în 
oficierea ceremoniei religioase, „pentru  a ajunge la 
sufletul poporului”. Cu ajutorul Patriarhiei Rusiei, 
mijlocitor Nicolae Milescu Spătaru, a dotat tiparniţa 
domnească cu un teasc tipografic, cu forme şi litere, 
tipărind multe cărţi bisericeşti şi laice. Însă ceea ce ne 
interesează mai mult în acest sumar portret este 
activitatea de traducător şi prelucrător de text. 
Astfel, pe lângă Psaltirea sfântului proroc David pre 
versuri tocmită (1673) a publicat în tiparniţa din 
Palatul domnesc Dumnezeiasca liturghie (1676), 
Paremiile de preste an (1683), Viaţa şi petrecerea svinţilor 
(4 volume, între 1682-1686). La acestea, acribioşii 
cercetători adaugă Stihuri de laudă patriarhului 
Ioachim al Moscovei şi Cronologia domnilor Moldovei 
(1681), aceasta din urmă, o compoziţie de 136 de 
versuri alexandrine de 12 silabe. Însă entuziasmul, 
mărturisit şi de noi alături de exegeţi, priveşte 
Psaltirea pre versuri tocmită, în care, transpunând 
psalmii lui David, impune modalitatea expresiei 
lirice, vajnicul cărturar mitropolit fiind, cum spunea 
G. Mazilu, un „obsedat al versificaţiei”. Dosoftei 
valorifică tezaurul nostru folcloric, mizează pe 
armonia limbii române şi caută cele mai potrivite 
echivalenţe, compunând mai ales în distih, cu un 
metru variabil de la psalm la psalm: heptasilab, 
octosilab, trohaic de 14 silabe, dodecasilab. Lectura 
unor fragmente din opera poetului – mitropolit este 
o rară plăcere estetică. Iată: „Limbile să salte/ Cu 
cântece-nalte,/ Să strige-n tărie/ Glas de bucurie...” Sau: 
„Apele stă cu sânge-nchegate,/ Şi fântânele toate-
ncruntate./ Le-au prăvălit izvoarele-n sânge,/ Să n-aib-a 
bea-n sete ce-i va strânge./ Muşte câineşti le-au trimis să-i 
pişce,/ Şi-ntr-aşternut broaşte să le mişce.../ Murii le-au 
bătutu-le cu brumă,/ Şi de dobitoc n-au rămas urmă”. Şi, 
mai ales: „La apa Vavilonului/ Jălind de ţara Domnului,/ 
Acolo şăzum şi plânsem/ La voroavă, ce ne strânsem./ Şi 
cu inima amară/ Aducându-ne aminte,/ Plângeam cu 
lacrimi fierbinte,/ Şi bucine ferecate/ Lăsam pren sălci 
aninate”.

Nu ne rămâne decât reverenţa neviclenită în faţa 
icoanei poetului mitropolit care, îmbinând atât de 
armonios ascetismul cu munca de cărturar, a dat 
primele compoziţii liricii noastre culte, modulate pe 
sensibilitatea sufletului românesc, primul monument 
de limbă poeticească, bagaj şi punct de plecare 
pentru poeţii ce aveau să se ivească în peisajul 
gândirii şi simţirii româneşti.

Fără îndoială, o astfel de tipăritură era acum mai 
bine de trei secole o mare victorie a duhului tiparnic, 
dar şi a spiritului limbii române, încărcată cu 
misterul, măiestria, cu înălţimea şi sensibilitatea 
harului.

Daniel CORBU
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mai rigidă a ordinei, pe care, în afară de orice doctrină şi de orice 
calcul politic, o impune, în marile momente de primejdie, 
automatismul instinctului de conservaţiune naţională.

A urmat d-lor senatori, la această tribună, şi reprezentantul 
Asociaţiunii clerului care, relevând nevoile bisericii noastre dominante, 
a evidenţiat un amănunt ce nu ne poate lăsa indiferenţi şi care, cu 
siguranţă, va face, cât de curând, obiectul unei atente cercetări din 
partea factorilor competenţi.

Este vorba de tratamentul bugetar, incomparabil mai binevoitor, 
ce s-a acordat minorităţilor confesionale.

Î. P. S. S. Miron Cristea, Patriarhul României: Au 63 de milioane mai 
mult.

Dl. Traian Alexandrescu, raportor: Î. P. Sfinţite, cifra este exactă, însă 
eu socotesc că nu este bine să privim şi să judecăm această chestiune 
într-o perspectivă iritantă.

Noi respectăm toate cultele. Revendicăm aceasta, ca o mândrie, 
deoarece intoleranţa, sub toate formele ei de manifestare şi în toate 
domeniile, este o dovadă de inferioritate morală.

Cred, şi am toate motivele să afirm că, în soluţionarea acestei 
situaţiuni, va contribui, pe lângă bunăvoinţa guvernului, care nu poate 
fi pusă la îndoială, şi revizuirea structurii bugetului nostru prin 
înlăturarea tuturor cheltuielilor inutile.

Evident că, în aceste clipe, ne găsim într-o situaţiune de fapt, faţă 
de care nu se poate reacţiona cu folos, în scurtul timp ce mai rămâne 
până la închiderea acestei sesiuni extraordinare.

Avem însă, în această privinţă, toată încrederea în înţelepciunea şi 
solicitudinea guvernului, care va găsi, desigur, într-un viitor apropiat, 
modalitatea revizuirii fundamentale a condiţiunilor de tratament 
bugetar, privitoare la sfânta noastră biserică ortodoxă.

Examinând, mai departe, celelalte declaraţiuni, nu ne putem opri 
justificata emoţiune, ce ne-a zguduit pe toţi la auzul frumoasei 
declaraţiuni, rostită aici de distinsul nostru coleg, dl Victor Catargi, în 
numele frumoasei Basarabii, sfântă prin suferinţele ei şi prin comorile 
de viu şi nesecat românism. (Aplauze prelungite)

Am avut prilejul să auzim şi declaraţiunile făcute în numele Ligii 
Agrare de dl Pavel Grecu. Toţi suntem adânc pătrunşi de hotărâtoarea 
însemnătate, ce agricultura are, ca factor de producţiune, în economia 
noastră naţională.

Solicitudinea pentru agricultură apare neîndoielnică, dacă 
examinăm textul mesajului regal, în care se menţionează, între alte 
măsuri: degrevarea fiscală, stabilizarea loturilor de împroprietărire, 
înlesnirea desfacerii recoltei, cu ajutorul susţinut şi metodic al statului, 
intensificarea şi uşurarea producţiunii, prin procurare de credit în 
condiţiuni avantajoase, raţionalizarea culturii prin punerea în valoare, 
a proprietăţii parcelare sub forma unitară şi solidaristă a unei 
exploatări sistematice.

În numele comerţului a vorbit aici dl Apostol Popa, preşedintele 
Camerei de Comerţ din Galaţi, arătând situaţiunea cu totul gravă, în 
care se găseşte comerţul şi industria românească.

Ne dăm cu toţii prea bine seama că problema întăririi creditului 
comercial, atât de zdruncinat în ultimul timp, este de o însemnătate 
vitală pentru viitorul ţării noastre.

Senatul va fi cu totul fericit să secondeze toate iniţiativele luate de 
guvern în această ordine de idei, precum şi încercarea de a pregăti 
echilibrarea balanţei noastre comerciale, prin activarea producţiunii şi 
exportului în cadrul unei legislaţiuni noi, reclamată de experienţa 
trecutului şi de nevoile actuale.

Raţionalizarea unei industrii haotice sau parazitare, în scopul 
augmentării producţiunii, controlul preţurilor şi înlesnirea scurgerii 
produselor noastre către debuşeurile externe sunt măsuri absolut 
necesare, fără de care suntem ameninţaţi să compromitem rolul 
nostru, ca factor de producţiune în economia românească şi în cea 
internaţională.

Situaţiunea expusă de colegul nostru dl Apostol Popa, o simţim cu 
toţii acei care trăim şi suntem actorii direcţi ai acestei drame economice 
fără precedent în istoria lumii.

Adânc pătruns de gravitatea excepţională a acestei situaţiuni şi de 
nevoia imperioasă a unor măsuri de îndreptare, Senatul transmite, 
prin glasul meu, Guvernului, rugămintea insistentă de a ţine seama, în 
desfăşurarea programului său, de nevoile acestei pături cinstite, 
muncitoare şi capabile, alcătuită din comercianţii şi industriaşii 
români. (Aplauze prelungite)

Terminând cu declaraţiunile lipsite de un substrat politic, voi trece 
la analiza acelora prin care partidele politice şi-au spus cuvântul lor.

Voi începe cu Partidul Naţional Liberal. Aici însă, dlor senatori, 
avem de lămurit, în prealabil, o mică confuziune sau încurcătură, cum 
voiţi s-o calificaţi, etimologică şi politică.

Când vorbesc despre Partidul Naţional Liberal, se naşte o 
confuziune din cauza unui qui pro quo politic, din cauza unei omonimii 
politice, provocată de împrejurarea că viaţa noastră publică numără 
două organizaţiuni politice, care poartă titulatura de Partid Naţional 
Liberal.

Este cu totul departe de mine orice intenţiune, de a mă amesteca 
în această nenorocită şi pătimaşă ceartă de familie.

Din punctul de vedere psihologic este ştiut însă, că duşmăniile 
dintre rude şi foştii prieteni sunt acelea în care pasiunea se 
dezlănţuieşte cu mai neînfrânată şi acerbă violenţă.

Nu voi căuta să torn gaz peste foc, înveninând şi mai rău 
relaţiunile dintre cele două tabere adverse, relaţiuni care, din 
nefericire, s-au manifestat ieri la Cameră, într-o tensiune din cele mai 
regretabile.

Ca spectator politic şi ca român, doresc ca această penibilă 
neînţelegere să înceteze, cât mai repede şi cât mai integral, pentru 
unitatea Partidului Naţional Liberal şi pentru armonia, atât de 
necesară în aceste clipe, pentru viaţa publică a ţării.

Partidul Naţional Liberal de sub preşedinţia dlui Ion Duca, în 
declaraţiunea făcută prin glasul eminentului nostru coleg, dl profesor 
dr. Angelescu, deşi, în genere, păstrează faţă de mesaj o cordială notă 
aprobativă, arată totuşi că textul mesajului ar cuprinde unele 
echivocuri, de natură a arunca îndoieli asupra unităţii politice a 
statului şi, în acelaşi timp, ar evoca amintirea bună a unor regimuri 
străine. De la început şi fără nici o ezitare socotesc această 
observaţiune ca fiind lipsită de fundament.

Aceea ce ar părea la o analiză superficială a textului, că ar da o 
relativă îndreptăţire afirmaţiunii dlui senator dr. Angelescu, este 
împrejurarea, că în mesaj se întrebuinţează cuvântul „popoare” în loc 
de „populaţiune”, în pasagiul în care se menţionează despre popoarele 
ce locuiesc în ţara noastră.

Evident că s-a întrebuinţat cuvântul popor ca sinonim cu 

Domnule Preşedinte, Domnilor Senatori,

Discuţiunea la mesaj, urmată cu prilejul acestei sesiuni 
extraordinare, contrastează, în mod vădit, cu ceea ce constituia până 
acum o tradiţie parlamentară. Această discuţiune s-a manifestat, în 
formă şi în fond, cu totul altfel ca în trecut. În formă, discuţiunea n-a 
mai fost acea vorbărie inutilă, prin care vânătorii de notorietate căutau 
să-şi stabilească o personalitate politică.

Exponenţii partidelor şi-au formulat vederile şi observaţiunile de 
ordin critic în simple declaraţiuni, caracterizate printr-o formă cu totul 
urbană.

În ceea ce priveşte fondul declaraţiunilor făcute de partidele şi 
grupările politice, am observat, cu toţii, cu o mare satisfacţiune, că a 
intervenit un simţitor progres asupra trecutului.

Nu am mai asistat la criticele pătimaşe şi nu ne-a mai fost dat să 
auzim tonul de agresivitate de altădată.

Acest fenomen îmbucurător ne îndreptăţeşte să nădăjduim că 
fricţiunile care au tulburat viaţa parlamentară, în anii din urmă, vor 
înceta, făcând loc unei colaborări folositoare ce va desăvârşi, pe temelii 
sănătoase, aşezarea întregii noastre organizaţiuni de stat.

Ameliorarea aceasta a moravurilor politice nu a mers, însă, până 
acolo, încât să ni se dea prilejul de a vedea că declaraţiunile partidelor 
au, în conţinutul lor, un caracter de obiectivă şi leală cordialitate, aşa 
cum ar fi trebuit să impună greutăţile atât de mari ale situaţiunii prin 
care trecem astăzi.

Voi intra, dlor senatori, în analiza declaraţiunilor făcute, dând 
lămuririle la care mă obligă calitatea mea de raportor.

Ar trebui să încep – á tout seigneur, tout honneur – cu declaraţiunile 
făcute de Partidul Naţional Liberal.

Această prioritate ar fi justificată, în prim loc, prin ordinea în care 
s-au produs la această tribună, declaraţiunile partidelor, cât şi prin 
faptul că, prin rolul ce a jucat până acum în viaţa publică, Partidul 
Naţional Liberal ar merita o prioritate.

Vă rog să reţineţi această afirmaţiune ca aprecierea unui om care 
stă departe de luptele de partide şi căruia politica i-a fost cu totul 
indiferentă.

Dl. M. Cornescu: Nu vă erijaţi în arbitru, că greşiţi.
Dl. Traian Alexandrescu, raportor: Aprecierea şi caracterizarea 

situaţiunilor nu este un arbitraj. Fiind vorba de o judecată, ea este, 
evident, cu totul subiectivă.

Voi renunţa, însă, la această ordine de prioritate în interesul 
simplificării discuţiunii, începând cu răspunsul ce voi da declaraţiunii 
rostite de dl general Popovici, în numele armatei.

Armata, „la grande muette”, a găsit, în persoana dlui general 
Popovici, un interpret sincer şi înzestrat cu toată autoritatea tehnică şi 
morală pentru afirmarea nevoilor şi doleanţelor acestei fundamentale 
instituţiuni a statului.

Inimoaselor şi vibrantelor accente ale reprezentantului armatei, 
voi răspunde că ar fi de prisos să mai mărturisesc, în numele d-
voastră, solicitudinea şi caldul interes sufletesc, pe care Senatul îl are şi 
pe care îl va păstra intact pentru scumpa noastră oştire, care ne-a dat şi 
care va şti să păstreze sub Augusta Căpetenie a Majestăţii Sale Regelui, 
graniţele fireşti, justificate prin drepturile noastre istorice, nediscutabile 
şi imprescriptibile. (Aplauze)

În legătură cu expunerea nevoilor armatei dl general Popovici a 
mai pus în discuţiune o chestiune conexă cu această instituţiune şi care 
merită a fi cercetată cu toată atenţiunea şi cu toată bunăvoinţa.

Este vorba de situaţiunea pensionarilor militari, a văduvelor şi 
orfanilor de război.

Mă socotesc deplin autorizat ca, în numele acestei Înalte Adunări, 
să declar că ne asociem cu toţii cererilor formulate aici de dl general 
Popovici, deoarece considerăm ca o imperioasă obligaţiune morală, 
grija pentru soarta acelora care îşi pun viaţa în mod permanent şi 
necondiţionat, la dispoziţiunea ţării.

Chestiunea aceasta nu trebuie tratată cu sentimentul uşor al unei 
simple îndatoriri de altruism sau de asistenţă socială. Ar fi să săvârşim 
o profundă indelicateţe şi o criminală greşeală.

Ne găsim, cred eu, în faţa unei foarte grave probleme, pe care o 
văd cu totul strâns legată de însăşi condiţiunile unei bune apărări 
naţionale, deoarece, domnilor senatori, trebuie să ne dăm seama de 
realităţi şi să ne mărturisim, fără înconjor, că patriotismul, sentimentul 
acesta înalt al dragostei şi sacrificiului pentru ţară, nu este de ordin 
metafizic, ci este condiţionat, în existenţa şi dezvoltarea sa, şi de 
preocupări de ordin personal şi egoist, de care omul oricât ar fi de 
superior şi s-ar ridica deasupra contingenţelor vieţii, nu poate fi 
complet liberat şi care îl urmăresc ca o fatalitate organică ce se 
confundă cu instinctul său de conservare şi cu afecţiunile datorate 
acelora, pe care i-a adus pe lume.

Cu deosebire de acum înainte, ostaşul, plecând la război, îşi va 
pune întrebarea firească asupra perspectivei ce aşteaptă pe cei rămaşi 
în urmă şi asupra perspectivei ce îi este rezervată lui însuşi, atunci 
când se va reîntoarce ca o nenorocită epavă omenească, un fragment 
de om.

D-lor senatori, problema drumurilor noastre şi, în special, a celor 
din Basarabia, unde interese de ordin superior strategic îi dă un 
caracter de mare acuitate, va primi, cât de curând, o favorabilă 
dezlegare.

Acolo unde, însă, declaraţiunea dlui general Popovici a culminat, 
prin însemnătatea sa, este în clipa când d-sa, discutând necesitatea 
menţinerea ferme a spiritului de ordine în această provincie, a 
articulat, în acelaşi timp, şi impresionantul fenomen social al slăbirii 
principiului de autoritate de care se face menţiune şi în mesajul regal.

Prin importanţa ei excepţională, această chestiune reclamă un 
moment de analiză. Este, din nefericire, prea adevărat că o serie de 
greşeli, săvârşite în anii din urmă, sub raportul politic .şi administrativ, 
au dus, în mod firesc, la slăbirea principiului de autoritate.

Făcând înaintea d-voastră această constatare, în afară de orice 
gând de incriminaţiune şi polemică, mă cred obligat să afirm, că 
restabilirea ideii de autoritate şi determinarea raţională, în limitele 
legilor şi concepţiunilor de ordine, a drepturilor şi obligaţiunilor 
fiecăruia, sunt o condiţiune esenţială, fără de care libertatea are 
caracterul şi efectele unei forţe sociale negative şi dăunătoare. (Aplauze)

Nu trebuie confundată libertatea cu licenţa sau destrăbălarea 
libertăţii. Dacă prin libertate se poate înţelege anarhizarea conştiinţei 
publice, eu, unul, care prin trecutul meu, prin temperament şi prin 
ideologia ce mă însufleţeşte, am cultul onest al libertăţii, vă declar că 
refuz, cu hotărâre, să mă mai închin la o religiune, căreia i s-a falsificat 
crezul, scopul şi ritualul. (Aplauze)

În faţa unei asemeni parodii a libertăţii, prefer concepţiunea cea 

populaţiune.
Aceea ce restabileşte, însă, adevăratul înţeles, este faptul că 

România nu este un stat federal, pentru ca să se recunoască fiinţa 
fiecărui popor ce compune federaţiunea. România este un stat unitar 
din punct de vedere politic sau, pentru ca să păstrez expresiunea 
tehnică din doctrina dreptului internaţional public, România este un 
stat simplu sau omogen. România nu este locuită de mai multe 
popoare, ci de un singur popor, poporul românesc, alcătuit din 
fracţiuni etnice, ce au aparţinut altădată, din punct de vedere politic, 
altor state. (Aplauze prelungite)

Nimeni nu s-a gândit să privească aceste fracţiuni etnice decât ca 
pe nişte elemente componente ale statului şi poporului român, socotit 
ca entitate de drept public internaţional.

De altfel, este ştiut că, în limbajul dreptului internaţional public, 
noţiunea de popor se aplică la un complex sau conglomerat etnic, 
atunci când este privit din punctul de vedere al guvernământului sau 
din punct de vedere politic. Desigur că, din punctul de vedere al 
guvernământului şi politic, fracţiunile minoritare nu pot fi considerate 
ca popoare distincte de poporul românesc.

Tot în ordinea pretinselor echivocuri, ce ar conţine mesajul, s-a 
arătat de onoratul reprezentant al Partidului Naţional Liberal, de sub 
preşedinţia dlui Ion Duca, că s-ar fi evocat amintirile bune lăsate de 
regimurile străine.

Stăpâniţi de un spirit de justiţie şi de obiectivitate, noi nu ne-am 
dat înlături să recunoaştem că unele instituţiuni şi măsuri de drept 
administrativ au pregătit în Ardeal o bună gospodărie comunală şi 
judeţeană, precum şi formarea unui spirit general de ordine şi de 
respect pentru bunul public.

Aceasta este semnificaţiunea textului semnalat. Nimeni nu a făcut 
apologia integrală a instituţiunilor de drept public şi privat rămase de 
la statele dezmembrate şi cu atât mai puţin s-a putut face apologia 
stăpânirilor străine, care au împiedecat afirmarea şi dezvoltarea fiinţei 
naţionale a Românilor despărţiţi vremelnic de vitregia împrejurărilor 
istorice. (Aplauze)

Dar, pentru ca să vedeţi că există o predispoziţiune pentru 
interpretările străine gândului ce a inspirat Mesajul, vă voi cita faptul, 
cu totul caracteristic, că unul dintre cei mai distinşi şi talentaţi ziarişti 
ai ţării noastre, scria zilele trecute, într-un important cotidian, că prin 
textul mesajului s-ar face apologia ocupaţiunii duşmane.

Învederând aici această voluptate a răstălmăcirii cred că nu 
trebuie să mai adaog nimic cu privire la caracterul precis al mesajului 
şi la totala lui lipsă de orice echivocitate.

Dară, dl senator dr. Angelescu a mai atins şi o altă chestiune, ce a 
agitat şi agită încă opinia publică a ţării: chestiunea sancţiunilor 
referitoare la fraudele săvârşite în ultimii doi ani în administraţiunile 
noastre publice.

Când ating chestiunea fraudelor, rog în special pe onoraţii 
reprezentanţi ai Partidului Naţional Ţărănesc, a cărui însemnătate în 
complexul vieţii noastre de stat o apreciez în mod deosebit şi care are, 
în Senat, ca exponenţi, oameni cărora le păstrez cea mai mare stimă 
pentru corectitudinea lor, să creadă că nu înţeleg să aduc nici o 
acuzaţiune partidului din care fac parte. Singurul meu gând este acela 
de a pune în discuţiune o gravă problemă morală, care trăieşte în 
conştiinţa noastră, a tuturora.

D-lor, şi astăzi simţim încă impresiunea aceea specifică, de 
dezgust şi de revoltă, care ne cuprindea în fiecare zi, în ultimii doi ani, 
când, răsfoind ziarele, citeam pe lungi coloane, copioasele înfruptări 
din banul public, făcute sub toate formele de atâtea organe de gestiune 
şi administraţie ale fostului guvern.

Nu înţeleg să confund aceste fraude cu Partidul Naţional 
Ţărănesc, dar nu este mai puţin adevărat, că socotesc de datoria mea 
să afirm, că ele reclamă neapărat o sancţiune.

Înainte de a-mi fi început cuvântarea, dl prim-ministru a spus, la 
întrebarea pe care un domn senator o formulase cu privire la nişte 
cunoscute fraude descoperite recent într-o administraţiune publică, că 
sancţiunile vor veni, dar că este bine să se ştie că pisica cu clopoţei nu 
prinde şoareci. Cred, d-lor senatori, că orice rezervă şi orice 
consideraţiuni de tactică penală, vor face loc cât de curând marii şi 
mult aşteptatei opere de purificare şi de dreptate, fără de care nu se 
poate concepe întronarea unei ere de îndreptare morală.

Dorinţa noastră, a tuturor, este ca această operă a sancţiunilor să 
intervină energic şi cât mai neîntârziat, deoarece impunitatea ar 
provocă o descurajare şi o revoltă a conştiinţelor oneste.

Am avut un moment de plăcută emoţiune auzind cuvântul 
„sancţiuni” rostit de dl senator Gică Ştefănescu în textul declaraţiunii, 
citite în numele Partidului Naţional Ţărănesc, în care d-sa ocupă, cu 
drept cuvânt, un loc proeminent.

Mi-am îngăduit iluzia să cred că se reclamă sancţiuni contra 
acelora care, abuzând în mod nepermis de încrederea foştilor 
conducători politici, au săvârşit formidabilele fraude, ce alcătuiesc cea 
mai urâtă şi mai degradantă pagină de moravuri a istoriei noastre 
politice.

Iluzia mea a fost, însă, de scurtă durată. Din explicaţiunile mai 
circumstanţiate, date de distinsul nostru coleg, am văzut că este vorba 
de sancţiunile cuvenite unor agenţi ai forţei publice, învinovăţiţi de 
oarecari abuzuri electorale, pe care toată lumea le regretă, care au făcut 
până acum parte din patrimoniul moravurilor noastre şi care au 
început, spre mulţumirea şi mândria noastră, să dispară.

Nu sunt partizanul abuzurilor şi exceselor. Ele trebuiesc, desigur, 
stârpite. Vom ajunge, desigur, la acest rezultat cu concursul şi 
renunţarea tuturora la practicile trecutului, care trebuie înmormântat 
odată pentru totdeauna. Totul este însă chestiune de evoluţiune a 
moravurilor.

În ce mă priveşte, vă mărturisesc d-lor senatori, că aş fi fost peste 
măsură de mulţumit şi îndrăznesc să cred că aceeaşi mulţumire aţi fi 
împărtăşit-o şi d-voastră, dacă onoratul reprezentant al Partidului 
Naţional Ţărănesc ar fi venit aici să afirme, cu toată hotărârea, că se 
raliază la aplicarea sancţiunilor reclamate de întreaga conştiinţă 
publică.

Cred că Partidul Naţional Ţărănesc, care are o ideologie curată, se 
găseşte încă, în termen util să exprime această adeziune, deoarece 
refuz să cred că înalta concepţiune etică, ce caracterizează pe fruntaşii 
săi, ar putea să acopere prin reticenţă, care este o formă a complicităţii 
pasive, pe aceia care, deşi au sustras din avutul public sute de 
milioane, făcându-şi depozite pe la băncile din străinătate, stau azi la 
adăpostul rigorilor codului penal, bravând atât morala socială, cât şi 
pe cea politică. (Aplauze prelungite)

Sunt un duşman al calomniei şi recunosc, cu toată lealitatea, că în 
Partidul Naţional Ţărănesc sunt oameni care au fost calomniaţi pe 
nedrept. Dar tocmai marii vinovaţi în jurul persoanei cărora 
acuzaţiunile s-au manifestat sub o formă anodină şi discretă sau nu s-
au manifestat deloc, încurajează şi înlesnesc răspândirea învinuirilor 
nedrepte. Lipsa unei precise diferenţieri morale, între corecţi şi 
incorecţi, este cel mai prielnic teren pentru generalizarea calomniei 
contra unui întreg partid.

Sunt dator să dau această explicaţiune şi deoarece văd că d-
voastră, d-le senator Virgil Potârcă, vă agitaţi în clipa când fac aceste 
juste aprecieri…
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rasă, devenite organice, intervine, din când în când, câte un armistiţiu.
Nu este cu putinţă ca fiii aceleaşi Patrii să-şi acorde această clipă 

de răgaz, căreia îi va urma o îndulcire a relaţiunilor şi o contopire a 
forţelor în serviciul idealului superior de reconstrucţie şi normalizare?

Mă găsesc sub stăpânirea impresiunilor ce mi-a lăsat citirea 
lucrării recente a marelui om de stat francez, dl Raymond Poincaré, Au 
service de la France, volumul al patrulea, L'Union Sacrée.

Cu câtă amărăciune sufletească vorbeşte fostul preşedinte al 
Republicii Franceze de durerea ce încercă în 1914, când îi era cu 
neputinţă să realizeze o armonizare a tuturor conştiinţelor franceze, în 
vederea marilor evenimente, ce se profilau la orizontul politicii 
europene.

Şi totuşi, în faţa primejdiei naţionale, marea minune a unirii 
conştiinţelor s-a săvârşit.

Vremurile prin care trecem astăzi noi, Românii, sunt cu mult mai 
grele decât ajunul unui război mare.

Într-un război există aleatorul inerent soartei armelor, al alianţelor 
şi complicaţiunilor variate, ce pot pregăti, în mod neaşteptat, un 
deznodământ favorabil.

Astăzi, trebuie să reţinem, că nu avem înaintea noastră decât 
spectrul mizeriei generale, cu toate perspectivele înfiorătoare ale 
consecinţelor ce nu pot lăsă indiferentă nici o inimă, sincer şi conştient 
românească. (Aplauze prelungite)

Priviţi o clipă orizontul politic şi social! Scrutaţi-l cu atenţie. Nu vi 
se opresc bătăile inimii şi nu vă îngheaţă sângele în vine când zăriţi că 
se profilează, de acolo, dintr-o anumită parte a cerului european, 
silueta roşie, care a început să-şi arunce deja umbra ei sinistră asupra 
tuturor statelor?

Nu înţeleg partidele marele pericol?
Dl M. Condrus: Nu vă impresionează atitudinea Partidului 

Naţional Liberal, care a răspuns la apelul Regelui şi la situaţiunea de 
azi?

Dl Traian Alexandrescu, raportor: D-le senator Condrus, am spus şi 
regret că nu s-a reţinut partea cuvântării mele, în care am recunoscut, 
cu toată sinceritatea, rolul ce revine Partidului Naţional Liberal în 
opera pozitivă de aşezare a statului. Trebuie să afirm, totuşi, că 
partidul d-voastră, având o netăgăduită superioritate din acest punct 
de vedere asupra altora, nu a făcut tot ce se putea şi ce trebuia să facă, 
pentru găsirea formulei politice, care putea pregăti marea operă de 
contopire a conştiinţelor româneşti.

Reţineţi această afirmaţiune, pentru că ea vine de la un om care nu 
aparţine nici unui partid.

Dl Virgil Potârcă: Nu s-ar zice!
Dl Traian Alexandrescu, raportor: Scepticismul d-voastră este o 

injurie gratuită ce îmi aduceţi. Repet afirmaţiunea mea, că nu sunt 
înregimentat în nici o formaţiune politică. Nimic nu vă autoriză să 
puneţi cuvântul meu la îndoială şi, deoarece sunteţi un om leal, am 
deplina certitudine că veţi regretă injustiţia nemeritată ce mi-aţi făcut, 
d-le Virgil Potârcă!

D-lor senatori, în spiritul public începe să-şi facă loc concepţiunea 
că partidele politice nu mai sunt simple nomenclaturi ale vieţii 
constituţionale.

Ţara pretinde, şi cu drept cuvânt, ca ele să devină organe de 
evoluţiune sănătoasă şi de muncă fecundă pentru promovarea marilor 
probleme şi marilor nevoi, care au fost lăsate prea multă vreme în 
suferinţă. (Aplauze)

Partidele nu pot abandona rolul acesta fără urmări grele pentru 
viitorul şi existenţa lor.

Aceea ce poate da forţa şi autoritatea unui partid nu poate fi nici 
exerciţiul silnic şi lucrativ al puterii, nici prestigiul izolat şi fatalmente 
vremelnic al unei strălucite personalităţi, nici cultivarea gloatelor, 
agitate de instincte şi de impulsiunile vieţii vegetative, care se aruncă 
periodic, ca asupra unei prăzi copioase, pe bugetul ţării.

Partidele nu pot trăi şi nici nu au dreptul să trăiască decât numai 
în măsura în care s-au dovedit a fi organe folositoare în buna şi 
temeinica aşezare a vieţii de stat.

Organizaţiunile robuste de cluburi şi disciplina de partid sunt, 
astăzi, un ciment prea slab pentru ca să menţină coeziunea între 
elementele, pe care, fatal, le fărâmiţează spiritul vremii şi o superioară 
conştiinţă civică, ce cuprinde, încetul eu încetul, sufletele fiecăruia 
dintre noi.

Trăim în vremea prăbuşirii miturilor. Partidele au existat până 
acum ca un mit al vieţii constituţionale. Ele trebuie să se transforme 
într-o realitate.

Menţinerea lor în această atitudine, de harţă permanentă şi de 
negaţiune, este echivalentă cu un act de sinucidere.

În ce mă priveşte, eu cred că partidele nu au dreptul să se 
sinucidă.

Eliminarea lor din mecanismul vieţii de stat se face pe calea 
firească a perimării şi dispariţiunii ideologiilor, ce au constituit sufletul 
şi singura lor raţiune de a fi. (Aplauze prelungite)

Dacă individul izolat, care nu mai poate suporta calvarul 
existenţei, nu-şi ridică decât propria lui viaţă, partidele ce fac gestul 
suprimării proprii, fac să se prăbuşească, odată cu moartea lor, atâtea 
nădejdi ale mulţimilor şi orice credinţă şi avânt în marea religiune a 
binelui, care ar trebui să fie şi să rămână crezul permanent şi nealterat 
al tuturor acelora care militează în viaţa publică. (Aplauze)

Dacă sinucigaşii sunt îngropaţi dincolo de cuprinsul cimitirelor, 
partidele ce s-au suprimat singure, îşi vor găsi mormântul în pagina 
dispreţului, rezervată de istorie acelora care s-au jucat cu sufletul şi 
viitorul popoarelor. (Aplauze 
prelungite)

Noi, toţi care activăm în 
viaţa publică, unii mai mult, 
alţii mai puţin, uităm din 
nefericire, prea adeseori, un 
adevăr elementar, că orice 
situaţiune am avea într-un 
anumit moment al desfăşurării 
evenimentelor politice, nu 
suntem şi nu putem fi decât 
numai nişte trecătoare figuri 
episodice pe marea şi eterna 
scenă a vieţii şi că existenţa 
noastră nu dobândeşte un 
înţeles moral şi nu are o 
justificare, decât în măsura în 
care am luptat pentru mai 
multă dreptate, pentru mai 
multă ordine şi pentru mai 
multă fericire pe lume. 
(Puternice aplauze, îndelung 
repetate)

fostul guvern, la plata datoriilor curente al statului.
Dl ministru al comerţului şi industriei, care va răspunde în 

numele Guvernului, va face preciziuni mai ample în această privinţă.
Aceste amănunte constituiesc un răspuns şi la observaţiunile 

făcute de onoratul reprezentant al Partidului Naţional Ţărănesc, cu 
privire la chestiunea datoriilor ce apasă agricultura.

S-a afirmat, de către Partidul Naţional Ţărănesc, prin 
declaraţiunea sa, că nu se poate vorbi de compromiterea 
parlamentarismului.

D-lor, această chestiune este de o excepţională importanţă.
S-a vorbit, în mesaj, de compromiterea parlamentarismului ca de o 

simplă dorinţă de a se evita fricţiunile regretabile, ce au turburat, în 
trecut, viaţa noastră parlamentară.

Nimeni nu s-a gândit să dea acestei aprecieri un caracter 
cominatoriu. Suntem eu toţii de acord asupra utilităţii evidente, pe 
care o prezintă viaţa parlamentară desfăşurată în condiţiuni normale.

Dacă poate fi vorba de compromiterea parlamentarismului, să ni 
se îngăduie libertatea de apreciere de a crede şi afirma că această 
compromitere poate deriva, mai lesne, din presiunea morală a 
demisiunilor în alb, din scandalurile ce transformă incinta 
parlamentară într-un loc unde se debitează insulte triviale şi calomnii 
odioase, din traficurile de influenţă ce au putut determina arestarea 
unor parlamentari cu prilejul exerciţiului mandatului lor, din voturile 
false, prin care legi importante erau declarate ca admise, 
transformându-se bilele negre în bile albe.

Parlamentarismul nostru urmează, ca de acum înainte, să se 
reabiliteze în faţa opiniei publice a ţării.

Am adânca convingere că actualele Camere, prin modul cum sunt 
alcătuite, vor fi o reabilitare a regimului nostru parlamentar. (Aplauze 
prelungite)

Dar d-lor senatori, acolo unde criticile aduse de dl reprezentant al 
Partidului Naţional Ţărănesc au îmbrăcat caracterul unei observaţiuni 
injuste şi intempestive, chiar din punctul de vedere naţional, este 
atunci când s-a afirmat, în mod indirect, printr-o enumerare insidioasă, 
că Bucovina şi Banatul nu au fost trecute printre provinciile româneşti 
pe care le chemăm la această operă generală de refacere.

D-lor senatori, asupra acestei chestiuni veţi afla, auzind pe dl 
ministru Mihail Manoilescu, toate amănuntele de ordin psihologic ce 
au determinat pe redactorii mesajului să vorbească de Basarabia şi de 
Ardeal.

În ce mă priveşte, cred că atunci când mesajul a vorbit de 
Basarabia şi de Ardeal, s-a înţeles să se dea cuvântului ,.Ardeal” o 
semnificaţie mai comprehensivă, mai sintetică, înţelegându-se prin 
această expresiune comună toate ramurile românismului, care au avut 
o dureroasă soartă comună sub un stăpânitor comun.

Un argument istoric autoriza cu prisosinţă întrebuinţarea acestei 
expresiuni generale.

Acei dintre d-voastră care au cercetat lucrarea Histoire des 
Roumains de Bucovine, tipărită la Iaşi în timpul războiului, de omul 
care, alături de titlul de cel mai mare istoric, are şi pe acela de cea mai 
mare nădejde a tuturor în grelele ceasuri de azi, s-au putut convinge că 
Românii de peste munţi au avut mult timp o viaţă sufletească comună.

Cine oare ar fi putut să cunoască mai bine punctele de contact 
sufletesc ale Românilor aflaţi sub stăpânirea fostului imperiu austro-
ungar, decât un mare român ca Gheorghe Hurmuzache, a cărui 
memorie să fie binecuvântată, şi care spunea, într-un discurs rostit în 
1867, că: „Patria noastră nu este mică, deoarece numai în Austria ea se 
întinde de-a lungul Transilvaniei şi Ungariei până la Tisa.”

Cred că era îngăduit să se întrebuinţeze această expresiune şi din 
punctul de vedere sufletesc, deoarece este atât de dureros să-ţi 
aminteşti dramatica fragmentare a românismului de-a lungul 
veacurilor.

Am voit să ne îngăduim această voluptate sufletească, de a crede 
şi afirma că toţi Românii de peste munţi au format un bloc etnic şi 
sufletesc. Care poate fi crima noastră din acest punct de vedere?

Rămâne, d-lor senatori, un ultim punct cu care voi termina.
S-a afirmat de dl dr. Angelescu, reprezentantul Partidului 

Naţional Liberal, de sub preşedinţia d-lui I. Duca, că viaţa noastră 
publică trebuie să fie sprijinită pe partide.

Dacă această afirmaţiune este exactă, în fapt şi în drept, d-voastră 
veţi avea prilejul să vedeţi din expunerea ce urmează să vă facă aici dl 
ministru al industriei şi comerţului, în persoana căruia să-mi fie 
îngăduit să văd una din cele mai temeinice speranţe ale vieţii noastre 
publice. (Aplauze)

Afirmaţiunea categorică şi tranşantă a d-lui dr. Angelescu se 
găseşte, însă, în contrast cu acea a d-lui general Arthur Văitoianu, 
exponentul celui de-al doilea partid liberal, care recunoaşte, cu o 
sinceritate ce îi face cinste, că partidele trebuie să-şi reînnoiască 
programele şi metodele de a activa în viaţa publică.

D-lor senatori, ideea exprimată de purtătorii de cuvânt ai celor 
două partide liberale, trebuie conciliată cu impresionantele 
declaraţiuni făcute de la această tribună de reprezentantul Ligii „Vlad 
Ţepeş”, dl senator I. Glogoveanu, scumpul şi eminentul nostru coleg.

Este bine să se ştie şi să reţinem, d-lor senatori, că Liga „Vlad 
Ţepeş” nu este o expresiune sporadică şi izolată a conştiinţei noastre 
civice; ea reprezintă o stare de spirit cu un caracter mult mai general 
decât l-aţi putea bănui.

Liga „Vlad Ţepeş” este un preludiu şi un strigăt binefăcător de 
alarmă. Cu atât mai trist pentru acei care nu voiesc să-l audă.

În numele Ligii „Vlad Ţepeş”, dl I. Glogoveanu a arătat, cu drept 
cuvânt, că toată situaţiunea economică de astăzi este datorită în 
întregime rivalităţii dintre partide.

Ţin să se ştie că personal nu sunt duşmanul partidelor şi ar fi să 
săvârşesc un act de neiertată injusteţe dacă nu aş recunoaşte şi unele 
părţi bune datorate partidelor politice.

Dar d-lor senatori, dacă nu ar fi să reţin decât penibila scenă 
petrecută ieri la Cameră între d-nii Duca, Brătianu şi Goga, nu aş 
putea fi decât în dreptul meu netăgăduit de a constata marile păcate 
de care s-au făcut vinovate partidele politice faţă de interesul superior 
al unităţii morale a ţării.

Avem toate motivele să ne raliem la dureroasa constatare făcută 
de onoratul reprezentant al Ligii „Vlad Ţepeş”, care a afirmat aici, că 
situaţiunea grea de azi în care se zbate ţara este datorită numai 
rivalităţilor şi ciocnirilor, de nepotolită duşmănie, dintre partidele 
politice. (Aplauze)

Este, d-lor senatori, aici o dureroasă chestiune, asupra căreia mă 
voi opri un moment.

Nu vreau să fac un discurs. Vă dau numai frânturi din sufletul 
îndurerat al unui român, care vorbeşte în simpla lui calitate de 
cetăţean, învestit provizoriu cu mandatul de senator.

Nimic nu poate fi mai deprimant, decât această lipsă de unitate 
sufletească!

Ce disensiuni, ce duşmănii ireductibile pot despărţi, în chip atât 
de profund, pe fii aceleaşi ţări?

În haosul şi îngrijorarea ce a cuprins astăzi toate spiritele, nu se 
poate găsi oare o formulă de apropiere şi de concordie?

Pe câmpurile sângeroase de luptă, unde naţiuni vrăjmaşe îşi 
dispută drepturi esenţiale sau îşi lichidează uri şi nepotriviri adânci de 

Dl Virgil Potârcă: D-le Traian Alexandrescu, fiindcă m-aţi pus 
direct în cauză…

Dl Traian Alexandrescu, raportor: Nu v-am putut pune în cauză, 
deoarece d-voastră sunteţi un om onest. Am cedat unei simple 
impresiuni, produse de atitudinea d-voastră în timpul cuvântării mele.

Dl Virgil Potârcă: Daţi-mi voie, fiindcă v-aţi adresat la mine, să vă 
spun că, dacă d-voastră vreţi să daţi cuvântării d-voastră aceeaşi 
seriozitate şi s-o îmbrăcaţi în aceeaşi formă în care aţi început-o…

O voce: Dar când aţi făcut d-voastră declaraţia, aţi permis să fiţi 
întrerupt?

Dl Virgil Potârcă: Din moment ce d-voastră spuneţi că au fost 
persoane care au depus în străinătate sute de milioane…

Dl general Traian Moşoiu: Să precizeze, să precizeze.
Dl Virgil Potârcă: …eu v-aş ruga să precizaţi şi, vă asigur, că sunt 

alături de d-voastră în privinţa tuturor măsurilor ce s-ar lua.
Dl Traian Alexandrescu, raportor: D-le Virgil Potârcă, este un capitol 

prea dureros şi prea ruşinos în acelaşi timp.
Pentru liniştea d-voastră sufletească şi stima pe care o mai purtaţi 

încă unora dintre tovarăşii d-voastră de luptă, nu este bine să-l 
cunoaşteţi în toate hidoasele lui amănunte.

Dl Virgil Potărcă: Eu sunt alături de d-voastră. Precizaţi şi noi vom 
fi cei dintâi care ne vom sui acolo şi vom cere sancţiuni.

Dl Traian Alexandrescu, raportor: Eu nu sunt nici denunţător, nici 
judecător de instrucţie. Nu am înţeles să amestec în discuţiunea 
mesajului numele unor personagii neoneste, ci să ilustrez din punctul 
de vedere general al moravurilor, o situaţiune, în contra căreia trebuie 
să se producă o reacţiune, reclamată de întreaga opinie publică.

Dl Virgil Potărcă: Altminteri, v-aş ruga şi pe d-voastră să nu vă 
faceţi colportorul unor asemenea calomnii, cum au făcut gazetele, care, 
când au fost somate să precizeze, n-au putut să dea nici un nume. 
Dacă, prin autoritatea d-voastră şi prin rolul pe care îl jucaţi, aruncaţi 
de la înălţimea acelei tribune vorbe ca acestea, fără să spuneţi nici un 
nume şi fără să daţi nici o precizare, cum trebuie să interpretăm noi şi 
oamenii de talia noastră, acest lucru?

Dl G. Elefteriu: Va răspunde judecătorul de instrucţie. D-voastră, d-
le raportor, treceţi mai departe.

Dl Traian Alexandrescu, raportor: Onoratul domn Virgil Potârcă 
doreşte preciziuni. Am spus, şi repet cu hotărâre, că nu înţeleg să 
cobor această tribună, cu prilejul discuţiunii la mesaj, rostind de aici 
numele unor suspecte personagii, care vor fi, cred, cercetate de 
judecătorul de instrucţie. (Aplauze prelungite pe băncile majorităţii)

Dacă totuşi sunteţi doritori să aflaţi o preciziune, v-o dau. Ea nu 
aparţine domeniului colportărilor vagi, de care vorbea, în întreruperea 
sa, dl Potârcă, ci este o bucată ruptă din realitatea trăită a lucrurilor.

D-lor senatori, nu de mult s-a găsit, graţie unei întâmplări, un 
extras de cont trimis unui personaj politic de la noi, de una din 
cunoscutele bănci din străinătate, unde se fac depuneri anonime pe 
baza unor carnete, în care depunătorul este indicat printr-un simplu 
număr sau printr-o iniţială.

Depunătorul uitase să dea instrucţiunii băncii, care primise în 
depozit o sumă de câteva zeci de milioane, sa nu mai comunice 
extrasele periodice de cont conform uzurilor bancare.

Dl Virgil Potârcă: Pac apel la colegul meu de Senat şi de profesiune 
să precizeze, fiindcă – vedeţi – suntem o mulţime, care vrem să ştim şi 
noi. Spuneţi numele, ca să nu rămână această atmosferă de suspiciune, 
care se întinde peste tot.

Dl Traian Alexandrescu, raportor: Cred de cuviinţă să trec peste 
acest capitol, care a ocupat prea mult loc în dezbateri.

Dl Virgil Potârcă: Aş vrea să spuneţi nume precise.
Dl Gh. Elefteriu: Nu este locul aici.
Dl Traian Alexandrescu, raportor: D-le Potârcă, regret că mă siliţi să 

prelungesc o discuţiune, în cursul căreia aş fi în măsură să ofer 
Senatului un bogat material documentar, pe care îl posed. Ar fi să ne 
pierdem în amănunte. Aceea ce este esenţialul în discuţiune e faptul 
destrăbălării de moravuri, cunoscut de toată lumea.

Dl Virgil Potărcă: Dar d-voastă nu sunteţi toată lumea; sunteţi 
Traian Alexandrescu, raportor şi senator.

Dl Traian Alexandrescu, raportor: Trecând mai departe la 
discuţiunea conţinutului declaraţiunii citite în numele Partidului 
Naţional Liberal de dl dr. Angelescu, voi releva că d-sa a afirmat că 
viaţa noastră politică trebuie să se sprijine pe partide.

Voi discuta valoarea politică a acestei afirmaţiuni în actualele 
conjuncturi ale vieţii constituţionale, atunci când voi examina 
concepţiunile exprimate în această materie de reprezentantul 
Partidului Naţional Liberal de sub preşedinţia d-lui George Brătianu şi 
de către reprezentantul Ligii „Vlad-Ţepeş”.

Partidul Naţional Liberal prezidat de dl George Brătianu a 
exprimat, prin strălucitul său fruntaş, dl general Arthur Văitoianu, 
unele critici în privinţa conţinutului mesajului.

S-a spus că nu trebuie să ţinem atât de mult seama de datini în 
alcătuirea legilor, deoarece respectarea excesivă a formelor perimate 
ale trecutului ar fi să ne izoleze în timp, împiedicându-ne de a fi în 
ritmul progresului general al omenirii.

D-lor senatori, cred că păstrarea datinilor, în opera de legiferare, 
este principala condiţiune a unor legi viabile şi fecunde în rezultate.

Legiferarea frenetică, ce a fost o nenorocită caracteristică a vieţii 
noastre parlamentare, ne-a făcut să introducem legi copiate, absolut 
nepotrivite cu moravurile şi cu firea poporului nostru. Sunt atâtea legi 
rămase complet în desuetudine, tocmai din cauza nepotrivirii lor cu 
firea poporului nostru.

Montesquieu a avut perfectă dreptate când spunea în celebra lui 
lucrare, L'Esprit des Lois, că: „trebuie să explicăm istoria prin legi şi 
legile prin istorie.”

Cred d-lor, că trebuie să renunţăm la această manie legiferantă, 
care, de multe ori, dă impresiunea unei totale lipse a simţului de 
realitate, iar, alte ori, îmbracă forma demnă de compătimire a unui 
acces de agitaţiune bolnăvicioasă, la baza căreia sunt frigurile şi 
ambiţiunea submediocrităţilor de a intra în istoria politică a ţării.

S-a criticat de către onoratul reprezentant al Partidului Naţional 
Liberal, de sub preşedinţia d-lui George Brătianu, crearea 
subsecretariatului de stat al minorităţilor.

D-lor, înfiinţarea acestui sub-secretariat de stat a constituit un act 
de evidentă solicitudine, căruia îi va urma, spre marea mulţumire a 
noilor fii ai Patriei, un program de activitate având la bază normala 
dezvoltare a populaţiunilor minoritare, în cadrul legalităţii şi ideii de 
stat unitar român. (Aplauze prelungite)

Concursul ce ne-a promis, în acest sens, dl senator Iosef Şandor, în 
numele minorităţii maghiare, e o dovadă concretă a aprecierii mele.

În critica adusă mesajului, Partidul Naţional Liberal, prezidat de 
dl George Brătianu, a mai articulat încă o critică, căreia îi datorăm un 
răspuns imediat.

S-a spus că mesajul nu menţionează nimic în privinţa lichidării 
datoriilor agricole.

Vă rog să credeţi că nu ne găsim în faţa nici unei lacune. Problema 
datoriilor agricole preocupă, în gradul cel mai înalt, Guvernul. Ea se 
confundă cu planul general de refacere al vieţii noastre economice.

Dacă nu s-a menţionat nimic, aceasta se datoreşte faptului că 
fondurile afectate pentru Banca de Agricultură au fost destinate, de 

Noiembrie 2012

fondul principal al culturii române

pagini realizate de Cătălin BORDEIANU



24 CRONICA

„În menajeria infamă a viciilor noastre”, încheie 
Baudelaire spăimoasa evocare, „există unul mai hidos, mai 
rău, mai infam… este Urâtul…/ Tu-l cunoşti bine pe-acest 
monstru delicat, / O, cititor făţarnic, tu semenul meu, tu 
frate!” Pentru că urâtul aneantizează, trăieşti la limita 
suportabilităţii conştiinţa paralizării, a autodesfiinţării.

Singurătatea ca sângerare sufletească, aflăm şi în poezia 
lui Paul Verlaine, Chanson d'automne :

Le sanglots longs
Des violons

De l'automne
Blessent mon coeur
D'une languer 

Monotone.

Tout suffocant
Et bleme, quand

Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens

Et je pleure ;

Et je m'en vais
Au vent mauvais

Qui m 'emporte
Déça, dela,
Pareil a la

Feuille morte.
 („Suspinele lungi/ Ale viorilor toamnei/, Îmi rănesc  

inima/ Cu-o lâncezeală/ Monotonă.//  Înnăduşit şi palid, 
când/ Sună ora, Prin gând se-nşir/ Vechi amintiri/ Şi 
plâng.// Şi-atunci mă duc/ C-un vânt năuc/ Care mă 
poartă/ De ici-colea/ Asemeni ca/ Pe-o frunză moartă”).

Una din conştiinţele cele mai acute ale golului spiritual, 
Eugenio Montale, vede omniprezenţa vidului, a nimicului 
populat cu iluzii care semnează irealitatea lumii :

Poate, într-o dimineaţă,
mergând printr-un văzduh de sticlă, 
uscat, răsucindu-mă, vedea-voi
cu spaimă de beţiv,
cum se-mplineşte miracolul :
neantul în spatele meu, golul înapoia mea. 

Apoi, ca pe un ecran, vor defila dintr-odată
arbori, case, coline pentru obişnuita amăgire.
Dar va fi prea târziu ; şi voi pleca mut -  
printre oamenii care nu se întorc 
să mă vadă -  cu secretul meu.

Universul liric al lui Georg Trakl este prin excelenţă al 
golului, al neantului activ unde „un lup roşu decapitează un 
înger şi vulturii lui Dumnezeu sfâşie o inimă”. Iată acest 
tablou agonic în poemul Occident :

Luna, asemenea unui mort
Ieşind din groapa lui albastră.

Şi cad flori, atâtea şi atâtea pe drumul stâncos.
Un bolnav, argint care plânge
Lângă eleşteul serii, pe barca cea neagră,

Spre celălalt mal amanţii au pierit.
Tăcut pleacă cel fără ţară,
Cu bezna pe frunte, cu vântul,
Arborii goi ai colinei.
O, voi acolo jos spre pierdutele umbre, fluvii !

Enormă stăpânire  a spaimei,
Oroare a serii însângerate, în nori de furtună.

O, popoare spre moarte !
  Val livid spărgându-se de marginea nopţii, 
  Cădere de stele.

Acelaşi gol fără leac la Federico Garcia Lorca : 
Labirintele

 create de timp
se prăbuşesc.
(Doar pustiul rămâne).

Inima/ fântână de doruri, seacă
(Doar pustiul rămâne ).

 Amăgirea aurorei/ şi săruturile apun.
Singur rămâne pustiul”.  (Şi după).

*
Pe fondul  acestui context universal, în lirica noastră, în 

accente inimitabile, de mare forţă lirică, „sacerdotul” oficiind 
urâtul sufletesc într-o lume agonică, este George Bacovia, aşa 
cum relevă Svetlana Paleologu Matta (Lugano, Elveţia), în 
teza sa de doctorat, susţinută la Sorbona (1955), L'existence 
poétique de Bacovia, (tradusă recent de Lucia Olaru Nenati, ed. 
Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2012). 

Precum este ştiut, Svetlana Paleologu Matta este autoarea 
unei hermeneutici de excepţie privind creaţia autorului 
Luceafărului – Eminescu sau abisul ontologic (trei ediţii, I-a,ed. 
Aarhus, Danemarca, 1988, a III-a, Timişoara, 2007).

Distinsa scriitoare face o profundă şi originală analiză a 
universului liric bacovian. Se constată dintru început că, atât 
la Eminescu, precum şi la Bacovia, ceea ce a interesat-o pe 
autoare a fost probleme fiinţei, a existentului uman, acest lucru 
sub impulsul gândirii lui Martin Heidegger, care reia, peste 
timp, conceptul de  Fiinţă din metafizica lui Parmenide. 
Svetlana Paleologu Matta observă faptul fundamental: golul, 
urâtul nu a constituit pentru George Bacovia o simplă temă, 
între altele, pentru exploatat liric, ci o trăire profundă a 
sentimentului dramatic al nonvalorii existenţei, al spaimei de 
a exista, exprimată într-o poezie extrem de esenţializată :

Singur, singur, singur,
Într-un han departe,
Străzile-şi deşarte...

Cuvântul românesc „urât” are două înţelesuri : fizic, 
opusul pe plan estetic frumosului, şi psihic, semnificând stare 
sufletească apofatică în raport cu acceptarea vieţii, a unei 
situaţii, a unei persoane. Ceea ce leagă cele două semnificaţii 
este dizarmonicul.

I
Urâtul fizic nu poate constitui obiect de poezie. Desigur, 

se poate versifica orice. Dar poezia autentică este în mod 
definitoriu fluid eteric, planează pe crestele simţirii şi ale 
minţii, orbitează pe sensurile ultime ale vieţii, ale lumii. Ca să 
descrii urâtul fizic în poezie trebuie să te cheme François 
Villon, care, de pildă, în Bătrâna Curtezană Haulmiere 
temperează spectacolul dizgraţios al trupul devastat de 
vârstă,  cu ajutorul factorului etic : negarea morală de sine a 
personajului.

George Topârceanu  a persiflat acid unele din poeziile lui 
Arghezi încheind cu tripla caracterizare : „păcate,  măscări, 
osanale”, - păcate au fost făcute, măscări s-au scris, osanale 
au fost culese „în hazul galeriei”. Bună parte din versificatorii 
actuali „se poartă urât” cu cititorii, cu viaţa, cu poezia însăşi. 
Din acest motiv, cititorului „i s-a urât cu ea”, cu antipoezia. 
Poezia este înjosită, sfidându-i-se fiinţa care însemnează 
purificare, înălţare, transfigurare. Mai mult, poezia este sacră, 
s-a născut din rugăciune. 

Actualmente urâtul, vulgarul, scabrosul, obscenul, 
subombilicalul până la pornografie fac ravagii, făcând apel la 
instinctele elementare şi speculând, ca atare,  nivelul 
intelectual coborât al vremii. Decădere până la prozaismul de 
prost gust, jignitoare pentru simţul poetic aflat organic, a 
priori în orice om. Altă dată se căutau poeţii geniali, acum cei 
genitali. Molima este atât de întinsă şi contagioasă, încât a 
contaminat şi premiile Nobel.

II
Urâtul moral până la grotesc şi monstruos poate fi 

exprimat însă de pictură, aşa cum au făcut-o, de pildă, 
Jeronymus Bosch în Grădina Plăcerilor, Jan Brueghel cel Bătrân 
în Lupta dintre Carnaval şi  Postul mare, Francisco Goya în 
Capriciile sale. Dar acest urât, tratat artistic, are 
intenţionalitate etică. Cu cât este mai respingător, cu atât este 
mai expresiv şi exorcizant moral.

*
În ce priveşte urâtul semnificând golul sufletesc, acesta   

constituie o punere de sine în paranteze, datorită fie unor factori 
din afară, fie datorită propriei concepţii a vidului valoric 
existenţial, aşa cum apare: episodic la Ovidiu, Petrarca, 
Shakespeare (Sonetele), Vigny, Baudelaire, Rimbaud, Esenin, 
Vicente Aleixandre, Blaga, Ungaretti ş.a.,  sau fără remediu - în 
lirica lui Leopardi, Garcia Lorca, Bacovia. 

Urâtul psihic, plictisul (ennui, anoia, spleen) - „mi-i urât” 
însemnează mă apasă singurătatea, sunt nemulţumit de viaţa 
mea, de mine însumi şi de tot ce este în jurul meu - la cei doi 
poli ai acestei stări sufleteşti aflându-se repulsia de sine şi 
melancolia. Melancolia, ca expresia superioară a urâtului 
meta-fizic, are loc, de pildă, în cunoscuta poezie a lui 
Eminescu, unde negarea de sine a poetului merge până la 
extrem : transferul potenţial în spaţiul morţii :

Şi când gândesc la viaţa-mi, îmi pare că ea cură
Încet repovestită de o străină gură,
Ca şi cum n' ar fi viaţa-mi, ca şi cum n-aş fi fost. 
Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost 
De-mi ţin la el urechea şi râd de câte-ascult
Ca de dureri străine?… Parc'am murit de mult.

La celălalt pol, Giacomo Leopardi, în poezia A se stesso 
(Către sine însuşi), proclamă profund deznădăjduit : 

Amaro e noia
La vita, altra mai nulla ; 
e fango e il mondo. 

(Amar şi urât e viaţa, nimic altceva. Şi noroi este lumea”). 
Iar poemul său Cântec nocturn al unui păstor rătăcitor din Asia 
se încheie profund deprimant : „E funesto a chi nasce il di 
natale” . (Ziua sa natală e funestă pentru cel care se naşte).

Foarte expresivă pentru evocarea urâtului psihic este poezia 
lui Charles Baudelaire Au lecteur, în care autorul Florilor răului 
afirmă că, dincolo de prostie, eroare, păcat, zgârcenie, şi de tot 
soiul de jivine, există un monstru care este cel mai de temut - 
l'Ennui. 

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine,
Occuppent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords
Comme les mendiants nourissent leur vermine.
………………………………………………..
Mais parmi les chacals, les pantheres, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognant, rampant,

Dans la ménagerie infâme de nos vices,

Il y a un plus laid, plus méchant, plus immonde
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un baillement avalerait le monde.

C'est l'Ennui ! – l'oeil chargé d'un pleur involontaire
Il reve d'échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
- Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frere !

... Şi s-auzi pustiul,
Ce melancolie ! 

Tremur, tremur, tremur.
Orice ironie
Vă rămâne vouă.
Noaptea e târzie
Tremur, tremur, tremur. 

…Plouă, plouă, plouă…
Şi de-atâta vreme 
Nu ştie de mine
Nimeni, nimeni, nimeni…

Trăind poezia ca fiind însăşi viaţa sa, în sens höderlinian – 
„Plin de merite, omul poetic trăieşte pe pământ”…  „Ceea ce 
durează poeţii întemeiază” -  Bacovia a fost unul din marii 
noştri poeţi autentici, la fel ca şi Eminescu, cu care se şi 
interferează în unele din poeziile acestuia din urmă. Astfel, în  
Rugăciunea unui dac, autorul Luceafărului scrie : „Şi 'n 
stingerea eternă dispar fără de urmă”, iar Bacovia : „Uitat, 
legendar… Pierdut să dispar”. Pe de altă parte, în  postuma 
eminesciană Bolnav în al meu suflet, apare spaima de a exista 
la indefinit pe traiectoria eternităţii în aceeaşi formulă de 
viaţă, iar  urâtul tragic al poetului băcăuan culminează cu 
spaima de a nu putea muri : 

Tălăngile  - trist,
Tot sună dogit,

Şi tare-i târziu
Şi n-am mai murit.

Semnalând tangenţe ale urâtului, ale neliniştii bacoviene, 
cu angoasa lui George Trakl şi Soeren Kierkegaard, Svetlana 
Paleologu, consideră pe Bacovia o victimă a timpului nostru, 
cel al catastrofalei decăderi a sensului vieţii. Sentimentul 
„golului”, conştiinţa descompunerii universale, prin urmare, 
a nonsensului existenţei, şi consecutiv, plictisul de a trăi, pe 
care Socrate o considera ce mai gravă otravă contra naturii, 
capătă la Bacovia accente profund memorabile. El este 
trăitorul şi simbolul viu al stării abisale a lumii actuale, deja 
anticipată de Eminescu, care scria în Memento mori – vastă 
epopee a civilizaţiilor care apun rând pe rând, prin autoliză 
de ordin moral :

Ştim de nu trăim pe-o lume ce pe nesimţite cade ?
Poate că în văi de chaos ne-am pierdut de mult… de mult.
„Arta lui Bacovia, scrie Svetlana Paleologu Matta, este 

atât de pură, încât conţinutul emoţional şi expresia sa 
fuzionează, încărcătura fatidică se mulează în construcţia 
poeziei”. O frumoasă observaţie a subtilei hermeneute constă 
în concordanţa dintre ritmul anapestic din unele poeme, 
precum Balet, care devine ritmul destinului, amintind de 
cadenţa destinului din Simfonia a V-a beethoveniană (sol-sol-
sol mi : So klopft das Schicksal an die Pforte - „aşa bate destinul 
la uşă”, afirma compozitorul).

O altă fină observaţie constă în ideea că „adevărata 
prezenţă a urâtului presupune totdeauna prezenţa 
antipodului său, dorul”, aşa cum gândeşte şi folclorul : „Tot 
urâtu-i cu dor mult,/ Tot urâtu-i cu dor mare.” Şi continuă ; 
„Această entitate dor-urât este marca majoră a lui Eminescu. 
Şi este de notat că din această moştenire Bacovia a dezvoltat 
„urâtul”, iar Arghezi „dorul”.

Autoarea conchide că poezia bacoviană, „confiscată de 
urât”, reflectă fatalitatea unui sfârşit de civilizaţie, prea-
târziul acestei stări abisale. „Bacovia este pictorul lucid al 
răului modern, al civilizaţiei vădit obosite pe care o refuză… 
El este o conştiinţă care ne revelează catastrofa de natură 
emanativă, entropia, degradarea.., un fel de portret istoric” al 
vremurilor”. 

Dar, relevă Svetlana Paleologu Matta, în faţa acestui 
marasm profund vieţuit, în această dramă a sfâşierii, Bacovia 
nu s-a sinucis, dimpotrivă „şi-a îndurat eroic, cu nobleţe rana,  
crucea sa de martir”. 

*
Viziunea filozofică a lui Martin Heidegger, în a cărei  

perspectivă interpretează Svetlana Paleologu Matta lirica lui 
Eminescu, este rezumată în ecuaţia Sein zum Tode,  - omul 
este fiinţă aruncată în lume spre a muri - idee care apare in 
lirica autorului Luceafărului încă din Mortua est ! Şi dacă în 
această concepţie Eminescu a fost „heideggerean” avant la 
lettre, o altă coincidenţă  de concepţie  constă în aceea că, atât 
pentru filozoful german cât şi pentru poetul nostru, antidotul 
tragicului destin uman este poezia. Heidegger afirmă că 
poezia, artele în general („orice artă este poezie”), salvează 
fiinţa, înveşnicind-o. Or Eminescu aplicase acest adevăr în 
veacul anterior, încercând să vindece cu poezie drama 
destinării morţii a omului. Este ceea ce autoarea numeşte, în 
cel mai frumos capitol al cărţii - „Căderea în sus” din abisul de 
neînţeles al fiinţării întru moarte, idee nietzscheană: „Dacă 
muzica nu ar exista, viaţa ar fi o eroare. Ea mă face să cad în sus”.

Or, tragica viziune asupra destinului uman, sfâşietor 
vieţuită de Bacovia, este supusă de acesta de asemenea 
exorcizării cathartice prin poezie. O  poezie care rămâne una 
din cele mai pline de răscolitor adevăr uman din lirica 
noastră şi a lumii.

Ca atare, cartea Svetlanei Paleologu Matta - Existenţa 
poetică a lui George Bacovia - este emblematică pentru 
înfăţişarea prăbuşirii spirituale a vremii noastre, întruchipată 
într-un orfism deosebit de original - în tragismul, 
autenticitatea şi puterea sa de expresie. 

Şi este un act de cultură remarcabil traducerea admirabilă 
(după aproape şase decenii !) a Luciei Olaru Nenati a unei 
carţi, care constituie unicat privind hermeneutica  liricii 
bacoviene.
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cele mai multe ori –, colportor sau iniţiator al unui fel de punere 
în abis, prin care, fireşte, se lărgeşte perspectiva, dar, în acelaşi 
timp, sporeşte, direct proporţional, şi ambiguitatea, cel puţin a 
unor secvenţe, în care aportul halucinatoriului este evident.

Imaginea personajului central şi a vieţii lui se compune, ca 
un puzzle, din toate aceste eşantioane de informaţii, impresii 
sau închipuiri deţinute de un actant sau de altul, uneori 
amintind de cronici, alteori de romanele istorice ale lui 
Sadoveanu ori, în latura extremă, chiar de scrierile urmuziene. 
Din toate acestea se alege, deci, Tache (de catifea) / Costache 
Vlădescu, posesorul unei eredităţi destul de complicate care, în 
corelaţie cu mediile prin care trece şi cu momentul în care 
trăieşte (ca la naturalişti), constituie ingredientele unui ins 
placid, măcar în manifestările exterioare. După propria 
mărturisire, personajul trăieşte între 1800 şi 1848, fiind fiul unui 
boier din Oltenia,  posesorul unui conac la Mălura, căsătorit, a 
doua oară, cu o aventurieră care se dă drept fiica unui boier 
mort de ciumă, în cadrul unei stranii tranzacţii dintre boierul 
Vlădescu – plecat împreună cu un bărbier (unu Şopârlă, care se 
pricepea la lecuirea ciumaţilor mai bine decât la bărbierit) să-i 
ajute pe oamenii atinşi de molimă, fără vreun succes, fiindcă 
rudele îi ascundeau pe bolnavi sau chiar cadavrele – şi 
cârciumarul care-i găzduieşte şi care-l ajută să cumpere un 
mort, primit odată cu fiica îndurerată. Aceasta însă se dovedeşte 
a fi doar o oportunistă, dar rămâne alături de boier, devine soţia 
lui şi mama fiului, de care tatăl nu se bucură prea tare, atât din 
cauza infirmităţilor pe care pare a le avea copilul în primii ani 
de viaţă, cât şi din pricina vremurilor tulburi pe care le 
traversează şi care nu-i dau răgaz să se bucure cum se cuvine de 
ceea ce are, fiindcă e o perioadă complicată, în care calamităţile 
şi epidemiile se ţin lanţ: Şi înainte de ciumă fusese secetă şi 
după ciumă au venit lăcustele sau: În anul 1812. Întâi a fost 
ciuma şi apoi focul. 

La toate aceste nenorociri naturale, se adaugă altele, cu 
nimic mai prejos, provocate de oameni: invaziile pazvangiilor, 
„deraieri” individuale (boierul Vlădescu încrucişează câini din 
rase sângeroase, ca să-i apere moşia de invadatori, dar victime 
ale lor cad şi slugi ale stăpânului sau alţi nevinovaţi) sau 
colective (pogrom, crime, torturi, la adăpostul unor mişcări 
revoluţionare de anvergură, contemporane cu personajele). 
Asemenea vremuri nasc, atrocităţi, scene de coşmar pe care 
naratorii le detaliază, intenţionat sau nu (de pildă, când e vorba 
de imaginile pogromului înregistrate de mintea unui copil), 
între care moartea unor câini ai boierului, otrăviţi de soţia lui, 
îngroparea, la un loc, a cadavrelor atacatorilor pazvangii şi a 
câinilor morţi şi ei în luptă, după ce  le-au respins atacul prima 
oară, imaginea  capului boierului, înfipt într-un par de către cei  
care  s-au întors să se răzbune pentru prima înfrângere, 
incendiind totodată conacul etc. 

După moartea tatălui, pentru Tache urmează o lungă 
perioadă de pribegie, pentru că,de fapt, apatia care îl 
caracterizează poate fi şi ea decriptată tot ca o pribegie printr-o 
viaţă cu siguranţă altfel de cum şi-ar fi dorit-o personajul. 
Fireşte, prima epocă a acestei pribegii e cea mai grea, dar şi cea 

pe care copilul o depăşeşte, poate, cel mai lejer: în casa 
bătrânului spiţer Isaac Herţog, unde îl lasă sau poate chiar îl 
abandonează temporar mama, al cărei spirit de aventură n-o 
părăseşte până la sfârşit. Aici, copilul începe se înţeleagă sau să 
înveţe câte un pic din viaţă: să mintă (că a învăţat să citească, 
dar să spună pe de rost pagini întregi de reţete ciudate ori  
Poemul Medicinei), să citească de-adevăratelea (cu ajutorul 
unui ucenic al spiţerului, care-i dă, pentru cei cinci ani ai lui de 
atunci o carte despre Tilu Buhoglindă), să bea vin (deşi intenţia 
bătrânului spiţer fusese să-i dea un medicament, însă, fiind mai 
mult licoare bahică decât altceva, îl face pe copil dependent 
până îşi dă seama bătrâna doamnă şi opreşte, căzând, mai întâi 
şi ea în capcană, fenomenul), să tacă, să se ascundă ca să-şi 
apere viaţa, să vadă scene cumplite sau altele pe care încă nu le 
înţelege etc. 

Adolescenţa, din care personajul rememorează fragmente, 
secondat de Piticul, fratele boierului Lăpai, unul dintre 
pretendenţii mamei sale, înseamnă începutul sfârşitului, pentru 
că acum îl cunoaşte Tache pe cel care îi va fi asasin. Asaltată de 
peţitori, fiindcă e bogată, văduva boierului Vlădescu îl alege pe 
cel mai neaşteptat dintre aceştia, Mamona cel Bătrân, pe care-l 
ucide mai apoi „guvernorul” fiului ei şi al opusului acestuia (şi 
prin caracter şi prin manifestări şi prin ţeluri, cel de mâna 
căruia va sfârşi inclusiv personajul principal), Vaucher – 
portretizat caricatural, semănând cu profesorul lui Guliţă al 
Chiriţei Bârzoi,  însă, pe lângă canalie, francezul lui Agopian e 
şi criminal. După ce şi acesta, devenit ultimul soţ al boieroaicei-
aventuriere e ucis, urmează ea, iar, ulterior, ultima victimă din 
şirul celor din roman e Tache, nu înainte de a încerca să-şi 
înţeleagă o parte din trecut, mergând pe urmele tatălui, pentru 
a-l întâlni pe fostul lui tovarăş de lecuiri de ciumă, la 
mănăstirea în care acesta a ajun sfânt venerat încă din viaţă, de 
unde se întoarce doar cu nevastă, Flora, o fată dintr-o trupă 
ambulantă de actori, alături de care trăieşte fericit până la 
sfârşit, în ciuda comploturilor de tot soiul pe care i le aduce 
viaţa.

În mare, aceasta e acţiunea, dar accentul se pune în 
principal pe încercarea personajelor şi, în primul rând, a celui 
principal, de a înţelege resorturile a ceea ce a fost şi pe plăcerea 
de a retrăi, prin forţa cuvântului emoţiile drumului străbătut, 
cu atât mai mult cu cât nu mai e nimeni – narator, personaj, 
cititor – preocupat de final, din moment ce acesta a fost 
dezvăluit de la început.  Ca urmare, amintind de Joyce, 
gesturile, reacţiile, totul este disecat, supraevaluat, printr-o 
memorie extraordinară a detaliului (S-a oprit şi, după ce s-a 
întors spre mine, a tăcut o vreme cercetând parcă podele 
gălbui, proaspăt spălate, se mai vedea apa mustind în 
crăpăturile dintre scânduri şi de-a lungul lor până la masa unde 
eram încă aşezat şi înfruntându-i privirea), încât timpul însuşi 
pare a se dilata (ceea ce se realizează şi prin inventarierea pur şi 
simplu a componentelor realităţii imediate, obiecte, gesturi, 
manifestări: Mama a chemat o   servitoare şi a comandat cafele 
proaspete şi apă şi şerbet  şi pe urmă i-a zis că să ia jobenul 
avocatului şi să-l ducă undeva, n-am înţeles unde, dar avocatul 
a zis că mai bine îl pune lângă el pe jos şi mama a zis că bine şi 
servitoarea a ieşit…), căpătând alte dimensiuni, scurgându-se 
altfel decât în mod obişnuit, devenind parcă o anexă a dorinţei 
celor doi, Tache şi Piticul, de a trăi altfel ceea ce deja au trăit şi 
rememorează. Cele două personaje se află într-o simbioză 
insolită, fiindcă Tache a fost cel implicat, în primul rând, în 
întâmplări, şi, totuşi, acceptă completările Piticului, şi chiar 
corijări (Minţi! Spuse Piticul. Nu ai adormit!), fără niciun 
comentariu. Numai boier Lăpai, fratele Piticului, martorul mai 
mult tăcut al discuţiilor interminabile dintre ei, apostrofându-l, 
îl interoghează: De unde ştii toate astea? Sau: Nu ai de unde să 
ştii toate astea. Fără nicio reţinere, acesta îi răspunde, 
accentuând relativitatea faptelor: Nu ştiu! (…) Îmi închipui! 
Ori: pot să mi le-nchipui!

Ironic-parodic-meditativ, glasul-narator, indiferent cui îi 
aparţine, supradimensionează, în relatare o seamă de momente, 
uneori accentuându-le absurdul: – Tu! A spus Mamona cel 
Bătrân într-o doară, Eu aşa aş fi crezut. Şi după ce a privit şi a 
spus „tu”, ca şi când după ce priveşti şi spui „tu”, totul începe 
deodată să fie altfel, totul a început să se mişte şi să fie altfel. 

Deşi Autorul apare ca o necesitate a Personajului – sau 
poate tocmai de aceea – „creatorul” lui nu-i acordă apoi 
libertate totală: îl ajută să spună, îi ia vorba, îl completează şi 
meditează la tot acest joc, insistând adeseori asupra importanţei 
cuvântului, a funcţiei lui recuperatoare, cu deosebire pentru 
memorie: tot drumul(…) nu am făcut decât să vorbim şi, 
vorbind, să înţelegem de ce nu am făcut ceea ce credeam că ar 
fi trebuit să facem.

Receptat, chiar şi de slugi, ca apatic-abulic („E ca şi cum ar 
fi mort”, se gândi feciorul (…) „că dacă n-ar fi mort, ar fi la fel 
ca alţii, s-ar bucura şi el de ceva, dar el nu se bucură de nimic”), 
Tache (căruia Lăpai, ironic, i se adresează la un moment dat: N-
ai vrea tu, Tache, să te scoli şi, dacă tot te-ai sculat şi eşti în 
picioare, să te apleci puţin şi, punându-ţi un ochi la unul din 
capetele lunetei, să-l închizi pe celălalt şi să priveşti?) trăieşte 
între realitate şi fabulaţie, mişcându-se, spiritual, cu 
dezinvoltură, dovezi dintre cele mai pregnante fiind, în acest 
sens, portretele caricaturale pe care le face pretendenţilor 
mamei sale, negustorul grec extrem de gras, avocatul Gingă 
(demn urmaş al lui Rică Venturiano, cu deosebire în exprimare: 
– Fiindcă, spuse avocatul Gingă, educaţiunea reprezintă un 
precept moral al civilizaţiunii) şi, în mod deosebit, apoi, 
francezul Vaucher.

Nu-i lipseşte cărţii lui Ştefan Agopian nici lirismul, vizibil 
chiar din titlu sau din notaţii scurte, ca, de exemplu: Zilele erau 
calde şi galbene; m-am strecurat pe lângă zgomotele slugilor şi 
pe lângă boală; sub şuviţele ploii; o felie de lumină se strecură 
în urma lui; vremea era ca o sticlă; voce iernatică etc., pentru că, 
aşa cum menţiona autorul, polemic, la adresa unei voci care îi 
contesta valoarea operei şi chiar ideea că scrisul său ar fi proză, 
într-un interviu din 2003 (chiar dacă era vorba de volumul 
Fric): poate eu nu fac proză. Poate că am scris un lung poem şi 
asta l-a demoralizat pe (…).

Iar, ca o concluzie, cuvintele călugărului Grigore-cel-Tăcut, 
fost bărbierul Şopârlă spuse lui Tache, rămân de actualitate: Nu 
sunt vremurile potrivite şi nu avem timp niciunul pentru 
multe. 

25CRONICA

Cu cât înaintez în vârstă, dar şi cu cât îmi ataşez la 
propria-mi existenţă armura de bunic, o armură 
construită mai mult după modele din lecturi dar şi 
după cum îmi dictează inima, îmi dau seama că tot mai 
mult mă năpădesc amintirile despre propria mea 
copilărie.

 Constat că o anume tristeţe îmi înfloreşte în suflet şi  
mi se înrădăci-nează printre gânduri.

 O tristeţe  pe care abia acum, după un noian de ani 
care au trecut, o conştientizez cel mai bine.

 Gândul îmi alunecă, uneori cu voie, dar de cele mai 
multe ori fără voie, tot mai des spre bunicii mei pe care 
nu i-am cunoscut dar pe care i-am dus şi îi voi duce 
mereu în suflet şi, pe care mi i-am dorit atâta de mult.

 Dintre cei patru bunici pe care mi-aş fi dorit să-i am 
şi să-i cunosc, bunici cărora să le simt blândeţea simplă, 
a omului de la ţară, mereu preocupat de munca 
istovitoare a câmpului, doar unul dintre ei mi-a 
mângâiat creştetul şi m-a legănat pe genunchi, dar şi 
acesta a avut posi-bilitatea să o facă foarte puţin. Am 
dus prin ani legănatul lui pe genunchi, mai ales atunci 
când mi-a fost greu şi, trebuie să spun, că de foarte 
multe ori mi-a fost greu.

 Ceilalţi  trei bunici ai mei au plecat în lumea celor 
drepţi mult prea timpuriu, lăsându-i pe copiii lor să se 
descurce fiecare cum a putut. Nu a depins de ei această 
plecare. În floarea vârstei, aproape tineri, încă nevisând 
cum ar fi să fie bunici, au plecat fără ca nepoţii lor să se 
poată bucura de ei, fără să-i cunoască măcar.

 Încă nu împlinisem şapte ani şi cel de-al patrulea 
bunic al meu, singurul pe care l-am cunoscut, şi-a luat 
desaga lui, cu merindele din pomeni, şi şi-a început 
călătoria spre ceruri. Îmi amintesc faptul că eram cu 
tatăl meu la câmp şi pe la ora patru după amiază, când 
soarele era încă sus, într-o zi  toridă de vară, am auzit 
clopotul de la biserica din sat bătând într-o dungă. Un 
sunet lugubru de care se fereau toţi oamenii. Deşi nu 
ştiam mare lucru despre moarte am simţit o adevărată 
arsură în inimă. Ceva se rupsese în mine fără să ştiu ce 
anume. 

L-am întebat pe tatăl meu de ce bate clopotul într-o 
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dungă. Nu mi-a răspuns imediat. Dar ceva, un al 
şaselea poate, m-a făcut să-l întreb dacă nu cumva a 
murit bunicul. El a privit în altă să nu-i observ lacrimile 
din ochi. Înţelesesem, fără cuvinte că şi el simţise 
aceeaşi durere. Atunci, pentru prima dată, am simţit că 
bucuria de a avea un bunic s-a frânt, cum se frânge un 
vreasc uscat, călcat în pădure de o fiară sălbatecă.

Am alergat din câmp spre casă. Erau aproape doi 
kilometri dar parcă aş fi avut aripi aşa de repede  am 
parcurs acea distanţă. Nici nu am ştiut când am ajuns în 
curtea casei noastre. Parcă aş fi vrut să-l mai prind în 
viaţă. Nu a fost să fie. Stătea liniştit ca şi cum nici că i-ar 
fi păsat de mine. Apoi lucrurile s-au derulat după 
datină. Eu nu mai reţin decât că în drumul spre cimitir 
stăteam în căruţa trasă de doi boi mari şi, îl mângâiam 
pe frunte. Încă din acele clipe,  am simţit acută absenţa 
bunicilor.

Părea o adevărată povară pe care urma să o tot port 
în suflet de-a lungul vieţii.

 Mereu mi-a fost dor de bunicii pe care nici nu-i 
văzusem pentru că simţeam lipsa gestului, de o bândeţe 
aparte, care te ocroteşte atunci când îţi este mai greu. 

Se spune că bunicii ştiu să preţuiască mai mult 
nepoţii decât ştiu să o facă părinţii şi asta nu pentru că 
părinţii nu i-ar iubi la fel de mult, ci pentru faptul că, 
poate, au,mereu, mult mai multă răbdare. Mi-a fost dor 
de nişte mângâieri cum numai bunicii ştiu să le acorde 
nepoţilor şi de ce nu chiar de  uşoare admonestări, tot 
aşa cum numai ei ştiu să le aplice. 

Cu cât înaintez în vârstă simt nevoia acelor 
mângâieri neîmplinite,  nevoia de acele dojeneli da care 
nu am avut parte. În absenţa bunicilor mi-am construit 
întreaga mea copilărie, în absenţa feţelor lor luminoase, 
cum numai în poveşti poţi găsi. În absenţa bunicilor mei 
mi-am construit nişte bunici imaginari, nişte bunici de 
basm aduşi din basm. Poate că şi din această cauză sunt 
un împătimit al basmelor, al poveştilor citite la gura 
sobei, într-o căsuţă mică şi să ascult vântul năvalnic 
lovind în geamuri. Bunicii mei imaginari, în absenţa 
celor adevăraţi să-şi treacă palmele lor bătucite de 
munca câmpului, peste creştetul meu şi să mi se arate 
din când în când ca şi cum ar fi chiar aevea lângă mine.

 Cu cât înaintez în vârstă şi cu cât devin eu tot mai 
bunic simt mai acută absenţa bunicilor mei.

 Nu e un paradox  în această stare ci doar o stare de 
spirit. Cu cât înaintez în vârstă...

Apărut în 1981 şi reeditat de mai multe ori, romanul lui 
Ştefan Agopian Tache de catifea – Editura Polirom, Iaşi, 2012 –, 
considerat de o parte a criticii literare o capodoperă a literaturii 
române contemporane, dar contestat de alţii, este o scriere 
memorabilă, care se remarcă prin mixarea instrumentelor 
prozei tradiţionale cu ale celei moderne, într-o creaţie a cărei 
originalitate rezidă în mai multe aspecte, legate atât de 
structură, cât şi de conţinut.

         În plan structural, prima deosebire faţă de romanul 
tradiţional pe care o operează este situarea deznodământului la 
început, într-o introducere, încât, această miză fiind depăşită, 
atenţia cititorului urmează să fie capacitată de alţi factori care 
concură la existenţa întregului: Acum când citiţi cuvintele 
acestea (…), sunt mort. Mort şi îngropat şi uitat de multă 
vreme, de atunci, de când într-o zi oarecare din vara anului 
1848, Mamona cel Tânăr mă va omorî. Tot la nivelul acesta 
arhitectural, se distinge conducerea demersului narativ succesiv 
de către naratorul auctorial şi de personajul eponim, încât 
cascada de informaţii venind dinspre ambele instanţe epice face 
ca trama să fie relativă.

         Printr-un artificiu artistic, amintind de piesa lui 
Pirandello, personajul însuşi al  lui Agopian se propune 
cititorului şi, pentru ca acesta să aibă acces la viaţa / drama / 
istoria / povestea sa, are nevoie de un intermediar, Autorul, pe 
care, aşa cum mărturiseşte, momindu-l, întinzându-i pe tavă 
faptele, l-am atras înspre mine. În consecinţă, hotarul dintre cei 
doi – personajul şi autorul – se diluează, idee sugerată chiar în 
titlul unui subcapitol al introducerii: Fapte şi diluări, iar cele 
două voci îşi predau pe rând ştafeta încă de acum, când, după 
ce a cuvântat personajul, exprimându-şi poziţia în legătură cu 
rolul asumat, vine rândul Autorului să participe la captatio 
benevolentiae: … Tache de catifea, cel mort şi uitat, a devenit 
Personaj, iar eu, ambiţionând chiar aceasta, am devenit Autor. 
Şi adaugă: Sau poate că, din oglindă, cineva ca un Dumnezeu 
nemilos ne desenează pe noi ambiţioşii. Nu ştiu. Şi nu ştiu cu 
adevărat nici cine este Personaj şi cine este Autor şi dacă tot ce 
urmează este adevărat sau inventat.

După această flexibilizare a limitei dintre cele două instanţe 
narative, care duce textul în contiguitatea fantasticului, partea 
întâi are o dezvoltare în acord cu estetica realistă, pentru ca, 
ulterior, diegeza să se complice, în primul rând prin bulversarea 
reperelor temporale (Da' de unde ştii tu că fumul iese tocmai 
azi şi nu ieri sau mâine? îl întreabă boier Lăpai  pe Piticul), 
amestecarea planurilor, trecerea de la copilăria, adolescenţa, la 
maturitatea personajului principal şi iarăşi la copilărie etc., ca 
urmare a schimbării naratorului, fără ca aceştia să-şi suprapună 
informaţiile, perspectivele, opiniile. În plus, când relatarea vine 
dinspre personajul principal, acesta e secondat de un alt 
personaj, Piticul, având competenţe multiple: un fel de adjuvant 
al memoriei sau al conştiinţei acestuia, martor – invizibil, de 
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partea bună a întîmplării. Aşadar, mă aşez şi răscolesc 
în mulţimea de planuri, îndoieli, răsturnări de situaţii 
din ultimele săptămîni. Pentru unii, edificiile se înalţă 
cu (prea) multă trudă. Aud în preajmă, pe o bancă, 
şoapte. Sunt prea obosită şi în general nu mă 
interesează secretele şi viaţa altora, aşa că mă adîncesc 
şi mai mult în gîndurile mele.La un moment dat însă, o 
voce feminină grozav de ofensată, întoarce privirile 
trecătorilor: „Fato, mor, nu alta!”. Dau să mă ridic, însă 
una din cele trei doamne (un elev cîndva l-a corectat 
pe bietul poet care comisese, în opinia sa, un grav 
dezacord scriind Trei, Doamne, şi toţi trei !), cam 
greoaie şi cam înzorzonată, mă apucă de încheietura 
mîinii şi caută să-mi explice disperarea lor: a mamei, a 
bunicii, a mătuşii. Mă umflă rîsul, dar nu se 
cade...Bunica şi mama (o brunetă cu sprîncenele 
încondeiate şi privirea şireată) tocmai sosiseră din 
Italia, abia de se întîlniseră toate trei, iar cearta 
izbucnise din cauza nepoţelului lăsat în grija mătuşii. 
Mătuşa, tinerică, blondă, subţire, delicată şi cam 
speriată, nu prea avea răspunsuri la îndemînă. Cică 
degeaba munceau acolo pe brînci, dacă fata asta (sora 
uneia şi fiica alteia, înţeleg) nu poate avea grijă de un 
copil! Ascult preţ de cîteva minute bune o poveste în 
care ele (mama şi fiica adică) sunt personajele pozitive 
ce se spetesc robotind, să aibă de unde-i trimite tinerei 
nerecunoscătoare de toate.Mă uit la ele mai bine, le văd 
rotunjoare şi strălucitoare şi-mi spun că trebuie să aibă 
o rezistenţă fizică şi sufletească de invidiat! Eu nici n-
apuc să deschid gura, că tînguirile se rostogolesc într-
un ritm care mă face să uit de program, de probleme, 
de pîrdalnicele gînduri. Reuşesc să îngaim în cele din 
urmă cîteva vorbe, mai mult încerc să îmi creez culoar 
pentru a ieşi din încurcătură, însă primesc îndată o altă 
explicaţie stufoasă, pe care n-o ascult în întregime, că 
mă umflă rîsul de-a binelea: nepoţelul avea 19 ani(!), 
trebuia să fi terminat liceul, dar fata, neglijentă, 
cheltuise banii, nu le spusese niciodată de vreo 
problemă, aşa că acum, „nu tu şcoală, nu tu facultate, 
am ajuns de rîsu' lumii, parcă-i Goia ăla a lu' 
Eminescu!”. Bineînţeles că, îndată ce-am auzit pricina 
gîlcevii, mi-am dosit cele cîteva cărţi cu teste pentru 
bacalaureat care se zăreau prin mapa transparentă, dar 
se pare că doamna înzorzonată pusese deja ochii pe 
ele, aşa că n-a ezitat să-mi turuie despre importanţa 
unui asemenea examen, despre cariera de avocat a 
nepotului, despre cît e de sensibil şi de marcat de 
situaţie.Nu pot ierta nici această intervenţie, pentru că 
Dramaturgul îmi serveşte fără preget: „Cititorul 
trebuie să ştie că madam Caliopi Georgescu are trei 
copii — Virgiliu, Horaţiu şi Ovidiu Georgescu. Virgiliu 
este în anul al treilea la Facultatea de drept, Horaţiu în 
al doilea, şi Ovidiu vrea să intre în anul întîi, la aceeaşi 
facultate. Ovidiu trece acuma examenul sumar de 
şapte clase liceale, şi, cu toată bravura lui, pe cît spune 
cocoana Caliopi, după ce a biruit toate obiectele, s-a-
nţepenit la Morală.

— Închipuieşte-ţi, zice mama emoţionată. Să-l 
persecute pe băiat! să-i zdrobească băiatului cariera!... 
Cum este el simţitor, e în stare să se prăpădească... Ştii 
ce mi-a zis? „Mămiţo, dacă pierz un an, mă omor!..." E 
în stare, cum e el ambiţios... închipuieşte-ţi, să-i dea 
nota 3, şi lui îi trebuie 6... Şi la ce? tocmai la Morală... 
Acu, dumneata îl cunoşti pe Ovidiu de cînd era mic... 
Ştii ce creştere i-am dat!...

— Ei! Bravo!” (I.L.Caragiale, Bacalaureat). Îmi vine 
în minte un fragment propus spre rezolvare într-un 
test, secvenţă în care era vorba de glisarea într-un plan 
ireal a personajului-narator şi parcă încep să mă simt 
asemenea lui. Fără îndoială, nu-i dau dreptate lui 
Lovinescu, criticul care prevestea operei lui Caragiale 
o inevitabilă perimare. 
Iaşi, 4 noiembrie 2012

Îmi iau în serios statutul de discipol şi traduc un 
fragment (generos) din textul intitulat El lucero del alba/ 
Luceafărul de dimineaţă. Înţeleg că sarcina pe care o 
avem e aceea de a ne compara munca noastră cu aceea 
a traducătorului, pentru a ne descoperi minusurile şi a 
ne bucura de eventualele plusuri.Mă opresc asupra 
începutului: „Desde el siglo XVIII los europeos se 
examinan sin cesar y se juzgan. Este desmesurado 
interes por ellos mismos no es simple narcicismo: es 
angustia ante la muerte”. „Ante la muerte....ante la 
muerte....” 

Tu vino numai cînd răsare
Înlăcrimatul soare de octombrie
Din oul văruit cu nouri, 
Clocit în calde veşnicii, 
Pîndeşte cumpăna din care
Se lasă-n jos cuminte -
Atunci
Poţi, chip de om purtînd, 
Să vii! 
Iaşi, 28 octombrie 2012

Am ajuns să mă pîndesc ca un vecin furios, ca un 
duşman, ca un vînător de recompense. Abia daca mă 
mai întîlnesc printre miezurile încîlcite ale zilelor, abia 
dacă mă mai zăresc, abia dacă mă mai înţeleg. Nu mai 
ştiu cine e cea care îmi răscoleşte dulapurile, care îmi 
deapănă gîndurile, care îmi răsfoieşte filele cărţilor 
aşezate de prea multă vreme în turnuri înalte de-acum, 
gata să se prăbuşească. Tot ea e cea care mi-a aruncat 
voalul de mireasă, cizmele pe care mă amăgeam că le 
voi mai purta cîndva, teancurile de procese verbale, 
promisiunile greu de ţinut...M-am uitat strîmb, dar 
pînă la urmă i-am dreptate. Ea are mai mult curaj ca 
mine. Bate serile holurile facultăţii, rămîne la birou 
pînă tîrziu în noapte. Între foile ei cu notiţe, textul lui 
Esteban Echeverria, El matadero, încărcat de observaţii; 
îl citesc şi eu în grabă, ca să descopăr  „la mezcla 
fascinante” de costumbrism, realism, naturalism, 
romantism şi totodată o lume caracterizată prin 
violenţă şi brutalitate, reflectate adesea cu sarcasm şi 
ironie. 
Iaşi, 30 octombrie 2012
Cuvîntul veşted în orbită de gînd
îşi cheamă silabele,
le varsă-n pămînt
mi-e limba ca iasca,
mi-e gura o lume
de sunete goale, sparte, nebune...

Iaşi, 31 octombrie 2012
Mă încăpăţînez să merg la cursuri. Seara, trupul 

vlăguit se adună sub plapumă şi se prăbuşeşte în 
somn, fără să mai poată duce la capăt vreun plan 
pentru ziua următoare ori să mai arunce un gînd către 
cele multe adunate peste zi. Aş vrea să visez că zbor. E 
cel mai frumos vis al meu, cel mai drag, preţios, cel în 
care mă regăsesc şi acum. Am uneori senzaţia că 
sufletul meu a rămas cu aceleaşi veşminte pe care le 
purta în urmă cu peste 30 de ani. Nu mai am cînd, dar 
m-aş refugia pe aceeaşi creangă de măr, să mă uit peste 
acoperişul tuturor caselor din satul-pădure, nu mai am 
aceeaşi îndemînare, dar mi-aş încrucişa braţele şi acum 
de trunchiurile salcîmilor cărora le ajungeam în doar 
clipe în vîrf, să le fur florile pe care credeam că o să le 
mănînc (le voi fi gustat, dar în realitate cred că le 
mîncau raţele gălăgioase şi nesătule), nu se mai cade, 
însă aş reface traseul de peste un km, iarna (care în 
cartierul meu drag ţinea o jumătate de an sau şi mai 
mult de atît!), pe sania ce se strecura printre camioane 
şi înjurături, la mare întrecere cu alţii, băieţi şi fete, 
fiecare pregătit de muştruluiala care venea musai la 
vreme de seară.  

Mă încăpăţînez să merg la cursuri; mi-e bine în 
pielea învăţăcelului care poate să chicotească, să nu 
ştie, poate să greşească, să nu se concentreze, poate să 
se amuze, să nu accepte, să se mire... Traduc, cuminte, 
din Benito Pérez Galdós: “La sociedad en que yo me 
crie era, pues, de lo mas rudo, incipiente y soez que 
puede imaginarse...”.   Îmi trec prin minte multe 
chipuri de elevi purtînd amprenta societăţii cotropite 
de aceleaşi tare. Şi totuşi suntem la atîta distanţă în 
spaţiu şi în timp! 
Iaşi, 1 noiembrie 2012

Nu pot spune că mă scald într-un ocean de fericire. 
Chiar şi aşa, găsesc întotdeauna ceva mai bun de făcut 
decît să reazem un perete şi să (mă) plîng. Frămîntînd 
atîta trupul unei zile, am, fără îndoială, mai multe 
şanse ca altădată, cînd eram mai îngăduitoare cu mine, 
să descopăr cîte şi mai cîte. Nu sunt cine ştie ce 
experienţe, însă mai alungă o umbră, mai nasc un 
zîmbet. De pildă, îmi trag sufletul în parc, după un 
program încărcat şi înaintea unuia aşijderea. Mă întreb 
dacă merită, dar alung repede gîndul, pentru că, 
oricum, nu mai am ce schimba. Evit să spun 
resemnare, atîta vreme cît nu am am recurs la un refuz 
categoric, aşa că  mai degrabă încerc să văd care e 

Motto: “Vrei să cunoşti lumea? Priveşte-o de aproape.   
Vrei să-ţi placă? Priveşte-o de departe."           

 (I.L. Caragiale)
Iaşi, 22 octombrie 2012
În ochiul ei livid,
un chip
nu ştiu
ce-ar trebui
să simt
de-ar fi al meu
de unde
izbucneşte-această
recunoaştere
şi de s-ar arăta 
chipul fratelui meu
ori al surorii mele,
de unde,
de ce 
şi cum
m-aş recunoaşte,
dacă nu cumva 
ea sau el
n-ar fi
tot eu
Iaşi, 23 octombrie 2012

Simt nevoia să-mi amintesc că sunt, cum sunt, pe 
unde sunt şi poate mă mai dumiresc şi de ce sunt. În 
ochiul cel mare al lumii nu preţuiesc mai mult decît o 
gînganie (ca aceea pe care a strivit-o fără vreo mustrare 
de conştiinţă, între palmele mari, nea Traian, adus de 
mama să-i ridice o magazie pentru lemne). De fapt, 
ochiul cel mare al lumii n-o fi nimic altceva decît ochii 
tuturor gîngăniilor acestora care au scăpat de palmele 
cele mari ale lui nea Traian (şi pe care le importa un 
pepino că altele n-au mai apucat să vadă soarele)! Şi în 
viermuiala neostoită în care, dacă ne-am uita acasă 
masca, am putea-o împrumuta în grabă pe a colegului 
care merge să-şi ducă unchiul la spital (sau la gară, la 
aeroport, la azil, ce mai contează), Procust îşi cam face 
mendrele, aşa că, fiecare îşi rupe unghiile, îşi 
înfierbîntă -pînă-i sîngerează- palmele, se caţără, pune 
piedici, mai dă un ghiont, mai ţipoteşte, ca să  se poată 
lungi, lăţi, cocoşa, ambala, da peste cap exact atît cît 
trebuie. Cît trebuie? Ei... Unora le iese. Cum de le iese? 
Ei...  

Motto:“Pero ¡cuánto calienta el alma una frase, un apretón de 
manos a tiempo¡ Hasta la vista” (Rubén Darío) 

Iaşi, 25 octombrie 2012
Pleacă şi octombrie cu geamantanele doldora de 

întîmplările noastre, de înstrăinările noastre, de tăceri, 
de amaruri, de nimicnicii...

Cu naturaleţea proprie celor pe care poezia i-a ales 
(„Cum am devenit poet? Aş fi tentată să răspund: 
născîndu-mă” se destăinuia poetesa cîndva), Ana 
Blandiana îşi asumă trecere, nostalgii de octombrie, 
spaima de moarte, inefabilul iubirii (

:
Aşteaptă să vină 

octombrie)
Aşteaptă să vină octombrie.
Aşteaptă să treacă
Tulburea fugă de moarte
Ascunsă în rut, 
Neroada furie a creşterii
Şi coacerea oarbă.
Aşteapta pînă creanga
Se leapădă de fructe
Şi fiara îşi uită
Puiul crescut.
Rămîi în cer
Pînă cînd ziua
Are curajul să se umilească, 
Punîndu-se cu noaptea
Spate-n spate
Să vadă cine-i mai înalt
Şi noaptea gingaşă se-apleacă
Spre a părea
Egale şi surori.
Nu te-apropia
Pînă te cheamă
Sînge stîngaci
Ca să cobori.
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literatură universală
Gânduri în lumina umbrei 
sau
Vis despre-o oglindă magică cu mii de feţe

„Bărbatul cu umbra sa
Căciula cu umbra sa
Stejarul cu umbra sa
Muntele cu umbra sa
Cuvântul cu lumina sa”

Nezir Prokshi, Oglinda magică, fragment 
 

Când am citit prima dată volumul lui Nezir Prokshi am 
remarcat întâi felul în care a construit un anume tip de 
imagine, ca şi cum ar vedea lumea într-o oglindă „magică” 
(sintagmă pe care o foloseşte, de altfel, în volumul său), dar nu 
cu două, ci cu mai multe feţe destul de dificil de separat. Dar 
să spunem că una ar fi mai mult întoarsă spre sine, alta care 
arată lumea aşa cum se vede prin ochii lui, o alta în care 
prezentul şi trecutul se întretaie la colţ de drumuri, de dorinţe 
şi de interese şi de umbre, o alta care … Ca şi cum, 
extrapolând, am avea de a face cu reflectarea nu duală, ci 
multipolară a sinelui autorului faţă cu lumea din care face 
parte.

Toate aceste „feţe” ale oglinzii sunt colorate în nuanţele 
(sau sub semnul nuanţelor) unor cuvinte care se repetă, uneori 
în construcţii metaforice simple, alteori cu sublinieri aparent 
obsedante, altele mai reuşite, altele mai puţin, poate chiar 
forţate. La o repede privire, constatăm o tendinţă şi spre 
„saturnian”, de pildă umbră/ umbrit se repetă în această 
selecţie de 60 de ori, de 22 de ori noapte (de alte cam 10 ori 
întuneric – care „sugrumă respiraţia”), de 19 ori zi, de 15 ori 
alb… Apoi, pe un alt palier – piatră/ pietre, pietriş de 28 de 
ori, de 12 stâncă (căci „stânca/ din interior a adus/ lumină”), 
de 11 ori munte, de 11 ori pământ – 8 cer. Apoi de 13 ori vis…

Autorul are, aşadar, puterea de a face cuvintele să 
„respire” o anumită imagine, dar, cu mai multă atenţie, ar 
şterge impresia de tablou uneori „neterminat”, sau căruia pare 
că îi lipseşte o anume finalitate ori pare construit din nuanţe 
prea „criptate”. Trebuie spus că are destule poeme 
convingătoare, reuşite, fapt care subliniază ce am scris mai sus. 
Altfel spus, poate „vedea” acea „idee lirică”, şi în sens 
hegelian, pe care o transpune sub semnul unei dezvoltări 
uneori inegale, alteori plăcută lectorului, fiind şi lipsită de 
resorturi interne tensionate, contradictorii, dar nu abstrasă din 
siajul frământărilor lăuntrice. Ce trebuie însă în primul rând 
remarcat este capacitatea de a realiza expresii poetice, de multe 
ori cu amprentă personală. Unele poate sunt forţate, altele nu 
foarte clare, dar de cele mai multe ori sunt interesante, de o 
frumuseţe aparte – albuşul pietrei, inima pietrei, „pietrele să 
devină primăveri”. Există şi un „timp al pietrei” în viziunea sa, 
vorbeşte despre naşterea, trezirea sau ochii umbrei, chiar şi 
despre o lumină a umbrei, drumurile umbrelor („drumurile 
umbrei lâncezesc/ în scorbura zorilor”). Sau citim că „umbrele 
se vor aprinde/ la lumina lunii”. Sau: „nebunia nopţii/ se 
zbate/ în scorburile părăsite/ de fuga şoarecilor”; „timpul 
întunericului a fugit/ umbra călătoreşte/ printre paşii uimirii”; 
„s-a ofilit cuvântul/ umbrei în umbră”. 

O altă latură pe care o remarcăm este legătura cu limba şi 
trecutul neamului („nici pe pământ, nici în cer,/ 50 de secole 
Dardanie/ 2000 de ani Ilirie/ o sută de ani Albanie”), cu 
locurile natale, din „Durres, până-n munţii din nord/ ai 
Câmpiei Mărului şi Boemei,/ Marea Ionică – Ceamuria”. 
Locuri care par, în viziunea sa, parte din trupul unui „regat” în 
care „frunzele au crescut pe piatră/ în timp ce stăpânim 
imaginile soarelui/ în lumina umbrei cu plete de zăpadă”. 
Locuri pe care, se vede, dragostea autorului le mângâie cu 
degetele mai multor poeme, între care, de pildă, Vijelie cenuşie. 
Un alt poem în care dragostea respiră din „umbra cuvintelor” 
este cel despre mama, „cu faţa precum soarele”, mama care, 
spune autorul, „ţineai pe buze Izvorul Setei/ ca să stingi setea 
verii./ Ce multe poveşti şi cântece ştiai/ mamă, despre viaţa şi 
munte”. Sau, spuneam de poemele în care reuşeşte să fie un 
poet care dă încredere, care are forţă – unul dintre acestea este 
Mâinile moşului, cel care „toată viaţa/ a ţinut în pumni/ 
pietriş/ în somn se făcea basm/ ziua trăgea cu puşca/ apoi îşi 
aprindea ţigara/ la flacăra fulgerului”. 

Concluzionând, aşa cum se vede din această selecţie 
transpusă în limba română de Baki Ymeri, avem de a face cu 
un poet care are forţă de creaţie, şi de la care putem avea 
aşteptări.

Poezie contemporană japoneză
Pagini despre poezia japoneză modernă

Între alte cărţi de poezie japoneză apărute la noi se află şi 
Poeţi din Kansai. Antologie de poezie japoneză contemporană, 
traducere, prefaţă: Ion Cristofor, Ed. Napoca Star, 2004 şi 
Poeme incandescente. O antologie de poezie japoneză 
modernă a Asociaţiei Poeţilor din Kansai, traducere din 
engleză: Victor Ştir, Ed. Europress, Bistriţa, 2004. În acelaşi 
context putem discuta şi despre acest volum. 

Citind cele două colecţii cu poezie din Kansai, notam că 
nu trebuie să omitem faptul că Japonia a străbătut, cu 
precădere după război al doilea război mondial, un drum care 
a dus la schimbări esenţiale, azi japonezul fiind perceput de 
mulţi îmbrăcat occidental, când este cazul, şi să trăiască în 
familie după tradiţie, având de fiecare dată când a fost nevoie 
forţa să impună vechile zaibatsu la nivel mondial, sub forma 
unor concerne industrial-comerciale moderne şi extrem de 
mobile. 

Balcanica

Reiterăm că şi în literatură au fost schimbări, în conexiune 
cu socialul. În mare, dincolo de păstrarea legăturilor cu 
tradiţia, putem vorbi şi despre un adevărat curent dinspre 
Occident, despre contactul cu poezia din Europa şi America. 
Între anii 1930 – 40 regimul militarist a strangulat practic 
literatura. Şi în cazul poeziei, mai ales haiku, dar nu numai, au 
fost probleme. 

După război trendurile mai vechi şi-au reluat cursul. Au 
revenit în atenţie scriitori de talia lui Tanizachi Junichiro (cel 
mai cunoscut roman Tade-kuu Mushi/ Unii preferă urzicile, 
1928; pentru el Tokyo şi Osaka erau simbolurile a două lumi 
în conflict în Japonia, tradiţională şi modernă. Sau laureatul 
Premiului Nobel pentru literatură din 1968, Yasunari 
Kawabata (1899-1972; cel mai cunoscut roman al său, Ţara 
Zăpezilor, a fost tradus şi la noi). Sau, poate cel mai cunoscut, 
Yukio Mishima (1925-1970), cu viaţa la fel de spectaculoasă 
ca şi creaţiile sale, sfârşind într-o sinucidere rituală. Apoi, 
dacă ne referim la aceeaşi temă, în 1994 autorul de proză 
scurtă Oe Kenzaburo (n. 1935) aduce al doilea Nobel în 
Japonia. Apoi scriitori ca Murakami Ryu sau controversata 
Yoshimoto Banana, care discută teme ca incestul, 
lesbianismul, moartea, probleme ale societăţii japoneze 
moderne.

Emil Eugen Pop a tradus din limba japoneză, în afară de 
acesta, alte câteva volume (

Antologia aceasta realizată de Emil Eugen Pop reuneşte 
creaţiile a 26 de poeţi din secolele XIX şi XX. Sunt autori 
născuţi/ educaţi în varii locuri, care au avut activităţi şi 
educaţie din cele mai diverse, de la misionari creştini, editori, 
jurnalişti cu studii de literatură europeană/ occidentală, 
fondatori de reviste, promotori ai unor mişcări ş.a. De altfel, 
scurtele note biografice de la finalul antologiei oferă o 
imagine din acest punct de vedere.

Regăsim stiluri/ tematici, moduri de abordare de facturi 
diverse. Yukio Haruyama, cu poemul Sat natal: „mă cufund în 
regrete şi praf/ dus pe gânduri ca titirezul// mă bate dorul de 
casă de turlă/ inima e tristă şi grea ca o sapă”, aduce aminte şi 
de vechile poeme în stil haiku, prin atmosferă, ca şi Fuyuji 
Tanaka, cu mai multe poeme ale sale, Albastru, drumul 
nocturn ori  Băile Tazawa, dar poate mai ales Lună nouă: 
„plăticii pescuite noaptea din mare/ luna nouă îi va rămâne 
veşnic în ochi”. 

O imagine a transformărilor Japoniei, a problemelor 
sociale pe care le-au generat aceste schimbări, de pildă, în 
poemul Fuji, al lui Mitsuharu Kaneko: „ca un vraf de cutii 
suprapuse/ această Japonie supărător de îngustă// suntem 
număraţi în tot locul/ ca ultimii bănuţi de calic// apoi 
recrutaţi”. Kutarou Takamura spune despre ce fel de 
schimbare a ţării e vorba în Veşti: „Din temelie, Japonia e alta/ 
[…] Va să zică prefacerea la care au pus umărul alţii/ (Numită 
reeducare a ţării) […]/ Lumea nouă de acum, atât de vioaie, E 
rod nu al propriei strădanii,/ Nici al dorinţei adânci pân' la 
jertfă/ Ca o explozie lăuntric, precum visai”.

Nu lipseşte nici catastrofa nucleară de la Hiroshima, în 
fragmentul din Sub acelaşi cer, poezie reportaj de la 
Hiroshima, intitulat Domul atomic: „Înconjurat de sârmă 
ghimpată, domul atomic îşi odihneşte umbra dimineţilor în 
valurile pârâului. Pe spirala scării încolăcite, cu umbra 
pironită în tufişuri, se zăresc tălpile celor urcaţi la cer în ziua 
aceea.” 

Un tablou interesant al unui colţ din peisajul poeziei 
moderne japoneze. 

Poezie japoneză modernă, antologie, prefaţă, note, prefaţă şi versiune 
românească de Emil Eugen Pop, Editura Univers, 2003, 172 p.

Poezie contemporană de limbă armeană

Vardan Hakobyan
Vardan Hakobyan s-a născut în anul 1948, în Qaring, 

Hadrout, regiunea Artsakh, într-o familie de profesori. A 
absolvit Institutul Pedagogic din Baku, în 1969, începând să 
lucreze imediat în Stepanakert, la un ziar local, unde ţinea 
rubrica de cultură. Are un doctorat în filologie, este rector al 
Universităţii Grigor Narekatsi. A publicat mai multe cărţi de 
versuri. Este editor, scriitor, membru al Asociaţiei Scriitorilor 
din regiunea sa.

Ramificaţie

Singurătatea
a fost primul sentiment pe vare l-a simţit Adam
din prima clipă a naşterii lui

Eva s-a născut din singurătate.
Singurătatea este mama Evei.

Neînţelegere

O mână a lunecat pe faţa mea
să-mi şteargă lacrimile…
Dar în loc să-mi şteargă lacrimile
mi-a furat ochii…

Loc de naştere

Depărtarea şi-a deschis petalele
Şi visul a coborât acolo.

Mi-am dat sufletul violetelor

Poezie Japoneză Contemporană/ 
Nihon Gendaishi, antologie, 1984, Confesiunile unei măşti/ 
Kamen no kokuhaku, de Mishima Yukio, 2003, Balada de la 
Narayama/ Narayamabushikou, proză scurtă de Fukazawa 
Shichiro, 2006, Scherzo-ul vrăjitoarei/ Mahouzukai no 
sukerutso, proză scurtă de Fukazawa Shichiro, 2006, Femeia 
nisipurilor/ Suna no onna, de Kobo Abe, 2007) şi a publicat 
un volum personal, Criza'n teme niponoclaste. 

şi pietrele au început să zâmbească.

Drumul e un început al fiecărei clipe:
continuarea este… incompletă.

Am căutat peste tot,
şi lumina sugerează plopilor
un cer.

Crăpăturile de pe mâinile 
bunicului meu plugar
jelesc în palma mea.

Florile cresc doar acolo
unde inima doare.

Fiece pas – care mă aduce la tine –
mă depărtează de tine
cu mii de mile.

Cea mai mare distanţă este
de la aripă – sus către inimă
când porumbiţa nu zboară.

O floare îşi deschide petalele
şi depărtarea devine un loc de naştere.

Hrant Alexanyan
Hrant Alexanyan s-a născut în 1961, este doctor în filologie 

şi, din 1983, s-a dedicat exclusiv literaturii şi jurnalisticii. A 
publicat 10 cărţi de versuri, dar şi numeroase eseuri, articole, 
traduceri. Poemele sale au fost traduse în mai multe limbi, 
între care rusă, engleză, persană, ucraineană, bulgară, română 
etc. Prima dată în România a fost publicat în revista Kadō, la 
Iaşi.

Zidurile străvezii ale tragediilor

Zidurile străvezii ale tragediilor
se ridică strat după strat –
radiind ca zăcămintele de uraniu.
Unde pot fi găsite
măştile de salvare de fericirea sinceră?

O puşcă trage, atât de abrupt şi dintr-o dată,
doboară
istoria cântătoare, Domn şi păsările.
Câteva ţări străvechi leşină
Din puternicele lovituri ale complotului,
petrecerea negustorilor de aur
e tot mai mare zi de zi,
umbrele stăpânilor care avansează singure pe pământ
scobesc vaduri pentru vărsare de sânge.

Ziua e ca un triunghi al Bermudelor unde
dispar pământul şi galaxiile.

Zidurile străvezii ale tragediilor
inventează o imagine perfectă a labirintului –
şi ei, care caută o scăpare,
doar îmbogăţesc culorile lui cu suferinţele lor…

Karine Fatyan
Karine Fatyan s-a născut în 1982, în Mets Tagher, 

Hadrout, regiunea Artsakh. A absolvit filologia în 2007. Scrie 
poezie şi proză, a publicat şi articole, eseuri, interviuri în diverse 
reviste, ziare.

*
După ce mi-ai spus adio
A plouat o săptămână
A plouat din greu…
De parcă natura ştergea amintirile cu noi.
Ea erai tu.
Plângeai.
Ţi-am văzut ochii umezi în ploaie
Şi privirea ta era atârnată de mânerul uşii mele.
M-am uitat pe ascuns de multe ori…
Nu ai putut să te gândeşti.
Altfel, de ce soarele refuză să ne zâmbească mie şi lumii?
Mi-am păstrat lacrimile strâns între dinţii lui
Şi, avar, pic după pic, zi după zi
Au curs din cer întreaga săptămână…
Nu ai putut să te gândeşti.
Şi mândria ta e ciudat de prostuţă.
Mă face să râd,
Şi mă face să-mi lipseşti.
Nu ai putut să te gândeşti.
Ploaia te-a trădat.
Cred asta.

Tatev Soghomonyan
Tatev Soghomonyan s-a născut în 1979, în Berdashen, 

regiunea Martouni, Artsakh. A absolvit facultatea de filologie 
în 2002, şi un doctorat, în 2011. Scrie poezie, proză, articole. A 
publicat mai multe cărţi de versuri. Lucrează la Universitatea 
Grigor Narekatsi, unde este lector universitar.

*
Iubirea nu moare, iubirea este ucisă
Lacrimile mi-au făcut faţa canava din nou
Au luat cele mai bătrâne şi mai vechi culori
Şi au început să schiţeze cu cruzime
Pensula lui Dali cu greu ar fi putut desena
Atâta tristeţe nebună.
Nu mai sunt capabilă să port culorile astei palete, deloc.

prezentare şi traduceri Marius CHELARU
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degustări cultural - literareEliberînd lumina, luna şi soarele  
îşi schimbă locul în suflet, în aerul 

1devenit indiferent

Somelier de serviciu,

Alexandru Dan CIOCHINĂ
1 Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele 
aflate în colecţia autorului.
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Bucovina Literară, nr. 7-8(257-258), se deschide cu un poem oferit 
de Cassian Maria Spiridon (Cu zeii împreună): „sîntem sub soarele 
încins/ al anotimpului iubirii/ trupuri şi suflete/ cu zeii împreună”. 
Invitatul revistei este Petru Ursache, care, într-un interviu realizat de 
Alexandru Ovidiu Vintilă („Există România profundă...”), se confesează: 
„Comunismul, în desfăşurarea lui asiatică, aşa cum l-au cunoscut 
părinţii şi profesorii şi generaţia mea, a însemnat apocalipsa în cel mai 
copleşitor şi cutremurător înţeles, fără egal în seria cunoscută de fabulaţii 
ale imaginarului negru. Cînd se spune că, în epoca modernă realitatea 
bate ficţiunea, la orînduirea comunistă se face referinţă, fără îndoială. 
Dante a rămas mult în urmă cu infernul său”. Matei Vişniec 
(„Cabaretul cuvintelor”), Ioan Holban (Tristă lume, dezmăţată paradă), Adrian 
Dinu Rachieru (Despre „Romanul de afaceri”), Isabel Vintilă (Avangarda – 
jertfa Gulagului), Ion Beldeanu (Despre Ion Creangă), se citesc cu interes, 
alături de Gheorghe Grigurcu (Etica poemului), Radu Mareş (Ce nu se 
vede), Radu Aldulescu (Care din noi e nebun şi vrea să arunce pe celălalt?), 
Al. Cistelecan (Iulian Boldea poet) şi Liviu Antonesei (Trei poeţi din Ţara 
Fagilor).

Boem@, revista gălăţeană de literatură şi artă, nr. 41-42-43(iulie-
august-septembrie), debutează cu un grupaj de poezie propus de 
Mihail Gălăţanu: „Mîine va fi vineri. Va fi o zi însorită sau va ploua./ 
Voi fi mort sau viu./ Voi iubi sau voi scrie./ Voi muri pe măsură ce 
voi uita”. Paginile oferite de Gabriela Mihalache (Sinuciderea femeii în 
romanele lui Liviu Rebreanu), Ştefan Mureşanu (Plînsul bacovian şi revelarea 
motivată a unei descărcări interioare), Mihaela Rădulescu (Teatrul Cocăi Farago 
– între şarjă caricaturală şi ironie pamfletară) se citesc cu interes, dimpreună 
cu paginile asumate de Cosmina Cosma (Eseu despre cuvînt), Patricia 
Lidia (Arta şi dilema traducerii), Radu Danielescu (Jurnalul unui demnitar), 
sau Livia Ciupercă (Poezia ca spectacol feminin şi tandru). Poezie multă şi 
decentă ne este oferită de Petre Rău, Aurel M. Buricea, Liliana Tirel, 
Luca Cipolla, Ionuţ Caragea şi Traian Vasilcău. 

„E foarte multă, ciudat de multă linişte-n mare, – / inima mea pe 
ţărm/ e singura care face zgomot” scrie Ion Pop în Caiete Silvane, nr. 
7-8(90-91), acolo unde am citit cu emoţie grupajul dedicat, in memoriam, 
profesorului Liviu Suciu. Poezia de calitate (Alice Valeria Micu, Müller 
Dezsö, Viorel Mureşan, Papp Attila Zsolt, Florin Parfene, Viorica 
Mureşan,  Pethes Mária, Ion Piţoiu-Dragomir, Luca Cipolla, Lucian 
Scurtu, Alexandra Mureşan), alături de textele semnate de Viorel 
Tăutan (Paris – visul etern), Imelda Chinţa (La noi – matricea simbolică a 
fiinţei de pretutindeni), Anton Criste (Al treilea cardinal român), Carmen 
Ardelean („Fabrica de iarbă” – în insolvenţă) şi Grigore Croitoru (Shalom, 
puiule) se citesc cu folos. 

„Dedicăm numărul de faţă al revistei investigării fenomenului S. F. 
Românesc, aşa cum poate el fi perceput în vara fierbinte a anului 
2012” – scrie Mircea Mihăieş pe prima pagină din Orizont, nr. 8(1559), 
pentru a continua: „Demersul nostru nu e nici exhaustiv, nici obiectiv: e 
suma unor limitări şi-a unor subiectivităţi, dar, mai presus de orice, a 
unor pasiuni. [...] prozele, eseurile şi ilustraţiile pe care vi le propunem 
sunt parte a unui proiect în curs, în al cărui succes ar fi imprudent să 
nu credem şi păcat să nu-l sprijinim”. Semnează, între mulţi alţii, Cornel 
Ungureanu, Marcel Tolcea, Cornel Robu, Cătălin Badea-Gheracostea, 
Viorel Pîrligras, Mircea Opriţă, Ioan Andreiescu, Geoge Ceauşu, Mircea 
Boboc, Marian Mirescu. De citit şi interviul realizat de Cornel Secu cu 
Mariano Martin Martinez („S. F.-ul, o poartă spre România”).

În Axis Libri, nr. 16, septembrie 2012, lecturi plăcute, agreabile, ne 
prilejuiesc paginile semnate de Alexe Rău („Valorile bibliofile şi condiţia 
noastră de neam” – partea a doua), Violeta Moraru (Evaluarea cărţilor de 
patrimoniu în Biblioteca «V. A. Urechia» Galaţi), Mihaela Bărbulescu 
(Comunic, deci citesc sau despre cum se mai citeşte în ziua de astăzi), Eugen 
Drăgoi (Cea mai veche biserică din Frumuşiţa), Adrian Dinu Rachieru (Ion 
Hadîrcă: intrarea în sonet), Ivan Evlampie (De la naţionalizare la relocalizare), 
George Motoi (După 20 de ani), Cezara Adamescu (Un timp al trăirii şi 
unul al mărturisirii), alături de poezie de calitate (Vasile Manole, Traian 
Vasilcău) şi de loc în ultimul rînd recenzii şi cronici literare asumate de 
Simona Milica, Leonica Roman, Mircea Marcel Petcu, Corneliu Panait, 
Ada Tăbăcaru, Ionel Necula, Theodor Codreanu, totul în condiţii grafice 
de excepţie.

„Pieduţi ca-n desiş de păduri.../ Lampă, tu, raza-ţi arunci/ pe 
ecranul de var. Luminezi/ Umbre unite, prelungi.../ Din provensali 
trubaduri/ Tu îmi reciţi... Mai păstrezi/ Cristalul acelor amiezi?” scrie 
Adrian Popescu în Tribuna, nr. 240, 1-15 septembrie 2012, într-un 
admirabil grupaj de poeme. Editorialul lui Ion Pop („România încotro?”), 
Ovidiu Pecican (Retrospectiva eşecurilor literare), Clara Mareş (Ion D. Sîrbu şi 
zidul de sticlă. Decameroanele uni atlet al lucidităţii), Ion Bogdan Lefter 
(Corabia cu cărţi), Sergiu Gherghina (Incertitudinea dăunătoare) constituie 
lecturi incitante, alături de Datev Agopian (Despre istoria şi viaţa armenilor 
din Transilvania), Vasile Radu (Locuri ale artei contemporane. Bienala), Ion 
Buzaşi (Centenar cardinal Alexandru Todea. Două cărţi omagiale), Mircea 
Popa (Ovidiu Pecican - polemistul) şi Virgil Stanciu (Iubirile lui H. G. Wells). 
De remarcat şi suplimentul Claviaturi – oferit de Cenaclul literar din 
Huedin – ajuns la nr. 21! 

Numărul 3(61)/2012 din Poezia este intitulat Poezie şi muză. Tema 
este asumată, încă din editorial, de Cassian Maria Spiridon (Muza 

însoţitoare): „Dacă Hölderlin avea drept muză pe Diotima, la Goethe 
aflăm aproape o duzină de astfel de inspiratoare, la Petrarca avem pe 
Laura, la Ronsard pe Hélene, la Shakespeare pe doamna brună din 
sonete, la Eminescu pe Veronica... [...] În încercările sale poetul îşi 
cheamă alături Muza însoţitoare, fie cerească sau mundană, cu dorinţa 
ca demersul său liric, întru afirmarea talentului primit să nu fie părăsit 
de structurile ei, cîntata şi încîntătoarea purtătoare de har”. Şi este 
continuată de George Popa (Poezie şi muză), Daniela Andronache (Pe 
strada inspiraţiei, la braţ cu muzele şi poezia…), dimpreună cu Lucian Gruia 
(Muzele, inspiraţia…). Am mai reţinut paginile propuse de Leonida 
Maniu (Idila. Apariţia şi consolidarea speciei), Ionuţ Caragea (Poetul), 
Emanuela Ilie (Raftul cărţilor de poezie), Ladislau Daradici (Odiseu, cel din 
urmă naufragiu), alături de interviul realizat de Marius Chelaru cu 
scriitorul şi jurnalistul Sabahudin Hadžialic („Poţi fi un scriitor al naţiunilor, 
nu un scriitor naţional”). În rest, ca de fiecare dată, traduceri oneste din 
lirica românească (propuse de Gabriela Pachia, Olimpia Iacob, Jim 
Kacian, Rebecca Cook, Renate Müller, Mircea M. Pop, Alexandru G. 
Şerban), traduceri din lirica universală (între alţii, Antoine-Vincent 
Arnaud, Charles Baudelaire, Patrick Druart, Philippe Quinta, Klaus-
Dieter Wirth, Nora Atalla, Gerald Stern, Ali Podrimija) şi, de loc în 
ultimul rînd, poezie contemporană (George Popa, Dorin Ploscaru, 
Theodor George Calcan, Ion Scorobete, Ion Pachia-Tatomirescu, Boris 
Marian, Adrian Botez, Dan Minoiu, Florentin Dumitrache, alături de 
mai tinerii Mihaela Grădinaru, Ştefan Ciobanu, Any Drăgoianu, Vlad 
Galer).

Din Familia, nr. 7-8(560-561), am reţinut textele oferite de Gheorghe 
Grigurcu (Rolul iluziei în lume), Alex Cistelecan (Jocul de-a societatea), Liana 
Cozea (Teama de a fi fericit), Explorările lui Mircea Morariu, alături de 
antologia Poemul preferat – o antologie Gellu Naum, alcătuită, între alţii, de 
Ioan Matiuţ, Leo Butnaru, Radu Vancu, Dumitru Chioaru, Cristina 
Ispas, Adrian Alui Gheorghe, Niculina Oprea, Vasile Spiridon, Ion Pop, 
Robert Şerban, Mihai Şora, Ion Groşan.

Revista ploieşteană Atitudini, în nr. 8(65), publică cîteva inedite ale 
lui Adrian Voica „ploieşteanul stabilit la Iaşi”: „Poezia / E ca femeia:/ 
Are nevoie de podoabe: / Nu multe, / Ci alese cu gust, / Ca să-i 
dea farmec / Şi stil.” Am mai reţinut şi interviul realizat de Gelu 
Nicolae Ionescu cu Alexandru Buican („În ultimul timp am observat că 
m-am întors la pasiunile de început: Brâncuşi, Camil Petrescu, Bacovia”).

În Ateneu, nr. 7-8(515-516), Adrian Jicu (Autoportret Eugen Simion), 
Dan Petruşcă (Magda Ursache, o „pesimoptimistă”), Ştefan Munteanu 
(Tudor Cătineanu despre antinomia eminesciană – partea a patra), Silvia 
Munteanu (Emanuela Ilie: poezia ieşeană, de la A la Z), Nataşa Maxim 
(Dostoievski: pentagrama demonilor), Cornel Galben (Centenar Mozes Rozen), 
Ioan Dănilă (Vacanţierii lui D. I. Suchianu), Nicoleta Florean (Jurnalul de 
călătorie în perioada paşoptistă), Emil Nicolae (Sinuciderea lui Archile Gorky şi 
„excluderea” lui Victor Brauner), se citesc cu interes, alături de proza lui 
Ion Fercu (Audienţa – fragment din romanul cu acelaşi titlu), poezia 
propusă de Emil Arion şi Bogdan Hanu, sau interviul, realizat de 
Violeta Savu cu pictorul Dragoş Burlacu: „Sunt bucuros atunci cînd 
obţin reacţii din partea publicului. Mă bucur cînd mi se pun întrebări 
despre o lucrare sau alta. Sunt curios să aflu cum sunt receptate 
creaţiile mele, ce anume transmit privitorului”.

„Cu trupul în armură, mă scufund tot mai adînc / în 
întunericul de fier, în zarea interioară / ferecată în aburii 
cei mai tulburi, / în aerul tot mai adînc / din craterele 
armurii” –  scrie Liviu Georgescu (Desprindere) în 
deschiderea numărului 8-9(497-498) din Vatra. Continuă, 
cu a doua parte, dosarul dedicat Avangardei chineze printr-
o amplă analiză (Direcţii generale anii '80) propusă de 
Paula Pascariu. Un al doilea dosar  (De ce un muzeu al 
comunismului?) ne este propus de Florin Poenaru şi 
Veronica Lazăr (în numele Critic Atac şi Protokoll) care, „în 
locul unei confruntări directe cu fantasmele instituţionale 
ale anti-comunismului”, ne invită „la o reflecţie comună 
împotriva procesului mai amplu de muzeificare: adică al 
procesului general de evacuare a gîndirii istorice şi 
conştiinţei temporale în favoarea expunerii pedagogice, 
lineare, abstracte, impusă ierarhic. [...] Cum se mai poate 
face o abordare cu adevărat istorică a acelei perioade, 
cum se poate depăşi acest moment al memorializării, 
victimizării şi moralizării specific anti-comunismului, 
cum se mai poate da glas unor experienţe concrete care 
fie au fost uitate, fie au fost suprimate sunt doar cîteva 
teme pe care acest dosar doreşte să le aducă în discuţie.”  
Un dosar asumat de Vasile Ernu, Florin Abraham, Vintilă 
Mihăilescu, Igor Mocanu, Alexandru Matei, Claude 
Karnoouh, Ovidiu Gherasim-Proca, Ioana Vrabiescu, 
alături de o incitantă anchetă despre înfiinţarea în România 
a unui Muzeu al Dictaturii  animată de Liviu Antonesei, 
Mihai Dinu Gheorghiu, Iulian Popovici, Sorin Adam 
Matei, Tibori Szabó Zoltán, Ovidiu Ţichindeleanu, Dan 
Ungureanu, Vladimir Bulat şi Boris Buden. Am mai 
reţinut cu interes şi paginile propuse de Adriana 
Teodorescu (Crima. Provocare socio-culturală şi reprezentare 
literară), Ioan Florin Stanciu (Moara cu noroc. Spaţiul 
malefic), Ionel Popa (Liviu Rebreanu - Fiara), alături de 
Mircea Pora (Generalul…) şi interviul realizat de Iulian 
Boldea cu Dan C. Mihăilescu („Sunt un produs de lux al 
propriei sărăcii”).

În Argeş, nr. 8(362), Nicolae Oprea (Marin Preda 90. 
Corecţiuni şi întregiri istorico-literare) scrie: „La 90 de ani de 
la naşterea lui Marin Preda este cel puţin surprinzător, 
dacă nu de-a dreptul condamnabil, cîte date inexacte apar 
în dicţionarele literare şi sunt preluate tale-quale în 
manualele şcolare în legătură cu debutul creatorului 
Moromeţilor. [...] Mulţi comentatori ai operei prediste, 
preluînd informaţia după ureche, au considerat Pîrlitu' o 

variantă de laborator a nuvelei O adunare liniştită din 
volumul debutului. [...] Tocmai pentru că Pîrlitu' a rămas 
în mare parte [...] uitat în paginile gazetei care i-a facilitat 
debutul lui Marin Preda, neinclusă ca atare în nicio 
antologie pînă acum, o reproducem aici, în transcriere 
proprie din Timpul.”  Am mai reţinut şi paginile propuse 
de  Constantin Cubleşan (Istoria literaturii române prin 
narcotice), Ileana Mălăncioiu (Tehnica lovitirii de teatru), 
Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu – dialoguri televizate 
(Despre cărţi şi nu numai), Mircea Bărsilă (Documentele 
haosului), Mircea Handoca (Din nou despre La ţigănci), 
Petru Pistol (Cînd traducătorul nu trădează), Radu 
Aldulescu (Aventurile unui roman în curs de traducere), 
Ştefan Ion Ghilimescu (Aurelio Răuţă: o sută de ani de la 
naştere), alături de proza delicată propusă de Adrian Alui 
Gheorghe şi Constantin Arcu, dimpreună cu poezia de 
calitate oferită de Viorel Mureşan, Alexandru Petria, 
Gheorghi Zolotuhin (în prezentarea şi traducerea lui Leo 
Butnaru), Florian Stanciu, Mihai Amaradia, Ştefan 
Dumitru Afrimescu şi poeţi pe Mapamond faţă în faţă cu 
haiku-ul (în prezentarea şi traducerea lui Marius Chelaru).

În Contemporanul. Ideea Europeană, nr. 8(725), 
Nicolae Breban punctează: „răzbunarea, care în viaţa 
unui individ poate să-i fure un timp şi o energie 
considerabilă, în viaţa unei colectivităţi o poate duce şi pe 
false drumuri, direcţii; şi, necesarmente, la false soluţii, 
ale căror rezultate penibile, pentru sute şi sute de mii, se 
observă abia peste ani. Chiar dacă e vorba de o dreaptă 
răzbunare, de acel tribunal al comunismului invocat de 
atîtea ori. Nimeni, încă odată, nu-i contestă valabilitatea şi 
necesitatea, problema se pune doar în sensul în care 
aminteam mai sus – asupra opţiunilor imediate şi a 
procesului important de ierarhizare a lor.” Şi Alex 
Ştefănescu (Ce se întîmplă cu limba română?), după ce 
observă de la început că „româna se vorbeşte prost în 
România” se dezlănţuie (cum nu prea-i stă în obicei): „Să 
fii scriitor, să cunoşti poate peste o sută de mii de cuvinte 
româneşti şi să te exprimi la fel de şleampăt ca unul care 
nu cunoaşte decît cîteva sute – iată o performanţă care nu 
poate fi atinsă decît în condiţii de lipsă completă a 
talentului şi responsabilităţii faţă de cultivarea limbii 
române. Între «vino, fă, să ţi-o pun» şi «te arde pofta-mi 
castă-n vulva-ţi prehensilă» nu e mare diferenţă. Depinde 
de interpretare. Sau de interpetare, ca să ne exprimăm pe 
înţelesul unora”. În acelaşi număr de revistă am citit cu 
interes paginile semnate de Maria-Ana Tupan (Plecînd de 
la Caragiale…), Răzvan Voncu (Dubla disimulare 
trubadurescă), Aura Christi (O luptă a caracterelor puternice), 
Constantina Raveca Buleu (Caligrafiile plăcerii), Liviu Ioan 
Stoiciu (Daniel Cristea-Enache şi Nichita Stănescu), 
Constantin Cubleşan (Lumea caleidoscopică a lui Răzvan 
Petrescu), alături de Luiza Barcan (Sodoma cămăşilor albe), 
Theodor Codreanu (Întoarcerea lui Traian Brăileanu), Iulian 
Boldea (Nichita Stănescu – metafizica elegiacă) şi Ironim 
Mureşan (Polivalenţa artistică). Excelent şi suplimentul, 
asumat de Constantina Raveca Buleu (Voinţa de putere sub 
semnul Ideii europene). 

Am primit cu bucurie, la redacţie, nr. 9(268) din 
Apostrof, din care am citit cu interes cele propuse de 
Ovidiu Pecican (Epopei şi realităţi), George Banu (Călătorie 
şi mărturie), Vladimir Tismăneanu (Cioran despre diavol, 
păcatul originar şi istoria universală), alături de poezia de 
calitate (propusă de George Vulturescu, Alexandru 
Ovidiu Vintilă,Olga Ştefan, Radu Niţescu, Ana Dragu), 
proza sensibilă (Corin Braga – Luiza Textoris călătoreşte în 
trecut, împreună cu Dosarul numărului, care îl găzduieşte 
pe Nicolae Balotă, cu un nou fragment din Abisul luminat, 
intitulat Cazul Meyerhofer) şi de loc în ultimul rînd 
comentariile critice pertinente semnate, între alţii, de Irina 
Petraş, Ştefan Borbely, Cristian Vasile, Marta Petreu, sau 
Ion Bogdan Lefter.

Din Revista română, nr. 3(69), septembrie 2012, am 
reţinut paginile oferite de Adriana Popovici (Literatura 
istorică – ferment al conştiinţei naţionale şi sociale la români – 
partea a treia), Andrei Cemîrtan (Contribuţia lui 
Pantelimon Halippa la mişcarea naţională din Basarabia – 
partea a doua), Adina Hulubaş (Obiceiuri de naştere din 
Moldova şi de la sud de Dunăre), Viorel Hodiş (Simţul limbii 
şi „pluralizarea” – partea a treia), Gheorghe C. Patza 
(Valori etnografice în romanul Băiatul drumului de Vasile 
Posteucă), alături de Emanuela Ilie (Retrospectiva Dimitrie 
Loghin), Bogdan Ulmu (Dileme caragialene), Doru 
Scărlătescu (Acasă, între românii din Herţa) şi, de loc în 
ultimul rînd, poeziile propuse de Carmen Veronica 
Steiciuc: „fereastra e un cîmp nesfîrşit / de gînduri 
umede în care ploaia / şi-a rătăcit visele şi fuge”. 
Remarcabile eforturile făcute de echipa Areta Moţu şi 
Liviu Papuc, cei care cu asiduitate, abnegaţie şi constanţă 
reuşesc să menţină vie această publicaţie, într-o lume tot 
mai indiferentă la ceea ce înseamnă „românii din jurul 
României”.    

 „Nu, nu ştiu bine – o chestiune enorm dezbătută în 
ultimii ani! – dacă guvernele care ne-au condus după 
eliberarea socială petrecută în Decembrie '89 au fost 
mediocre sau incompetente, vezi corupte. Nu cred că 
adevărata noastră problemă rezidă în aceasta, în nesfîrşita 
şi cam debila – aproape fatalista! – nevoie de a arunca vina 
pe alţii, sau pe cineva, tout court. Un adagiu apusean – eu îl 
deţin, din tinereţe, din mult citatul de mine Miguel de 
Unamuno! – spune: Dacă nu merg treburile ca lumea sau nu 
eşti mulţumit de ele, nu ai decît să dai vina pe alţii – dacă 
eşti slab! Dar dacă eşti tare, trebuie să ţi le asumi!”

Nicolae Breban
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O lume insensibilă, rece şi crudă
Doamna Jacqeline Kelen este o cunoscută realizatoare 

de emisiuni culturale pentru televiziune şi o nu mai puţin 
cunoscută scriitoare ; amintim doar cîteva dintre cărţile 
domniei sale: Les Soleils de la Nuit, La Puissance du Coeur, 
Un chemin d'ambroisie, L'Esprit de solitude, Les Amitiés 
célestes, Les Nuits de Schéhérazade, Hadewijch d'Anvers ou la 
voie glorieuse; cîteva dintre aceste cărţi au fost prezentate 
cititorilor  ”Cronicii” în cadrul acestei rubrici. Totodată 
doamna Jacqueline Kelen a avut amabilitatea să răspundă 
pentru un interviu publicat în ianuarie 2010, în aceeaşi 
revistă şi reluat în volumul al IV-lea din Filosofia – 
aventura unui discurs, Editura Cronica, 2012. De curînd a 
apărut o nouă carte semnată de Jacqueline Kelen: 
Impatience de l'Absolu. Face au genre inhumain, Paris, 
Editions de La Table Ronde, 2012, 168 p.  Cartea 
debutează cu o parabolă pe care Ţadikul Nahman din 
Braţlav o spunea deseori: un rege citeşte în stele că toţi cei 
ce vor mînca din noua recoltă vor înnebuni; consilierul 
său îl asigură că pentru ei sînt destule provizii, dar regele 
refuză soluţia şi ţine să aibă aceeaşi soartă cu poporul său, 
dar pentru a nu uita cine au fost îşi gravează pe frunte 
semnul nebuniei, ca atunci cînd se vor privi să ştie că au 
devenit nebuni! Dincolo de inegalităţi, de foametea din 
multe zone ale lumii, ţările bogate nu duc lipsă de hrană; 
desigur, cea a trupului, dar dincolo de o fericire care face 
pereche cu profitul, oamenii zilelor noastre înfundaţi în 
materialitate, în consumism, care pierd zilnic din nobleţea, 
măreţia şi misterul fiinţei umane, care neagă 
transcendenţa mai au puterea să vadă semnul din frunte? 
Cu această tulburătoare întrebare se adresează Jacqueline 
Kelen societăţii contemporane. Într-o lume care se declară 
umanistă lipsesc ideile de umanism; umanismul 
promovat în zilele noastre este unul al laicităţii care refuză 
orice aspiraţie spirituală, care ascunde un ateism şi ale 
cărui intenţii nu sînt nicicum asigurarea libertăţii de cult şi 
de conştiinţă, ci este încercarea „de a termina cu turnanta 
transcendenţei şi pentru a deprecia, pentru a evacua orice 
sentiment, orice acţiune care s-ar adresa unei Fiinţe 
superioare, unei lumi nevăzute şi divine...pentru a înăbuşi 
orice dorinţă de eternitate, pentru a eradica în om sensul 
Absolutului şi inexplicabila sa iubire de Dumnezeu”. În 
opinia autoarei, marxismul şi pozitivismul secolului al 
XIX-lea nu au dus la un sacru al omului, ci la masacrul a 
milioane de oameni, într-o lume în care crepusculul zeilor 
a dus la crepusculul oamenilor. Jacqueline Kelen ne cere 

să recitim atent istoria umanismului Renaşterii, cel care a 
înflorit în bogata Florenţă, acolo unde Marsilio Ficino îl 
redescoperea pe Hermes Trismegistos, iar Pico della 
Mirandola scria Discursul despre demnitatea omului, în care 
nu vedea în demnitatea omului o superioritate decretată 
aprioric, ci o nobleţe dobîndită şi meritată. Pledoaria 
doamnei Kelen este în favoarea unui individ liber 
spiritual, neînfeudat vreunei şcoli de gîndire, religii, sau 
vreunui maestru. Deplina libertate este în afara oricărei 
constrîngeri, ceea ce nu înseamnă nicidecum lipsa 
convingerilor şi a credinţei! Jacqueline Kelen face cîteva 
subtile notaţii despre prietenia spirituală, extrem de rară 
pentru că cere o egalitate a sufletelor, or cei mai mulţi se 
mulţumesc  cu o apropiere a planurilor fizice, 
sentimentale sau intelectuale; prietenia cere o calitate 
echivalentă a persoanelor, de inimă, de inteligenţă, de 
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fineţe a gîndirii, de delicateţe, de a vibra şi de a se acorda 
la aceeaşi înălţime, în acelaşi registru. Nu vede nici un 
motiv pentru care s-ar prezenta în faţa unui psihanalist 
sau a unui confesor; de ce? Pentru că „tăcerea, studiul, 
natura, frumuseţea, creaţia literară, cărţile mi-au adus 
infinit mai mult decît un specialist care mînuieşte 
conceptele sale”. Apoi, toţi cei care şi-au făcut o profesie 
din a-i ajuta, sfătui sau îndruma pe ceilalţi nu sînt capabili 
să discute liber despre filosofie, teologie, mistică sau 
literatură cu celălalt. Cartea doamnei Jacqueline Kelen 
conţine pe lîngă eseuri şi cugetări, din care multe vor 
rămîne în memorie; iată doar cîteva : „filosofia este astăzi 
îngropată de filosofii înşişi, deveniţi oameni mass-media”, 
„contemporanii noştri se regăsesc obsedaţi de sex şi total 
frustraţi pe plan relaţional”, „nu există iubire imposibilă; 
există doar relaţii împiedicate. Ceea ce este mult diferit”. 
Cartea se încheie cu un gînd pornit de la un fragment 
atribuit lui Heraclit: „Trebuie să ne gîndim şi la omul care 
uită unde duce drumul”. Omul care pierde drumul pierde 
cîte puţin din umanitatea sa; regăsind drumul se 
îndreaptă către o lume a luminii, a spiritualităţii.  

    

Creştinismul – religie a Evangheliei
Claude Geffré, dominican şi profesor onorific la 

Institutul catolic din Paris, este o personalitate 
binecunoscută în lumea teologilor şi filosofilor de limbă 
franceză, prin activitatea didactică, prin cea de editor la 
cunoscuta editură pariziană Cerf, cît şi prin cea de autor 
de cărţi şi studii; dintre cărţile profesorului Claude Geffré 
amintim: Un nouvel âge de la théologie; Le Christianisme au 
risque de l'interprétation; Un espace pour Dieu; Croire et 
interpréter. Le tournant herméneutique de la théologie; De Babel 
a Pentecote. Essais de théologie interreligieuse; Avec ou sans 
Dieu? Le philosophe et le thélogien, în colaborare cu Regis 
Debray. Unele au fost prezentate cititorilor „Cronicii” 
imediat după apariţie; profesorul Claude Geffré a răspuns 
unor întrebări pe care i le-am adesat, iar interviurile au 
apărut în cărţile: Teofania interioară, Editura Presa Bună, 
1997, şi Filosofia – aventura unui discurs, vol. III, Editura 
Cronica, 2003. La începutul lunii octombrie profesorului 
Claude Geffré îi apărea o nouă carte: Le christianisme 
comme religion de l'Evangile, Paris, Les Editions du Cerf, 
coll. „Théologies”, 2012, 352 p. Cărţile şi studiile 
teologului şi profesorului Claude Geffré sînt axate pe 
teme ale teologiei fundamentale, care a cunoscut 
schimbări în cei 50 de ani care au trecut de la Conciliul 
Vatican II; credinţa din totdeauna rămîne identică cu ea 
însăşi, dar este trăită în regimuri diferite ale spiritului 
uman în funcţie de epocile istorice. Care poate fi destinul 
intellectus fidei în vîrsta hermeneutică a raţiunii filosofice 
care ia anumite distanţe faţă de metafizică şi filosofiile 
transcendentale. Orizontul teologiei fundamenatale 
înţeleasă ca hermeneutică este omul modern moaştenitor 
al Luminilor, aflat sub semnul secularizării, al 
imanentismului radical şi al refuzului transcendenţei; în 
ultimele decenii marea sfidare pentru creştinism nu este 
ateismul sau indiferentismul religios, ci pluralismul 
religios. Este trecerea de la modernitate la 
postmodernitate, dar aceasta nu închide discuţia, pentru 
că miezul dezbaterii este ca plecînd de la pluralismul 
religios de fapt să se treacă la pluralismul religios de 
principiu. Cartea lui Claude Geffré porneşte de la 
singularitatea creştinismului ca religie a Evangheliei. Într-
o primă parte, „Diferenţa creştină”, autorul subliniază 
originalitatea religioasă evanghelică în raport cu religiosul 
arhaic şi sacrificial al sistemelor religioase în general. 
Societăţile moderne sînt sub semnul pluralismului, sigur 
că acesta nu trebuie confundat cu relativismul; Claude 
Geffré avertizează că există un pluralism rău şi unul bun; 
cel rău proclamă o ideologie a pluralismului care 
destramă orice ierarhie şi orice căutare a valorilor; 
pluralismul bun este cel care dovedeşte că lumea trebuie 
să fie plurală, diversitatea fiind o şansă pentru cucerirea 
progresivă a adevărului. Babel ca amestec al limbilor 
poate părea un blestem, Babel ca recunosşterea necesităţii 
pluralităţii limbilor şi deci a culturilor şi religiilor este mai 
curînd o binecuvîntare şi o şansă care corespunde 
desenului misterios trasat de Dumnezeu. Pluralismul se 
manifestă deopotrivă în domeniul cultural, în cel etic, dar 
şi în filosofie. De aceea este necesară o dezbatere lucidă 
care să ocolească crispările identitare care sfîrşesc mai 
totdeauna în fudamentalism sau replieri naţionaliste. Este 
evident că pluralismul va fi marea sfidare pentru teologie 
şi pentru misiunea Bisericii în acest veac. În ciuda 
riscurilor pluralismului religios care poate duce la un 
relativism generalizat şi poate compromite identitatea 
fiecărei religii, Claude Geffré susţine că pluralismul poate 
fi garantul diversităţii culturale: „Pluralitatea religioasă 
are în adevăr o deschidere antropologică şi morală. Ea ne 
poate ajuta la descifrarea conţinutului unui uman 
veritabil. În mod normal, o cultură demnă de acest nume 
este în serviciul umanizării omului şi a unei mai bune 
articulări între determinismele etice şi valorile spiritului.” 
Aici însă Claude Geffré introduce o distincţie care 
favorizează dialogul: nu trebuie confundată 
universalitatea de drept a lui Isus cu universalitatea 
creştinismului ca religie istorică. El cere ca teologii să evite 

să facă din creştinism o religie absolută care ar îngloba tot 
ceea ce este bun în alte religii şi culturi. Ceea ce este demn 
de apreciat în întreaga activitate de teolog şi profesor a lui 
Claude Geffré este că domnia sa a iniţiat astfel de 
dialoguri cu reprezentanţi ai altor religii, încercînd 
totdeauna să asculte, să-şi facă auzite convingerile, într-un 
climat în care a primi şi a dărui trece dincolo de afirmarea 
superiorităţii uneia sau alteia dintre religii. El vede 
creştinismul ca pe o religie dialogală, neputînd pretinde 
că totalizează toate bogăţiile de ordin religios dispersate în 
diverse tradiţii religioase ale umanităţii, deşi Evanghelia 

are o vocaţie mondială; este tema celei de a doua secţuni a 
cărţii profesorului francez. În demersul său, Claude Geffré 
subliniază originalitatea mesajului religios evanghelic în 
raport cu religiosul arhaic şi sacrificial al altor sisteme 
religioase, dar este departe de orice tentaţie imperialistă, 
de orice tendinţă de a confunda universalitatea Misterului 
lui Isus şi universalitatea creştinismului ca religie istorică. 
Teologul francez avansează o idee curajoasă, anume că 
religia creştină poate intra în dialog şi chiar în sinteză cu 
elemente pozitive, acceptabile ale altei culturi religioase 
fără a-şi pierde propria identitate: „Iată pentru ce nu ezit 
să vorbesc despre o dublă apartenenţă religioasă, fără a 
cădea în contradicţie. Din punct de vedere istoric, sîntem 
martorii bunelor sincretisme. Şi dacă este adevărat că 
istoria mîntuirii este coextensivă istoriei universale a 
lumii, atunci trebuie recunoscut că Revelaţia biblică nu are 
monopolul exclusiv al Cuvîntului lui Dumnezeu. Alte 
tradiţii religioase pot fi purtătoare de alte experienţe 
revelatoare şi de Scrieri sacre.” Discutînd despre viitorul 
religiei, Claude Geffré găseşte oportun să amintească 
Ierusalimul, oraş simbolic al reconcilierii copiilor lui 
Avraam, oraş fascinant prin amestecul între măreţia 
cultului, fie el mozaic, creştin sau musulman şi 
modernismul clădirilor şi trepidaţia vieţii cotidiene; totuşi, 
Ierusalimul rămîne martorul privilegiat al istoriei 
religioase a umanităţii, dar şi „locul paradoxal al 
desimbolizării şi al desacralizării”. Oraşul sfînt rămîne 
martor pentru toate popoarele al tensiunii între mit şi 
realitate: „Astfel Ierusalimul este oraşul emblematic al 
acestei civilizaţii mediteraneene totdeauna împărţite între 
tensiunea dominatoare a celor trei mari religii profetice şi 
luciditatea critică a raţiunii greceşti”. Cartea recentă a lui 
Claude Geffré, ca de altfel şi celelalte, constituie  o 
pledoarie în favoarea pluralsimului religios, situîndu-se în 
vastul curent deschis de Conciliul Vatican II; nu este 
vorba de a înţelege că există şi alte tradiţii religioase, ci de 
a lua în serios alteritatea valorilor din alte religii; de 
asemenea pledoaria lui Calude Geffré este pentru 
afirmarea diferenţei creştine şi a originalităţii 
creştinismului într-o lume în care transcendenţa pierde 
teren în faţa imanentismului şi a indiferentismului 
religios.
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Sub Imperiul Cantităţii
cultura   religie   filosofie

„Ce este omul Doamne, ca sa te gândesti la el?, se 
întreba psalmistul. Dar întreaga noastra cultura a venit 
sa largeasca problema: ce este individualul?, se întreba 
ea, chiar daca, pâna la urma, omul ramâne individualul 
cel mai uimitor.” Astfel se întreaba Constantin Noica si 
neîndoielnic, multi altii, în nestiuta lor intimitate, în varii 
momente ale vietii lor marunte, anonime, finite, dar atât 
de imens de valoroase prin unicitatea si potentialul ei.  
Fiecare în limba lui, în partea cea mai  ascunsa a fiintei 
sale, cauta cu mintea sau cu sufletul, un sens care sa-i 
poata da putere sa mearga mai departe, sa-l hraneasca 
atunci când se simte epuizat de marsul zilnic înlauntrul 
uriasei masini a societatii contemporane. Sentimentul 
acesta, de ostas care slujeste o cauza nevazuta, o 
finalitate care ne scapa mult prea des în ultima vreme, se 
pare ca pune stapânire pe tot mai multi oameni. 
Cuvintele de ordine care se aud peste tot în lumea 
contemporana sunt : mult si mare. Mai mult si mai mare. 
Aceste jaloane cantitative, repetate obsesiv pe toate 
canalele, în presa scrisa, care debordeaza din vitrine, se 
vad usor în marimea caselor si a masinilor, au sfârsit 
prin a  contamina si tranchiliza si cea mai elementara 
luciditate a  individului si societatii. Motivatia acestui 
mars epuizant devine tot mai neclara, pentru tot mai 
multi, iar marsul în sine, absurd si dezumanizant. Cum 
s-a ajuns aici si unde se mai poate merge de aici încolo, 
sunt întrebari firesti si obligatorii pentru cel care se cauta 
pe sine pentru a se aseza, în cunostinta de cauza, la locul 
sau în lume. Ca individ si ca membru al singurei specii 
rationale a planetei. Ragazul necesar acestui drum solitar 
dar vital, si-l  iau, din pacate, tot mai putini oameni. 
Majoritatea slujesc  uriasa masina  economica ce tinde sa 
aspire si sa topeasca în creuzetul cantitatii, toate celelalte 
sfere ale socialului. Societatea tinde spre o asemenea 
multiplicitate uniforma, în care individualitatile se 
topesc si se omogenizeaza, doar pentru ca masina 
economica sa fie mai eficienta, mai puternica, mai 
profitabila.  

Alunecarea omului si a umanitatii catre materie, 
material, cantitate si consecintele acestei alunecari, ale 
acestei orbiri, sunt teme vechi în spatiul  cultural 
european. Opozitia materie-spirit, inferioritatea 
aspectului material al lumii si  superioritatea spiritului, 
sunt ideile forta ale tuturor  palierelor culturale, de mii 
de ani.  

Toate marile religii si filosofii traditionale au reusit sa 
indice o cale catre un sens superior al vietii umane. În 
toate societatile traditionale, indivizii umani erau 
învatati sa stabileasca si sa pastreze o relatie armonioasa 
cu ei însisi, cu mediul natural si totodata sa stie a-si 
ridica privirile spre nevazut si a si-l face prieten. 
Oamenii cautau cu întelepciune echilibrul pentru partea 
fizica, materiala a existentei lor, pentru a-si elibera 
mintea de poveri inutile si a se putea conecta la energia 
sacra a vietii si la ordinea cosmica.  Aveau mai putin, dar 
vedeau mai departe si traiau mai profund. Nu dorim sa 
generalizam nefondat, afirmând ca aripa întelepciunii îi 
ocrotea pe toti.  Ne gândim mai ales la vraciul, preotul, 
samanul sau filosoful care se puneau în slujba 
comunitatii, cu toata stiinta si priceperea lor de a pastra 
legatura cu sacrul de dincolo de lucruri.  Ne gândim 
totodata la autoritatea incontestabila a celor amintiti si la 
încrederea cu care ei erau creditati, ca urmare a 
eficacitatii actiunilor  lor,  în bunul mers al vietii 
comunitare. Nu vom insista aici asupra structurii 
profund diferite a societatii traditionale, cu tot ceea ce 
presupune aceasta. Dorim sa amintim doar un singur 
aspect esential, fara de care demersul nostru nu se poate 
articula într-un mod foarte limpede: societatea 
traditionala, prin cultura sa, cauta, prin varii mijloace, 
sa-si proiecteze traiectoria în functie  ordinea profunda si 
sacra a lumii. Într-o asemenea societate, omul se 
cunoaste si se recunoaste pe sine, ca parte a unui întreg 
vast si totodata ca detinator al unei potentialitati unice în 
lumea vie.   El descopera si pastreaza armonia atât 
înlauntrul cât si în afara lui. Se ghideaza dupa principiul 
reamintit de Hristos: „Sa dam Cezarului ce este al 
Cezarului si lui Dumnezeu, ce e al lui Dumnezeu!”. 
Traiul sau material este unul simplu iar viata sufleteasca, 
orientata mereu catre sacralitatea lumii. Pe scurt, omul 
traditional traieste cu picioarele pe pamânt si ci ochii la 
stele.

Cum stau lucrurile astazi? Cum si de ce s-au petrecut 

ele asa si nu altfel? Care este ratiunea de a fi a starii 
actuale a omului si societatii? Sunt întrebari care necesita 
o analiza atenta si pertinenta a multor veacuri de 
evolutie culturala, un demers laborios care nu poate fi 
realizat în câteva rânduri. O abordare sistematica si 
sintetica ne-ar putea oferi însa, macar schita unei 
explicatii si a unei perspective suficient de cuprinzatoare 
asupra obiectului interogatiilor noastre. 

Pornind de la prima întrebare, observam întâi faptul 
ca, „tendinta de a reduce totul la punctul de vedere 
cantitativ”, este una dintre cele mai vizibile si puternice 
trasaturi ale societatii moderne. Mentalitatea dominanta 
a acestei societati, se remarca în conceptiile stiintifice ale 
ultimelor secole, conceptii prin excelenta cantitativiste, 
care s-au revarsat si au contaminat toate celelalte 
domenii, dar cu precadere pe cel al organizarii sociale. În 
aceasta epoca a cantitatii, în care nimic nu exista si nu 
are valoare decât daca poate fi masurat, cântarit, 
exprimat într-un grafic, într-o formula, introdus într-o 
statistica, totul porneste de la si se reduce în  ultima 
instanta la cantitate, la aspectul material, cuantificabil al 
existentei. Totul se petrece din ce în ce mai repede, la 
viteze atât de mari, încât de multe ori nici nu avem timp 
sa întelegem prea bine ce s-a întâmplat, ca urmeaza deja 
altceva, pe care trebuie sa-l receptam, sa-l gestionam, 
fara sa avem convingerea ca e bine ceea ce facem, fara sa 
mai avem ragazul de a face evaluari minime ale 
deciziilor noastre sau ale contextului în care ne plasam. 
Nu mai avem timp sa gândim atent, suntem constrânsi 
de forta împrejurarilor sa actionam si sa reactionam 
aproape automat, orbeste, inuman. În masina 
monstruoasa care a devenit societatea contemporana, 
individul, ca „individualul general” despre care vorbeste 
Constantin  Noica, este complet strivit, pulverizat, 
aneantizat. Este o societate care functioneaza aproape 
exclusiv dupa logica  lui Ares, „în care partea este în 
întreg, asa cum un ostas este în oaste”. O societate care, 
„în punctul cel mai de jos îmbraca aspectul cantitatii 
pure, lipsita de orice distinctie calitativa”, pâna acolo 
unde, viata unui om nu mai valoreaza nimic. Orice 
altceva masurabil este valorizat, mai putin viata celor 
care fac posibile aceste masurabile efemere. Timpul de 
viata al omului este astazi, mai mult ca oricând, valorizat 
în bani, în plusvaloarea pe care o poate aduce munca sa, 
în profitul care rezulta din acest timp muncit. Valoarea 
unui om este data de marimea casei pe care o are, de 
pretul masinii pe care o detine, de câte zerouri are contul 
din banca. Cei care nu au asa ceva, sunt nimeni, cantitati 
neglijabile ale unui sistem obsedat de a avea, de a spori 
ceea ce are, la nesfârsit, cu orice pret.

Şi mai dramatic este faptul că, în această goană 
obsesivă după mai mult, mai mare şi mai repede, omul 
modern este singur, din ce în ce mai singur şi mai izolat, 
chiar şi în mulţime. Individualismul este o altă trăsătură 
a societăţii contemporane. Acesta este opusul unităţii, ca 
principiu al construcţiei lumii şi negarea, în fond, a 
oricărui principiu superior individualităţii. Consecinţele 
sunt devastatoare, atât pentru individul uman cât şi 
pentru corpul social. La nivelul individului, scindarea 
unităţii lăuntrice, fragmentarea lui în părţi conflictuale, 
reducerea acestuia la condiţia de „atom social”, 
generează în primul rând pierderea capacităţii 
autoreflexive a omului şi mai mult pe aceea de a reflecta 
coerent, lumea exterioară, în unitatea ei funciară. Omul 
este înstrăinat de sine însuşi, de natura lui autentică, de 
latura sacră şi profundă a fiinţei sale. Cu asemenea 
indivizi, nu se poate avea o organizare socială în 
adevăratul ei sens. Corpurile sociale moderne şi 
contemporane, cu greu se mai pot numi societăţi. Se văd 
mai curând ca nişte aglomerări de indivizi, aflaţi într-o 
sălbatică mişcare browniană, în interiorul cărora, reuşesc 
să ocupe poziţiile favorabile doar cei mai lipsiţi de 
scrupule, de perspectivă şi de compasiune, cei pentru 
care contează doar prezentul lor. Ierarhia naturală, 
autentică a dispărut, fiind înlocuită de anarhie. Nimeni 
şi nimic nu mai este la locul său în societatea 
contemporană. „Până acum nu s-a mai pomenit o 
civilizaţie clădită în întregime pe ceva absolut negativ, 
pe ceva ce am putea numi o absenţă de principiu; 
aceasta lipsa de temei constituie caracterul anormal al 
lumii moderne si face din ea o monstruozitate”. (Rene 
Guenon – Criza lumii moderne)

Anarhia generata de individualism, nu se limiteaza 
doar la domeniile practice ale vietii sociale. Ea atinge 
deopotriva stiinta, arta si, ceea ce ni se pare dramatic, 
chiar filosofia. În conditiile în care omul poate doar sa 
cunoasca adevarul, nu sa-l si produca, „pragmatistii” 

identifica adevarul cu utilul, iar rationalistii, situeaza 
ratiunea umana mai presus de orice. Ori, o ratiune care 
nu stie ca sunt infinite lucrurile care o depasesc (Pascal - 
Cugetari) este o ratiune fara valoare, care nu poate 
întelege nici naturalul si cu atât mai putin 
supranaturalul. Dintr-o asemenea ratiune, nu poate 
rezulta decât un relativism, care în final, poate, se va 
autodistruge. Daca astazi oricine, discuta despre orice, 
oricând, oriunde si oricum, daca omul, indiferent de 
capacitatile sale, este masura tuturor lucrurilor si 
reperele sunt mereu fluctuante, avem dovada cea mai 
vizibila a totalei anarhii contemporane, a lipsei 
principiilor si valorilor.

Cercetarea cauzelor acestei disolutii generalizate, ne 
trimite la perioada în care a început revolta împotriva 
societatii traditionale. Revolta, ca încercare de a schimba 
în mod nejustificat, o stare de lucruri existenta, cu una 
opusa,  se afla la temelia tuturor decaderilor, de la 
facerea lumii încoace. Revolta este o forma de lupta 
împotriva unor principii, valori, ordini existente. Ea este 
declansata de cei care nu mai vor sa-si pastreze locul pe 
care-l au în ordinea respectiva, care doresc sa o schimbe, 
în favoarea lor. Prima revolta de genul acesta, despre 
care înca mai stim, este cea a lui Lucifer. Cu ce s-a soldat 
aceasta revolta, stim cu totii.

Dupa un lung Ev mediu, în care a functionat ordinea 
impusa de Biserica traditionala, a început revolta 
împotriva traditiei, chiar în domeniul religios. Este vorba, 
fireste de spatiul occidental. Ea s-a concretizat în ceea ce 
cunoastem astazi ca Reforma Protestanta. Aceasta a venit 
sa provoace si sa demaste Biserica traditionala, erodata 
deja de nedreptatile în care se afundase demult. Se 
propun  principii noi si o noua ordine, în care   rolul 
central revine individului. Prin deschiderea posibilitatii 
de a judeca dupa ratiunea proprie, binele si raul, 
adevarul si falsul din lume si din viata, indiferent de 
competente si capacitati si independent de vreo 
autoritate superioara, s-a deschis calea catre  anarhia  pe 
care o traieste astazi occidentul. Si odata cu 
occidentalizarea lumii, întregul mapamond. Consecintele 
individualismului propagat de grupurile protestante, 
sunt multe. Aceasta schimbare, ne evoca imaginea unei 
oglinzi uriase, sparta în mii de cioburi, care nu mai pot 
reflecta sacrul nevazut al lumii. Una dintre cele mai 
vizibile, chiar si în societatile predominant ortodoxe, dar 
deja occidentalizate, este „mania discutiei”, la care s-a 
ajuns prin ridicarea ratiunii individuale la rang de 
facultate suprema de cunoastere. În aceste conditii, orice 
individ uman, oricât de ignorant sau incompetent ar fi, 
poate discuta despre orice, în numele unei libertati de 
exprimare prost întelese. Astazi se polemizeaza despre 
orice, la nesfârsit, într-un mod steril si naucitor. În stiinta, 
în arta si în filosofie, totul este problematizat si dezbatut 
fara a se ajunge la vreo solutie. Adevarul nu mai este 
evident pentru nimeni, pentru ca fiecare are adevarul 
sau. Oamenii nu mai pot si nu mai vor sa  înteleaga ca 
„exista lucruri care, prin însasi natura lor, se situeaza în 
afara oricarei discutii” si „în loc sa încerce sa se înalte 
catre adevar, omul modern pretinde sa coboare adevarul 
la nivelul lui”. (Rene Guenon, Criza lumii moderne) 
Scopul discutiilor si al dezbaterilor, nu mai este aflarea 
adevarului, întelegerea unei cauzalitati si gasirea unor 
solutii ci, impunerea unei pareri individuale, victoria 
verbala sau câstigarea unui auditoriu si a unor 
simpatizanti. Individul, ramas fara principii si repere 
care nu-si mai cunoaste locul potrivit în lume si societate, 
se lupta cu toti ceilalti, care, aidoma lui, îsi traiesc viata în 
deriva. Si în aceasta lupta perpetua, în acest „razboi al 
tuturor împotriva tuturora”, omul modern se pierde pe 
sine, în ceea ce are el cel mai de pret - farâma de sacru, 
care nu poate fi nici masurata, nici cântarita, nici 
introdusa în vreun grafic sau în vreo statistica.

În tara orbilor, calauzele oarbe care pretind celor 
naivi, ca vad  mai departe si mai bine decât ei,  îi duc pe 
toti la prapastie. Confundând umbrele cu adevarata 
realitate, îsi trâmbiteaza minciunile si fanteziile, pentru a 
trai mai bine, pentru a avea mai mult, pentru a fi mai sus 
decât ceilalti. Sa-ti deschizi ochii în tara orbilor, este un 
lux si o nebunie. Ar putea însemna chiar, simbolic 
vorbind, condamnarea  la moarte. Dar numai cu ochii 
deschisi poti vedea Lumina, Calea, Adevarul si Viata. 
Poti întelege ca, ceea ce este cu adevarat valoros în lume, 
în viata si în tine însuti, nu se poate nici masura, nici 
cântari, nici numara.  Poti vedea ca, geometria sufletului 
tau face parte din geometria universului, pe care 
Dumnezeu, construind-o, creeaza  încontinuu, ordinea 
lumii.

Georgia ZMEU



31CRONICA

gîndul şi lumea

Noiembrie 2012

Mi-am propus ca la episodul 50 să închei acest lung şi (pentru mulţi) plictisitor 
periplu caraibian, în care m-am ocupat mai mult de politică, decît de poezie. Dar 
cărui cubanez / român îi mai arde azi de poezie, cînd el trăieşte mai rău ca un sclav? 
Sincer să fiu, am tot prelungit aceste notaţii în speranţa că voi prinde „în direct” 
trecerea la cele veşnice a satrapului Fidel Castro Ruz. N-a fost să fie! O fi şi el din 
stirpea biblicului Matusalem. Sau o fi citit Toamna patriarhului, romanul 
prietenului său Gabriel Garcia Marquez, şi se încăpăţînează să atingă şi el cien anos 
de soledad. Acum are (după versiunea oficială a biografiei sale) doar 86 de ani, fiind 
născut pe 13 august 1926. O dată cu plecarea lui, se va încheia, probabil, cel mai 
negru, cel mai trist, cel mai cutremurător capitol din istoria Cubei. Istorie din care 
voi aminti doar cîteva repere în acest episod! Înainte însă, voi aminti o întîmplare 
ce-mi revine în minte : am petrecut în această toamnă cîteva zile la nişte prieteni 
francezi, Michele şi Philippe Foucher, undeva între Normandia şi Bretania. Aceştia, 
în urmă cu puţin timp, făcuseră o călătorie în Cuba. Curios să aflu părerea lor 
despre insula tropicală (pentru că unii cititori mi-au reproşat o oarecare 
subiectivitate în ceea ce priveşte regimul Castro, în sensul că am pornit la drum cu 
părerea preconcepută că ar fi un regim dictatorial; în această privinţă, eu cred că atît 
istoria şi realitatea, cît şi propria experienţă a românilor, obligaţi să trăiască între 
1946 şi 1990 striviţi de absurdul regimului roşu, au demonstrat cu prisosinţă că, 
odată ajuns la putere, comunismul se transformă dintr-o utopie într-o criminală 
dictatură de stînga), i-am întrebat cu ce impresii s-au întors din Cuba. „Un pays en 
train de mourir!” – mi-a răspuns Philippe. „Un pays de fainéants. Meme en France il 
y a des paresseux, mais alors la c'est le comble!”, a întregit Michele. Comentariul 
meu este superfluu! Oricum, am afirmat şi eu mereu că, din nefericire, Cubaeste o 
ţară împinsă spre moarte.  

Aşadar, pe 27 / 28 octombrie 1492, în prima sa expediţie „spre Indii”, genovezul 
Cristofor Columb, crezîndu-se pe undeva prin Japonia, descoperă insula şi, uluit de 
ceea ce vedea, afirmă că pămîntul acela este imaginea „cea mai frumoasă pe care 
ochii omului au văzut-o vreodată” („la mas hermosa que los ojos humanos han 
visto”). De-ar fi ştiut bietul explorator ce destin aşteaptă insula, ar fi lăsat-o 
nedescoperită! Secolele ce urmează sunt marcate de colonizarea spaniolă, de isprăvi 
piratereşti, de negoţul cu sclavi aduşi din junglele Africii să muncească pe 
plantaţiile de tutun şi de trestie de zahăr, de luptele insularilor pentru independenţă 
(într-o astfel de luptă cade, la 19 mai 1895, poetul José Martí, adevărat simbol al 
mişcării de eliberare de sub dominaţia spaniolilor) şi de încrîncenarea războaielor 
hispano-americane pentru stăpînirea insulei.

În 1933, începe sfertul de veac al lui Batista, inaugurat prin lovitura de stat 
condusă de ambiţiosul sergent, care-l înlătură pe preşedintele statului (al republicii, 
mai exact) Gerardo Machado y Morales.

La 1 ianuarie 1959 se încheie dictatura lui Fulgencio Batista şi începe dictatura lui 
Fidel Castro Ruz şi a bărboşilor săi. Pe 8 ianuarie 1959 Fidel intră în Havana, unde 
este primit ca un erou, ca un eliberator, ca un izbăvitor. Bietul popor cubanez nu 
avea de unde să ştie ce-l aşteaptă! Altfel, revoluţionarul ar fi avut soarta lui Iisus 
Hristos, primit cu ramuri de măslin şi de palmier şi cu cîntece de slavă în Ierusalim 
şi, la mai puţin de o săptămînă, crucificat de farisei, de bogătani, de preoţi şi de 
negustori, pentru ca nu cumva să le schimbe obiceiurile, datinile, moravurile... Pe 13 
februarie 1959, revoluţionarul fidel se autoproclamă prim-ministru. Cinci luni mai 
tîrziu, pe 18 iulie, gherilerul îl înlătură pe Manuel Urrutia Lleó din funcţie şi îl 
numeşte pe Osvaldo Dorticos Torrado preşedinte al Republicii. Acesta îşi va păstra 
funcţia pînă în 1976, dar, evident, va fi un preşedinte de paie, căci toată puterea se 
afla în mîinile Comandantului Suprem şi ale Fetiţei, adică în mîinile celor doi fraţi 
Castro : Fidel şi Raul.

Pe 28 octombrie 1959, pe cînd se întorcea de la Camagüey, unde, la ordinul 
Calului, îl arestase pe fostul lor camarad de arme Huber Matos Benitez (care se 
arătase îngrijorat de faptul că revoluţia cubaneză o lua vertiginos spre stînga, pe 
drumul crimelor şi al dictaturii), carismaticul comandant Camilo Cienfuegos piere 
într-un dubios şi inexplicabil „accident” de avion. Norocul lui Huber Matos (care 
trebuia să se afle în avionul traficat, alături de Camilo Cienfuegos) a fost că vestitul 
şi iubitul luptător Camilo Cienfuegos – dîndu-şi seama că, dacă-l duce în capitală pe 
fostul tovarăş de gherilă, acesta va fi executat – nu a respectat ordinul lui Fidel 
Castro (ce voia să doboare doi iepuri dintr-o lovitură) şi l-a lăsat în arest pe vechiul 
său camarad de luptă din Sierra Maestra, salvîndu-i astfel viaţa. De pedeapsa celor 
douăzeci de ani de puşcărie însă nu l-a mai putut salva nimeni şi a executat-o pînă 
la ultima secundă. După eliberare a emigrat şi a dezvăluit în cărţile şi interviurile 
sale multe din crimele regimului castrist.

Pe 26 noiembrie 1959, criminalul Che Guevara e numit guvernator al Băncii 
Naţionale a Cubei, numire cu catastrofale consecinţe pentru economia tînărului stat 
ce pornea cu hotărîre pe drumul socialismului.

Pe 4 martie 1960, vaporul francez La Coubre explodează în portul Havana, 
„întîmplarea” făcînd 70 de victime (peste o sută, după surse cubaneze). Cuba atacă 
vehement Statele Unite ale Americii şi C. I. A., dar nu suflă nici un cuvînt despre 
faptul că vaporul era burduşit cu arme, purtînd în cală un întreg arsenal ce a 
multiplicat proporţiile catastrofei. La înmormîntarea victimelor, pe 5 martie, Fidel 
lansează faimosul slogan ce avea să devină un imperativ pentru revoluţionarii 
cubanezi : „!Patria o muerte!”. Cu aceeaşi ocazie, fotograful comunist Alberto Korda 
(pseudonim al lui Alberto Díaz Gutiérrez) realizează arhicunoscuta fotografie 
„guerrillero heroico” a lui Che Guevara de la Serna, cea cu steaua roşie-n fruntea 
beretei. Despre această fotografie se spune că ar fi cea mai vîndută din lume. Eu, vă 
asigur, n-am cumpărat-o şi nici nu o voi cumpăra vreodată. Ba, sincer să fiu, n-aş 
lua-o, nici dacă mi-ar dărui-o cineva. Nu am obiceiul să ţin în casă amintiri despre 
criminali!

Ca să le facă un cadou supuşilor de ziua internaţională a oamenilor muncii, pe 1 
mai 1960, Calul a suspendat Constituţia, motivând că nu mai e nevoie de ea, de 
vreme ce „poporul” (mai exact, revoluţionarii) a afirmat că alegerile nu mai au rost. 
După o săptămînă, pe 8 mai 1960, ca să nu mai fie „singur pe lume”, prim-ministrul 
stabileşte relaţii diplomatice cu URSS. Nu durează mult şi, în iulie 1960, se 
declanşează prima criză a zahărului între Cuba şi SUA, apoi, pe 19 octombrie 1960, 
Statele Unite declară embargoul economic (acesta va deveni total pe 25 aprilie 1961), 
pentru ca pe 3 ianuarie 1961 să rupă relaţiile diplomatice cu noua putere de la 

Havana, mai ales ca urmare a faptului că pînă la acea dată Castro naţionalizase 
rafinăriile şi proprietăţile americane din insulă.

Urmează aventura, devenită catastrofă pentru SUA (mai ales din cauză că 
preşedintele Kennedy a retras, în ultima clipă, întregul sprijin acordat insurgenţilor) şi 
triumf pentru Castro, din Golful Porcilor (Bahía de Cochinos), din aprilie 1961, şi criza 
rachetelor, din octombrie 1962, despre care am vorbit pe larg şi nu are rost să insist.

Pe 27 aprilie 1963, destul de tîrziu, dacă socotim că trecuseră mai bine de patru ani 
de cînd Fidel Castro luase puterea, El Lider Maximo face prima vizită „prietenească şi 
tovărăşească” în URSS, ţară cu care Cuba avea relaţii destul de spinoase din cauza 
gafelor pe care începuse să le comită exportatorul de revoluţie Che Guevara. A propos 
de criminalul argentinian ce purtase, între altele, şi porecla „Carnicerito” (micul 
măcelar) pentru cele peste 200 de execuţii din scurta perioadă cît a fost comandant al 
fortăreţei La Cabana  : ziua de 20 februarie 1965 marchează ultimul discurs public al lui 
Che şi toată vara aceluiaşi an are loc primul exod masiv al cubanezilor care se 
lămuriseră cu ce se mănîncă fidelismul socialist şi-şi luau tălpăşiţa spre Miami, Florida, 
să trăiască în lumea putredă a imperialismului american.

La începutul lunii octombrie 1967, revoluţia perpetuă şi internaţionalistă primeşte o 
grea lovitură : pe 8 octombrie a fost arestat în Bolivia criminalul maoist Che Guevara, 
iar pe 9 octombrie a şi fost executat. Întreaga lume democrată a răsuflat uşurată : 
scăpase de un coşmar! Dar mitul mincinos al  revoluţionarului eroic (preluat fără 
discernămînt de intelectualii şi de tinerii din ţările ce nu cunoscuseră nici comunismul, 
nici dictaturile născute din învăţătura marxist-leninistă) abia se năştea!

Socialismul devine tot mai necruţător (roşii îl numeau „victorios”) în Cuba şi pe 13 
martie 1968 are loc naţionalizarea comerţului şi a serviciilor. Întreaga insulă se 
comunizase şi viaţa îşi urma cursul raţionalizată, cartelizată şi tot mai întunecată.

În noiembrie 1967, crezîndu-se cel mai tare din parcare, cel care cîndva fusese 
poreclit „el muchacho loco” dă ordin să înceapă aventura angoleză, o altă nebunie care 
i-a adus Cubei grave prejudicii. Abia în 1988 va începe retragerea trupelor insulare de 
pe pămîntul african, unde se distinsese vestitul general Arnaldo Ochoa Sánchez, fost 
combatant (şi comandant) în Sierra Maestra şi erou al războiului din Angola. Ultimul 
episod al acestei nebuneşti, absurde aventuri se va derula în 13 iunie 1989, cînd 
generalul Arnaldo Ochoa Sánchez, fost comandant al trupelor cubaneze în Angola, 
unul din eroii Cubei din perioada postbatistiană, a fost condamnat la moarte şi 
executat, acuzat fiind de trădare de patrie şi trafic de droguri. Abominabila crimă i-a 
umplut de groază pînă şi pe susţinătorii fideli ai lui Fidel, arătîndu-le încă o dată (mai 
era nevoie?) în ce ţară nenorocită şi distrusă trăiesc.

De ochii lumii (mai bine zis „pentru a arunca praf în ochii lumii”), prim-ministrul şi 
familia organizează, în anul 1974, primele alegeri în Cuba, în urma cărora sunt instalate 
cu mare pompă, ca instrumente ale puterii populare, Adunarea Naţională şi Consiliul 
de Stat, instituţii fantomă, aservite clanului castrist. Şi la noi, instituţiile similare au fost 
aservite pînă în 1990 clanului scorniceştean!

În 1980, Fidel Castro, în urma presiunilor interne şi externe, e nevoit să slăbească 
şurubul terorii şi să mai dea drumul la 125.000 de cubanezi care iau drumul exilului. De 
fapt, vase americane vin şi-i preiau pe exilaţi din portul Mariel. Aceasta şi pentru că, în 
urma episodului de la ambasada peruviană, preşedintele Jimmy Carter a relaxat în 
mod considerabil embargoul economic (relaxarea începuse prin 1977), a mai îndulcit 
restricţiile de călătorie şi a acceptat să primească în SUA refugiaţi politic. Evident, 
ticălosul de Castro i-a trimis liderului american toate scursurile (pe care los barbudos îi 
numeau „deviaţionişti sociali”), ce nu aveau nici în clin nici în mînecă cu lupta de idei, 
cu convingerile politice, cu rezistenţa la comunizare.

„Prietenia” tradiţională dintre cele două state îşi mai consumă un episod belicos în 
1983, cînd trupele americane, ghidate cu profesionalism de CIA, anihilează guvernul 
marxist din Grenada, guvern susţinut de autorităţile de la Havana. Aveau americanii 
de plătit poliţe adunate de pe Playa Giron!  

Ei, şi vine momentul 1986, cînd satrapul tropical lansează cu tam-tam campania de 
„îndreptare a greşelilor trecutului”, dar în ciuda faptului că în acelaşi an se întîlneşte la 
Moscova cu secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), 
Mihail Sergheevici Gorbaciov, perestroika acestuia îl lasă rece. Pe 2 aprilie 1989, nu cu 
mult timp înainte de declanşarea evenimentelor ce aveau să schimbe din temelii 
existenţa Europei, Gorbaciov face şi el o vizită în Cuba, dar, fidel principiilor sale 
absurde şi despotice de guvernare, Fidel refuză şi de această dată perestroika propusă 
de secretarul general al PCUS.

Excedat de nesfîrşitele şiruri de emigrări şi considerînd că vechiul slogan „!Patria o 
muerte!” şi-a trăit traiul şi nu mai spune nimic cubanezilor (hotărîţi mai degrabă să 
moară în valuri decît să trăiască duşi de valul comunist, dispuşi să-şi lase patria în 
ghearele castrismului şi să-şi vadă de propria viaţă pe meleaguri străine), Fidel 
lansează un alt slogan care suna tot atît de „îmbietor” ca şi precedentul : „Socialismul 
sau moartea!”. În fond, acesta era de-a dreptul ameninţător, ultimativ la adresa celor 
care nu mai erau nebuni să-l urmeze şi să-i împlinească toate mofturile. Nouă, 
românilor, deviza nesăbuitului lider care şi-a împins ţara spre moarte ne reaminteşte de 
vremea cînd partidul comuniştilor lansase la fel de cutremurătorul „cine nu-i cu noi e 
împotriva noastră”, care a dus la întemniţarea, schingiuirea şi uciderea a zeci de mii de 
români.

În 1987, sfătuit de cei din jurul său care-şi păstraseră un dram de luciditate şi 
vedeau iminenta prăbuşire a regimului de care profitau, dar şi îngrozit de faptul că ţara 
era la pămînt şi situaţia catastrofală îi periclita domnia, Castro deschide Cuba pentru 
turişti. Valuri masive de străini intră în ţară şi, prin devizele lor, mai pompează o gură 
de aer în plămînii secătuiţi de socialism ai Cubei.

Pe 9 noiembrie 1989 cade zidul Berlinului, detestatul simbol al războiului rece, al 
divizării Europei şi al încălcării drepturilor omului în ţările de „democraţie populară”. 
O nouă eră începea în istoria omenirii. În Cuba, ca şi în România, acest uluitor 
eveniment nu are nici un ecou, nici un efect. Românii măcar, în acel tulbure decembrie 
1989, încep să se agite, să se mişte, să observe, să spere... Cubanezii, nu!

Pe 13 august 1993 deţinerea de dolari devine legală în insulă şi astfel, Cuba mai 
soarbe o gură de oxigen, mai ales datorită faptului că exilaţii din Statele Unite, care-şi 
aflaseră noi rosturi (şi bani!) în ţara duşmană au început să trimită, periodic şi 
consistent, devize celor rămaşi acasă, care mureau de foame înrobiţi sub călcîiul 
castrist. Prinzînd puţin cheag şi permiţîndu-şi să-şi plătească precare călătorii spre noi 
orizonturi, cubanezii încep să dea iar bir cu fugiţii şi astfel, vara anului 1994 
înregistrează al treilea val masiv de exilaţi în SUA (primele două se consumaseră în 
1965 şi în 1980). Spre a-l stăvili cît de cît şi pentru a stabiliza măcar iluzoriu ţara, în 
octombrie, Fidel autorizează pieţele ţărăneşti, iar pe 5 septembrie 1995 autorizează şi 
investiţiile străine, care vor fi totuşi drastic limitate, ca nu cumva să se îmbogăţească 
imperialiştii străini pe spinarea supuşilor săi. Încep şi cubanezii să murmure vestitul şi 
absurdul slogan românesc tranzitar : „Noi nu ne vindem ţara!”. 

C u b a – „ i n s u l a m i s t e r i o a s ă ” ( 5 0 )
Istorie şi istorii

Valeriu STANCU



Eu am cunoscut-o în Canada (la prestigiosul 
Festival Internaţional de Poezie de la Trois-Rivieres), 
însă ea e franţuzoaică (ba chiar pariziancă). Eu am 
cunoscut-o poetesă, dar ea e pianistă (şi-a luat licenţa şi 
masteratul în Muzicologie la Sorbona). Ea mi-a dăruit 
unul din volumele sale de versuri (L'Homme dans la 
baignoire suivi de Nuages des temps ordinaires – Les 
Editions de L'Amandier, Paris, 2001), însă eu nu mi-am 
găsit timp pentru ceea ce credeam a fi capriciul liric de 
o clipă al unui om ce nu trăieşte întru poezie. Am 
constatat, citindu-i în sfîrşit volumul, că multă vreme 
m-am înşelat în privinţa calităţii creaţiilor sale. De 
aceea mă grăbesc să-mi îndrept greşeala, oferindu-i 
spaţiu în de-acum cunoscuta şi consistenta pagină 
PoeMondia.

Pe lîngă volumul amintit deja, din care şi traduc 
poemele din această pagină, Laure Cambau a publicat 
şi Boulevards Lunatiques (éditions Brocéliande, 1998). 
O mai fi publicat şi alte cărţi, însă în ultima vreme nu 
am mai ţinut legătura cu ea şi nu ştiu cum a evoluat 
existenţa ei de scriitor. Îmi vorbea de două proiecte (Le 
rat de la Bièvre şi Récits des murs qui chantent) cu 
povestiri pentru copii, dar nu ştiu dacă acestea s-au 
mai concretizat. Oricum, un loc aparte în opera sa 
ocupă emoţionantul volum Latifa, la petite fille qui 
pleurait des mots, o poveste muzicală care a apărut în 
anul 2000 la editura Durand şi care a fost pusă pe note 
de R. Gagneux.

Poemele ce urmează sunt o consistentă probă a 
faptului că Laure Cambau nu se teme de cuvinte, că 
sfidează tabuuri şi prejudecăţi, că-şi trăieşte cu 
adevărat năvalnica-i poezie născută într-un suflet robit 
muzicii.

Fereastra

La ora fixată 
deschid fereastra
ca să nu uit că eşti acolo
în mîna miracolului
peşte blînd pentru nopţile fără lună
peşte blînd pentru setea de dimineaţă
peşte blînd pe şoldul zăpăcit de întuneric
la ora fixată 
deschid fereastra
ca să nu uit că eşti acolo

Mîini

Ale cui sunt aceste mîini
ce rătăcesc pe bolta
metroului Sully-Morland?
Ale mele poate 
sau ale următorului...

Pentru cine sunt aceste mîini 
evantaie ale tăcerii
partizane hrentuite
pe ceramica rece
surori de lapte
convertite la speranţă
surori de sînge

PoeMondia
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pentru noaptea albă
Ale cui sunt aceste mîini
ce rătăcesc pe bolta...?

Vis

I

Sex rătăcit în iarna visurilor mele 
îţi beau umbra
şi mor de dorinţă
sex înflorit în pustiul trupului tău
mic animal din insule
oferit culorii jilave a plăcerii
dorm în negativ sub ultima ta îmbrăţişare
căldura dulceagă a patului :
blînda mea sfîşiere

II

Picătură cu picătură 
să se răspîndească
- lichid parfumat cu anason pe buzele tale - 
la umbra trupului tău sărat
să nu mai ştiu să mă pierd
îmbătată cu siropul plăcerii
trup lîngă trup
dincolo de tine
te urmez spre infinitul lumii

III

Locul tău e cald 
umed ca o seră tropicală
mă întind şi beau mireasma ta fanată
- ardei verde şi frunză de arţar -
vlăguită în aşteptare
tot socotind clipele şi lacrimile
şi fiorii pierduţi

dar iată că vii

IV

E o cameră mare 
ce se întinde la trecerea ta
draperii ce sar în ochi
peştera comorilor
proprietarul nu e cel pe care-l credem
ci acela pe care-l visăm
vecin cunoscut om trandafiriu pe mocheta neagră

tu eşti bărbatul din faţă
vrăjitor cu sînge rece
tu eşti bărbatul din faţă
şi-n inima ta maşină de făcut bani
eu tremur

Omul pădurilor

Fereastră spre vie
fereastră spre omul pădurilor
pumnul te reţine
în unghiul mort

fereastră spre vie
fereastră spre omul pădurilor
două trupuri se topesc
pe piatra plată

fereastră spre vie
fereastră spre omul pădurilor
un sex invizibil te priveşte
strălucind pe terasă sub clarul de lună

fereastră spre vie
fereastră spre omul pădurilor

sub arborele tăiat de strînsoarea
cu fir electric
două trupuri văzute din avion

Satir

Laba satirului păros 
a boţit cearşaful roz
culcată pe pagina albă
tu aştepţi
eclipsa 
- bîntuită de furtună
şi de sete -
tu aştepţi

curînd
el va întoarce pagina
pe trupul tău praf
şi în tăcerea hîrtiei cretate
se va citi prezenţa ta
- groasă crustă de cerneală proaspătă
cu sîni negri mîzgăliţi - 

Bucătărie

Pregătiţi plămădind numai cu vîrful degetelor
frămîntaţi cu delicateţe fără să insistaţi prea mult
lăsaţi o clipă să se odihnească
şi cînd aluatul a crescut
scoateţi animalul din cochilia sa
priviţi-l drept în ochi
pentru a-l îmblînzi mai bine
şi iată-l curînd
- trompă cărnoasă pe masă - 
gata de a fi consumat
atunci
nu uitaţi
să sugeţi să condimentaţi
căci iluzia unora
e fericirea altora

Crepuscul

Beată pasărea se aşază pe o cabană 
mîncată de cari
beată pasărea se priveşte într-un geam spart
beată umbra păsării mişcă
e ora neînsemnată
în care batracianul palid
invadează noaptea indiscretă :
orice bărbat iniţiat e bun

Bărbat în cadă

Întotdeauna e un bărbat în cadă
cu unghii de migdală
fiară a plăcerii
cu pielea mărunţită
de apa tulbure 

întotdeauna e un bărbat în cadă

tu plonjezi
sub ochiul muiat
al celor două robinete indiscrete şi îngăduitoare
mîna ca o floare
scormoneşte un sex moleşit
în vaporii aşteptării
aşezată pe un pîntece împovărat
cu un gust de săpun în gură
îţi descarci sufletul

întotdeauna e un bărbat care se topeşte în cadă :
trup în cruce pe pătrat alb
condamnat pe vecie
la extaz
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Laure Cambau (Franţa)


