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LECTURI OBSESIVE: CALPUZANII
1. În 1987, când apărea, romanul lui Silviu

Angelescu, Calpuzanii, nu satisfăcea,
probabil, numai setea de balcanism a unei
societăţi balcanice prin excelenţă, ci, cu
siguranţă, şi nevoia unui mesaj travestit,
vizând o atitudine similară, necesară atunci.

Autorul manuscrisului găsit scrisese întâi în
română, dar îl transpusese într-o limbă veche,
prebabelică, aglutinantă (paleosarmatica),
tocmai pentru a rezerva mesajul câtorva
iniţiaţi în scrierea punică. Aşa cum Cantemir
ocultase mesajul prin parabole hieroglifice, tot
astfel textul cu peripeţiile calpuzanilor, se
constituia într-o Istorie punică. Paralelismul
între Istoria ieroglifică şi Calpuzanii,
comparabile în axiologia estetică, se va dovedi
inevitabil, chiar dacă exegeza de întâmpinare
a plasat substanţa cărţii pe alte coordonate.

La o lectură recentă, comparând trăirea
lecturii cu exegeza de întâmpinare şi cea
recentă a textului, înainte de a identifica o
formulă interpretativă, s-a putut observa o
contradicţie. În textul critic, în fiecare, câte o
dată sau de mai multe ori, se întâlnesc
termenii consideraţi reprezentativi pentru
roman: picaresc, grotesc, bufonerie, burlesc,
parodie, pastişă... Ce nu este firesc este că în
toate textele critice consultate este de negăsit
un termen indispensabil, în continuarea celor
anterioare, acela de baroc. În această situaţie,
o paralelă este necesară. Cronica respectivă s-a
scris în perioada de înflorire a barocului
românesc în literatura veche din secolele al
XVII-lea – al XVIII-lea. Când s-a scris şi
Istoria ieroglifică. Istoria punică
(Calpuzanii), scrisă în continuarea celei
cantemiriene, se constituie ca o variantă
muntenească a acesteia (o comparaţie în
limbaj cu cronicile munteneşti este
profitabilă).

Autorul îşi exersează competenţele
paleosarmatice de răstălmăcitor, printr-o
empatizare cu textul, reconstruindu-l şi ca
limbaj, şi în trăsăturile lui baroce, definitorii.

Nu se creează un alt limbaj, cum se
străduieşte, în metalimbajul critic, un
traducător de prestigiu, Ştefan Foarţă (cf.
studiul Hronică literaricească, ediţia
Humanitas, 1999, p. 246) sau cum au sugerat
unii critici. Competenţele de răs-tălmăcire nu
se ivesc ad-hoc, ci apar şi se sedimentează în
timp, dovedind o cunoaştere profundă a
textelor vechi (studiate de autor ca dovezi ale
structurilor mentalitare şi ritualice
conservate). Silviu Angelescu deprinsese
mecanismele intime ale acestei limbi, putând
s-o controleze ca frazeologisme tipice, ca
disponibilităţi sugestive ale cuvintelor, multe
dispărute /evoluate astăzi, până la macro-
construcţiile frastice şi transfrastice.
Rezultatul, dovedit de text, l-au consemnat
unii critici: „E o proză de o rară savoare,
autorul mânuind o limbă pe care o simţim
verosimilă, o limbă expresivă, mustoasă,
amestecând mierea cu veninul, surprinzându-
ne prin subtile şi insidioase răsuciri de frază”
(Al. Călinescu, Fireşte, un manuscris, p. 256).

2. Dacă Istoria punică (Calpuzanii) ar fi
fost scrisă în continuarea spiritului
renascentist, ar fi avut un mesaj optimist. Nu
are: personajele angajate în lupta pentru
dreptate / libertate sunt cufundate în moarte
cruntă prin metehnele torţionare ale
fanarioţilor, iar moartea probabilă a
protagonistului (Sotir Mogoşanu ot Glavacioc)
este lăsată de autor la latitudinea lectorului.

Intertextualitatea este o trăsătură barocă
prin excelenţă, deoarece convocarea textelor
interferente asigură atât diversitatea într-o
dezordine programată a discursului, cât şi
detalierea punctuală a mesajului, în manieră
neoterică.

Criticii s-au întrecut în a evoca opere
celebre care, în manieră romantică, îşi
desubiectivau mesajul în mister (A. Gide,
Falsificatorii de bani, U. Eco, Numele

trandafirului...). Autorul Calpuzanilor aplică
totuşi o schemă mai complexă, ce-l scoate de
sub ameninţarea romantică. În primul rând, el
este un cititor al textului. Un cititor chinuit,
trecut prin avatarurile lui Champollion. De
aceea apelează la formula completă. Întâlnim
aşadar un pre-text (motivul manuscrisului
găsit), un inter-text, din prefaţă până la final,
dar şi un epitext, ce rămâne în seama
lectorului actual al cărţii. Acesta din urmă
conţine numai două cuvinte („sfârşitul
lipseşte”), ceea ce semnifică eliberarea
lectorului pentru o recreere inerţială a
textului, cu structurile de aşteptare proprii.

În aşteptarea unei tipologii a intertextului
din Calpuzanii, o analiză a elementelor
definitorii se impune.

Fiindcă s-a scris deseori că succesul textului
stă în limbaj, se poate începe cu câteva aspecte
(sunt mult mai multe) ale intertextului
lingvistic. Se includ aici şi teoriile lingvistice
ale autorului din „Desluşiri”, întrucât, cum se
va vedea, ele sunt implicate în structura
subtextuală, profundă, a cărţii. Autorul
descrie limba punică, prebabelică,
aglutinantă, în maniera unei gramatici
esperanto, aplicând chiar în generarea unor
lexeme şi frazeme cu rezonanţă malgaşă.

Antinomiile de tip baroc din mentalitatea
oamenilor se regăsesc în cele două verbe
importante, câr (a nega, a contesta) şi mâr (a
se detaşa prin râs). O astfel de corelare
constituie, cum subliniază autorul, „o expresie
a tipului psihic paleosarmat, pentru care râsul
şi negaţia erau nu numai două atitudini
existenţiale, ci şi elemente fundamentale ale
sistemului lor ideologic” (p. 13). Sunt două
aspecte care plasează această relaţie în esenţa
barocului: generarea tragicului, lipsa de
optimism, şi detaşarea prin râs, ce edifică
două lucruri de asemenea fundamentale:
ironia şi deplasarea scriiturii în ludus
(gratuitatea artei ca joc). Rîsul era chiar o
dimensiune existenţială: „Râsul, al cărui
resort profund trebuie să fi fost legat de
sentimentul de participare mistică la
eternitate şi nemărginire, era o modalitate de
eliberare pentru paleosarmaţi (...) reuşeau, la
modul metafizic, să depăşească mizeria
ontologică” (p. 13). Şi acest lucru, antinomic,
prin coexistenţa lor. Zice autorul:; „Este greu
să înţelegem astăzi cum de era posibilă
concilierea acestei atitudini care, sub aspect
estetic, gravitează în orbita comicului cu
cealaltă, constând în negaţie, în contestaţie, ce
pare să aparţină unei puternice zone a
tragicului” (p. 14).

Alte referiri lingvistice sunt direcţionate, în
epocă, spre Ienăchiţă Văcărescu, dar
conceptele fundamentale trimit la Saussure şi
la teoriile post-saussureene. Dihotomia
fundamentală sincronie-diacronie, despre
care s-au scris studii de la Saussure până la
Coşeriu, apare astfel: „o învârtejire lăuntrică
ce se ţine laolaltă cu un chip de aşezare.
Învârtejunea (evoluţia, s.n., Şt. G.) vine din

puterea crescătoare a graiului, ce cu vremea
tot sporeşte, iar aşezarea (funcţionarea
sincronică, s.n. Şt. G.) vine din starea graiului
ce au dovedit-o gramaticii” (p. 55).

Saussure arătase că semnificantul şi
semnificatul nu sunt lucruri pur fizice,
concrete, ci proiecţia, imaginea psihică pe care
ne-o facem în legătură cu ele: „Graiul, măcar
că s-aude, e doară lucru-nchipuit în mintea
noastră, fiindu ca o părere şi bine semuind
nălucilor, greceşte phantasma” (p. 55).

Textul conţine şi pasaje din Despre
meşteşugul ritoricesc, zisă de Tănase Triglava
la Academia domnească (p. 54), studii despre
relaţiile dintre limba turcă şi limba română,
stilistic determinate etc.

Funcţia disimulativă a limbii este foarte
exact circumscrisă: „de-au avut şi-o pricină cu
ghicitorul, care-i fiul minciunii, că se ţine
mare ştiut, măcar că de unele ce zice că nu
sunt , iară de altele de nu sunt zice că sunt,
dară, vorbind cu-ncâlcituri, zice aşa că se mai
potrivesc câte unele” (p. 87); „că nu i-au
pătruns meşteşugul, cum au fost făcută
cântarea-n două părţi, care făţiş ziceau una,
iară dosiş alta „ (p. 149).

Foarte interesant este că apare un element
de intertextualitate şi la nivelul contextului
extralingvistic, în lumea referenţilor, ca
segment din realitate. Este vorba de maimuca
(coşcodan) a lui Grigoraş, scoasă de autor din
bizarerie prin descrierea cu obiectivitate: „
Erea acoperită cu păr negricios, cumu-i ş-al
câinilor, numai îndărăt în partea cozii, n-avea
deloc, numai pielea, roşie tare, ca cum ar fi
belit-o şi-au rămas bubă” (p. 40).

Intertextul literar, trebuie, în firea
lucrurilor, să înceapă cu cel folcloric, foarte la
îndemâna tălmăcitorului. Acesta nu abuzează,
ci îl ancorează în universalitate sau în planul
general al existenţei, dincolo de timp şi loc.
Astfel, balada zisă se Grigoraş cu simbolul
Alba Cetate, trimite, chiar din comentariul
autorului la drumurile transcendentale ale
eroilor în lumea de dincolo, din marile epopei.
Sunt şi alte stihuiri în text, dar frecvenţa cea
mai mare o are intertextul paremic, ca o formă
de manifestare a sapienţialităţii folclorice.
Simbolul paremic este în în aşa măsură
utilizat (peste 30 de intrări disipate în text),
încât Calpuzanii ar putea exemplifica foarte
bine teoria dispunerii semantice a textului.
Sunt trei niveluri de generalitate: nivelul
trăirilor individuale (poetic), nivelul
particular, existenţial (lumea personajelor din
proză şi teatru) şi cel al experienţei generale,
care edifică, precum un corolar, semnificaţia
majoră a oricărui text, nivelul paremic. Relaţia
cu textul se vede în diferitele forme de
contextualizare a fiecăruia dintre ele: boii se
leagă cu funia, iară oamenii cu cuvântul (p.
18); dacă taci şi le dai pace, şapte sate n-au
ce-ţi face (p. 34); cu ce măsură măsori, cu
aceea ţi se va măsura (p. 35); poama departe
de pom nu cade (p. 61); rădăcina rea, smicea
rea odrăsleşte (p. 61); din covârşirea răului
se naşte binele (p. 101)...

Proiecţia în universalitate aminteşte de
Horatiu, de Vergiliu, Omir, de Alexandria... :
„Cum au arătat în neşte prea frumoase stihuri
Horatie al râmlenilor” (p. 139); „Ar fi vrut a-şi
avea pe un Vergilie al său să-l scrie-n cartea
vitejiilor (p. 149); „nici cărţile lui Omir, grecul,
nu i-au prea plăcut (p. 26); „că-i tot cetea
isprăvile cum le-au scris la Alixăndria” (p.
186)...

Destul de frecvente şi de importante sunt şi
referinţele sapienţiale (de la pasaje din Platon
şi Aristotel până la lecturile şi pildele din
Sfânta Scriptură) şi cele istorice: Herodot,
primul descălecat etc...

Mai sunt, de asemenea, de amintit, pe lângă
călătoria transcendentală a lui Grigoraş,
interferenţe textuale precum înnobilarea
calului domnesc (Caligula), botezul câinelui,
imersiunea scatologică a curţii domneşti,
motivul sfântului eunuc Grigore,..., toate an
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amalgamate şi condimentate în recuzita
mentalităţii feudale.

3. Subiectul romanului se pretează la o
structură narativă complexă. Sotir Mogoşanu
ot Glavacioc, începe conflictul cu grecii
fanarioţi când Teofan îi luase pe nedrept o
parte din moşie, pădurea unde era
înmormântat moş Udrea. Îşi face apariţia
voiniceşte, în haine de călugăr, şi după o
cotonogeală zdravănă pe care o administrează
unui grup de greci, se linişteşte, adunând în
jurul său pe cei care vor constitui complotul
antidinastic. După îndelungi căutări, găsesc
soluţia discreditării definitive a lui
Mavrogheni (domn care suferea tot de păcatul
fanariot) prin înlocuirea banilor din tributul
ce trebuia trimis la Poartă cu unii falşi. Atâta
lume este antrenată în această trădare, încât
puteau fi trasate cu uşurinţă câteva traiectorii
narative. Cu atât mai mult, cu cât structura
este ciclică, cu pedepsele din final împărţite:
Mavrogheni lichidează prin metode torţionare
complotiştii, mai puţin pe Sotir Mogoşanu,
capul lor, care, la rândul lui, se răzbună pe
Teofan (de la care începuse conflictul) şi pe
vodă, printr-o inundare scatologică a curţii
domneşti.

În locul proeminenţei structurale a textului
(complotul însuşi este retras în plan secund),
autorul avansează în prim plan protagoniştii,
în „Arătări” (Arătarea lui Vodă Mavroghene,
Arătarea lui Dumitriţă Turnavitu... ).
Conform celor două verbe arhetipale din
gramatica paleosarmatică, oamenii sunt de
trei feluri: oameni de tipul câr, care prin
dominaţie uzurpau libertatea altora; oameni
de tipul mâr, care, împilaţi, aspiră fie spre
libertate (prin luptă), fie spre eliberare
(detaşarea superioară prin comic de mizeriile
vieţii cotidiene). Personajele care nu zic nici
câr, nici mâr, nu sunt reprezentate în
„Arătări”, dar asigură o bună parte din
substanţa şi atmosfera vie a cărţii. De regulă
sunt femei: Olerica, Smaranda, Calipso,
Fatma Huzum...

Aceasta este opţiunea asupra compoziţiei
romaneşti, selectată, motivată, deliberată de
autor, în conformitate cu orizontul stilistic al
creaţiei sale. Unii critici n-au înţeles aşa şi,
dacă n-au văzut ordinea narativă aşteptată de
ei, au concluzionat c-ar fi trebuit să existe:
„Partea cea mai puţin rezistentă a cărţii este
cea a epicului. Mult prea sedus de comedia
limbajului, romancierul n-a mai avut
suficiente resurse pentru elaborarea acţiunii
propriu-zise” (M. Mihăieş, Reconstituiri, p.
258). E ca şi cum s-ar reproşa, într-un alt
registru, că D. Cantemir, în Istoria ieroglifică
are structuri narative în ierarhii perfecte.

Autorul nu este preocupat de instituirea şi
organizarea corelaţiilor din structura sintaxei
narative, ci caută enclavele, ca zone de
transfigurare verosimilă a vieţii. Conflictul
evoluează de la sine în antinomiile prescrise.

Scriitura excelează pe trei nivele: la nivel
stilistic, prin hiperbolă, la nivel gramatical,
sintactic, prin perioade, iar, la nivelul
procedeelor de compunere, prin portrete.

În recuzita procedeelor figurative baroce,
sunt evidenţiate oximoronul, hiperbatul,
hiperbola... Nefiind vorba de un text poetic,
chiar dacă o analiză a poeticităţii textului e
recomandabilă, rămâne în discuţie hiperbola
care devansează structurile obişnuite prin
participarea la cele ale gradaţiei: „au pus a
gogoneţa ochii” (p. 88); „S-au făcut la faţă alb
ca păretele” (p. 85); „Cu ochii holbaţi de
groaza morţii” (p. 117); „neşte dinţi rânjiţi de
te băgau în răcori” (p. 118)...

Barocul, transpunând de multe ori
sapienţialul în verva burlescă, nu renunţă în
limbaj la exerciţiile de retorică, atât în pasajele
intertextuale, cât şi în structurile propriu-zise.
Tentaţia era de a considera frazele ca mesaje
închise, după modelul parabolei, asigurându-
le structuri circulare. Simetria este greu de
instituit însă în mentalitatea barocă, în care şi
personajele se complac în paranomii
(„alăturea cu pravila”). De aceea, frecvente

sunt pseudo-perioadele, în care energia
focusului informativ angajează structuri
ample, dar, încurcându-se în detalii,
abandonează ciclul, apărând mai degrabă ca
nişte structuri ramificate: „Acelea, măcar că
ereau ţinute cu jurământ să-şi ducă viaţa-n
feciorie, se tot greşeau, cum au fost
întâmplarea şi cu aceea de-au zămislit tot
neamul râmlenesc, de unde şi noi ne tragem,
şi-au lăsat apoi obiceiul acesta, văzându ei că
nu-l pot ţine muierile, c-au fost prea greu
pentru puterile lor” (p. 58).

Arta portretistică este una în care Silviu
Angelescu excelează ca nimeni altul în
literatura română, în care, pentru această
modalitate descriptivă, rămâne un reper
(teoretic şi aplicativ). Şi aceasta pentru că a
pariat pe portretul de tip cronicăresc,
dezvoltându-l cu mijloacele artei moderne, în
limbajul de atunci.

Portretele descriptive cele mai sugestive
sunt cele statice. În câmpul semantic al
verbului câr, pe prima linie ierarhică, este
Vodă Mavroghene, care este încondeiat cu
premeditare: „Dară, dac-au venit locul, să-i
facem mai întâi înfăţişarea chipului, că erea
Vodă om nalt de statură şi mai mult uscat,
şuieţ, negru la obraz, semuind harapilor, cu
mişcări iuţi, ca nevăstuica, şi-nsemnat de
Dumnezeu, că erea chior de ochiul drept,
pentru care nu căta oblu la om, ce numa dintr-o
parte privea şi-ncruntat. Erea scris peste tot cu
slove turceşti, fiindu dres, să nu-l prindă
glonţul”... (p. 19). Reluat de mai multe ori în
roman, sub diferite alte forme, constituie un
element de coeziune semantică, tabloul

întunecând atmosfera şi potenţând
adversităţile. Dintre acestea se distinge
portretul dinamic: „că avându Mavrogheni
pandalii şi fiindu bolnav de pedepsie, pentru
un cuvânt ce-i părea lui că n-a fost cuviincios,
ca un lup turbat sărea şi-l bătea pe acela cu
topuzul peste fălci de-i dărâna dinţii şi-i da
înapoi gelatului de-l ridica în jbilţ ca pe-un
câine (...). C-au fost Mavrogheni om trufaş şi
fără-nsuşire a fi Domn, că-ntre cărţile ştiinţei
n-au zăbovit, nice vreun meşteşug de folos n-
au deprins, ce numai la-ndeletnicirea tîlhăriei
s-au dedat, dintru care alta decât ucideri şi
jafuri ce-au putut deprinde?” (p. 142). Pentru
portretul sintetic autorul recurge la
argumentul de autoritate al lui Righas
Velestinul, stihoslovul, „de-au zis de
Mavrogheni că-i scursoarea lumii şi însăşi
sminteala, că le face neamul de batjocură şi-i
dă-n gura Evropei” (p. 137).

În portretistica feminină se recurge uneori
la descrierea convenţională: „Şi-a prins apoi a-i
zice de Smaranda că aleasă este-ntre alese şi
frumoasă ca luna, că străluceşte întunecându
toate stelele cerului, şi e şi bună la suflet,
fiindu ca un izvor de apă dulce întru care curg
toate bunătăţile” (p. 110).

Vigoarea sugestivă a portretisticii
angelesciene este egalată pe parcursul
romanului doar de tablourile trimalchiene ale

ospeţelor binecuvântate de semnul bulimiei:
„ciorbă de ştiucă fiartă-n zeamă de varză acră
şi iuţită cu hrean, marinată de stacoji, dreasă
cu mujdei de usturoi, plachie de crap umplut
cu stafide greceşti, berbec la proţap, uns din
pleaftură cu sos de vin amestecat cu usturoi,
zdrumicat cu băcănii şi cu zeamă de lămâie,
curcan pe varză umplut cu castane de cele
dulci, plăcinţi, baclavale şi multe altele care nu
le mai înşirăm pe toate” (p. 88).

Şi în descrierile vestimentare se exersează
tehnicile detaliului: „Iară Sotir, avându patima
fuduliei, au venit dichisit în halat siniliu, cu
margeni ţesute-n fir de argint şi pe cap
gugiuman negru de samur, cu fundul tot
siniliu. Iară pe sub halat au avut o atilă,
strânsă pe mijloc cu brâu lat de şal şi-
mpodobită cu găitanuri, peste neşte nădragi
năutii, strâmţi pe pulpe şi vârâţi în cizme
ungureşti cu pintenii de argint. Şi-avea
diamanticale bătute prin bulbi, prin paftale şi-n
plăselele hangerului ce-au avut la brâu, întru
care, lovind soarele, tot fulgere şi scântei
scăpărau, de-ţi luau lumina ochilor” (p. 116).

4. Enclavele narative, portretistice mai ales,
descriptive, dar şi pasajele intertextuale, în
mod oarecum neaşteptat, nu deranjează cu
nimic curgerea firească a firului narativ,
aşezat în matca lui de autor într-o matrice
prestabilită. Rezultatul acesta se bazează, în
principal, pe două determinări. Este vorba, în
primul rând, de verva narativă a
povestitorului, spumoasă, avidă, întreţinută
de imprevizibilul continuu al imaginaţiei. Şi
asta pentru că naratorul are disponibilitatea
de a face totul nu numai pentru a informa, ci
mai ales pentru a delecta lectorul, prin
gratuitatea şi jocul permanent al zicerii. Este
ceea ce asigură seva vie a cărţii. În al doilea
rând, acest câmp al delectării (movere,
flectere) este jalonat prin marea grijă a
autorului pentru fluenţa textului de conectorii
narativi frastici şi transfrastici.

Naratorul, capul limpede al evenimentelor,
prin jocul conectorilor, îşi asumă tot timpul
debitul anterior al întâmplărilor, conştient de
locul unde se află şi unde trebuie să ajungă. De
altfel, coeziunea gramaticală şi, în special,
coerenţa semantică sunt realizate în cea mai
mare parte prin conectorii narativi, frastici şi
transfrastici.

Conectorii frastici se găsesc în interiorul
capitolelor. Controlul asupra fluxului se
exercită prin jocul dintre conectorii restrictivi
şi cei progresivi. Primii frânează verva
narativă şi anunţă renunţările, operatori ai
clarităţii, ai unităţii şi ai altor calităţi ale
mesajului: „cu măscări multe şi murdarlâcuri,
care nu le mai spunem, că poate nu se cuvine”
(p. 104); „ce-au păţit la drum, care nu le mai
spunem toate, ci numai de una să zicem,
fiindu plină de-nvăţături” (p. 125). Conectorii
progresivi sunt conectori de pasaj, care amână
informaţiile, dând prioritate altora; pot fi, de
asemenea, de preluare a unor amânări
anterioare: „au venit vreme de-au putut, cum
vom spune mai încolo, unde ne ţine şirul
vorbei” (p. 158); „Ci să nu uităm vorba, ci să ne
întoarcem îndărăt, că trebuie să spunem şi de
ce-au mai fost cu Smaranda în urma acelei
întâmplări” (p. 186).

Conectorii narativi transfrastici operează,
de regulă, cu aceeaşi rigoare, la sfârşitul
fiecărui capitol: „Iară ca să zicem mai în scurt,
să spunem acu de Vodă ce-au mai făcut, că ne
vine aicea rândul s-arătăm ce s-au mai
întâmplat, după ce-au luat pitarul acele
scrisori lui Ianache” (p. 128); „... de care iarăşi
trebuie să spunem, căci ne vine rândul s-
arătăm ce s-a întâmplat...” (p. 153).

5. Prin această direcţie interpretativă,
sintetizând în puţine cuvinte, se poate acredita
ideea că romanul Calpuzanii este o
capodoperă a barocului literar românesc. Ca
orice capodoperă, stârneşte peste timp obsesia
lecturii.

ŞTEFAN GĂITĂNARUan
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...naratorul
are disponibi-
litatea de a
face totul nu
numai pentru
a informa, ci
mai ales
pentru a
delecta
lectorul, prin
gratuitatea şi
jocul
permanent al
zicerii. Este
ceea ce
asigură seva
vie a cărţii.
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Atraşi prin natura lor visătoare cum ne
încredinţează Pindar, de tot felul de lucruri
insolite, mistere de nepătruns ori exotismul
limburilor unde domneşte pacea iar dansul şi
cântul sunt la ele acasă, poeţii nu-şi dezmint
reputaţia nici măcar în raţionalul şi
dezabuzatul secol douăzeci şi unu. Iată-l pe
unul dintre ei cizelându-şi poemele şi
punându-le să rezoneze în mintea şi sufletul
cititorului cu numele de împrumut (devenit
un adevărat simbol spiritual) al celebrei
gheişe Sakamoto Chiyo din romanul de semi-
ficţiune al cercetătorului american al
civilizaţiei orientale, Arthur Golden! Mă refer,
explicit, la Memoriile unei gheişe. Sayuri,
aşadar, se intitulează cel mai nou volum de
versuri al poetei Amalia Elena
Constantinescu, apărut spre sfârşitul anului
trecut la Editura Tipo Moldova. Resimţind
post factum, probabil, lipsa unui minim dar
necesar cuvânt introductiv care să
călăuzească lectorului măcar primii paşi în
labirintul poematic, Amalia Constantinescu
şi-a însoţit acum în urmă poemele de câteva
rânduri lămuritoare, în fapt, cuvântul rostit de
domnia sa în 19 decembrie 2013 la Librăria
Sadoveanu din Bucureşti, cu ocazia lansării
cărţii. Referindu-se acolo la simbolul gheişei
perceput îndeobşte în afara Japoniei şi a
spaţiului oriental mai ales prin literatură,
tânăra autoare arată în final că Sayuri a
devenit pentru sine, începând cu 2007, “un
ideal artistic”, “etapa care închide arcul de
cerc, creionat firav în anul 1995, prin volumul
de versuri Timpul unei flori. Parcimonioasă
cum se vede cu explicaţiile, ca mai toţi
confraţii când vine vorba de propria creaţie,
tânăra autoare are totuşi meritul de a ne
furniza probabil cea mai importantă cheie a
textului. Nu şi unica, îmi place să cred, dacă
mă gândesc bine şi nu trec nepăsător peste
nota mistică dar şi cu vagi accente de revoltă
şi ironie din partea finală a volumului,
expediată, totuşi, am impresia, cam în grabă.

Într-un limbaj depurat de orice fel de scorii
(şi cu toate acestea deloc devitalizat) poezia
Amaliei Constantinescu slujeşte unui minunat
şi exclusiv ritual de dragoste, situat, la modul
ideal, fie la început de lume, în Geneză sau
Facere (Floare de piersic), fie, printr-“un salt
în gol din Paradis către infernul inimii”, între
Rai şi Iad… De netăgăduit, întreg acest
ceremonial, care ţine mai curând de exigenţele
unei inimi brave şi a unei mari şi pure
sensibilităţi decât de regulile cine ştie cărui
canon străin firii împăcate cu destinul şi avide
de perfecţiune, echivalează cu lungul şi
complexul proces de instrucţie, formare şi
maturizare artistică pe care personajul liric,
asemeni unei gheişe începătoare, aflată sub
stăpânirea spirituală a unei mentore, trebuie
să-l parcurgă pentru a ajunge la desăvârşire.
Dorinţa neclintită şi abnegaţia cheltuită
voluntar pentru autoperfecţionare estetică şi
morală sunt în ambele situaţii expresia
creaţiei: “Noi înşine creăm;/ Creăm în această
infinitate/ de vorbe, în acestă inconştienţă;/
refacem – drumul spre idee / şi ne trezim
părtaşi divini/ ai aceluiaşi început./ Lumea
începe cu noi/ şi cu fiecare fiinţă/ care iubeşte
şi iartă (Zăpadă)”.

Da, există şi pot fi decelate în ritualul
Sayuri al poeziei Amaliei Constantinescu o
vârstă a supremei şi purei jubilaţii (când
sufletele, ca într-o mare enigmă, se alătură
într-un dans inconştient), moment când
lumea creată de Dumnezeu îşi începe efectiv
exitenţa în profan, şi un timp repetând
nesfârşitul blestem al neputinţei omeneşti
similar aproape infernului şi morţii. În prima

situaţie, înger dar şi demon, bărbatul cheamă
la viaţă trupul bântuit de neînţelesuri al femeii
şi tot el, resuscitând în ea misterul păcatului
primordial, o face să-şi amintească grădina
Edenului, să ardă şi să moară… în picioare.
“Tu cu mâinile tale înlănţui îngerii pe trupul
meu,/Îi privezi de liberatea aripilor, de sărutul
oglindit/ în feţele sfinţilor.//Tu cu mâinile tale
slobozeşti demonii pe trupul meu/ firav/şi
bântuit de flori – de neînţelesuri, de petale…//
Tu cu mâinile tale faci cruce şi mă arzi;/ Mă
consumi ca pe o simplă ţigare şi pleci//
Reînviind păcatul cu ochii la icoane;/Pleci şi
plecarea ta mă trădează în toate!// Tu cu
mâinile tale mă faci să trăiesc/ …şi să mor –
adesea … în picioare (Cu mâinile tale)”.
Blestemul ontologic al infirmităţii şi
neputinţei e însă iadul, deşi scrie,
destăinuindu-se cu o forţă tragică neobişnuită
poeta: “Şi mai puternică decât flacăra lui -/ E
dragostea mea pentru tine…/Neputând să o
dau nimănui/O singură clipă s-o ţină./Ţin pe
sufletul meu cerul/ Jumătate de cer, jumătate
de vină/Repetând nesfârşitul blestem/ Ţin pe
sufletul meu moartea/Şi dragostea toată ca un
infern./Iubind sporesc uneori suferinţa/Între
‹‹nu încă ›› şi ‹‹deja››;/Ţin pe sufletul meu
focul/ Şi el nu arde mai tare decât dragostea ta
(Neputinţă)”. Disputată de misterioase forţe
contrarii între sublimul ceas alb al splendorii
visului unor magnetice tărâmuri imaculate şi
iadul meschin al vieţii anaerobe, fără de
iubire, poeta gheişă găseşte puterea să se
scuture de vifor şi să meargă mai departe,
iubind, cum scrie în Risipa vieţii, cu acelaşi
potenţial de expresivitate idealul. Totul
pentru emiţătorul din Nevoia de tandreţe este
infinită creaţie (autocreaţie), renaştere şi
început autotelic. “Aripa unui înger veghează
visul/Coborât peste visul meu/În stare de
creaţie – Lumea;/…începe din nou/Renaşte
cu graţie/Ca un torent prăbuşindu-se grav/
Peste trecutul din noi (…)”.

Pentru un observator atent atât la filosofia
existenţială a poeziei în manieră… Sayuri, cât
şi, în ocurenţă, la rezonanţa elementelor
specifice de décor exterior cu rafinamentul
simplu al discursului-solilocviu (nu
totdeauna, din păcate, să spunem, la aceeaşi
înălţime) este în afara oricărei discuţii că
poezia de astăzi a tinerei Amalia
Constantinescu tinde să afirme o concepţie
existenţială sui-generis, cu multe elemente de
stoicism şi “misticism” oriental, toate
consolidând, la “sfârşitul istoriei”, dreptul
neîngrădit şi fundamental la viaţă. Virtutea,
consfinţesc ele cu aplomb, este singurul steag
care trebuie ţinut sus în toate încercările vieţii.
Un angajament, în care, de ce nu? “iubirea
(poate fi [şi] e precum o nişă”. “În lumea ta, i
se adresează poeta direct gheişei sale
simbolice, de toate sunt!/Iubirea e precum o
nişă/E plânsă vremea ei de veghe/Dulce
Sayuri… dulce gheişă!//Se naşte un vis prin
gândurile tale/În plină Japonie urlând de
durere/ Dreptul la viaţă!...Sayuri
cere/Sayuri…Sayuri – femeie!// Iubirea e
precum o pradă… /Război civil între războaie-
O lume apusă stă să cadă,/Alta se naşte!...fără
veste…/Sayuri plină de tăcere!/Sayuri-
flacără!...poveste…(Sayuri)”.

În ciuda notei de tragism stoic şi fragilitate
neîndoielnică a condiţiei omeneşti pure a
eului emitent pe care le trădează subiacent
peste tot în acest volum poezia Amaliei
Constantinescu, o undă profund stenică şi o
lumină bogată vin şi o înfăşoară într-un halou
de o rafinată cordialitate şi distincţie. “Floare
de piersic/ochii mei te privesc/şi-n lacrima
ta/uneori născocesc/de nicăieri/sau de

aiurea/ un lucru simplu:/…dragostea./Floare
de piersic/ în floarea ta/văd fructul; fructul în
coacere/de la-nceput de lume/dragostea –
aburind/ în Geneză/sau Facere./ Floare de
piersic/în stare de veghe/Şi de asceză în stare
(…Floare de piersic)”. Compunând o poezie
profund sinceră, aerată şi de o simplitate a
dicţiunii ideilor dezarmantă (atenţie, la acest
nivel, totuşi, se întâlnesc uneori şi unele
redundanţe de vocabular demonetizat şi se
pot produce oricând alunecări de straturi
sterile peste minereul preţios), Amalia
Constantinescu scrie cu o uşurinţă de natură
să reia oricând textul de la capăt şi să repună
fără niciun efort totul în joc: destin, liber
arbitru, sens al vieţii, dorinţe, idealitate,
suferinţă, creaţie, autotransformare şi
regenerare, viaţă şi moarte, iubire şi îndoială,
în permanent schimb de locuri, în universul
simbolic, cum ar spune Baudrillard. “Poţi?
Chiar poţi uneori înţelege?/Că undeva există o
karmă,/Că florile au şi ele o lege/În care
judecă şi condamnă…// O lege în care iartă şi
iubesc/Tăcut şi luminos ca o făclie/Florile –
adesea ne ademenesc/ În dragostea lor ca o
solie. (Legea florilor)”.

Cu maximă discreţie şi ai zice cu multe
precauţiuni, Amalia Constantinescu aşează la
finele volumului de versuri pe care îl discutăm
o secţiune de 10+1 poeme întitulată Uşa de la
cer, o “transpunere” lirică de excepţie a unor
momente de regăsire şi comuniune a eului
poetic cu Dumnezeu, care-i conferă o notă
mistică aparte ce nu i-a lipsit, deşi împură, nici
până acum poeziei sale. Sunt în acest
“apendice” al volumului cu certitudine câteva
“urme” de neîndoilenică euforie şi înălţime a
trăirii spirituale ce ridică aceste frumoase
texte peste înălţimea dimensiunii artistice de
până astăzi a poeziei Amaliei Constantinescu,
calificând-o şi apropiind-o mai curând de
textele marilor mistici. “Doamne, Crucea Ta o
port în mine/Prin păcatul firii omeneşti/şi
curg prin viaţa mea lacrimi străine/Să umple
golul timpului din care Tu lipseşti.//Mă iartă,
Doamne, că Te-am răstignit/Căci nenăscută
port această vină/Mă iartă Doamne că m-am
ofilit/Şi am căzut prin fire de lumină.//Îmi
iartă moartea şi îmi iartă viaţa/ Atâta timp cât
doar lumina le îngână/ Purifică din mine
dimineaţa/ Pe care doar lumina e
stăpână…(Iertare pentru păcatul firii)”.
Sigur, dincolo de clipele binecuvântate care îi
smulg bucuria unor asemenea destăinuiri ori,
mai simplu şi mai adevărat, rugăciuni ale
fervorii divine, poeta acuză şi are încă
momente când, profund vexată de “somnul
divin”, devine ironică şi cutează să îl înfrunte
direct şi demesurat pe un Dumnezeu şi surd şi
mut… “Mai strig spre Tine, Doamne!/Din
când în când…mă rog…/În nopatea mea
ciudată şi prea angelică/Dar Dumnezeu pare
că doarme/Cu gândul rezemat de-o uşă – de
Biserică.// Cerul a rămas… din nou
pustiu/Nici stelele nu mai aud! Sunt
surde!/Când strig se face prea târziu în
lume…/Şi domnul Însuşi - nu mă mai aude
…(Somnul Divin)”. Acest aspect mă pune mai
degrabă în gardă decât mă îndrituieşte să
taxez drept ascetică şi mistică pe de-a-ntregul
poezia tinerei creatoare, cu toate că în viitor,
plecând de la tendinţa dintotdeauna a poeziei
Amaliei Constantinescu, şi anume de a
idealiza prin sacralizare profanul, probabil că
radicalizarea unui asemenea vector va deveni
principala ei resursă de îmbogăţire şi
revitalizare. În orice caz, drumul deschis este
plin de promisiuni!
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Ştefan Ion Ghilimescu
Cronica literară

Sayuri. Ritual oriental şi mistică
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„mai explicit nu voi fi/ ajunge acest
hatâr pentru diavol”
Biografii/eschatologii poetice*

Prima senzaţie a lecturii antologiei lui
Marian Drăghici este de satisfacţie complexă -
iată-ne aşadar în posesia unui product poetic
profesionist, îndelung rafinat, în care
autenticitatea trăirilor proprii e susţinută de o
abilitate a creativ writing-ului impecabilă!

Această asumare perfecţionistă nu este însă
lipsită de riscuri: în primă instanţă, ea conferă
volumului un aer intangibil, aproape rece.
Colocvialitatea pare interzisă ca şi cum, odată
aflat în spaţiul unei sacralităţi personale,
intimităţile la care speră cititorul (care este
prin natura sa avid să se redescopere pe sine -
un sine ubicuu, marcat de sincope de
identitate - în structurile stilistice) ar fi o
impietate.

Modernă, expresionistă, poetica aceasta
elaborată capătă textura unui material
îndelung finisat, ca o marmură brâncuşiană,
ceea ce îi conferă un profil aproape clasicizat.

Tăria de cristal a distilatului poetic, dublată
de un soi de ultimativitate a trăirilor, deschid
însă poarta spre cititor.

Această recunoaştere a cititorului în arta
lui Marian Drăghici este însă una care necesită
asumări oarecum inconfortabile. Un soi de
ascetică construită textural, solicitată şi
solicitantă, care obligă la un dialog oarecum
definitiv, fără puneri deoparte vinovate.

Chiar edificată cu elemente diferenţiale, cu
detalii ale cotidianului, substanţa plastică a
acestor poeme e îmbibată de sacralitate. Un
izvor subteran gâlgâind, care încarcă printr-o
binecuvântată capilaritate lumea cotidiană, cu
un legitimat tragism: iată coordonatele ce
definesc sumar lectura acestui volum.

Dar lucrurile acestea mari sunt susţinute,
cum spuneam, de o binecuvântată cohortă de
detalii.

Înainte de toate, autenticitatea temelor şi
onestitatea abordărilor, un soi de epifanie
livrată cititorului ca soluţie existenţială
extrem de utilă, universală dar proprie. Şi nu
în ultimul rând, ştiinţa impecabilă a scriiturii
care ajunge - fapt performant în cazul de faţă -
să egaleze nivelul unei teribile intensităţi a
trăirilor poetice. Acesteia îi adăugăm ca o
coroană, colocvialitatea paradoxală - una cum
spuneam, austeră , dar pură şi solicitantă.

Dar să le luăm pe rând. Vorbim despre o
remarcabilă ştiinţă a creativ-writing-ului în
tandem de invidiat cu – ceea ce îi dă poate
brandul – pasiunea de acord fin şi intensitatea
trăirii. Iată de pildă titlurile: este aproape o
regulă ca ele să diminueze, printr-un abil
feeling estetic, încărcătura greoaie-metafizic a
motto-urilor (ca în poemul „dublu portret cu
mustăţi de motan faustic” – cu un motto din
Matei: „Luminătorul trupului este ochiul/de
va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi
luminat”). De asemenea, gravitatea - care este
implicită tragismului - e contrabalansată de
fixarea locusului poetic în spaţii domestice.

Rezultanta e un soi de autoportret în care,
pe fundalul decupajelor cotidiene, se lipesc
fâşii metafizice, de o plasticitate frapantă, ale
unui Dumnezeu colat, într-o viziune
expresionistă: „singur, absolut singur/cu
Dumnezeu şi un scuipat de drac/
volatilizându-se în soare cu păhăruţ cu tot/şi
roza mentală în păhăruţ/şi mâna mea pe
păhăruţ/ciocnindu-l prin aer cu exilaţii şi cu
morţii” (pag.38)

Pe măsură ce avansezi în antologie (se
acutizează senzaţia ubicuă că atenţia poetică a
autorului te depăşeşte, construind un soi de
evoluţii interne, oarecum camuflate) constaţi
tot mai puternic că întreaga construcţie
poetică e o vastă, trans-raţională soluţie
biografică, în care totuşi elementele plastice
pe care se mizează sunt cele ce ţin de lumea
poeticii cotidianului.

Iată de pildă în „om cu faţa întoarsă din
bufniţa în zi cu soare” (pag. 27) – detaliul
profan, domestic, e aproape idilizant, dar
primează, tensiunea temelor existenţiale, bine
controlată: „stau votcile în tine claie ca
păpădiile între războaie/dar vino/am
mâncat zăpadă, am râs mult/cu soarele prin
geamuri sparte/mâna care scrie acum se va
destinde, se va des/cărna în moarte”.

Nu trebuie trecută cu vederea înzestrarea
poetului cu o acuitate stilistică salvatoare, o
vocaţie contemplativă de natură estetică -
înainte de a deveni (prin autenticitatea
exerciţiului său) metafizică.

Această gingăşie şi bucurie a trăirii lumilor
înfăptuite în splendoarea detaliului fac parte
din ingredientele esenţiale ale poeticii lui
Marian Drăghici. În „lumină, încet”, poemul
care dă titlul antologiei, rafinatul stilistic e
concentrat spre structura sa internă, care
reuşeşte într-adevăr performanţa unei
iluminări paradoxale a textului – tema
metafizică, venită ca rezultantă a autenticităţii
contemplative, fiind doar sugerată: „e vremea
un cristal să ai în minte/o absenţă plină de
lacrimi/unica răsucire în somn -/a inimilor
prea vioaie/7 marea printre ramuri
albăstrind arsura/unei voci din afara
danturilor/şi lumină, atât/cât ai aprinde un
pai pe ape” (pag. 29).

Şirul poemelor cu titluri de o înaltă
expresivitate continuă: „,matroană cu
pălmuiri”, „ajunge acest hatâr pentru
diavol”, „leagănul pisicii. O cantinelă”. ,
ş.a.m.d.

În toate acestea, zac bine încrustate versuri
de o plasticitate înaltă, în care detaliul
cotidian îşi dezvăluie, printr-o autentică
iluminare, înrudirea sa de regn metafizic cu
lumea lipsită de atribute, la care de fapt poetul
tânjeşte şi aspiră : „aşa mi-am făcut datoria,
am mers/până la capătul disperării fără să
mă anunţ/…/mai explicit nu pot fi./ajunge
acest hatâr pentru diavol” (pag. 31).

Decupajele expresioniste sunt admirabil
aşezate în acest tablou nici violent, nici fad,
alcătuit cu atenţie de poetul care în fond duce
mesajul propriei biografii – una purtătoare a
unei eschatologii personale, a unicului adevăr,
de nerecunoscut în lumina orbitoare a
teribilelor evidenţe.

Zăbovirile cititorului pe aceste decupaje vor
fi însă adevăratul ospăţ stilistic, unul modern,
strălucitor, echilibrat plastic, în care miza
metafizică e formal secundă, născută din stări
şi lucruri şi nu instituită: „pescuitor în ape
tulburi(ai acelor bănuţi?)/îmi ameninţa
existenţa prin aceea că deţinea la
perfecţie/arta dedublării, a empatiei/ şi-ar fi
putut trece la nesfârşit/drept eu în lumea
neatentă./ stâlp de familie bau-/bau tatăl-
mama a doi copii/două fetiţe/ spălător
concentrat de rufe,de vase/ de scări
interioare, în melc/” (dublu portret cu
mustăţi de motan faustic”(pag. 37).

Poetul se află deja în lumina orbitoare a
evidenţelor, moneda de schimb în această
încercare stilistică e propria biografie („unul
care ar fi putut trece drept eu în lumea
neatentă”), „mai explicit de-atât nu voi fi”,
„ajunge acest hatâr pentru diavol”.

Nu vom căuta să dezvelim teme, asta fiind
o probă inutilă, devreme ce poemele lui
Marian Drăghici se bucură de capacitatea
aceea nativă a reflectărilor/stărilor multiplu-
semantizante. Bucuriile acestei poezii vin din
lectura eliberată de aceste (fade de cele mai
multe ori) interpretări.

Trebuie totuşi remarcat că – mai ales pe
măsură ce avansezi în antologie, iar aceasta
se poate datora în egală măsură unei
intenţionalităţi (care poate fi şi inconştientă)
auctoriale - temele mari, universale, care
obsedează natura alungată a omului în genere,
cum sunt moartea, iubita, condiţia identităţii,
capătă gravitate şi devin mai explicite.

De la „poate că totuşi există /ceva mai real
decât neantul domnule Beckett/iubirea unei
femei ce nu mai este/moartea nu ne-a
despărţit, nici uitarea)/şi de care şi se face
deodată dor la modul că /ai pleca de pe
pământ” (din poemul „ceva mai real decât
neantul”), la „Doamne, îndepărtează de la
mine păhăruţul acesta/în care a scuipat deja
mortea/în care moartea şi-a scuipat
dintele”/…/ încă nu este totul pierdut” (din
poemul „nimic decât poezia, peştele mistic &
femeia lui Iov”), tensiunea biografică (mai
degrabă o exacerbare existenţială) este în cote
crescute.

În „salonul refuzatulu” – o haltă
indispensabilă în biografia Poetului, poate o
condiţie nativă a acestuia - lumea cotidiană e
fixată într-o deplină contingenţă; poetul îşi
„pune casa” în te miri ce colţişoare biografice,
vieţuind acolo aproape metempsihotic:
„scuipă pe jos în aşa hal de casă/aprinde
lampa şi tace/lampă metafizică, tăcere şi mai
şi”(pag. 78).

În „lunetistul” (care „se ascunde”), Raiul
din care a plecat omul alungat - exilul originar
fiind trauma matricială a oricărei biografii
personale – e o „tufă originară cu flori şi
păsări, cu clopote şi biserici,etc”.

În acelaşi raţionament paradigmatic, în
„Caracal, Sighişoara mea”, care este unul
dintre cele mai spectaculoase poeme ale
biografiei acestea adamice, paradoxale, Poetul
parcurge drumul originar al omului alungat,
care tânjeşte după recunoaşterea Tatălui, în
fond.

De la Motanul Garabet, care „merge pe ape
după inspiraţie”, la acel „la patru ani aveam
un înger”, viaţa se detensionează
metempsihotic în detalii: „mama lui de
lunetist, să-l aşteptăm undeva/zi de zi să-l
aşteptăm chiar aici/în restaurantul casei
monteoru/bând, fumând, înjurându-l pe
lunetist/până când bestia asta
înspăimântătoare/îşi va face apariţia într-o
seară/cu pălărie neagră, baston, ochelari
infraroşii/va intra pe uşă, va spune bună
seara caracal sighi/şoara mea”.

Iar între timp, exilul omului adamic în
propria biografie, căderea omului alungat
continuă: „Încă din timpul vieţii mele(n. 1953-
m.2009)/am decăzut scriind versuri” (din
poemul „ukulele”).

În fine, antologia se încheie cu poemul
intitulat „Ierusalim”, în care tema căutării
propriei identităţi şi a unei eschatologii
salvatoare pare să îşi consfinţească locul
central pe care şi l-a revendicat pe tot
parcursul acesta poetic: „Doamne, du-mă la
Ierusalim/cântând dintr-o armonică roşie
lucitoare”. Un Ierusalim în care femeia/ca o
alter-condiţie, androginică, a singularului
Adam/ dă măsura rătăcirii în propria
vitalitate şi biografie, această înfricoşătoare
energie labirintică fiind de fapt condiţia
exilului, alături de aceea a condamnării în
digestie - temă care revine aici ca pâine
rituală: „toate turtiţele copilăriei le-am
cerut/cu gândul la ierusalim, ca merinde de
drum/…/ şi iată-mă acum bărbat
matur/călcând prin scuipaţii de la bucur
obor/ieşind până la colţ să cumpăr pâine
turcească/în loc de turtiţe pentru drum” (pag.
111).

PS: S-a întâmplat ca puternica antologie al
lui Marian Drăghici să şadă în bibliotecă
alături de un volum de proze al lui Max
Blecher – vecinătate în primă instanţă pur
întâmplătoare, dar care pare a îi face bine şi
care nu îl copleşeşte defel; de acolo, continuă
să transmită semnale estetice, dând impresia
că e capabilă să secreteze încă pentru o lungă
perioadă de timp un soi de poeticitate rafinată
şi intensă, anunţându-ne că ne aflăm în faţa
unui product pregătit să reziste în
postumitate, să îşi proiecteze acolo un viitor
de care poate avea grijă singur.

Horia Dulvac
Poetul spre Ierusalim, „cântând dintr-o armonică roşie”

Pe măsură ce
avansezi în
antologie ...
constaţi tot
mai puternic
că întreaga
construcţie
poetică e o
vastă, trans-
raţională
soluţie
biografică, în
care totuşi
elementele
plastice pe
care se
mizează sunt
cele ce ţin de
lumea poeticii
cotidianului.

* Marian Drăghici,
„lumină încet”,
ed. Tracus Arte, Buc.,
2014
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“simtă”
emoţional, “cu

sângele şi cu
trupul”, ce
înseamnă

trăirea
mistică,

suprafirească,
ce ne conduce

la unirea cu
Hristos...

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea,
după Conciliul de la Trident, la nivelul
iconografiei occidentale se constată o mutaţie
de interes, în special în ce riveşte
reprezentarea sfinţilor. Dacă până atunci,
urmând revoluţiei picturale operate de Giotto,
accentul cădea pe scene şi compoziţii
referitoare la viaţa pământească a sfinţilor, la
dimensiunea lor (uneori prea) umană, după
această dată se trece la reprezentarea
raportului lor cu divinitatea, a experienţelor
lor mistice, la zugrăvirea viziunilor extatice. Se
trece, aşadar, de la o structură compoziţională
pe dimensiune orizontală, centrată în special
pe episoade din viaţa pământească a eroilor
credinţei, la o dimensiune verticală,
prefigurând ceea ce va reprezenta, în veacul
viitor, viziunea fericită a slavei lui Dumnezeu
împărtăşită sfinţilor. În această perioadă,
pictura religioasă încearcă să surprindă, în
minime detalii, elementele esenţiale ale
experienţei extatice: să prezinte sfinţii în
clipele lor de extaz. Tematica este, deci, aceea
a reprezentărilor mistice, ale divinităţii şi
lumii fericite de dincolo, a “levitaţiilor” şi
imponderabilităţii, totul garnisit
compoziţional şi cromatic într-o bogăţie fără
egal, specifică artei baroce.

De fapt, sfinţii, “cu ochii ridicaţi la cer”, îi
ajută pe oameni să “simtă” emoţional, “cu
sângele şi cu trupul”, ce înseamnă trăirea
mistică, suprafirească, ce ne conduce la unirea
cu Hristos; iar aceasta trebuie să fie, fără
îndoială, prerogativa devoţiunii celei mai
autentice şi profunde. Acestea erau, de altfel,
recomandările iezuiţilor privitoare la
funcţiunile pedagogice ale artei sacre.

Cum se poate constata cu uşurinţă, în acel
secol de Contrareformă, arta re-devine un
instrument pedagogic. Biserica Catolică
devine, în această perioadă, marele protector
şi mecena al unor opere de incontestabilă
valoare artistică, opere care, pe de altă parte,

sunt şi purtătoare ale mesajului eclesiastic
stabilit. Artiştii timpului vor trebui să se
măsoare cu o tematică de acest fel,
reprezentând – în pictură şi sculptură, în
desfăşurarea unor proiecte scenice uneori de
mare anvergură – subiecte şi imagini specifice,
precum extazul mistic, viziunea supranaturală
a realităţilor de dincolo de lumea aceasta a
simţurilor, apariţii extraordinare, fenomene
suprafireşti, asumpţiunea întru slavă a
sfinţilor.

În acest context se inserează şi tema “răpirii
Apostolului Pavel la al treilea cer”, episod
oarecum ignorat de arta medievală, dar care
revine în forţă, începând mai ales cu secolul al
XVII-lea, în contextul cultural-artistic creat de
Contrareformă. Acest episod este anunţat de
Pavel însuşi, în “Faptele Apostolilor” (22,17):
“În timp ce mă rugam în templu, am fost răpit
în viziune” (sau vedenie sau extaz), scenă
descrisă ulterior în Epistola a doua către
Corinteni: “Cunosc un om în Hristos care
acum paisprezece ani – dacă era în trup sau
era în afară de trup nu ştiu, Dumnezeu ştie – a
fost răpit până la al treilea cer” (12,2). Tema
răpirii se opune oarecum aceleia a căderii de
pe cal, în momentul convertirii Apostolului, pe
drumul Damascului. Prin urmare, această din
urmă scenă devine tot mai rară după Conciliul
din Trident. În schimb, aceea a răpirii
Apostolului la al treilea cer devine privilegiată.
Pictorii îl reprezintă pe Pavel “în trupul său”,
chiar dacă el spune că nu ştie dacă a fost răpit
în trup sau în duh. Scena îl prezintă pe Apostol
ca “răpit la cer”, asemeni lui Ilie, un fel de
“înălţare” sau “ascensiune”, ori chiar
“asumpţiune” la cer, între îngeri.

În Oratoriul Companiei Credinţei Catolice,
zisă şi Compania Sfântului Pavel (de la numele
sfântului protector), fondată în 1563 la Torino,
există o pictură pe pânză realizată de pictorul
francez Charles Dauphin. Aşa cum atestă
inscripţia aşezată în josul imaginii, acesta din

urmă reprezintă răpirea Sfântului Apostol
Pavel la al treilea cer, pentru a-L contempla pe
Cel Vechi de Zile. Apostolul, susţinut de îngeri,
este ridicat în înalt şi pare să fie cufundat într-
o contemplaţie mistică “în oglindă”. În partea
de jos a compoziţiei, îngerii susţin o carte
deschisă, pe care e aşezată o sabie, simbol
devenit comun în iconografia Sfântului.

Oglinda face referinţă la cele afirmate de
Apostolul Pavel în Prima Epistolă către
Corinteni, referitor la imposibilitatea, în
lumea aceasta, de a scruta adâncurile tainei lui
Dumnezeu: “Acum noi vedem în ceaţă, ca într-o
oglindă; atunci însă vom vedea faţă către faţă”
(13,12). Scena pare “mişcată” de o adiere de
vânt, care ar vrea să simbolizeze prezenţa
Duhului Sfânt, în al cărui har este cufundat
Apostolul.

Tabloul este oarecum asemănător celui al
lui Nicolas Puossin, conservat la Louvre şi
realizat pe aceeaşi tematică între anii 1649 şi
1650, şi care a stat la baza a numeroase còpii şi
reproduceri răspândite în toată Europa. În
acest tablou, realizat pentru poetul Paul
Scarron, amicul său foarte devotat
Apostolului, Poussin îl reprezintă pe Pavel
depunând sabia peste cartea deschisă, înainte
de a se înălţa la cer. Împreună cu Pavel, se
înalţă la cer trei îngeri însoţitori, simbol al
celor “trei stări de har” sau graţie despre care
vorbeşte scolastica, adică graţia
premergătoare, cea concomitentă şi cea
triumfătoare. Apostolul prezintă un picior
oarecum lăsat în urmă, semn al înclinării spre
păcat, în timp ce acela susţinut de îngeri
înseamnă ajutorul pe care îl primim din partea
harului în clipa în care stăm să săvârşim un
păcat. Şi acest tablou al lui Puossin, ca şi unele
compoziţii pe aceeaşi temă ale lui
Dominichino, sunt inspirate, cu siguranţă, din
“Viziunea lui Iezechiel” a lui Raffaello, păstrat
la Palazzo Pitti din Florenţa.

Iuvenalie Ionașcu
Sfântul Pavel:

extaz sau răpire până la al treilea cer

Biblioteca de filosofie

Aroganţa într-o interpretare jungiană
Cartea cu titlul incitant Istoria aroganţei

(trad. de Anca Irina Ionescu, Ed. Herald,
Bucureşti, 2014) de Luigi Zoja este scrisă sub
forma unor meditaţii ceea ce presupune
continuitate în discontinuitate, accentul
căzând pe prima. Ea se subintitulează
Psihologia şi limitele dezvoltării. Dintr-o
perspectivă junghiană, autorul italian îşi
propune să determine aspectele abisale,
inconştiente ale creşterii aparent nelimitate a
civilizaţiei occidentale. Lucrarea
reconstruieste mitologia, istoria şi filosofia
greacă antică prin conceptul de depaşire a
limitelor hybris, proiectând apoi rezultatul
cercetării asupra întregii istorii occidentale
până în contemporaneitate.

Dorinţa nemăsurată era considerată de
către greci adevăratul păcat şi de aceea ei au
căutat mereu să-i pună stavile. Mitologia
greacă, cu zeii săi antropomorfi dar şi legile
cărora până şi aceştia le erau supuşi sunt
expresii ale temerii grecilor arhaici de a
încălca anumite limite considerate inerente
condiţiei umane. Începând cu secolul al V-lea
î.e.n., secolul de aur al Atenei, apare o
mentalitate nouă, stimulată şi de victoriile
militare asupra perşilor, dispusă la o cucerire
nelimitată de teritorii geografice şi ale
cunoaşterii care s-a prelungit, intensificându-
se, până astăzi. Consecinţele le vedem în criza
ecologică, economică, dar şi în maladii psihice

precum nevroze, psihoze, depresii sau
anumite boli organice de care suferă mai ales
omul occidental. Conform lui Zoja, soluţiile
economice sau politice la astfel de probleme
nu pot fi eficiente deoarece nu ţin cont de
dimensiunea psihologică. Limitele dezvoltării
umane nu consitituie doar o problemă
tehnică, ci poate în primul rând una
psihologică, motiv pentru care rapoartele şi
soluţiile ştiinţifice, oricât de documentate, nu
sunt convingătoare. Aceasta este teza cărţii
susţinută printr-o analiză a funcţiilor mitului,
tragediei, filosofiei şi înţelepciunii în
antichitatea greacă. Mai ales mitul avea
funcţia de a exorciza dorinţele de putere
nelimitate, iar tragedia atenua spaimele şi
sentimentele de vinovăţie prin reprezentarea
hybrisului eroului. Pe de altă parte,
înţelepciunea caută să afle măsura în toate
prin raportarea la zei a căror uzurpare era
chiar esenţa hybrisului. Toate contribuiau la
acceptarea condiţiei muritoare al cărei sens
era dezvoltarea firească a propriilor
posibilităţi ale fiecărui individ şi nu inducerea
arbitrară a altora noi, străine. Educaţia,
paideia, chiar aceasta însemna. Astăzi suntem
lipsiţi de aceste mecanisme compensatorii şi
totodată de apărare şi de aceea în planul
conştiinţei credem în mitul creşterii nelimitate
în toate domeniile, dar în inconştient suntem
marcaţi de vinovăţie şi de teama de pedeapsă

pentru încălcarea limitelor. “Nerespectarea
limitelor, scrie Luigi Zoja este în primul rând
un act inconştient, un reflex străvechi: o
perversiune care a prins rădăcini în
inconştientul colectiv al Occidentului, din
momentul în care mintea grecilor antici,
electrizată de intuiţia propriilor posibilităţi, s-
a transformat din modestă în arogantă”.
(Aroganţă vine de la ad-rogare, “a cere, a
pretinde pentru sine”).

Ce se poate face împotriva sentimentelor de
vinovăţie şi angoasei ce ne bântuie
inconştientul? Autorul răspunde rezumând o
poveste a lui Tolstoi, De cât pământ are
nevoie un om?, a cărei morală este că goana
nebunească după mai mult duce la moarte.
Dar până şi moartea este medicalizată,
muribundul devenind din subiect purtător al
unui mesaj simbolic, un obiect al investigaţiei
medicilor, supus tehnologiei. Totul devine
“omenesc prea omenesc” cum spunea
Nietzsche, profetul tragic al morţii lui
Dumezeu, aşa că nu e deloc sigur că singuri
ne-am mai putea salva. Dimpotrivă, spune
Zoja, riscăm să avem o grămadă de jucării
hipertehnicizate şi să nu mai avem apă. Voi
încheia cu un citat care, precum multe pasaje
din carte, are şi valoare aforistică:
“Cunoaşterea care ignoră orice limite devine
dependenţă; existenţa care vrea să ignore
moartea devine o nevroză a vieţii”.

Leonid Dragomir
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5. „SÂMBURUL LUMINII”

Nemurire
înseamnă,
stricto sensu:
ne-murire,
adică a trăi
fără moarte
un ciclu
cosmic, o
vecinicie, vezi
condiţia
Zburătorului
din Călin.
Nemurie, însă,
înseamnă
neimplicare în
ciclul viaţă-
moarte,
existenţă în
afara acestui
ciclu, în
vecinicul
repaus. Ar fi
chiar numele
lui Hyperion:
Cel-pe-
deasupra-
mergător. Or,
el îşi oferă
tocmai acest
nimb al
nemurii –
pentru o oară
de iubire,
pentru o
vecinicie, un
ciclu cosmic.

Printre locurile mai dificile din poezia
antumă eminesciană mi se pare interesant de
discutat, în contextul acesta al metaforei
luminii, şi poziţia virgulei după primul vers
din Rugăciunea unui dac. Punctuaţia poeziei
eminesciene oscilează de la editor la editor –
iar în cazul ediţiilor Maiorescu, cele 11 pe care
le-a îngrijit criticul, sunt schimbări şi reveniri
notabile. Practic, ediţiile Maiorescu n-au fost
niciodată strânse la un loc – până la efortul lui
Şerban Cioculescu din anii ’7o ai secolului
trecut – iar Biblioteca Academiei Române este
singurul spaţiu unde se păstrează toate astfel.
Se ştia sau, mai bine zis, se bănuia că sunt
diferenţe între ele – dar nu fuseseră semnalate
ori inventariate. În perioada interbelică este
celebră polemica Ibrăileanu – Lovinescu:
criticul de la Viaţa românească semnalează
zeci de greşeli în ediţia pe care o scoate
Lovinescu din poeziile lui Eminescu – iar
acesta din urmă răspunde senin că n-a făcut
altceva decât să reproducă ediţia Maiorescu.
Lucrurile au rămas îngropate în periodice, iar
ediţiile actuale din opera celor doi nu le
rezolvă ci mai mult le încurcă. Într-adevăr, din
confruntările noastre reiese că E. Lovinescu
foloseşte ediţia XI Maiorescu – iar Ibrăileanu
îl verifică după ediţia VI. Dialogul este
imposibil – fiecare dintre ei considerând că a
sa este ediţia cea corectă. A se reţine însă:
ediţia lui Lovinescu are şi greşeli proprii (de
tipar, de neatenţie) adăugate celor din ediţia
XI Maiorescu pe care se bazează. Punctuaţia,
însă, nu se abate de la cea stabilită în această
ediţie de către Titu Maiorescu. Vom găsi,
astfel, cele două versuri din Rugăciunea unui
dac cu această virgulă între ele: Pe când nu
era viaţă, nimic nemuritor, / Nici sâmburul
luminii de viaţă dătător,…. Ibrăileanu însuşi
are la fel, ca şi G. Călinescu, C. Botez,
Perpessicius – şi astfel a trecut textul spre noi,
unde-l regăsim cu această virgulă la finalul
primului vers în antologii, ediţii de consum,
manuale şcolare etc.

Chestiunea este că în primele patru ediţii
ale sale Titu Maiorescu nu pune această
virgulă – şi că tot fără virgula respectivă a fost
publicat poemul de către Eminescu însuşi în
„Convorbiri literare”, 1 septembrie 1879.
Merită să insistăm, comparând textele. În
discuţie intră regimul verbului. Textul nostru
presupune, conform virgulei, repetarea: pe
când nu era viaţă, pe când nu era nimic
nemuritor, pe când nu era nici sâmburul
luminii cel dătător de viaţă… Este o înşiruire
de descrieri. Dacă revedem, însă, textul din
„Convorbiri literare” şi din primele patru ediţii
Maiorescu, şi dacă accentuăm nici, conform
punctuaţiei, un asemenea enunţ: Pe când nu
era viaţă, nimic nemuritor / Nici sâmburul
luminii de viaţă dătător presupune
desfăşurarea următorului raţionament: pe
când nu era viaţă, pe când nu era nimic
nemuritor (şi) nici sâmburul luminii (nu era)
de viaţă dătător. Accentuarea adverbului nici
în fluxul recitării atrage verbul lângă el. Se
schimbă, astfel, cam totul – pentru că, tot
gramatical, expresia „de viaţă dătător” nu mai
este atribut pe lângă „sâmburul luminii” – ci
nume predicativ. Cu alte cuvinte, sâmburul
luminii era, exista – dar nu era de viaţă
dătător. Dar… aceasta este chiar logica poeziei
şi sensul cosmologiei eminesciene. Sâmburul
luminii este arheul, şi nu se poate imagina
(concepe) momentul de dinaintea existenţei
sale, lumina categorială nu poate să dispară
din univers – ori nu se poate să nu fi fost
cândva: în starea de arheu ea este eternul
însuşi. Pentru a deveni, însă, dătător de viaţă,
trebuie mai întâi să existe moartea în univers.
Cosmogonia începe, aşadar, cu moartea, aşa
cum ziua începe cu noaptea. Dacul din acest
poem îşi imaginează, însă, situaţia când nu era

moarte şi nemurire, adică creează acest cuplu
de contrarii. Dar pare oarecum absurd: cum să
nu fie nici moarte nici viaţă fără de moarte
(nemurire)? – Iar între ele, nici sâmburul
luminii să nu fie (încă) dătător de viaţă?

Să consemnăm, deocamdată, situaţia
textului în manuscrise – făcând observaţia că
acestea nu ne vor da niciodată ultima soluţie,
ci doar o sugestie. Manuscrisul 2306 1 ne dă
tiparul acesta: Pe-atunci nu era moarte, nimic
nemuritor / Nici sâmburul luminii al lumei
Domnitor. Iarăşi: sâmburul luminii era, dar
nu devenise încă al lumii Domnitor. Tiparul
acesta mental justifică pe deplin forma
definitivă din Convorbiri literare şi din
primele 4 ediţii Maiorescu. Surpriză, însă:
manuscrisul 2260 2, unde poemul este intitulat
Nirvana, are virgula dintre cele două versuri.
Ea este vizibilă şi în facsimil, deşi cam greu.
Acelaşi manuscris subliniază cu o linie simplă
cuvintele azi, mâne, ieri, totdeauna. Textul
din Convorbiri nu le subliniază, cel din ediţiile
Maiorescu păstrează cu cursive azi, mâne,
ieri, la care adaugă unul şi totul din versul
următor. Vedeţi câte complicaţii… Titu
Maiorescu are, în plus, de la ediţia a IX-a în
sus, în loc de Căci unul erau toate şi totul era
una – Căci unul era toate… (îl urmează numai
G. Adamescu, Murnu şi deja amintitul E.
Lovinescu; este o lecţiune cu implicaţii
filosofice, de aceea a avut prestigiul ei – dar
nu-i aparţine lui Eminescu) – aşadar,
subiectul devine unul, el era (nu toate, nu ele
erau unul). Vom concluziona: întrucât textul
definitiv, cel din Convorbiri literare, nu preia
sublinierile din manuscrisul Nirvana, este
logic să presupunem că acest text definitiv
refuză şi virgula după primul vers. În plus,
tiparul mental din manuscrisul anterior este
autoritar. Acea virgulă putea fi pusă de
altcineva în manuscris – sau de Eminescu
însuşi, într-o fază de studiu a formelor.
Trebuie să păstrăm ultima sa voinţă expresă,
cea din prima publicare a poemului, aşa cum a
făcut Titu Maiorescu în primele patru ediţii ale
sale. N-avem decât să „gândim realul”, cum ne
spune Parmenide, adică să ne sfărâmăm cu
gândurile ca să aflăm ce a vrut să spună
poetul, în loc de a introduce virgule în text
pentru a induce un sens logico-didactic

În ceea ce mă priveşte, ca editor, păstrez
textul din „Convorbiri” şi-l înţeleg în contextul
interpretării aurei luminii din Luceafărul.
Este vorba, însă, de textul Luceafărului
publicat în „Almanahul România Jună”, cu
destule diferenţe faţă de ediţiile Maiorescu, şi
chiar faţă de „Convorbiri literare”; dar
„Almanahul” are girul lui Eminescu pentru că
poetul l-a ales – şi este credibil pentru că, într-o
notă din introducere, redactorii declară că vor
respecta scrisul autorilor. Avem, aşadar, acest
happax legomenon (cuvânt folosit o singură
dată în opera cuiva) la Eminescu, în discursul
lui Hyperion către Demiurg: Reia-mi al
nemurii nimb / Şi focul din privire… Am mai
spus-o: de 10 ori, de 20 de ori treci peste text
şi nu sesizezi diferenţa, citeşti cum ţi s-a fixat
în memorie: „al nemuririi nimb”. Este vorba,
însă, de nemurie: nu e greşeală de tipar,
pentru că ar fi trebuit să cadă două litere, nu
una. Termenul este preluat întocmai de către
revista „Dunărea” din Brăila, unde Al. Djuvara
republică Luceafărul în iunie 1883, după
„Almanahul România Jună”. Trebuie luat în
consideraţie – deşi nu se regăseşte nici în
„Convorbiri literare” (unde, însă, poemul a
fost publicat în iulie 1883, fără ştirea şi voinţa
lui Eminescu ieşit din viaţa publică la 28 iunie
1883) nici în manuscrise (cât am putut să
consultăm şi să descifrăm din imensitatea
manuscriselor la Luceafărul) – nici, desigur,
în ediţia princeps; vom reveni asupra
cuvântului. Eminescu creează, pare-se,

dubletul „nemurie / nemurire”, asemănător
întrucâtva cu dubletul din limba germană
„umsterblich / unsterblich” (dl. Dan Pop ne
atrage atenţia asupra acestui lucru, motiv
pentru care-i mulţumim). Ca să fie mai
categoric, el putea folosi în genitiv forma cu
trei i: al nemuriii nimb; era mai bine, dar nu
obligatoriu. Amintim forma de gerunziu la
Creangă: nemurind. D-na profesoară Elena
Popescu nu atrage atenţia că Eminescu are, în
„Geniu pustiu”, termenul visărie în
concurenţă cu visătorie (asemenea semnalări
sunt extrem de importante şi nu putem să le
mulţumim îndeajuns prietenilor care ni le fac:
dicţionarele nu le conţin, iar noi am investigat,
pentru nemurie, doar manuscrisele
Luceafărului). Este, deci, un posibil compus
eminescian, nicidecum greşeală de tipar.

Nemurire înseamnă, stricto sensu: ne-
murire, adică a trăi fără moarte un ciclu
cosmic, o vecinicie, vezi condiţia Zburătorului
din Călin. Nemurie, însă, înseamnă
neimplicare în ciclul viaţă-moarte, existenţă în
afara acestui ciclu, în vecinicul repaus. Ar fi
chiar numele lui Hyperion: Cel-pe-deasupra-
mergător. Or, el îşi oferă tocmai acest nimb al
nemurii – pentru o oară de iubire, pentru o
vecinicie, un ciclu cosmic. În vecinicie el îşi va
pierde, virtual, numele, va deveni Cătălin,
nume pereche a celei alese. Cosmogonia
eminesciană nu poate fi înţeleasă deplin fără
această dihotomie „eternitate–vecie”,
eternitatea însemnând o înşiruire infinită de
vecii.

Eminescu poate crea dubletul nemurie /
nemurire, dar nu creează corespondentul
pentru nemuritor. În Rugăciunea unui dac,
însă, când spune că nu era nimic nemuritor
lucrurile se explică: ne fiind moarte, nu era
nici nemurie nici nemurire. Dacul se
raportează la începutul începuturilor, nu la
segmentul unei vecinicii (situaţia lui
Hyperion), ci la starea de dinaintea primei
vecinicii.

Punctuaţia simplifică nepermis de mult,
face textul simplist, nu simplu. Uneori, însă,
ea se combină cu schimbarea unor cuvinte.
Iată cum este textul în „Almanah”: Tu-mi cei
chiar nemurirea mea / În schimb pe-o
sărutare; / Dar voiu să ştii asemenea / Cât te
iubesc de tare ; // Da mă voi naşte din păcat,
/ Primind o altă lege / Cu vecinicia sunt legat,
/ Ci voiu să mă dezlege. Discută Hyperion cu
Cătălina în visul ei. Hyperion îi oferea
Demiurgului „nemuria” – în timp ce Cătălina
îi cere „nemurirea”, sunt paliere diferite ale
ideii. Altfel, este firesc: fata îi cere Fii muritor
ca mine, ea înţelege că are în faţă un Zburător,
cum este Călin, şi-i cere să renunţe la ne-
murirea sa într-o vecinicie, să trăiască
omeneşte între oameni. Hyperion nu este,
însă, un Zburător, un „înger căzut” – sau, cel
puţin nu este încă. El asta vrea de la Demiurg,
o oară de iubire, o vecinicie, o dată cosmică de
nemurire (condiţia acestor îngeri îndrăgostiţi
în poezia lui Eminescu este oarecum aceeaşi,
de la Înger şi Demon până la Atât de fragedă).
Fata îi cere, însă, mai mult – chiar această
nemurire. El constată, aşadar, în acest
raţionament interior, că ar avea parte de o
cădere în trei trepte, îşi va pierde mai întâi
nemuria, adică aura eternităţii pentru a intra
în nemurire, adică într-o vecie, într-o oară de
iubire – pe care o va pierde, de asemenea,
pentru a fi simplu muritor, om al pământului.
Urmează acest raţionament, pe care l-am
redat în prima punctuaţie, cea a
„Almanahului”. De la Maiorescu încoace, însă,
textul s-a modificat prin punctuaţie şi prin
regimul lui „Da”, adică noi avem astfel : Da,
mă voi naşte din păcat, / Primind o altă lege.
/ Cu vecinicia sunt legat, / Ci voi să mă
dezlege. Perpessicius are curajul unei
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Prin hordă se
explică

variantele
horgă și

horhă, iar
expresia a

umbla horha
înseamnă „a

umbla fără
rost pe horhe,
pe dealuri, pe

coclauri, a
rătăci prin

locuri
râpoase”.

În necropola de la Curtea de Argeș a fost
găsit, între altele, numele Udobă al unui fiu
de domn român despre care N. A.
Constantinescu în Dicţionar onomastic
românesc (= DOR), 338, spune că ar fi
cuvântul rus ХУДОБА cu sensul de
„posesiune”, explicabil prin slavul ХУДЪ
„prost” considerat ca „nume de exorcism dat
spre a îndepărta spiritul rău”. Sunt citate în
Dicţionar mai multe antroponime și nume
topice înrudite. Le prezentăm aici: un Ioan
Odobă, sec. al XVI-lea; un vatag la 1599, apoi
: Odoabă prenume, Odobul toponim,
Odobean din Hodobeni (sec. al XVII-lea),
Odobeni sat, Odobescu (scriitor),
Odobeasca sat, Odobești orașul și
Odobești, toponim. Ca probabil înrudit, este
citat numele Odobac (din nuvela Nucul lui
Odobac de Emil Gârleanu), Hodoba
toponim, Udob, Udoba (la 1330), fiu de
domn, Udoba Baniţa (sec. al XVI-lea),
Udobă Nan (la 1388) și numele cu afereză
Dobă Nan (la 1392); Doba sat, Dobești sat,
și „probabil” Doban; Dobul (în sec. al XVIII-
lea). Se trimite la Dobă (p. 261), unde este
citat numele Dobă Nan (anul 1407), care
reprezintă „scurtarea lui Odobă”.

Cu sufixele -oș și -ăș sunt citate numele
Doboș, Dobăș care ar fi explicabile prin ung.
dobos „toboșar”. Este citat și numele Duboș
din Moldova (sec. al XVI-lea). Nume din
această familie sunt prezente în numeroase
documente istorice, dar și în antroponime și
toponime.

Cum se vede, autorul DOR prezintă foarte
multe informaţii privitoare la numele Udobă
și la familia lui.

*
În cartea Limbă și istorie românească,

Timișoara, 2003, p. 190-194, m-am ocupat de
această familie de nume proprii și am
încadrat-o în sfera bazei lexicale hord/ord pe
care am prezentat-o pe larg.

Antroponimul Udobă/Odobă nu are nici
o legătură cu apelativul rusesc hudoba ori cu
vechiul slav hudŭ, cum spune autorul DOR.

Pentru a explica originea acestui nume, este
necesar să facem un scurt popas în istoria
cuvântului hord/hordă, pl. horde.

Când prezintă Ţara Ardealului, Grigore
Ureche scrie: „Iară pre la marginea ei sântu
alte ţări mai mici, carile toate de dânsa să ţin
și suptu ascultarea ei sântu:întâi cumu-i
Maramoreșul, di spre Ţara Leșască și Ţara
Secuiască dispre Moldova și Ţara Oltului
dispre Ţara Muntenească și Ţara Bârsei, Ţara
Haţagului, Ţara Aoașului și sântu și alte horde
multe, carile toate ascultă de Crăiia
Ungurească și să ţinu de Ardeal” (p. 124).

P. P. Panaitescu, autorul ediţiei Ureche din
1958, a explicat cuvântul h o r d e prin sensul
„ţinuturi deosebite”. Pentru cititorul obișnuit,
explicaţia este suficientă, dar lingvistul are
nevoie de un plus de clarificări.

Constatăm mai întâi că textul prezintă
forma de plural h o r d e a unui singular
hordă sau hord ca entopic, adică singularul
unui cuvânt prin care se denumesc forme de
relief. În al doilea rând, trebuie cunoscută
familia cuvântului. Iar în al treilea rând, ne
interesează originea lui hord/hordă.
Precizăm de îndată că dicţionarele nu cunosc
un apelativ hord/hordă și nici un plural
horde ca entopic. Însă, dacă învăţatul
cronicar îl folosește, este sigur că acest cuvânt
era în uz la jumătatea secolului al XVII-lea.

După o cercetare amănunţită, am constatat
că baza lexiclă h o r d/o r d , acum acoperită
de schimbări fonetice sau aproape dispărută, a
avut o largă circulaţie în limba română și că a
dat naștere la o familie cu numeroși
reprezentanţi bine cunoscuţi.

Baza lexicală h o r d/o r d a avut sensurile
„depresiunea înconjurată de înălţimi”, „râpă,
prăpastie, loc râpos, loc dărăpănat, loc cu
denivelări”, „coclauri”.

Prezentăm câteva nume proprii și apelative
din familia horde (pl.), cu precizarea că
aceste nume nu au nimic în comun cu
apelaativul hoardă „ceată, bandă”.

O localitate, azi dispărută, de lângă
Secășeni, zona Oraviţa, menţionată la 1358, se
numea Hord. Tot Hord, dar și Hărduţ (din
Hord, cu sufixul -uţ și cu o trecut la ă) sunt
nume de persoane, iar Hordulești este nume
al unui cătun în satul Tălagiu, ţinutul
Hălmagiului din Apuseni. Sunt menţionate
documentar numele fraţilor Ștefan, Vasile și
Ioniţă Hordilă din ţinutul Vasluiului și tot de
acolo este amintit numele satului Hordilești.
Prin hordă se explică variantele horgă și

horhă, iar expresia a umbla horha
înseamnă „a umbla fără rost pe horhe, pe
dealuri, pe coclauri, a rătăci prin locuri
râpoase”.

Sunt cunoscute și variante fără h- (iniţial),
de pildă Orda și Oardă, nume de persoane
sau și derivate cu sufixul -ob, adică hodob,
odob, (h)odobaie, (h)odobană, acestea cu
r preconsonantic disimilat.

Derivatul odob cu varianta udob stau la
baza numelui Odobă, Udobă.

Foarte interesante informaţii privitoare la
această mare familie lexicală găsim în cartea
Toponime românești care descriu
forme de relief de dr. Dumitru Loșonţi,
Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2000, pp. 165-168.
Autorul înregistrează în anchete directe
cuvinte precum hodoabă, hodobă,
hudoabă, odobă; hodoban, hodobană,
hudubană, odobană; hodobaștină,
odobaștină; hodobină, toate cu sensuri
identice sau apropiate: „vale, râpă, râpă
prăpăstioasă, albie de torent, văgăună,
viroagă, gaură între dealuri, surpături, loc
săpat de ploi, pantă”. În astfel de locuri trăiesc
și mari păsări de pradă, așa că dezvoltarea
sensurilor „pasăre răpitoare” sau „pasăre
monstruoasă” se justifică.

Încercările lui Dumitru Loșonţi de a explica
originea acestor cuvinte prin împrumuturi
(scr. udubiti „ a adânci, a cufunda”; scr.
udubina „adâncitură în pământ”) nu se
confirmă, dar admitem sugestia că pot fi
creaţii românești, fără a se indica și etimonul
presupus. Cu siguranţă că în sârbo-croată
acestea sunt împrumuturi românești.

Precizăm că de la apelativele menţionate s-
au creat nume topice după cum ne informează
autorul cărţii citate mai sus. Tot D. Loșonţi
înregistrează vb. a se hodobí „(despre
pământ) a se săpa, a se mânca, a se adânci din
cauza apelor de ploaie” (op. cit., p. 165).

Ord și hord în unele derivate au pierdut
sunetul r (alteori pe d) prin disimilare
consonantică.

Menţionez aici, în încheiere, că ord/hord
(ordă/hordă) reprezintă un nucleu lexical
autohton, deci o moștenire din limba traco-
dacilor. Prin schimbări fonetice și prin
derivare, acest nucleu a produs puternice
explozii lexicale, despre care vom vorbi și cu
alt prilej.

Ion Popescu-Sireteanu
Numele de persoană UDOBĂ

și alte cuvinte românești

emendări pe jumătate în ediţia sa din
1939: Da, mă voi naşte din păcat, / Primind o
altă lege / Cu vecinicia sunt legat, / Ci voiu să
mă dezlege. În ediţia a doua a sa, însă,
Perpessicius revine (1964) şi stabileşte textul
simplu pe care-l avem şi astăzi (prefer să re-
scriu, cu rugămintea de a se compara cu
atenţie) : Da, mă voi naşte din păcat, /
Primind o altă lege; / Cu veşnicia sunt legat,
/ Ci voi să mă dezlege. Aşa aveau, în perioada
interbelică, Ibrăileanu şi Călinescu – faţă de
care Perpessicius se despărţise preluând
punctuaţia mai curajoasă a lui C. Botez.

Or, pentru înţelegerea sensului „veciniciei”,
trebuie interpretată afirmaţia dintre virgule
care cuprinde versurile 2-3 în varianta
„Almanahului”, a lui C. Botez şi a lui
Perpessicius 1939: Primind o altă lege / Cu
vecinicia sunt legat. Rezultă că Hyperion
înţelege că va trebui să primească o altă lege,
şi anume una care-l leagă de vecinicie. În
punctuaţia noastră actuală (pornind de la
Maiorescu) se înţelege cam anapoda: mă voi
naşte din păcat, primind o altă lege – adică voi
urma legea omenească născându-mă din
bărbat şi femeie, o altă lege decât a mea. Este
redundant, simplist. Urmează, tot în textul
nostru actual: sunt legat cu vecinicia, ci merg
să mă dezleg (la Demiurg, desigur). Acest

„merg”, această hotărâre interioară puternică,
eroică, este întărită şi prin adverbul afirmaţiei
de la începutul strofei: Da, mă voi naşte din
păcat… Cu alte cuvinte, Hyperion a luat, deja,
hotărârea înaintea dezbaterii…

Numai că tocmai acest „da” nu este adverb,
nu are virgulă după el şi nu trebuia schimbat
din rostul lui. Am în faţă un text poetic similar,
pe care mă grăbesc să-l transcriu. Este poezia
Plouă… de G. Bacovia, prima publicare în
„Românul literar”. 3 Inutil să vă spun, stimaţi
cititori, că în ediţiile de azi ale lui Bacovia
această conjuncţie adversativă a devenit tot
adverb afirmativ, tot prin punerea unei virgule
după el / ea. Iată textul genuin: Da plouă cum
n-am mai văzut…/ Şi grele tălăngi adormite,
/ Cum sună sub şuri învechite ! / Cum sună în
sufletu-mi mut ! // Ah, plânsul tălăngii când
plouă! // Şi ce enervare pe gând! / Ce zi
primitivă de tină ! / O bolnavă fată vecină /
Răcneşte la ploaie râzând…// Ah, plânsul
tălăngii când plouă ! // Da plouă… şi sună
umil / Ca tot ce-i iubire şi ură / Cu-o muzică
tristă, de gură, / Pe-aproape se-aude-un
copil. // Ah, plânsul tălăngii când plouă ! //
Ce basme tălăngile spun ! / Ce lume-aşa
goală de vise ! / … Şi cum să nu plângi în
abise, / Da cum să nu mori şi nebun … // Ah,
Plânsul tălăngii când plouă ! Cum schimbă

lingviştii limba, cum schimbă ei poezia, cum
schimbă ţesătura de idei… Revenind la
Luceafărul lui Eminescu, amintesc că după
acest „dar…” interior al lui Hyperion poemul
continuă cu scena zglobie dintre Cătălina şi
Cătălin. Aici se reverberează tocmai cuvântul
nostru. Mai întâi în gândul lui Cătălin: Dar ce
frumoasă se făcu… – apoi în exclamaţia
Cătălinei: Da ce vrei, mări Cătălin ! – şi iarăşi
la ea: Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri… Se
poate vorbi de un adevărat complex al acestui
adversativ „dar” – pornit din dezbaterile de
gând, interioare, ale lui Hyperion şi prelungit
în viaţa vie a pământenilor. Cătălina reia,
psihologic vorbind, această marcă a gândirii
interioare a lui Hyperion ca pe o reminiscenţă
din vis. Să tai atâta ezitare, să topeşti atâtea
întrebări grele într-un da categoric, glorios,
cavaleresc – nu cred că este lucru tocmai
cuminte.

Am pornit de la lumină – şi am ajuns la
cuvinte şi punctuaţie. Este oarecum firesc:
trebuie să şi luminăm textul, nu numai să
căutăm termenul ca atare în el.

1 O.II,p. 75
2 O.II, p.81
3 G. Bacovia: Plumb, în “Românul literar”,

25 martie 1907
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M-au acceptat
și m-au
asimilat
tinerii
intelectuali ai
satului: elevi
și studenţi
neterminaţi,
care își
pregăteau
examenele și
ei. În
particular. În
vacanţa de
Paște, elevi și
studenţi! Și
cum toţi aveau
nevoie de
adeverinţe că
au prestat
muncă
voluntară în
folos obștesc,
au improvizat
o serbare la
care m-au
invitat și pe
mine. Domnul
Stănescu a
insistat să mă
duc.

Nu trageţi în dinozauri! Volumul 2 – Cazarma roșie

Recrutele VII
Sesiune de examene. Între probe, o caut pe

Sabina. Mă evită. Fuge de mine. Insist de parcă
ce s-ar întâmplat cu noi mi-ar fi dat vreun drept.
Dar sunt vinovat. De ce dracu am abuzat? Cum
de n-am putut să mă abţin? Monstru. Canalie.
Dar ea de ce nu s-a împotrivit? Și deodată, mă
înjunghie un gând. Dacă și-a găsit pe altul? Pe
alţii? Se poate orice! Drumul a fost deschis de
mine. Demon. Ea, copil fără prihană. Cale
deschisă spre pierzanie...

Istorie, geografie, zoologie, floare la ureche.
Domnul de latină, un bărbat jovial, își astupă
urechile. Cad și la franceză. Eșec total. Rătăcesc
prin crâng. Îmbrăţișaţi, un tânăr chipeș cu
Sabina. Ţine-mă, Doamne, să nu-mi pierd
minţile...

Un fel de boală a intrat în mine. Nu mai am
chef de nimic. Nu mai gătesc, nu mai am ce.
Post negru. O ceapă, o cană de apă. Câţiva
covrigi. Butoiul îmi face cu ochiul. Nu știu cât
am să mai rezist. Dar știu că dacă încep, nu mai
mă opresc. Aș fi pierdut. Mă clatin pe drum.
Noaptea visez mese copioase...

Înfulec pagini după pagini. Binomul lui
Newton. Teorema lui Pitagora. Legea
conservării materiei. Acuzativul. Ablativul.
Prezumtivul. Clopotarul slut de la Notre-Dame.
Lecturi în franceză. În latină. În miros de doagă
de butoi. De găinaţi de găină. De femei de la ţară
spălate numai pe jumătate. “Învăţaţi! Învăţaţi!
Învăţaţi!”. “Nu există drum pietruit care să ducă
la știinţă!”. “Cine are carte, are parte!”. “N-ai
venit pe lume ca să mori ca un bou!”. “Nu ne
scăldăm de două ori în același râu!”. “Navigăm
în apele comunismului.”. “Zarurile au fost
aruncate!”. “Să ne ajute Dumnezeu!... ”.

* * *
Gata cu desfătarea. Cu destrăbălarea. Mai

erau și altele de făcut pe lumea asta. Venisem cu
alt rost. Oricum, măcar să nu mor de prost. Am
închis fereastra. Dar asta m-a costat. Post
negru. Arest sever. Declinări. Conjugări.
Extragerea rădăcinii pătrate. Ridicarea la
putere. Cel mai mic multiplu comun. Salamul
de la prăvălie avea învelișul mucegăit.
Răsadniţe. Cu bălegar nefermentat. Strat de
pământ fertil. Geamuri solare. Lihnit de foame.
Nu pot să dorm. Mă perpelesc în pat. Mă
scarpin toată noaptea. Mă trezesc cu pielea
bășicată. Invazie de insecte. Ploșniţe. Căpuși.
Păduchi de găină. Îmi ghiorăie maţele goale.... A
fost odată... Parcă niciodată... Alta e azi
situaţia... Aici, la dispensar...

* * *
Vecina mea. Moașa. Singură în toată casa.

Mă invită la ceai. Din când în când, și tot mai
des, luăm masa împreună. Hrană rece. Nici ea
nu are timp de bucătărie. Ouă. Brânză. Lapte.
Murături. Prune uscate. Nuci. Pâine prăjită. Îi
aduc femeile din sat. Care vor să se pună bine cu
ea. Gravide. Lăuze. Mămici.

Muncește mult. Injecţii. Vaccinuri. Ventuze.
Vizite la domiciliu. Supravegherea fântânilor.
Despăducheri. Tratamente de râie. Mereu
așteaptă ajutoare. Primarul promite, dar nu are
de unde. Un doctor de prin împrejurimi vine,
dacă vine, de două ori pe săptămână. Cu
program de consultaţii și liste de dispoziţii.
Reţete. Dar unde potrivim noi mai mult este la
învăţătură. Se pregătește tot pentru medicină.

Nu știu dacă e frumoasă sau urâtă. Nu o
privesc ca pe o femeie. Sunt blocat. Mă domină
prin inteligenţă.

Și totuși, într-o seară, uit să mai plec.
Probabil că am făcut vreun gest nepermis. Mi-o
fi citit pofta în privire. M-am trezit dimineaţa în
patul ei. Singur. S-a dus să doarmă la mine.
Când s-a întors, m-a atins cu degetele pe obraz:

Băiatule, să fii cuminte, da?
Și n-am mai îndrăznit...

* * *
Mă întâlnesc în oraș cu domnul Necula.
Mergem la o bere?
De ce nu?
Uriașul satului. Cred că are peste doi metri.

Capul cât ciutura puţului. Pieptul cât un butoi.
Picioarele ca niște bulumaci. Labele ca de urs. Și

păros. I-am zis “omul zăpezilor” și porecla a
prins. Nimeni nu-I mai spune altcumva. A
terminat teologia și așteaptă o parohie. A mai
făcut și dreptul și filozofia. Inteligenţă
fenomenală. Înfulecă vreo 20 de mici și soarbe
3 ţapi de bere. Și mă îndeamnă să merg la o
adunare de tineret. Mă gândeam la un film. Dar
mă duc cu el.

Băieţi. Fete. O descopăr într-un colt și pe
Sabina. Nu ne vorbim. Mă tine la distanţă cu un
zâmbet de dispreţ.

Să nu ne lăsăm! Trebuie să ne mișcăm! N-am
venit pe lume să zăcem! E răspunderea noastră
să nu lăsăm ţara să se prăbușească!

O brunetă focoasă. Studentă la istorie, îmi
strecoară în ureche domnul Necula. Un
adevărat colocviu. Chiar așa este afișat,
simpozion de istorie… Fiecare este solicitat să-și
dea cu părerea. Tânărul care urmează la cuvânt
bate apa-n piuă cu Decebal și Burebista. Când
ajunge la Deceneu și la defrișarea viţei de vie, i
se cere să vină la “pașopt”. Dar tot despre vitejia
românilor amintește și vorbitorul următor.
Posada, Rovine, Călugăreni, Podul Înalt,
Mărășești, Ștefan cel Mare, cu 40 de războaie,
40 de biserici…

Dar ce facem? Ne culcăm pe laurii victoriei
strămoșești? i-o retează studenta brunetă.

Victorii care-au fost și care n-au fost? o
susţine o altă studentă

Tot băteam și băteam, dar ne retrăgeam!
Mircea i-a spulberat pe turci la Rovine, dar a
sfârșit prin a le plăti tribut chiar în copii. Mihai
i-a aruncat în mlaștină la Călugăreni, dar a fost
decapitat în Ardeal…

Și discuţiile s-au înfierbântat
Să lăsăm istoria cu ale ei.
Istoria o facem noi
Avem o viaţă de trăit!
Ne trăim aici pe pământ!
Suntem răspunzători pentru viitorul nostru.
Pe mâinile cui ne lăsăm ţara.
Suntem în stare să ne dăm viaţa pentru ea?

Dar mai aud și alte voci.
Acesta e un simpozion știinţific sau ce?
Ne afăm la un miting?
Suntem golani de mahala?
Și cum tăceam, tot timpul, se gândește cineva

să mă întrebe.
Tu ce părere ai?

Răspund fâstâcit:
Eu? Cu treburile mele.
Și care sunt treburile tale? mă interpelează

Sabina din colţul ei.
Acelea că nu vrei să le știi tu…
O știam sfioasă. Dar se ridică în picioare.

Cutezătoare. Acuzatoare
Fiecare cu treburile lui.
Ne înnecăm în ele.
Trăim la întâmplare.
Lăsăm timpul să alunece peste noi.
Turmă de oi sfâșiate de lupi!
Ei, dumneata?

Doamna blondă și indiferentă…
Eu?
Da.
Eu sunt cine sunt.
Ioana D’Arc? Ecaterina Teodoroiu? Ai fi în

stare să mori pe baricade?
Aș fi!
Mori?
Dacă vii cu mine.
Simplu. Peste rumoarea care se iscă,

deodată, glasul domnului Necula, bărbatu mare
cît o statuie.

Voi sunteţi urmașii Romei?
Tânărul de lângă Sabina o prinde de umăr

și-o sărută pe frunte. Rămân rezemaţi unul de
altul

* * *
Plec confuz. Mă despart de domnul Necula

pe trotuar fără niciun cuvânt. Fiecare pornește
ântr-o altă direcţie.

La fiecare pas, mă îndîrjesc tot mai mult
împotriva destinului meu. Mi-am cheltuit viaţa
în zadar. Anii cei mai frumoși. Îmi jur să nu
intru în politică. Singurul drum care merită să
mergi pe el, este acela de a-ţi pregăti o profesie
strălucită.

* * *
Mă aștepta primarul. A pus ceva la cale: să

mă pună lider la “Tineretul Sătesc”. Motivul:
sunt singurul din comună cu autoritate și
competenţă…. Nu pot să refuz. Mă simt dator
pentru încredere. Pentru locuinţa pe care mi-a
oferit-o. pentru prietenie.

Mă îndeamnă și gândul unui nou
experiment. Poate și atracţia spre putere. Sper
să nu-mi ia prea mult timp. Dacă voi vedea că va
abate de la drumul pe care m-am hotărât să
merg ca s-ajung unde vreau, am să mă retrag la
timp.

E plină ţara de așa ceva: Uniunea Tineretului
Muncitoresc, Uniunea Asociaţiilor de Elevi,
“Uniunea Studenţilor”, “Uniunea Femeilor”, ….
Mai trebuia și una a tinerilor de la ţară. La
Gherăseni, nu avea cine s-o înfiinţeze. S-o
conducă. M-au găsit pe mine. Încă un pas spre
colaborare. Spre dinozaurizare. Cu voia mea.
Aveţi dreptate! M-am făcut vinovat!

Dar când a început treaba, nu mi-a convenit.
Multă scriptologie. Multe instrucţiuni. Mult
timp pierdut. Ce n-aș da să scap? Dar dacă te-ai
prins în horă, trebuie să joci. Cum îţi cântă alţii.
Cel mai greu era că trebuia să umblu din poartă
în poartă ca să-i conving pe ţărani să se înscrie.
Nu înţelegeau ce este acea adeziune. Ce
avantaje aveau. Și mie îmi lipseau argumentele.
Dar primarul insista. Și nu știu de ce. El era
comunist. Iar organizaţia aceasta ţinea de
Partidul Frontului Plugarilor. Al lui Petru
Groza. Care a devenit șeful guvernului. Dar eu
îmi aduceam aminte și de o inscripţie scrijelită
cu un cui într-un closet din gară: “Voi, ce staţi
aici pe vine / Petru Groza vă susţine / deci,
măriţi producţia de rahat / pentru guvernul
democrat...”.

Nu-mi plăcea ce fac. Iar când a venit în
control și îndrumare unul de la judeţ, a pus
capac la toate.

Era Mitică Basamac. N-am putut să mai
suport. Îl cunoșteam de cum am venit în
Gherăseni. Era cel mai elegant tânăr din sat. Se
spunea că are zece costume de haine. Sacouri,
bluze, șepci, pantofi, băști, pulovere și
nenumărate perechi de pantaloni. Și se vâra
neinvitat în grupurile de tineri intelectuali. Cel
mai neisprăvit dintre ei. Se târâse prin câteva
clase de liceu, cu corigenţe și repetenţii. Se băga
în vorbă nesolicitat. Vorbea într-o avalanșă de
neologisme al căror sens nu-l înţelegea. Pocea și
cuvintele românești. Și nu se supăra când își
băteau joc de el. Poate că nici nu băga de seamă.
Una peste alta, era un personaj pitoresc și
amuzant. Porecla de Mitică Basamac, i se trăgea
din niște întâmplări care l-au făcut bogat:
mergea cu damigeana și cu cana în gară la
trenurile de soldaţi sovietici care se retrăgeau
după fronturile din apus. “Harașo – Harașo!”.
Eroii care au cucerit Berlinul plăteau bine
băutura care mirosea a alcool tare, pișca la
limbă, și luau foc gâtlejul și cerul gurii. Și a
strâns băiatul la bani de s-a pricopsit. Dar a fost
și destul de isteţ ca să-i investească. Așa că s-a
ales și cu o grămadă de ţoale. Și chiar cu o casă.
Și totul a mers strună până când niște cătane
mai vigilente l-au prins că umplea damigeana
cu apă de la pompa pentru locomotive. La o
vadră de apă, mai punea o cană de spirt medical
și o cană de zeamă de ardei iute, bine fiert.
Asortat cu câteva frunze de mentă și de
mătrăgună. L-au bătut până l-au lăsat leșinat la
marginea căii ferate ca pe-un câine de pripas.

Și nu știu cum făcuse de ajunsese acum
activist la Frontul Plugarilor, partidul unde era
lider și Romulus Zăroni, fost vătaf pe moșia
boierului Petru Groza, azi în guvernul lui, pe
postul de ministru al agriculturii.

Să-ţi bagi minţile-n cap! se răţoia la mine. Și
pune-te cu burta pe treabă!

Știi ceva? Nu primesc ordine de la un
bădăran ca tine.

Își frecă nasul roșu ca un moţ de curcan.
Roșii i se fac și urechile.

Te dau afară! zice, din trei timpi și patru
mișcări!...

Simplu. Îi trântesc hârţoagele în braţe.
Bagă-le în mă-ta, nenorocitule!


