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~n }ARA MOLDAVIEI, sus,
Coborând dinspre obcini spre plai,
Se plimb\ `n nop]i când e lun\
Voievodul EMINESCU MIHAI.
El se opre[te la sfinte altare
{i `n crame cu vin de un veac,
Privighetorile când `l v\d se usuc\
De iubire pe creang\ [i tac...
{i un cântec se face p\mântul,
Un cântec [i un petec de rai,
Când trece pe la sfinte altare
Voievodul EMINESCU MIHAI...
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Opulen]\ de s\raci, de h\mesi]i care
nu au mai v\zut parc\ nimic `n via]a lor,
de b\ie]i de pr\v\lie care s-au benoclat
la m\rfuri cu jind [i nu le-au mai atins
pân\ acum. Toate revistele [i revistu]ele
de bloc inventeaz\ zile festive abun-
dente [i acord\ premii. M\ mir c\ nu
mai arunc\ atâtea petarde [i artificii
orice bi[ni]ar devenit peste noapte om
de afaceri! Sigur c\ exist\ o tradi]ie,
pentru institu]iile [i la publica]iile de
]inut\, dar acum, c\ s-a dat drumul la
libertate n\tâng\ [i la vorbire de-a
surda, to]i se simt `n stare s\ acorde dis-
tinc]ii. E o vreme [i pentru onorurile
astea, `nainte de Ziua Na]ional\, `nainte
de o amnistie, ceva. De[i suntem o ]ar\
f\r\ premii, to]i se `nghesuie la diplome.
Dar nu a[a, simple cartoane lucioase, ci
adjuvante ale unor plicuri cât mai con-
sistente `n euro, burse fle[c\ite [i imper-
tinente, c\ci de fapt acesta-i rostul unui
premiu televizat pe meleagurile noastre.
O duzin\ sau o dizin\ pentru Românica
scoas\ din p\l\ria sponsorului, nu din
vreo just\ just\ (nu-i bâlb\, e substanti -
vul `ntrecere, etimologhicu[ u[or for]at,
plus adjectivul nimerit!). Nici pe cocla -
urii altora nu ar fi chiar altfel, dar mai
sunt premii de prestigiu, chiar Oscarul
mediatizat nes\buit de mult, unde te
alegi cu o statuet\ sau cu o bucat\ de
hârtie, sau cu un cec de zece euro, ca la
Goncourt. La noi, orice prost cu bani
crede c\ acord\ premii de excelen]\!
Dou\, maximum trei edi]ii, c\ o minu -
ne, cât de mic\ ar fi dumneaei, nu ]ine
mai mult de multiplul de trei, pe aici !

Tot pe vremea asta se pornesc felici -
t\rile. Cele de hârtie, cât mai vesele [i
mai colorate, sunt pe cale de dispari]ie,
au trecut `n fa]\, la mod\, semeseurile,
scurte mesaje telefonice [i e-mailurile,
po[ta electronic\. Pân\ [i [picherii de pe
la cele televiziuni au la vedere, f\lo[i
nevoie mare, câte un computer portabil.
Ca simplu decor, ca obiect de mobilier,
c\ nu am v\zut pe vreunul sau pe vreuna
s\-l foloseasc\! ({i aici am r\mas cu
denumirea neprimenit\, numim instru-
mentul respectiv tot calculator, c\ci a[a
[i cu un astfel de scop ap\ruse an]\r]!).
Apropo de [picheri, m\ aflam `ntr-o
sear\ la magazinul din col]ul str\zii, din
re]eaua belgian\ Mega image. Deodat\,
a n\v\lit pur [i simplu o femeie destul
de `nalt\, plin\ de sine, acompaniat\ de
un b\rbat umil, care [edea la un metru
distan]\ `n urma ei cu un co[ de plastic.
Madama, cu mi[c\ri bru[te dar f\cute `n
a[a fel `ncât s\-]i atrag\ aten]ia, culegea
fructe la gr\mad\ [i i le pasa \luia de o
urma care, la rândul lui, le `ndesa de-a
valma `n co[. Era un fel de pictur\ cu un
titlu ca acesta, „Vedet\ la cump\r\turi
`nso]it\ de [oferul ei”! Pictur\ de bâlci,
evident. M-am uitat cu scârb\ nedisimu -

lat\ la acest atelaj [i am descoperit c\
era vorba despre o am\rât\ de [pi che -
ri]\, una Moraru sau Muraru sau Mura -
riu, prev\zut\ cu un fel de zbenghi la o
sprâncean\ ce o [i caracterizeaz\ de alt-
fel. Am auzit c\ s-a procopsit cu o grip\
porcin\ sau aviar\, c\ nu mai [tii care e
`n „trend” [i m-am gândit c\ din felul
cum cump\ra, f\r\ s\ se uite la marf\,
f\r\ s-o dr\m\luiasc\, a[a, otova, nici
nu [tia ce fructe sunt alea [i nici nu cred
c\ [tia cum se spal\ sau cum se desco-
jesc. Nu cred c\ mâncase acas\ multe
mango sau banane sau kiwi sau man-
darine. ~n schimb ar\ta c\ nu are timp [i
c\ nici nu-i pas\ de pre]ul, nu `ntotdeau-
na modest, al trufandalelor de pe tarab\,
cam acesta era mesajul pentru alde noi.
({i ideea de trufanda a disp\rut, acum,
cu globalizarea, ai toate fructele [i legu -
mele alandala, pe raft). A[a sunt toate
vedetele, dup\ sistemul americ\nesc, `[i
etaleaz\ ma[inile, ceasurile, pove[tile
des pre petrecerea vacan]ei, viloaiele,
bijuteriile. Cic\ una, cu numele banal [i
extrem de feminin de Gheorghe, [i-ar fi
f\cut cadou „pentru care a muncit mult”,
un Lexus de vreo optzeci de mii de euro.
Lexus e varianta haut de gamme a
grupului Toyota, dar madam Gheorghe
este o foarte modest\ dizeuz\ care ne-a
umplut de penibil la un concurs de
euroviziune. Ce performan]\ are ̀ n via]a
ei aceast\ biat\ creatur\ de-[i permite s\
umble ]an]o[ prin noroaiele uli]ei?

Un amic stabilit ̀ n Germania, de me -
serie violonist, s-a `ntremat `ntr-un cartier
mai [icos al urbei cu nume de cârnat,
Frankfurt, [i a ie[it `ntr-o sear\, la ni[te
prieteni, `nso]it de nevasta personal\
`mbr\cat\ `n hain\ de nurc\ sau de
vizon, ca pe Magheru. De a doua zi, ve -
cinii nici c\ l-au mai invitat, nici c\ l-au
mai salutat, pân\ când unul, mai mi -
lostiv, s-a `nvrednicit [i i-a deslu[it ati-
tudinea du[m\noas\: un recent imigrant,
violonist `n filarmonica local\, nu are
calitatea de a umbla cu o so]ie `mpo po -
]onat\ a[a! Mai mult, nici bemweul nu i
se potrive[te, ci nivelul lui este de volks -
wagen polo sau cel mult golf! O auzeam
pe mama mea c\ nu oricine putea purta
pe t\rt\cu]\ p\l\rie, ca Moromete, pe
vremea de dinainte de pa[cinci. A venit
egalitarismul, lucru bun de altfel, iar
acu[ica s-a `ntors capitalismul mercan-
tilist dar f\r\ valorile st\tute, fixate [i
mo[tenite. Azi, orice pu[lama cu o bru -
m\ de avere se crede `ndrituit\ s\ apar\
pe corso [i crede c\ faima i se datore[te
sclipiciului cu care se `nfofole[te! Unde
mai pui c\ un zevzec oarecare, cu fizio -
nomie de prost [i cu nume de protozoar,
Onoricius Catindatus, zice c\ dac\ are
bani nu poate fi corupt. Auzi ’mneata, ̀ n
melanjul nostru de incompeten]\ [i de
corup]ie bubonic\, asta ne mai lipsea!
Ca s\ nu mai vorbim [i despre decla ra -
]iile de avere ale [tabilor de h\rtie cre-
po nat\ pe care `i avem! Declara]iile ca

declara]iile, dar justific\rile [i bonurile
fiscale a[ vrea s\ le vedem ! 

S\rb\torirea a dou\zeci de ani de la
Revolu]ia noastr\ a fost un nou prilej de
controverse [i de ranchiuni mediocre.
C\ nu s-a descoperit adev\rul, oameni
buni! P\i, adev\rul e foarte simplu, s-a
terminat R\zboiul rece, prin implozie,
nu prin conflict, anul jubileu, care ca `n
Biblie urma a veni dup\ cincizeci de ani
(de [apte ori câte [apte) s-a apropiat, a
venit [i apa l-a luat. Fo[tii alia]i trans-
forma]i `n du[mani au redevenit alia]i
scrâ[ni]i [i la pând\, lumea bipolar\ s-a
rotunjit `ntr-una unicameral\, iar acum
se pare c\ redevine bipolar\, cu al]i ac -
tan]i. A]i v\zut c\ orchestra filarmonic\
din Viena, dirijat\ de Zubin Mehta, a
cân tat la Shanghai ? Noi, mereu sateli]i,
trecem dintr-o barc\ `n alta [i supra vie -
]uim. Cu acest prilej, trupa Cargo a reluat
muzicile ei de acum 20 de ani, penibile
[i atunci [i acum, pe Tvr Cultural. A
rea p\rut spre enervarea noastr\ di zeuza
Loredana Groza, ot One[ti. Voce mic\,
talie mic\, gur\ mare [i haine sclipitoare
pân\ la kitsch. Nici un talent, nici un
zvâc, nici un vino-ncoa! Am v\zut o
chestie sclipitor de idioat\, o traducere
splendid\ la „caviar d’aubergines”,
salata mediteranean-oriental\ de vinete:
caviar de Bergine! 

Ca la Europa liber\, sus]ine oteveul
lui Dan Diaconescu, adic\ tot atâtea
dez v\luiri de comentat! S-au [ifonat
niscai [picheri de pe acolo, c\ vezi
Doamne nu se comparezeaz\ cu! P\i,
cam a[a e, dar `n sensul invers, oteveul
este, ne place ori ba, un fenomen. De
mas\. Popular [i popul\ros. De-aia `l [i
caut\ alde B\se [i se arat\ acolo cu toat\
f\ptura plus camarila! Europa Liber\,
pe care o ascultam pe vremea liceului
fie diminea]a, de la 9 [i un sfert, fie dup\
masa, de la cinci [i un sfert, pare-mi-se,
o ascultam pentru Cornel Chiriac [i pen-
tru muzica lui. Fire[te, mai glisa [i ceva
[opârle, c\ asta `i era misia, dar aveau
haz. Postul respectiv era de simpl\ pro-
pagand\ inclus\ `n agenda R\zbelului
Rece [i cum `ntotdeauna `nving\torii
scriu Istoria, e de bine s\ spui c\ el a
d\râmat sisteme. Nu a d\râmat nimic,
dovada cea mai clar\ este c\ dup\ anii

’90 [i mai ales acum nu are nici o
importan]\ iar cei care l-au finan]at au
renun]at atât la el cât [i la servitorii din
studiou. Oricum, el emitea numai pe
banda est, spre noi, [i era plin de agen]i
[i securi[ti acoperi]i. Nici un [picher de
acolo nu `nseamn\ absolut nimic `n
pres\ (poate M\gur\ aia, doar ca voce,
c\ci plecase de aici cu o aur\ de prezen-
tatoare, dar v\d c\ au uitat-o to]i!). Se
zice c\ aducea libertatea, poate, pentru
min]ile lene[e, c\ci nu era deloc liber-
tate, toate [tirile parcurgeau exact ace -
la[i traseu ca [i `ntr-o redac]ie din Ro -
mâ nia, dar erau ca un film pe negativ,
privite din partea opus\.

Michael Douglas a primit nu-[‘ce dis -
tinc]ie a Academiei de film americane,
prilej de scheciuri, glume, dansuri [i filme
de tot soiul, de familie [i de pe marele
ecran. Aglomera]ie de vedete holly woo -
diene, zâmbete, poante, lacrimi [i dan-
turi artificiale. Sincer, dar sincer de tot,
b\iatul lui Kirk nu mi s-a p\rut nicio-
dat\, dar niciodat\ un mare actor. Un
fi]ing\u propulsat de numele lui tat-su,
cu pilele de rigoare [i distribuit `n mult
prea multe roluri pentru mintea [i talen-
tul lui. Un actor mediu, dar vede]i ce
`nseamn\ propaganda? Ca [i Brad Pitt,
ca [i Angelina aia, fata lui Voigt - \sta
un actor serios de tot, nimic de zis! – su -
rogate lucioase, reclame de pus pe pe -
re]ii barurilor de cartier sau pe parbri -
zele [oferilor de tir. Nici uzina de vise
din California nu mai e ce-a fost, `n
afar\ de Robert de Niro, Jack Nichol -
son, Gene Hackman, Dustin Hoffman [i
Al Pacino - `n primul rând pentru „Spe -
rietoarea” - nu cred c\ mai e cineva
mondialice[te bun.

Despre programele de rebelion, cel
mai bun lucru mi l-a spus prietenul [i
colegul nostru de revist\, R\zvan Voncu:
„am dvd-urile cu Toma Caragiu, cu
Mo]u, cu B\nic\ sr., care chiar avea haz,
talent [i voce, nu ca \sta micu’, scheciu -
rile lui Mircea Cri[an, `mi fac singur
programul care `mi place!”. Ar trebui s\
facem cu to]ii la fel, s\ nu mai pl\tim
abonamente absurde pe cablurile ae rie -
ne ce ne fac o capital\ de lumea a treia
[i s\ nu ne mai l\s\m agresa]i de pro-
grame idioate! Mizerie pe toate canalele!

Martor particular
[i auricular

Ilustr\m
acest num\r cu

lucr\ri din ceramic\
din cultura Cucuteni

Popose[te vremea Cr\ciunului [i a Anului Nou, [i hop, lumea se foie[te
din nou pe str\zi, prin magazine, pe la intersec]ii. S\rb\torile vin mereu cu
o goan\ dup\ producte cel pu]in ridicol\, dac\ nu neam-prosteasc\ de-a
dreptul. Acumulare primitiv\, a[a se zicea [i bine se zicea.

NICOLAE ILIESCU
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~n volumele I [i II ale „Caietelor Mihai Eminescu”,
tip\rite la Editura Eminescu `n perioada 1972-1974, exis -
t\ o referire la existen]a unui patrimoniu financiar, a unui
fond Eminescu, constituit la scurt\ vreme dup\ moartea
poetului, cu scopul de a-l comemora etern. Mi-a atras
aten]ia, asupra acestui detaliu necercetat pân\ acum, bu -
nul meu prieten Dan Toma Dulciu, un pasionat „consu -
mator” de Eminescu. Fondul cu pricina a fost depus la
Pri m\ria Capitalei, la sfâr[itul anului 1892, sub titlul de
„rent\ român\ perpetu\ 5%”. Traseul banilor s-a pierdut
sau a fost l\sat s\ se piard\ pe drumul istoriei. Fondul Emi-
nescu este interesant nu atât prin suma depus\ ini]ial –
1.000 de lei/ aur (care ar fi echivalentul a 34.067 lei ac tu ali)
- cât prin efectele financiare produse de dobânda de 5%.
Rangul post-mortem al lui Eminescu

Istoria constituirii Fondului Eminescu a `nceput odat\
cu moartea poetului, la 15 iunie 1889. ~mprejur\rile peni-
bile, prin care oamenii politici ai vremii d\deau din col]
`n col] pentru a g\si o sum\ cu care s\ achite `nmor-
mântarea poetului na]ional, l-au determinat pe un oare-
care C. Dimitriu s\ dea cu `mprumut suma de 1.000 de
lei, salvând astfel onoarea guvernului [i a lui Maiorescu.
~ntâmplarea a f\cut ca, ̀ n aceea[i perioad\, s\ moar\ [i un
fost ministru, Constantin Br\iloiu, astfel c\, la 23 iunie, s-a
emis o ordonan]\ de finan]are, având ca scop expres chel-
tuielile de `nmormântare ale celor doi, dup\ cum ur mea -
z\: „2.000 lei pe numele doamnei Ecaterina Br\iloiu (v\ -
duva fostului ministru - n.r.)/ 1.000 lei pe numele C. Di -
mitriu, c\ruia i se restituie, fiind avansa]i de domnia
sa./Total 3.000 lei”. Rangul post-mortem al lui Eminescu
era evaluat, a[adar, la jum\tate din cel al unui fost mi -
nistru. Decretul de deschidere a creditului de `nmormân -
tare a fost semnat de rege la 9 august... Adic\ la aproape
dou\ luni de la `nmormântare. Birocra]ia româneasc\ are,
dup\ cum se vede, tradi]ii imemoriale.
Maiorescu [i „mergerea de vreo zece ori la cimitir”

Episodul urm\tor a fost constituirea, `n acela[i an,
1889, a unui Comitet de ini]iativ\, pentru ridicarea unui
monument Eminescu, comitet alc\tuit din urm\torii: Teo -
dor G. Rosetti, N. Mandrea, I.C. Negruzzi, Dr. I. Neagoe,
I.L. Caragiale, A. Chibici-Revneanu, M. Br\neanu, N.
S\veanu [i Titu Maiorescu. Comitetul „a hot\rât s\ des -
chid\ liste de subscrieri de câte 50 de bani de persoan\”.
„Mormântul lui Eminescu are trebuin]\ de un monument
de piatr\, `nconjurat de grilaj [i de planta]ii, care s\ `n -
semneze locul ultimului repaos al marelui poet na]ional”
- se motiva `n scrisoarea-tip care `nso]ea listele de sub-
scrip]ie. „Fiind convin[i de sentimentele Dvoastr\ patrio-
tice, sper\m c\ ve]i binevoi a face [i Dvoastr\ ca ini]iativa
noastr\ s\ poat\ reu[i”. Din cele 1.280 de liste de sub-
scrip]ie, doar 280 au fost completate cu diverse sume,
adunându-se, `n total, 7.392 lei [i 20 de bani. Din ace[tia,
270 de lei fuseser\ depu[i de Titu Maiorescu. Dar, con-
form d\rii de seam\ „asupra sumelor `ncasate [i cheltuite
cu monumentul funerar Eminescu” (din 14/26 iunie 1892),
Maiorescu [i-a „decontat” singur dona]ia: „Pe lâng\ suma
de lei 270 ce am primit-o de la Dl. Titu Maiorescu pentru
imprimate, taxe po[tale etc., [i care s-au cheltuit `n acest
scop, dup\ cum arat\ al\turatele acte justificative etc.”.
Din suma r\mas\ (6.094,15 lei), 5.000 lei s-au cheltuit cu
construc]ia monumentului propriu-zis, 816 „cu esecu ta -
rea grilajului”, 190 cu soclul grilajului [i 88,15 „cu di -
verse alte pl\]i”. Acestea din urm\ cuprindeau, printre
altele, „lei 35 tr\sura ptr. mergerea de vreo zece ori la
cimitir”. „Mergerea” era decontat\, evident, de acela[i
mare om de cultur\ Titu Maiorescu.

Semnat de primar [i de „{eful Comptabilit\]ei”
R\m\seser\ astfel 1.211 lei [i 5 bani. „Din prisosul ar\ -

tat”, dup\ cum se poate citi `n procesul-verbal din 16/28
noiembrie 1892, Comitetul Eminescu a decis c\ „se vor `n -
trebuin]a 211 lei 5 bani pentru `nfrumuse]area monu men -
tului funerar, ad\ogându-i-se o plac\ cu inscrip ]iu nea de
pe el `n litere de metal”. Mai departe, avem prima referire
la Fondul Eminescu: „Iar pentru restul de 1.000 lei s-a
cump\rat un titlu de rent\ român\ perpetu\ 5%, de aceea[i
valoare, care va fi depus la Onorab. Prim\rie a Capitalei,
sub a c\rei administrare se afl\ cimitirul cu mormântul lui
Eminescu. Venitul anual de 50 lei al acestui titlu de rent\
va fi `ntrebuin]at prin `ngrijirea Prim\riei pentru men ]i ne -
rea `n bun\ stare a monumentului [i a plan ta]iilor de pe
mormântul poetului”. Pe 17/29 decembrie 1892, Co mi te -
tul Eminescu, prin „subscri[ii” T.G. Ro setti, I.C. Ne gru zzi,
Dr. I. Neagoe, N. Mandrea, A. Chibici-Revneanu [i Titu
Maiorescu, `nainteaz\ primarului Capitalei o scrisoare
oficial\, prin care `i solicit\ acestuia s\ binevoiasc\ „a
primi acest titlu de rent\ `n depozi tul Prim\riei”. La data
de 8 ianuarie 1893, Prim\ria ̀ i adreseaz\ „D-Sale D-lui Titu
Maiorescu” urm\torul r\s puns: „Domnule,/Am onore a
ve comunica, c\ s’a primit la Cassa Comunal\ un titlu de
rent\ Român\ perpetu\ 5% sub Nr. 112 cu cuponul de
Octombrie 1892, ‘naintat Pri m\ riei de Comitetul pentru
ridicarea monumentului Poe tului Mihail Eminescu pe lâng\
hârtia registrat\ la Nr. 57610/92”. Documentul e semnat
de primar [i contra semnat de „{eful Comptabilit\]ei”.
O paritate de peste dou\ milioane de euro

Actul la care am f\cut referire a fost, `n ultimii 20 de
ani, extrem de pu]in solicitat de persoane din afara insti-
tu]iei Arhivele Na]ionale ale României. Am avut surpriza
(`n 2007, când am f\cut o investiga]ie `n acest caz) s\
constat c\, din 1979 `ncoace, doar un oarecare Muller
(pro babil cet\]ean german) l-a cercetat `naintea mea, iar
asta se `ntâmpla `n 2001. Dispari]ia urmelor documentare
ale traseului financiar al Fondului Eminescu este, f\r\
`ndoial\, determinat\ [i de ignorarea acestuia din ne -
[tiin]\. Dar, conform principiilor elementare de drept, un
titlu de rent\ perpetu\ nu-[i `nceteaz\ func]iunea nici
dac\ cei care l-au ini]iat `l anuleaz\. De fapt, el nu poate
fi anulat. Ceea ce oricum nu s-a `ntâmplat sau, `n orice
caz, nu exist\ niciun document `n acest sens. Iar dac\
acest titlu func]ioneaz\, atunci efectele sale sunt extrem
de interesante. C\ci, dac\ el a fost „abandonat” prin ui -
tare, dobânda de 5% ar face ca suma de 1.000 lei/aur, de
la depunerea de acum 119 ani, s\ creasc\, prin capita li -
zare, la 332.295 lei/aur. Ceea ce s-ar „traduce” `n
9.778.875,9 lei actuali. Am folosit, pentru a ajunge la
aceast\ „paritate”, faptul c\ 1 leu era echivalent, `n 1892
([i mult\ vreme dup\ aceea), cu 0,3226 g/aur. Asta `n -
seamn\ c\ un gram de aur costa atunci 3,0998 lei. Ace ea[i
cantitate de aur (un gram) cost\ ast\zi 105,6 lei, adic\ 1
leu de la vremea aceea este egal cu mai mult de 34 de lei
actuali. Restul calculului vine de la sine. Putem merge
chiar mai departe, constatând c\ un leu de atunci ar fi
echivalent cu 8,24 euro, dar aceasta este o alt\ poveste. ~n
orice caz, Fondul Eminescu ar putea fi evaluat ast\zi
(dac\ nu a fost deturnat `n alte scopuri decât cele pre v\ -
zute `n actul ini]ial) la 2.364.900 euro.

Revin la Dosarul 715 de la Arhivele Na]ionale. Exist\
posibilitatea ca acel titlu de „rent\ român\ perpetu\” s\ fi
fost prescris dup\ r\zboi, s\ zicem, odat\ cu anularea, de
c\tre Regele Mihai (la presiunea sovieticilor), prin decret
regal, `n 1946, a tuturor titlurilor emise de statul român.
~n aceast\ situa]ie, titlul cu pricina ar trebui „retrocedat”
prin aducerea lui la zi. Altfel, statul nostru de drept se
com place ([i prin aceasta) `ntr-o impostur\ vizibil\ [i ex -
trem de jenant\. Pentru c\, ignorând cazul, chiar [i dup\
semnalarea lui public\, institu]iile se fac p\rta[e la o de -
posedare perpetu\.
Titlu de valoare cu termen de scaden]\ sine die

„Statul român n-a fost desfiin]at [i nici n-a disp\rut de
pe hart\ - ne-a declarat Dan Toma Dulciu, cel care ne-a
sugerat ideea acestui demers. Orice institu]ie a statului

preia, prin vremelnicii administratori, atât activele, cât [i
pasivele institu]iei respective. Este [i cazul Fondului Emi -
nescu, asumat, ca responsabilitate, de Prim\ria Capitalei.
Acest fond, care este, de fapt, un cont cu titlu de rent\ per-
petu\, continu\ s\-[i produc\ efectele - a[a cum `i spune
[i titulatura - perpetuu, indiferent de regimul care gu ver -
neaz\ ]ara. Nu [tiu exact cum erau elaborate titlurile `n
secolul al XIX-lea, dar, dac\ e s\ facem o analogie cu cele
contemporane, «renta român\ perpetu\» intr\ `n catego-
ria titlurilor de valoare cu termen de scaden]\ sine die.
Efectul lor nu poate fi `ntrerupt decât printr-un act de
autoritate public\”. Dan Toma Dulciu a f\cut analogia cu
cazul datoriilor publice ale României fa]\ de Suedia, an -
gajate `n perioada 1929-1931. Acestea au continuat s\
creas c\, prin penalit\]ile determinate de neachitare, [i s-au
stins abia ̀ n 2003, ̀ n urma pl\]ii ̀ n tran[e a 120 de milioa -
ne de dolari. A[adar, schimb\rile de regim nu au dus la
[tergerea de la sine a acelor datorii publice. ~n cazul
Fondului Eminescu, reactivarea lui (dac\ a fost `ntrerupt
vreodat\) echivaleaz\ cu o retrocedare.
„Prim\ria doar a preluat spre administrare titlul”

La Prim\ria Capitalei nu s-a g\sit `ns\ nicio dovad\ a
titlului cu pricina, `n ciuda sprijinului acordat de vicepri-
mar, care l-a desemnat pe Dimitrie Buzdug\, directorul
Direc]iei Buget, s\ fac\ cercet\rile de rigoare. „Cred c\
pro blema nu e la noi - ne-a spus dl Buzdug\ -, ci la Mi -
nisterul Economiei [i Finan]elor (MEF), unde ar trebui s\
se g\seasc\ arhiva titlurilor emise de statul român. Pri m\ -
ria doar a preluat spre administrare titlul cump\rat de co -
mi tetul Eminescu, dar nu ea l-a emis. Trebuie cercetate la
surs\ toate titlurile emise `n anul 1882 de statul român”.
Domnul director are dreptate, dar numai par]ial, credem
noi. Pentru c\, `ntr-adev\r, din scrisoarea adresat\ de
Maiorescu, `n numele membrilor Comitetului Eminescu,
reiese clar c\ titlul a fost cump\rat de ace[tia, dar la fel de
adev\rat este c\ el a fost `ncredin]at Prim\riei, dup\ cum
reiese din aceea[i scrisoare: „... ne permitem a v\ ruga s\
binevoi]i a primi acest titlu de rent\ perpetu\ `n depozitul
Pri m\riei, iar din venitul anual de 50 de lei de la cu poa -
nele acestei rente s\ binevoi]i a `ns\rcina pe `ngrijitorul
cimitirului s\ men]ie `n bun\ stare monumentul [i plan-
ta]iile `n chestie [i s\ `mpodobeasc\ mormântul `n ziua de
15 iunie”. Iar scrisoarea adresat\ de primar lui Titu Ma io -
rescu, pe 8 ianuarie 1893, confirm\ atât data de emisiune
a titlului (octombrie 1892), cât [i num\rul documentului
(112). „Pisica moart\” - dac\ ne e permis\ expresia `n
acest context - se afl\ `n ambele cur]i, a[a c\ ambele insti-
tu]ii ale statului român au toate motivele ([i obliga]iile) s\
elucideze problema.
„Exist\ proba material\”

Ion C. Rogojanu, pre[edintele fondator al Asocia]iei
Os pe]ia din România ([i prim-vicepre[edinte al Aso cia -
]iei de Bibliofilie [i Ex Libris), a donat, a[a cum se [tie,
jude]ului Boto[ani singura bibliotec\ Mihai Eminescu din
România - un tezaur de peste 14.000 de c\r]i de [i despre
Eminescu, precum [i c\r]i [i publica]ii din epoca `n care
a tr\it poetul. Opinia sa, `n aceast\ chestiune `ncâlcit\,
este nuan]at\, dar totodat\ tran[ant\: „Prim\ria este, deo-
camdat\, cea care trebuie s\ l\mureasc\ problema. Spun
asta pentru c\ proba material\ c\ Prim\ria a primit ges tiu -
nea titlului exist\. Deci aceast\ institu]ie trebuie s\ r\s -
pund\ ce s-a `ntâmplat cu acel titlu, fie c\ a fost prescris,
fie c\ func]ioneaz\. Dar, conform denumirii, el nu putea
fi nici prescris, nici anulat de ini]iatori. Exist\, bine ̀n ]e -
les, [i o responsabilitate a Ministerului Economiei [i Fi -
nan ]elor, iar situa]ia trebuie clarificat\ `ntre aceste insti-
tu]ii ale statului român, `n colaborare, eventual, cu Mi nis -
terul Justi]iei. {i nu neap\rat la sesizarea unui ziarist de
investiga]ii, ci pentru c\ este datoria lor. A[a cum este de
datoria tuturor funda]iilor, asocia]iilor culturale sau de
alt\ natur\, care poart\ denumirea de Mihai Eminescu s\
ia atitudine `n acest sens. Pe de alt\ parte, nici Academia
Român\ nu trebuie s\ stea cu mâinile ̀ n sân, nici Uniunea
Scriitorilor, nici Ministerul Culturii, dac\ Eminescu
`nseamn\ cu adev\rat pentru aceste institu]ii ceea ce
declar\ ele c\ `nseamn\”.

MIRON MANEGA EMINESCU, DEPOSEDAT
POST-MORTEM

DE 2.000.000 EURO

De[i pare o fantasmagorie, nu este. Exist\ un
cont Eminescu care a ajuns, prin capitalizare, la o
valoare de 2.364.900 euro. ~n octombrie 1892, Titu
Maiorescu, `mpreun\ cu mai mul]i prieteni ai poe-
tului, a cump\rat de la statul român un titlu de
„rent\ român\ perpetu\ 5%”, destinat comemo r\rii
poetului `n fiecare an, la 15 ianuarie, [i pentru
„men]inerea `n bun\ stare a monumentului” (mor-
mântul de le Cimitirul Bellu). Pe 17/29 de cem brie
1892, Comitetul Eminescu, prin „subscri [ii” T.G.
Rosetti, I.C. Negruzzi, Dr. I. Neagoe, N. Mândrea,
A. Chibici-Revneanu [i Titu Ma io rescu, `nainteaz\
primarului Capitalei o scrisoare oficial\, prin care
`i solicit\ acestuia s\ bine vo iasc\ „a primi acest
titlu de rent\ `n depozitul Prim\riei”.



Literatorul nr. 41-42 (122-123)4

...S\ p\str\m un minut de gândire la
Eminescu! De gândire [i nu de vorbire;
de vorbit au vorbit al]ii: Maiorescu,
Creang\, Ha[deu, Iorga, Conta, C\ li nes-
cu, Vianu, Zoe Dumitrescu-Bu[u len ga,
Noica... [i to]i ceilal]i care i-au sorbit
r\suflarea când se aflau lâng\ Poet.

Anglia gânde[te la Shakespeare, Ger -
mania gânde[te la Goethe, Rusia gân -
de[te la Pu[kin, Fran]a gânde[te la
(hélas!) Hugo… România gânde[te la
Eminescu.

Neamul [i Sufletul Românesc l-au
n\scut pe Poet f\r\ cazne, l-au n\scut
`ntr-un chip firesc, a[a cum acesta curgea
din milenii peste acest p\mânt cre[tinat
`nc\ din copil\ria neamului s\u, n\s cân -
du-l a[a cum a fost n\scut Caraimanul,
odat\ pentru totdeauna. Astfel, pe Poet
nu-l putem rupe de Neamul s\u, unul s-ar
pierde f\r\ cel\lalt.

~nc\ de copil, Poetul nu `nc\pea `n
socotelile celor de-ai lui. Un copil de
nici zece ani care se tope[te `n universul
codrilor [i al apelor dulcei Bucovine sau
molaticei Moldove, cu un b\] ̀ n mân\ [i
o traist\ pe um\r, mergând pe jos, une -
ori descul], prin tot nordul Moldovei; la
[aisprezece ani plecând de la Cern\u]i,
desc\lecând mun]ii `n Transilvania, co -
borând pe Valea Dornei [i pe aceea a
Mu r\[ului pân\-n Târgul acestuia, apoi
la Blaj („Rom\ mic\. ~]i mul]\mesc,
Dumnezeule, c\ m-ai ajutat s-o pot ve -
dea”) unde `[i satur\ somnul `n fân [i se
cur\]\ `n Târnava; la Alba Iulia [i iar la
Sibiu; cu trupele lui Caragiali [i Pascaly
din nou la Bra[ov, Lugoj, Timi[oara,
Arad, Oravi]a sau... portul Giurgiu.

Poetul, crud ̀ nc\, tr\ia ca un pustnic,
cu fructe [i c\r]i. Sufletul lui se l\rgea
pe m\sur\ ce cunoa[terea se adâncea,
una f\r\ spa]iul alteia neavând via]\.

~n viziunile Poetului, oamenii deve-
neau ni[te uria[i ai faptelor demne aces-
tora; de aici a prins lehamitea de a ve dea
cât de stârpituri sunt, `n fond, cei mai
mul]i din cei pe care Poetul i-a ̀ nnobilat.

El [i-a cunoscut p\mântul care l-a n\s -
cut ca pu]ini al]ii.

Copil `nc\, `i [tia via]a trecut\ [i le -
gendele – aceste reamintiri târzii ale
unor m\re]ii petrecute timpuriu, `ncin-
gându-[i fiin]a cu ele, a[a cum acestea
curgeau din gurile b\trânilor. 

Dincolo de Patrie, la Viena sau Berlin,

se rezema de c\r]i pentru a `nfrunta do -
rul, cerând acestora tot ce le puteau da
despre [i pentru Neamul s\u.

Dup\ ce a hr\nit bine, cu toate ale
lui, cele cu care s-a hr\nit, crescându-le,
`nflorindu-le, Poetul s-a a[ezat la a se -
m\na P\mântului [i Neamului s\u cele
de trebuin]\ pentru a le face s\ ro deas c\.

Dar oamenii tot cu pasul omenesc l-au
m\surat, schilodindu-l, ologindu-l, or bin -
du-l, a[a precum sunt ei, pu]ini aceia
care aveau ochi pentru `n\l]imea lui;
Poetul, aproape, neavând margini.

Fiin]a Poetului a sunat dintotdeauna
a cântec... Un cântec al p\mântului cu
toate vie]uitoarele, al aerului, al sub p\ -
mântescului, al nem\rginirii apelor, al
sferelor [i al tuturor timpurilor, al celor
ce-au fost oriunde ar fi fost pe aceast\
planet\, dar, mai ales, al celor ce au fost
[i vor fi pe P\mântul Românesc.

El ne-a chemat pe noi to]i dup\ al
nostru nume, fapt\, dor, obicei, dragoste,
dezn\dejde, nevoie, speran]\, bucurie,
umilin]\, iubind cu noi to]i, `n tain\,
fericindu-se cu noi de nun]ile C\linilor,
chemând cu noi dreptatea lui }epe[, cu -
getând cu Dioni[ii no[tri la ale ne`n ]e le -
selor acestei lumi sau vie]i; strivind, cu
noi, nimicnicia celor care, cândva, „au
cerut p\mânt [i ap\”, iar dându-li-se s-au
`ntors du[mani nou\; `nchinându-se cu
noi p\rin]ilor [i p\rin]ilor din p\rin]i sau
retr\gându-se plin de durere din fa]a
idealului pâng\rit.

Pe toate acestea Poetul le-a ridicat `n
lumin\ printr-un grai de nimeni gr\it pân\
la el, graiul care a[tepta de mult cânte-
cul, zb\tut din aripi sau dezmierdat, gra -
iul b\trânilor [i al c\r]ilor, graiul fiin]ei
Lui sau, ceea ce Poetul a iubit peste
puterile sale, Graiul Neamului s\u.

Pentru c\ unul „care a fost `nzestrat
cu darul de a `ntrupa adânca sa sim]ire
[i cele mai `nalte gânduri `ntr-o frumu-
se]e de forme, sub al c\rei farmec limba
român\ pare a primi o nou\ via]\”*,
f\r\ cel\lalt nu poate exista.

L\sând lumin\ peste toate ale Nea -
mului s\u, Poetul, harp\ a unui sunet ne -
`ntrerupt din adâncimi de timp, a spart
alc\tuirea de lut re`ntorcându-se de unde
a purces: din ve[nicie...
* Ultima fraz\ din „Prefa]a” lui T. Maiorescu
la prima edi]ie, 1884, a „Poesii”-lor lui Mihai
Eminescu

IOAN MAZILU-CRÂNGA{U

Poporul român [i poetul s\u
Motto:
„...v\ asigur c\ `ntre str\mo[ii din }ara de Sus a Moldovei, de cari nu mi-
e ru[ine s\ vorbesc, s-ar fi aflând poate ]\rani liberi, dar jidani, greci ori
p\zitori de temni]\ m\car nici unul”

Din Scrisoarea Poetului
c\tre Nicu Xenopol (redactor la „Românul”)

A[a de frig [i de lini[te...
C`t de frumoase s`nt glicinele zilelor tale
`n ceasuri de restri[te,
`ng\lbenind fotografii `n[irate aiurea
prin locuri `n care lumina nu mai
ajunge dec`t sub forma
unor tr\d\ri pl\tite p`n\ la urm\ prin
singur\tate,
o Maja desnuda la sf`r[it de Septembrie
`ntr-un fel de n\scocire a privirii
`ntoarse `napoi
p`n\ `n viscerele p\m`ntului, at`t de
`n]elept de altfel,
`nc`t s\ `n]eleg p`n\ la cap\t fiecare
lovitur\ de dalt\,
melcii,
v`rful m\turii, dup\ ce ai dat cu ea
peste o podea plin\ de praf
inclusiv libertatea-mi de-a rat\ci `n
pustiu
asta conteaz\ mai pu]in, e pe gratis,
un fel de-a tatona spa]iul `n care
at`tea lucruri au r\mas ne`nt`mplate
precum m`inile mele `nc\ t`njesc, s\
ating\ fericirea,
p`n\ la urm\ nevoia de mituri e [i

aceasta o nostalgie
purificat\ de aceea[i flacar\
care se ridic\ pentru a spune, mereu
melancolic
c\ Timpul f\r\ Dragoste,
e gol...

Detaliu la Vall
O singur\ dat\ m-am `ntors pe urmele
mele
c`nd te-am g\sit
un caballero sin caballo
pe ultima pagin\ a jurnalului,
puneai Kahuna s\ strige Sufletul Gaiei
de[i [tiai dinainte
c\ ]\rmul acesta s`nt eu `ns\mi,
[lefuit\ `n culorile triste
ale inimii...

Sintetica laviului
A[a arat\ perfec]iunea
ca tine netulburat
`ntre zugr\virea unei catedrale
[i o cutremurare `n fa]a divinit\]ii
esti ca `n somn,
timpul c`nd universul se facea om `n

ochiul inimii mele
[i am fi fost contemporani cu
`nceputul, cu devenirea
mai mult dec`t se vede
sub masca propriului pustiu,
prive[te strada, oamenii care reflect\
forme
ei tr\iesc ca [i c`nd verdele sau
p\m`ntul
n-ar face parte din ordinea cosmic\,
prive[te-i cum rateaz\ lini[tea lor
purt`ndu-se ca [i cum n-ar avea-o
restul, o iluzie dormind sub [apte
pece]i,
am vrea s\ ne lu\m `n bra]e
peste tot `n temple [i biserici,
o pas\re alb\
femeia dinl\untrul t\u...

Peisaj scufundat `n somn
Te-am a[ezat `ntr-o icoan\ de culoarea
lini[tii
f\r\ s\ m\ pot separa cumva de
propria-mi neputin]\
`]i aminte[ti, excesiv de ra]ional\, altfel
gata `n orice moment s\ m\ lep\d de sine
precum aceast\ fereastr\ deschis\
spre vid
prin care nici salc`mii albi de Kamceatka
nu mai s`nt `n stare s\ vad\ lucrurile
a[a cum s`nt
cine [tie pe unde `n iurtele albe ca varul
un `nceput t\cut de lume, din aer, din
pietre sau invers
a[a cum tot ce exist\ m\ con]ine [i m\
doare
`mi intr\ `n ochi, `ntre cuvinte,
dovad\ c\ n-are sens s\ neg ceea ce
g`ndul
ca orice claritate presupune o suferin]\
[i totu[i pentru mine nu exist\ dilem\
nici nu m\ absolv de gre[eli
spun`ndu-mi c-au fost cumva necesare,
mai ales acolo unde
ceva `n mod fundamental s-a
transformat `n nisip,
semn c\ `ntre inim\ [i vulturii pescari
`nainte de orice,
trebuie s\ fie un acord deplin
oriunde m\ `ntorc fiecare moarte
`nchide un cerc,
celelalte adev\ruri ne `ndeamn\ s\
tr\im...

LUMINI}A CRISTINA PETCU

Poe]ii Cenaclului Literatorul
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Polivalen]a [i vizibilitatea filosofilor
care au frecventat [i cultivat mediile pu -
blicistice [i scriitorice[ti, evident, `n m\ -
sura `n care nu sunt ei `n[i[i scriitori,
(Titu Maiorescu, Vasile Conta la „Ju ni -
mea”, Lucian Blaga [i Nichifor Crainic
la „Gândirea”, Nae Ionescu la „Cu vân -
tul, poate [i al]ii) sunt mai accentuate
decât activitatea filosofilor restrân[i la
domeniul strict al filosofiei. {i pe bun\
dreptate, pentru c\ mult\ vreme, filoso-
fia [i literatura [i-au `mp\r]it cam acela[i
domeniu al creativit\]ii.

Dl. Alexandru Surdu a avut [i D.sa o
perioad\ de activitate la Muzeul Lite ra -
turii Române, `n care, cred, s-a ocupat
chiar de aceste conexiuni [i interferen]e,
de[i prin forma]ia [i informa]ia sa de lo -
gi cian [i filosof avea pu]ine tangen]e cu
zona critic\ [i eseistic\ sus]inut\ de cei
care, cum zice G. C\linescu, „bat câm pii
cu gra]ie”. Dl. Surdu se declar\ „ab ini-
tio”, discipol [i urma[ al lui Cons tantin
Noica, dar textele sale nu devin nici co -
men tarii didactice, nici conspecte pro mo -
]ionale, p\strând dreapta m\sur\ [i echi-
librul `n aprecierea Maestrului, f\r\ ide-
aliz\ri for]ate, cu accente encomiastice.

Un academician dezinhibat, surâ z\ -
tor, eliberat de povara gloriei, `n alte ca -
zuri, anihilant\, un om tangibil [i dispo-
nibil pentru larga variabilitate a situa ]i i -
lor umane [i purtând un zâmbet, sau iro-
nic, sau de mari promisiuni.

Rigoarea nu este `ncruntare, se vede
doar `n ridurile sub]iri care nu se tensio-
neaz\ sub form\ de asprime, dar nici `n
starea de sl\biciune a iert\rii abuzive.
C\r]ile sale, care au ap\rut la maturitate
– dup\ acumul\ri procesuale [i fr\mân -
t\ri interioare `ndelungate – au rigoarea
elabor\rii [i unitatea de concep]ie a unei
gândiri sistematice. Tr\itor mult\ vreme
`ntre scriitori, dl. Alexandru Surdu pare
a fi preluat câte ceva din obsesia acestora
pentru cuvânt, pentru discursul `ngrijit,
expresiv. Frumosul, binele [i adev\rul,
]inta etern\ a gânditorilor lumii, se `m -
pli nesc `ntr-o formul\ sintetic\ [i sincre-
tic\, marcând suplimentar rezolu]ia in -
confundabil\ a personalit\]ii. O persona-
litate care, elogiind izvoarele autentice
ale gândirii [i arhetipurile ra]iunii, pro-
pune o carte de analiz\ a miturilor fiin]ei
[i prezen]ei `n lume, „a fundamentis”,
pornind de la portretul Maestrului, al
`ndrum\torului spiritual de tip socratic,
reprezentat de Constantin Noica.

Noica `nsu[i fusese `nv\]\celul unei
alte personalit\]i uluitoare, Nae Ionescu,
cel care, atât `n ipostaz\ de profesor, cât
[i ̀ n aceea de publicist care performa ora -
litatea, angajat `n transform\rile virulente
ale cotidianului [i adept al formulei exis-
ten]iale „vivere pericolosamente”, fun-
damentase noul socratism, o [coal\ din
care se vor ridica pilonii filosofiei româ-
ne[ti interbelice, sau „genera]ia 30” cu
creatori precum Mircea Eliade, Mircea
Vulc\nescu, Emil Cioran, Petre }u]ea,
ultimul mo[tenind [i supranumele de
Socrate `n timpul regimului totalitar [i
discre]ionar, un Socrate abia ie[it de la
pu[c\rie [i peripatetizând balcanic, chiar

[i `n compania securi[tilor, pe str\zile
Bucure[tilor.

Filosofie [i Literatur\
sau Etimologiile ~n]elepciunii
Prin specificul personalit\]ii sale cre a -

tive, Constantin Noica a apropiat discursul
filosofic de specificul literar; prin co men -
tariul s\u la discursul noician, dl. Ale -
xan dru Surdu nu se apropie [i mai mult
de literatur\, ci se deta[eaz\ conceptual,

identificându-se par]ial cu spiritul criti-
cului literar.

De altfel, dl. Alexandru Surdu s-a ocu -
pat intens [i de opera filosofic\ a lui Titu
Maiorescu, r\mas, prin alte texte ale sale,
referin]a fundamemental\ [i paradigma
criticii literare române[ti. Poate c\ scrii-
torii l-au pre]uit mai mult decât filosofii,
pentru c\ el fundamenteaz\ actul critic,
adic\ performeaz\ recenzarea c\r]ilor de
actualitate `n raport de o estetic\ expli-
cit\, adic\ prin alte preocup\ri, [i contu-
reaz\ un sistem de interpretare [i evalua-
re axiologic\, `nainte de a elabora studii
filosofice propriu-zise.

„C\derea ̀ n literatur\” a filosofiei ro -
mâne[ti, la pragul `nceputurilor r\mâne
un proces complex [i specific, singurul
care a evitat-o, prin reformularea acestei
op]iuni, fiind Lucian Blaga care [i-a
construit sistemul filosofic pe concepte
metaforice [i un gen de comentariu filo-
sofic pe liziera fic]iunii estetice. O carte
precum Rostirea filosofic\ propune un
fel de `ncercare de a reinventa filosofia
dup\ ce ai uitat toat\ filosofia.

Autorul surprinde „pornirea de la
zero”, mediul filosofic din jurul lui Nae
Ionescu, Mircea Vulc\nescu, Constantin
Noica, defini]i ca ni[te dialecticieni ai
discursului, disponibili pentru o nou\
maieutic\ a `n]elepciunii.

Autorul de]ine instinctul ubicuit\]ii
intelectuale, [i dovede[te nu doar flexi-

bilitate tematic\ [i disponibilitate aplica-
tiv\, ci [i competen]a natural\ de a naviga
pe un teritoriu filosofic mai extins decât
un secol, adic\, obligatoriu, chiar de la
originile discursului filosofic românesc,
de la Titu Maiorescu pân\ la Constantin
Noica, aproape de frontierele mileniului
al treilea, de[i num\rul autorilor anali-
za]i nu este cu mult mai numeros decât
cei numi]i anterior. Dl. Surdu contureaz\
insistent specificul filosofiei române[ti
care, ̀ n bun\ parte, provine din chiar spe -
cificul limbii române: Exist\ totu[i un
t\ râm al nostru, plin de comori ne b\ nui -
te, ascunse de toate r\ut\]ile lumii – te -
za urul limbii române -, `n care nu po]i
p\ trunde f\r\ s\-i cuno[ti rânduiala.

{i vei reg\si acolo nu numai trecutul
`ncremenit, ci apa vie a vorbirii, care se
tot primene[te [i, rostindu-se pe sine, ne
poate c\l\uzi pe drumul anevoios a ceea
ce trebuie s\ fim. Ridicat\ la rangul cel
mai `nalt, dincolo de spa]iu [i de timp,
vorbirea se preface `n rostire filosofic\
româneasc\. „Rostirea filosofic\ româ-
neasc\” la a c\rei elucidare au purces marii
no[tri c\rturari, este adev\rat p\str\toare
a rânduielii noastre, [i cunoscut\ la timp,
ar putea s\ devin\ cartea noastr\ de `n -
v\ ]\tur\ `n momentele acestea `n care
soarta noastr\ [ade, cum zicea Constan -
tin Noica, „`n cump\nul vremii”.

Discursul filosofic, fluent [i pregnant,
cap\t\ o rezolu]ie personalizat\ [i prin

insisten]a interven]iilor memorialistice,
integrate analizei. Conceptul de „rostire”
are, ca distinc]ii principale, „reflexivita-
tea” (se roste[te pe sine) [i „identitatea”,
ceea ce este un principiu filosofic funda-
mental al specificului na]ional românesc.

Comentariul la „Rostirea Româ neas -
c\...” devine o Re–Rostire, [i nu un text
pur exegetic, de sorginte critic\, o dizer-
ta]ie personalizat\, dar cu conceptele Ma -
gistrului. Constrantin Noica, „picadorul
cu ghetre” [i-a cultivat [i ipostaza sa so -
cratic\, de Maestru al {colii de la P\l ti -
ni[, de[i evolu]iile ulterioare ale fo[tilor
discipoli au cam contrazis scara de valori
ini]ial\, ierarhiile conturate discret de ulti -
mul (sau penultimul) Socrate. ~ndr\ gos -
ti]i de rostirea româneasc\ ([i Constantin
Noica [i Alexandru Surdu), ei exceleaz\
`n specula]ia filosofic\, dar, din p\cate,
nu sunt [i filologi aplica]i pe procesul
transform\rilor istorice ale cuvintelor [i
etimologiilor. Altfel, ar afla c\ termenul
latinesc „filosophus” d\ `n române[te
„fi roscos” („filosof” este un `mprumut
din fran]uze[te), adic\ „scos din fire”
(adic\ aceea[i „fire” pe care se st\ruie
`ndelung), sau sensul de „profet”, o Ca -
sandr\ a destinului comunitar, c\ „pavi-
mentum” (covor) d\ „p\mânt” (semnifi-
ca]ie extins\), iar „terra” se transform\ `n
„]ar\” (semnifica]ie restrâns\), iar „bocca”
(gur\) d\ „buc\”, cu sens dizgra]ios, dar
care p\streaz\ etimonul `n „a `mbuca”,
c\, la nivelul semnifica]iei, apare un
transfer misterios de la noble]e la plebei-
tate, de la simplitate la aristocratism.

Evolu]ia fonetic\ distorsioneaz\ [i re -
formuleaz\ aspectul cuvintelor, dar numai
dup\ legi interne, imuabile ale limbii, care
r\mân `n sfera analizelor lingvistice.

Preocupat de „supravie]uirea `n le -
gen d\” a lui Constrantin Noica (un om
m\runt, ca [i Titu Maiorescu sau Nae
Ionescu, nu [i ca muntele de om Petre
}u]ea), dl. Alexandru Surdu `ncheie
volumul `ntr-o manier\ literar\ toni-
fiant\. Pentru c\ lui Constantin Noica `i
pl\cea maniera doxografului Diogene
Laertius de a finaliza cu câte o epigram\
naiv\ relat\rile despre vie]ile [i doctrinele
filosofilor, [i dl Alexandru Surdu `l por-
tretizeaz\ epigramatic pe magistrul de la
P\ltini[: Se zice c\ Noica, `ntr-o noapte,
a c\zut alergând dup\ un [oarece care se
strecurase ̀ n cabana de la P\ltini[ ̀ n care
locuia. A z\cut acolo pân\ diminea]a [i,
r\cind, a f\cut pneumonia [i blocajul re -
nal care i-ar fi cauzat decesul: „Tot um -
blând la P\ltini[/ Dup\ nu se [tie ce,/
~ntr-o noapte pe furi[/ L-a r\pus un [oa -
rece.// Ori[icine ai fi/ {i ai face ori[ice,/
~ntr-o noapte va veni/ {i la tin-un [oare-
ce.// Pân\-atuncea lini[tit/ Ca [i Noica s\
tr\ie[ti,/ S\ por]i ghetre la picioare/
Pentru ca s\ nu r\ce[ti.”

Epigrama este, `ntr-adev\r, naiv\.

AURELIU GOCICRONICA
LITERAR|

COMENTARII LA COMENTARII
sau RE-ROSTIREA FILOSOFIC|

Alexandru Surdu, Comentarii la Rostirea filosofic\,
Ed. “Kron-Art”, Bra[ov – 2009
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Nora Iuga este un spirit european
`n care se `mbin\ surprinz\tor de ar -
mo nios tragismul românesc, `ndr\z -
nea la germanic\ [i fragilitatea spiri-
tului profund care nu obose[te nici-
când s\ apere memoria colectiv\.

Am `ntrez\rit-o, f\r\ s\ o cunosc,
`n urm\ cu mul]i ani, când `l descope -
ream pe Günther Grass [i toba lui de
tinichea, `n prima variant\, publica t\,
parc\, de editura Univers. Cu micul
Oskar chinuit de deziluzii, de spaime
[i istorie – copilul etern din fiecare din
noi – `ntr-o r\st\lm\cire pasionant\,
exact\ [i profund\ care m-a f\cut s\
]in minte un nume: Nora Iuga.

Nu [tiam c\ pe 3 ianuarie este ziua
ei, dar m\ bucur c\ m\ aflu aici [i c\
pot umple acest gol cu un gând bun.
~l merit\ cu prisosin]\: pentru pre -
zen ]a ei discret\ [i delicat\, pentru
for]a cuvintelor `n al c\ror joc te
prin de, pentru curajul de a deschide
c\i noi `n traducere - sau poezie.

Navigând pe Internet, am desco -
pe rit un interviu cu Nora Iuga reali -
zat de Eugen Istodor, ap\rut `n Co ti -
dianul [i pe care v\ recomand s\-l
citi]i. O ve]i descoperi sau redes co -
peri pe cea care are dreptul s\ se afle
printre marii creatori contemporani
români.

Poza din articolul lui Gelu Vlasin
(cu Hertha Muller) nu e deloc `ntâm-
pl\toare. Sunt dou\ „kindred spirits”
– cum ar spune englezul. Spirite `n -
ge m\nate – prin for]a vital\, apleca -
rea spre amintirile care nu trebuie pier -
dute [i sensibilitatea plin\ de iubire -
iubire de cultur\, iubire de semeni, cu
toate defectele (sau imperfec]iunile) lor.

La mul]i ani, Nora Iuga!

,,material preluat din Re]eaua Literar\ -
http://reteaualiterara.ning.com

CARMEN ARDELEAN Nora Iuga:
„Nu-mi place Günter Grass ca om”

Interviu realizat de
Eugen Istodor [i
ap\rut `n ziarul
„Cotidianul”

Günter Grass a fost, la 17 ani, `n tru-
pele de elit\ SS. Ce crede acum despre
el traduc\toarea lui din România, Nora
Iuga? 

Oare a intuit traduc\toarea acest se cret
ascuns `n inima câ[tig\torului unui Nobel
pentru Literatur\? Iar dac\ aten]ia nu v\
e atras\ de aceste subtilit\]i, `ncerca]i spre
finalul interviului: cum ar fi devenit Nora
Iuga legionar. La 11 ani. {i informator al
Securit\]ii. La 53.

„Ce po]i s\-i repro[ezi
unui mucos de 17 ani?”

- A]i tradus Günter Grass. V\ sim]i]i
tr\dat\? 

- Nicidecum. Am tradus un text ge -
nial, o carte f\r\ egal. „Toba de tinichea”
e un document unde se desfac labirintu -
rile istoriei `n care individul e prins ca un
[oarece speriat [i alearg\ bezmetic s\ g\ -
seasc\ o ie[ire ce `ntârzie s\ se arate [i,
când se arat\, nu e niciodat\ aceea[i. ~n
afar\ de „Ulise”, cartea lui Joyce, „Toba
de tinichea” a fost pentru mine cea mai
`nalt\ [coal\ de proz\ [i, culmea, de uma -
nitate, de[i unii `l consider\ pe Grass prea
cinic [i prea mizantrop. 

- Bine, dar a fost `n SS!
- Nici mie nu-mi place Grass deloc ca

om, iar caracterul lui, ie[irile lui, opiniile
lui mi s-au p\rut `ntotdeauna contradic-
torii [i supuse unor umori de moment. Dar
marii arti[ti sunt mereu imprevizibili.
Autodenun]ul lui m\ surprinde [i nu m\
surprinde, m\ intrig\ [i nu m\ intrig\.
Po]i s\-i repro[ezi unui mucos de 17 ani,
`ndoctrinat pân\-n din]i de arianism, de
ras\ superioar\, de r\zboi fulger, de acel
Drang nach Osten (mar[ul for]at spre R\ -
s\rit), exaltarea, chiar afirmarea prin for ]\
sau instinctul de `nving\tor? Cu atât mai
mult cu cât se pare c\ a fost `nrolat `n
Waffen SS. Nu s-a oferit singur. Po]i s\
consideri copilul care spânzur\ pisica drept
un poten]ial criminal? 

- Cic\ a fost ap\sat de pata asta.
- Da. Singurul lucru care m\ mir\ e cum

de pata aia despre care zice c\ l-a ap\sat
toat\ via]a s-a l\]it la 79 de ani, suficient
de mult ca s\ [i-o arate. Poate un ultim efort
de imagine. Poporul german nu-l acuz\.
Exist\ [i alte cazuri celebre care au sc\ pat
cu fa]a curat\. Mitterrand, de exemplu.

„Toba” [i „Racul”
- Ascunde „Toba de tinichea” vreo

pa tim\ nem\rturisit\?
- Textul lui Günter Grass ascunde nu

o patim\, ci toate patimile pe care le poate
avea un om: [i pofta, [i desfrânarea, [i ho -
]ia, [i blasfemia, [i batjocura, [i umilin]a,
[i minciuna, [i ru[inea. 

- „Mers de rac”, o alt\ carte a lui, vor -
be[te despre r\zboiul \sta tocmai din par -
tea cealalt\, a victimei r\zboiului. Nu ne
duce fic]iunea de nas, pe unde vrea ea?

- Dup\ ce a fost contestat `n Ger ma nia
pentru vehemen]a cu care a luat ap\rarea
scriitorilor din RDG, Grass a avut `n deo -
b[te o pozi]ie accentuat\ de stânga. Ger -
ma nii l-au ridicat `n sl\vi pentru cartea
de care aminti]i. Cu „Mers de rac”, Grass
reu[e[te s\ ridice ochii grei de ru[ine [i
de vin\ ai germanilor, privi]i de toat\ lu -
mea drept marii c\l\i ai omenirii, ar\tând
c\ [i ei au fost victime la rândul lor. ~n

fapt, atât sfântul, cât [i nelegiuitul pot fi
c\l\u [i victim\ `n acela[i timp - m\ gân-
desc acum [i la fundamentali[tii care omoa -
r\ murind de bun\voie o dat\ cu victi me le
lor. Eu nu scuz pe nimeni. Cons tat doar.
M\ `ntreba]i dac\ ne duce fic]iunea de
nas? Ca artist `mi permit s\ spun, `n per-
fect\ cuno[tin]\ de cauz\, c\ ea poate une -
ori ar\ta partea nev\zut\ a adev\rului.

„Arta st\ sub semnul
luciferic, totu[i”

- Mai e Grass instan]\ moral\?
- Un om nu poate fi o instan]\ moral\.

Cu atât mai pu]in unul care lucreaz\ cu
fic]iuni, dup\ cum spuneam. Cred c\ nici
Iisus, dac\ s-a `ntrupat `n om, nu poate fi
instan]\ moral\, doar a spus: „Cel care n-a
gre[it niciodat\ s\ arunce cu piatra”. Fic -
]iunea, c\ despre ea a]i vorbit, e un altfel
de a crea [i re-crea lumea, cu toate vir tu -
]ile [i p\catele ei, poate de aceea [i Amos
Oz a spus: „Nimic nu e sub demnitatea
literaturii”.

- S\ i se fi retras Nobelul, m\car.
- ~i `n]eleg pe polonezi c\ au cerut s\

i se retrag\ lui Grass titlul de Cet\]ean de
onoare al ora[ului Gdansk, cu atât mai
mult cu cât se tr\gea dintr-un neam vechi
din inima Kasubiei, aproape de grani]a
cu Germania, iar Polonia, f\r\ s\ exa ge -
rez, a fost cea mai `ncercat\ de teroarea
ocupa]iei naziste, dar retragerea Nobe -
lului ar fi fost un abuz nepermis. Pentru
c\ suprema distinc]ie i-a fost acordat\
operei, iar „Toba de tinichea” o merit\ cu
prisosin]\, [i nu unei instan]e morale la
care pu]ini arti[ti râvnesc [i nici nu [i-o
revendic\, pentru c\ atunci nu ar mai fi
arti[ti. Arta st\ sub semnul luciferic, to -
tu[i. Chiar dac\ m\ ve]i dezaproba, vreau
s\ cred c\ gândurile noastre sunt libere [i
eu, oricum, nu mai am nimic de pierdut. 

Legiune
- A]i colaborat cu Securitatea?
- Iat\ cum un hazard `i aduce scrii to ru -

lui tema [i inspira]ia pe tav\. C\ tot vor -
bim noi aici despre realitate [i despre fic -
]iune. Cum a[ uita, la venerabila mea vârs -
t\, c\ la 11 ani era cât pe ce s\ devin le -
gio nar [i, la 53, informator al Securit\]ii. 

- Cum a fost cu legionarii?
- Parc\ m\ v\d `n prim\vara lui ‘42,

elev\ la Ursulinenkloster ̀ n Sibiu, visând
s\ m\ c\lug\resc. Drumul meu la [coal\
ducea prin Grosser Ring, unde erau o vitri -
n\ cu c\r]i, o lozinc\ pe care scria: „S\ faci,
c\pitane, o ]ar\ ca soarele sfânt de pe cer!”,
multe m\r]i[oare verzi foarte frumos colo -
rate [i ni[te adolescen]i `mi f\ceau cu
ochiul de cum m\ vedeau. M\ topeam
dup\ chestiile astea [i am intrat ̀ n „sedium”
(a[a `i ziceau). Ei mi-au d\ruit un m\r ]i -
[or verde, iar eu i-am rugat s\ m\ pri meas -
c\ [i pe mine `n Garda de Fier, fiindc\
acolo era foarte vesel. Mater Margaretha
la Ursuline se f\cea tot mai ro[ie când m-
a v\zut, iar m\r]i[orul tot mai verde. Mi
l-a smuls imediat [i l-a aruncat ̀ n soba de
teracot\. Normal, se sup\rase pe mine c\
vorbeam cu b\ie]i. M-am cumin]it [i nu
am devenit legionar.

Securitatea
- Cu Securitatea a fost la fel de inocent?
- Cu Securitatea n-are atâta haz, dar

[ti]i cum e amintirea. Schimb\ fa]a lu cru -

rilor, `nvesele[te culorile `ntâmpl\rilor.
Prima ie[ire din ]ar\, `n 1984, o poet\ de
53 de ani `ntr-o cu[et\, `n drum spre
Viena, la Congresul de poezie din Ca -
rintia. Noaptea, la unu, intr\ pe u[\ un
soldat cu pu[ca la um\r. Nu tu Curtici, nu
tu Lokoshaza, a[a nitam-nisam. „Pa[a -
por tul dumneavoastr\ nu e `n regul\. Ve -
ni]i cu mine!”. „S\-mi pun un capo]el!”.
„F\r\ capo]el!”.

Interogat\ `n pijama
- A[adar, o poet\, nu tocmai tân\r\,

`ntr-o pijama de finet, urmat\ de un
foarte tân\r soldat cu pu[ca `n spatele ei.
Unu, dou\, trei, patru vagoane cu oameni
care fumeaz\ pe culoar. Al cincilea va gon,
complet gol. Compartimente negre, unul
luminat. Un domn `n civil, zâmbi tor. Co -
lonelu’ nu [tiu cum. „Nu-i vorba despre
pa[aport, chiar nu v\ aminti]i convor-
birea telefonic\ `n urma cu o s\p t\ mân\?
Seara, la [apte, cu Virgil Mazi les cu?” Iz -
bucnesc `n râs. Biloiul de panic\ din gât
mi se sparge `n o mie de cioburi. „Asta
era? Dar e o prostie!”. „{tim totul! Con -
vorbirea a fost interceptat\!”. „P\i, [ti]i!”.
„Nu, vrem varianta dvs.!”. „Virgil e foar te
bolnav, doctorii nu-i mai dau decât dou\-
trei luni. A primit viza pentru Congresul
din Belgia. Se aga]\ de asta ca de un co -
lac de salvare. Virgil e prietenul meu. N-
are bani de avion. M-a rugat s\-l sun pe
Goma s\-i trimit\ bani de avion.” „O s\-l
suna]i pe Goma?” 

„Suntem cu ochii pe dvs.!”
- „Nu mi-am pierdut min]ile. Am un

b\rbat paralizat, un copil, un singur sa la -
riu. Am vrut s\-i prelungesc iluzia-via]a
lui Virgil.” „Suntem cu ochii pe dvs.!” I-am
povestit lui Virgil, Gabrielei Adame[ tea nu,
tuturor prietenilor mei. Eram [i pu]in
mân dr\ `n fa]a con[tiin]ei mele ca `l jus-
tificasem pe Virgil. Avocat ar fi trebuit s\
m\ fac! N-am f\cut nimic [i m-au l\sat
`n pace! M-am cumin]it [i nu am devenit
informatoare. ~ntr-o via]\ de om atât de
lung\ [i cu atâtea r\sturn\ri de situa]ii, de
doctrine, de dictaturi, deruta individului
poate deveni maxim\, pot interveni dera -
paje, iar când scenografia intimid\rii este
maxim\, unii mai slabi de `nger pot ca -
po ta. Dar [tiu din proprie experien]\ [i din
ceea ce mi-au povestit colegii c\ nimeni
din cei care au refuzat nu a suportat vreo
consecin]\.

Nora Iuga
� Este pseudonimul Eleonorei

Almosnino, poet\, prozatoare [i
traduc\toare din limbile german\
[i suedez\. 

� Licen]iat\ a Facult\]ii de
Germanistic\ din Bucure[ti, Nora
Iuga a lucrat o perioad\ ca profe-
soar\ de german\, ca bibliograf
la Biblioteca Central\ de Stat [i
ca redactor la Editura
Enciclopedica. 

� A debutat `n poezie, `n
1968, cu volumul „Vina nu e a
mea” [i `n proz\, `n 1993, cu
romanul „S\punul lui Leopold
Bloom”, titlu distins cu premiul
Uniunii Scriitorilor. 

� A tradus din autori precum
August Strindberg, E.T.A.
Hoffman, Friedrich Nietzsche,
Knut Hamsun, Barbara Bronnen,
Elfriede Jelinek, Herta Müller,
Ernst Jünger, Günter Grass,
Aglaja Veteranyi.
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Od\
- Vai, numelor pier [i cuget c\ iar se-
`ngân\ prezen]\!... Acelei `ntoarse
ca `ntrupare… Pustia-mi vor bate `n

SINEITATE…
A fi ori a nu, surpat\ smintire,
`ntreab\ `n r\spuns, dar face s\-`nmire
mult mai l\untrul cruzimii aceste:

- DUP|, CE ESTE?... 
{i dac\ Fiind, de ce Nimicie,
gol oglinzimii, sfiala s\-mi scrie
`ndelungul ascult cu umbra ce doar e

PUR| UITARE ?...
… - Tu,cauz\, vino, stingându-te ̀ n mine,
calm\ fecioar\ a mor]ii, [i ]ine
`ntr-adins mie rugarea, s\ treac\

MIE-MI, CHIAR DAC|, 
Fiin]a `n Nimic, ce-i lesne s\ prade
cu vânt orbitor a spaimelor nade,
cheza[\ `mi st\. Chemarea-i cea mut\ `n

VIS M| STR|MUT|… 

P\relnica fântân\
~n mine, ceas, ruin\ [i gre[eal\,
din num\r\ri un num\r ce `n[eal\,
f\cutul cast `mi fream\t\ cu arheii
nimicului…Memento! PAN TA REI… 

Exult zadar `ntru mister ce doar e
[i grija-mi, blând, mi-o-`nl\n]uie `n
candoare.
De r\u-i, trist fluidul vie]ii-mi salt\,
smuls mor]ii dar cu moartea de olalt\.

M\ mir c\ sunt… ~ncearc\ s\-[i asume
l\untru-mi, joc, [i, stins, o umbr\ ̀ n nume
d\ Unului negarea ce- i ajut\

a se-`mp\r]i sub preajma f\r\ cut\
`ntru alint. Undirea mea-l `ngân\
din punct spre cerc, p\relnic\ fântân\…

Ondin\
O, te- am ales, Cochilie, chiar dac\
presimt c\ `n vânt ovala-]i tain\ pleac\,

pe când Amor, cu talpa lui fierbinte,
a[eaz\ pa[i `n urm\- ne [i-alint e!...
Carnal sidef prin somnu-]i singur doare
[i `ntr-un suspin `mpr\[tie spre Floare
capriciul, iz. Petala-i, crud\ buz\,
ce-i pur s\rut, risipa goal\ scuz\,

iar ochii s\i oglinda lumii schimb\
`n calambur fardarea toars\’ `n Limb\.
Cum, pl\smuind, cu alb ve[mântul, cu[c\,

(al gurii, dar), din scoica-i joaca mu[c\
[i ginga[\ `ntoarce cauza plâns\
ondinei, ce-i de apa-gând constrâns\…

Catren
Cât moartea vie]i preschimb\ cu-
acela[i pre] `n moarte,
iar spuze mintea seac\ sub creuzet ce
spart e,
ca bun al `ntâmpl\rii, venind, plecând
]\rân\,
de ce mai sper\ omul prin lucruri s\
r\mân\?...

ALT MARATHON
Vezi tu? Tr\im `mpreun\
de când ne na[tem pân\ `n drumul 
la moarte
[i când ne iubim [i când ne urâm
`ntr-un sfâr[it
nu trebuie s\-]i par\ r\u
c\ ne-am cunoscut
[i ne-am lipit unul de cel\lalt
[i ne-am privit sub umbra t\cut\
a lini[tii
ce r\mânea orfan\ de umbra-mam\
[i lumina, lumina peste `ntuneric
[i `ntunericul care r\pune lumina
[i noi, toate astea le-am num\rat
dar uit\m anii
`n fuga lor spre un alt Marathon
la care nu va ajunge nimeni.

NA{TEREA CUVINTELOR
Cuvintele mele nu se mai iubeau
deveneau imposibile, se ciocneau
`ntârziau prea u[uratice `ntre ele
[i ca ro]ile fântânilor
cântau toate deodat\
[i ecoul se desp\r]ea, cu `ntâmpl\ri
ce st\ruiau `n [oapte neomene[ti
`n jurul lumii, p\mântului.

Povestea-mi deschidea poftele
de-a sim]i lumina pe drumuri
purt\tor de fluturi u[ori, colora]i
[i `n acel timp m\ smulgeam
dintre spinii unde c\zusem
ca pruncul din leag\nul `n care
se-ascundeau dimine]ile `n jurul meu.

Degeaba, nu mai e timp
s\ fiu o veste purtat\ de albine blânde,
c\ci nu mai iubesc
cuvintele mele ce pier
`n urne ce se despart
[i de-abia atunci `ncepe `ncet, `ncet
na[terea poeziei.

CHIPURILE NIM|NUI
Fiecare avea câte-un ceas
`n care se citea timpul lichid
[i degeaba `i potriveam ora,
`nainte [i-napoi
c\ci era numai `necarea minciunii
[i nimeni nu se iubea `n culoarea
frunzelor
de toamn\ obosit\ `n mâini fermecate,
minciunile se arcuiau [i plesneau
ca o barc\ plin\ de timpuri `nghesuite
`n fug\ pe apele ridicate-n picioare
[i gata s\ ne `nghit\
ca m\rile verzi ce-nghit p\s\rile
pe care le-am turburat
`n scurtele existen]e ale fiec\ruia
pentru a prinde ultimele limbi de nisip
`n echilibrul nestabil al s\rutului ultim
pe ghea]a ferestrelor unde odihnesc
chipurile nim\nui.

ARDERE DE TOT 
Sufletu-mi plute[te-n cuvinte 
Ca o pas\re f\r\ cuibar 
Se zidesc imagini `n zadar 
Nimicul sap\ iar morminte 

Lumina din rai orbe[te-n vis 
Prin moarte lume peste lume 
Nu-i nimeni `n cer s-o adune 
Cu to]ii petrec `n Paradis 

~n acest stins univers respins 
Se-nchide vremea ca o pleoap\ 
Visez la cumpeni de veac `nvins 

Se stinge via]a `ntr-o carte 
Cu mine `ngerii se-ad\p\ 
De tine, Doamne, s\ am parte 

UMBRE DE LUT 
mi-e lumina toamnei drept osând\ 
asemeni frunzei ce st\ s\ cad\ 
de pe deal vin zeii ca s\ vad\ 
cum se stinge umbra verii blând\ 

sorb sorii din alte vremuri clipa 
un pictor orb mi-a schimbat f\ptura 
cu via]a mea am furat natura 
[i-n bezna nop]ii cre[te risipa 

alt rod `[i afl\-n mine visarea 
de-am atins cu visul nev\zutul 
[i-aud cum se tope[te-n ochi zarea 

prin Cuvânt m\ vindec de vecie 
`n vers de dor caut `nceputul 
st\ lumea-n lut f\r\ m\iestrie 

TRIST REGRET 
Atât de liber `n trup [i cuvânt 
n-am visat niciodat\ ca s\ fiu 

`nchis `n univers ca-ntr-un sicriu 
s\ pot sta `n Tine ve[nic p\mânt 

mi-ai dat putere `n v\z [i cuget 
lumina divin\ cre[te-n mine 
cum urc\ floarea mierea-n albine 
când duerea se stinge prin muget 
izvor dulce din mun]ii de sare 
mi-a fost via]\ `n satulmeu natal 
flux [i reflux secat\ mare 

iubirea mea ninsoare `n sonet 
troienit de timp sânger `n pocal 
din tot ce-am fost r\mâne trist regret 

U{| DE DINCOLO 
Cine [tie cât de lung\-i  calea 
De la real pân\ la absolut 
poate atunci când voi fi iar\[i lut 
[i voi `nchide-n trup toat\ zarea 

pe infinit dorm nev\zute lumi 
de nu le po]i cuprinde cu gândul 
ne va ve[nici [i noua rândul 
când prin Dumnezeu po]i s\ te cununi 

s\ cazi din rug\ ca fructa din pom 
gr\din\ de vis cre[te `n Cuvânt 
s\ ui]i de-a pururi c-ai  fost cândva om 

[i-ai m\surat clipa cu pas naiv 
de-ai f\cut cu moartea greu leg\mânt 
u[\ s\-mi fie din alt motiv 

DINCOLO DE TIMP 
Trist plânge natura cu ochii mei 
Filtru de lumina mi-e retina 
Intr\-n reflux cerul [i gr\dina 
~ntre dou\ lumi stau f\r\ temei 

Se-adap\ zorile cu gândul meu 
~n zarea câmpiei sunt fântân\ 
Am cump\n\ `n noaptea p\gâna 
Iar ciutur\-i und\ de curcubeu 

Palma mea va fi cuib de ciocârlii 
Izvoare de cântec inima mea 
Umbra toamnei `n vers apus de stea 

Dincolo de timp `n spa]ii târzii 
Ne vei zidi, Doamne, cu t\cere 
Nev\zutului s\-i fim avere 

T|CEREA LACRIMEI 
Nu am decât pe mine `nsumi 
Sunt atât de singur `ncât pot zbura 
Rugile de dincolo mi-au ars gura 
Zeii disper\rii `mi cat\ plânsu-mi 

~n zori ochii mei plân[i ad\pau cerbii 
Cuib de lebede mi-e azi inima mea 
~n fiecare puls apune o stea 
{i-n cuvinte se stinge umbra ierbii 

Oriunde a[ fi lumea nu m\ [tie 
i-am nemurit gândirea `n sonete 
[i m-am ales cu lacrimi [i regrete 

la ce folos aceast\ poezie 
când sângele câmpiei plânge-n maci 
numai Tu, Doamne, n-ai motive s\ taci 

Z|PEZI DIN NEVEDERE
Muguri de noapte `n gu[\ de corb 
Seac\-n dep\rtare izvor p\gân 
Imagini abstracte `n lut r\mân 
Amintiri din mâine `ncet m\ sorb 

Zorii sufl\ peste veac Duh Sfânt 
Trecut prin moarte sufletu-mi c\l\tor 
Dincolo de timp e-nsetat de zbor 
A dospit `n trup ca fructa-n p\mânt 

Cine s\ frâng\ lenta c\dere 
Se scutur\ vremea peste mine 
Lumea moare `ntre r\u [i bine 

Totul apune `ntru vedere 
Ninge cu-ntuneric `n univers 
Z\pezi eterne cresc `n acest vers

PETRU SOLONARU

CONSTANTIN KAPITZAAUREL M. BURICEA

Poe ] i i  Cenac lu lu i  L i t e ra to r u l
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Oricine a visat, cred, c\ este mai pu -
ternic, mai frumos [i mai `nzestrat de -
cât este, c\ tr\ie[te pe o planet\ para-
disiac\, `ntr-o utopie real\, unde totul
este des\vâr[it, ca `n vis. Aceasta este
ideea de baz\ a filmului Avatar al lui
James Cameron, considerat o revolu]ie
`n materie de film, de film SF `n primul
rând, o ruptur\ fa]\ de cinematograful
bidimensional. Filmul se poate vedea
numai cu ni[te ochelari speciali, care `]i
ofer\ posibilitatea de a vedea imaginile
mi[c\toare de pe pânz\ `n spa]iu. Altfel
spus, proiec]ia ne ofer\ o experien]\
inedit\, aceea a iluziei tridimensionale.
O astfel de experien]\ am tr\it-o prima
oar\ la Londra, la faimosul Natural
His tory Museum, unde, `ntr-o sal\ nu -
mit\ „Cineworld”, au loc astfel de pro -
iec]ii experimentale. {i subiectele sunt
de tip Discovery. Dar ceea ce acolo e
doar un experiment devine acum o nou\
vârst\ a limbajului cinematografic,
realitatea unei noi iluzii. De altfel, fil-
mul este cotat de rang 3D, dovad\ [i
pre]urile mult mai mari aici, la New
York, unde am v\zut eu acest film.
Dac\ la un film normal un bilet pentru
un adult cost\ 12, 5 dolari, la Avatar
cost\ 16, 5 dolari. Iar problema este s\-l
g\se[ti. De[i sunt zeci de proiec]ii pe zi,
care alterneaz\ la cele câteva s\li ale ci -
ne matografului, este o b\t\lie s\ g\se[ti
un bilet. Ca niciunde, aici, la Avatar, sunt
cozi interminabile. De aceea, filmul a
b\tut toate recordurile de `ncas\ri.
Aceast\ art\ a imaginilor mi[c\toare pe
o pânz\, care acum par c\ se mi[c\ [i
prin aer, dinspre spectator spre ecran,
este al doilea mod de a tr\i pentru ame -
ricani, dovad\ c\ s\lile de cinema sunt
arhipline, asaltate de publicul de toate
vârstele. Vizionarea unui film aici este
un eveniment de neuitat, pentru c\ spec -
tatorii particip\ ca la un spectacol de
excep]ie. Care trebuie tr\it ca atare. Iar
Avatar ofer\ din plin aceast\ posibili-
tate, fiind chiar un astfel de cinema.
Uimirea este total\. Un prim-plan, de

pild\, parc\ `]i st\ lipit de retin\ sau
chiar iese din ochiul t\u, nemaivorbind
ca la scenele violente, spectatorul se `n -
groze[te de s\geata sau grenada ce vin
spre el. Este aceea[i senza]ie pe care o
aveau primii spectatori ai filmule]elor
Lumiere: când vedeau sosind un tren `n
gar\, bunaoar\, se sculau [i fugeau,
fiindc\ li se p\rea c\ locomotiva intr\
`n sal\. La Avatar, senza]iile sunt la fel,
fiindc\ spectatorul nu e obi[nuit cu noua
conven]ie cinematografic\. De[i filmul
dureaz\ aproape trei ore, totu[i nimeni
nu se mi[c\, sunt doar sunete de admi-
ra]ie `ncât participarea pare de o pio -
[enie absolut\, mai ceva ca la biseric\.
De fapt, filmul este adev\rata religie a
americanilor. Iar filmul lui James Ca me -
ron (n. 1954) o confirm\ din plin. Mai
ales c\ teribilul regizor, autor al unor
filme ie[ite din comun pecum Aliens,
Terminator sau Titanic, a avut ideea de
a face un film plin de curiozit\]i. Asi[ti
la el ca la un documentar magic de pe
Discovery, la ipoteza unei realit\]i din
viitor, din viitorul foarte `ndep\rtat, de
peste 200 de ani, de[i unii spun c\ acest
film este o parabol\ la r\zboiul din Af -
ganistan, a[a cum Apocalipse Now, fil-
mul lui Coppola, este o parabol\ la r\z bo -
iul din Vietnam. Dar Cameron `m pru mu t\
ideea din Apocalypto al lui Mel Gibson.
De fapt, ideea este cehovian\. Doctorul
Astrov, din piesa Unchiul Va nea, ne vor -
be[te ce importan]\ are p\ du rea pentru
om, pentru omenire. Dis trugerea p\du -
ri lor echivaleaz\ cu distrugerea civili -
za]iei, cu sfâr[itul lumii. {i Cameron
su gereaz\ aceast\ catastro f\ atunci când
armata Col. Quaritch (Ste phen Lang),
simbol al dictatorului mili tarizat, dis-
truge Arborele Vie]ii, fabulosul arbore
al str\mo[ilor, aflat `n mij locul junglei. 

De fapt, `n Avarar se `nfrunt\ o su -
perarmat\, dotat\ cu o tehnic\ ultra-
modern\, cu p\durea edenic\ [i fiin]ele
ei. Ideea o mai g\sim [i `n basmele ro -
mâne[ti, când toate animalele p\durii
se unesc pentru a se ap\ra de un pericol

din afar\. Americanii se bazeaz\ `n cea
mai mare parte din produc]ia lor cine-
matografic\ pe basme, pe literatura fan-
tastic\. C\reia `i adaug\ alte cli[ee SF,
cum ar fi somnul `ntr-o capsul\, care
lucreaz\ asupra creierului [i `l conec tea -
z\ la imagni paradisiace, a[a cum se `n -
tâmpl\ cu Jake (Sam Worthington), un
veteran de r\zboi, r\mas infirm, care
este adus `mpreun\ cu al]i p\mânteni
pe planeta Pandora, un fel de Eden lo -
cuit de o veche civiliza]ie, o ras\ uma -
noid\ numit\ Na’vi. Aborigenii sunt un
fel de uria[i ca ̀ n basme, fiin]e perfecte,
ca ̀ n miturile cu Golemi din Biblie. Rea -
lizarea tehnic\ a acestor fiin]e este tot
ce a creat mai frumos cinematograful
pân\ `n prezent. {i Jake le poate vedea,
visa, numai când se afl\ `n capsula fer-
mecat\, prin care se petrece o comuni-
care bioenergetic\. El se identific\, ime -
diat cum adoarme, cu un astfel de Go lem

sau Gnom, altfel spus devine ava tar,
adic\ se re`ncarneaz\ `n modelul s\u
uman, se transform\, se metamorfo -
zeaz\ `ntr-un Na’vi [i se `ndr\goste[te
de Neytiri, fiica [efului de trib. Inte re -
sant c\ el [tie [i limba englez\ [i limba
Na’vi, creat\ anume pentru acest film
de c\tre pof. Paul Formmer. De fapt,
Jake se identific\ cu un personaj clonat,
fiindc\ armata lui Quaritch creeaz\ `n
laborator doi Golemi, doi umanoizi,
identici cu cei din rasa Na’vi, pe care `i
infiltreaz\ (alt cli[eu, nu?) `n civiliza]ia
tribal\ a Pandorei. ~ns\ `ntâlnirea lui
Jake pandorizat cu Neytiri `l transform\
radical, adic\ din om devine avatar. Iu -
birea face minuni. Dovad\ c\, dup\ ce
este ini]iat de Neytiri `n tainele p\durii,
Jake devine [i el un Na’vi, este asimilat
poporului aborigen, ajungând `n final
s\ lupte `mpotriva armatei supersofisti-
cate a lui Quaritch [i s-o `nving\. Toate
for]ele p\durii luxuriante, incredibile,
cu mun]i care plutesc, ̀ [i dau mâna spre
a se lupta cu invadatorii militariza]i. 

Aceast\ poveste dintre o veche civi -
liza]ie [i una a viitorului, existent\ `n
multe alte filme SF, este realizat\ de
Ca meron [i cohorta sa de colaboratori
`ntr-un chip cu totul insolit, for]ând li -
mi tele esteticului, ale fanteziei crea toare,
amintind pân\ la un punct de maniera
imaginativ\ a lui Tim Burton, mai pu]in
umorul. Avem, `n schimb, mult\ poe zie,
un lirism luxuriant, ca `n faimosul ta -
blou The Dream al lui Henri Rousseau.
Cu adev\rat aist\m la o nou\ vârst\ a
cinematorgrafului, la un nou `nceput,
care face ca istoria filmului bidemin-
sional s\ devina de pe acum arhiv\. Nu -
mai [i genericul final al acestui film ne
`ndrept\]e[te s\ spunem c\ cinema to -
graful a ajuns o industrie poate mai im -
portant\ decât industria de armament
sau cea de automobile.

— Coresponden]\
special\ din
New York —

GRID
MODORCEA

Avatar sau o nou\ vârst\
a cinematografului
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C red cu t\rie [i am spus-o de ne -
nu m\rate ori, c\ nimic din ceea
ce este impus cu for]a nu rezist\.

Aflu c\ Eminescu a fost scos din progra-
ma de bacalaureat. Unii sunt speria]i. Al]ii
de-a dreptul isteriza]i. Poate s\ fie cumva
primul pas spre interzicerea lui Eminescu.
{i s\ i se ard\ c\r]ile. Abia a[tept s\ citesc
Eminescu `n edi]ii samizdat. Abia atunci
vom descoperi adev\rata eternitate emi-
nes cian\. (Unele poeme, deja, sunt `n in -
com patibilitate ideologic\ ̀ n raport cu eli -
tismul ocult al unora dintre mafiile spri -
tualit\]ii dâmbovi]ene.) 

N u d\râma]i templele. Scoate]i din
ele idolii [i amintirile [i ve]i cu -
ceri popoarele. Cam a[a erau

instrui]i cândva unii conchistadori ideo-
logici. Cam la fel procedeaz\ [i demola-
torii de serviciu ai valorilor române[ti.
Eroarea acestor marketeri spirituali dâm-
bovi]eni const\ ̀ n ignorarea tipologiei ido -
latrice. Ei au, poate, dreptate `n cazul pseu -
doidolilor. Nu [i `n al idolilor adev\ra]i.
Crea]ia eminescian\ face parte din seg-
mentul idolatriei spirituale adev\rate. {i
cu cât vor trudi mai mult la demitizarea
lui Eminescu cu atât mai mult aura aces-
tuia va deveni mai puternic\, mai lumi-
noas\ mai vizibil\.

D e la obiectivul asumat al unor
emi nescofobi declara]i „decons -
truc]ia cultului personalit\]ii

poetului [i a prejudec\]ilor din imaginarul
colectiv, rediscutarea mitului literar, ree -
va luarea [i revitalizarea spiritului critic,
precum [i o indirect\ invita]ie la relec-
tur\” [i pân\ la denigrarea total\ a omu-
lui, a poetului, a filosofului, a jurnalistu-
lui, a ̀ ntemeietorul de limb\ român\, Emi -
nescu, nu este decât un pas. F\cut cu non -

[a lan]\ de c\tre unii corifei neoculturnici
conjuncturali, umfla]i cu pompa mediati -
c\ [i deveni]i inchizitori de ocazie ai geni-
ului eminescian [i autodeclara]i de]in\tori
ai monopolului etic [i estetic românesc!

M \ fr\mânt\, ca probabil pe mul]i
dintre români, unele „coinci-
den]e” din nefasta zi de 28 iu -

nie a anului 1883 cunoscut\ ca ziua `n
care s-ar fi declan[at „nebunia” lui Emi -
nescu: Austro-Ungaria rupe rela]iile di -
plo matice cu România, (este adev\rat doar
pentru 24 de ore) Bismark trimite o te le -
gram\ lui Carol I `n care amenin]a Ro -
mânia cu r\zboiul, expulzarea lui Emil
Galli, directorul ziarului L’Independance
Roumaine, expulzarea lui Zamfir C. Ar -
bore, desfiin]area societ\]ii Carpa]ii, de -
vastarea sediilor unor societ\]i na]io nale,
`nceperea procesului ardelenilor, pro -
gramata semnare (care nu a mai avut loc)
a tratatului secret de alian]\ dintre Ro -
mânia [i Tripla Alian]\ constituit\ din
Austro-Ungaria, Germania [i Italia. Iat\ ce
nota `n jurnalul s\u Titu Ma io rescu `n ziua
de 23 iunie 1883: „Prea cald! Ast\zi la 6
1/2 la cin\ la mine ministrul american E.

Schuyler, Beldi mano, Gane, Jacques [Ne gru -
 zzi] [i doamna, al-de Kremnitz, Anne tte,
Eminescu. R\mas cu to]ii `n cea mai pl\ -
cuta atmosfer\ pân\ 11 1/2”. (Titu Ma io -
rescu, ~n semn\ri Z). Greu de crezut o „cea
mai pl\cut\ atmosfer\” `n cazul unor po -
si bile semne de nebunie care, cu cinci zile
`nainte de ziua fatidic\, ar fi trebuit poate
s\ se manifeste [i s\-l pun\ `n gard\ pe
Ma iorescu. {i, astfel, o alt\ `nsemnare [i-
ar fi g\sit locul `n jurnalul criticului pen-
tru aceast\ zi.

~ ntr-un interesant articol „28 iunie
1883 - Eminescu la Cap[a- Ade v\ -
rata cauz\ a `nl\tur\rii lui Eminescu

din via]a public\”, Dan Toma Dulciu afir -
m\: „Rezumând […] credem c\ r\s pun sul
logic, care elucideaz\ motivul pre zen]ei lui
Eminescu la Cap[a este acesta: Eminescu
nu a venit `ntâmpl\tor la CAP{A, `ntrucât
ziaristul urm\rea un scop mult mai `nalt:
el dorea s\ se ̀ ntâlneasc\ cu ministrul ame -
rican la Bucu re[ti, dr. Eugene Schuyler,
pe care `l cu no[tea personal [i cu care se
v\zuse ultima dat\ chiar la 23 iunie 1883,
`n casa lui Maiorescu.”

T ot o referin]\ ̀ n sensul celor de mai
sus g\sim [i `n „Dubla sacri ficare
a lui Eminescu” Theodor Codrea -

nu, Ed. Serafimu[ Brasov, 1999, p.125: „B\ -
nuind c\ nu e `n regul\, Emi nescu nu s-a
dus la «Carpa]ii» direct. A tras la CAP{A,
unde spera s\ `ntâlneasc\ al]i confra]i c\ -
ro ra s\ le aduc\ la cu no[ tin]\ cele ce f\ -
ceau `n acea zi guvernul [i curtea regal\.”

I ntuitiv, mi se pare neverosimil episo-
dul declan[\rii „nebuniei” lui Emi -
nescu `n ziua de 28 iunie 1883 prin

invocarea inten]iei de a-l ̀ mpu[ca pe rege,
episod „povestit” cum am zice ast\zi „pe
surse” ~ns\ acest episod a putut constitui
un bun pretext pentru `nl\turarea din via]a
public\ a unei coloane vertebrale de spiri -
tualitate româneasc\ care s-a dovedit a fi
Eminescu. {i, odat\ ajuns pe mâna psihi-
atrilor, s\ poat\ fi subtil, discret [i, aparent
legal, anihilat. ~n articolul men]ionat, Dan
Toma Dulciu conchide: „Sus]inem c\
Emi nescu a fost prezent la CAP{A, dar
nu dintr-un exces de Iresponsabilitate, ci
animat de o adânc\ Luciditate, `n `ncer-
carea de a contacta un diplomat str\in, pe
marginea unui act politic (atentatul guver-
nului [i al casei regale la libertatea presei
n.n.) important cu urm\ri considerate de
Eminescu extrem de grave.”

N u-mi amintesc s\ fi ̀ ntâlnit vreun
gest de contestare a lui Emi nes cu
venit din partea avangardi[tilor.

Adic\ a acelora care contestau totul sau
aproape totul. Cu sau f\r\ argumente. Cu
sau f\r\ program. De la desuet la artificial
de la facil la vulgar de la lipsa de valoare
pân\ la anchiloza modelelor. {i, s\ ne
amintim cum proclamau ei „aban donarea
tuturor dogmelor [i anchi lo zelor“ [i legi -
fe rau r\zvr\tirea „`mpotriva presei, bâlci
de surle [i trompete, [i a cititorilor, mas\
amorf\ [i brut\ de victime oneste [i
incon[tiente“.

{ i, cu toate acestea, Eminescu, acela
care a creat o limb\ [i nenum\rate
modele, patternuri cum le-am

spune ast\zi, a r\mas intangibil furiei
lor novatoare. S\ nu-l fi cunoscut ei pe
Eminescu? Absurd. Cred c\, pe de o parte,
con[tientizarea valorii crea]iei emines -
ciene iar pe de alta, teama propriei lor
posibile decredibiliz\ri `n situa]ia neg\rii
patternurilor eminesciene i-a f\cut cel pu -
]in circumspec]i. Dac\ nu cumva, [i `nclin
s\ cred c\ acesta este adev\rul, respectul
sincer pentru opera lui Eminescu pre ]u i -
rea pentru unicitatea sa, pentru destinul
s\u [i pentru tot ce a f\cut el `ntru, cum ar

zice Noica, des\vâr[irea limbii [i poporu-
lui c\rora le-a fost antemerg\tor [i crist, i-
a f\cut pe avangardi[ti s\ nu-l ating\ nici
cu o floare pe marele poet.

C e oare ̀ i diferen]ia pe ace[ti nega -
]ioni[ti pur sânge de pletora de con -
testatari hibridiza]i ai timpurilor

moderne? Nimic altceva decât sinceritatea
estetic\ `n numele c\reia ei [i-au dus lupta.
Nega]ioni[tii contemporani, unii con[tien]i,
al]ii nu, cei mai mul]i ca trend al efectului
de siaj aproape paradoxal denominabil drept
un fel de „turm\ intelectual\”, `n marea lor
majoritate victime ale manipul\rilor de tot
felul `[i g\sesc `n mitul eminescian locul
geometric al propriilor frustr\ri [i o posibil\
[ans\ a unei eventuale „mântuiri estetice”.

A ceia care fac gestul neg\rii con[ -
tient, [i pervers a[ ad\uga eu, [tiu
bine c\ nu trebuie d\râmate

templele, ci ̀ nlocui]i doar idolii. {i efectul
conchistadorian se poate realiza f\r\ s\ fie
tras nici m\car un foc de arm\. Acesta este
[i cel mai mare pericol. Pentru c\, printre
altele, a[a pot s\ dispar\ din istorie po poa re
[i civiliza]ii. Ceilal]i, naivii, mancurti za ]ii,
`nscri[i `n moda cool a neg\rii, se trans-
form\ `n centre de reverbera]ie a celor

dintâi. {i, mai mult sau mai pu]in [coli]i,
pentru a fi remarca]i, pentru a se afirma,
`[i pun la b\taie tot arsenalul de mijloace
[i uneori de inteligen]\ de care dispun.
Argumente dintre cele mai bizare, lipsa
de logic\, superficialitate, analogii de tot
felul [i multe, multe altele se constituie `n
tot atâtea ”arme de atac”

C iteam mai zilele trecute ceva care
f\cea trimitere la un Eminescu
fosilizat, un Eminescu devenit

istorie [i chiar se f\cea aluzie la ruine ca o
pledoarie pentru abandonarea lui Emi -
nescu [i a modelelor eminesciene. Sigur,
autorul are dreptate ̀ n sensul c\ Eminescu
nu trebuie copiat. ~ns\ aceast\ aser]iune
este un truism care decurge din statutul
ge neral al poeziei. Pentru care originali-
tatea este una dintre condi]iile de existare.
{i evident c\ aceasta presupune nu aban-
donarea, ci poate „desp\r]irea” de Emi -
nescu. O desp\r]ire stilistic\, o desp\r]ire
`n raport cu mijloacele [i de ce nu cu vi -
ziunile lui. ~ns\ aceast\ desp\r]ire pre-
supune respect [i deferen]\ [i nu negare.
Din p\cate, noi nu avem cultura comple-
mentarit\]ii, cultura aditivit\]ii sinergeti-
zante. Mul]i dintre noi au doar cultura
adversit\]ii „evoluate” la nivelul adver-

sit\]ii cavernelor potrivit c\reia alteritatea
nu poate fi decât adversar\ iar un adversar
bun nu este [i nu trebuie s\ fie decât un
adversar distrus. Adic\ mort.

M \ gândeam [i m\ `ntrebam
cum ar ar\ta literatura italian\
f\r\ Dante sau Petrarca lite -

ratura englez\ f\r\ Shakespeare [i, evi-
dent, [irul enumer\rilor [i pentru alte lit-
eraturi ar putea continua. C olosseumul,
sigur, nu trebuie copiat. El trebuie respec-
tat. {i `n]eles. Numai prin respectul valo-
rilor vie]uiesc [i supravie]uiesc popoarele
[i culturile acestora. Globalizarea este [i
tre buie s\ fie un proces firesc de `nl\ tu -
rare a barierelor artificiale dintre popoare
culturi [i civiliza]ii. Dar globalizarea nu
`nseamn\ renun]area la propria cultur\
sau repudierea propriei istorii [i civili -
za]ii. Globalizarea, asemenea unei imense
orchestre simfonice, trebuie s\ asigure ex -
primarea armonioas\ a fiec\rui instru-
ment, a fiec\rei culturi. D in fericire, cu
cât corul nega]ioni[tilor cre[te, cu atât
valoarea eminescian\ devine mai cunos-
cut\ ba, mai mult, scoate din pasivitate
energii latente de neb\nuit.

P entru c\ mul]i, foarte mul]i dintre
românii din ]ar\ [i de pe aiurea
identific\ limba român\ cu limba

lui Eminescu. Iar alungarea lui Eminescu
din limba român\ nu ar fi posibil\ decât
odat\ cu alungarea poporului roman din
is torie. Adic\, odat\ cu alungarea româ -
nului din sine `nsu[i.

EMINESCU, `nsemn\ri despre
deconstruc]ie [i coinciden]e

EMINESCU sau alungarea
românului din sine `nsu[i
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1. Numele [i prenumele.
Bellu Petre
2. Anul, luna, ziua [i locul na[terii.
1896. iunie 18. Turnu M\gurele.
3. P\rin]ii [i str\mo[ii.
Români, de origine macedonean\.
4. Studii `n ]ar\ [i str\in\tate.
Patru clase primare ̀ n Ro[iorii de Vede.
5. Titlurile ob]inute.
N-am nici un titlu.
6. Func]iile ocupate.
Am lucrat dou\zeci [i doi ani ca

tâmplar.
7. Distinc]iuni [i premii literare.
N-am luat.
8. Func]iunea actual\.
N-am.

9. Orice alte referin]e `n leg\tur\ cu
via]a d-voastr\, care crede]i c\ ne in te -
reseaz\.

Am tr\it o via]\ de vagabond pân\ `n
1934, când m-a descoperit editura Hertz.

10. Prin ce ]\ri str\ine a]i c\l\torit?
N-am fost `n nici o ]ar\ str\in\.
11. Pseudonimul d-voastr\ ca scriitor.
Din gre[eal\, mi-a fost publicat\ o

schi]\ literar\, „Gheorghe Boboac\”, `n
„Foaia Tinerimii”, prin 1928, cu nu -
mele de Paula Bellu.

12. La ce reviste sau ziare a]i debu-
tat [i la care a]i colaborat?

Dup\ 1934 am colaborat la mai
multe reviste [i ziare din provincie. ~n
Bucure[ti: Tempo, Centrul, Frontul,
colabor\ri f\r\ importan]\.

13. Ce reviste [i ziare a]i condus?
Niciunul.
14. Sub `ndemnul c\rui maestru a]i

debutat `n literatur\?
M-a `ncurajat s\ scriu Panait Mu [o iu;

el m-a convins asupra acestei `ndeletni-
ciri, `nc\ de prin anul 1920.

15. La ce societ\]i cu caracter literar
sau cultural sunte]i membru?

La niciuna.
16. Ave]i `n p\strare manuscrise sau

coresponden]\ de la al]i scriitori?
N-am decât o singur\ c.p. de la

Panait, trimis\ `n 1933, Iunie 25, exact
cu un an `nainte de a-mi d\dea (sic)
prefa]a pentru prima carte, „Ap\rarea
are cuvântul”. Eu `i scrisesem, rugân-

du-l s\ m\ recomande unei reviste ca s\
public ceva [i s\ scot un ban pentru
nevoile mele. El mi-a r\spuns: „~mi
ceri ceva pe care tocmai m\ gândeam
s\ ]i-l cer eu, anume: cum e[ti b\iat
introdus, s\ m\ recomanzi unei reviste
sau edituri cari ar binevoi s\-mi publice
varza mea literar\, celebr\ peste gra ni ]\,
ca s\ scot [i eu un ban pentru nevoile
mele. P.I.”

Mai am manuscrisul prefe]ei pe care
mi-a dat-o peste un an, pe care bucuros
l-a[ d\rui undeva, ca s\ fie p\strat.

17. Ce amintiri v\ leag\ de marii
scriitori disp\ru]i?

De Panait Istrati m\ leag\ amintiri
frumoase: timpul petrecut al\turi de el
când, ca vagabond, `l vizitam prin spi-

tale, discu]ii minunate, mici `ntâmpl\ri
din via]a lui, pe cari cred c\ le voi putea
publica.

18. Lista complet\ a operelor tip\ -
rite. (Se va specifica exact: titlul lor,
edi]iile, localitatea [i anul apari]iei).

„Ap\rarea are cuvântul” (1934, Au -
gust, patru edi]ii populare, 65.358 exem -
plare, 5.000, edi]ia de lux. Edi]ii str\ine:
bulgar\, ungar\, francez\, spaniol\ -
America de Sud); „Cazul doamnei Pre -
descu” (45.000 exemplare, 1935, Iu -
nie); „Câine vagabond” (1936 Aprilie,
30.000 exemplare); „Luminile maha-
lalei” (1936, Septembrie, 30.000 exem-
plare); „David [i goliat” (1936, dou\
nuvele, 10.000 exemplare); „Am ju -
rat!” (1940, Septembrie, 12.000 exem-
plare); „R\stigni]ii” (1940, Decembrie,
10.000 exemplare); „Uzina B” (1941,
Aprilie, 7 500 exemplare).

19. Ce c\r]i a]i prefa]at sau vi s-au
prefa]at?

Am fost prefa]at de Panait Istrati, la
prima carte „Ap\rarea are cuvântul”. Eu
am recomandat poeziile unui lucr\tor
miner din Baia Mare.

20. Ce interviuri literare a]i acordat?
Niciunul de vreo importan]\ oarecare.
21. V-a]i publicat autobiografia sau

`n ce oper\ a d-voastr\ g\sim `nsemn\ri
autobiografice?

~n „Câine vagabond”, sunt pe-alo-
curea scene din via]a mea.

22. Ce recenzii mai importante s-au
f\cut asupra operelor d-voastr\? De cine
[i unde?

Asupra c\r]ilor mele s-a scris cu
foarte mult\ r\utate, ne`n]elegându-se
rostul meu ̀ n literatura român\. Dac\ s-ar
fi ]inut seama c\ muncitorimea are drep -
tul s\ creeze din rândurile ei [i arti[ti,

nu numai criminali, apari]ia mea ar fi
fost socotit\ ca ceva logic. Nevroind s\
se [tie de acest proces social, to]i scri-
itorii, mari [i mici, s-au n\pustit asupra
mea, cu condeiul [i cu dispre]ul, ho t\ -
râ]i s\ m\ `nl\ture din arena literar\.
Lucru care nu s-a putut, pentru c\ eu nu
eram nici vi]elul cu dou\ capete, nici
femeea cu barb\, fenomene ciudate, ci
ceva natural, cum au c\utat s\ demon-
streze d(om)nii: Barnoschi, Petru Ma -
no liu, Th. R`[canu, ca [i Panait Istrati,
p\rintele P. Chiricu]\, d(oam)na Isabela
Sadoveanu [i al]ii, ca [i toate marile
reviste literare [i ziare din Fran]a,
Belgia, Eleve]ia, Italia [i America de
Nord, ]\ri `n care sunt pus la un loc de
mare cinste, al\turi de Panait Istrati,

Maxim Gorki, Upton Sinclair, Jack
London.

23. Din ce curent literar face]i parte?
Din niciunul dintre cele afl\toare. La

noi curentul literar se confund\ cu po li -
tica [i eu nu fac politic\. Am fost con-
siderat de stânga, ceea ce politice[te se
nume[te comunism, ideologie cu care
nu am nimic `n comun, pentru c\ nicio-
dat\ n-am putut s-o `n]eleg. M-am con-
vins c\ orice ideologie este `mpotriva li -
bert\]ii gândirii scrise [i de aceea nu fac
politic\ [i nu sunt partizanul niciunui
curent literar. Sunt român [i cre[tin.

24. Care este opera d-voastr\ preferat\?
„Câine vagabond”.
25. Care este mediul cel mai priel-

nic crea]iunilor d-voastr\ literare?
Mediul social.
26. Pe lâng\ forma definitiv\ a ope -

rei ave]i `n manuscris [i variante?
Da, rev\zute sau ref\cute, c\ci ne fe -

ricirea mea a fost s\ nu am un editor ca
lumea, ci s\ m\ chinuiesc cu oamenii
cari nu v\d `n literatur\ decât afaceri.

27. P\stra]i manuscrisele operelor
tip\rite sau ave]i inten]ia s\ le dona]i
Academiei române?

Nu [tiu ce s\ r\spund. Am manuscrise.
28. ~n ce oper\ a]i `nf\]i[at melea -

gurile natale?
~n „Cazul d(oam)nei Predescu”.
29. ~n ce limbi str\ine au fost tra -

duse scrierile d-voastr\?
Am spus mai sus.
30. Din ce scriitori str\ini a]i tradus?

T\lm\cirea a]i f\cut-o dup\ text origi-
nal sau prin intermediul unei limbi?

N-am tradus pentru c\ nu cunosc
alt\ limb\.

31. Ce scriitori români sau str\ini
prefera]i mai mult?

Par]ial: Cezar Petrescu, M. Sado vea nu,
Panait Istrati, Gh. M. Vl\descu, Gh.
Mihail Zamfirescu, T. Arghezi, Gala
Galaction [i, `n `ntregime, Eminescu.

32. Unde s-au jucat pentru prima
oar\ piesele d-voastr\ de teatru? Ce
actori de seam\ au interpretat rolurile?

Am scris piese: 1) „Ap\rarea are cu -
vântul”, dup\ roman. S-a jucat `n [ap -
tezeci [i patru de ora[e din provincie,
de dou\ zeci [i cinci de ori la Teatrul
Ma jestic, de treizeci [i dou\ de ori la
Teatrul Tempo. Actori: Ion Tâlvan, Mag -
da Tâlvan, Dida Kalimaki, Gh. Lascu,
Ion Pella. 2) „Chestia cu Aura”, come-
die jucat\ la teatrul Tempo, de treizeci
de ori [i ora[ele C\l\ra[i [i Silistra. Ac -
tori: Gh. Lascu, Florica Lupescu, Tantzi
Soviani, Titu Protopopescu etc.

33. Cu ce scriitori a]i colaborat [i care
este contribu]ia d-voastr\ personal\ `n
opera de colaborare?

Cu niciunul.
34. Ce lucr\ri ave]i `n manuscris?

(Titlul [i felul lor).
Un ciclu: „De-a[i fi om!”, „Amar\

am\ gire”, „T.B.C.”, „Ad\postul calici -
lor”, „~mp\ratul”, „Am plâns la mor-
mân tul t\u, gândire!” Primele patru sunt
gata. Este o via]\ social\. Am gata pie se -
le de teatru: „Ad\postul calicilor” [i-alte
trei `n câte un act.

35. Ce proiecte literare ave]i pentru
viitor?

Via]a lui Al. Bogdan-Pite[ti, Panait
Istrati [i ~nsemn\rile unui p\lma[, care
este aproape gata.

Petre Bellu
Bucure[ti V, Str. Ion Simigiu 33

18 Aug. 1941

~ntr-un spectaculos chestionar

PPEETTRREE  BBEELLLLUU
~n anul 1937, istoricul literar [i emeritul bibliograf prof. Gh. Carda[ (1899-

1983) s-a adresat scriitorilor români `n vederea alc\tuirii unei istorii a litera-
turii române contemporane, trimi]ându-le `n acest scop un chestionar alc\tuit
din 35 de `ntreb\ri, precedat de un apel C\tre scriitorii români. Gh. Carda[
concepea lucrarea ca pe un „vast repertoriu bibliografic [i critic al tuturor
manifest\rilor literare [i culturale, din ultimele patru decenii; o `nf\]i[are sin-
cer\ [i nep\rtinitoare a tuturor valorilor spirituale”. Pe cât [tim, prof Gh.
Carda[ a primit numeroase r\spunsuri la chestionar. Dintre acestea, 14 au fost
publicate `n colec]ia sa de Documente literare – din care au ap\rut numai 2
volume, `n 1971 [i, respectiv, 1973.

Public\m, `n continuare, r\spunsurile scriitorului Petre Bellu, transcriind,
`n scopul facilit\rii `n]elegerii textului, [i `ntreb\rile chestionarului men]ionat.
Readucem, astfel, `n actualitate un nume [i o oper\ extrem de populare `n
epoc\ [i, `n acela[i timp, unul din „cazurile” interesând sociologia literaturii.

Condi]ia sa social\, evocarea lui Panait Istrati – de care `l apropiau simili-
tudini de destin – [i nu `n ultimul rând sinceritatea, unit\ cu modestia, evi-
dente `n datele bibliografice pe care le `ncredin]eaz\ posterit\]ii, constituie
elementele de prim plan al acestui document, deopotriv\ uman [i literar.
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Roma e un ora[ `mbâcsit. Spre deose-
bire de Paris, care irumpe `n spa]ii largi,
de Lisabona – cochet\, strecurându-[i as
calzadas-ele tandru [erpuitoare sau La
Valletta, cu golful ei dement, Roma e un
ora[ posomorât, pe sub colinele unde bat
amenin]\tor tactul timpului pinii \ia
sini[tri, pinii \ia celebri ai lui Respighi,
dar [i a scenei desp\r\rii de so], cu care
`ncepe Eclipsa lui Antonioni.

Biroul tipului unde personajul inter-
pretat de Monica Vitti nu are astâmp\r.
Mobilele o reflect\ pe femeie, dându-i un
sentiment adânc de insecuritate, dincolo
de geam se v\d pinii, celebrii pini romani.
Apleca]i mereu de vânt. Dar or fi pini?
Mai ]in eu minte? {i pe birou un ventila-
tor, care se tot rote[te, se tot zbate...

Da, la Roma erau pini! Ora[ul tot tim-
pul mohorât [i unde mai pui c\ hotelul
unde stam era `ntr-un cartier de cimitire...

Flanam (vorba lui Breban!), prin Roma,
m\ enerva [i zidul \la sinistru al lui
Aurelian, de care d\deai peste tot, se pare
c\ acela[i `mp\rat Aurelian, care a decis
[i la noi retragerea administra]iei romane
din Dacia pe la 276, parc\...

Ce vre]i? Veniser\ barbarii. Au venit
[i acum la Roma compatrio]ii lui Mailat
s\-[i `ntind\ rufele curate [i co[meliile
urâte, de carton p-acolo... A[a m\ gân-
deam eu odat\ s\ oplo[esc pe lâng\ mine
la Snagov o familie de ]igani, c\ el era
bun meseria[, dar când am v\zut cum `[i
`ntinde ]iganca rufele, cum se joac\ [i ]ip\
puradelele, le-am f\cut vânt. A r\mas nu -
mai ]iganul, care f\cea lunar naveta la ne -
vast\, undeva prin jude]ul Olt. Dar, dup\
ce am v\zut c\ mi-a furat ni[te scule, l-am
dat afar\ [i pe ]igan! A[a c\ aici `i `n]eleg
[i eu pe italieni!

Ce slugarnic se uita [i bunul Gheorghe
Asachi la rudele mai bogate: Apropierea
de str\vechea doamn\ a lumei, de aceea
unde deraz [i numele românilor, au aprins
`n inima mea o nerostit\ ner\bdare...

Ei, dar parc\ nu-i chiar a[a, poate
omul, foarte tân\r atunci, nu dorea decât
s\-[i confrunte cultura cu realitatea mo -
mentului [i nu sumt decât eu prea aspru [i
neiert\tor, pân\ [i cu str\mo[ii!

Ajunsesm deci la Roma, de-abia ̀ n 2004,
de-abia la 61 de ani [i atunci mai mult
`ntâmpl\tor. M\ preg\tisem s\ pe trec Pa[ -
tele tele `n Sardinia, m\ a[teptam la ceva
pa[nic, dumnezeiesc, poate `n at mosfera
aceea de prim\var\ sacr\ din filmul lui
Visconti Il Gattopardo. Ce mai conta c\
acolo era Sicilia, iar oferta turistic\ era
Sardinia! Dar tot Italia, tot insul\! Insul\
mare! M-am gândit eu cu o superficialitate
care uneori m\ pa[te, chiar de-i Pa[te!

{i Sardinia era bun\, chiar mai bun\,
fiind ceva mai original, iar ca reper ime-
diat era tot un film: Padre Padrone; al fra -
]ilor Taviani, care era, bine`n]eles, cu totul

altceva, un peisaj aspru [i oameni aproa-
pe chiar tolomaci!

Ar fi fost mi[to, dar nu s-au strâns do -
ri tori suficien]i, mitocanii no[tri de proas -
p\t `mbog\]i]ii nefiind `n general ni[te
rafina]i [i atunci m-am b\gat [i eu cu ei
`ntr-un circuit prin Italia, ca s\-mi umplu
golurile, c\ mai fusesem pe la macaronari

de trei ori, dar nu v\zusem decât Verona,
Vene]ia, Triest [i Brescia, a[a c\ puteam
vedea acum din piesele grele pe care le
sc\pasem: Roma, Floren]a, Neapole [i iar
Vene]ia [i Verona, unde mai pui c\ nu
sc\ pam nici Siena, San Marino, Assisi
sau necunoscutul Lido di Jesuolo...

Dup\ aproape 20 de ani reveneam `n
clasicitate. Dup\ Atena, unde fusesemk ̀ n
1985, `n fine, [i la Roma! Abia a[teptam
s-ajung la San Pietro, despre care auzisem
atâtea [i mai ales despre m\re]ia catedra-
lei. Dar am tr\it o mare deziluzie. Pia]a
era plin\ de b\nci, pe care s\ stea credin-
cio[ii când se oficiaz\ slujba pascal\, dar
[i cele premerg\toare Am p\truns chiar
cu vai [i-amar `n catedral\, prin `nghesu-
iala aia [i parc\ vorbea un cardinal sau
a[a ceva [i-am dat chiar peste pap\!
Covâr[it de boal\ [i de ani, Ioan Paul al
II-lea st\tea chinuit `ntr-un jil], via]a abia
se mai ]inea de bietul lui trup.

La intrare m\ uitasem dup\ Pietà, dar
capodopera lui Michelangelo avea schele
`n jur, c\ se restaura.

Am `ncercat la Capela Sixtin\, dar era
`nchis. N-am  m ai v\zut-o. ~n schimb, `n
jur se vindeau tot felul de chestii. Mi-am
luat ni[te c\r]i [i ni[te portofele. Am fugit
la Collosseo. Na[pa! Era o coad\ imens\.
~n schimb - mereu ceva ̀ n shimb! – ni[te fi -
guran]i `mbr\ca]i `n solda]i romani c\utau
cu tot pre]ul s\ fac\ atmosfer\. M\ l\sau
cam rece. {i mai erau tot felul de tarabe [i

pe-acolo [i se vindeau tot felul de c\ca -
turi, ca s\ le ia to]i stupizii \ia de turi[ti s\
[i le pun\ prin bibliotecile lor f\r\ c\r]i!

M-am dus [i la Villa Borghese, parcul
acela atât de mediatizat [i el. Iar na[pa! O
singur\ chestie interesant\: era acolo un
fel de balon, ca s\ vezi Roma de sus. M-am
gândit s\ m\ urc, nu era foarte mare coa -
da, chiar parc\ nu era, dar mi s-a f\cut
lehamite [i m-am c\rat. La una din extre-
mit\]ile acestei villa Borhese, un talcioc.
M\rfuri mizerabile. Nu se compara cu dis -
tinsa Marché aux Puces de la Paris sau cu
târgul de la Atena, din Monastiraki. Era
mai aproape de talciocul din Bucure[ti.
Cu pantofi scâlcia]i, hiper-purta]i [i a[a
mai departe...

Ce s\ mai v\d? A, da! Fontana dei Trevi
chiar mi-a pl\cut [i-n general semnele din
perioada medie par mult mai autentice.
Tot ce-i antic e numai ref\cut cu mari efor -
turi, dar f\r\ s\ produc\ marile impresiuni
a[teptate. Nici Columna lui Traian nu m-a
dat pe spate! 

Acela[i dezastru asupra autenticit\]ii,
aceea[i `mbâcseal\. Iar la Floren]a o-n ghe -
suial\ ca la poman\...

Dac\-n Grecia, cu dou\ zeci de ani `n
urm\, turi[tii mi-erau simpatici, acum mi
se p\reau sini[tri [i mult prea mul]i [i nici
la Floren]a n-am putut s\ v\d Galleria
Pitti sau Pizzi - naiba s-o ia! - nici alte
chestii celebre, c\ era plin de gândaci peste
tot, adic\ plin de turi[tii \[tia na[parlii pe
care `]i venea s\-i zdrobe[ti cu gheata ca
pe ni[te biete insecte, de[i era [i Mandea
printre ei, z\p\cit `ntr-o aventur\, unde nu
avea ce c\uta un om de o `nalt\ cultur\,
chiar dac\ nu foarte explicit\...

Dar se [tie c\ [i-n vremurile lor de
glorie era mare deosebire `ntre Roma [i
Atena. Nu erau degeaba romanii comple-
xa]i de greci, `n ciuda puterii lor. C\ de
exemplu romanii erau destul de bestii [i
se distrau prin circuri, sorbind cu nesa]
mirosul sângelui, `ntr-un fel de reality
show-uri de-]i era mai mare grea]a, `n
timp ce grecii se duceau la teatru. Grecii
jucau pove[ti cu sânge, dar romanii chiar
vroiau s\ curg\ sânge `n fa]a lor, mi[ -
cându-le fe]ele `n rânjete abjecte. {i noi
ne gudur\m pe la cizmele lor, `ncercând
s\ le-aducem aminte c\ le suntem fra]i
sau m\car veri. Se uit\ atunci deodat\ la
noi, de undeva de sus, surprin[i de-atâta
`ndr\zneal\, mai ales c\ nu prea-[i dau tot
timpul seama c-ar fi vreo deosebire `ntre
noi [i ]igani!

{i cu ce mânc\ruri se laud\ ei? Cu
macaroanele plutind `n gr\sime, cu vinul
\la greu [i aspru, cu pizzele care vor s\
sature cu orice pre] stomacul dornic de
f\in\, cât mai mult\ f\in\!

S\ nu mai vorbim de execu]ii. Grecii
`[i ucideau condamna]ii dându-le s\ bea
cucut\, `n timp ce romanii `[i r\stigneau
nu numai sclavii, dar se [i sp\lau pe mâini,
`mprumutând popoarelor supuse genul \sta
cumplit de pedeaps\. ~[i decimau chiar
poropriii solda]i dac\-i b\nuiau de la[i tate,
domneau prin teroare [i genocid. De[i `[i
l\sau uneori patricienii s\ se omoare sin-
guri, probabil `n semn de adânc\ pre]uire.

M-am uitat prin c\r]i ce zic [i al]ii des-
pre Roma, dar parc\ nu sunt convins. Prie -
tenul meu de acum trei zeci de ani Teodor
Mazilu, care tocmai se-ntorcea din Spa -
nia p\rea extaziat [i de Piazza di Spagna
din Roma: Am stat o zi `ntreag\ `n Piazza
di Spagna [i am v\zut ce via]\ extraordi-
nar\ se desf\[oar\ acolo, oamenii veneau
aici cu solemnitate, ca la o recep]ie, [i e
ciudat s\-i vezi cum p\[esc `ntr-un spa]iu
vast, sub cerul liber, cu sentimentul c\
p\[esc `ntr-o catedral\.

Ce-i poate mai interesant e o treab\ care
mi-o spunea Mazilu atunci, la Mogo [oa ia.
~n 1979: 

- Când te-ntorci din Occident cel mai
greu e la Vene]ia! Acolo se pune proble-
ma crucial\: Te mai `ntorci sau r\mâi?

Mai târziu m-am gândit dac\ nu cumva
micro-piesa lui Frumos e `n septembrie la
Vene]ia are `n subtext chestia asta...

Eu n-am citit direct `nsemn\rile de c\ -
l\ torie ale lui Mazilu, ci am preluat dintr-o
antologie a lui Zaharia Sângiorzan [i tot
acolo `mtâlnesc o `nsemnare despre trat-
to ria roman\, de care Mazilu scrie c\ are
`nf\]i[area unei case p\rinte[ti, unde mama
a[teapt\ cu mâncare fiicele [i fiii pleca]i
cu tot felul de treburi `n ora[, clien]ii sunt
ca ni[te copii pe care patronii p\rin]i au
datoria s\-i hr\neasc\ foarte consistent.

Eu n-am `ntâlnit asta `n Italia, de[i am
v\zut a[a ceva `n filme, `ns\ la New York,
`n ultimele zile ale lui 1999 am `ntâlnit.
Ajung la un moment dat, tot r\t\cind prin
Manhattan `n Little Italy. Eram disperat.
Nu g\seam [i eu un local unde s\ pot bea
o cafea [i s\ fumez. Pentru c\ pe atunci
f\r\ ]igar\ nu puteam.  {i colindam marea
insul\ a Manhattan-ului [i c\utam prin gea -
murile cârciumilor [i nic\ieri nu se fuma,
erau peste tot mai mult chinezi care hr\ -
neau lumea. {i dintr-o dat\ localul acela
cu scrumiere pe fiecare mas\! ~nnebunesc!
Nu-mi vine s\ cred! {i intru. Toat\ lumea
vorbea `n limba lui Dante [i a lui Ber lu -
sconi. ~ntreb [i eu:

- Davvero? Qui non e vietato fumare?  
- Acomodate signore e fumate! E libero!
- Qui siamo in Italia, davvero?
- Ma si! Siete italiano?
- Ma no! Ma voglio fumare e voglio

bere un caf è italiano e un biccchiere di
vino bianco italiano! 

{i eram fericit. M\ sim]eam `ntre ai
mei! Eram acas\! Cum sigur c\ nu am
fost niciodat\ acas\ la Roma, unde ]iganii
cer[etori români bântuiau pe str\zile ce
duceau la Vatican, cu turi[tii poluând ca
ni[te gândaci istoria, iar eu care urlam
dup\ ceva autentic spre un trecut, `n care
lumea gândea `n versuri [i vorbea `n poe-
zii, dar asta, desigur, `n Rena[tere, nu `n
Antichitatea `n care cruzimea [i dezm\]ul
sângelui `nfrigura lumea Mediteranei
pân\ departe, unde-a[teptam [i noi s\ ne
vin\ rândul la-ntrupare...

PU{I DINULESCU
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~ntr-o vreme `n care vulgaritatea,
veleitarismul [i mercantilismul sunt
la mare pre] pân\ [i `n ograda lite re -
lor („imaginea conteaz\”- nu-i a[a?!),
Loreta Popa vine cu aceste turbu r\ -
toare „Scrisori c\tre Emma” (editura
SemnE, 2009). Emma este fiica au -
toarei, o copila de nou\ ani „pe care
o ador [i care d\ vie]ii mele sens”.
De aici [i nevoia de a se m\rturisi:
„~mi place s\ scriu, s\ `ntâlnesc
oameni, s\ stau de vorb\ cu ei, s\
„vindec” suflete folosindu-m\ de
cuvinte”.

~n felul lor, aceste „Scrisori pen-
tru Emma” sunt varia]iuni pe aceea[i
tem\, veche [i mereu nou\: „Au fost
odat\ un b\rbat [i o femeie”. Iat\:
„De ce se uita la fata cu p\rul blond
[i lung de pe margine? Protagonista,
fata de pe ghea]a vie]ii, se `ndrept\
spre cavalerul ce-[i plecase ochii de
ru[ine [i `i mângâie discret pe obraz.
Zâmbind, `i oferi o nou\ [ans\. Uimit
de curajul ei, `[i f\g\dui s\ nu-i mai

dea drumul niciodat\, indiferent cât
de multe ocheade `i vor mai arunca
spectatoarele pe patinoarul pe care el
era st\pân”. De fapt, patinoarul este
`ns\[i marea [i atât de alunecoasa
scen\ a vie]ii, cu piruetele pe care,
vrem sau nu vrem, trebuie s\ le fa -
cem, cu inevitabilele c\deri, ridic\ri,
lovituri [i, uneori, micile ori marile
cupe câ[tigate sau pierdute pe ultima
secund\. Cartea este plin\ de aseme-
nea istorisiri, despre vise [i dezam\ -
giri. Aleg la `ntâmplare (sau, nu chiar
la `ntâmplare): „~ntr-o zi, `]i ar\]i sl\ -
biciunile [i frumuse]ea cast\ a l\un -
trului de femeie trecut\ prin via]\, dar
prea pu]in [tiutoare `ntr-ale vie]ii. ~n
splendoarea goliciunii tale, f\r\ pla -
to[\, f\r\ arme, nu te gânde[ti c\ po]i
fi r\nit\ de moarte, din nou. Te la[i s\

aluneci `n spovedanie, cu siguran]a
cu care te cufunzi `n visul t\u de fie -
care noapte. ~i m\rturise[ti iubirea
as cuns\, la ceas de tain\ [i `n mo -
mente de sl\biciune. Reu[e[ti s\ te
vindeci al\turi de ea, m\rturisindu-i
cele mai t\inuite ru[ini, adunate `n
timpul dragostei de-o var\.” 

Este Loreta Popa a acestor pagini
o `nvins\, o resemnat\? Nicidecum!
Tocmai `n neatinsa ei `ncredere `n
acea „lacrim\ inocent\ din priviri” ,
`n „drumul spre sufletul pereche” [i,
mai ales, `n „dragostea lung\ de-o
via]\” stau farmecul [i t\ria scrisului
ei: „M-am temut, o clip\, c\ `ncep s\
m\ plafonez. Am vrut s\ aflu dac\
pot mai mult. „Taurii” cu care m-am
luptat `n via]a aceasta nu au fost mai
pu]in periculo[i decât cei din arenele

reale. Tauri dezl\n]ui]i care nu au [tiut
[i nu au avut alt rol decât s\ ia totul
`n coarne [i sub copite. Toreador f\r\
cap\, f\r\ spad\, f\r\ scut. {i, `n plus,
femeie. Am supravie]uit...”

Nu pot, atunci, decât s\ subscriu
pe deplin la emo]ionanta caracteriza re
pe care –o acord\ doamna Flavia
Buref: „Istorisind pove[ti de iubire,
destine obi[nuite sau uluitoare, Lo re ta
Popa izbute[te s\ te fac\ s\ `n]elegi
meandrele unor existen]e a c\ror des -
f\[urare p\rea de ne`n]eles.”

{i, nu [tiu de ce dar, `nchizând car -
tea Loretei Popa, m\ trezesc sub vraja
de foc a [ansonetei „C’est l’histoire
d’un amour/ Eternel et banal/ Qui
apport chaque jour/ Tot le bien tout
le mal”. Sau a versului `mp\timitului
baladist George }\rnea: „Dar dac\
`[i mai spun pove[ti/ El inventând, ea
ascultându-l/ Despre aceasta n-avem
ve[ti/ Ci doar `i b\nuim cu gândul”.

A trecut prin poarta iernii `n
noap tea de 31 ianuarie ’87, volatili -
zân du-se ̀ n somnul z\pezilor eterne,
furi[ându-se ca un ren ostenit, unul
dintre cele mai autentice talente ale
ge nera]iei de mijloc - Nicolae Velea.

Pe vremea când l-am cunoscut
(acum dou\ decenii) numele lui era
aureolat de legende, iar c\r]ile sale
se constituiau `ntr-o oper\.

Avea ̀ nf\]i[area unui ]\ran ̀ mbr\ -
cat de s\rb\toare [i chipul lui bizar
ascundea `n melancolia bine deghi -
zat\ a cutelor timpurii o triste]e adân -
c\ [i, uneori, o t\cere [ugubea]\.

O glorie rapid\, pe m\sura `nzes -
tr\rii sale de excep]ie, l-a obligat,
poate, s\ fandeze `n acea stranie stare
de expectativ\ [i r\sf\] acceptat, care te
poate `n\l]a [i cobor` `n egal\ m\sur\. 

Avea viciul stilistului `mp\timit
de frumuse]ea limbii române, pe care

o [tie cum pu]ini au darul s-o [tie [i
fiecare silab\ scrijelit\ parcimonios
p\rea `ndelung [lefuit\ [i rotunjit\.

Sc\p\r\toare ca un o]el de To -
ledo, inteligen]a lui nativ\ sublima
cuvintele singularizându-le, l\sând
`n jurul lor un gol sugestiv pe care
prietenii `l completau mental cu arti-
ficii inutile.

Am fost `n satul s\u din Arge[ [i
pe drum, c\l\torind `n aceea[i ma [i -
n\, mi-a citit un bilet trimis de ma ma
lui, `n care-i recomanda s\ se poarte
frumos acas\. 

Mi l-a citit cu un ton amuzant [i
trist [i, pe parcursul celor dou\ zile
ale [ederii noastre (eram mai multi
confra]i), Nicu Velea s-a comportat
ca o odrasl\ de lord amenin]at cu
dezmo[tenirea.

Mai târziu, stând la aceea[i mas\
(evident c\ nu de cofet\rie…), F\ -
nu[ Neagu, care-l iubea g\l\gios,
dar tandru, dup\ ce a constatat c\ al -

c\ tuim `mpreun\ cea mai dezarmo -
ni c\ triplet\ a fizionomiilor din
Balcani, a `ntins degetul spre acela
ce nu-l va mai putea ar\ta vreodat\
spunându-mi: „Uit\-te la el [i ci te[ -
te-l, fiindc\ e cel mai mare prozator
din genera]ia noastr\”.

Am stat multe ceasuri, multe zile
[i multe nop]i (mai ales nop]i!) cu
Nicolae Velea [i declar cu mâhnire,
cu uimire [i cu umilin]\ neputin]a
de-a-l fi putut desfereca vreodat\
din armura `nsingur\rii sale. Era su -
cit [i complicat precum eroii c\r]ilor
sale [i-n dezn\dejdea posomorât\ a
ultimilor ani din scurta lui via]\ se
`nchisese `n sine ca un arici speriat
de zgomotele sâcâitoare.

Mima naivit\]i absurde [i exersa
un umor de tip special: r\mânea de
multe ori posac [i absent la discu]ia
general\, ridicându-se brusc [i dis-
parând f\r\ s\ [tim spre ce direc]ie.

Ca un ren gonind pe luciul ade-

menitor al z\pezilor polare...
M\ obi[nuisem cu retragerile lui

intempestive, nu `n]elegeam `ntot-
deauna motivul acestei prelingeri pe
undeva spre altundeva, dar `i pre -
sim]eam desprinderea dup\ str\ lu ci -
rea melancholic-ironic\ a ochilor [i
mi[carea interogativ\ a mâinilor `n
vreme ce dialoga cu sine `nsu[i.

C\r]ile sale, povestirile lui, de-o
neasemuit\ frumuse]e [i originali-
tate, vor r\mâne s\ `nfrunte vitregia
z\pezilor de peste veac. 

Obosit ca un maratonist al gene -
ra]iei puse s\ goneasc\ spre un fini[
literar imprevizibil, dornic s\ ajung\
`n acel perimetru râvnit al `ntâlnirii
cu sine, ironic [i posomorât, Nicolae
Velea [i-a `mbr\cat armura singu r\ -
t\]ii, de pu]ini `n]eleas\, [i-a plecat,
f\r\ s\ anun]e pe nimeni, spre v\ mi le
am\gitoare [i uciga[e ale Iernii Eterne.

Poate c\ `n ultima clip\ a res pi r\ -
rii sale `n aerul de o]el, a rostit ironic,
pentru sine, neauzit de nimeni, acel
adagio resemnat, dar `n]elept, pe care
l-a scris cândva Joubert: „Adio, mi-e
frig, m\ duc s\ m\ `nc\lzesc, nu-mi
mai amintesc de nimic, sunt obo sit!”.

MIRCEA MICU

PPrriinn  ppooaarrttaa  iieerrnniiii

AU FOST ODAT|
UN B|RBAT {I O FEMEIE

{ERBAN CIONOFF
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���
Nu mai [tiu cum am ajuns la aero-

port. Nu f\cusem nici trei pa[i `n ele-
ganta aerogar\ a Otopenilor, când din
mai multe difuzoare nev\zute se rosto-
golea o chemare cu numele meu. „Re -
pede, domnu’, repede! – m\ ia o fat\
frumoas\ `n primire – st\ avionul din
cauza dumneavoastr\!”. Un rac scos
dintr-un tuci cu ap\ clocotit\ ar fi ar\tat
mai palid decât mine. Bâlbâi ni[te vor -
be de scuz\, `n timp ce deranjez o pos -
ta]\ de oameni [i scaune, `n c\utarea
locului `nscris pe bilet. „Sta]i, domnu’,
unde dori]i, sunt locuri destule, nu sunt
numerotate” – m\ apostrofeaz\ una din
fetele acelea frumoase [i distante cu cei
ce nu par de-ai casei. Ete, frate! – nu m\
pot ab]ine s\-mi zic – aici e ca la cine-
ma, la matineu: bilet s\ ai, c\ locuri
berechet. {i-mi caut un scaun pe pofta
inimii: `n fa]\, rândul cinci, dreapta,
lâng\ culoarul de trecere; pân\ la fe -
reastr\, dou\ scaune goale, pe care-mi
a[ez geanta, dou\ c\r]i [i ni[te ziare. O
supersti]ie neagr\ m\ `ndeamn\ s\ nu
stau niciodat\ lâng\ geam: leg\tura cu
h\ul mi se pare prea direct\ [i fragilita-
tea avionului mult prea evident\. Cir -
cul\ o legend\ cum c\ scriitorul F\nu[
Neagu, f\când o c\l\tori cu TAROM-ul
(se pare c\ la Londra, la un campionat
mondial de fotbal) `mpreun\ cu priete-
nul s\u Ion B\ie[u, la un moment dat s-au
`ntins amândoi pe burt\, pe podeaua avi -
onului – [i pân\ la aterizare n-a reu[it
nimeni s\-i desprind\ de acolo. Rar\,
frumoas\ [i elocvent\ reac]ie de ]\ran,
care ar\ planeta de la un cap\t la altul,
dar pe care dac\-l ridici trei palme mai
sus decât salcâmul pe care-l cur\]\ de us -
c\turi ̀ n fiecare prim\var\, l-ai pierdut de -
finitiv, ca pe Anteu desprins de p\mânt.

���
Semnul luminos „Prinde]i-v\ centu-

rile de siguran]\!” s-a stins. Semn c\
intr\m `ntr-o oarecare… siguran]\. {i
pentru ca aceasta s\ fie deplin\, o voce
ne [opte[te `n microfon cum s\ ne
punem vesta de salvare `n caz de peri-
col. Una din fetele frumoase ale echipa-
jului, o a[a-numit\ stewardes\ sau `nso -
]i toare de bord, ne arat\ practic cum s-o
facem, ritmându-[i mi[c\rile dup\ flu-
xul explica]iilor. Are o min\ plictisit\ –
se vede de departe c\ nu crede nici ea ̀ n
ceea ce arat\ – dar fata `[i face datoria.
Nici vocea care ofer\ explica]iile, egal\

[i plictisit\ [i ea, nu este mai `ncre z\ -
toare `n ceea ce spune.

���
Ne vorbe[te comandantul. Voce ba -

ri tonal\, a[a cum `mi `nchipui eu c\ tre-
buie s\ aib\ un lup al aerului. Ne anun]\
c\ ne afl\m la 10.000 de metri `n\l]ime,
c\ `naint\m cu 900 de kilometri pe or\,
peste vreo [ase ceasuri vom fi la
Karachi, unde vom face escal\. Vremea
este, `n general, favorabil\ – ne asigur\
– cu unele perturba]ii, ne`nsemnate.
Afar\ sunt minus 30 de grade. Peste un
minut vom survola Istanbulul. M\ uit la
ceas: e 11 noaptea. Zbur\m de aproape
o or\. Sunt tentat s\ arunc o ochead\ pe
fereastr\; s\ v\d [i eu cum arat\ târgul
acesta aliotm\nesc, `n care s-au vândut
[i cump\rat atâtea capete de domnitori
români, iar unele au mai [i c\zut pe
butucul Semilunii – dar supersti]ia
aceea neagr\ m\ trage ca un arc `napoi.
{i-a[a, nu a[ avea ce vedea – m\ conso-
lez; comandantul ne spusese c\ ne
afl\m cu mult deasupra unui dens pla-
fon de nori. ~mi amintesc c\ am al\turi
ni[te c\r]i, ni[te ziare – [i `ncep s\ le
foiesc `n jurul meu. Am adus cu mine
„Jurnalul de c\l\torie” al lui Nicolae
Milescu Sp\tarul – citit [i recitit de
câteva ori – [i romanul „Patru genera]ii
sun acela[i acoperi[”, al lui Lao She,
tradus de doi sinologi des\vâr[i]i, Mira
[i Constantin Lupeanu.

���
…Nici nu [tiu când, cu un gest dia-

fan, o fat\ `mi d\ la o parte cartea [i-mi
a[eaz\ sub nas o tav\ cu miros ̀ mbietor.
Doamne, [i ce bine mi-ar prinde acum
o gur\ de t\rie! {i aveam: [i-o B\trân\,
[i-un Tomis, chiar [i-un Ceres, dar le-am
l\sat `n geamantan. Nu apuc s\-mi ter-
min gândul – bag seam\, prea se citea
totul pe chipul meu – c\ fata m\ `ntrea -
b\ surâzând: „A]i dori pu]in alcool
`nainte?”. Auzi, a]i dori? – o privesc
bui mac [i fericit. „Nu avem decât vin –
alb sau ro[u?”. Alb, zic, c\ e mai tare!
{i dac\ se poate – adaug, dup\ un mo -
ment de doctoral\ medita]ie – dablâ,
str\ duindu-m\ s\ pronun] cât mai en -
gle ze[te un cuvânt cu care scriitorul
F\nu[ Neagu a câ[tigat ni[te pariuri
`ntr-un bar londonez.

Vine dablâ, la dou\ pahare: zvânt
unul, ca un credincios `nsetat stropul de
`mp\rt\[anie; pe-al doilea `l cânt\resc
mai mult pe limb\, [i-l rostogolesc cu

`nghi]ituri mici. Semn c\ i-am pl\cut
fetei, din moment de m\ `ntreab\, toat\
numai zâmbet: „Repetir?”. Nu, zic, acum
`nfulec\m, dar dac\-i vorba de repetir,
atunci s\ fie ro[u: ]ine de foame [i e
ceva mai lene[, poate fi lungit mai mult
timp. Iar i-am pl\cut fetei, care-mi face
complice cu ochiul: gata, s-a-n]eles!

Poft\ bun\, frate Ioane! – `mi urez –
[i, tacticos, pornesc s\ m\ `nfrupt din
bun\t\]ile din fa]a mea. Fata nu-[i uit\
promisiunea – [i, exact la momentele
potrivite, face s\ aterizeze lâng\ t\vi]a
mea pahare cu vin ro[u. Brusc, `mi
amintesc c\ citisem o `ntâmplare oare-
cum asem\n\toare, tr\it\ de scriitorul
Mircea Micu, `ntr-un avion ce-l ducea
spre Mongolia – [i o bucurie ciudat\
pune st\pânire pe mine.  

Se strâng t\vile, se face pu]in\ cu r\ -
]enie. Las cartea deoparte; iau carnetul
de `nsemn\ri, `l a[ez pe m\su]a ata[at\
de sp\tarul scaunului din fa]\ – [i ̀ ncerc
s\ scriu. Dar nu pot s\ `nsemn mai
nimic. Mai ales c\, din când `n când, pe
m\su]a mea aterizeaz\ nu câte un
pahar, ci câte o sticl\, de data asta. Ho!
nu v\ holba]i atâta, p\zitori ai „apei
bune de izvor”, c\ sticlele nu erau de-
un kil, ci de-o litr\!

{i uite-a[a, cu litru]a-cu litru]a,
vinul lene[, eu dispus s\-i ascult [oapta,
am f\râmat o bun\ parte din noapte.

���
…Pleoapa mi s-a zb\tut, `nsânge-

rat\. Cineva spintec\ cerul cu un han-
ger, v\rsând dinspre Orient o burt\ de
icre ro[ii pe zare. {i vars\, [i `ntinde –
tr\gând o dung\ de foc dup\ sine. {i
dunga se alunge[te [i se l\]e[te, curcu-
beu uria[, peste care `ncep s\ joace
fl\c\ri. Ochiul se dilat\ ciclopic, cât
orizontul incendiat cu aur topit. M\
doare. ~ntorc capul: `n spatele meu [i-al
avionului – noapte adânc\. Privesc din
nou `nainte: lumina, hanger daurit, m\
r\ne[te pân\ la candoare. ~nchid ochii –
[i-i ]in a[a, `nchi[i, mult timp. Pe cerul
pleoapei se zbat culori [i tablouri dum-
nezeie[ti.  Când deschid ochii, disting
deasupra orizontului `nsângerat un
albastru curat [i profund. {i lumina care
cre[te! {i cre[te! Doamne, cum se mai
lumineaz\! Apoi, soarele. S\ltând `n
fa]\, aproape [i concret, ca un bulg\re
uria[ de z\pad\ incandescent\. Se apro-
pie, m\rindu-se, parc\ s\ ne `nghit\ `n
abisurile sale fierbin]i [i ademenitoare.

Când am aterizat la Karachi, n-am

`n]eles ce se `ntâmpl\: coboram pe p\ -
mânt? Sau ne cufundam `n pântecul
acestui monstru de foc [i ispit\?

���
Urc\m. Sub noi, lipia de nisip se `n -

tinde, se l\b\r]eaz\ ca o carapace de
broasc\ ]estoas\. Case mici, s\r\c\ cioa se
a[ez\ri dreptunghiulare – pe aceast\
piele g\lbuie de taur, `ncre]it\ de vânt.
O [osea – [opârl\ jig\rât\ -  se strecoar\
printre nisipurile mi[c\toare. Peisaj stra -
niu, dezolant. M\ pierd `n aceast\ lini[ -
te, ca `ntr-o dulce pierdere de sine… 

���
M\ trezesc cu un uragan `n urechi.

Parc\ a strigat cineva `ntr-o pe[ter\. Hi -
ma laia! {i cuvântul `mi bubuie prin
sânge: Himalaaaiaaa!… Apoi, `n difu-
zor: „La dreapta a `nceput lan]ul hima-
laian. Ceva mai departe, Everestul”.
~mi arunc ochii pe fereastr\: creste `n -
z\ pezite, care cresc `n `n\l]ime – ori noi
coborâm spre ele. O m\re]ie crud\, cos-
mic\. Un suflu din `ntâia r\suflare a ma -
teriei, `ncremenit `n piatr\ [i ve[nicie.
Avionul parc\ nu mai `nainteaz\;
r\mânem suspenda]i, `n aerul lichefiat
[i `nghe]at. Brrr!…

Ne ̀ mpac\ pe to]i masa de prânz. Ne
b\g\m capetele ̀ n t\vi [i ̀ nghior]\im pe
t\cute. Sub noi, stânc\raia lunatic\ ne
mai amenin]\ un timp, apoi r\mâne tot
mai `n urm\. Cei 900 de kilometri `[i
spun, totu[i, cuvântul. 

���
M\ uit la ceas: 12 – ziua (ora de

acas\). Pe sub aripa avionului prind s\
defileze forme geometrice, a[a cum le
`ntâlnisem numai `n vechi stampe. P\ -
mântul chinezesc – lucrat ca-n palm\,
lucrat la palm\. P\mânt [i senin. Senin,
s\ vezi acul! Deodat\ – n-au trecut de -
cât câteva minute de când admir
aceast\ priveli[te senin\ – se `ntunec\.
Brusc. La ora 13 suntem anun]a]i c\ ne
preg\tim de aterizare. La Beijing este
ora 19.    {i, totu[i, `ntunericul nu poate
fi despicat nici cu securea.

Dup\ un tur de onoare deasupra unui
evantai de lumini multicolore, mu[c\m
pista cu o dragoste frenetic\ de p\mânt.
Burduful tapetat cu m\tase oranj, `n care
descindem direct din u[a avionului – un
autentic Tunel al Timpului – `ncurc\
din nou fusele orare, turmentându-m\
definitiv. Nu mai `n]eleg nimic. M\ las
purtat `ntr-un spa]iu necunoscut, de
aceast\ maree de timp misterioas\…

Când am fost anun]at  de con-
ducerea ziarului la care lucram c\
voi face o „deplasare” `n China,
am r\mas uluit. ~n China? Ce-i
drept, nu m\ num\ram printre
ga zetarii prea umbla]i, dar, ori -
cum, câ]iva pa[i peste grani]\ f\ -
cusem totu[i. Nu la Paris, desigur,
unde ar dori s\ ajung\ orice euro-
pean care se respect\. Nici la maica

Roma, pentru care Badea Câr]an
a rupt nu [tiu câte perechi de
opinci. Fusesem `ns\ `n ]ara-
sor\-[i-prieten\ Bulgaria; `n ]ara-
sor\-[i-prieten\ Ungaria; `n ]ara-
sor\-[i-prieten\ Cehoslovacia. Fu -
sesem `n marea Uniune Sovie ti -
c\. M\ a[teptam s\ mai v\d câte-
va ]\ri; `n cel mai r\u caz, s\ re -
v\d unele ]\ri-surori. La orice m\
puteam a[tepta, dar la China nu.
Misterul era prea adânc, prea
`ndep\rtat, intangibil.

Un drum `n China (I)
ION ANDREI}|
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Acum, când p\[im `n cel de-al doilea
veac al eternit\]ii eminesciene, vom spune
c\ Eminescu este nu doar „omul deplin al
culturii române[ti” cum, cu `n]elepciunea
senectu]ii, s-a str\duit s\ ne-o reamin teas -
c\ filosoful nostru, Constantin Noica, dar
mai mult, c\ pentru noi, românii, Emi nes -
cu ̀ ncarneaz\ cea mai des\vâr[it-concepti-
bil\ imitare a unui model sacru, iar opera
sa ne va r\mâne `n veci, cartea sfânt\ a
neamului.

Nu am fi `ndr\znit s\ facem public\
aceast\ `nvestitur\ sacral\, dac\ nu am fi
descoperit tocmai la cel mai „f\r\ de nici
un Dumnezeu“ filosof român, acest pasaj:
„Tot ce s-a creat pân\ acum `n România
poart\ stigmatul fragmentarului. Afar\ de
Eminescu, totul este aproximativ `n cultu -
ra româneasc\. Nici unul nu ne-am l\u dat
cu el. C\ci nu l-am declarat cu to]ii, o ex -
cep ]ie inexplicabil\ printre noi? Ce a c\u -
tat pe aici acel pe care [i un Buda ar putea
fi gelos? F\r\ Eminescu, am fi [tiut c\ nu
putem fi decât esen]ial mediocri, c\ nu este
ie[ire din noi `n[ine [i ne-am fi adaptat
perfect condi]iei noastre minore. Suntem
prea obliga]i fa]\ de geniul lui [i fa]\ de
turburarea ce ne-a v\rsat-o `n suflet“.

Numai el ar putea rosti vorbele an ge -
linului Paul Klee, „Doar lâng\ Dumnezeu
`mi aflu locul”, [i lâng\ el, nimeni...

Pentru sufletele comune, Eminescu a
putut s\ par\ doar un genial personaj „is to -
ric”, „mais aux âmes bien nées” el le-a
ap\ rut totdeauna `nvestit cu acea tremenda
majestas, un mysterium tremendum et fas -
cinans (Rudolf Otto) ̀ n stare s\ provoace o
conversiune fatal\... De aceea, to]i românii
erudi]i, de la Titu Maiorescu [i Nicolae
Iorga la Mircea Eliade, Perpessicius [i
Petru Cre]ia, au sim]it c\ pietatea fa]\ de
Eminescu m\soar\ gravitatea cu care ne
`ntâmpin\m propriul nostru destin. Pentru
to]i acel care am avut [i avem o patrie `n
limba român\ (ca s\-l parafrazez pe ma -
rele portughez Fernando Pessoa c\ruia de
drept ̀ i apar]ine formularea) drumul de ac -
ces c\tre textele fundamentale ale umani -
t\]ii trece prin acest corpus al operei emi-
nesciene [i `n acest ceas trebuie s\ ne ple -
c\m cu recuno[tin]\ fruntea [i `n fa]a celui
mai obscur eminescolog care va fi trudit s\
ne redea `ntreag\ „con[tiin]a noastr\ mai
bun\”... Ca epigoni (`n sensul meliorativ [i
etimologic al termenului) ai lui Eminescu,
orice biografie a Poetului, scris\ chiar cu

un sentiment tragic, nu ne mai poate mul -
]umi prin anticlimaxul inerent oric\rei des -
crip]ii lineare realiste... Visez la acel care
va scrie o Lalita-Vis tara [i nu m\ `ndoiesc
deloc c\ trans-figurarea abia ne va ar\ta
adev\rata icoan\ a Poetului.

Scriam cândva c\ orice ins, spre a-[i
proba sie[i c\ e român, ar trebui s\ scrie o
biografie a Poetului, actualizându-[i astfel
`n con[tiin]\ nu doar un model exemplar al
spiritualit\]ii române[ti, ci modelul exem-
plar prin excelent\ pentru oricine vrea s\
realizeze „o vie]uire lin\ [i cumplit\” ca
bun român...

Vom sc\pa [i de acea rea con[tiin]\ a
p\catului fa]\ de Eminescu dac\, pe dea-
supra, vom r\spândi, s\ se afle la c\p\tâiul
oric\rui bun român, [i o edi]ie popular\ a
operei complete care acum ni se ofer\
nou\, celor mai privilegia]i români...

Vom experia astfel acel uimitor comer]
spiritual, potlach, `n care fiecare se str\ du -
ie[te s\ dea cât mai mult [i vom constata
vr\ji]i cât de pu]in am dat, chiar toat\ via]a
noastr\ primind `n schimb totul, c\ci scris
e-n firea Mirumului, ca o plerom\ ce se
afl\ s\ ne cople[easc\ [i bietul nostru trai,
s\ ni-l `ndrepte `nspre adev\r [i biata noas-
tr\ con[tiin]\ s\ ne-o preschimbe `ntr-o
hiperconstiin]\ beatific\...

Norocul nostru al celor de azi ni se m\ -
soar\ prin bucuria de a tr\i `n deplin\tatea
revelat\ a spiritului eminescian, iar neferi-
cirea noastr\, cât\ este, prin neascultarea
„turbur\rii ce ne-a v\rsat-o `n suflet”.

Norocul nostru, mai mare ca al altor
ro mâni care au mers ̀ n drumul lui Emi nes -

cu (Ha[deu [i Nicolae Densusianu, Xeno -
pol, Iorga [i Pârvan, Bacovia, Goga [i Bla -
ga, Arghezi [i Ion Barbu, Enescu, Pallady
[i }uculescu, Mircea Eliade [i pân\ la co -
pi lul de geniu care a fost Labi[) ni se m\ -
soar\ prin distan]a viziunii juste pe care
ne-au transmis-o `naintemerg\toril no[tri:
[tim azi m\car s\ nu mai facem grosolane
erori de situare, c\ci nu noi `l „distingem“
pe Eminescu („Rege el `nsu[i al cuget\rii
omene[ti, care alt rege ar fi putut s\-l dis -
ting\?”, cu vorbele lui Maiorescu), ci Emi -
nescu ne m\soar\ insignifian]a sau gran -
doarea noastr\...

Un singur român ni se pare a mai fi tr\it
deplin `n duhul lui Eminescu: Brân cu[i
(aforismele lui sunt singurele „apocrife”
pe care le-am ad\uga cu voluptate operei
eminesciene); marmoreele sale divinit\]i,
adev\rate yantra, pot fi gândite ca imagini
hermeneutice care induc starea necesar\
medita]iei asupra lui Eminescu...

Numai limba român\ [tie dac\ mai
poate da un Eminescu `n literatur\ („Nu
noi suntem st\pâni ai limbii, ci limba e
st\pânul nostru”), [i numai Dumnezeu [tie
dac\ ne va mai da un Bodhisattva pe
m\sura lui...

Nevrednici de `ntâia lui venire, e mult
mai ̀ n]elept s\ nu mai a[tept\m o alta, c\ci
ne afl\m `n kali-yuga, [i s\-ncerc\m s\
privim cu ochii no[tri de bezn\, ̀ n ochii lui
de lumin\...
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Unul dintre ciclurile poematice ale lui
Paul Celan poart\ titlul „Niemandrose”,
adi c\ „Trandafirul nim\nui”, volum ap\rut
[i `n române[te, `n 2007, la Ed. Samuel
Tastet, traducerea fiind semnat\ de Nora
Iuga. Firea tragic\ a poetului a purtat dou\
amprente – auto`nvinov\]irea pentru c\ nu a
fost al\turi de p\rin]i, când ace[tia au fost
aresta]i `n iulie 1942 [i du[i `n giganticul
lag\r al mor]ii numit Transnistria [i aceea a
`nstr\in\rii. N\scut la 23 noiembrie 1920, la
Cern\u]i, tat\l, Leo Antschel, un sionist ac -
tiv, mama, Friederike, o femeie de cultur\
german\, cu `nclina]ii literare, care i-a des -
chis gustul pentru literatura `n care avea s\
se afirme drept unul dintre cei mai impor-
tan]i poe]i ai secolului XX. Dup\ bacalaure-
atul de la Cern\u]i, studiaz\ medicina la
Tours (Fran]a), este un om de stânga, pa sio -
nat de soarta republicanilor din Spania cu -
prins\ de r\zboiul civil. Dup\ un an, `n
1939, renun]\ la medicin\ [i `ncepe, la
Cern\u]i s\ studieze Filologia român\. ~n
timpul r\zboiului, când [i-a pierdut ambii
p\ rin]i, Celan a fost trimis ̀ n lag\re de mun -
c\ `n Moldova, Muntenia, iar spre sfâr[itul
anului 1943 revine la Cern\u]i, reocupat de
sovietici. ~n 1945 ajunge la Bucure[ti, este
angajat la Editura Cartea Rus\, datorit\ cu -
noa[terii limbii, face traduceri, debutând ca
poet `n revista „Agora”, `n 1947, cu numele
cu care va fi consacrat – Paul Celan. ~n luna
decembrie a aceluia[i an emigreaz\ ilegal,
ajunge la Viena, de unde, ̀ n iulie 1948, avea
s\ se stabileasc\ la Paris. Studiaz\ asiduu
germanistica, public\ pân\ la sfâr[itul vie]ii
opt volume de versuri, iar postum i se pu -
blic\ volumul „Parte de z\pad\” (1971). La
20 aprilie 1970, poetul se sinucide aruncân-
du-se de pe podul Mirabeau ̀ n Sena, un gest
pe care l-au f\cut Gherasim Luca (`n 1994)
[i mul]i dezn\d\jdui]i poe]i sau nepoe]i. Pri -
mul s\u volum de versuri este intitulat „Ni -
sipul din urne”, poetul fiind marcat de Ho -
locaust, de ideea vinov\]iei, desigur, nejus-
tificat\. O ̀ ntâlnire nefericit\ a fost aceea cu
Yvan Goll [i cu so]ia acestuia, Claire, o fe -
meie dezechilibrat\, care, dup\ moartea so -
]ului l-a acuzat pe Celan de plagiat [i de
agre siune. Se pare c\ scandalul iscat i-a
afec tat mult psihicul, de[i `n acela[i an,

1950 se c\s\torea cu Giselle Lestrange. ~n
timpul [ederii la Viena a avut o leg\tur\
intim\ cu Ingeborg Bachmann (1948), cu
care a p\strat o lung\ coresponden]\. Tra -
duce din Jean Cocteau (Celan era un poli -
glot superdotat, cuno[tea bine germana, ro -
mâna, rusa, franceza, ivrit, idi[), particip\ la
publica]iile Grupului 47 din RFG, este un
adept al suprarealismului, versul s\u este
ade sea criptic, dar aprecierea criticii este cu
to tul entuziast\.Volumul „Maci [i memo-
rie” se bucur\ de un succes deosebit. ~n
1960 i se acord\ Premiul Georg Buechner,
unul dintre cele mai importante premii liter-
are din Germania.In 1969 viziteaz\ Israelul,
dar nu `[i `mp\rt\[e[ete public impresiile.
Nu se [tie dac\ avea sau nu inten]ia s\ re -
vin\, s\ se stabileasc\ acolo, revine la Paris
unde comite suicidul, prin care o voce a lite -
raturii universale dispare, continuându-[i nu -

mai `n postume existen]a.Ne-a r\mas un
schimb de scrisori cu poetul israelian Ye -
huda Amihai. A avut ̀ ntâlniri cu Heidegger,
`n 1964, ̀ l admira , dar ̀ l [i detesta pentru c\
filosoful nu s-a dezis niciodat\ de ata[a -
men tul pentru na]ional-socialism, de[i re -
nun]ase la func]ii oficiale `nc\ `n vremea lui
Hitler. ~n privin]a modului s\u de abordare
a poeziei, Jacques Derrida scria c\ era o `n -
cercare de „deconstruire a limbii germane”,
era unul dintre cei mai valoro[i germani[ti
[i totodat\ un „revoltat” `n acest domeniu.
Uneori Celan este intraductibil chiar pentru
buni cunosc\toru ai limbii germane. A fost
comparat cu Weber `n muzica modern\.
Despre el au scris, au tradus `n român\ din
crea]ia lui - Petre Solomon, prieten apropiat,
Maria Banu[, Lucian Raicu, Ov.S. Croh -
m\l niceanu, Zigu Ornea, Petre Stoica, Szasz
Janos, {t. A. Doina[,Ion Pop, Marcel Ader ca,

Ion Caraion, Veronica Porumbacu, Magda
Cârneci, Andrei Corbea- Hoi[ie, Grete Tart -
ler, Matei C\linescu, Felicia Antip, George
State, Geo {erban, S. Damian [.a. Un poet
care se apropie oarecum de maniera lui
Celan, la noi, ar fi Nichita St\nescu, prin
„Necuvintele” sale. O coresponden]\ pasio-
nant\ , `mbog\]ite cu poeme este aceea cu
scriitoarea austriac\ Ingeborg Bachmann,
coresponden]\ publicat\ `n Austria [i tra -
dus\ fragmentar la noi, `n revista „Lettre
Internationale”. ~n 2008 a ap\rut un volum
„Paul Celan – dimensiunea româneasc\”,
semnat de Petre Solomon, cu o postfa]\ de
Nina Cassian (Ed. Art) care a [i tradus câte-
va poeme. Cioran a spus despre Celan c\
„nu era un om `n carne [i oase, ci mai
curând o ran\ care sângereaz\ f\r\ `ntreru-
pere”. ~n anul 2004, la Ed. Suhrkamp a
ap\rut un volum de coresponden]\ a poetu-
lui cu Ilana Shmueli, cu care se cuno[tea
din tinere]ea cern\u]ean\, `i fusese elev\
pentru limba francez\. S-au rev\zut `n 1965
la Paris [i `n 1969 la Ierusalim.Inainte de a
face pasul `n neant, el i-a scris Ilanei – „Tu
[tii ce sunt poeziile mele- cite[te-le [i eu voi
sim]i asta”. George Steiner a scris c\ poezia
sa a fost una dintre „cele mai profunde [i
`nnoitoare lirici din literatura occidental\”.
Crea]ia sa a fost tradus\ `n numeroase
limbi, inclusiv `n japonez\. La Bucure[ti, `n
1947, cel care l-a `ncurajat [i i-a tradus pri -
mele poeme, `n român\ a fost Alfred Mar -
gul Sperber. Sintagmele „lapte negru”,
„floare de cenu[\” au intrat ̀ n circuitul criti -
cii literare `n lume [i apar]in liricii „ne -
pereche” (folosim sintagma lui Nichita) a
lui Celan. Fiul lui Petre Solomon, regizorul
Alexandru Solomon a realizat un documen-
tar „Duo pentru Paoloncel [i Petronom”,
care s-a bucurat de interes, fiind un omagiu
adus prieteniei dintre doi poe]i. La festiva -
lul Enescu din 2009, compozitorul Peter
Ruzicka a oferit opera „Celan”. La Editura
Hasefer a ap\rut `n anul 1996 o antologie
alc\tuit\ de }icu Goldstein, „De la Colibi
Moise la Paul Celan”.

Dintre personalit\]ile europene [i-au ex -
primat opiniile, printrea al]ii, Henri Mi chaux,
Jean Starobinski. ~n anul 2000 a ap\rut la
Editura Crater o edi]ie bilingv\, german\-

român\, „Poeme” de Paul celan, `n traduce -
rea Lumini]ei Graur [i lui Ion Papuc. O
edi]ie elegant\, reprezentativ\, de[i num\ -
rul poemelor este destul de restrâns. ~n fi -
nal, f\r\ a oferi aici o analiz\ a crea]iei lui
Celan, nici nu ne-am propus un asemenea
laborios demers, am putea s\ r\spundem,
numai din datele bio-bibliografice, cui apar -
]ine Paul Celan? Poeziei germane? Lite ra -
turii germane, române? Europei, lumii, c\ rui
curent literar ar putea s\ apar]in\? R\s pun -
sul este unul [i foarte general – Paul Celan,
ca [i Benjamin Fondane-Fundoianu a fost
un om, ca [i noi, dar talentul, geniul i-a
f\cut universali.
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Eram `n clasa a noua [i `i aveam ca
prieteni pe Andrei Busuioceanu, Cristi
Hossu [i Theo Chitlaru, Andrei era cu
un an mai mare [i era coleg, de nu m\
`n [el, cu Paul Silvestru, b\iatul lui Va -
lentin Silvestru, cel care ]inea un fel de
po[ta redac]iei la „Unda vesel\”, emi-
siunea duminical\ de radio [i scria cro-
nici de teatru. Andrei `mi pusese `n mân\
un roman cald, deja ap\rut, „Prins”, al
unui scriitor tân\r [i citadin, cum ne pl\ -
cea [i nou\ s\ fim. Scriam `n revista li -
ceului „Mihail Sadoveanu”, revist\ de
se chema Phoenix, poezele patriotarde [i
mici scene casnice de bloc, `ndrum\ to -
rul cenaclului  de la [coal\ [i redactorul
[ef cumva al publica]iei fiind profesorul
Dan]i[, Lactan]iu Dan]i[. 

„Prins” era semnat de un tân\r pe
nume Petru Popescu, de trecea pe atunci
drept un pionier al romanului cu semna-
lizare rapid\ a adolescen]ei noastre pe -
tre cute printre blocuri (altele decât cele
cântate de alde BUG Mafia, noi nu f\ -
ceam parte din genera]ia celor cu cheia
de gât, aveam `n general mame casnice
[i m\car câte o jum\tate de pereche de
bunici) [i pe str\zile sau parcurile ora [u -
lui. Era [i o dram\ acolo, dar ce ne pl\ cea
la prima lectur\ erau stilul, pu]in `n florat
ca `n proza interbelic\ de cincis pre zece
lei [i u[or cinic-c\lduros, precum [i ro -
bus te]ea opiniilor spuse cu voce tare, ceea
ce p\rea un real act de curaj. „Dulce ca
mierea e glon]ul patriei”, un titlul co -
mercial, heirupist [i l\ud\ros ne pl\cuse
din nou la acea vârst\, dar acum `l a[ez
sub „Plus-minus o zi”, micul roman des-
pre armat\ al prietenului meu de mai târ-
ziu, din anii studen]iei, Sorin Preda. Pe
urm\, Petru Popescu mai publicase `nc\
trei romane, din ce `n ce mai slabe,  care
p\reau scrise `nadins ca s\ contrarieze [i
s\ contrazic\ talentul ce erupsese verti-
ginos cu primele dou\, [i comisese [i un
scenariu de film, Drum `n penumbr\,
jucat foarte bine de Margareta Pogonat
[i de regretatul Cornel Coman. Pe la
sfâr [itul anilor ’70 autorul a [i plecat din
]ar\ [i faima din jurul numelui sau a
p\lit pân\ `nspre uitarea cea  mai pro-
fund\. A revenit `ns\ prin anii ’90 [i l-am
[i v\zut, fugitiv, cum ar scrie chiar el, pe
la Cartea Româneasc\ pe vremea când
acea  editur\ avea sediul pe Cazzavillan
[i era condus\ de Magdalena Bedrosian,
cel mai bun redactor de carte pe care l-am
`ntâlnit pân\ acum. Publicase ni[te `n -
sem n\ri din America de Sud [i un fel de
roman erotic. 

Petru Popescu reprezint\, cred eu,
ca zul caracteristic al intelectualului ro -
mân de tip sub]ire citadin, superficial spor -
tiv [i dandy socialist. Bun cunosc\tor de
englez\ dar [i de alte limbi str\ine, se
zice, apropiat de seraiul comitetelor cen-
trale, causeur, talentat, informat, ar\tos
reu[e[te s\ se impun\ publicului prin re -
la]ii amoroase dar [i prin rela]iile tat\lui,
vechi militant de stânga [i  apropiat al
lui Zaharia Stancu, care `l [i trimite pe
bursa Herder la Viena, `n urma câ[tig\rii
premiului cu acela[i nume `n 1971. El
reia, `mi pare, cazul lui Titus Popovici,
un alt scriitor talentat [i iste] ce a e[uat

`n politic\rie cu ghivent [i, dup\ ’90, `n
penibilul demasc\rii propriei cariere.

Romanul Supleantul este un gadget
bas de gamme al Jurnalului Na]ional,
scris repede la ini]iativa redactorului [ef
al publica]iei respective. C\ l-a scris ast-
fel, nu ar fi cea mai mare vin\, Popescu
al nostru se d\ scenarist de Hollywood [i
publicist profesionist, dar nu te pui la
mintea acelui redactor despre care toat\
lumea [tie c\ a absolvit liceul din Ca ra -
cal [i c\ a terminat, cel pu]in a[a se zice,
o [coal\ de subofi]eri. Romanul `n sine
are toate ingredientele scrisului popes-
cian, personaj principal iste] [i suav ci -
nic, prieten cu care vie]uie[te `n acela[i
apartament, familie de intelectuali dis-
cret destr\mat\ [i dezabuzat\, dialoguri
]epene [i livre[ti, situa]ii teatrale, rela]ii
amoroase burle[ti, ceat\ vesel\ de tineri
rockeri, travelling imagistic, limbaj spu-
mos. B\trânul [i regretatul meu profesor
m\ cam lua `n râs când `i spuneam c\
`mi pl\cuse proza autorului nostru,
aver tizându-m\ c\ era comercial\ [i fal -
s\. De fapt, genera]ia a[a-zic`nd optze-
cist\ trece pu]in dincolo de aceste expe-
rien]e-stas ale unui ironic b\iat de ora[,
aplecându-se, f\r\ profunzimea a[tep ta -
t\, asupra caracterelor umile, asupra fap-
tului divers [i a vie]ii simple.

Cartea pe care a lansat-o cu „sobe [i
turle” Jurnalul este, trebuie spus de la
bun `nceput, foarte proast\, parc\ ar fi
scris\ de G. Liiceanu sau, mai r\u, de
Aurora Liiceanu. Poncife, neadev\ruri
stridente, limbaj scrâ[nit tineresc [i
livresc dar neadecvat, situa]ii improba-
bile. ~ntâmpl\tor, m-am n\scut [i am
pe trecut primii anii ai copil\riei pe stra-
da Bateriilor `n blocul de la num\rul 1,
col] cu Sfin]ii Apostoli, vizavi de restau-
rantul Colombina.  Pe Caz\rmii - aveam
s-o aflu mult mai târziu, pe când m-am
`mprietenit cu ei - [edeau bietul Mo]u
Pitti[ [i parc\ [i George „Gigi” Stanca.
Bloc cu [ase etaje nu-mi aduc aminte s\
fi existat, dar memoria e apoas\ [i tulbu-
re. Pe la mijlocul str\zii era un parc cu
un havuz  st\tut [i mai `ncolo de el, spre
Justi]iei, nu mai [tiu ce se afla. Nimeni,
niciun tân\r nu vorbea la `nceputul ani-
lor 70 cu „okei”! {i niciodat\ nu treceau
pe bulevard „motorcade”, alaiul me[i ni -
lor oficiale! Ca s\ intri `ntr-un restau-
rant, fie el [i de pe `nsoritul litoral, nu
trebuia s\ faci economii de la o chenzin\

la alta, exclus! Cu o sut\ de lei puteai pe -
trece o sear\ pân\ [i la restaurantul Ba la -
da, aflat la etajul 21, pare-mi-se (de a -
proa pe dou\zeci de ani nu l-am mai frec -
ventat!) al Intercontinentalului. A glo me -
ra]ie pe str\zile Capitalei nu exista [i e
pu]in probabil c\ cinci in[i `[i `m p\r]eau
acela[i automobil. Mai mult, re la ]iile cu
aparatul de siguran]\, cu zia ri[tii mai b\ -
trâni, cu [eful statului sunt complet ne -
ve rosimile. Chiar dac\ personajul prin-
cipal este membru important al cc al utc,
face parte a[adar din nomenklatur\, nu
poate fi l\sat s\ zburde atât de dezinvolt
[i s\ aib\ p\reri [i propuneri de care s\
se ]in\ imediat seam\ sau m\car s\ con-
trarieze tov\r\[e[te! Cu atât mai mult
s\-l ini]ieze `n dedesubturile afacerii
Allende! Re]eta de paper-book  `i joac\
feste aici lui P. Popescu, el vrând s\ fac\
un roman când erotic, când politic, când
poli]ist, dup\ canoanele [i a[tept\rile
cititorilor din metrourile americane. 

De fapt, cartea face cu ochiul, slu-
garnic, literaturii americane, prezentat\
cu nostalgie duioas\ [i voluptuoas\,
fiind `n[irate o droaie de nume, iar prin-
tre ele e strecurat cu grij\ [i Joseph
Conrad, englezul polac, un simbol al
exilului el `nsu[i [i, vezi bine, un pan-
dant al autorelui ! ~n cele [apte capitole,
aproape jum\tate survoleaz\ spa]iul
centralo - [i sud-american, cu imagini
lucioase copiate parc\ din revistele de
evaziune [i cu bancuri puerile. Mai mult,
persoanele oficiale, familia preziden ]ia -
l\ sunt prezentate ca ni[te zombi, tene-
bro[i [i `n acela[i timp seduc\tori, des -
cri[i ca dup\ fotografiile reproduse `n
Scânteia. Totul se desf\[oar\ ca `ntr-un
roman furibund comercial de genul unui
Harry Potter politic [i roman]ios dul-
ceag, cu scene de alcov pasionante, cu
dialoguri emancipat ironice [i cu `mbul-
zeli de metafore dulcege. O pl\cint\ lite-
rar\ pres\rat\ cu tot ceea ce are mai fri-
vol [i mai inconsistent obraznic literatu-
ra de Metro [i de metrou. Plus grosolana
intromisiune `n spa]iul intim al unui per-
sonaj care a trecut `n lumea de dincolo [i
nu mai poate confirma sau infirma even-
tualele dezv\luiri de aici. Fire[te, litera-
tura comercial\ are regulile ei, suflul,
frazele [i publicul pe care [i-l dore[te [i
c\ruia i se adreseaz\, iar romanul acesta,
Supleantul, nu dep\[e[te stadiul de
paper-back book. 

Un roman demascator
de mascarada NICOLAE ILIESCU � 99% transpira]ie [i 1% inspira]ie nu

mai reprezint\ cheia succesului.
Folosind 99% inspira]ie [i 1% transpi-
ra]ie, ro mâ nii consum\ mult mai
pu]in\ ap\.
� Plictiseala este singurul mod de a-]i
petrece via]a pân\ la ceea ce crezi c\
s-ar putea `ntâmpla.
� Trebuie s\ `ntindem o mân\ celor
care solicit\ aderarea la Uniunea
European\; s\ ne dea ceva.
� Englezii au mare `ncredere `n statul 
englez. Nu e adev\rat; [i românii au
`ncredere `n statul englez.
� Chiar dac\ toate paginile revistei se 
vor umple de publicitate, voi p\stra o
pagin\ de editoriale.
� Avem foarte pu]ini judec\tori `n 
raport cu nevoile lor.
� Cine mai `ndr\zne[te s\ cread\ c\
ne afl\m `n fa]a unei pr\p\stii s\ fac\
un pas `n fa]\!
� E greu de `n]eles cum un creier bol-
nav poate ad\posti p\s\rele s\n\toase.
� Cei cinci români, care au plecat s\ 
cucereasc\ Everestul, au ajuns la
Bucure[ti.
� Vindem haine „second hand”, acum, 
[i `ntr-o nou\ prezentare!
� Pentru c\ de la tine nu m\ a[teptam
la nimic, nu m\ a[teptam la una ca
asta de la tine.
� Prostul degeaba se `nconjoar\ de 
oameni de[tep]i.
� Românii se simt bine oriunde; au 
urcat chiar [i pe Everest.
� Nu se sinucide nimeni f\r\ un scop.
� Pentru a-]i p\stra inteligen]a, `]i 
trebuie mult\ for]\.
� Firmele cu cel pu]in 100 de angaja]i 
sunt obligate s\ angajeze o persoan\
cu handicap. 
Eu [tiam c\ o firm\ cu 100 de
handicapa]i e obligat\ s\ angajeze o
persoan\ normal\.
� Au dreptate pro[tii: inteligen]a e o 
prostie.
� Bog\ta[ul se `ntreab\ ce se poate
face cu banii, iar parvenitul se `ntreab\
ce s-ar face f\r\ bani.
�Dumnezeu `]i d\, dar nu `]i spune de ce.
� Consider\m c\ nu pute]i fi optimi[ti 
decât dac\ sunte]i fl\mânzi.
� Ca s\ se poat\ `nscrie `n procentul
de 1% al oamenilor de[tep]i, omul
inteligent se `nconjoar\ de procentul
de 99% pro[ti.
� Cum s\ nu mai existe un partid al 
celor mul]i?! Uita]i-v\ la mine, ce mult
sunt!
� {i când se pune problema s\ mai 
uit\m câte ceva, orgoliosul este tot
primul.
� Guvernan]ii s-au gândit ca impozitul 
celor cu ferestre spre est s\ fie mai mic.
� Suntem mincino[i chiar [i prin fap-
tul c\ nu vrem s\ credem adev\rul.
� Paradoxal, la via]a grea nu se
renun]\ a[a u[or.
� Doar carieri[tii mai lupt\ pentru o 
via]\ mai bun\.
� Tare mi-e team\ c\ nu ne mai
temem de nimic.
� Aceast\ lege prevede ca minim 10% 
din popula]ia ]\rii s\ fie handicapat\.
� Iubirea este cel mai frumos 
resentiment.

AFORISME
Victor MARTIN



{tia]i c\:
Ioan Moraru, laureatul Nobel pentru pace

1985 a fost singurul român care a câ[tigat un
Nobel pentru ]ara sa, tr\ind aici toat\ via]a!

~n 1985 românii tr\iau `n plin\ megalomanie a
epocii de aur impuse de regimul Ceau[escu. De[i `n
]ar\ s\r\cia era lucie, aspira]iile lui Nicolae Ceau -
[escu nu ]ineau cont de aceast\ stare de fapt. ~n ciuda
alimentelor date pe cartel\, a `ntreruperilor repetate
de curent electric, a lipsei c\ldurii din apartamente,
Ceau[escu spera `n acea perioad\ s\ ob]in\ nici mai
mult nici mai pu]in decât Premiul Nobel pentru Pace.
~n acest context, decernarea acestui premiu era a[ -
tep tat\ cu mare interes de clasa consuc\toare. {i, sur -
priz\! România câ[tig\! {i `nc\ o surpriz\! Nu prin
Nicolae Ceau[escu! 

~n acel an Premiul Nobel pentru pace a fost de -
cer nat organiza]iei International Physicians for the
Prevention of Nuclear War (`n traducere Medicii lu -
mii pentru prevenirea razboiului nuclear). Trei per-
soane erau liderii acestei organiza]ii mondiale: un
rus, un american [i un român! Nu un român emi-
grant, care fugise din România, ci un român care
tr\ia `n România condus\ de Nicolae Ceau[escu.
Numele s\u este Ioan Moraru (foto) [i este un ilustru

necunoscut printre compatrio]i. Dup\ ce a primit cele -
bra distinc]ie, a intrat rapid `ntr-un con de umbr\,
regimul de atunci neputând trece cu vederea c\ „i-a
furat premiul lui Ceau[escu.” 

Ioan Moraru, un laureat Nobel `n anonimat 
A murit `n 1989, cu trei zile `nainte de 22 decem-

brie, dar a apucat s\ r\mân\ `n con[tiin]a studen]ilor
s\i [i a colegilor cu care [i-a `mp\r]it pasiunea pen-
tru medicin\. A continuat munca de cercetare `n ce -
put\ de Victor Babe[ `n domeniul anatomiei patologi -
ce, remarcându-se prin numeroase descoperiri de
profil. A condus Institutul de Anatomie Patologic\
din Bucure[ti, `n acest loc unul din anfiteatre purtân-
du-i acum numele. 

Premiul Nobel pentru Pace primit de Ioan Moraru
la Oslo, `n 1985, l-a `mp\r]it cu doi colegi: un rus [i
un american. Este vorba de Mihail Kuzin, din fosta
URSS [i Bernard Lown, din SUA. Dintre cei trei,
Moraru a fost singurul despre care nu s-a [tiut nimic
`n ]ara sa `n acel an, ceilal]i doi fiind, evident, ova -
]iona]i de compatrio]i. Cei trei se cuno[teau din anii
‘60 [i au decis s\ `nfiin]eze o Organiza]ie mondial\
pentru prevenirea r\zboiului nuclear. Cu atât mai
mare e meritul lui Moraru, ajuns la conducerea aces-
tei Organiza]ii, `n condi]iile `n care el nu a reu[it `n
România de atunci s\ `nfiin]eze o filial\ a acesteia [i
la Bucure[ti. 

Ioan Moraru s-a n\scut `n 1927, La Dârlos, lâng\
Media[, cei de aici fiind printre pu]inii români care
[tiu c\ un s\tean de-al lor a luat un premiu Nobel. De
altfel, Ioan Moraru este singurul român laureat al Pre -
miului Nobel care s-a n\scut [i a tr\it `n România.
Ceilal]i laurea]i: George Emil Palade, medic [i om
de [tiin]\ american, n\scut `n România, specialist `n
biologia celular\, a primit premiul Nobel pentru Fi -
zio logie [i Medicin\ `n anul 1974, pe care l-a `m p\r -
]it cu Albert Claude [i Christian de Duve. Elie Wiesel,
un scriitor evreu american originar din Sighetu Mar -
ma ]iei, supravie]uitor al Holocaustului, a primit No -
belul pentru Pace `n 1986. Herta Muller, n\scut\ `n
Banat, a câ[tigat `n 2009 Premiul Nobel pentru Lite -
ra tur\ pentru Germania.
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AM FOST CONTEMPORANI CU UN MARE ROMÂN!

Mul]umim dlui George Constantin P\unescu pentru sprijinul acordat

{edin]a nr. 2
A doua `ntâlnire a Cenaclului

LITERATORUL, condus de scriitorul
Mircea Micu, a avut loc pe data de 3
noiembrie 2009, `n sala Mircea Eliade
a Bibliotecii Metropolitane din Bu cu -
re[ti, `ntâlnire care a fost de fapt un
adev\rat spectacol de teatru. Scriitorul
[i regizorul Pu[i Dinulescu [i-a „tes-
tat” piesa „Casa cu ]oape” `nainte de a
o lansa spre marele public al marilor
teatre. Timp de aproape dou\ ore s-au
aflat fa]\ ̀ n fa]\ scriitorii: Ion Coja, Ion
Corbu, Ion Nicolescu, Emil Lungeanu,
Paula Romanescu, Crina Boc[an, Ion
Andrei]\, Victoria Milescu, Iulian
Neac[u, Petre Solonaru, Nastasia Maniu,
Marcel Popa, Corneliu Alm\[an, Elena
Lupa[cu etc. [i actorii cunoscu]i [i
recunoscu]i: Carmen T\nase, Doina
Ghi]escu, Denisa Dogaru, Tudorel
Filimon, Viorel P\unescu. Actorii [i-au
dat m\sura talentului lor cu atât mai
mult cu cât, aflându-se `n postura de a
citi textul, nu au avut posibilitatea de

mi[care scenic\ pe care de altfel piesa
respectiv\ o implica. Au reu[it, gra]ie
[i unui text generos `n verbalizare, s\
ofere un spectacol conving\tor, `ncât
nici nu ne-am dat seama c\ nu ne
afl\m `ntr-o sal\ de teatru. 

Subiectul piesei, captivant, se pla-
seaz\ `n zona realit\]ii postdecembris-
te, reflectând un mizerabilism domes-
tic, cu tare general-umane, axându-se
pe tipologia ]oapei atât `n postur\ mas-
culin\ cât [i feminin\. Cu un condei
`ndr\zne] pân\ la virulen]\ uneori, ]in -
tind ipocrizia, falsitatea rela]iilor inter -
umane, devalorizarea sentimentelor,
Pu[i Dinulescu folose[te `n text un bo -
gat arsenal expresiv: [arjare, caricatu-
ri zare, inserturi de mici „cânticele” deo -
cheate, argou, cacofonii ap\sate, ex -
pre sii tari, licen]ioase, a c\ror abun-
den]\ poate [oca, configurând astfel
printr-o coloratur\ specific\ personaje
[i situa]ii fa]\ de care, `n subsidiar, se

simte o solidar\ duio[ie. Personajele
par `nvinse de propriile lor sl\biciuni,
dar tocmai aceasta le face mai umane,
mai credibile. Ele sunt de un comic
hilar, provocând hazul, dar dincolo de
acesta se ghice[te u[or triste]ea unui
derizoriu con[tientizat. S-ar putea
spune cât\ realitate atâta dram\ [i `nc\
ceva `n plus. 

Cei care au urm\rit piesa au zâm-
bit, au râs, au aplaudat la unele replici,
dar [i la final, felicitându-i pe actori,
iar autorului urându-i s\ g\seasc\ un
teatru interesat de pies\. {i au mai avut
un avantaj fa]\ de sala de teatru - s-au
bucurat de o generoas\ trata]ie din par-
tea autorului, domnul Pu[i Dinulescu. 

A consemnat V.M.

CENACLUL LITERATORUL

Ioan Moraru (1927 - 1989). A fost absolvent al Fa -
cult\]ii de Medicin\ din Cluj, doctor `n [tiin]e medi -
cale (din 1957) [i doctor docent (din 1968). A activat
succesiv la catedrele de fiziopatologie, medi cin\ le -
gal\ [i morfopatologie, parcurgând toate eta pele ierar -
hice, de la preparator pân\ la profesor [ef de catedr\.

A fost directorul Institutului Medico-Legal Mina
Minovici [i director al Institutului V. Babe[, membru
titular [i vicepre[edinte al Academiei de Stiin]e Me -
dicale. A reprezentat ]ara noastr\ la O.M.S. ca mem-
bru al Comitetului Executiv [i vicepre[edinte al aces-
tui comitet.

A fost laureat al Premiului Nobel pentru Pace
(1985) (pentru activitatea depus\ ca membru al „In -
ternational Physicians for the prevention of Nuclear
War”), Secretar General (1964-1966) [i Ministru Ad -
junct la Ministerul S\n\t\]ii (1966-1969); a des cris
pen tru prima oar\ receptorul Fc pentru IgA pe timo-
citele umane din myastenia gravis.

Activitatea sa [tiin]ific\ se concretizeaz\ `n tra tate
[i monografii [i peste 300 de lucr\ri publicate `n re -
viste din ]ar\ [i str\in\tate. Este autorul unei „In tro -
duceri `n genetica molecular\” (`n colaborare cu St.
Antohi, 1964), iar sub redac]ia sa apar tratatele de
„Medicin\ legal\” (1967), „Anatomia patologic\”
(1980), „Dic]ionar de imunologie” (`mpreun\ cu E.
P\unescu, 1981), „Imunopatologie” (1984) [i cola-
boreaz\ la volumul „Methods in Enzymology” (New
York, 1983).

Lucrând peste 3 decenii `n domeniul anatomiei pa -
tologice `n laboratoarele catedrei de anatomie pa to -
logic\ a Institutului de Medicin\ din Moscova, la sec -
]ia de anatomie patologic\ a IML Bucure[ti [i apoi la
Institutul „Victor Babe[” din Bucure[ti, a studiat o
variat\ cazuistic\ legat\ de boala membra ne lor hia-
line, docimazia histologic\ pulmonar\ la nou n\scut,
pneumopatia intrauterin\, meningita hipertoxic\, lezi-
u nile vasculare cerebrale `n intoxica]ia cu alcool me -
tilic, tanatogeneza prin fibroblastoz\ [i mio cardit\ pri -
mitiv\ la copii, metastazele cancerului pul monar, me -
tastazele `n glandele endocrine, carcinomul mamar,
mecanismul de producere al leziunilor hepatice,
hepatitele toxice [i cirozele experimentale nutri]ionale
[i altele.


