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MOTO:
Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii
de bine, generozitate şi frumuseŃe, nici o
operă literară nu poate trăi fără ele. Puterea
pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o
întrebuinŃăm bine, încât în urma noastră arta
să devină mai bogată şi oamenii mai buni.
MAGDA ISANOS
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A FOST ODATĂ BUCUREŞTI...

...MAI ESTE OARE?
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ION MURGEANU:
A FOST ODATA BUCURESTI
A fost o vreme când Bucureştii rimau, din toate părŃile,
cu un singur cuvânt: amabilitate. RămăşiŃă sigură şi la
vedere a „Micului Paris”. Când întrebai pe cineva în
stradă despre ceva se adunau să-Ńi dea răspuns şi trei
persoane deodată: solicitudine. Când în transportul în
comun dacă urca o femeie, fie ea şi o fată, se ridicau
simultan trei bărbaŃi să-i dea loc pe scaun. A fost o vreme
când Bucureştii mai erau încă ai Bucureştenilor, oricâte
lovituri primiseră, oricâte prăbuşiri, în istoria lor recentă,
bucureştenii îşi Ńineau încă rangul de Capitală, de cel mai
mare oraş al României, cândva regale şi un timp, şi Mare.
Dar un oraş este ce cauŃi în el, de ce îl cauŃi şi ce vrei să
găseşti aici. E cunoscută aserŃiunea lui Marin Preda
conform căreia „Un Ńăran la Bucureşti va căuta alŃi
Ńărani.” Noi prima oară venisem la Bucureşti „să dăm la
teatru” chiar dacă… era la mijloc un „dacă” pe care
nimeni nu ar fi putut să-l treacă. Noroc că înscrierile se
terminaseră. Şi m-am întors de la Bucureşti plângând de
ciudă, şi cum se spune, cu amar.
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Depinde şi unde şi la cine tragi în Bucureşti de prima
dată. Aveam în Bucureşti o verişoară dinspre mama,
măritată cu un inginer; el tocmai devenise inginerul şef al
staŃiei de Radio România, cu sediul la Băneasa; multă
vreme când mergem la Băneasa mai putea fi văzută
eleganta construcŃie care adăpostise primul sediu al
Studioului de Radio Bucureşti-România. Cum ajunsese
soŃul verişoarei noastre până acolo părea, sau chiar a fost
un basm; îşi dovedise performanŃa în specialitatea lui de
inginer electrotehnic, mutând cu încă doi colegi staŃia de
Radio NaŃională de la Bod de lângă Braşov la BucureştiBăneasa. Riscând. Fiind utilaje nemŃeşti, iar łara pe
atunci nemaiavând relaŃii cu partea germană care îi
furnizase altcândva respectivul „utilaj”, de fapt complexa
instalaŃie, cei trei viteji au ieşit la înaintare spunând că:
„Noi putem!” Şi spre tot hazul nenea Gicu, devenit soŃul
tantei CuŃa („Frâncuşa” din romanul meu de mai târziu
„Edenul”), ne-a povestit cum procedaseră, ca într-un joc
de puzzle, pe o schemă desemnată ad-hoc: luând o piesă
dintr-un loc şi punând-o în varianta schemei de alături.
Reuşiseră şi fuseseră felicitaŃi la cel mai înalt nivel politic
şi de stat de atunci; e lesne de închipuit cu ce splendoare
am fost întâmpinaŃi şi conduşi prin Bucureştii „lor”;
tinereŃea oricui, cu atât mai mult a învingătorilor este
generoasă; inginerul-şef al StaŃiei de Radio de la Băneasa
s-a întrecut atunci pre sine şi ne-a arătat tot ce putea fi
mai frumos şi bun în Bucureştii de atunci…
Nu peste multă vreme aveam să revin la Bucureşti tânăr
poet în căutarea misterioasei Poesii, pe la redacŃii; după
un interludiu de un an când fusesem militar în Bucureşti,
adus aici de la Câmpulung-Muscel, printr-o protecŃie de
zile mari (deşi absolut întâmplătoare!) şi „menit” să fac
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armata „în civil” la o unitate specială numită „Spatele
Armatei”: la MALMAISON; într-un detaşament tot
„special”, ce cuprindea toate meseriile posibile şi
imposibile; eu având „la bază liceul” am fost firitisit
furier, având misiunea sau ordinul să lucrez chiar la
Minister; dar puŃin mai încolo civil; un fel de conŃopist în
birourile de „contraspionaj” (pentru care depusesem din
nou un fel de jurământ special pe termen lung, azi
devenit în mod cât se poate de firesc, deci sigur – caduc).
Vara fusesem desemnat să fiu instructor de pionieri în
taberele de copii la mare şi la munte ale ataşaŃilot
militari; tot trai nineacă pe banii Armatei; când s-a pus în
discuŃie mult disputatul „Plan Valev” am fost desemnat
din partea garnizoanei Bucureşti să iau cuvântul ca „din
partea trupei”, şi într-o cuvântare fuminantă, căci
dezinhibată de orice consecinŃe, am tras tare împotriva
„Stăpânilor de la Răsărit” şi a planurilor perverse de a
ne coloniza (şi) economic; căci ideologic treaba fusese
făcută din prima, şi ne aflam în acea fază când
conducerea de la Bucureşti abia reuşise să scoată din Ńară
trupele sovietice… detaşarea de Moscova urmând a se
face lent, cu măsură şi maximă prudenŃă… de nu ar fi
urmat moartea lui Dej şi nebănuita, uluitoarea
„ascensiune a lui Arthuro Ui: citeşte Ceauşescu!… Să nu
anticipăm totuşi; chiar acei paşi timizi ai desprinderii de
Moscova dădea Bucureştilor şi bucureştenilor un aer nou
şi o respiraŃie cu mult mai proaspătă decât până atunci…
…Deci revenisem prin anii 60 la Bucureşti, şi exclusiv,
de data asta, „în treburile poeziei”. Atunci s-a întâmplat
miracolul întâmpinării „noastre” (la acea vârstă cam
deobicei mereu umblând în doi) cu primele noastre
poezii, în „Contemporanul”, la rubrica lui consacrată
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„Cronica optimistului”, de însuşi G. Călinescu; şi toată
lumea ar fi vrut să cunoască „fenomenele”; inclusiv
marele Tudor Arghezi, la faŃa căruia am ajuns prin fiul
lui BaruŃu (aibă-l Dumnezeu în sfânta lui pază, pentru că
nu prea de mult timp ne-a părăsit şi el!). În fine. Sunt
lucruri pe care le-am mai povestit şi răspovestit; cert este
că de atunci şi până azi am fost şi rămân în referinŃele
criticei de poezie şi nu numai: „Poetul despre care a scris
Călinescu!”. În cartea „Himera literaturii”, scrisă în
tandem cu fratele Ion Lazu (el find basarabean la bază şi
rimând şi cu…”cneazu” , norocul lui!) am dezvoltat
întreaga tevatură a fixării mele la Bucureşti, ca cetăŃean
„cu buletin de Capitală” şi multe alte „picanterii”…
Devenind bucureştean şi scriitor, în mod aproape
necesar a fost să fiu şi jurnalist; despre altceva aş (mai)
vrea încă să vorbesc, în contextul ulterior creat: nici
despre tragica/fără ghilimele „meserie de scriitor”
practicată subt dictatură/ şi în cauza unui categoric refuz
de a colabora; despre acestea am dat seama şi în citata
„Himera”… Trista şi cu adevărat tragica revelaŃie a ceea
ce au devenit Bucureştii noştri iubiŃi, de data aceasta şi
„ai mei”, s-a petrecut peste noapte, în contextul masivelor
demolări, când dinspre satele Ńărişoarei fuseseră urnite
masive loturi de lucrători cu sapa, hârleŃul, şi cu
târnăcopul, şi cu orice altceva ce poate oripila bunul simŃ,
şi paşnicul trai de până atunci al Marelui Oraş. (Căci
pentru mine rămăsese mai departe Marele Oraş, chiar şi
după ce citisem opinia lui Ilya Erhemnburg, cum că
„Bucureştii sunt un oraş mic într-n mare sat”; mă
confruntasem poate şi cu acest adevăr eu însumi, şi totuşi
îmi trăiam feerica iluzie de a fi locuitorul Marelui Oraş
Bucureşti-Capitala României). Deci în dimineaŃa
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respectivă, ca de obicei, am traversat până la centrul de
pâine, de vis-a vis de blocul nostru, de unde ne procuram
„pâinea noastră cea de toate zilele”…OROARE!
Vânzătoarele, nişte haziaice pleznind de sănătatea lor
rurală, erau în plină hârjoană, fugărindu-se prin micul
magazin printre rafturi, excitate cine ştie de ce poveşti şi
povestiri „colegiale”, când una luă din raft o pâine, iar
după ea şi alta, şi hârjoana se transformă într-o adevărată
mică „bătălie” cu pâinile, peste bucile haziaicelor; aici nu
mai erau la ele-n sat, deci le lipsea elementara şi atât de
necesara „ruşine” – cine le cunoştea „aici”?! Şi cine erau
ele în fond la Bucureşti?!! Stăteam prostit şi mă uitam
cum atunci şi de faŃă cu mine MUREAU BUCUREŞTII,
în care ani de zile fusesem şi fericit, şi în care luptasem,
fără a renunŃa la elementara demnitate (deprinsă la rândul
meu/ sau moştenire a unui neam Ńărănesc), pentru o idee
– dacă ideal ar fi prea mult spus. Asistam mut la căderea
cea mai de jos a unui oraş, care, de atunci, în continuare
mi-a arătat şi sieşi şi-a dovedit renunŃarea la străvechea
splendoare, înlocuind-o cu lamentabila cădere în
noroaiele imorale şi în imundul dezgust, în care trăim
până azi; evenimentele din decembrie 1989, la care din
fervoare naivă am participat direct şi implicit,
neînsemnând, mai mult decât, o spun cu groază,
bomboana de pe coliva MORTULUI, care va învia numai
dacă Va Fi Să Mai Fie/La Ziua de Apoi/ şi când va fi
voia Domnului; căci din Oraşul Bucuriei şi din „Micul
Paris”, ”vindecătorii”, care au înlocuit cumplita
Dictatură, cu şi mai rele moravuri şi năravuri, au
transformat oraşul într-o cocină urât mirositoare, şi într-o
temniŃă pentru cei demni, iar pentru „cei simpli”, pe
care-i crezusem în naivitastea mea şi „cei neînvinşi”,

8

într-un azil, dacă nu chiar într-un spital de felurite boli,
din care răzbat cele mai adesea cele nevrotice: isteria,
depresiile, suicidul… A FOST ODATĂ BUCUREŞTI…
Atunci când l-am cunoscut întâi oraşul rima cu
amabilitate; astăzi rimează urât cu mitocănie şi kitch!
*

VICTORIA DRAGU DIMITRIU:

TERASA
Timp de douăzeci şi cinci de ani am locuit la ultimul
etaj al unui bloc de pe Spătarului, situat în dreptul străzii
Rafael. De la ferestrele noastre, spre nord-vest, peste
acoperişele şi coroanele de castani din curŃile de jos, se
deschidea priveliştea oraşului, ca un golf uriaş de volume
variabile, suind unele din altele, întovărăşindu-se într-o
unitate de neimaginat atunci când străbăteai Ńesătura de
străzi, urmând conştiincios firul după cum o cerea drumul
tău şi despărŃindu-te ferm la fiecare cotitură de şirul de
case al câte unei uliŃi. De acolo de sus, toate se
amestecau, distanŃele se restrângeau în unghiul privirilor

9

tale, reperele depărtate de pe sol se apropiau într-o
vecinătate nebănuită când te aflai la picioarele clădirilor:
frontoanele şi luminatoarele de pe Arcului, Armenească
şi Popa Rusu păreau vecine cu terasele şi cupolele de pe
SperanŃei şi Batiştei, masivele de beton ale
blochausurilor de pe Luca Stroici, Vasile Lascăr şi Maria
Rosetti se retrăgeau ca să lase vederii, departe, fleşa
Casei Scânteii, pante întretăiate de olane sau de tablă
vopsită se succedau până la orizontul ferm desenat de
clădirile de pe marile bulevarde, Magheru şi Bălcescu.
Cea mai înaltă cotă recognoscibilă era silueta dublă a
Hotelului Ambasador. Masa de griuri iernatice şi crengi
negre făcea loc primăvara culorilor ieşite dinăuntul
zidurilor ca frunzele din muguri. Vara totul se încingea în
lungul zilei, iar seara, incendiile apusului cuprindeau
cerul în văpăi ce-mi ardeau inima. Noaptea, luminile se
aprindeau semnalizând în golful cuprins de umbre iar
stelele se lăsau văzute pe cer în splendoare, aşa cum nu se
mai lasă văzute demult pe cerul otrăvit de noxe al
Bucureştilor. Prin anii cincizeci, urmăream încă,
deasupra caselor negre-albăstrui dârele reflectoarelor
rătăcite pe cer în căutarea unor avioane inamice nevăzute,
depărtându-se în arcuri de cerc, încrucişându-se ca nişte
spade, într-un război al stelelor sorŃii. Bulevardele înălŃau
aburi violet-roşiatici, mii de ferestre licăreau în beznă,
stinse treptat, pe măsură ce lumea se răsucea spre orele
târzii. Nu mă săturam niciodată de privelişte, în fiecare
seară mi se părea că o descopăr pentru întâia oară. Şi pe
undeva, prin mijlocul geometric al hăului căscat sub
balcoanele noastre, se aprindea de la un timp, la ultimul
etaj al unui bloc cenuşiu, o lumină vie, mai tare şi mai
persistentă decât toate, pentru că se stingea abia în
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contopirea cu transparenŃele zilei. Am privit-o ani şi ani,
luminând siluetele conice ale unor arbori de tuia, uneori,
parcă şi nişte umbre de oameni, legănate în curenŃii de
aer desfăşuraŃi spre orizont. A cui era lumina aceea? Cine
o plătea? Pe cine scălda în undele îngemănate ale
câmpilor ei?
Întrebări rămase fără răspuns. Am plecat din casa cea
veche printr-un sacrificiu ritual, familia iniŃială s-a
destrămat lăsând să iasă prin pielea ei plesnită vieŃile noi,
cerul imens şi-a închis pleoapa peste peisajul noptatec şi
vreo douăzeci de ani n-am mai putut nici măcar să trec pe
strada unde locuisem. Dar becul strălucitor privit de
departe, continua să se aprindă în mintea mea, ori de câte
ori îmi aminteam de nopŃile petrecute în casa veche.
Mult mai târziu, ne-am făcut nişte prieteni noi. Ne-ar fi
putut fi părinŃi, dar prietenia noastră izbucnise cu un elan
adolescentin. Îi vizitam deseori, le ascultam poveştile
cuceriŃi, viaŃa lor acoperea în bună măsură toată viaŃa
românească din secolul 20. Dragostea lor îi unise prin
anii 1930, trăiseră respectându-şi unul altuia libertăŃile,
timpul, capriciile chiar. Se cunoscuseră la Chişinău unde
ea, Maria Voluntaru, venise să joace la Teatrul NaŃional
iar el, Gabriel Steinberg, GuŃă, îşi pleda primele procese
cu o îndrăzneală ce-i adusese un succes fulgerător şi
câştiguri fabuloase, risipite cât ai clipi. O văzuse chiar în
clipa când trăsura o aducea de la gară, prin centru, spre
Teatru. Se îndrăgostise pe loc, cucerirea frumoasei nu
fusese uşoară, dar fusese pentru totdeauna. Înfruntaseră
împreună războaiele, dar în vacanŃele din timpurile de
pace o porneau singuri, fiecare spre pasiunile lui. Ea,
Maria, spre Ńărmurile Italiei, unde era vecină de plajă, la
Fonte dei Marmi, a lui Curzio Malaparte, ieşit în faŃa
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mării cu maşina de scris. El, GuŃă, colinda cazinourile.
Era patima lui de tinereŃe, stăpânită, totuşi, de vreme ce
niciodată nu a jucat totul, i-au rămas mereu bani ca să se
întoarcă acasă. Iar dacă ieşea în câştig, nu lăsa pe nimeni
fără moşie şi nu distrugea averile altora. Dacă ne-am fi
cunoscut atunci, probabil că nu am fi avut cum să fim
prieteni. Acum, ea era oarbă, iar el atât de bătrân, încât
nimic nu-l mai putea ajuta să spere că va prinde şi
dimineaŃa următoare, în afară de formidabila lui dragoste
de viaŃă. De aici venea şi forŃa poveştilor lui. Între
imaginile lui, în apă tare, se intercalau acuarelele ei, pe
sidef. Întâmplări, întâlniri, figuri năucitor alăturate în
memoria lor: Regina Elisabeta în odăile ei de la capătul
digului din portul ConstanŃa, Max Auschnit, patronul de
uzine, cu zeci de avocaŃi şi nevastă vicleană, colegul de
liceu Zelea Codreanu, pierdut în rătăcirile lui ucigaşe,
Botta Emil, sarcastică umbră albă în culisele
NaŃionalului, Radu Beligan, tânăr de mare succes, Mihail
Sebastian şi Victor Eftimiu, atât de diferiŃi amici de
cafenea şi de revelioane, Agepsina Macri, Tudor
Muşatescu, LucreŃiu Pătrăşcanu, confrate întru
comploturi de sfârşit de război şi potentat prea repede
năruit de pe scena puterii, Istrate Micescu, diavol pledant,
dispărut în bolgiile închisorii politice, nepoŃii de la
Londra, din California şi din Ramat Gan, Alice Voinescu,
prietenă admirată cu un oftat melancolic, Sică
Alexandrescu, Ioan Massoff, oameni de teatru şi prieteni
intimi, Elvira Godeanu şi soŃul ei, inginerul Emil Prager,
doctorul Hortolomei, toŃi le trecuseră pragul, în serate
improvizate sau în revelioane pregătite minuŃios. Iar
verile, terasa lor imensă, de la etajul opt al blocului de pe
Vasile Lascăr, plină de flori şi arbuşti în hârdaie şi în
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bazine de ciment iscusit plasate prin colŃurile construcŃiei
cubiste, se umplea de combinaŃiile savante ale oaspeŃilor,
poftiŃi după cum se potriveau unii cu alŃii, dar printre ei
se amestecau întotdeauna şi cei veniŃi nepoftiŃi, ştiind că
uşa lui GuŃă şi Mary li se va deschide mereu cu prietenie.
Acum, serile acelea nu mai erau decât poveşti. Noi
eram cei poftiŃi pe terasă şi, privind oraşul spre răsărit, îi
ascultam pe Mary şi pe GuŃă istorisind, cu seninătate,
secvenŃe de veac. Spectacole, criza, expoziŃii, cutremurul,
rebeliunea, Constantin Tănase. Blochausurile care
umpleau Bucureştii. Partidele de pocker ale lui Carol al
doilea cu Malaxa sau cu Auschnit, care nu vroia niciodată
să piardă în favoarea regelui său, arestarea lui LucreŃiu
Pătrăşcanu, la care GuŃă, aflat întâmplător în vizită în
strada Viitor, numărul o sută, devenise martor şi victimă,
pentru că fusese arestat şi el. Răpăitul maşinii de scris a
lui Curzio Malaparte în faŃa cabinei de pe plajă, repetiŃiile
pentru GaiŃele lui Alexandru KiriŃescu, în 1934,
bombardarea Teatrului NaŃional. GuŃă ştia mii de poveşti
cu avocaŃi, Mary descria toalete la modă prin anii 30 şi
şedinŃele de partid de la teatru din anii 50. Ne povesteau
despre copilăria de la Huşi, a celor patru fraŃi Steinberg,
despre Paştele sărbătorit după toate datinile, despre
bunica lor uitată de timp în balconul casei, de unde privea
alaiurile de nuntă şoptind cu uimire: se mai căsătoreşte
lumea? Cum ajunsese fetiŃa săracă din ConstanŃa, nepoată
de voluntar din Războiul de IndependenŃă, să-şi
descopere talentul şi să devină actriŃă, era altă poveste
miraculoasă.
În frigider se păstra întotdeauna o sticlă de şampanie,
pe care gazdele visau să o bea cu noi în ziua când
rânduiala avea să se schimbe din nou în România şi
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Ceauşescu avea să plece. Despre bătrâneŃe rar se vorbea
în casa aceea, deşi ea invadase demult vieŃile lor. Era
reŃinut mai ales aspectul anecdotic, cu GuŃă stând pe la
cozi, la 90 de ani, să cumpere pui, cafea, lapte sau cartofi
pentru Mary şi pentru prietenii lor mai puŃin sănătoşi.
Când se întâmpla să fie poftit în faŃă de câte un suflet
milos, el şoptea întristat: mi-am exploatat infirmităŃile.
Uneori, dacă îl lăsau puterile, se întorcea cu mâinile
goale acasă şi pregătea o supă la plic, pentru soŃia lui
oarbă. Se ducea mereu jos, la biserica OŃetari, să aprindă
lumânări, pentru vii şi pentru morŃi, la rugămintea
Mariei. Se ducea şi la sinagogă, poate nu din credinŃă, ci
din respect pentru credinŃă. Ne promisese să ne ducă şi pe
noi acolo, pentru că nu fusesem niciodată într-o sinagogă.
Când a murit, nu eram în Bucureşti, dar am trăit clipa
într-un fel neobişnuit: copiii se jucau sub ferestrele
noastre, afară, şi ne-au strigat, speriaŃi că un câine mare
se repezise la căŃeluşul nostru. Când am ieşit, foarte
repede, primejdia trecuse, dar soarele, ivit din frunzişuri,
a clipit într-un fel straniu, ca şi cum sferele de aer care
înconjoară pământul şi-ar fi schimbat direcŃia de rotaŃie
una faŃă de alta. O senzaŃie bizară, care m-a făcut să mă
uit la ceas. După un sfert de oră, a sunat telefonul. Exact
atunci când cerul clipise atât de ciudat, la Bucureşti se
stinsese GuŃă.
Ne-am întors imediat, ca să fim la înmormântarea lui.
Se împlinea promisiunea făcută de el mai demult, de a
ne duce la sinagogă. Rugăciunile pentru sufletul lui au
fost rostite în Sinagoga de la Sfânta Vineri. Era în august,
1988.
Peste un an şi mai bine, în decembrie 1989, Mary
ne-a chemat să bem şampania care aştepta în frigider de
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atâta vreme. Am ieşit singură, în noaptea de decembrie,
pe terasă, cu paharul în mână. Am lăsat să cadă câteva
picături peste balustrada balconului, în întuneric, şi am
privit oraşul. Brusc, sferele cerului s-au rotit din nou şi
am înŃeles abia atunci unde mă aflam: eram pe terasa cu
bec strălucitor, pe care o privisem zeci de ani,
întrebându-mă a cui va fi fiind. Drept în faŃă, frontonul
teşit al blocului din Spătarului, aflat la câteva sute de
metri depărtare, ieşea ca un iceberg din întuneric. Fosta
mea fereastră pâlpâia a recunoaştere în noaptea brăzdată
de împuşcături îndepărtate. Eram pe terasa aceea şi acum
ştiam ale cui fuseseră umbrele, iar conurile tufişelor de
tuia străjuiau ca martore, nu mă înşelam. Atât că, în
noaptea aceea, becul strălucitor de altădată nu mai fusese
aprins.

*
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ION LAZU:

BUCUREŞTIUL ÎN 1956
În vara lui 1956, după două luni de toceală
năucitoare, am venit în Bucureşti să dau admiterea la
facultatea de Geologie-geografie. Spun am venit, pentru
că după aceea n-am mai plecat niciodată definitiv din
urbe. Aş putea adăuga, pentru efect: …dând curs unei
fericite intuiŃii cu privire la firea mea romantică şi
predispusă la viaŃa în natură, etc., sau, de partea cealaltă:
am ales-o la plesneală, căci la acea dată nu aveam nici
cea mai vagă idee cu ce se mănîncă geologia. Adevărul,
precum îi este felul, se află undeva la mijloc. Luasem
această decizie hazardată la numai 16 ani şi jumătate, fără
să mă consult cu cineva, la sfârşitul unui liceu care pe
atunci se mai numea şcoală medie, după modelul sovietic
şi tot după acel model era de numai zece clase. Ca să se
înŃeleagă mai bine cam ce însemna asta: în cele trei clase
de liceu nu făcusem niciodată Geografia României, ci,
după programa şcolară, Geografia continentelor,
Geografia URSS şi altele de acest fel. M-am pregătit
după notiŃele unui absolvent din anii anteriori, mai
norocos, care terminase cu 11 clase. Să mai spun că în
timpul liceului nu am beneficiat de manuale, în afara,
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bineînŃeles, a celui de Limba Rusă!? ÎnvăŃam după
notiŃele din clasă şi atât.
Pe timpul admiterii am locuit la rudele mele din
cartierul GriviŃa. Mergeam la Universitate cu vreunul din
tramvaiele care se opreau la Podul Basarab: 6, 10 sau 24.
Tramvaiele 6 şi 10 întorceau în spatele Palatului
Republicii (Regal), după ce străbăteau lunga Cale a
GriviŃei şi se dirijau pe strada Luterană. De la capătul
liniei, urcam treptele la Biserica KreŃulescu, o luam pe
Calea Victoriei până la Casa Centrală a Armatei, după
care coteam la stânga, grijuliu să nu mă rătăcesc - şi
ajungeam la facultate. Bucureştiul mi se părea un oraş
imens, practic fără sfârşit. Cunoşteam bine Slatina,
văzusem Craiova din…camion, vorba lui Marin Sorescu,
însă Bucureştiul era altceva. Mai fusesem o singură dată,
cu vreun an înainte, ca să consult un medic oftalmolog,
cunoscut rudelor mele, cu cabinetul în B-dul N. Bălcescu
24. Acela mi-a pus în ochi nişte picături care m-au
săgetat cu durerea lor şi m-au orbit pe moment. Am urcat
pe bâjbâite în tramvai, dus de mână de mătuşa mea, care
a reuşit să mă plaseze pe un scaun. Nu după mult timp,
m-am auzit atenŃionat de o doamnă respectabilă: Tinere,
fii bun să cedezi scaunul doamnei de alături. M-am
ridicat, umilit, teribil de ruşinat, cu ochii în pământ şi cu
obrajii arzând de ruşine. Fusesem apostrofat în public (la
cei 15 ani ai mei!) şi nu oriunde, ci în Capitală…
Impresia de oraş imens nu mă părăsea. A doua zi,
trimis de mătuşă la colŃul străzii să cumpăr pâine –
pâinea se dădea pe cartelă, vă amintiŃi?- l-am întrebat pe
un puştan de pe strada Petru Maior: În ce direcŃie se află
centrul oraşului? M-a privit năucit de întrebare şi nu mi-a
răspuns. Am dedus că problema era foarte grea şi pentru
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localnici. La înscriere mă dusesem cu unchiul meu, fost
ofiŃer de artilerie, specialist în topografie şi om tipicar,
care îmi dădea mulŃime de explicaŃii pe traseu, anume ca
să mă descurc în drumurile mele spre admitere. Alte
explicaŃii în PiaŃa UniversităŃii, când mi-a arătat
principalele artere ale oraşului. (Drept recunoştinŃă, nu
l-am menŃionat niciodată în autobiografiile ce ni se
cereau iar şi iar, pentru bunul motiv că fusese deŃinut
politic. Or, dosarul era hotărâtor. AlŃii au păŃit-o. În
schimb, din când în când, mutându-mă de la cămin,
locuiam la ei…).
Din tramvai, priveam Calea GriviŃei, care desigur
era foarte diferită de ceea ce se vede astăzi. Mai întâi că
pe partea dinspre liniile ferate a străzii se afla, de la Podul
Grant şi până la clădirea Gării de Nord, un şir neîntrerupt
şi foarte pestriŃ de căsuŃe şi dughene (tot acest rând de
imobile a fost demolat, în spaŃiul astfel obŃinut s-au tras
alte câteva linii ferate şi, cu puŃin înainte de RevoluŃie, a
fost ridicat gardul despărŃitor spre artera rutieră): o
cizmărie, o sifonărie, un magazine de pâine, altul de
textile, un CEC, o patiserie, un atelier de reparaŃii etc.,
etc. De data asta comerŃul era aproape sută la sută
socialist, însă se desfăşura tot în chichineŃele foştilor
negustori… (Dintr-o astfel de dugheană, cândva a
vreunui particular, acum a Centrocoop-ului, cu bani
adunaŃi din greu de ai mei, mi-am cumpărat, în anul IV
de facultate fiind, primul meu costum, de culoare gri-fer,
culmea rafinamentului, în ideea mea de atunci, contra
sumei de 495 lei. Să spun, totuşi: purtasem până la acea
dată, haine desperecheate de-ale unchiului fost ofiŃer,
fost…, acum topograf undeva, în Dobrogea, să-şi dreagă
dosarul. Erau vremuri de cruntă sărăcie şi de mare
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înapoiere, nu insist, relatările ar putea trezi suspiciuni
pentru cei neavizaŃi.) Ne aflam deci pe o străduŃă ce
dădea în GriviŃa, o arteră principală a cartierului, cu
negoŃ intens, mai ales în perioada de dinainte de război,
fiind şi Gara în apropiere. (Şi într-adevăr, pe străzile
limitrofe, perpendiculare sau paralele cu GriviŃa practic
nu se aflau magazine, băcănii etc.) Pentru orice târguială,
ieşeai în Calea GriviŃei. Dar mie, după ce urcam în
tramvai la Stoica Ludescu, privirile îmi alunecau
nediferenŃiat peste dughenele în chestiune, căci aveam
alte repere: mă fascina schelăria insolită a Podului
Basarab, cu treptele lui abrupte, roase de atâta folosire, cu
scândurile lui clămpănitoare cînd treceai de-a lungul
pasarelei, ca să vezi de sus garniturile sosind sau plecând
spre toate colŃurile Ńării… Pe colŃul opus, cel dintre
GriviŃa şi N. Titulescu se plasa un restaurant cu grădină
de vară, Vulcan, unde am aflat că pe vremuri se
produsese marele Zavaidoc. Şi nu mult mai departe, spre
Primăria de Verde, se afla restaurantul Păcii, unde se
spune că îşi răsfăŃa clienŃii Maria Tănase. Pe celălalt colŃ
al străzii Basarab se afla cinematograful Cultural, unde
am văzut în anii studenŃiei nenumărate filme, în general
sovietice, cum e de înŃeles. Din mersul tramvaiului,
panaramam strada. În dreapta apăreau locomotivele de la
Muzeul Tehnic al CFR, apoi masiva clădire a Gării de
Nord şi PiaŃa din faŃa ei, cu havuz şopotitor. După care
îmi mutam iute privirile pe partea cealaltă: pe colŃul
b-dului I.Gh. Duca, imobilul cu Bufetul expres, dincolo
magazinul fost Sora, căruia lumea a continuat să-i spună
Sora, şi imediat clădirea Politehnicii. Dar partea cea mai
spectaculoasă abia acum era de văzut, dincolo de colŃul
cu str. Polizu: la rând se etalau clădirile cu faŃade
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elegante ale unor hoteluri cu restaurante la parter: Oltenia
şi Marea Neagră, unde cântase Ioana Radu, apoi
Cinematograful Marna şi o Librăria Noastră, pe colŃul
cu str. Buzeşti. Un alt cinematograf se afla imediat mai
încolo, pe Buzeşti, fostul Volta, iar pe GriviŃa, puŃin
înapoi, colŃ cu Atelierului, un al treilea cinematograf:
Dacia, fost Popov, fost iniŃial Marconi. Coboram din
tramvai la staŃia Buzeşti şi, programele fiind anume
aranjate pentru oamenii în trecere prin Gara de Nord, fără
mare pierdere de timp, puteam intra la un film. Dacă de
la intersecŃia cu Buzeşti şi până la cea cu Ştefan Furtună,
GriviŃa a rămas ca prin minune nemodificată în aceste 5
decenii, toată partea stângă, dintre Polizu şi Buzeşti se
găseşte în acest moment într-o situaŃie cu totul stranie:
cvartalul este dezafectat, unele imobile demolate, altele
încă pe picioare, însă hidos devastate – şi asta de ani
buni, devenite cuiburi de aurolaci. Ce intenŃii au edilii,
greu de precizat. Mi se strânge inima când mă gândesc că
ruina se va extinde, neantizând şi căsuŃa de dincolo de
cinema Volta, cea unde a locuit cândva Eminescu! Mai
departe, pe traseul meu? Pe stânga, Baia comunală, strada
Semicercului, iar la ieşirea în Popov (fostă Nuferilor,
actualmente Berthelot), impozanta catedrală Sf. Iosif. Pe
Luterană, cum altfel?, biserica luterană, cu turla ei foarte
ascuŃită, diferită de bisericile noastre ortodoxe. Iar înainte
de capătul tramvaiului, pe partea dinspre Cişmigiu,
clădiri care au dispărut nu numai pe teren, ci şi din
amintirea mea. Destul că, prin anul II-III de facultate am
fost aduşi să facem curat în blocurile nou construite şi
unde au fost instalate familiile demolate din Groapa
Floreasca. Mi se vorbea despre “minunile” pe care le
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făcuse primarul comunist Doncea, imediat după război,
intrând cu tancurile în cocioabele din cartierele Capitalei.
Unchiul meu îmi arăta locul din faŃa Bibliotecii
Universitare unde fusese statuia lui Carol. Într-o vitrină
de pe Calea Victoriei, poate la magazinul Romarta am
văzut primul televizor. Apoi am aflat că în America
existau din 1936. Nouă ni se vorbise la Fizică despre
celula fotoelectrică într-o lecŃie facultativă, cu contribuŃia
colegului Caius Dragomir, ins cu dotare intelectuală de
excepŃie. La colŃul cu 6 Martie, în faŃa CCA, se afla un
loc viran, pe care s-a ridicat mai apoi Romarta Copiilor.
Şi am reuşit la admitere, din prima, la o concurenŃă
de 11 pe un loc! Bursier, ne-au repartizat la căminul
studenŃesc Călăraşi, în imobilele actualului liceu Matei
Basarab, pe care deci nu le mai descriu: 35 de studenŃi
într-o cameră, la parter. Aproape că nu dormeam nopŃile,
se iscau discuŃii aprinse. MulŃi isteŃi din multe locuri,
adunaŃi împreună. Dar şi din cauză că, tramvaiele rulând
şi pe Călăraşi şi pe Matei Basarab, clădirea era într-o
continuă vibraŃie primejdioasă, care mă teroriza. Drumul
până la Universitate îl făceam pe jos; învăŃam cartierul
dintre Universitate şi Unirii, unde pe atunci era o mică
hală, iar în jurul halei câteva tarabe, pe cât îngăduia locul
îngust dintre Manuc şi Cheiul Gârlei. Pentru cine nu-şi
poate imagina acea hală, precizez că nu era diferită de
cea din Matache sau din Obor. Mă uitam cu atenŃie la
bisericile din cartier, impresionat mai ales de Sf.
Gheorghe, de la Km. Zero şi de biserica ColŃea. Dar erau
multe alte edificii care mă încântau. Iar de la ferestrele
facultăŃii, în pauze priveam şirul de dughene de pe
celălalt trotuar, dinspre Arhitectură (dispărute fără urmă
în anii şaizeci), în timp ce ziariştii strigau din răsputeri:
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InformaŃia! InformaŃia! Sau de la celelalte ferestre,
dinspre PiaŃă, priveam zona actualului NaŃionalIntercontinental: pe atunci acolo era Circul de Stat şi, la
stradă, un alt şir de dughene improvizate: patiserii,
tutungerii, Loto-prono etc. Pe latura dinspre Ministerul
Agriculturii, se răsfăŃa restaurantul de pomină Zori de zi,
denumire ce altora le va fi sugerat viaŃa nouă etc, iar mie
îmi sugera beŃii prelungite “al alba”; pe latura dinspre
Batiştei, alt restaurant cu renume: La Zissu. Ambele
bântuite la orice oră de actorii bucureşteni. Peste drum de
Zissu, pe colŃul cu Ion Câmpineanu, priveam cu emoŃie
locul unde fusese imobilul Carlton, prăbuşit la
cutremurul din 9 noiembrie ’40. ÎnŃelegeŃi: citisem
romanul omonim al lui Cezar Petrescu, cum citisem şi
alte cărŃi în care era evocat Bucureştiul, simŃeam o
bucurie şi o emoŃie specială să fac identificările
respective. De ce oare? Mai spre Romană, acolo unde
acum se află magazinul Eva, era Muzeul Simu, despre
care am aflat că a ars într-o noapte, tot prin anii 60.
Colegele de facultate erau cazate la CarpaŃi,
deasupra librăriei Eminescu. (La cutremurul din 4 martie
’77 partea dinspre Edgar Quinet s-a prăbuşit – ceea ce de
altfel proorocise un coleg de-al nostru mai fustangiu şi
mucalit.) Ce foială pe la intrarea în râvnitul-pânditul
imobil!
În orele de topografie-seminar ne desfăşuram în
“curtea” UniversităŃii, cu teodolitele noastre OT-10, căci
pe atunci latura dinspre statui lipsea, fie că nu fusese
construită la 1902, fie că fusese afectată de
bombardamente, din câte am înŃeles. Unele ore le făceam
la Biologie, pe cheiul Gârlei, altele în Schitu Măgureanu,
cele de sport la Drept, iar altele, în fine, chiar la Grădina
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Botanică. Tot atâtea prilejuri de a învăŃa Oraşul pas cu
pas… Reuniunile tovărăşeşti, oricât de rare şi frustrante,
se Ńineau pe coridoarele (cuvântul trebuie subliniat, căci
niciodată nu catadicseau să ne ofere o sală ca atare…), pe
coridoarele de la Drept, din Schitu Măgureanu sau la
cantină, unde am făcut şi primul Revelion. Mergeam cu
colegii la meciuri, (cândva am ajuns şi la Talcioc, un fel
de Taica-Lazăr în aer liber, plasat după câte îmi dau
seama chiar în zona Dristor-Balta Albă-Titan (unde am
descins la începutul anilor optzeci), pe un teren viran,
denivelat, cu dâmburi, gropi şi undeva oglinda unui lac –
era un talmeş-balmeş nesfârşit şi patetic de vechituri, de
parcă fiecare familie din Capitală îşi expunea partea cea
mai puŃin valoroasă din adunătura unei vieŃi, în speranŃa
deşartă că se va găsi cineva slab de înger care să-i
elibereze de sarsanale – iar cu banii obŃinuŃi să cumpere
altceva, în primul rând de-ale gurii.); mergeam dumineca
împreună cu rudele mele în Cişmigiu, în Parcul
LibertăŃii, în Herăstrău, ori la teatrul de Comedie sau la
Teatrul Armatei din strada Uranus, unde i-am văzut pe
Vraca, pe Giugaru, Gărdescu etc. Aşa că în scurt timp am
început să mă pot orienta în marele oraş, care îmi păruse
de necuprins cu gândul.
La cantina studenŃească, după două luni de mâncare
execrabilă, dintr-o dată au început să ne răsfeŃe: nu mai
era sfertul de pâine neagră, care încă din internatul
liceului mi se păruse că nu-mi ajunge nici pe o măsea, ci
era pâine la discreŃie! Iar felul doi era la alegere, când se
mai pomenise aşa ceva?! Doamna ClemanŃa, care ne
perfora cartelele de masă, dintr-o dată zâmbitoare, pe cât
fusese inabordabilă până atunci, nu ne mai perfora şi
sufletele cu privirea ei inchizitorială… Ce se întîmplase?
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La noi în Ńară: nimic. Dar avusese loc RevoluŃia din
Ungaria, căreia la Radio i se spunea contrarevoluŃie! Mai
aflam câte ceva şi pe de lături: că Armata Roşie
eliberatoare o înecase în singe; că unii fotbalişti reuşiseră
să treacă graniŃa, cu mulŃi alŃi norocoşi, printre care
însuşi Ianoş Latabar, marele comic al filmului maghiar,
un fel de Fernandel pe puncte, dar bun şi aşa. Stăpânii de
la noi şi-au dat seama că trebuie să slăbească şurubul,
tulburările din Ńara vecină porniseră şi se copseseră în
mediile studenŃeşti. Ideile revizioniste s-au răspândit pe
căi neoficiale, au ajuns în URSS, au ajuns cumva şi la
noi. La alte facultăŃi au existat oameni care au făcut
agitaŃie, au fost arestări la Filologie, la universităŃile din
Timişoara şi Cluj. Personal nu înregistrasem nicio
agitaŃie pe teme ideologice-politice. Poate eram noi prea
mici, bobocii din anul întâi… Să nu uităm că printre
dizidenŃi s-a aflat şi Labiş, trecut cu arme şi bagaje în
tabăra “duşmanilor poporului”, drept care a nimerit pe
lista neagră şi… a urmat ce a urmat. La faculatate noastră
aceste idei “piezişe” aproape că nu au ajuns. ÎnŃelegeŃi: în
cămin nu puteam asculta decât difuzorul. Iar dintre
colegii de an, numai 2-3 erau bucureşteni, toŃi ceilalŃi
venisem din provincie. Fără legături deci cu mediile
intelectuale unde se dezbăteau şansele comunismului.
Oricum ar fi stat lucrurile, s-au hotărât să ne creeze
condiŃii de trai mai bune. Căci locuiam la cămine plasate
în vechi imobile naŃionalizate, unele aflate în condiŃii
foarte precare, un unele cazuri colcăind de ploşniŃe... Iar
după ore, am fost chemaŃi la exerciŃii sportive, pentru ca
să ne Ńină sub observaŃie, iar în mod oficial pentru o mare
festivitate studenŃească la sfârşitul anului. După care pe
toŃi ne-au trimis în vacanŃă de 2 săptămâni, la Costineşti,
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desigur tabără de corturi. Dar fapt este că nu-şi mai
puteau permite să nu ne câştige cumva bunăvoinŃa. Am
văzut pentru prima dată Marea…
Numai că… numai că după numai 3 luni de
facultate a trebuit să mă internez la spitalul studenŃesc din
Popov, o clădire ce privea spre strada Luterană. Pur şi
simplu, fusesem excedat de scrisul după dictare, câte
şase-opt ore pe zi – căci nici un profesor nu avea cursul
tipărit, nici măcar litografiat – şi aşa au rămas lucrurile
până la terminarea facultăŃii. Pare greu de înŃeles, mai
ales dacă te gândeşti că era vorba de geologie, o ştiinŃă
deci, cât se poate de exactă. Că se schimbau textele de la
pregătirea politică, mai treacă-meargă, dar politrucii ar fi
vrut ca profesorii noştri, cu studii temeinice, să-şi
împăneze cursurile cu “cuceririle” socialismului ştiinŃific,
să politizeze ştiinŃa, să facă trimiteri la unitatea şi lupta
contrariilor, negaŃia negaŃiei, saltul calitativ etc, etc., ceea
ce corifeii amânau să o facă, tot mai sperând că au să fie
lăsaŃi în pace. Şi mai exista o explicaŃie a ameŃelilor,
Ńiuiturilor şi slăbiciunii mele la limită: binevoisem să mă
deşir abia la această vârstă, întrecându-i în câteva luni pe
colegi, după ce fusesem unul dintre cei mai mărunŃei din
an. Ce-i drept, eram şi cel mai tânăr, alŃi colegi fiind cu
3-5 ani mai în vârstă, unii cu armata făcută, alŃii veniŃi
din producŃie, cu facultate muncitorească – nu au rezistat
decât până la prima sesiune… Mi-au pus un diagnostic
ezoteric: “astenie adolescentes” şi a trebuit să revin
pentru încheierea primului trimestru, căci urmau
examenele: 8 examene în prima sesiune! Curată barbarie,
mulŃi au clacat. Însă, în cele câteva zile petrecute la spital
mi s-a întâmplat acest lucru de neuitat: a intrat pe uşă
unul dintre fluctuanŃii locatari – un student exhibiŃionist,
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care stătea mai mult pe la căminul lor, aflat în vecini; a
făcut doi paşi şi, oprindu-se într-o poziŃie teatrală, a spus:
A murit poetul Nicolae Labiş! Am rămas consternat,
fiind vorba de o veste rea - dar şi contrariat: auzeam
pentru prima dată de acest poet, al cărui nume, reieşea
din context, avea o oarecare notorietate, şi aflam simultan
de moartea lui. Un adevărat şoc. Vreau să spun acest
lucru simplu: până la acel moment nu văzusem nici un
scriitor în carne şi oase. Şi, aşa după cum primul lucru pe
care l-am aflat despre Eminescu, nu de la şcoală, căci pe
vremea şcolii mele primare nu se pomenea de Dânsul, ci
de la Mama, a fost: “Nu mai citi atâta că ai să
înnebuneşti ca Eminescu!”, tot aşa, primul lucru pe care
l-am aflat despre Labiş a fost că a murit. Din acea clipă,
neîncetând să citesc dezlănŃuit literatură, căutam să mă
asigur de aceste două lucruri: că n-am să înnebunesc şi că
nu sunt în primejdie de moarte iminentă… Ca să mă pot
bucura pe mai departe de deliciile lecturii.
În ce priveşte Bucureştiul, pe care începusem să-l
cutreier în vara de acum o jumătate de veac, pot să spun
că nu am fost niciodată tentat să-i arunc orgolioasa
provocare: ”Între noi doi, acum!”, pentru bunul motiv că
niciodată nu am intenŃionat să-l înfrunt, cu atât mai puŃin
să-l cuceresc… Nu doream decât să-l cunosc în detaliu şi
să mi-l apropii în esenŃa sa. N-am prea reuşit… Când se
întâmplă să trec pe străzile din zona Călăraşi-Matei
Basarab-Hala Traian-Matei Voevod-Pache-C.A. Rosetti,
bătute cu pasul în anii studenŃiei mele, mă opresc în
dreptul vreunei faŃade, a unui colŃ de stradă, a unui calcan
misterios şi expresiv, în faŃa vreunei minuni de biserică
dintre cele ce împânzesc cartierul; robit de farmecul
clipei, mă întreb cu uimire: Oare unde mi-au fost ochii,
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pe-atunci? Şi tot nu înŃeleg ce-mi lipsea ca să le pot
vedea cu ochii vrăjiŃi de acum…Dacă nu cumva am uitat
chiar acest mic detaliu: că şi pe atunci eram prins în vraja
Oraşului…

***

PEGAS

MAGDA ISANOS:
COPILĂRIA MEA
Mi-i fraged sufletul, până pe buze mi-i fraged,
poate de iarba ce creşte acuma la noi;
cu bice de aur trec sub fereastra mea ploi –
stau singură şi-mi aduc aminte de multe:
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Când eram mică legasem un leagăn de-o creangă.
„Vreau s-ajung steaua de-acolo...” strigam bunicului.
O, cât de sus s-au suit duşmănoasele stele...
Nu le mai văd, le-am uitat lumina curată.
Mi-i inima tristă. Mama mi-a scris c-au tăiat
pomii din fundul grădinii, leagănul putred;
odată cu dânsul, va fi căzut în buruieni
copilăria mea – şi o mănâncă furnicile...

II
Cine povesteşte în mine, cine
mi-aduce aminte c-am trăit acolo,
în Ńara dintre sobă şi genunchii bunicului,
întâia poveste cu zmei?
Vă voi face să trăiŃi de-a pururi,
ani duşi, miraculoase răsărituri.
Deasupra gardului unde lumea sfârşea,
azi ştiu, de-acolo începea tărâmul zmeului.
Însă toate s-au sfârşit odată
când ardeau lumânările ziua.
Bunicul dormea într-o cutie frumoasă –
şi l-au luat şi l-au dus pe sub marii castani.
Toată noaptea m-am temut pentru dânsul.
Văzând că nu se mai întoarce, ziceam:
„Dacă se-ntâlneşte cu scorpia? Haide,
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Azor, să ne ducem la el.”
Şi singură mai târziu am plecat.
Pe tărâmul zmeului mişună oameni.
În jurul inimilor lor un şarpe mic
se-ncolăceşte; ei sunt trişti şi răi.
Dar pentru dânşii scriu poemele mele,
scutur deasupra lor copacii de-atunci şi ploile:
amintiŃi-vă că sunt copii pe lume,
şi plante albastre, şi duioşii câni.

EUSEBIU CAMILAR:
DOAMNE, SUNT SINGUR
Doamne, sunt singur. Auzi-mă.
Focurile toate s-au trecut.
TrâmbiŃele-nalte, zadarnic
răsună pe ziduri de lut.
Nu se mai roagă la izvoarele soarelui
căprioarele, iezii mărunŃi;
încremeniŃi, ghemuiŃi, încleştaŃi,
ciobanii dorm acoperiŃi de munŃi.
Chemându-te din slăvi în chiote,
în fulgerări de coase şi pumnale,
atâtea rânduri de flăcăi şi ierburi
au strălucit în Ńarinile tale şi Ńi-au văzut în ploile înalte
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picioarele de-argint cum strălucesc.
Flăcăi şi ierburi putrezesc prin Ńarini
şi alŃi flăcăi şi ierburi cresc.
Doamne, sunt singur. Auzi-mă.
Focurile toate s-au trecut.
TrâmbiŃele-nalte, zadarnic,
răsună pe ziduri de lut...
Uneori se aud morile adâncului
măcinând pe sub munŃi, pe sub stânci;
sub uriaşe turle de cremene
uneori s-aud buciume-adânci...
În zarea de cânepă vânătă
s-au dus verii mei, fraŃii mei.
Ciobani străvechi mă aşteaptă
de mult, să mă culc între ei...
***
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IMPRESII DE LECTURĂ:

ÎNVĂłĂTORII ÎNMĂRMURIłI
(despre „POVEŞTI CU STATUI ŞI FÂNTÂNI DIN
BUCUREŞTI” de VICTORIA DRAGU DIMITRIU)
La întoarcerea în Bucureşti în septembrie anul trecut,
după o absenŃă de aproape două săptămâni, trecând în
taxi prin dreptul UniversităŃii, l-am întrebat pe şofer „ce
s-a mai făcut cu statuile”. Vorbeam, desigur, despre cele
patru statui „de la Universitate”. Şoferul a răspuns
plictisit: „Care statui?” „Cum, care? am replicat, Mihai
Viteazu, Heliade Rădulescu, Gheorghe Lazăr, Spiru
Haret... Le-au ridicat de-aici sau încă nu?” Aruncând o
privire pe geam, taximetristul a constatat că statuile erau
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încă la locurile lor. Părea surprins de întrebare. Probabil
că trecea aproape zilnic pe lângă ele fără să le vadă sau
fără să le dea mai multă importanŃă decât altor „mobiliere
stradale”. De altfel, nu peste mult timp, am asistat
neputincioşi la smulgerea statuilor cu tot cu socluri, la
spânzurarea lor de macarale gigantice şi alungarea din
spaŃiul care le fusese consacrat într-un loc unde par
străine, stinghere, mirate şi ele că au ajuns în coasta
„Casei Poporului”, de care nu le leagă nimic. Un exil
nemeritat, motivat derizoriu de construirea unei parcări
subterane...
Ce înseamnă totuşi pentru oraş statuile pe care unii le
tratează cu indiferenŃă, alŃii cu ostilitate pentru că ocupă
locul? Doamna Victoria Dragu Dimitriu, poetă şi
prozatoare, autoare a mai multor cărŃi închinate oraşului
Bucureşti („Poveşti ale Doamnelor din Bucureşti”,
„Poveşti ale Domnilor din Bucureşti”, „Poveşti ale
Doamnelor şi Domnilor din Bucureşti”, „Poveştile unui
Domn din Bucureşti”, „Doamne şi Domni la răspântii
bucureştene”), în noua sa carte, „Poveşti cu statui şi
fântâni din Bucureşti” (Editura Vremea, Bucureşti, 2010)
răspunde cu talent şi competenŃă la această întrebare.
Fără a fi didactică, dimpotrivă, tocmai graŃie scriitorii
expresive, impecabile şi atractive, lucrarea poate fi
considerată şi o Carte de ÎnvăŃătură, extrem de necesară
azi, recomandabilă tuturor vârstelor, dar mai ales
tinerilor, şi de aceea demnă de a fi cuprinsă printre
titlurile din bibliografia şcolară.
Alcătuită din două mari secŃiuni, „Statuar bucureştean”
şi „Fântâni”, cartea se subîmparte în capitole atractive
încă de la titlurile lor, cum ar fi: „Statui în pieŃe, statui în
curŃi de biserici”, „Statui în incinte”, „Statui pierdute” şi
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multe altele. Nu mai puŃin incitante, misterioase sunt şi
capitolele despre fântâni, unde aflăm că în Bucureşti
există şi „Fântânile secrete” şi „Fântânile defuncte”, dar
şi „Fântânile noi”, ceea ce pare să aducă o rază de
speranŃă în oraşul nostru desfigurat atât de trecut cât şi de
prezent.
Cartea doamnei Victoria Dragu Dimitriu se citeşte ca
un adevărat roman, talentul prozatoarei fiind vădit la tot
pasul, fie în felul cum curg pagini întregi, fie în sclipirile
picturale, în notaŃiile poetice de care abundă descrierile
statuilor. Pentru autoare, o statuie este vie: are suflet,
biografie şi destin. „Uneori ne impune respect, alteori ne
amuză... Uneori e solemnă, alteori e ridicolă... Uneori ni
se pare un templu, alteori, o batjocură... Dincolo de ceea
ce vedem dinaintea noastră, se ascund poveşti nesfârşite
ale locului, ale celui înfăŃişat, ale artistului care a gândit,
a cioplit sau a modelat, ale comanditarilor. Până şi
păpădia crescută în interstiŃiile pavajului, lângă
postament, are povestea ei. Nu pot fi ştiute, nu este timp
să fie spuse toate, ne-ar trebui răgazuri egale cu cele
trecute pentru ca statuia şi păpădia să existe... Dar avem
puterea să construim din frânturi de istorie, să ne
recunoaştem într-un gest neîncheiat. Fiecare dintre
statuile Bucureştiului este a fiecăruia dintre noi, parte din
zestrea noastră, chiar dacă nu ne-am născut aici, chiar
dacă ne simŃim străini în capitală şi n-o iubim. Bucureştii,
vrem sau nu, sunt România însăşi, cu tot ce are Ńara bun
şi rău, caduc şi veşnic, superficial şi profund. Bucureştii
sunt ai elitei şi ai gloatei, ai consumnatorilor iraŃionali şi
ai gospodarilor chibzuiŃi, ai insului sentimental şi ai
golănimii dezaxate, ai cărturarului prea ştiutor şi ai
mulŃimii ignorante. Sunt ai nativului centenar şi ai celui
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sosit în oraş de o oră. Nu ne plac Bucureştii, nu ne place
nici ce vedem în oglindă, singuri cu noi înşine, acasă. E
în firea noastră, e boala neamului, blestemul tracic. Nu
iubim Bucureştii, nu ne iubim nici pe noi. Şi se vede că
nu-i iubim şi nu ne iubim. Lipsa de dragoste explică,
până la urmă, totul.”
În cartea de faŃă, se simte tresărind în bronz sau în
piatră omul în carne şi oase, aflăm cine este el, ce a
infăptuit în viaŃa lui, cum s-a purtat cu el soarta în timpul
vieŃii sau după aceea. Iată, de pildă, portretul ilustrului
personaj reprezentat în prima statuie bucureşteană, a
spătarului Mihai Cantacuzino: „Chipul, modelat cu
mustaŃă şi barbă potrivite, exprimă seninătatea severă şi
siguranŃa omului mulŃumit de hotărârile sale. Spătarul
este acel dregător care poartă în sala de ceremonii sabia şi
buzduganul domnitorului./.../Mihai Cantacuzino îşi Ńine
podul palmelor pe mânerul rotunjit al unei săbii ascunse
în teacă, propria sabie, probabil, însă fără a părea să se
sprijine în ea. Buzdugan nu se vede. Cu spatele drept şi
un picior adus înainte, distins şi calm, spătarul priveşte
undeva departe, ca mai toate stauile/.../. E un om de la
1700, un bucureştean conştient de rangul său, politician
abil, dar umil în faŃa lui Dumnezeu.”
Învie din marmura ei, prezentă în zilele noastre prin
rosturi şi simboluri, aceea pe care autoarea o propune
drept simbol al oraşului Bucureşti, prinŃesa de neam
brâncovenesc, DomniŃa Bălaşa. „Pe chipul frumos al fetei
de voievod se citesc evlavia, resemnarea şi dăruirea. FaŃa
ei tânără e marcată de seninătatea celui care şi-a găsit
menirea, dar şi de o tristeŃe încremenită în trăsături.
Amintirea martiriului tatălui şi al fraŃilor ei şi-a pus
pecetea pe întreaga-i fiinŃă. Ea este singura dintre surori
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care a asistat direct la tragedia familiei, aflându-se la
Istanbul, unde plecase pe la începutul lui 1714, pe
vremuri încă senine pentru neamul lor/.../Buclele ei se
revarsă de sub un acoperământ graŃios, poate un işlic de
sobol împodobit cu surgiucul din diamante şi panaş de
pene fine, cum numai femeile de neam domnesc aveau
dreptul să poarte./.../Fiecare detaliu respiră gingăşie,
piatra sugerează moliciunea catifelei, strălucirea blănii şi
grosimea Ńesăturii de mătase. Dacă în mâna dreaptă
Bălaşa Ńine actul de danie ca şi cum l-ar oferi din nou şi
din nou viitorimii, cu mâna stânga îşi Ńine strâns haina,
dar nu numai pentru reverenŃă: e gestul unui copil plin de
umilinŃă creştină, înfrângându-şi sfiala pentru a înfrunta,
ca mare doamnă, ceremonia daniei./.../Povestea domniŃei
are în miezul înŃelesurilor ei, în măsura în care nu
încetăm să căutăm a descoperi sensul întâmplărilor
omeneşti, salvarea prin credinŃă, milă şi iubire. Bălaşa
întruchipează frumuseŃea şi sădeşte speranŃă. A construit
pentru târgoveŃii umili, înfricoşaŃi şi anonimi. Le-a intuit
spaimele şi disperarea. Le-a pus la picioare pământul
domnesc primit de zestre acolo unde fusese ciutăria
curŃii, le-a construit sărmanilor acoperiş deasupra
capului, iar copiilor, şcoală de învăŃătură românească.
Când s-a gândit la salvarea sufletului, a făcut-o în numele
credinŃei ei din greu încercate şi pentru sufletele tuturor.
A dăruit oraşului una dintre cele mai frumoase biserici,
deschise oricui avea nevoie de ocrotire şi de pace a
inimii. A dăruit un viitor celor fără nici o şansă.” Prin
forŃă poetică, dar şi prin înŃelesuri adânci, descrierea
statuii devine o lecŃie de viaŃă, o învăŃătură morală,
potrivită pentru a ajunge la mintea şi inima unui copil,
odată cu imaginea dăinuirii în piatră a modelului.
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Dacă DomniŃa Bălaşa este o fiică a pământului nostru,
şi iubirea ei jertfelnică pentru semeni izvorăşte din
aceeaşi sursă ca şi iubirea de Ńară, cu atât mai pilduitor şi
mai impresionant este un alt model oferit de statuarul
bucureştean: doctorul Carol Davila, francez sosit în
prima tinereŃe la Bucureşti şi rămas pentru totdeauna aici.
Autoarea citează din „Vremuri vechi bucureştene” de
Alexandru Predescu un detaliu cutremurător din
înfăŃişarea statuii aflate în faŃa FacultăŃii de Medicină: „În
special mâna aceea aşezată boiereşte la spate îi imprimă
un aer de sfidătoare mândrie. Dar gestul nu era rezultatul
unei neinspirate fantezii a sculptorului, ci redarea aidoma
a obişnuinŃei lui Davila, care îşi odihnea astfel braŃul
anchilozat. PuŃini sunt însă aceia care să fi cunoscut
drama trăită în tinereŃe de omul de pe soclu.” Autoarea
dezvăluie în continuare această dramă ascunsă: Carol
Davila, „în primii ani la Bucureşti, ca să fie aproape de
pacienŃii săi de la spitalul din MihaiVodă, locuia într-o
cămăruŃă igrasioasă, pe strada Izvor. Se îmbolnăvise de
reumatism articular şi se alesese cu braŃul drept complet
anchilozat. Îşi dăduse singur diagnosticul, alegând un
tratament aspru şi exerciŃii de recuperare dureroase,
menite să imprime braŃului bolnav o poziŃie în unghi
drept, pentru a-şi putea folosi totuşi, în continuare mâna.”
Cu „iniŃiativă îndrăzneaŃă”, cu „talentul de a aduce pe
ceilalŃi la părerile sale folositoare”, cu „priceperea-i
adevărat franceză” (după cum spune Nicolae Iorga),
Carol Davila a înfiinŃat la Bucureşti facultatea de
medicină, o şcoală veterinară, şcoala de farmacie, aziluri
pentru copiii schilozi şi fetele fără părinŃi, muzee
medicale şi o grădină botanică. SoŃia lui, Ana Davila,
născută RacoviŃă, inimoasa ocrotitoare a fetelor orfane de
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la Azilul Elena Doamna, i-a fost alături. „Cum pleca tata,
măiculiŃa ne îmbrăŃişa, ne povăŃuia să nu facem prea
multe nebunii şi se îndrepta şi ea spre azil, să vadă de
gospodărie şi de îngrijirile ce le dădea orfanelor a căror
sarcină o luase singură din pornirea sufletului ei atât de
iubitor şi de milostiv.” (din amintirile Elenei Perticari).
Modestă ca şi aceea care i-a servit drept model, statuia
Anei Davila se află departe de ochii lumii, în faŃa capelei
Sfânta Elisabeta din curtea fostului Azil Elena Doamna.
Carol şi Ana Davila, sunt oameni ai altui veac, al căror
ideal era servirea celorlalŃi, înplinirea datoriei de om.
Astăzi, când atâŃia tineri absolvenŃi ai FacultăŃii de
Medicină întemeiate de Carol Davila îşi declară sus şi
tare, aproape cu cinism, dorinŃa de a părăsi România ca
să lucreze în Ńări mai bine dotate din punct de vedere
medical şi pentru salarii mai bune, e greu de înŃeles cum
reuşesc să treacă fără jenă pe lângă statuia unui om, a
unui străin care a renunŃat la condiŃiile mai bune din Ńara
sa şi a venit în primitiva Românie a veacului al XIX-lea,
pentru a întemeia, cu preŃul bunăstării proprii,
aşezămintele civilizatoare. Cei care trec pe lângă statuia
francezului gândindu-se cum să-şi părăsească mai
avantajos Ńara în nevoie, pentru câŃiva arginŃi în plus, ar
trebui să roşească, printr-un ultim reflex al conştiinŃei
lezate. Ori poate că, pur şi simplu, nu cunosc povestea
întemeietorului şcolii lor?
Să citim, aşadar, cartea doamnei Victoria Dragu
Dimitriu, ca să înŃelegem ce reprezintă pentru mintea şi
sufletul nostru, statuile pe lângă care trecem zilnic, de
cele mai multe ori fără a le privi: în ele este închisă o
comoară de învăŃături, de pilde despre ceea ce înseamnă a
trăi cu adevărat. De marmură, de bronz sau de piatră,
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statuile ne dau neîncetat lecŃii despre omenie, despre
viaŃă.
ELISABETA ISANOS

***

VIA BIRUITOARE
–PE MARGINEA ROMANULUI „VIA” DE ION MURGEANU
(Editura Albatros, Bucureşti, 1984)–

„Un drum pietruit ducea în mijlocul micii jungle la
casa aceea care mi se părea cel mai minunat lucru văzut
până atunci în oraşul Cana. Ne-am învârtit multă vreme
în jurul clădirii cotropite din toate părŃile de arbori grei,
până când am descoperit uşa de la intrare. O nouă alee
cu prundiş, străjuită de un gard viu, pleca de aici,
ducând într-o altă direcŃie, în fundul curŃii, unde,
probabil, era o ieşire ‚secretă’. Căci acolo vedeam un
gard viu şi mai înalt, măcinat pe alocuri de uscăciune,
bine mascat de măceşi şi plante agăŃătoare. Ne-am fi
putut strecura prin acea parte a curŃii şi noi fără să mai
fi căutat atât. Totul respira aici o tăcere ciudată, puŃin
sâcâitoare. Eram în faŃa unei bijuterii de casă, locuită,
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credeam eu, de fantomele stăpânilor săi de altădată. /.../
Micul ei turn se vedea din oricare parte a oraşului ai fi
privit în direcŃia parcului public (vechile Grădini ale
Bârnovoaiei), el răzbătea victorios deasupra copacilor
parcului şi a livezilor din jur.”
Romanul „VIA” de Ion Murgeanu a apărut, după
peripeŃii dureroase, în orwellianul an 1984. Cunoscuta
deviză: „Cine controlează trecutul controlează viitorul.
Cine controlează prezentul controlează trecutul”, era în
plină aplicare în România acelor ani. La noi, ca şi în
romanul lui Orwell, orice urmă a vreunui eveniment,
lucru (articol de ziar, carte, etc.) ori persoană putea să ia
calea „găurilor de memorie”, fiind cu desăvârşire uitat
(sau înlocuit)... Ca şi acolo, exista tendinŃa de anihilare a
trecutului sub toate formele lui, nimeni nu trebuia să aibă
amintiri clare şi nici să poată şti cât e adevăr şi cât
fantezie din ceea ce se scria in manualele şi cărŃile de
istorie. GeneraŃiile mai vechi, dar nu numai ele, îşi aduc
probabil aminte că anul 1984, descris de Orwell si trăit de
noi „pe viu”, a fost vremea când mai ales în Bucureşti
distrugerea sistematică a vechimii atinsese apogeul. Cine
nu a simŃit atunci sfâşierea produsă în noi înşine de
loviturile de berbeci şi de buldozere asupra „bijuteriilor
de case”, asupra bisericilor si monumentelor din oraş?
Odată cu clădirile, dispăreau curŃi, grădini, copaci
seculari, însuşi misterul vieŃii trăite aici de veacuri
neîntrerupte. În Bucureşti, ca şi în oraşul Cana din
romanul lui Ion Murgeanu, oraş cu nume biblic,
amintind, nu întâmplător, de Nuntă şi de primul miracol
al lui Iisus, zidurile cuprindeau o lungă trăire, a multor
generaŃii: „O întreagă istorie adunase familia lui până la
noi. În apropierea oraşului se înfiripase în anii de demult
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o aşezare mai întâi în jurul unei turme, cu timpul lăŃinduse pe un şes lung, între cele două dealuri ale căror
coame ajungeau până la porŃile oraşului... LocalităŃii
acum i se zice Orleanu, şi la fel i se spusese poate
păstorului întemeietor.” La 1884 (ni se povesteşte), aici
se instituise Domeniul Coroanei, moşie în capătul căreia
luase fiinŃă un orfelinat, „graŃie regală”. „Orfelinii”
(autorul foloseşte acest termen spre a-i deosebi pe aceştia
de orfanii obişnuiŃi, civili) erau strănepoŃi ai eroilor de
la Plevna, GriviŃa şi Smârdan, cărora le-au succedat
copiii rămaşi fără părinŃi din războaiele care au urmat.
„Aceşti oameni din rezervaŃie, născuŃi parcă din sânul
Naturii însăşi, se deosebeau prin o disciplină ca de copii
de trupă de oamenii împrejurimilor, căci învăŃau la
orfelinat meserii, lucrând totodată şi pe moşia regală ca
argaŃi. Când trebuiau să se însoare orfelinii erau
sloboziŃi şi luau fete de prin sate.” Cartea „cântă” într-un
mod epopeic influenŃa irezistibilă a trecutului asupra
clipei trăite şi misterul pe care această prezenŃă a istoriei
îl presupune. Trecutul are forŃă fascinatoare, nu de puŃine
ori tragică, dar întotdeauna necesară. O întreagă istorie
dispărea în anii aceia odată cu zidurile demolate, orice
urmă a vechimii stătea sub ameninŃarea continuă a
distrugerii. În aceste condiŃii, a apărut, după peripeŃii şi
eforturi de a-l salva de la o altfel de demolare, romanul
„VIA”. Autorul povesteşte într-o carte de memorii*
avatarurile romanului său: „Dar via Domnului Savaot
era atunci Ńara mea românească, iar oamenii din vremea
noastră sădirea sa dragă. Domnul nădăjduise ca acesta
să fie un regim fără păcate (nu de puŃin ori repetasem:
,Socialismul ar putea fi o soluŃie pentru români’), dar
iată-l plin de sânge. Nu se vorbea pe toate drumurile ca
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noi construim o lume nouă; că-i ridicasem deja turnuri
noi, şi îi zidisem teascuri noi viei sale? Era clar ce
ieşise./.../Şi deodată/.../s-a ridicat în mine, cu o forŃă
năucitoare, imprecaŃia biblică de la pagina 680, unde
lăsasem deschisă Cartea CărŃilor/.../. Aşa m-am apucat
şi am scris prima formă a Viei – un roman de peste 500
de pagini dactilo.” Citită în vederea publicării la editura
Eminescu,, în „ColecŃia romanului de dragoste”, „VIA” a
trezit o curioasă suspiciune: „SunteŃi defetist?” „Ce-i
aia? Nu înŃeleg.” a răspuns autorul. „Nu mi-am dorit
decât să pot da o singură carte simplă care să meargă la
sufletele oamenilor.” Şi, pentru că prea erau multe cărŃi
„cu intelectuali”, cartea a trecut în mâinile altui redactor,
care o „citea între virgule”, bănuind că „avea în faŃă mai
curând un pamflet decât un roman de dragoste”, în orice
caz, „un tablou de epocă”... „De aici încolo au început cu
tăiatul, cu redusul numărului de pagini, cu concentrarea
unor scene, scoaterea altora... În cele din urmă, un
referat extern a dus la noi prefaceri/.../...am scris cartea
din nou, am mai redus şi am mai ,concentrat’, am
,eliminat’/.../am înŃeles că aceasta era strategia lor
securistă de-a te face să-Ńi iei câmpii ori să te cuprindă
lehamitea.” Incercările nu s-au terminat însă prea curând.
Până la urmă, cartea a apărut la editura Albatros, graŃie
lui Mircea Sântimbreanu, din cele peste 500 de pagini cu
care pornise la drum au rămas 174. „Eram neconsolat”,
mărturiseşte autorul. „Şi din nou m-am apucat, şi am
scris un alt roman, intitulat de data aceasta ‚Strugurii
sălbatici’...” Paralela între ceea ce se petrecea „în afaraÎ
romanului”, în lumea în care a fost scris şi publicat, şi
însăşi soarta cărŃii îi dă acum, din perspectiva vremii, o
nouă dimensiune, rezultată din interacŃiunea dintre
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ficŃiune şi realitate. Se va vedea că profunzimea
perspectivei sporeşte pentru cititor la sfârşitul lecturii,
deoarece există şi „o carte în carte”, urmărită şi ea de un
demon distrugător. Aşadar, avem în faŃă o „aşezare în
abis” („mise en abyme”), după procedeul folosit în
celebrul tablou al lui Van Eyck (”SoŃii Arnolfini"), unde
în oglinda din fundal apare însuşi chipul pictorului.
Nici după 1989, soarta romanului nu a fost mai bună, a
fost chiar mai crudă: nici o editură nu a „riscat” să
mizeze pe o carte care nu promitea a fi un „produs de
consum”. Disperarea autorului s-a concretizat la un
moment dat în dorinŃa de a-şi nimici cu mâna lui „Via”:
„Am avut clipe când am vrut să-i aplic cărŃii în
manuscris exigenŃele epigrafului ei: ,Da, o voi distruge!
Şi o voi pustii!’” Aceasta era (şi este încă) soarta cărŃilor
ai căror autori se dovedesc insuficient de labili pentru a
scrie după cerinŃele epocii, fie că e vorba de cele ale
ideologiei totalitare ori de cele ale noii „epoci noi”:
exigenŃele financiare ale economiei de piaŃă. Şi totuşi,
nici o demolare nu poate distruge definitiv Frumosul, el
dă muguri, mlădiŃe, rezistă sub o formă sau alta oricăror
încercări de a-l strivi. Nu totul poate fi distrus. Habent
sua fata libelli? Da, cărŃile au soarta lor, plutesc singure
pe valuri, asemenea „sticlei în mare”, căreia Alfred de
Vigny i-a închinat poemul cu acest titlu: mai devreme sau
mai târziu ajung la liman.
Romanul începe într-o atmosferă de provincie
profundă. Lumea din oraşul Cana se agită haotic, într-o
ciudată mişcare browniană, din care răzbate încă de la
început, insolit ca o culme de munte în câmpie, profilul
Mentorului, profesorul Valentin Strupniceanu; în jurul
lui, alipită magnetic, roieşte tinerimea târgului. Era „un
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strălucit om şi ilustru profesor”, nevoit să se restrângă o
vreme la meseria de şofer, din cauza unor „păcate mai
vechi”, după cum se poate lesne deduce, de natură
politică, „prindea greu rădăcini într-un loc” suferind de
un fel de inadaptabilitate, „cum li se-ntâmplă de obicei
artiştilor”. „Avea în acelaşi timp ceva eroic, deşi blând
şi loial în manifestările cu cei mici./.../Bun ocrotitor al
femeii şi orator neîntrecut pe teme erotice”, ridicase „din
pământ”, ca un adevărat demiurg, „un pluton de tinere
talente”, în fruntea căruia se înfăŃişase „la centrul
regional”, oraşul Şesuri. Animator cultural, „câte
iniŃiative nu putea aduce strălucitul dascăl de
literatură!” Cu toate acestea, „i s-au adus în acea
perioadă prea multe învinuiri/.../câteva însă ne-au
revoltat pe toŃi tinerii talentaŃi de pe-atunci...” Cel puŃin
curioasă, şi de ce nu suspectă, trebuie să le fi părut
„cenzorilor” voluntari legătura stabilită de autor între o
figură „veche” de intelectual cu „greşeli” politice la activ,
şi tinerimea cu talent şi dor de învăŃătură. Doar legătură
între generaŃii ori mai mult decât atât, ideea că depozitul
de preŃ al culturii aparŃinea de fapt trecutului, nu
ideologiei noi şi reprezentanŃilor ei? SupoziŃie cu atât mai
aproape de adevăr cu cât, după mărturia autorului,
personajul a fost creat după un model real, recognoscibil,
căruia îi aparŃine următoarea profesiune de credinŃă**:
„Intelectualitatea scriitorului se confundă în cele din
urmă cu cel mai mare bun al său: libertatea de creaŃie!
Câtă intelectualitate, atâta libertate în spiritul nostru. Şi
chiar dacă mi-e teamă de retorica frazei, mai adaug: nu
numai libertate ci şi omenie. Nu e oare umanismul
modern o descoperire a intelectualei Europe a
Renaşterii?” Personajul inspirat de el, prin erotismul
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aproape păgân, prin boemă şi farmec vetust, e un „crai”
crepuscular, amintind de „Craii” lui Mateiu Caragiale,
însă într-o altă vreme, transportat de valurile sorŃii în plin
comunism. În jurul acestei figuri, de două ori legendare,
ca personaj real şi ca erou de roman, încep să se ridice
treptat siluetele „crailor” tineri: „...ne plimbam pe sub
salcâmii grădinii publice ori sub coroanele secularilor
tei ai Bulevardului. Oraşul Cana cunoştea însă gloria
unei singure străzi cu denumirea de Bulevard, dar avea
micul lui Cişmigiu, cu lac şi cu bărci numerotate în
regulă./.../Sau ne strângeam la Terasă.” Aceştia erau:
Toni Stroescu, Sergiu Vizanti, funcŃionari, şi ceilalŃi,
Nelu Ozane, doctorul trăsnit Uzuc, Aurel Hodoş, ziaristul
Alioşa Testuchin, şi bineînŃeles, autorul însuşi, care se
auto-include în grup. „Ne adunaserăm, astfel, o echipă
veselă, buni de treabă toŃi pe la noile instituŃii, dar şi de
nesfârşite taclale la simbolica, parcă, Terasă. Făceam,
revăzându-ne, lungi plimbări/.../Ieşind seară de seară, ne
decideam greu încotro s-o apucăm fiecare.”
Atmosfera târgului e plină de şoapte, de zvonuri, de
lucruri tăinuite; despre unul din personaje ni se spune că
„ştia totdeauna ultima noutate din târg”, iar despre
tainele locului ştia încă de pe atunci foarte multe. „Mai
ales plictiseala lui nobilă şi intelectuală cucerise
bătrânul oraş, obişnuit, nu se ştie de când, cu acel jurnal
monden vorbit seară de seară.” Misterul înconjoară încă
din primele pagini silueta principalului personaj feminin,
Iana: „Nu desluşeam prea clar chipul fetei”, mărturiseşte
povestitorul. Iana era o taină, şi aşa va rămâne până la
sfârşitul ei tragic: întrezărită doar, niciodată desluşită pe
de-a-ntregul. Celelalte personaje, în special cele
masculine, „craii”, sunt descrise din câteva trăsături de
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penel impresionist, nu numai aşa cum arată, ci şi prin
felul cum se răsfrâng în mintea povestitorului; de pildă,
arhitectul Iuliu Cosmin, spune autorul, „îmi impusese
prin farmecul lui, dar mai ales pentru promisiunea de-a
contrazice faŃă de noi o anumită inerŃie provincială. Mă
obseda, de aceea, ori de câte ori reluam subiectul cu el,
înălŃimea ireală ce i-o atribuisem. În realitate era un
tânăr de statură mijlocie, obişnuit.”
Nu voi povesti subiectul romanului: este jocul dragostei
şi al întâmplării, dar nu „à la manière de Marivaux”, ci în
sensul antic, al vechilor tragedii şi al miturilor cu zei.
SituaŃia pe care francezii o numesc, sintetic şi uşuratic,
"demi-frères, demi-amants", iar legendele româneşti o
rezumă în mitul „Soarele şi Luna”, este descrisă în acest
roman, ca şi în vechimea miturilor, cu supremă gingăşie
şi cu înŃelegerea tandră a celui care ştie ce adânci pot fi
meandrele sorŃii. „Iana Sânzeana” este în balada
românească sora Soarelui şi totodată marea lui iubire.
„Ea, dac-auzea,/Din gură-i grăia:/- Puternice soare,/Eşti
puternic mare,/Dar ia spune-mi: Oare/Und’s-a mai văzut/
Şi s-a cunoscut,/Und' s-a auzit/Şi s-a pomenit/Să ia sor'
pe frate/Şi frate pe sor'?/De mi-ei arăta,/Atunci te-oi
lua,/Atunci,
nici
atunci!”
Având datele unei situaŃii din care grecii ar fi scos o
tragedie pe fond incestuos, francezii un roman al
erotismului carnal, dincolo de convenŃii şi reticenŃe de
ordin moral, autorul tratează conflictul într-un mod care
aminteşte de discreŃia şi de rafinamentul baladei
româneşti, fără să excludă dramatismul iubirii imposibile,
obligată să rămână pură în ciuda dorinŃei de a se împlini.
„...avea oasele dulci şi subŃiri Iana/.../ ceva umbla tainic
să-i despartă./.../ToŃi se mirau cât le este blestemul de
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mare.” Virgil şi Iana nu sunt singuri în această zbatere.
Cuplurile se formează şi se desfac, fără a nimeri, de cele
mai multe ori, formula fericită, dar uneori hazardul e mai
înŃelept decât muritorii, ceea ce ne poate duce la ideea
unei forŃe care dirijează totul; în cazul celor doi
îndrăgostiŃi nefericiŃi din roman, „hazardul” care aparent
li se opune, încearcă să-i protejeze de răul cel mai rău.
Dragostea, această „primejdie plină de nădejdi” (una
dintre cele mai frumoase formule posibile ale misterului
mereu nedezlegat!), de la amorul cu iz faunesc (nu
întâmplător un local din oraş se cheamă „Faunul”), până
la iubirea ascunsă, reprimată, dintre Virgil şi Iana, face
parte din Ńesătura măiestru împletită a romanului şi din
conflictul dramatic între prezent şi trecutul care-l
determină tainic, cu forŃă irezistibilă. Jocul „dragostei şi
al întâmplării” îi strânge împreună pe Iuliu Cosmin şi pe
Iana, dar totul rămâne, ca şi în viaŃă, ambiguu, înceŃoşat:
oare chiar pe Iuliu îl aştepta Iana în noaptea când s-au
întâlnit pe întuneric în turnul Castelului, ori pe celălalt?
De o frumuseŃe cu totul aparte este scena în care Iana
„aştepta ploaia ca pe o prietenă de demult, o liceană”,
dar ploaia „veni în schimb mult transformată,
îmbătrânită şi rea, vânătă de furie, injurioasă şi tulbure,
scrijelată de fulgere şi mânată din urmă de mari
bubuituri: o femeie certându-se parcă la scara întregului
univers./.../Când furiile dintâi ale ploii se mai
potoliră/,,,/Iana îşi alese o Ńintă şi ieşi de la
adăpost/.../.O frenetică bucurie lăuntrică o copleşea fără
rost. Ar fi jucat în ploaie, ca paparudele/.../.Căci se simŃi
deodată frumoasă şi îşi şopti singură pe cel mai
caraghios ton: ‚Neîntrecuta’”.
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Fantasticul apare la un moment dat sub forma unei
umbre ciudate, ca o prevestire a tragediei: „Omul din faŃa
lui îşi proiecta umbra de câine şi de iepure peste faŃa de
masă, peste perdeaua pe care Iuliu Cosmin o trăgea mai
departe
să-l
apere
de
agresiunea
soarelui
orbitor.’Avizuha’! îşi aminti el./.../ Era tot un om de la
Cana. Îl mai văzuse în câteva rânduri./.../Iuliu Cosmin
descoperi că urechile de măgar şi de porc de câine/.../
ale celui din faŃă, ce-şi proiecta umbra pe perdeaua de la
fereastra vagonului, se înfăŃişau acolo ca nişte veritabile
coarne.”
De la figura majestuoasă aproape a Mentorului
(păcatele „lumeşti” nu fac decât să-i dea mai multă
autenticitate), siluetele „crailor din Cana” decad, se
deformează, ajungând în final la caricatură. În locul
Mentorului, care pare să se retragă în umbră, în locul
junilor „crai” grădinăriŃi de acesta, care-şi găsiseră
fiecare un rost, îşi fac apariŃia în târg „câŃiva tineri
despre ocupaŃia cărora nu prea ştiam ce să spunem.”
Nu actori adevăraŃi ai vieŃii ci figuranŃi, plini de aroganŃă,
falşi, semidocŃi. DistracŃia lor principală, în afară de
zilele când leneveau la Terasă, era să răspândească prin
oraş fiŃuici cu citate din Sartre şi cuvinte franŃuzeşti, din
care nu lipsea celebrul pe atunci „angoisse”. „...stăteau
mai departe întinşi cât erau de lungi pe ghizdurile
terasei. Nu discutau între ei, nu dormeau cel puŃin; unul
se uita pe un ziar sau îl folosea doar aşa, pentru
umbră.”
Magistral este descrisă atmosfera târgului provincial
cu nume biblic, pagini întregi ar merita să fie citate
pentru farmecul lor şi pentru frumuseŃea stilistică: „Ca să
ajungi cu trenul de la Bucureşti la regiune era mai puŃin
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complicat şi, desigur, mai puŃin obositor decât dacă
mergeai tot cu trenul de la regiune la TeŃcani. Călătoria
confortabilă lua sfârşit în gara oraşului reşdinŃă. Mai
departe luai vechea garnitură care circula mai ales
noaptea, şi parcă stricând seminŃe de floarea-soarelui,
tura-vura, ajungeai când bătea miezul nopŃii într-o pustie
gară de legătură: Leorda. Puteai crede că timpul
îngheŃase.” Apoi, drumul continuă „pe un traseu şi mai
adâncit în tainele nopŃii, iar afară ploua mărunt ca de
toamnă, deşi era la începutul primăverii; şi deşi
călătoreai într-un tren auzeai noroiul sub roŃi (s.n.), iar
vehiculul survola teritoriile infernului. Câteva lumini
chioare într-o gară orăşenească/.../ şi cursa de basm
negru se înfometa şi mai tare de întunericul de-afară,
înghiŃindu-l până la ziuă pe tot.(s.n.)”
Via simbolică vine în roman dintr-o carte: „Domnul
Valentin se îndreptă cu precizie la un raft şi dintr-un loc
bine ştiut numai de el scoase o carte voluminoasă cu
scoarŃele înnegrite de vremi...” Era Biblia, Cartea
CărŃilor. Apar de-a lungul textului şi alte citate, ceea ce-i
conferă profunzime livrescă Şi cum ar fi putut fi altfel?
„Nu numai cu visări, nu cu himere rezistă şi-n viaŃă leul
albastru al imaginaŃiei?” comentează Mentorul.
Timpul e prezent în roman mai presus de personaje şi
de întâmplările lor: prezentul e dominator şi distrugător
de iluzii, cum ar fi, de pildă, aceea a unei mirifice
călătorii în străinătate, la care „craii cei tineri” visează cu
ochii deschişi, o excursie în una din Ńările devenite prin
interdicŃie „ireale aproape”. Nici „avânt” spre
construirea lumii noi, nici pornire entuziastă spre
mobilizarea energiilor locale, doar planuri, proiecte
fantasmagorice, şi o anumită derută, o mecanică a vieŃii,
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care macină zilnic, râşnind trupuri şi suflete. În schimb,
se vorbeşte mult, se fac schiŃe de lucrări irealizabile în
minusculul şi prăfuitul târg, unde „timpul trecea ca un
veac uşor”. Privit în contextul epocii în care a fost scris
şi publicat, romanul are pe alocuri un ton ironic la adresa
„realizărilor” de care erau înŃesate ziarele vremii: în
această „pericleană epocă”, arhitectul Iuliu Cosmin
„năzuia să facă acolo în oraşul nostru, vreo Atenă, în
timp ce prietenul său Virgil se vedea în acest caz Sofocle
al cetăŃii sale.”
Extraordinar capitolul „Nouă” din prima parte, cu mare
greutate simbolică: este vizitată partea cea mai veche a
oraşului, cu o mănăstire rămasă fără călugări. „Uriaşa ei
curte era ca un han părăsit./.../La temelia acestui oraş nu
ştim nici noi ce se ascunde: tezaure mai bogate ca toată
averea noastră de astăzi; câte civilizaŃii n-a îngropat
timpul sub acest val de pământ/.../ Sub casa de-acolo
constructorii au găsit un cimitir şi-un altar străvechi...”
În mănăstirea cu un singur călugăr, sub lovitura unei raze
de soare în întuneric, povestitorul are revelaŃia unui
tablou divin: „Mă izbi deodată raza piezişă care
pătrundea prin canatul multicolor din naos. Zâmbisem
închipuindu-mi un sfânt fotograf din cer imortalizândune la Judecata de Apoi! Raza mă ajută să înŃeleg primul
ansamblu, deşi trecerea ei a fost scurtă. Cred că un nor
subŃire aluneca în dreptul soarelui în timp ce în altar
călugărul deschisese o fereastră. Bolta rămânea mai
departe în semiobscur şi am clipit văzând începutul lumii
ca într-un vis. Era un val roşu de sânge care striga la
cer. Îngerii Domnului mi se arătau ca în Ńara unui
Guliver cu oştiri Ńărăneşti din cartoane./.../Dar ce vroiau
acei oameni? Aş fi dorit să-l întreb pe pictor. Ori mai
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curând tabloul îmi amintea de Moise tăind cu toiagul lui
apa refluxului să-şi ducă poporul în łara făgăduită. Sau
pământul făgăduit era sensul întregii istorii, începând cu
imaginaŃia oricărui copil...”
Partea a doua, intitulată „Diluviul”, aluzie, poate, la o
posibilă pedeapsă divină, începe cu descrierea unei nopŃi
himerice: „Un amănunt straniu dădu mai la urmă contur
realităŃii: vuietul nopŃii de-afară. Noaptea gemea. Şi-n
legătură cu asta descopeream că am ajuns la ‚Castel’, că
era ploaie şi ceaŃă, că lumea mă ocrotea, dar că era între
toate o voce primindu-mă cu dispreŃ.” E unul dintre cele
mai frumoase pasaje din roman, amestec între realitate şi
vis: cel care-l primise cu dispreŃ la Castel era un personaj
dintr-o frescă: „Şi odată cu vocea creştea şi un om, ca o
mulŃumire uitată cu care fusesem dator luminii. Era un
om tânăr, dar încruntat, purta haine vechi, demodate
adică, stătea impasibil în faŃa mea. Fruntea lui albă ca
pietrele de onix avea osul şlefuit bine, proeminent/.../,
omul, desigur, avea o poveste pe care acum şi-o spunea:
însă cântecul viei lui era ca o plângere veche./.../...îmi
păru viu. Sprânceana lui era ridicată într-un gest de
surprindere/.../ochii lui erau fierbinŃi, deschişi şi
pasionaŃi; rătăceau în lumina unui gând de demult.” O
personificare, parcă, a Trecutului însuşi, care poate fi
bănuit pretutindeni, până şi în lemnul arborilor „grei de
timp”. Totul pare a fi îngreunat, în sensul rodnic al
cuvântului, de Trecutul omniprezent, care domină viaŃa
zilnică.
Nu sunt răsturnări spectaculoase de situaŃii, nici
aventuri extraordinare, ci mai mult decât atât: este însăşi
mişcarea cuvintelor, curgerea poetică a limbii, ceea ce se
vede mai ales în capitolul final, „Via blestemată. Cana;
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1845-1969”, punctul culminant al artei autorului şi tur de
forŃă scriitoricească. Timpii se întretaie într-un ritm
ameŃitor: timpul naratorului, timpul celuilalt povestitor,
scriitorul Virgil (timp multiplu şi el), şi timpul naraŃiunii
propriu-zise. Impresia este de pătrundere într-un spaŃiu
neconvenŃional, cu alte legi şi alte dimensiuni. Scriptic,
autorul rezolvă tabloul din acest capitol prin schimbarea
rapidă a persoanei verbului, prin folosirea majusculelor şi
prin punerea între paranteze: „şi mama (scrie Virgil)
Ńinea sub pernă, în patul în care dormeam amândoi, o
puşcă mereu încărcată, nu eram propriu-zis dădăcit, dar
ştiam că nu aveam voie să Ńin noaptea mâna sub pernă,
şi
o Ńineam până adormeam pe
obrazul
mamei./.../Bucuria copilului era că putea merge dis-dedimineaŃă la râu, ieşea din ‚castel’ pe o scară care se
continua şi afară, întâi după ce traversai spaŃioasa
terasă din spatele cldirii, şi pe urmă la vale prin toată
grădina, printre arbuşti ornamentali, şi umbrită (vara)
de copaci grei sădiŃi în acel loc înainte de a fi existat
‚castelul.’” Cititorul se simte „luat pe sus”, purtat de
acest vârtej temporal, de timpii care parcă aleargă alături,
cai sălbatici, într-o învălmăşire de prezenturi şi trecuturi:
„Căută să-şi aducă din nou aminte ultima seară, şi se
gândi: iată încă o seară, iată o seară nouă şi nu voi mai
putea privi amurgul. Fereastra imensă (scrie) cât harta
Ńinutului peste care ai mei au călărit; vedeam din
fereastră Ńinutul pe care ei începuseră să-l stăpânească
după ce cumpăraseră ani de zile pământ şi nu se gândea
nimeni că poate veni o zi când pământul să-Ńi fugă de
sub
picioare...(s.n.)
Dar
atunci
toate
se
răsturnară/.../Grădina era plină de taine; melci cu
coarnele boureşti, broaşte Ńestoase, vipere pânditoare,
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viespi, iar într-un Ńarc trăise mulŃi ani un căprior, despre
care se spunea că fusese împuşcat de ruşi în timpul
războiului...” În ipostază de scriitor, Virgil Holomeia îşi
rupe manuscrisul „Viei blestemate” „tacticos în patru,
înghesuindu-i filele sub capacul puŃin deschis al căldării
înalte.” „Scăpase” de manuscris, şi totuşi îi ducea încă
grija: „...cineva trecând pe uliŃa din spatele parcului
‚prin fundul grădinii’ şi-ar fi putut arunca ochii la coşul
de gunoi şi să bage mâna acolo, ‚ia să vedem noi ce scrie
în filele astea’...” Era vremea când „toate maşinile de
scris erau puse sub cheie”...
Citind capitolul final al romanului, ai revelaŃia unei
scriituri unice prin efectele ei. S-o numesc
„cinematografică” ar fi prea puŃin. Autorul reuşeşte un
miracol stilistic: scoate faptele din trecutul inerent
naraŃiunii şi le aduce în prezentul celui care citeşte, încât
lectorul are impresia că asistă „în direct” la incendiul care
mistuie Castelul, sau la amurgul care îl cuprinde ca o
flacără mistuitoare. Efectul este halucinant.
„Seara e veche şi focul aleargă, aleargă vesel, ghiduş,
printre crengile gardului ‚viu’, putrezit pe alocuri.
‚Garduri vechi, urzici îngălbenite...’ Scriu şi asta? Scriu.
Scriu tot ce ştiu şi tot ce pot da a se înŃelege că ştiu./.../
IANA A FOST SORA MEA şi acum focul ajunge la
fereastra camerei din care ea lipseşte şi va mai lipsi...
Fereastra camerei e deschisă... Focul se joacă în tufa de
trandafiri şi luaŃi seama e către sfârşitul verii diavolul de
copil a aruncat un chibrit sau poate de la Ńigara omului
care trecea pe drum fluierând./.../Un trandafir uriaş s-a
aprins în fereastră AMURGUL E JOS LA TEMELIA
CASEI trântise poarta din mers la faŃa locului ajunsese
totuşi târziu, mult prea târziu. O lovitură puternică A
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CĂZUT SCARA ORI CE? (Sunt oameni acolo?) alergând
în direcŃia casei toată în flăcări vede fereastra camerei
sale din turn zburând pe deasupra copacilor. O clipă şi
nu va mai privi din ea niciodată Ńinutul până la mari
depărtări pe ecranul de foc al înserărilor de vară.
VÂNTURI ŞI ŞOAPTE. O limbă de foc mătură de pe alee
filele arse: un colŃ de filă (din manuscris?) îi vine peste
obraz făcându-l deodată atent. Atunci se trezi
luminându-se dinlăuntru, ştiind că va putea
SĂ
REZISTE. A scris: VOI POVESTI DESPRE AMURG.”
A povesti despre amurg înseamnă a-l domina, a fi mai
presus de ceea ce te apasă, iar să reuşeşti acest lucru la
modul superlativ e o victorie.
Distrugerea, descurajarea, anihilarea erau formele
curente ale acelui lung amurg istoric, despre care
romanul lui Ion Murgeanu dă de două ori seama: o dată
prin imaginea vremurilor, a doua oară prin propria soartă.
Astfel, „VIA” poetului şi prozatorului Ion Murgeanu n-a
rămas „neroditoare”, nici nu a putut să fie arsă. Este o
carte vie, biruitoare prin forŃa cuvântului scris cu har. O
carte adevărată poate supravieŃui şi se impune peste timp
oricum, fie şi descriindu-şi propria ardere! Iată un
miracol la care „incendiatorii” (de ieri sau de azi) nu se
gândesc niciodată.
________________________________________
*Ion Lazu, Ion Murgeanu, ”Himera literaturii”. Editura Curtea
Veche, Bucureşti, 2007
**Poetul Lucian Valea, într-un interviu luat de Nicolae BăciuŃ, sursa
Internet. Este autorul următoarelor titluri: “Mătănii pentru fata
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ardeleană” (1941), Întoarcerea lângă pământ” (1942), “Întoarcerea
lui Don Quijote” (1972), “Vocile” (1975), “Oameni pe care i-am
iubit” (1977), “Singurătate în Itacha” (1978), “Groapa cu lei” (1979),
“Coşbuc în căutarea universului liric” (1980), “Un lungan cu-n
geamantan” (1981), “Autoportret în timp” (1983), “Pe urmele lui
Coşbuc” (1986), “GeneraŃia amânată” (postum, 2002).

ELISABETA ISANOS
IMAGINI DE PE DEALUL URANUS DIN
BUCUREŞTI, ÎN VREMEA DEMOLĂRILOR:
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IZGONIREA LUI AMPHION
Bucureştiul avea o poezie proprie, care nu Ńinea atât de
arhitectură cât de ambianŃă, o îmbinare între pacea de la
Ńară şi confortul, ,,ştaiful” orăşenesc. GraŃie încetinelii lui
,,provinciale”, îşi păstrase aerul până nu demult. Ce s-a
făcut aici din 1984 şi până în 1989 a fost o încercare
colerică şi stupidă de a-l izgoni complet pe Amphion din
cetate prin dărâmarea bisericilor, şi de a ucide duhul
poetic al oraşului prin toate mijloacele, inclusiv
maimuŃărirea până la caricatură a operelor lui ca angajat
al lui Prometeu. Demolările au lovit (şi continuă să
lovească) în specificul bucureştean. Oraş individualist şi
paşnic, Bucureştiul pare să fie mereu pedepsit: opus
doctrinei în anii ‘80, a devenit nerentabil azi, când orice
palmă de loc trebuie făcută să producă. În câŃiva ani,
personalitatea oraşului va rămâne de domeniul amintirii.
Termitele nu construiesc din afară spre înăuntru, ci
dinăuntru spre afară, şi numai în vederea minimei locuiri.
Sunt făpturi oarbe, şi chiar dacă ar vedea, nu ar putea
să-şi dea seama ce au făcut, pentru că nu ies niciodată.
Nu se interesează decât de interiorul locului şi deloc de
aspectul exterior. Întâi se înfundă în pământ, îl sapă, apoi
răsare deluşorul, care nu-i decât o suprastructură peste
nişte găuri, care se ridică şi se extind în funcŃie de
necesităŃi. Ştiu să construiască, dar nu ştiu să contemple
ce au zidit. A privi este verbul nostru vechi pentru
acŃiunea de a contempla; de origine slavă, incertă, înrudit
poate cu pravila, ne-a dat priveala şi priveliştea.
Termitele nu pot să privească. Dacă nu mai suntem nici
noi în stare, înseamnă că vom ajunge (ori am şi ajuns) să
construim ca ele ? Să clădim dinăuntru spre afară,

55

bâjbâind prin coridoare, să ridicăm clădiri în stil
muşuroi ?
Noi turnuri Babel ameninŃă centrul Bucureştiului. Unul
e aproape gata, cel de lângă Catedrala catolică; de departe
pare o suprapunere haotică de grinzi, fără alt scop decât
sfidarea cerului prin cât mai multe etaje, de aproape –
striveşte totul în jur, stricând proporŃiile şi anihilând
silueta bisericii sub tone de beton. Altele sunt în curs de
realizare, unul în coasta Cişmigiului, lângă biserica
Schitu Măgureanu. Tratative se poartă, după cum am
auzit, şi pentru amplasarea unuia pe locul unde este
clădirea ,,Universul”, care ar urma să fie demolată.
GiganŃii de sticlă şi metal, răsăriŃi ca o pedeapsă în cele
patru puncte cardinale, vor ucide cu timpul grădina,
asfixiată de praf de şantier şi arsă de soarele ce se va
reflecta în pereŃi, schimbându-i climatul, vestejind
vegetaŃia şi alungându-i răcoarea. Cişmigiul va muri. Cui
îi pasă ?
Pe casele vechi, de epocă, apar tot mai des afişe mari
,,De vânzare” (,,For sale”). Cei care le cumpără nu se
gândesc să le păstreze, ci cum să valorifice cât mai
rentabil pământul de sub ele şi curŃile înconjurătoare.
Într-o zi, mai devreme sau mai târziu, la poartă se
prezintă cumpărătorul; oferă sume mari, sute de mii în
monedă europeană. ,,Nu de casă am nevoie, spune, casa o
dau jos...” Aproape că nu există stradă veche în Bucureşti
unde să nu vezi ziduri proaspăt dărâmate. Şi ce se
construieşte în loc, dacă se construieşte, nu este în
armonie cu oraşul, ci numai o consecinŃă a jocului numit
câştig. Doar matematica nu-i de ajuns. Nu se poate trăi cu
simple reflexe, cu efecte obŃinute fără luptă, făptuiri ca-n
somn, un somn perpetuu, sub aparenŃa hărniciei agile.
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Beneficiari ai operei supremului Artist care a creat lumea
din nimic, ne permitem să făptuim în răspăr faŃă de El, în
lume, unde armonia este vizibilă pretutindeni, fie şi
dintr-o privire fugară asupra cerului noaptea.
Matematicile îi pot da operei formule, nu şi splendoare;
abia când îi apare aura, lucrarea devine sălaşul zeului
care se pogoară în ea cu bucurie. Nu depinde decât de noi
ca zeii să ne fie alături, ei vin şi nechemaŃi să locuiască în
frumuseŃe.
Ce rămâne din ziduri, după ce uiŃi la ce folosesc ? Cum
este oraşul dincolo de folosinŃa zilnică ? Din depărtare,
plin ca un pahar gata să se verse, se ridică din valea
perpetuă a zării. Nu are contraforŃi, nici păduri de
apărare, e singur. Văzut de aproape e plin de surprize, te
bruschează cu mitocănie sau gingăşii. Pendulând la
nesfârşit între plăcere şi sfinŃenie, oraşul ne cuprinde pe
toŃi: moaştele sfântului sărutat, umbra unei bolte de viŃă
adăpostind cina familiei sau masa de sărbătoare. Şi
Sfântul, şi petrecăreŃul capătă sens existând împreună, în
vecinătate. De bună voie şi nesilit de nimeni te tragi
înspre carne sau spre duh. Cu toŃii existăm aici, mai mult
sau mai puŃin.
Pentru a vorbi de Bucureşti cum se cuvine, ar trebui să
fac un lucru de care nu-s în stare: să mă rup de el şi să-l
privesc din afară. Cum aş putea altfel să judec oraşul
unde m-am născut şi am trăit atâta timp ? Aş putea oare
să-l definesc prin lumini şi umbre? Să-l definesc prin
materii? De la lemn, porfir, granit şi piatră de râu - la
asfalt; de la cărămidă şi lut – la beton, metal şi sticlă. Din
ce în ce mai puŃin pământ. Excesiv în iubiri şi uri,
ridică-n slăvi şi uită repede, e nestatornic în miezul
nestatorniciei (a schimbat de-a lungul timpului
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numeroase steme, devize, sigilii); e o capitală marginală
(dar nu singura), la patruzeci de kilometri de graniŃă, gata
parcă să o sară oricând. Lumea crede că-l cunoaşte « ca
pe propriul buzunar », dar este încă nedescoperit, şi
tocmai de asta fermecător, fără a fi totuşi mai puŃin odios
prin excese. Mai are atâtea locuri unde n-am fost, unde
am de gând să mă duc. Mâine. Un mâine utopic poate, de
care însă mă bucur de pe-acum.
Ce vremuri trăim ? Cartierele-dormitor, spunea cineva,
reprezintă victoria totală a lui Prometeu. Mă tem însă că
Prometeu, care a putut să se împrietenească (fie şi
temporar) cu Amphion, a murit. Cu toate că e privit ca un
spirit tiranic, dominator (ar fi tins de fapt spre
supremaŃie), Prometeu se jertfise pentru oameni, nu a
negat divinitatea, nici nu i-a îndemnat pe muritori să
distrugă templele. Să fie vremea lui Hermes-Mercur ?
Nici atât, cu toate că zeul cu caduceu apare la fiecare pas
în ornamentele marilor clădiri funcŃionale, în care
acŃiunea şi contemplarea s-au împăcat o vreme. Sub
semnul cărui zeu ne aflăm – nu ştiu. Să fie preŃul de cost,
,,zeitate a vremurilor moderne”, sau nici măcar el, ci
însuşi gestul cumpărării, sublimat într-o mişcare, ca şi
caduceul ori făclia topite în mâinile statuilor?
Ar trebui să fie Dumnezeul unic, al celor zece porunci,
simple şi atât de grele, dar mă tem de un oraş lunecos, un
oraş fără sprijin de sus. Ar trebui să ştim că frumuseŃea
nu e un capriciu, o zorzoană (lumea din ceasul dintâi a
fost frumoasă !): ea face din ieri mâine şi din mâine ieri,
unindu-le în imensitatea clipei de faŃă. Ar trebui să ştim.
Şi poate că ştim, dar nu e destul.
ELISABETA ISANOS
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CUPRINS:
-Ion Murgeanu: „A fost odată Bucureşti”
-Victoria Dragu Dimitriu: „Terasa”
-Ion Lazu: „Bucureştiul în 1956”
-Magda Isanos: „Copilăria mea”
-Eusebiu Camilar: „Doamne, sunt singur”
-Elisabeta Isanos: „InvăŃătorii înmărmuriŃi” (despre
cartea „Poveşti cu fântâni şi statui din Bucureşti” de
Victoria Dragu Dimitriu)
-Elisabeta Isanos: „Via biruitoare” (pe marginea
romanului VIA de Ion Murgeanu)
-Elisabeta Isanos: „Izgonirea lui Amphion”
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