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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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AUZ
Căzând din nori,
ploile capătă crengi şi flori.
Aud şi vizuinile şi-aripa
care bate deasupra mea clipa.
Piticii care bat pe sub pământ,
căutând vâna de aur, râul sfânt,
ochii diamantului nesăgetat
şi degetul unui urs împărat.
Toate le-aud.
Şi-auzul încă mi-i crud.
Clopotul sângelui molatec, rotund
Ńine veştile care nu mai pătrund.
łine veştile de la stea,
să n-ajungă în inima mea.
łine veştile de la şerpii de casă,
şi-n amiaza cuprinsă mă lasă
să cad şi s-adorm profund,
clopotul sângelui molatec, rotund.

MAGDA ISANOS
(la 17 aprilie 2012 ar fi împlinit 96 de ani)

3

IDEEA DE ÎNVIERE
De fapt, toată viaŃa noastră se structurează în
jurul ideii de Înviere. Toate tristeŃile, eşecurile,
umilinŃele, ratările, înfrângerile pe care le
suferim într-o viaŃă ne-ar putea anihila ireversibil
dacă n-ar exista dincolo de toate, explicit sau
poate doar implicit, ideea sau, mai bine zis,
Sentimentul Învierii, adică acea consolare
subsconştientă şi compensaŃie sufletească,
acea speranŃă şi forŃă regenerativă prin care
supravieŃuim în credinŃa că fiece sacrificiu este
menit să devină o treaptă spre mântuire. De
aceea seara aceasta pe care o aşteptăm azi este
însuşi stâlpul de echilibru al timpului nostru
existenŃial şi el va dăinui mereu şi va aduce
oricând înalta bucurie a veştii că Hristos a
înviat! Să fim demni de ea!

LUCIA OLARU NENATI
(mesaj în seara de Înviere, 2012)
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BINEFACERILE POEZIEI
Să ne închipuim două persoane, A şi B, la fel
de diferite ca ziua şi noaptea, departe una de
alta ca pământul şi cerul, opuse ca albul şi
negrul. Nimic nu pare să le apropie, din contră,
adesea le pândeşte duşmănia, uneori chiar
războiul. Dar Dumnezeu nu a creat lumea pentru
ca lucrurile şi făpturile să trăiască în
singurătatea urii, ci pentru prietenie, înŃelegere
şi Iubire. Există întotdeauna ceva, poate doar un
fleac, datorită căruia A şi B se aseamănă, de
pildă faptul că preferă aceeaşi melodie sau că
au suferit încercări asemănătoare. BineînŃeles,
ca să afle asta, trebuie să se întâlnească şi să se
cunoască. Şi această posibilitate există, graŃie
unui aşa-numit „hazard”, care este de fapt
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inspiraŃie. Odată descoperit acel amănunt,
secret uneori, prin care A şi B se înrudesc, o
forŃă irezistibilă îi împinge să se alăture,
rămânând totodată diferiŃi. În numele a ceea ce-i
uneşte, diferenŃele devin legături care-i apropie
până la îmbrăŃişare, se unesc fără să se
confunde, ci păstrându-şi fiecare personalitatea:
negru şi alb, cer şi pământ, noapte şi zi... Rămân
ce au fost, dar şi cu ceva în plus, asemănător cu
fructul arborilor împletiŃi, cu pruncul nounăscut. Această forŃă care uneşte făpturile şi
lucrurile depărtate prin puterea magnetismelor
contrarii este Iubirea.
A şi B sunt termenii metaforei. Metafora stă la
baza Poeziei. Ea l-a împins pe poet să apropie
frumuseŃea trecătoare a tinereŃii de fragilitatea
„zăpezilor de odinioară”.
ForŃa care naşte Poezia şi rămâne în ea ca un
grăunte de energie latentă este Iubirea, iar forma
în care se exprimă este Armonia. Poezia este o
şcoală unde se predă prietenie. Poezia ne învaŃă
să vedem asemănările într-o lume unde
domneşte diversitatea şi unde diferenŃele sunt
mai uşor de observat şi de reŃinut. Poezia ne
învaŃă să armonizăm şi să ordonăm aparenŃa
confuză a lumii înconjurătoare, şi efectul ei
asupra inimilor este o nou fel de a înŃelege, care
duce la liniştea interioară şi ne poartă un pic mai
aproape de Dumnezeu.

ELISABETA ISANOS
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INCANTAłIA NUMELUI
Sfântă Fecioară
IncantaŃia Numelui Tău ne pătrunde
silabele alcătuirii noastre profunde
cu irizaŃii, catifelări. Este seară.
Iată se zbate ziua pe-un rug de sunete
blânde scântei o împresoară spre apus
vreau să-łi privesc înălŃate mâinile. Tunete
au răsunat nu a reculegere - ci a avertisment spus Pietrele-n rotunjimea lor evocă
pacea Pământului, graŃia Mamei Eterne
Brize noptatice Ńes văl peste rocă
Vocea Ta în ureche mi se aşterne
Abia mă rog. Cuvinte dospind
din toarcerea minŃii atâta cât este
Mamă a viilor – prin ce colind
pot să-łi îngân umila, sublimă poveste?
Zac sub armura de rouă uşoară, limpidă
ca Tu să mă atingi prin vălul ei a binecuvântare
Te văd plângând – Mamă a durerilor – şi lividă
îmi dărui – nimb de mirezme – cereasca Ta oftare
**
Chipul învins de surâs prinde să se adumbrească
Doamne, pe ce lamă abstractă strecori
raza ce plânge
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Ca să gust printre semne sărutare frăŃească
- o pecete de ambră dizolvată în sânge?
**
Dinspre pereŃi jupuiŃi dintre galerii
Urcă rugăciunea bună la gust întru singurătate
Sâmburii ei aruncaŃi printre pietre şi spini
Sau din contră în reavăn pământ
Vor purta în lumină carate.
TATIANA RĂDULESCU
(poem din volumul „Soare alpin”)

Fire interogativă şi arzătoare, niciodată mulŃumită
cu sentimentele căldicele sau călâi, Tatiana
Rădulescu a scris şi scrie o poezie densă, autodevoratoare, inchizitivă, şi, mai cu seamă, extrem
de responsabilă în faŃa Cuvântului, căruia îi închină
adevăratul cult.
MIHAI CANTUNIARI
Volume de versuri:
- Liniştea aerului. Editura cartea Românească,
Bucureşti, 1988 ;
- Oaspetele de piatră. Editura Eminescu, Bucureşti,
1998 ;
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-Iluzia risipei de sine. Editura Eminescu, Bucureşti,
1998 ;
-Chip nevăzut (în colaborare cu Magdalena
Constantinescu). Editura Eminescu, Bucureşti,
2001 ;
-Latinitate amară. Editura Vinea, Bucureşti, 2008 ;
-Soare alpin. Editura Domino, Bucureşti, 2009.

**

APROPIEREA APROAPELUI
Uneori lăsăm jaluzelele.
Poate vrem să visăm,
Poate vrem sa fim singuri,
Sau poate
(şi ăsta-i lucrul cel mai intim)
vrem să ne scoatem protezele
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micilor noastre ambiŃii…
dar atunci, e-mailurile…
of! e-mailurile astea, care ne sâcâie…
ai observat cât de aproape-i
aproapele
când vrem să închidem
o clipă doar,
pleoapele?

FRATU HANNA LUANA

*
MÂNA LUI
CÂT DE MĂREł E DUMNEZEU
VĂD MAREA CU TALAZURI GRELE
MĂ-NALł PE MUNłII DE BAZALT
ŞI-MI ZBOARĂ GÂNDUL PRINTRE STELE
TOT MAI ÎNALT…

10

CE ÎMPĂRAT ÎŞI DUCE-OŞTIREA
SPRE UN GIGANTIC APOGEU?
ACEL CE-A PUS ÎN GOLURI FIREA,
ACEL CE-A SCRIS ORICUI MENIREA
MAI MULT DECÂT NEMĂRGINIREA
E TATĂL MEU!..
LA TRONUL ALB SE STRÂNG SFIELNIC
VOIVOZI DE FOC ÎN EMPIREU
ŞI HERUVIMII VIN CUCERNIC
SLĂVIND ETERNUL VISTIERNIC
ŞI-ACEST STĂPÂN ATOTPUTERNIC
E TATĂL MEU!

ŞTEFAN IOANID
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UNUL DIN CEI MAI TULBURĂTORI POEłI
„Unul din cei mai tulburători poeŃi pe care i-am
gustat în ultima jumătate de veac, când glorii s-au
desfăcut cu Nichita Stănescu, orgolii cu Cezar
Ivănescu, redempŃiunea cu Daniel Turcea, teribila
forŃă a Angelei Marinescu; iar acest poet vine dintr-o
extraordinară discreŃie – acest Ioanid, acest „Bietul
Ioanide” al liricii noastre, puternic şi sigur pe sine, şi
orgolios când în Scriptorium îşi dictează Metafizica
Sieşi”.
Nu mai ştiu exact când am scris aceste rânduri
despre Ştefan Ioanid, dar în mod sigur, după
apariŃia „Prolegomenelor morŃii (Jurnal cu
Anselmus)”, în 1998, când lucram în aceeaşi
redacŃie, la Bucureşti, şi am făcut pentru poezia lui
o adevărată pasiune, iar pentru om un fel de „coupe
de foudre”, ceva cum văzusem doar la Nichita
Stănescu, atunci când, îmi închipui, că ne lua la
rând, să se îndrăgostească de fiecare, asumându-şi
doar sieşi rolul cesaric, de rege şi domn, sau chiar
de imperator (în sensul roman şi de comandant
suprem), al poeziei momentului. Cu noi însă n-a fost
aşa; o caldă fraternitate, dintr-un confort sufletesc al
imposibilei trădări, chiar atunci când ignobila
libertate prea des clamată din exterior, pre mulŃi îi
trăda, ori îi gâlcevea, dintr-o interioritate
abandonată „beŃiei de cuvinte”. Ştefan Ioanid,
berbecele „lânii de aur” (n. 18 aprilie 1949 în Braşov
– m. 4 noiembrie 2009 în Bucureşti), tipărise până
atunci alte trei cărŃi, după absolvirea FacultăŃii de
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filozofie din Bucureşti, şi debutul său la revista Astra
( 1966), cea de la Braşov, fireşte. Cele trei cărŃi,
rostind, încă din titluri, o artă poetică total descâlcită
de poncifele vremii: „Cuvântul unic” , Editura
Albatros, 1976; „Mersul pe ape”, Editura Albatros,
1980; „Al doilea vis din pădurea de cedri”, Editura
Cartea Românească, 1986, afirmau un poet venind
de departe, relevat de o epifanie scurtcircuitată întro biografie aproape comună, de nu ar fi fost şi
boema, mama răniŃilor, a poeŃilor dintotdeauna,
chiar dacă ea însăşi cauzatoare de boală.
„Prolegomenele morŃii”, Editura Cartea
Românească, 1998, veni ca un dictat al Destinului
deci. Între multe altele, mult mai tânărul nostru
prieten, îmi vorbise despre o călătorie în China, şi
poate glumisem: „Nu cred că pe Anselmus l-ai adus
de acolo?!” Dar hotărât, i-am spus amical, nu că
dezavuam prea speciosul titlu al noii sale cărŃi,
„Prolegomenele morŃii” , doar că ar fi fost de-ajuns
numai „Jurnal cu Anselmus”. În noua sa carte,
apărută la Editura Paideia (altundeva nici nu s-ar fi
putut!), mi se redă satisfacŃia titlului cel mai potrivit:
„Jurnal cu Anselmus”, însoŃit şi de o InterfaŃă: „În
anul 1996, o maladie stranie a artrizilor seara, care
m-a Ńintuit şase luni la pat, timp în care nu am
dormit aproape deloc, şi în care am citit mai toate
cărŃile pe care nu le citisem niciodată până la capăt,
am făcut o călătorie cu Anselmus ( născut la 1033,
în Aosta. A intrat în ordinul benedictin, devenind
arhiepiscop de Canterbury în 1093. Ulterior, cei mai
mulŃi ani şi i-a petrecut în exil. A interpretat
mântuirea în termenii umilinŃei pe care o datorăm

13

măreŃiei insultate a lui Dumnezeu). Din acea
călătorie s-a născut cartea Prolegomenele morŃii,
publicată la editura Cartea românească în 1998. În
anul 2005 am luat de la capăt acea călătorie, mai
mult dintr-o evidentă stare de prostraŃie şi
inchietudine, nicidecum dintr-o exaltare mistică,
stare care mi-a fost întotdeauna străină, făcând cu
totul alte opŃiuni în infinitatea confuză a
alternativelor posibile, crezând că istoria se va
schimba…Nu s-a schimbat. L-am ucis încă o dată
pe Anselmus…”
Am transcris întreg acest text, atât de
ştefanioanidian, ca pe-o unică, şi atât de rară fişă
de istorie literară. Poetului, care aruncă în treacăt,
cu-n fel de insolenŃă virilă, o umbră „confuză” pe
stările de exaltare mistică, dumnezeul măreŃiei
insultată de oameni i-a dăruit, în răstimp, o relativlongevivă suferinŃă, pentru a-şi releva darul şi harul,
a-şi scrie deci poezia, în aceeaşi stare, pe care
misticii o consideră starea de graŃie, cea mai
propice rugăciunii: suferinŃa de pe cruce a
Mântuitorului…Faptul că Ştefan Ioanid se fereşte de
aura „poetului mistic”, atât de jucată, mai ales în
ultima vreme, de cohortele de versificatori ce
insultă-n scamatorii ieftine măreŃia lui Dumnezeu,
nu înseamnă că-l şi absolvă de ea. Ştefan Ioanid
rămâne în literatura română dintotdeauna, un poet
mistic integral, şi conŃinut cu bună ştiinŃă, în aura
misticii dialectice a arhiepiscopului de Canterbury,
Anselmus. Numai că stările misticii sale nu sunt
convulsive, căci redempŃinea ce se produce în actul
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poieticii, e un dar făcut dinainte: o abandonare de
sine în transmisia unor stări de maximă tensiune:
„De la un timp/ nu mai ştiam nimic / despre oameni
Anselmus/ toŃi semănau cu pata/ aceea umedă/ şi
rece// a viitorului” – maxima maximorum…
”Jurnalul lui Anselmus” începe cu data de 1
ianuarie 2005 şi sfârşeşte cu data de 18 aprilie
2006, când poetul împlinea exact vârsta de 57 de
ani (peste 4 ani avea să moară): „Astăzi dimineaŃă
la ora patru/ l-am ucis pe Anselmus// în timp ce
visa// – Ce visa oare Anselmus / în timp ce murea?”
Ultimele texte ale volumului de poezii al lui Ştefan
Ioanid se referă exclusiv la Anselmus ( 1033-1109)
fiind localizate şi datate Canterbury, în anul morŃii
„părintelui scolasticii”, şi atribuite zilei de 18
aprilie…sau poate că aceasta să fi fost ziua reală a
morŃii lui Anselmus?! 18 aprilie, ora 4: „Ultimele
cuvinte/ din jurnalul lui Anselmus/ citându-l pe
Eckhart: //Nu trebuie/ să vă fie frică de moarte// nu
se duce în Iad/ decât acea parte a omului/ care nu
vrea să moară”. În 18 aprilie, ora 21, epica subtilei
construcŃii e abandonată biografului contemporan,
şi regăsim, integral, vocea lui Anselmus, translată
poetului nostru, cu o epistolie trimisă din propriul
Scriptorium Maestrului său: „Ca în fiecare zi/ şi
astăzi a venit seara/ Anselmus// pe picioarele ei/ de
cârtiŃă veche// afară ploua torenŃial/ peste tot omul//
m-am dus în Scriptorium/ mă uitam în oglindă// la
toate animalele/ acelea de dincolo/ şi nu vedeam
nimic// se duseseră toate/ în acea cauză finală/ din
care omul/ nu a înŃeles niciodată/ mare lucru”
Dintre toŃi oamenii poetul a înŃeles totuşi câte
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ceva. 9 decembrie 2005: „Ştiu Anselmus: de la un
timp/ am început să mă repet am vrut/ să reconstitui
în cuvinte/ Arta fugii Tocata şi Fuga în Re Minor / de
Bach din Biserica Neagră/ nu a ieşit mai nimic/ doar
pustiul şi frigul// sunt cuvintele mai puŃine ca fiinŃa?”
O întrebare tulburătoare cât un tratat de ontologie
încă nescris. Şi ce potrivire: Bacovia cânta la vioară
în utopia de-a fi atins pe strunele plânsului ei total
melodia versului eminescian…E şi ceva de Bacovia
uneori în versul „scolasticei” lui Ştefan Ioanid: 25
decembrie 2005: „Ca orice om/ care a uitat când s-a
născut/ şi nu ştie când va muri/ am început să cred/
că toate cărŃile din bibliotecă le-am scris eu” Dar
unele consemnări strict biografice – amintesc de un
altfel de Bacovia (un Bacovia mai îndelung stilizat):
11 martie 2006: „Astăzi am cumpărat primele frezii/
anul trecut pe vremea aceasta/ cumpăram lucruri
mai mari// creşteau singure în zăpada letală” iar pe
contrapagină – ceva apropiat prin reflexie de
Kavafis: 13 martie 2006: „Epoca miceniană abia se
sfârşise/ începea barbaria/ peste munŃi treceau// tot
mai multe metale// domnul Stănici paznicul / genetic
al domeniilor/ noastre monastice// nu mai înŃelegea
aproape nimic”
Trebuie să ai curajul nu să-l citeşti, ci să-l
interpretezi „la orgă” pe Ştefan Ioanid, ascultându-i
vocile interioare, urcând dintr-un adânc
peremptoriu, stând o clipă în aerul rarefiat, ca nişte
fine halouri, ca îndată să se prăpăstuiască spre alte
adâncuri…

ION MURGEANU
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*
CR O N ICA
FRATU HANNA LUANA
Editarea quasipostumă a operei, într-o anume
măsură risipite, de cea care a fost Fratu Hana
Luana (nume ales de familia ei pentru proiectul
editării), este un proiect insolit. Nu mai ştiu dacă
principiul conform căruia decedaŃii nu se debutează
se mai respectă sau nu, dar, formal, autoarea a
debutat la o editură online, aparŃinând profesorului
olandez de origine română Adrian Rezuş, apoi pe
hârtie la un grup editorial românesc. Din păcate, cu
o promovare nulă, ecolul fiind pe măsură. Se poate
deduce din cele de mai sus că scriitoarea a fost
evreică născută în România şi a scris atât în ivrit
cât, mai ales, în româneşte. Aici e unul din primele
paradoxuri care se adună, ca un nexus, în jurul
prsonalităŃii sale accentuate. Emigrată la 11 ani,
folosea, atât în corespondenŃa pe email, cât şi în
proză, o românească de invidiat pentru nu puŃini
omologi neaoşi. O românească colorată, expresivă,
plină de pitoresc şi lipsită de inhibiŃii, asezonată cy
câte un italienism agramat (voldire), cu denumirea
câte unui condiment vegetal pe care simula că i-a
uitat numele românesc, dar cu elemente argotice la
zi. Căci pentru un cititor atent, fără a fi nevoie să fie
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cercetător în literatură română, nici măcar critic, un
text în proză sau unul dramatic pot fi datate după
argot. Cu condiŃia să-i cunoşti evoluŃia. Element
care dacă nu exclude, face extreme de improbabilă
nefolosirea curentă a limbii române în Ńara ei. I-am
auzit vocea la telefon, evident în româneşte, iar unul
din accentele identificante din larga paletă
evreiască era recognoscibil fără echivoc. Iată de ce,
deşi formatul audiobook creşte în pondere, doar
forma tipărită, pe hârtie sau online, îi valorifică optim
resursele.
Se cuvine aici un gând de recunoştinŃă al
autorului acestor rânduri, în ipostaza de cititor de
literatură română, pentru munca tenace, organizată,
creativă, de valorificare a materialului literar adunat
deja sau rispit în tone de minereu email, a unei
echipe constituite din prieteni ai Hanei. Echipă
coordonată cu acribie tehnică de inginerul israelian
Teddy Hofmann. Al cărui nume îl citez ca
reprezentând întreaga echipă. Primele două volume
ale unei proiectate colecŃii de autor au fost lansate
de editura Brumar, cu ocazia târgului de carte
Gaudeamus. Primul volum, romanul Jurnalul
Ozanei, cel care mai apăruse la editura online a lui
Adrian Rezuş şi, apoi, la Tritonic, a mai fost reflectat
în cronici apărute la Tribuna (numărul 225) şi la
Timpul (primul număr din 2012). La Orizont, Viorel
Marineasa a semnat o notă sintetică. Rostul
articoluui de faŃă e de a echilibra, cât de cât, feedbackul literar, referindu-se la al doilea volum,
intitulat Matty şi cele şapte măsline. Acesta
cuprinde microromanul omonim, fabricat în
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tehnologie literară similară şi personală din materie
primă omologă, viaŃa unei comunităŃi de pacienŃi cu
sindrom Down instituŃionalizaŃi. În mai mare măsură
decât în romanul mai amplu, din primul volum, şi
dincolo de permanenŃa considerentelor deja etalate
în cronica din Timpul, aici textul are o valoare
metaforică mult mai accentuată. Hana îşi iubeşte cu
patimă Ńara şi o face în maniera corosivă, pe linia
Caragiale – Pintilie/Daneliuc. Văzând, adică, enorm
şi simŃind monstrous. 5 din cele 6 nuvele satelitare
nu sunt decât ceea ce un mathematician ar numi,
cu altă metaforă, prelungiri analitice ale
microromanului. Accentuînd imaginea unei scriituri
omogene, decpabilă quasialeatoriu în piese
separate. Toate cu acelaşi insolit marcat al titurilor.
O atenŃie aparte solicită nuvela de intrare în
volum, Aventurile internetice ale Corneliei. Ni se
pare piesa cea mai semnificativă în plan literar, cel
puŃin din aceste prime două volume ale seriei de
autor. Deoarece e fabricată din materie primă
întrucâtva diferită. Dacă absolut toate celelalte
texte, de la roman la schiŃă, din aceste prime două
volume, sunt localizate majoritar în Ńara ei
adevărată, cea în care a trăit cea mai mare parte a
vieŃii, dacă suma experienŃelor individuale, selectate
cu grijă pentru a semnifica şi pentru a fi tipice, e
pusă în spinarea unui număr calculat inginereşte de
personaje pentru a da senzaŃia de documentar,
această nuvelă e populată de lumea forumurilor
internautice. Capcană abilă şi eficientă întinsă
persoanelor reale care continuă să populeze
această lume în starea ei actuală. Care nu au, vai,
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puterea de a depăşi nivelul literaturii cu cheie. Un
panopticum schiŃat caricatural, şarjat, dar cu
echilibrată balanŃă a judecăŃilor morale. Şi, mai ales,
cu aceeaşi dragoste irepresibilă de oameni. Dar
unde-i capcana? Iat-o: dacă tragi o brazdă peste
haturile întregului câmp cultivat de autoare, aceeaşi
cultură se întinde cât vezi cu ochii. Şi atunci ce mai
contează al cui e lotul ăsta sau celălalt? Căci
esenŃa scrisului Hanei, cel mai vizibilă în această
comică nuvelă totuşi cu cheie, şade în ficŃionalizare
semnificantă. În literaturizare generalizantă. Revin
la un citat al profesorului ieşean Liviu Antonesei,
extras dintr-o prefaŃă: pe un anumit plan, toată
literatura bună e biografică. Scriitorul îşi permite
observaŃia deoarece el presupune cunoscut implicit
de cititorii săi tocmai acest proces de convertire a
vieŃii în lirteratură, după care turnesolul ochiului
identifică literatura bună. O dramă individuală poate
impresiona amatorii de telenovele, cititorul de
literatură nu se mulŃumeşte cu atât, el are nevoie de
structuri iradiante, conceptualizante. Iar cititorul
regretatei scriitoare israeliene, aici în expresie
română, e servit cu un meniu de bun gust, de
savoare şi chiar, ştiu că risc de-o spun, greu de
uitat.

RADU ILARION MUNTEANU
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CENACLURI VOLANTE
M-a interesat mereu, chiar dacă exterior receptării
reale a unei opere literare, sămânŃa din care a
pornit totul, clipa declanşării mecanismului
misterios, complex, incontrolabil al elaborării unei
construcŃii narative. Pentru că dincolo de proiecte
literare, de încadrări ideologice, de apartenenŃe de
grup, primul cuvânt aşternut pe foaia imaculată
trasează direcŃia operei. Cum se alege acel cuvânt,
de unde vine, cine îl dictează?
Scriitoare sobră, de nu chiar severă, cum mi s-a
părut întotdeauna, Lucia Demetrius este o
prozatoare ce stăpâneşte, mai ales în nuvelele de la
vârsta maturităŃii, un soi de prestidigitaŃie ce te
transportă fulgerător din câmpul unei proze realiste
în arcanele unui fantastic derutant, ce nu-şi
dezvăluie niciodată motivele şi semnificaŃiile. Ea îşi
mărturiseşte însă, cu o delicioasă candoare, în
Memoriile apărute postum, publicate în 2005 la
editura Albatros, felul în care a început să scrie nu
numai primul ei roman, TinereŃe, ci, pur şi simplu,
literatură. Aflată într-un ceas de derută al vieŃii,
visând, după terminarea Conservatorului, să facă
teatru, şi trăind pe rând decepŃii amare, menite să o
îndepărteze tot mai mult de speranŃele ei şi să o
înstrăineze de sine, fata prozatorului Vasile
Demetrius îl întâlneşte într-o zi pe Camil Petrescu şi
se simte îndemnată să-i înşire tristeŃile experienŃelor
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ei legate de scenă, la Bucureşti, dar şi într-o
provincie cultivată, chiar snoabă, cum erau
CernăuŃii. Nu îl cunoştea din lumea literară, îl
întâlnise la un ceai dat de o prietenă, iar el o
reŃinuse de la o producŃie cu clasa lui Ion
Manolescu. Intuindu-i timiditatea şi nemulŃumirea, o
invitase la redacŃie. Camil Petrescu mi-a spus cu
toată sinceritatea că în teatru nu poate face nimic
pentru mine. Dar m-a îndemnat să scriu literatură.
Mi-a Ńinut o adevărată lecŃie, mi-a expus o teorie:
când cineva are ceva de spus, dacă n-are ureche şi
nu poate cânta la vioară, să se apuce de pictură, de
pildă. Mijlocul în care exprimă n-are importanŃă, îl
va găsi dacă are ceva de exprimat. Importantă este
sensibilitatea, un punct de vedere personal în
privinŃa lumii, o mare necesitate de a-l spune. Toată
asprimea firii micuŃei artiste ce nu călcase decât de
prea puŃine ori pe scenă, dar încă mai credea că
menirea ei e să-şi reverse prea plinul rostind, în
întunericul sălii de spectacol, cuvintele altora, se
concentrează în scurtul ei prim răspuns: I-am
mărturisit că eu nu ştiu să scriu. Are argumente
solide: copil de scriitor, a crescut în mediul
exigenŃelor de castă, neostentativ expuse, dar în
funcŃiune deplină şi permanentă. Articolele,
cronicuŃele mele erau cu totul altceva decât
literatură. Dacă aş fi ştiut să scriu, probabil că asta
ar fi pornit din mine, n-ar fi aşteptat îndemn
dinafară. Camil Petrescu îi ascultă calm toate
argumentele, el mai trăise asemenea scene, le
sintetizase chiar, în romanul Patul lui Procust, unde
două dintre personajele sale, doamna T. şi Fred
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Vasilescu, sunt invitate pe rând, de naratorul autor,
să scrie. Chiar dacă este vorba, de fapt, de însăşi
tehnica romanului, momentele sunt de reŃinut, mai
ales pentru că primul răspuns al celor doi este tot
un refuz uimit şi categoric. De data aceasta
(suntem, după spusele Luciei Demetrius, prin
1933), îl vedem pe autorul Patului lui Procust nu
povestindu-se pe sine, ci însufleŃit în duhul unor
amintiri ale altcuiva, dar purtându-se exact ca în
cartea sa: o roagă pe fata din faŃa sa să scrie ceva,
câteva pagini, să scrie anume pentru el, în câteva
zile. Lucia, însă, scurtează durata încercării: are
asupra ei, în geantă două pagini dintr-o scrisoare
pentru o prietenă, tot actriŃă, angajată la teatrul din
Iaşi. Le scoate din poşetă, i le întinde: Poftim, aşa
scriu eu, iar el le citeşte pe loc, în timp ce ea
aşteaptă destul de calmă verdictul. Romanul cu
dubla invitaŃie la scris fusese publicat cu multă vâlvă
chiar atunci, în 1933, când are loc, în viaŃa
adevărată, această întâlnire, pentru Lucia
fundamentală. Memorialista nu ne spune dacă
apucase să citească Patul lui Procust, la data când
îl întâlneşte pe ntru prima oară pe Camil Petrescu şi
nici nu pare să recunoască, zeci de ani mai târziu,
când povesteşte clipa de ea însăşi trăită,
asemănarea ei cu scenele din carte. Dar este
evident că are încredere deplină în cuvântul lui: Nu
speram nimic, credeam mai curând că o să spună
să mă las păgubaşă. Dar s-a întâmplat dimpotrivă.
Camil Petrescu m-a îndemnat să continui, să-mi
închipui că acea scrisoare este un fragment dintr-o
carte, în care să-mi pun întreaga suferinŃă.
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AspiraŃiile, întâmplările sau lipsa de întâmplări prin
care trecusem şi treceam. Şi să-i mai arăt şi lui din
când în când ce scriu. Acesta este începutul
romanului de debut al Luciei, o scrisoare autentică,
adresată unei prietene care nu o va mai primi
niciodată. Dar poate o va recunoaşte în carte.
Camil Petrescu, care frecventa pe atunci asiduu
cenaclul de la Sburătorul, dar dobândise pe contul
lui o autoritate mare în lumea literară a timpului, prin
tot ce publicase şi prin activitatea de jurnalist, tutela
el însuşi multe destine literare, unele de anvergură,
altele cu traiectorii mai scurte, cum este cel al
avocatului Dinu Roco, adolescent care îl caută pe
Camil Petrescu la Universul literar, ceva mai
devreme, în 1928, pe când tocmai se finisa
cunoscutul Palat Universul de pe Brezoianu: Printre
schele, prin camere în lucru, în sfârşit am găsit o
odaie oarecum amenajată. Şi acolo l-am găsit pe
Camil Petrescu, un tânăr, pe atunci foarte tânăr. Iam prezentat lui Camil Petrescu o mică nuvelă, a
citit-o atunci, pe loc, cu un creion albastru a făcut
unele sublinieri şi după asta, jos, a scris: Uimitoare
imagini pentru vârsta autorului, dar să mai aştepte,
ca şi Maupassant. Verdictul i-a fost citit aspirantului
pe loc, de însuşi Camil Petrescu, şi astfel elevul
Dinu Roco nu a mai publicat, cum dorea, în
Universul literar, deşi trăise bucuria de a se vedea
tipărit, la începutul aceluiaş an, în Bilete de papagal.
A rămas însă o simpatie între noi doi, care a durat
până la sfârşitul vieŃii lui Camil Petrescu. De câte ori
şi-a tipărit cărŃi îmi trimitea şi mie una cu dedicaŃie,
şi Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
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război, şi Patul lui Procust. În fond, a trimite cărŃile
tale, de mare succes, unui elev de liceu care scrie şi
colindă redacŃiile, era tot un gest didactic, de la
scriitorul dascăl la ucenic. Camil Petrescu însufleŃea
astfel un soi de cenacluri volante, consumate în
scurte întâlniri într-un birou redacŃional sau chiar în
fugare discuŃii pe stradă, în marginea manuscriselor
parcurse atent, chiar dacă rapid, în îndrumări la
lectură, încurajări şi temporizări sortite să lucreze
după temperamentul, dăruirea şi soarta fiecăruia
dintre aspiranŃii la cucerirea unui loc în literatură.
Dar îndemnul marelui scriitor nu era decât
catalizatorul, important cred că rămâne primul
cuvânt azvârlit pe pagina nouă, este cheia cu care
poŃi deschide sau nu construcŃia epică ascunsă în
topul de hârtie, aşa cum se ascund statuile în
blocurile de piatră.

VICTORIA DRAGU DIMITRIU
*
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BIBLIOTECA DIN NOROI
1. UN HOł SAVANT ŞI CÂTEVA BÂRFE

Pe 21 ianuarie 2012, zi de iarnă cu început
furtunos, pe la prânz când ninsoarea începuse să
se prefacă în ploaie, pe trotuarul care mărgineşte
de la o vreme şantierul parcării subterane din faŃa
UniversităŃii, dizlocând, dezrădăcinând (pentru câtă
vreme?) statuile celor patru ctitori ai culturii
româneşti, am zărit un tânăr chincit lângă un vraf de
hârtii. Erau cărŃi şi ziare vechi, pe jos, lângă zid.
Cam la înălŃimea unui stat de om, zidul are o nişă
încăpătoare, însă cel care le aruncase nu şi-a făcut
nici măcar atâta grijă cu privire la soarta lor. După
colŃ, la Colonadele de pe Academiei, există un
anticariat, dar la ora aceea, sâmbăta, era închis. Se
poate presupune fie că persoana ajunsese înainte
de închidere şi fusese refuzată, fie că venise după,
şi primul gând a fost să scape cât mai repede de
povară.
Tânărul care căuta prin vraf îşi umpluse deja o
sacoşă, şi tocmai avea în mână un ghid vechi al
Parisului. După câteva minute, şi-a luat „recolta” şi a
plecat. Aproape tot ce a rămas a intrat în sacoşa
noastră. Acasă, am şters ziarele şi cărŃile de noroi şi
le-am întins să se usuce. Le-am descoperit treptat.
Erau, printre altele: Vasile Conta, Opere filosofice.
Editura Cartea românească, Bucureşti [1922];
Simion MehedinŃi, Trilogii. ŞtiinŃa-Şcoala-ViaŃa, cu
aplicări la poporul român. Editura Cugetarea-
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Georgescu Delafras, [1940]; I. A. Bassarabescu,
„Ovidiu Şicană”, farsă. Ploieşti, Editura Sucursalei
SOCEC &Cnie, 1922; I.I. Mironescu, Oameni şi
vremuri. Iaşi, Editura „ViaŃa românească, 1920;
câteva fascicole din „Biblioteca pentru toŃi” din anii
20 ai secolului trecut, legate într-un volum; M. I.
Neumeyer, Graiul ochilor. ŞtiinŃa privirei în 12
destăinuiri. Editura SocietăŃii Anonime „Eminescu”,
Bucureşti, fără an, probabil ceva mai veche decât
anterioarele,
după
limbaj;
Émile
Faguet,
Discussions politiques. Paris, Société Française
d’Imprimerie et de Librairie, 1909. Mai erau: două
cotidiene vechi şi câteva exemplare (25 iunie 1938,
15 aprilie 1939, 29 martie 1941) din Universul
literar, şi numărul 4, din 1 aprilie 1941 al Revistei
FundaŃiilor Regale....
O zi crepusculară căreia nu-i mai lipsea decât
asta: o bibliotecă în noroi. CărŃi devenite brusc
obiecte mute, care nu mai izbutesc să se facă
auzite. Dinspre PiaŃa UniversităŃii se auzeau
glasurile când ritmate, când vuitoare ale celor
adunaŃi în numele unor nemulŃumiri pe cât de
diverse, pe atât de confuze (cineva cerea
schimbarea patriarhului pe temeiul vârstei: era prea
tânăr, „cu fire de păr încă negre”, pentru această
funcŃie...) Erau şi mulŃi naivi, alŃii zgomotoşi şi decişi
să rămână pe loc, în zilele anterioare fuseseră şi
huligani veritabili, prin osârdia cărora piaŃa a căpătat
pentru câteva ore aspectul fantastic şi straniu al
unei lumi în stare de război.
Prin ceea ce numim în mod curent coincidenŃă (în
lipsa altui cuvânt sau dintr-o carenŃă de gândire),

27

lucrurile se ordonează armonic şi se echilibrează
uimitor. Există undeva o balanŃă bine cumpănită, şi
atunci întâmplarea ca fenomen devine îndoielnică,
hazardul se topeşte. De fapt, e uşor să numim
întâmplare ceea ce nu înŃelegem, să spunem că s-a
întâmplat să tune după fulger, numai pentru că nu
ştim ce legătură este între lumină şi zgomot. Dacă
n-o ştim nu-nseamnă că legătura nu există. Iau unul
din ziarele găsite în noroi, „Universul literar” nr. 25,
din 10 septembrie 1944, şi citesc: „DivagaŃii pe
tema unui fapt oarecare”, de Liviu Bratoloveanu. Un
hoŃ, intrând cu chei potrivite în locuinŃa cuiva
înstărit, a furat nu bani, nici bijuterii sau
îmbrăcăminte, nici ceasul de aur aflat pe birou, ci
câteva cărŃi, nici acestea cărŃi oarecare, ci lucrări de
Jean James, Arthur Eddington, Oliver Lodge. „Cât
de imoral este furtul de carte?” se întreabă autorul.
Apoi, dă vina pe „halul de pauperitate în care se
zbate intelectualul român, mistuit de pasiunea de a
citi ca de un adevărat viciu”, „o perversitate
cerebrală mult prea costisitoare.” Din păcate, nu
sunt dezvăluite şi titlurile cărŃilor pe care hoŃul le-a
preferat ceasului de aur şi bijuteriilor. Oliver Lodge
este fizician britanic, autor al unor aplicaŃii practice
în domeniul comunicaŃiilor, Arthur Eddington,
astrofizician, de asemeni englez, „a pus în evidenŃă
o limită care-i poartă numele, corespunzătoare
luminozităŃii maxime a unei stele, până să înceapă
a-şi pierde straturile superioare ale atmosferei”.
HoŃul care a sustras acele cărŃi, în toamna anului
1944 (să Ńinem cont şi de moment!), nu era nici hoŃ,
dar nici cititor oarecare. Să furi o carte despre
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luminozitatea stelelor... O simetrie perfectă leagă
cele două „întâmplări”: cineva se face spărgător
pentru a pune mâna pe cărŃile dorite şi inaccesibile,
altcineva, după aproape şaptezeci de ani, zvârle
nişte cărŃi în noroiul de pe stradă. Să fie întâmplare
faptul că tocmai în ziarul din noroi scria despre cel
care a riscat puşcăria pentru a citi?
„Portretul robot” al celui care abandonase cărŃile
în stradă era mai simplu: genul care „face rost” de
orice obiect vandabil. Le „procurase”, poate chiar
prin sustragere, din rămăşiŃele unei biblioteci
adunate de cineva din pasiune sau din nevoia de a
şti, de-a lungul unei vieŃi. Vreun amator de
chilipiruri, vreun „ajutor la treburi”, aciuit pe lângă
„bătrânul dascăl”, care nu mai poate să se descurce
singur. „Băiatul” îl ajută, dar caută şi el să profite,
mai ia câte o vechitură, de ce nu şi cărŃi prăfuite
mirosind a mucegai: le vinde pe la anticari. Mare
lucru nu câştigă. Pe-acestea, ori le-a sustras, ori i
le-a dat chiar bătrânul, ca plată pentru vreun
serviciu casnic: „Ia-le şi vezi ce-Ńi dau pe ele la
anticariat; bani n-am, dar cred că ai să obŃii ceva,
sunt cărŃi bune...” Însă, ghinion! La anticariat era
îmchis, nici vânzătorii de cărŃi de pe treptele
UniversităŃii nu veniseră pe asemenea vreme...
Inventariind publicaŃiile din vraf, constat că sunt şi
câteva reviste şcolare, cu titlul „Ion Maiorescu.
revista Colegiului NaŃional Carol I, Craiova” (1941,
1942, 1946), şi una scoasă de liceul „FraŃii Buzeşti”
din acelaşi oraş; mai descopăr o colecŃie de
„Cântece corale pentru şcoalele elementare, medii
şi secundare” de Iacob Mureşianu, Editura „Cartea
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românească”, Bucureşti, aprobată de Ministerul
InstrucŃiunii Publice, şi câteva exemplare dintre
revistă
de
matematici,
„Pozitiva”.
Potretul
„bătrânului dascăl” începe să se clarifice. O fantezie
îndrăzneaŃă mă face să-mi închipui că ar putea fi,
de ce nu? chiar „hoŃul de cărŃi” despre care
vorbeşte articolul din „Universul literar”. Mi-l
imaginez tânăr, un copil aproape, licean, purtat de
valurile vremii de la Craiova la Bucureşti, tânjind
după cărŃile pe care n-avea bani să şi le cumpere;
într-o zi, l-a văzut la librărie pe domnul elegant cu
ceas de aur achiziŃionând volumele pe care le dorea
şi el, l-a urmărit, a rămas la pândă în stradă, seara
l-a văzut ieşind, şi... restul se cunoaşte. Acum, are
peste 80 de ani, e bolnav, sărac la fel ca în tinereŃe,
şi, ca o işpăşire a „păcatului” de demult, e silit să-şi
vândă biblioteca ori să-nchidă ochii prefăcându-se
că nu vede cum ajutorul lui la trebi i le fură din
dulap...
Dar ia să vedem ce mai descoperim în vraful de
volume, cu coperŃile înviorate. Între tipărituri se
stabilesc dialoguri. „Cutare zice...” „Alt Cutare
spune...” Un fel de bârfă la nivel înalt. Uneori,
subiectele chiar se pretează la plăcuta îndeletnicire
a bârfitului, deliciu rafinat de care scriitorii nu sunt
deloc străini, de pildă, când e vorba de „Amorurile
literaŃilor”, cum văd din lista bibliografiei lui Émile
Faguet: „Amours des Hommes de Lettres”, ediŃia
din 1907. Apoi, desfăşor „Universul literar”, nr. 19,
25 iunie 1938, şi citesc: „De vorbă cu d-na
Alexandrina I.L. Caragiale”, un interviu de Şerban
Cioculescu. Lui „Émile Faguet zice...” i se alătură
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bârfa cultă a istoricului nostru literar. Acesta se
arată interesat până la curtoazie de femeia pe care
a iubit-o Caragiale. Pentru început, îl invocă pe
Jules Lemaître („Les Veuves”) care schiŃase un
portret ideal al văduvei unui „mare om”: „foarte
bună, foarte simplă, foarte modestă, iubindu-l pe
marele om pentru el însuşi”. În 1938, văduva lui
Caragiale trăia în Bucureşti, retrasă, de mai bine de
douăzeci de ani, însă vremea nu-i adusese „nici o
pustiire în frumuseŃea mândră şi nobilă, de
meridională/.../, ca şi gloria soŃului ei nu cunoaşte
jignirea aspră a timpului/.../, circulaŃia sgomotoasă
şi haotică a Bucureştilor nu-i sperie pasul sprinten.”
Aflu cu oarecare uimire că ea îi spunea ilustrului soŃ
în intimitate „Jean”, că Jean avea fobia focului şi nu
mergea niciodată la cinematograf de teama unui
incendiu, că-i era frică de asemenea de epidemii,
după ce văzuse holera din Bucureşti, în timpul
căreia îi muriseră mama şi sora; nu iubea politica,
dar visa să ajungă în Parlament, ca să-şi spună
cuvântul de la tribuna Camerei... Istoricul deghizat
în reporter doreşte să ştie mai multe şi despre
„obârşia şi familia d-nei Caragiale”, femeie cu
fizionomie şi temperament de meridională”;
într-adevăr, bunicul doamnei era florentin, De
Castro, căsătorit cu o rusoaică şi refugiat din Italia
la Constantinopol; socrul lui Caragiale se numea
Gaetano Burelli, urmase în FanŃa Belle-Arte şi
Arhitectura, şi fusese adus în Ńară de generalul
Florescu şi de principele Bibescu în perioada
RevoluŃiei de la 1848. Doamna Caragiale ar fi dorit
să trăiască în Italia, în vremea Renaşterii,
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Bucureştiul nu-i plăcea: „Ce vrei să mă pasioneze în
Bucureşti? Block-house-urile?” întreabă ea. Pe
drept cuvânt, dacă e vorba numai de blocuri, zic eu.
Dar Bucureştiul de-atunci era încă departe de-a fi
un oraş de „block-house-uri”. Se pare că nici
Caragiale nu iubea Bucureştiul, în mijlocul căruia
stă în zilele noastre sub formă de statuie, cu un aer
totodată nonşalant şi scrutător, detaşat, dar fără să-i
scape nimic, înconjurat de personajele sale vivante,
nu departe de colŃul de stradă unde am descoperit
teancul de ziare şi cărŃi.
Venind vorba de Caragiale, dintr-un alt tom din
noroi, „Revista FundaŃiilor Regale” nr. 4, 1 aprilie
1941, se ridică din nou „bârfa” lui Şerban
Cioculescu: scotocise între timp prin corespondenŃa
scriitorului, şi spune, printre altele, că în 1884
Caragiale lucra ca „amploaiat” la Fabrica de tutun
Belvedere... Am căutat să plasez fabrica în
Bucureştiul meu imaginar. Şi deodată, îmi apare în
minte imaginea unei construcŃii pe care am privit-o
de nenumărate ori din autobuzul sau din tramvaiul
în mers: Foişorul sau Turnul de apă din vecinătatea
magazinului Carrefour. Nu m-am apropiat niciodată,
şi bine am făcut: un turn are nevoie de spaŃiu pentru
a fi privit cum trebuie. Când au început lucrările la
Pasajul Basarab, cu demolările inerente, am
tremurat pentru el. Nu ştiam nici când, nici de ce a
fost construit, nici dacă mai foloseşte la ceva. Îmi
era necesar acolo numai pentru simpla prezenŃă.
Bănuiam că era părăsit, şi mă bucuram la gândul că
nu mai are un scop practic, doar frumuseŃea
dobândită cu timpul, şi nu neapărat aceea
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proiectată şi dorită de autor. Se învechise
înfrumuseŃându-se de la sine, cu concursul
spaŃiului, al aerului, intemperiilor şi luminii. Să ştiu
că a folosit cândva la ceva ar fi fost o dezamăgire.
Am aflat cu uşurare că nu a servit niciodată la nimic.
A fost construit în 1890, concomitent cu Foişorul de
Foc din vecinătatea bulevardului Pache, siluetă
impunătoare care-mi apărea în faŃa ochilor când
coteam din bulevard pe strada Iancu Cavaler de
Flondor, pe lângă cofetăria Verdun; inevitabil, între
numele străzii şi turn s-a stabilit în mintea mea o
legătură, de parcă Foişorul ar fi aparŃinut de drept
acelui misterios cavaler, cu nume răsunător. Nu
ştiam pe-atunci de fratele lui geamăn. Turnul de la
Belvedere, castelul de apă virgin, nesupus vreodată
unei utilităŃi: abia după ce l-au terminat şi-au dat
seama că Uzinele de Apă Grozăveşti nu aveau
pompe suficient de puternice ca să-l umple. A
rămas în picioare pentru că au uitat de el? Ori
cineva s-a gândit că poate-poate va fi utilizabil într-o
zi? S-a obişnuit lumea cu el, a intrat în peisaj şi a
rămas acolo. Oricum, mă bucur că a rezistat
timpului, că i-a supravieŃuit. E un adevărat veteran!
Ce semnifică azi? Ce are să ne spună? Că nu e
neapărat nevoie să fii util pentru a exista? În fond,
Turnul de la Belvedere chiar asta este: o lecŃie
despre utilitatea celor nefolositoare.
2. UN SCEPTIC SUBTIL

Am deschis cartea lui Émile Faguet, „Discussions
politiques”. Avea încă urme de noroi uscat. Pe
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contrapagină, lista cărŃilor „de acelaşi autor” şi „de
vânzare la aceeaşi librărie” era impresionantă:
istorie literară a patru secole, eseuri politice şi
morale, studii de autori. În acest volum, nu lasă
aproape nici o iluzie neclătinată, în afară de una,
mai apropiată de zona divinului decât de oameni,
atunci când spune, de pildă, că altruismul, iubirea
fraternă (la philadelphie) ar exista în mod funciar în
sufletul omenesc... Care este ideea majoră a cărŃii?
Deşi făcut din articole distincte, referitoare la alte
cărŃi, volumul are o şiră a spinării, o obsesie:
RevoluŃia franceză de la 1789, văzută în evoluŃia ei,
de la cauze până la consecinŃele târzii. Sunt puse în
discuŃie ideile de libertate, egalitate, fraternitate,
suveranitate, drept, justiŃe, democraŃie, ideile
revoluŃiei de-atunci, valabile şi azi în Europa, şi
modul cum au fost înŃelese şi cum a fost încercată
punerea lor în aplicare, practică dificilă, dacă nu
imposibilă în anumite condiŃii. Titlurile capitolelor
erau tentante: Sur les idées maîtresses de la
Révolution, Le Droit, La Démocratie devant la
science, Les deux Frances, Psychologie du
socialisme, Une histoire de la Révolution française,
Un cathéchisme démocratique... Descoperirile
făcute nu m-au dezamăgit, dimpotrivă. Amară
proză, descoperită în noroi şi zloată, la 22 de ani
după 22 decembrie, lângă PiaŃa UniversităŃii, unde
răsăriseră atunci himerele altei revoluŃii! Şi unde se
mai auzeau, printre fire lungi de lapoviŃă, strigăte
mecanice de protest, din ce în ce mai slabe...
Ce a fost, de fapt, în 1789? Émile Faguet şi alŃii
s-au străduit să înŃeleagă şi să limpezească
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lucrurile. Ce a fost la noi, în 1989? Va mai trece,
poate, multă vreme şi multă apă pe DâmboviŃa
până să ne lămurim. M-a atras în cartea lui Faguet
încă de la început importanŃa pe care o acordă
cuvintelor, când e vorba de redactarea unor texte
fundamentale.
RevoluŃia
franceză
a
fost
antiaristocratică,
antimonarhică,
antireligioasă,
antiplutocratică, şi a avut două principii: egalitate şi
suveranitatea poporului. De fapt, la baza revoluŃiei a
fost ideea de egalitate. DeclaraŃia din 1793
cuprindea această năucitoare propunere: „S’il existe
des inégalités naturelles, c’est la nature qui a tort, et
il faut s’efforcer de les atténuer jusqu’à les détruire
ou de les entraver jusqu’à les empêcher de sortir
leurs effets.” (Dacă există inegalităŃi naturale,
înseamnă că natura greşeşte, şi trebuie să ne
străduim să le atenuăm până la distrugere sau să le
punem piedici care să nu le lase să-şi producă
efectele.”) Se urmărea astfel să se ajungă (dar cum
anume?) la un tip uman mediu ca forŃă fizică şi
intelectuală, iar instituŃiile statului trebuiau, după
Babeuf, să stingă în orice individ speranŃa de a
deveni vreodată mai bogat ori mai puternic decât
alŃii, nici mai distins prin inteligenŃă decât oricare
dintre egalii săi. Asemenea enormităŃi nu puteau să
apară şi să farmece auzul decât în contextul vremii,
când regele era coborât cu hârzobul din cer, iar
nobilul inteligent şi frumos din naştere... Dar ce te
faci dacă însăşi natura este aristocratică, dacă va fi
întotdeauna unul mai dotat decât altul în unele
privinŃe? Problema libertăŃii apare strâns legată de
aceea a egalităŃii: suveranitatea presupune forŃă;
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dacă nimeni nu trebuie să fie mai presus de altul,
cine preia comanda? Nimeni, răspunde anarhistul.
ToŃi, răspunde adeptul puterii statale. Dar situaŃia
„toŃi ordonă, toŃi ascultă” nu e decât o ficŃiune. În
realitate, „toŃi” înseamnă majoritatea, adică
„jumătate plus unu”. Ce se întâmplă atunci cu
„jumătate minus unu”? se întreabă subtilul
comentator.* Întregul nu poate fi niciodată egal cu
partea, e o absurditate („unu pe doi plus unu egal
cu unu”). O simplă enormitate matematică.
DeclaraŃia din 1793 decreta: „Suveranitatea rezidă
în popor; este una şi indivizibilă, imprescriptibilă şi
inalienabilă/.../orice individ care ar uzurpa
suveranitatea să fie imediat omorât de către
oamenii liberi.” Iată antinomia între suveranitatea
poporului şi drepturile individului. Faguet duce până
la capăt concluzia neexprimată în DeclaraŃie:
cetăŃenii care aparŃin minorităŃii nu au nici un drept.
Dogma suveranităŃii poporului are consecinŃe
neaşteptate, paradoxale: când poporul e suveran,
nimeni nu se mai poate revolta, pentru că ar
însemna să se ridice împotriva propriei libertăŃi. Ca
şi absolutismul monarhic, suveranitatea populară nu
are limite, decât unele mişcătoare, indecise şi
flexibile, în stabilitatea relativă a legilor.
Suveranitatea poporului presupune şi consecinŃe de
ordin moral: omniştiinŃa şi omni-conştiinŃa populară,
de unde decurge existenŃa unor posibile delicte de
gândire, de opinie şi de credinŃă. Adică,
„socializarea spiritelor”. „Când nimeni nu comandă,
atunci trebuie să te numeri sau te baŃi” (Girardin). A
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te număra incontinuu e un mod de a te bate, ceea
ce duce la un soi de război civil perpetuu.
Câteva repere optimiste se pot distinge totuşi din
această analiză sceptică şi lucidă a RevoluŃiei
franceze. Faguet arată că democraŃia şi aristocraŃia
se pot concilia: „Am spus întotdeauna că într-un
popor aristocratic, cea mai aristocrată este plebea;
dacă nobilimea este aristocrată, ea n-are în asta
nici un merit, nici intelectual, nici moral; însă dacă
plebea menŃine aristocraŃia, ea care ar putea să o
răstoarne doar nesupunându-se, pentru asta plebea
trebuie să fie, ori din convingere, ori din instinct,
aristocrată la culme.” Este, spune Faguet, un
instinct curios, instinctul taberei militare, ideea
confuză că pentru a fi puternic trebuie să fii
ierarhizat, că forŃa nu se obŃine decât prin ierarhie şi
disciplină. Modelul suprem al aristocraŃiei deschise
este, după părerea sa, biserica. „O democraŃie
trebuie să-şi formeze propria aristocraŃie, sau va
avea, cred, mari şanse de a pieri.” „Alegerile sunt
un admirabil mijloc de diferenŃiere, un admirabil,
mijloc de distribuŃie a forŃelor vitale ale unei Ńări...”,
dacă „electorii ar fi foarte informaŃi, foarte inteligenŃi
şi obiectivi.” Cu alte cuvinte, democraŃia trebuie
să-şi formeze, pe lângă propria aristocraŃie,
electoratul: e singura ei şansă de a supravieŃui.
Émile Faguet observă că democraŃia este „un fapt
absolut nou şi inedit”, republicile antice fiind cu totul
altceva, cea romană – o aristocraŃie, micile
democraŃii greceşti – doar nişte „mărunte republici
municipale”. Nu vede în culori trandafirii viitorul
democraŃiilor europene, în care simte „semne de
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slăbiciune” şi se teme de urmările lor în timp.
Mergând cât se poate de departe, Faguet trage
concluzii îndrăzneŃe, făcând apel la Montesquieu,
„L’Esprit des Lois”, la Tocqueville şi Brunetière. Ca
şi Montesqieu, inspirat dintr-un episod al republicii
ateniene, Faguet consideră că statul ideal este cel
în care puterea coboară de la guvernare spre popor
printr-un fel de „canale cu ecluze”: asociaŃiile,
corporaŃiile, ordinele, sindicatele, orice grupări
ierrarhice, sub diferite forme şi embleme; aceste
„moderatoare ale puterii” o împiedică de a deveni
absolută, arbitrară, şi o îndrumă spre cerinŃele şi
nevoile reale ale celor conduşi. Astfel, un cât mai
mic număr de cetăŃeni rămâne în afara exercitării
puterii, şi un număr cât mai mare participă la ea.
Acest sistem este în acelaşi timp democratic şi
aristocratic, împăcând ierarhia cu libertatea şi cu
drepturile omului. Societatea ideală ar fi aceea în
care omul ar putea să-i spună Statului: „...respectul
de mine însumi mă obligă să fiu liber, mă obligă să
gândesc liber şi să spun ce gândesc şi să acŃionez
conform cu ceea ce spun, neoprindu-mă decât la
limita dincolo de care aş putea să dăunez cuiva.
ConştiinŃa şi fericirea mea îmi cer asta. Tu trebuie
să respecŃi ceea ce eu însumi respect în mine. Nu
pot să-Ńi dau întreaga mea persoană; iar tu nu poŃi
să mi-o ceri în întregime. Nu pot să-Ńi dau şi nu poŃi
să-mi ceri decât ceea ce-Ńi trebuie ca să durezi şi ca
să te aperi împotriva duşmanilor. În afară de asta,
eu îmi aparŃin mie însumi; sunt o forŃă autonomă
care gândeşte, vorbeşte, scrie, acŃionează, se
extinde, creşte, fără ca nimeni de pe pământ să
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aibă dreptul să o împiedice să gândească, să
vorbească, să scrie, să acŃioneze, să acumuleze, să
se extindă, să capete amploare şi să se asocieze cu
alte forŃe autonome şi libere. Iată fundamentul
mistic, adică raŃiunea nedemonstrabilă a Drepturilor
Omului. Iată religia LibertăŃii.” Şi deodată îmi dau
seama că aşa am simŃit şi am crezut şi eu o viaŃă
întreagă, deşi nu mă învăŃase nimeni, dimpotrivă,
se străduiseră să mă convingă că nu am dreptul să
gândesc, să vorbesc şi să scriu aşa cum gândesc,
să acŃionez după gândul meu, dacă prin asta nu
dăunez nimănui...
Émile Faguet, ca şi Paul Valéry, de altfel, este
sceptic în privinŃa viitorului Ńărilor europene, ca
naŃiuni. Vede un viitor în care „Europa nu va mai
forma decât o mare naŃiune, dar atât de eterogenă
şi amorfă încât, ca şi Imperiul Roman, şi cu mai
multă îndreptăŃire ca acesta, va fi prada unei naŃiuni
oarecare, cu idei înguste, cu tradiŃii puternice şi cu
un patriotism încăpăŃânat.” Dar, spune el, există
speranŃă. „Există întotdeauna o aristocraŃie în curs
de apariŃie”. AristocraŃia modernă este una a
banului, ceea ce
n-ar fi mai rău decât în cazul
altora. Un alt remediu ar fi descentralizarea, care
creează „centre locale”, „fascicole de energii şi de
voinŃe.” În acest fel, se pot crea forŃe care să
contracareze cealaltă forŃă, aceea a ideii de
egalitate, apărută la rândul ei ca oponentă împotriva
dreptului forŃei. Căci, spune autorul, puterea este
cea care domină în lume, cu diversele ei forme şi
tendinŃe. ÎnvăŃământul e singura instituŃie prin care
democraŃia se poate aristocratiza, creându-şi
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propria elită. Biserica şi armata păstrează intactă
ideea ierarhiei, necesară pentru afirmarea valorii, în
spirit sau în trup. „Critica” ideilor RevoluŃiei franceze
nu-l împiedică pe Faguet, ca bun francez, să-i
recunoască şi să-i proclame sublimul încercării,
„într-o lume unde forŃa domneşte ca suveran şi
tiran”: „RevoluŃia pare o epocă extraordinară,
superioară, sublimă şi foarte amuzantă (sic!), a
umanităŃii.” A fost o încercare în urma căreia „o
naŃiune ar putea să şi moară, e adevărat, dar cel
puŃin a trăit şi a murit pentru o idee nobilă; este nu
numai o glorie ci şi un succes./.../ Există succese
morale pe termen atât de lung încât cei care le-au
meritat nu le culeg niciodată. Şi totuşi sunt ale lor.
Rămân legate de numele şi de amintirea lor.”
Există o concluzie pe care Émile Faguet nu putea,
nu avea cum să o exprime la începutul secolului al
XIX-lea, într-o epocă dominată de acŃiune, în
vremea când tehnica părea să triumfe în mai toate
domeniile. RevoluŃia franceză demonstrează
incapacitatea funciară a raŃiunii de a rezolva singură
problemele vieŃii, pentru că viaŃa este absurdă.
RaŃiunea, ca „emanaŃie a FiinŃei Supreme”, zeiŃă
căreia i se făcuse templu în catedrala Notre-Dame
din Paris, unde fusese întruchipată de o tânără şi
frumoasă actriŃă de la Operă, purtând boneta
frigiană***, dusă până ultimele limite sfârşeşte în
ilogic, se sufocă în propria neputinŃă. Dacă revelaŃia
duce spre lumină, raŃiunea seacă sfârşeşte în
fundături. Ceea ce, desigur, nu ştirbeşte din
splendoarea încercării. Azi, o asemenea idee e mai
lesne de pronunŃat, după un secol de experienŃe
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tehnice, sociale şi politice eşuate, într-o vreme în
care lumea dezamăgită de eşecuri tinde parcă spre
începuturile ei confuze. Ideea genială a
creştinismului: dragostea de aproapele tău şi chiar
(sau mai ales) de duşmanul tău, la philadelphie,
caritatea, mila, rămâne nealterată şi acum,
necontrazisă de realităŃi, mereu rodnică, valabilă şi
pură, ca în prima zi. Legea iubirii rămâne o
neîmplinire, un vis, şi asta îi conferă veşnicie. E
ceea ce spune Faguet, la un moment dat:
„...devansând secolele, creştinismul parcurge
distanŃa, trece etapele şi spune:/.../ ‚...trăiŃi mai ales
călăuziŃi de iubire, de caritate, adică de fraternitate;
iubiŃi-vă aproapele ca pe voi înşişi; iubiŃi-vă unii pe
alŃii; acesta este ultimul secret.’” Aşadar, singura
care poate face omenirea să progreseze este
iubirea, ca o contrapondere la forŃă. Din păcate,
nimeni nu poate legifera iubirea. Nimeni, în afară de
Dumnezeu.

3. STATUI DE REGI ŞI DEMOLĂRI

Impactul „bibliotecii din noroi”, aterizată în
prezentul nostru ca o navă călătoare prin timp,
părea epuizat, când am ajuns cu lectura la Revista
FundaŃiilor Regale, VIII, 1 aprilie 1941, nr. 4.
Într-unul din articole, V. Beneş** prezintă
“Monumentele lui Mestrovici în Capitală”. Prima
statuie, despre care vorbeşte în termeni luminoşi,
laudativi, este a lui Ion I.C. Brătianu. Acum câŃiva
ani, statuia a fost repusă la locul ei, probabil în
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aceeaşi poziŃie ca şi pe vremea despre care
vorbeşte V. Beneş, nu ştiu însă în ce măsură s-a
schimbat ambianŃa, iar pledoaria lui Beneş merge
tocmai în această direcŃie: ceea ce se află în
preajma şi în zona vizuală a unei statui e la fel de
important, dacă nu mai hotărâtor, decât lucrarea
însăşi: „În fundul grădinii Bibliotecii I. C. Brătianu, cu
faŃa spre strada Victor Emanuel al
III-lea, într-un
spaŃiu decupat cu multă grijă din grădina amintită,
se află monumentul lui Ion I. C. Brătianu, lucrat de
sculptorul jugoslav Mestrovici/.../.Văzut iarna, acest
decor apare prea brutal prin disproporŃie şi greutate,
vara însă, când, atât între edificiul Casei Autonome
a Monopolurilor, cât şi între casa particulară din
stânga, pomii înalŃi sunt plini cu coroanele bogate,
totul apare într-o monotonie atât de necesară unei
concentrări asupra monumentului/.../Totul e plin de
lumină şi de aer, ai noŃiunea clară a aerului liber şi-a
unui monument de artă care te invită la reverie şi
nostalgice preŃuiri.” Foarte lăudată este de
asemenea statuia regelui Ferdinand I de la Şosea,
văzută şi ea în ansamblul decorului din jur : „Nu se
poate găsi în capitală un spaŃiu mai adecvat acestui
monument/.../În locul unde-i plasat monumentul,
datorită faptului că vegetaŃia abundă, vegetaŃie
crescută oarecum liber, cerul pare mai înalt, ca o
cupolă, potrivită să primească sub ea o înălŃime de
monument, oricât ar fi ea de mare. În munŃi se
poate observa cum orice pisc care creşte chiar
brutal din mijlocul unei vegetaŃii apare ca natural;
cerul se ridică odată cu el, îi face parcă loc, îi oferă
spaŃiu şi-i ajută să se definească. este în structura

42

fizică a naturii o potenŃare a maselor, determinată
de bolta cerească. Nu se găseşte acelaşi lucru
într-o piaŃă înconjurată de clădiri. Ele fiind operă
omenească, neutralizează virtuŃile definitor-formale
ale cerului./.../În ceea ce mintea a născocit, ochiul
refuză indiscliplina; în natură, ochiul se supune
docil, văzând totul cosmic, cu dimensiuni svârlite
până la limitele de percepŃie.”
Mă uit în jur: în prezent, spaŃiul oraşului e din ce
în ce mai strâmt. Cerul e obturat de clădiri din ce în
ce mai înalte. Zările, micile zări ale oraşului, şi aşa
înghesuite între ziduri, sunt tot mai rare, şi când văd
orizontul liber mă simt ca şi cum până atunci nu aş
fi putut să respir, deodată trag aer adânc în piept şi
îmi umplu plămânii. Cât despre copacii oraşului, văd
pretutindeni în jurul meu o înverşunare împotriva
lor, ca şi cum ar fi inutili sau chiar dăunători.
Motivul, când am întrebat de ce sunt tăiaŃi castanii
bătrâni din curtea Bisericii Ruse, a fost: toamna, îşi
scutură frunzele şi fac gunoi, astupă burlanele...
Chiar în clipa când scriu aceste rânduri, doi dintre
teii de pe strada Toma Caragiu sunt tăiaŃi sau
smulşi din rădăcini, tei tineri! A mai rămas unul, mai
bătrân, deoarece norocul a făcut să fie în afara liniei
trasate pentru săpătura în vederea „gurii” parcării
subterane. Parfumul lor se simŃea de la două-trei
străzi, inclusiv la înălŃimea etajului şapte. Copacii nu
pot să Ńipe, nu se pot apăra, nu protestează...
M-a surprins să descopăr în articolul lui V. Beneş
referitor la vechea statuie a lui Carol I opinii
asemănătoare cu ale mele cu privire la cea nouă,
din faŃa Bibliotecii Universitare. Este criticată nu atât
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statuia în sine, care îi apare lui Beneş ca reuşită,
cât amplasamentul ei total nepotrivit. Pe noi cei care
nu am văzut-o în realitate, descrierea statuii, cu
pana unui fin şi avizat observator, ne ajută să ne-o
închipuim: „Regele Carol I, drept, oarecum semeŃ,
mai mult un călăreŃ disciplinat, cu picioarele bine
înfipte în scări, cu braŃul drept în şold şi cu mâna
stângă pe hăŃuri, priveşte înainte, ca şi cum ar
observa la orizont o mişcare de trupe sau o luptă.
Este o poză de încordare şi de nerv, ceea ce nu
distonează cu mişcarea calului elaborată în acelaşi
sens de accent pus pe energie. Mantaua-i militară,
într-o linie de frumoasă stilizare, de la mijlocul ei în
jos, stă întinsă peste trupul calului. Ceea ce a
supărat mult pe Bucureştenii noştri a fost faptul că
Regele este cu capul gol.” Dar, spune V. Beneş, nu
este obligatoriu ca personajul reprezentat într-o
ecvestră să poarte ceva pe cap, de altfel, atitudinea
regelui se potrivea cu felul cum îl înfăŃişase
Mestrovici: „Poza Regelui Carol I, cu gestul lui
reŃinut, cu fiinŃa încordată, cu dreapta în şold, ca un
simbol al disponibilităŃii, cu privirea în zare, nu putea
fi prezentat cu capul acoperit. Are în înfăŃişare prea
mult eroism, prea se ghiceşte în reprezentarea
artistului temerarul de la Calafat, care saluta
obuzele când plezneau şi pe eroul din Războiul
pentru IndependenŃă care pătrundea până în
primele linii spre a fi prezent la tot ce se întâmplă.
Nu i-ar fi scăzut din aceste virtuŃi faptul că pe cap ar
fi purtat ca un burghez cuminte, chipiul pus la locul
său?” Mă întreb dacă (şi dacă da, prin ce anume)
i-a supărat şi actuala reprezentare a primului nostru
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rege pe bucureşteni... În nici un caz prin faptul că
suveranul are capul descoperit, probabil că nimeni
nu a considerat-o drept o impietate. Mă mai întreb
dacă proiectul în mărime naturală al statuii, expus
pe locul viitoarei amplasări, a stârnit vreo discuŃie
sau controversă şi dacă a privit-o cineva cu
adevărat? Regele îşi păstrează aici atitudinea care
i-a inspirat lui V. Beneş ideea de disponibilitate
totală, poate chiar mai accentuată ca la Mestrovici:
un elan cu greu înfrânat îl face să se proptească în
scări, parcă în plin avânt spre o bătălie sau în drum
spre destin: un cavaler în căutarea faptei care-i va
aduce glorie, în întreaga lui făptură se ghiceşte
ceva aventuros. Nici una din podoabele regale, nici
unul dintre insemnele puterii, pe care o
întruchipează fără ajutorul artificiilor exterioare: un
bărbat curajos, căruia orice simbol al forŃei i-ar fi
fost inutil, pentru că o reprezintă prin ceea ce este.
Ce observă însă V. Beneş relativ la amplasarea
statuii dinainte de război? „Cea dintâi problemă care
se impune în valorificarea statuii, care apare ca
esenŃială în discuŃie, fiind vorba de un ecvestru,
este aceea a determinării locului în care a fost
aşezată.” Autorul defineşte spaŃiul din faŃa Palatului
Regal drept „haos formal” sau cu termenul german
de „Hohlraum”. „Şi tocmai în mijlocul acestui haos
formal, chiar acolo unde intenŃia de piaŃă se
îngustează tot mai mult, între edificiul FundaŃiei şi
Palatul Regal, de-a curmezişul ei, este plasat
ecvestrul Regelui Carol I. Îl ocolesc maşinile pe
ambele părŃi, pietonii se apropie de el cât nu este
îngăduit unei statui în plin-aer, ochiului îi stă
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obstacol, treci pe sub cal aproape, încât, în orice
împrejurare, ai impresia că este o gravă greşeală de
tipar într-un text pretenŃios./.../În cazul de faŃă,
privitorul nu numai că este lăsat să se apropie până
sub copita de la piciorul ridicat al calului, dar poate
să fie atât de aproape de el încât să nu-i mai vadă
decât suprafaŃa imediată a soclului/.../Este o negare
chiar a spaŃiului uman, eşti sigur, în ultima analiză,
că
monumentul
nici
nu
se
adresează
oamenilor./.../Dacă s-a Ńinut cu orice preŃ să fie
aşezat în piaŃa Palatului, singura formulă logică ar fi
fost
să
fie
plasat
exact
într-o
poziŃie
inversă/.../.Întors cu faŃa spre FundaŃie, băgat pe
trei sferturi în curtea Palatului Regal, aşa ca în
stradă să nu iasă decât cu treptele soclului şi cu o
cincime din soclul propriu zis, gardul ocolind lateral
şi prin spate statuia, s-ar fi putut da calului care
merge, un spaŃiu necesar/.../, ar fi fost scoasă din
drum şi pusă la o parte unde nu contrazice
cursivitatea străzii. Palatul Regal cu arcuirea lui i-ar
fi fost un decor adecvat şi măreŃ, arhitectura lui
sobră ar fi conlucrat cu aceea a monumentului.”
Cu toate că actuala statuie, mai voluminoasă
după câte îmi pot da seama decât a lui Mestrovici,
este plasată ceva mai aproape de faŃada FundaŃiei,
defectele amplasamentului nu numai că se menŃin,
ci se şi amplifică, în primul rând apropierea prea
mare a privitorului, nu doar distrugătoare a efectului
scontat, ci mergând până la ridiculizare. Oricine
iese pe uşa FundaŃiei, actuala Bibliotecă
Universitară, este izbit, ca să spun aşa, „în plină
figură”, de priveliştea bruscă şi insolită a
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posteriorului cabalin, cu coada ŃanŃoş ridicată.
Trupul calului este în sine frumos, lucru cunoscut şi
recunoscut, nici o falsă pudoare nu ar trebui să
apară, şi totuşi, dosul văzut pieptiş, de jos în sus şi
din imediata apropiere, cu privirea focalizată silit
asupra orificiului, creează o impresie dizgraŃioasă,
caricaturală, care nu are ce căuta în context. V.
Beneş avertizase încă din 1941 asupra acestor
pericole şi dăduse soluŃia; dar nimeni nu s-a gândit
să caute în presa vremii, o dovadă în plus că nu
reuşim să învăŃăm nimic din greşeli. Impresia este
de indiferenŃă. Am impresia că pe bucureştenii şi pe
artiştii de-atunci, când ne aflam în pragul intrării
într-un război nimicitor şi abia ieşiŃi dintr-o perioadă
gravă de criză şi tulburări la scară naŃională, îi
preocupau mai mult aceste chestiuni ce Ńin de
estetica oraşului decât pe locuitorii lui de azi. Şi ce
poate fi mai grav decât indiferenŃa? Ea favorizează
apariŃia monştrilor, cu care ajungem până la urmă
să ne împăcăm, prin obişnuinŃă. Aproape pare de
necrezut că bucureştenii se supărau că regele
apărea în statuie cu capul gol! Poate că azi nici cu
totul dezbrăcat nu ar reuşi să mai mire şi mai jeneze
pe nimeni.
Şi totuşi, erau vremuri grele şi tulburi, imediat
după înăbuşirea rebeliunii legionare. În această atât
de aleatorie întâlnire a bibliotecii din noroi, două
publicaŃii s-au nimerit să fie amândouă din acest
timp istoric apăsător ca plumbul: primăvara anului
1941: Universul literar nr. 14/29 martie, şi Revista
FundaŃiilor Regale nr. 4/1 aprilie. Chiar în ziua
prezumtivă a apariŃiei Revistei FundaŃiilor, o marŃi,
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se discuta în Consiliul de Miniştri*** despre măsurile
de pedepsire a participanŃilor la rebeliune, iar pe 4
aprilie, despre pedepsele aplicabile celor care
răspândeau manifeste: se mergea până la pedepsa
cu moartea... Războiul plutea în aer, astfel că în
şedinŃa din 8 aprilie, se vorbea despre punerea la
adăpost a tezaurului artistic din muzee; o parte din
obiectele celor din capitală erau deja împachetate în
lăzi. Venind vorba despre Muzeul Simu, Ion
Antonescu a spus: „Acolo nu sunt opere de prea
mare valoare”, „acolo este un fel de umplutură”. Cu
un efort de memorie, încerc să-mi amintesc unde
era Muzeul Simu: cu greu reuşesc să-l plasez
undeva, cam prin faŃa fostului magazin „Eva”. Locul
s-a schimbat foarte mult, cu timpul. Un
contemporan, Emanoil BucuŃa, îl descria astfel:
„Strada din faŃa Muzeului se chema Eldorado şi era
o fundătură închisă de porŃi negre de lemn fără nici
o crăpătură. Din grajdurile lui Marghiloman ieşeau
cai de curse cu valtrapuri şi glugi calde şi că scările
prinse foarte sus. Nu se tăiase încă bulevardul,
strada Mercur era încă întreagă fără cele două
deschizături spre str. ClemenŃei şi spre Calea
DorobanŃilor...” Splendidă imaginea cailor de curse
ieşind din grajdurile lui Marghiloman, cu valtrapuri şi
glugi calde! Din inventarul făcut de acelaşi autor, se
poate vedea că Muzeul Simu, „Luvrul” Bucureştiului,
visat şi ridicat în formă de templu grecesc de un
colecŃionar împătimit, nu conŃinea defel „umplutură”,
ci lucrări de Bourdelle, Paciurea, Nicolae
Grigorescu, Băncilă, picturi de Sisley, Courbet,
Pissaro, Raffaelli, Cottet, Laermans...
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De ce a trebuit să dispară Muzeul Simu, nu sub
bombardamente, nici demolat de Antonescu, ci
după toate astea, în vremea altei dictaturi? Gestul
nobil al unui moşier bogat, îndrăgostit de artă,
deranja în timpuri totalitare. Se pare că mania
demolării Bucureştiului e mai veche, iar Ceauşescu
doar a transformat-o în program devastator, din
păcate continuat şi azi sub altă formă: a iniŃiativei
particulare, în ton cu epoca pe care o trăim. Ce se
petrece azi în Bucureşti, ce a fost înainte şi ce
ameninŃă că va urma arată, ca şi starea de plâns a
monumentelor noastre, un dezinteres profund, ori
mai mult decât atât: o fugă inconştientă de propria
memorie, sub cele două forme ale ei, memoria vie
şi memoria de piatră.
Începutul unui articol de Paul Miracovici, „În loc de
cronică plastică. Luterană 6”, din „Universul literar”
nr. 14, 29 martie 1941, unul din exemplarele găsite
în noroi, pare a fi scris în clipa de faŃă: ”De curând,
s-a dărâmat o casă în Bucureşti – încă una. Ea a
dispărut înainte ca legenda ei să fie cunoscută.
Foarte puŃini – cei iniŃiaŃi – vor avea o strângere de
inimă trecând prin faŃa maidanului îngrădit de azi şi
pe care se mai afla acum câteva luni doar, casa în
care generaŃii de artişti au trăit cea mai bună parte a
tinereŃii
lor./.../...
„Acest
Bateau-Lavoir
al
Bucureştilor”, cum numeşte autorul pensiunea d-nei
V., unde se plătea cu tablouri, avea la mai toate
etajele un pictor sau un sculptor. Miracovici înşiră
câteva nume: T Papatriandafil, Ionescu-Sin, A.
Kessler, Cassilda Miracovici, C. Baraschi, Paul
Miracovici, L- Zin... „În ajunul Salonului se lucra mai
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mult decât oricând, iar în ultima zi de primire a
tablourilor, o caravană întreagă de trăsuri pornea
din Luterană 6, fiecare Ńinându-şi tablourile departe
de haine, căci toate erau ude încă.”
„Acest Bateau-Lavoir al Bucureştilor”... Autorul se
gândea desigur la celebrul locaş al artiştilor aflat la
Paris. „Vaporul-Spălătorie”, cum botezase poetul
francez Max Jacob o casă în paragină aflată în
strada Ravignan la numărul 13, în cartierul
Montmartre, a adăpostit, în studiouri închiriate, între
1890 şi 1914, tineri artişti, ulterior faimoşi. O clădire
întunecoasă şi murdară, după cum o descrie un
contemporan: "Un singur robinet de apă, ruginit,
pentru 30 ateliere de pictură, fără gaze, fără
electricitate, prin pereŃii de scânduri pătrunde ploaia
şi vântul, o scară care scârŃâie sub paşi, un miros
greu de urină de pisică..." (din amintirile unui
locatar)**** Locuiau şi lucrau la Bateau Lavoir:
Maxime Maufra, primul pictor instalat, Kees van
Dongen, Pablo Picasso; după 1904, îi găsim acolo
pe Pierre Mac Orlan, Juan Gris, Pablo Gargallo,
Max Jacob şi Pierre Reverdy. Era un loc de întâlnire
unde veneau Henri Matisse, Georges Braque,
André Derain, Raoul Dufy, Marie Laurencin,
Amedeo Modigliani, Jean-Paul Laurens, Maurice
Utrillo, Jacques Lipchitz, María Blanchard, Jean
Metzinger şi Louis Marcoussis, iar dintre scriitori:
Guillaume Appollinaire, Alfred Jarry, Maurice
Chevrier, Paul Fort, André Warnod, Raymond
Radiguet, Gertrude Stein. Dintre obişnuiŃii casei
erau şi actori şi negustori de artă: Ambroise
Vollard, Edmund Sagot, Daniel-Henry Kahnweiler şi
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Berthe Weill. După 1910 închiriază spaŃii aici
avangardiştii: Picabia,
André Salmon, Jean
Cocteau.
În
această
clădire,
Picasso
inventează Cubismul, creează celebrul tablou „Les
Demoiselles d'Avignon”. „Le Bateau Lavoir” era o
fostă fabrică de piane, cu intrarea la primul etaj din
strada Ravignan, în spate alte trei etaje dădeau în
strada Garreau. Artiştii „bântuiau” atelierele de artă,
iar seara se plimbau spre vârful colinei Butte
Montmartre,
ori
improvizau
spre
propriul
amuzament piese de teatru. Vecinii lor erau
spălătorese, un vânzător de fructe şi legume,
oameni sărmani, iar atelierul lui Picasso era ca un
hambar, cu grinzi la vedere şi pereŃi de placaj. În
1914, la izbucnirea războiului, care va fi primul
mondial, pictorii au părăsit clădirea de pe colina
Montmatre, pentru totdeauna.
A existat şi în Bucureşti, un fel de „colină
Montmartre”, un cartier preferat de pictori pentru
lumina lui extraordinară, reflectată larg de cer
într-un schimb de raze cu pământul, de parcă ar fi
existat sub orizont o apă mare, liniştită care le
răsfrângea spre nori. Această zonă cu lumină
specială se numea Izvor, de acolo începeau
colinele, Uranus, Mihai Vodă, azi dispărute odată cu
cartierele lor, în timpul demolărilor din anii 80. Am
aflat că celebrul „Bateau-Lavoir” parizian a ars în
1970, dar a fost refăcut opt ani mai târziu şi există şi
azi. Nici o urmă nu a mai rămas din colina noastră
Montmartre. Mai stăruie doar în amintiri şi fotografii.
Aşchii din acest trecut mai actual ca niciodată am
găsit şi în biblioteca salvată din noroi. MulŃumesc
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Proniei că am trecut pe-acolo, „din întâmplare”,
într-o zi viscoloasă de iarnă.
Şi încă nu i-am epuizat întreaga ofertă de lecturi,
mă mai aşteaptă reîntâlnirea cu Vasile Conta, cu
Simion MehedinŃi, cu I. A. Basarabescu, cu I.
I.Mironescu... Mă atrage grozav M. I. Neumeyer, cu
titlul promiŃător „Graiul ochilor. ŞtiinŃa privirei în 12
destăinuiri”... Merită desluşit, graiul ochilor, mai ales
în savuroasa limbă românească de la începutul
veacului trecut.
Ştiu că banii găsiŃi pe stradă trebuie duşi la prima
secŃie de poliŃie, pentru a putea fi recuperaŃi de
pierzător. Eu am recuperat o bibliotecă. Dacă
stăpânul ei de drept o vrea înapoi, o poate avea
oricând, e la mine. Nu ştiu însă ce s-a întâmplat cu
cealaltă jumătate, la care mă gândesc uneori, cu
nostalgie, cu multă curiozitate şi, de ce să nu
recunosc adevărul, cu un soi de necaz că nu voi
putea să aflu niciodată ce titluri cuprinde.
_____________________
*Căutând în Nouveau petit Larousse (1993) mai multe detali
despre Faguet, am constatat cu surprindere că nu figurează;
m-am dus la o ediŃie mai veche, 1937, unde l-am găsit:
„Faguet Émile, professeur et critique français, né à La Rochesur-Yon (1847-1916). Esprit ingénieux et subtil.” În ediŃia din
1958, definiŃia este neschimbată, cu excepŃia ultimei fraze:
„Esprit ingénieux, mais parfois trop subtil.” (spirit ingenios, bar
uneori prea subtil). Asociat cu „trop”, „subtil” devenea aproape
peiorativ! Poate fi subtilitatea un defect? De ce nu? Subtil, din
latină, subtilis, însemna la propriu ceva suficient de subŃire
pentru a se strecura „sub tela”, pe sub pânză, de unde în
secolul XVIII în franceză subtiliser cu sensul de „a înşela”,
asociat cu ideea de „a fura”. Un foc putea să fie pentru latini
subtil, subtilis ignis, un foc subŃirel ca firul de mătase, dar în
stare să se insinueze unde nici nu gândeşti... Aşadar, între
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1937 şi 1952, un cuvinŃel „subtil”, nu mai mare decât o silabă,
se strecurase în definiŃia lui Émile Faguet din Larousse,
anunŃând parcă excluderea lui viitoare: trop. În ce sens
subtilitatea lui devenise „prea”? Încerc să pricep: de ce Faguet
n-a mai binemeritat de la patrie menŃionarea numelui său în
Larousse-ul anului 1993? Despre versatilitatea Larousse-ului
începusem deja să alcătuiesc o adevărată poetică: de la o
ediŃie la alta, lumea cu continentele, statele şi lucrurile ei îşi
modifică în dicŃionare aparenŃa, într-o mişcare continuă,
cinematografică, de aparat primitiv învârtit la manivelă. În
mare parte, e ceva firesc, pentru că şi în realitate lumea nu
rămâne aceeaşi. Dar aici era vorba de o judecată de valoare.
Curiozitatea m-a împins să văd ce autori de la începutul literei
F au rezistat vremii, de la ediŃia din 1894 până la ultima pe
care o am, adică timp de o sută de ani. Doi dintre aceştia sunt:
Abraham de Fabert, ilustru căpitan, mareşal al FranŃei (15991662), şi Philippe Fabre d’Églantine, poet, membru al
ConvenŃiei, mort pe eşafod odată cu grupul lui Danton (17501794), lui i se datorează inventarea calendarului republican şi
noua nomenclatură a lunilor şi a zilelor; este autorul versurilor
unei cunoscute romanŃe: „Il pleut, il pleut, bergère...” („Plouă,
plouă, ciobăniŃă...”) GraŃiosul nume, „Floare de Măcieş”,
asociat cu ghilotina şi RevoluŃia a rezistat în memoria
Larousse mai bine decât celălalt, al criticului şi eseistului,
preocupat, printre altele, şi de adevărul asupra RevoluŃiei
care-l ucisese pe poet.
**[Wilhelm] V. Beneş, 1907-1960, prozator şi eseist, critic de
artă.
***după „Stenogramele şedinŃelor Consiliului de Miniştri.
Guvernarea Ion Antonescu, vol. III, aprilie-iunie 1941.
Bucureşti, 1999.
****sursa: internet
*****Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, 1972.
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GUILLAUME APOLLINAIRE
PODUL MIRABEAU
Pe sub podul Mirabeau curge Sena
Şi trec iubirile
Ce-mi trebuiesc amintirile
TristeŃii bucuria-i duce trena
Noaptea să vină ora să bată
Zilele trec eu niciodată
Mâini în mâini faŃă-n faŃă rămâne-vom oare
Încât să se facă
Un pod împletit din îmbrăŃişare
Să treacă privirile nemuritoare
Noaptea să vină ora să bată
Zilele trec eu niciodată
E dusă iubirea cu apa la vale
E dusă iubirea
ViaŃa se mişcă mult prea agale
Iute-i speranŃa afară din cale
Noaptea să vină ora să bată
Zilele trec eu niciodată
Zi după zi săptămâni în plen a
Trecut timpul
Fără întoarcere îi Ńin iubirile trena
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Sub podul Mirabeau curge Sena
Noaptea să vină ora să bată
Zilele trec eu niciodată.
versiune românească de Elisabeta Isanos
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