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Mi-am rugat studenții să se gândească la 
biografia autorilor pe care îi studiază, scriind 
despre aceștia, încălcând reguli, dacă vor: de a 
nu scotoci în viața cuiva, de a nu pune scandalul 
unei existențe înaintea operei unui scriitor. În 
pandemia de acum, cea mai mare îngăduință pe 
care ți-o acorzi e să încalci reguli acolo unde nu 
există consecințe. 

Prin urmare, poți să ai și „libertatea de a tra-
ge cu pușca”, vorba poetului. Le-aș mai fi spus 
totuși să nu pună biografia 
înaintea ideilor unui autor, 
să nu judece un proiect 
doar după o poveste de 
viață, să se gândească la faptul că orice mare 
lucrare a filosofiei are, în spate, o istorie cu 
carne și suflet. De-a lungul timpului le-am spus 
propoziția următoare: „Numai că de data aceasta 
i-am rugat să uite tot ce i-am învățat. I-am ru-
gat să revadă scene-cheie din trăirile filosofilor 
preferați, gândindu-se nu la Moartea fericită a 
lui Camus, ci la ultimele lui gânduri posibile 
înainte de accidentul care i-a curmat viața; nu la 
teoriile lui Benjamin despre epoca reproducerii 
mecanice, ci la gândurile lui din ultima cameră 
de hotel văzută vreodată și la drumul spre New-
York, neapucat; nu la Dionysos care îl confruntă 
pe Apollo, ci la Dionysos care confruntă omul; 
nu la Dostoievski, scriind despre Karamazovi, 
ci la Dostoievski, spunându-i lui Pascal care e 
legătura dintre pariul lui și Idiotul”. 

În acest volum, imaginația ne este Amfitrion 
și, poate, cea mai mare dreptate făcută, vreodată, 
Criticii facultății de judecare a lui Kant. 

Le mulțumesc studenților mei că nu le-a fost 
teamă să fie liberi, creativi, invazivi, și că au avut 
curajul să se ducă în intimitatea unor gânditori 
pe care, altminteri, îi așază numai lângă cuvin-
tele ce le produc admirație și angoasă, pasiune 
și curiozitate: adevăr, sistem, cunoaștere, au-
tenticitate. Toți mi-au dovedit că au imaginație 

și umor (cât de cât) spre a iubi 
înțelepciunea. Iar acestea sunt 
singurele lucruri care îți dau, pe 
lumea aceasta, un pașaport spre 

idealitate și șansa la a fi un filosof liber. Ceva 
ce... elitismul de mucava al secolului XXI ne 
arată din ce în ce mai puțin! În fond, nimeni nu 
poate convinge pe nimeni de nicio idee dacă nu 
are puterea, mai înainte dovedită, de a lua lumea 
în stăpânire prin înțelepciune și iubire, ca să poți 
să ajungi să vorbești serios cu oameni care au 
vieți nu tocmai simplu de trăit. Nu tocmai ușor 
de povestit. 

Între studenți am venit și noi, patru profi, 
respectiv Valeria Sitaru și Liviu Lucaci de la 
UNATC, Cornel-Florin Moraru de la Univer-
sitatea Națională de Arte, și subsemnata, de la 
Facultatea de Filosofie, Univ. București. 

Oana Camelia Șerban

În mintea celui cu iubire 
de înțelepciune

Imaginația ne este 
Amfitrionul de acum
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Scris în plină eră a bronzului, a 4-a epocă 
după Haos, la miez de eternitate.

Azi mă simt mai muritor ca niciodată. Mai 
că-mi vine să las Cerberul să mă muște de mână, 
pentru a vedea dacă-mi curge sânge vremelnic 
prin vene. Am transpirat în somn toată ambrozia 

pe care am băut-o aseară cu Zeus, preaputernicul 
meu tată, și de dimineață pieptul îmi zvâcnea 
cum zvâcnește pământul când Hephaistos bate 
fierul încins. Deși știu că eterul nu îngheață, 
chiar și ichorul parcă îmi degera în vene de 
spaima că poate sunt și eu un simplu muritor. 
Groaznică viața de efermeridă, groaznic sen-
timent al pieirii, groaznic timpul care-ți fuge 
printre degete. Cred că vreun olimpian îmi joacă 
o festă, de vreme ce chiar eu, zeul trimis de 
Zeus însuși să aline durerile pământenilor, sufăr 
aceste clipe ca un sărman suflet sortit lui Hades.

Motivul frământărilor mele groaznice e un 
vis ce l-am avut azi-noapte. Credeam că doar 
oamenii pot visa, că doar ei au sufletele așa 
subțiri și idealurile așa mărețe, încât să se lase, 
zi și noapte, bântuiți de fantasmele din spatele 
propriilor închipuiri. Noi, zeii, deși apărem în 
visele muritorilor, nu visăm. La ce bun? Vise 
au doar cei care nu dețin suficientă putere să-și 
ducă dorințele la împlinire. Noi avem planuri, 
nu vise. Dacă te uiți însă în străfundul ființei 
pieritoare a muritorilor, nu vezi decât „visul 
unei umbre”, cum foarte bine zicea Pindar în 
odele sale. 

Ei bine, visul ăsta mă face să cred că, amețit 
de propria-mi nemurire, îi consideram doar pe 

Din jurnalul lui Dionysos 
vizând și pe urmașii săi 

Cornel-Florin Moraru
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ei, oamenii, stafii ce bântuie pământul o vreme, 
după care se scurg în neființă pentru eternitate. 
Dar acum văd că eu, mezinul Olimpului, am 
aceeași boală fără leac. Dorm și visez, ca și cum 
m-aș antrena pentru moarte. Mă împrietenesc cu 
Somnul, frate-al Morții, și merg la ospețele sale 
de parcă am fost camarazi de arme dintr-o viață 
anterioară. Nu știu de unde vine acest dulce fior 
al lenei care mă trage spre murire, dar îl simt 
în toate ungherele firii mele ca pe un venin ce 
mă amorțește lent și mă îngheață. Poate e din 
cauza firii mele îndoite și nehotărâte. Poate e din 
cauza mamei mele, frumoasa Semele, care era 
muritoare și pare-se că m-a alăptat și pe mine 
cu moarte, pe ascuns, când tata nu era atent. 
Poate că asta e soarta mea tristă – să fiu cel 
mai muritor dintre nemuritori, corcitura zeilor, 
maidanezul Cerurilor.

Oricum aș fi – maidanez, ne-maidanez – în 
visul meu se făcea că timpul infinit, în toată 
imensitatea lui, mi se derula în față așa cum curg 
amintirile pe râul Uitării, la gura Hadesului, ori 
de câte ori cineva îi gustă apele. Și vedeam în 
fața mea copii, tineri și bătrâni, de toate națiile 
și rasele, slăvindu-mi numele la festivaluri și 
închinând pahare de vin în cinstea mea. Vedeam 
oameni inspirați de zei pe scenă, jucând piese 
de teatru în semn de recunoștință și venerație. 
Vedeam cum muritorii dansează până dimineața 
pe imnurile mele și cum zarva creată de ei se 
ridica până în Olimp, la urechile zeilor. Așa, 
altoit din fire cum sunt, eram cel mai iubit dintre 
nemuritori, cel mai invidiat din Ceruri, cel mai 
puternic dintre zei. Chiar și barbarii ce-și bol-

borosesc cuvintele mă slăveau în toate colțurile 
lumii. Întreaga planetă era un festival, peste tot 
curgea vinul, acea dulce licoare dată muritorilor 
ca paliativ pentru chinurile existenței.

Dar de la Răsărit se ridica în vis un soi 
de oameni, teribili la înfățișare și cutume, ce 
propovăduiau un zeu foarte ciudat. Eu cunosc 
nemuritorii de când mă știu și niciunul dintre 
ei nu-i semăna. Era un zeu în carne și oase, mai 
uman ca orice om, ce a murit și s-a-nviat pentru 
a arăta că moartea poate fi învinsă. Un zeu care 
a făcut lumea prin cuvânt și care o va sfârși prin 
foc. Slujitori ai acestui zeu erau o rasă stranie 
de asceți cu logică ciudată și minte sucită. Ei 
spuneau că ființa eternă a luat naștere din nimic 
și că timpul nu e infinit, că zeul lor e unul singur, 
dar că e și trinitate în același timp și multe astfel 
de lucruri ce sfidează orice noimă. Mai mult 
decât atât, ei nu beau vin decât cu lingurița de 
câteva ori pe an și-și pun speranțele de bucurie 
în tărâmul de dincolo de moarte. Astfel, ei uită 
să-și trăiască viața, fără a ști că după moarte 
nu e decât ceață, umbră și întuneric. Ei văd 
Hadesul ca pe o Insulă a Fericiților întemeiată 
în Ceruri și uită că fericirea, dacă e să o găsim, 
își are sălașul pe acest Pământ, nu aiurea prin 
univers. Ce seminție de făpturi sunt ăia de beau 
vin cu lingurița? Nu pot să mă încred în nici 
unul de-al lor!

Sentimentul ăsta de neîncredere mi-a fost 
confirmat imediat în vis, fiindcă m-am văzut 
fugărit pe nedrept de acești muritori, izgonit din 
templele mele și batjocorit în public. Îmi văd 
bacantele alungate și festivalurile desființate. 
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Îmi văd silenii cum s-ascund în inima codrilor, 
de frică să nu fie arși pe ruguri. Îmi văd statuile 
dărâmate și zdrobite, îmi văd numele dat uitării. 

Dar sunt sigur că bunicul meu, Chronos, 
îmi va face dreptate. Zeul însetat de moarte îi 
va devora și pe acești copii ai timpului, epoca 
lor va apune, la fel ca orice domnie, căci nimic 
nu e etern și chiar și zeii mai apun. Ei se retrag 
în nemurire, lăsând Pământul în derivă prin 
Oceanul infinit al cosmosului. Doar poeților 
cu entuziasm în suflet le mai ia câte vreun 
zeu buclucaș mințile din temnițele de oase ale 
propriilor corpuri și le arată un crâmpei de ne-
murire, o străfulgerare a eternității, un miros al 
unei lumi eterice la care ei nu mai pot ajunge 
prin forțe proprii.

Și dintre toți poeții, mulți la număr ca sufle-
tele în Hades, visul arată cum răsare un barbar, 
neîmpădurit pe față, dar născut în inima ținutului 
împădurit și plin de fiare al Germaniei.  Acest 
poet cu arătare stranie a reușit să vadă-n minte 
că eu, Dionysos, zeu al vinului, dansului și 
bucuriei, voi veni din nou în lume. Și îmi voi 
răspândi festivalurile peste tot, astfel încât nici 
un colț al Pământului să nu mai fie cufundat în 
tăcere și munții să se cutremure sub pașii de 
dans ai alaiului meu. Un zeu uitat de muritori, 
venit din depărtarea timpului s-aducă bucurie 
în epoca ruginii, în care chiar și amintirea zeilor 
pălește, roasă de vremuri tulburi și acide. 

Ce soi ciudat de oameni mai sunt acești 
germani din vis! Pătrunzători ca acul albinei, 
ei înțeapă veșnicia cu cuvintele lor și profețesc 
precum profeții lui Apollo, deși nu cunosc de-

fel limba oamenilor civilizați. Cine știe? Poate 
că zeița adevărului a pus și în gurile lor vreun 
grăunte de adevăr, de vreme ce ei pot pătrun-
de acolo unde nici zeii nu pătrund mereu, în 
adâncurile firii omenești, folosindu-se de un 
grai străin. Acest Hölderlin, sau cum i-or zice 
ei, pare talentat la astfel de treburi! 

Tot din această seminție minunată se ara-
tă încă unul, teribil la privire, născut tot din 
sămânță barbară, dar elenizat pe drum și bine-
cuvântat cu știința de limbă a oamenilor liberi. 
Ciudat la înfățișare, cu colțurile bărbii rase și 
sub nas cu un pămătuf de păr similar celui cu 
care preoții noștri ștergeau statuile din temple de 
praf, el țipă-n miez de noapte că „Zeul a murit” 
și că oamenii sunt cei ce l-au ucis. Îmi dedică 
ditirambi cu ritm elen, scriși în grai barbar și 
înțelege mai bine decât oricare altul că nu poți 
omorî un zeu, omorându-i amintirea. 

El e primul ce-a prins cu mintea sa muritoare 
ideea că între mine și Apollo e o luptă veșnică, 
dar și o complicitate tăcută. El a înțeles că spi-
ritul meu și spiritul lui se împletesc în om și îi 
dau acestuia viață și gândire, dans și inspirație, 
extaz și contemplare. El a înțeles că, atât timp 
cât există oameni, vor exista și zei, fie ei chiar 
ascunși în adâncul naturii muritoare. El a înțeles 
că, chiar dacă nimeni nu-mi va mai cunoaște 
numele, eu voi fi viu prin ei de fiecare dată 
când gustă un pahar de vin și dansează alături 
de prieteni, la fel cum e și Apollo viu de fiecare 
dată când imaginația noastră se zbenguie pe 
tărâmul viselor.

Și se mai făcea în vis că, pe urmă, lumea m-a 
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uitat de tot, deși mă slăveau zilnic. Mai pricepuți 
decât Hephaistos, meșterul divin ce construia 
mașini cu suflete vii în inimile de bronz, acești 
oameni au inventat aparate din care se aude mu-
zica mai tare decât vuiesc tunetele tatălui meu. 
Ei au sculptat esența muzicii pe discuri și casete 
și au umplut lumea cu bucurie și dans. Au făcut 
mici urechelnițe din plastic care îți aduc ritmul 
și armonia direct în urechi, neauzite de alții, și 
au aruncat în eter suflare de viață ce grăiește cu 
sens și răsună dintr-o cutie ciudată pe care ei o 
numesc „radio”.

Pe urmă au conceput ceea ce ei numesc o 
„lume virtuală”: o întreagă lume pe care nu 
o poți atinge sau mirosi, care nu e niciunde 
și nicicând, dar în care fiecare poate intra cu 
ajutorul unor amulete ciudate pe care le poartă 
în buzunare tot timpul. Aceste amulete, felurit 
colorate și formate, sunt numite „smartphone-
uri” și, pentru a-ți da acces la lumea virtuală, 
trebuie mânuite toată ziua. Pesemne că, dacă 
nimeni nu se interesează de ea, lumea virtuală 
dispare așa cum dispar zeii prin istorie. Muritorii 
numesc această formă de adorație pentru zeul 
lor cu numele de „scrolling” și, în semn de prie-
tenie și apartenență la aceeași sectă, își dau unul 
altuia „like-uri”, care sunt ca symbolon-urile 
noastre – semne de recunoaștere a unei calități 
la persoane pe care poate nu le cunoști nicicum. 

În această epocă ciudată a omenirii, scenele 
festivalurilor se ridicau precum coloanele tem-
plului Atenei și erau înconjurate de zeci de mii 
de oameni care dansau, beau vin și se bucurau la 
fel ca alaiul meu de bacante și satiri pe vremea 

când ne făceam de cap prin insulele Eladei. 
Fără să-mi știe numele, acești oameni ciudați 
mă slăveau prin acțiunile lor și îmi duceau mai 
departe amintirea. 

În fruntea lor, niște muritori cu aspirații spre 
nemurire comandau muzica din vârful degete-
lor, ca și cum ar fi avut putere magică asupra 
sunetului. Sub privirea lor, oameni de toate rase-
le și neamurile se adunau într-o unitate perfectă 
și rezonau la aceeași vibrație. La un semn de 
mână ridicată din partea lor, tot alaiul petrecăreț 
intra în transă, ca și cum ar fi fost loviți de zeul 
nebuniei, și începeau să scoată sunete de bucu-
rie atât de plăcute urechilor mele. În graiul lor 
barbar, acestor vestitori de-ai mei li se spunea 
„DJ-i”. Eu i-aș numi, pe bună dreptate, urmașii 
mei, de vreme ce aduc oamenilor bucuria, vinul 
și dansul într-o epocă ciudată, în care zeii parcă 
s-au retras de tot din tărâmul oamenilor. Ei calcă 
pe urmele pe care am călcat și eu odată, în pași 
ritmați, fără a ști că, deși sunt cei mai muritori 
dintre muritori, forțele pe care ei le dezlănțuie 
sunt eterne. 

Căci nevoia de bucurie s-a strecurat în su-
fletul omului dintru-nceput, ca o sămânță ce 
trebuie udată cu licoarea mea pentru a încolți. În 
numele ei, omenirea a făcut din toate timpurile 
vin din orice fruct și s-a folosit de orice prilej 
pentru a petrece. În numele acestei bucurii te-
restre, prin care corpul îți străpunge cu ritmurile 
sale sufletul, s-au depus dintotdeauna eforturi 
enorme. Dar nu poți prinde bucuria în ulcior. 
Nu poți face depozit de bucurie pentru vremuri 
negre. Ea trebuie trăită aici și acum....și cât de 
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greu pare acest lucru muritorilor, a căror minte 
se zbuciumă între trecut și viitor!

Cu mașinațiile lor ciudate, acești DJ-i aduc 
bucuria oamenilor și le-o pun la păstrare în 
amintiri vii, amintiri corporale ale nopților 
de dans, amintiri care nu se șterg niciodată, 
deoarece sunt încrustate pe pielea și în carnea 
fiecăruia. D-asta i-aș încununa cu iederă și le-aș 
da tirsul meu împodobit cu viță de vie și con de 
pin pentru a împărți cu el voie bună peste tot. 
Dar ei au venit deja cu o soluție chiar și pentru 
asta. Din adâncul cugetului lor au făcut un fel de 
tirs mai mic, fără iederă și pin, numit în limba 
lor barbară „microfon”. Urmașii mei poartă 
acest tirs mic și hidos pe scenă 
și, atunci când glăsuiesc spre 
el, cuvintele lor capătă o putere 
divină și creează o zarvă mai 
mare decât cei o mie de ciucuri 
de aur de pe scutul Atenei. La 
un simplu îndemn, ei fac mii 
de oameni să aplaude și, după 
cum se știe, oriunde sunt apla-
uze, apar și eu în carne și oase, 
chiar dacă nevăzut pentru ochii 
și mințile muritorilor.

Să fie oare acest vis straniu 
farsa lui Apollo pentru că i-am 
fost mereu rival? Sau poate, în 
semn de pace și prietenie, bu-
nul zeu al visului îmi revelează 
propriul meu destin? Oare 
sentimentul de murire pe care-
l simt în dimineața asta se va 

amplifica până când va exila tot ce e nemuritor 
din mine? Oare urmașii mei vor fi pur muritori, 
cum erau acei DJ-i ciudați ce-mi apăreau în vis?

Astfel de întrebări sunt sortite tăcerii, deoa-
rece nimeni nu cunoaște tainele nedezvăluite ale 
viitorului, în afară de Apollo și de bunicul meu 
Chronos. Dar ei nu-mi vor spune niciodată lim-
pede noima acestor vise, deoarece unul vorbește 
nedeslușit în oracole, pe când celălalt se ascunde 
într-o mantie de tăcere pe care mintea n-o poate 
străpunge. Plus că ăl’ bătrân s-a certat rău cu tata 
și nu are voie să pășească în Olimp.

Oricum ar fi, trebuie să recunosc că-mi sunt 
simpatici acești urmași ai mei, 

așa naivi și vremelnici cum 
sunt. Chiar dacă-s muritori, 
poate că ăsta-i și destinul meu: 
ca din generație în generație, 
nemurirea să mi se scurgă din 
vene precum vinul se scurge 
din ulcior la festivaluri. În fond, 
nu lungimea vieții dă măsura 
veșniciei. Eternitatea nu tre-
buie echivalată cu nemurirea, 
deoarece ea se poate găsi și 
într-o clipă care se încolăcește 
în sine la infinit. Când o să mă 
împac cu acest gând, poate că 
diminețile mele nu vor mai fi 
atât de mohorâte. Până atunci, 
ar trebui să mă obișnuiesc cu 
acest chinuitor sentiment al 
efemerității care-mi intră în 
oase ca o otravă.
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Jocul, în niciuna dintre formele sale, nu este un 
lucru infantil – în spatele acestui concept se ascund 
nenumărate dezbateri filosofice și adevăruri despre 
felul de a fi al omului. În cadrul jocului de arșice 
de exemplu, copiii aruncă arșicele în jurul unui 
cerc trasat pe pământ astfel încât acestea să cadă 
în anumite poziții. Oricât de elementar ar suna, 
acesta este jocul pe care îl juca Heraclit într-unul 
dintre puținele momente din viața acestuia, care au 
rămas imortalizate. 

Într-o zi, Heraclit, care se afla la templul zeiței 
Artemis din Efes ca să se roage, rămâne să  joace 
arșice cu copiii. Aflat în această ipostază, el atrage 
privirile nedumerite ale efesienilor aflați în jurul 
său. Această „apucătură” nu ar fi stârnit poate 
atâta mirare dacă era înfăptuită de altcineva, dar 
Heraclit nu era doar un mare gânditor al vremii, 
recunoscut în toată Grecia, ci și un descendent al 
familiei regale din Efes. Filosoful răspunde acestor 
priviri iscoditoare cu un ton injurios „De ce vă 

mirați, ticăloșilor? Oare nu e mai bine să fac acest 
lucru decât să iau parte la treburile cetății împreună 
cu voi?”. 

Într-adevăr, Heraclit avea un profund dispreț 
pentru preocupările politice din interiorul cetății - 
unele izvoare istorice susțin că Heraclit și-ar fi cedat 
dreptul la regat fratelui său, acesta devenind capul 
familiei regale. Indiferent de veridicitatea acestei 
informații, caracterul filosofului este bine conturat 
de această poveste: cu toate că era un aristocrat de 
prim rang, neobișnuitul său caracter mândru l-a făcut 
indiferent la viața de cetate și față de privilegiile 
poziției sociale.

Această nemulțumire a lui Heraclit față de 
concetățenii săi pare totuși să nu fie o simplă în-
tâmplare – laitmotivul acestei atitudini este mereu 
același: filosoful condamnă ignoranța oamenilor, 
considerând că aceștia sunt orbi față de înțelesul 
lăuntric al propriei lor ființe, cât și față de natura 
tuturor lucrurilor din jurul lor. „Ochii şi urechile 
sunt răi martori pentru oameni dacă aceștia au suflete 
care nu înţeleg limba”2 (Fragment 107).  Această 
imagine a filosofului prin excelență obscur, care 
respinge umanitatea pe treptele sanctuarului zeiței 
Artemis, sora lui Apollo, ne inițiază în chip profund 
în gândirea heracliteană. Simțul religios al acestuia 
devalorizează cunoașterea umană în comparație cu 
cea divină chiar până în punctul în care, în frag-
mentul 28, Heraclit declară: „Cunoașterea celor mai 
vrednici oameni nu-i decât părere”3. Iar în fragmen-

„Timpul este un copil care se joacă, mutând piesele unui joc; 
puterea regală aparține copilului” 

(Heraclit, Fragmentul 52)¹.

Melania Teodor Munteanu 

Jocul de arșice la templul zeiței
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tul 79 ne spune că „față de divinitate omul matur 
pare a fi nevârstnic, precum un copil față de un om 
matur”4. Pe cât de mare era îndoiala lui Heraclit că 
omenirea ar putea fi în posesia vreunui adevăr etern 
despre lume, pe atât de sigur era că acest adevăr se 
află în mâinile zeilor.

Și, pesemne, nu degeaba se ducea gânditorul 
tocmai la templul zeiței Artemis. Fiică a lui Zeus, 
zeiță virgină a pădurii și a vânătorii, ea reprezenta 
natura liberă, feciorelnică, sălbatică, care strălucește 
printr-o neliniște ieșită din comun, dar în același 
timp este inaccesibilă și crudă. În acest sens, retra-
gerea la edificiul consacrat zeiței Artemis ascunde 
o adevărată retragere în natură. 

Pentru omul civilizat, retragerea în natură se 
face sub semnul unei arogante siguranțe: posesor 
al tehnicii și al rațiunii, el nu este tulburat de săl-
băticiunea intimă a naturii. Dar, acest cuceritor nu 
poate să pătrundă tainele filosofice ale naturii la 
fel de ușor cum poate să stăpânească latura fizică 
a acesteia. Misterele naturii și secretele divinității 
nu se dezvăluie, ci se îndepărtează de pașii rațiunii 
omenești, după cum anticipa Heraclit: filosofia aces-
tuia s-a născut din dorința de se apropia de aceste 
mistere în aparență de nepătruns, respingând drumul 
tehnicii și îndreptându-și atenția spre principiul din 

spatele naturii. 
Retragerea în templul lui Artemis, lăcaș al 

divinității ca natură virgină, este un semn aproape 
profetic pentru felul în care Heraclit avea să-și pe-
treacă ultimii ani din viață - stăpânit de mizantropie, 
după cum ne spune Diogenes Laertios, biograf al 
filosofilor greci, gânditorul părăsește civilizația și 
se retrage în munți, hrănindu-se doar cu plante și 
ierburi. 

Exprimarea deosebit de obscură, cât și stilul pro-
fetic al scrierilor lui Heraclit rămân în continuare, 
după două mii cinci sute de ani, un subiect abordat 
de o armată de comentatori și filosofi, care regăsesc 
în aceste scrieri enigmatice o anticipare a propriului 
lor mod de gândire. Deși nu au rămas prea multe 
date biografice cu privire la viața acestui presocra-
tic, există totuși o părere aproape unanim accep-
tată cu privire la personalitatea acestuia - Heraclit 
disprețuiește polis-ul și activitățile aferente cetății, 
găsindu-și mai degrabă inspirația în contemplarea 
acelor lucruri care, în aparență, par cele mai simple 
și banale: în ele se poate întrevedea cel mai clar 
principiul care guvernează tot ceea ce este. Iar unul 
dintre aceste lucruri, este jocul cu arșice. 
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Cântă-mi, zeițo, măreția artelor și extazul 
singurătății. Cântă-mi, draga mea! Cântă-mi 
numai mie... salvatorul, alesul, martirul!

Am alergat decenii întregi către sublimul 
tragediei, i-am marcat punctul inițial, plecat 
din spiritul geniului culturii eline, apoi m-am 
afundat în căutarea ei.

Oh, câtă cunoaștere în spatele fiecărei măști, 
câte modificări ale fiecărui ,,eu”!

Ai văzut cum mă privesc toți acești oameni? 
Îmi recunosc statutul regal, se uită la mine cu 
admirație,  cu încântare. Acum câteva zile, am 

intrat într-un magazin al Torino-ului. Nimeni nu 
și-a putut stăpâni expresia. Cine ar putea trece 
ignorant pe lângă un supraom? Omenirea avea 
nevoie de mine.

Știi că doare, nu? Doare atunci când nu 
urmărești orbește pe cineva. Cunosc foarte bine 
cum se simte durerea, aș putea spune că sunt un 
expert. Și toate astea pentru că am vrut să-mi 
creez propriile valori. Am vrut să descopăr ce 
se află dincolo de tradiție, norme, dincolo de 
armonie, dincolo de bine și rău. Am vrut să 
alung opreliștile ostile prin muzica orchestrei. 
Eu sunt cel care a pus învățăturile Bibliei și 
operele lui Shakespeare sub același raport, sunt 
figura avangardistă vis-à-vis de dogme,  sunt cel 
care a rostit întâia data ,,Dumnezeu e mort”. De 
ce să atacăm atât de ostil dualitatea? 

Îmi amintesc când tata a plecat, eram un 
copil. Tata era un om simplu, dar fericit. Un 
pastor și dăruit al Domnului. Avea o privire 
blândă, iubitoare. Îmi cânta adesea la pian. Îl 
ascultam cu încântarea copilului din mine și 
mă întristam de fiecare dată când se oprea. Îmi 
dăruia un zâmbet timid și-mi mai cânta încă 
puțin. De la un timp, starea lui de sănătate de-
venise precară și odată cu trecerea vremii s-a 
agravat din ce în ce mai tare. Într-o dimineață 
de vară, m-am trezit sub plânsetele îngrozite ale 

Denisa Vintilă

Despre putere
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mamei. Mi s-a spus că el a plecat la Cel de Sus.
Atunci am realizat că degetele sale subțiri și 

lungi nu vor mai atinge niciodată clapele, că eu 
nu voi mai asculta cu la fel de multă încântare 
niciun pian. M-a durut. Și nu înțelegeam de 
ce Cel de Sus a vrut să mi-l ia. Mă întrebam 
nedumerit, revoltat, de ce cel căruia tata i-a 
dăruit întreaga sa viață a vrut ca un copil să 
devină ,,orfan de tată”, cum a putut să îndure 
ochii înspăimântați ai dragii mele mame văduve.

El și-a dorit ca fiul său să devină un om 
virtuos, de bună-credință, cumpătat în ochii 
Domnului. Voia să am o viață liniștită. Dar eu, 
mai târziu, am întors spatele credințelor tatălui 
meu și am alergat dement spre cunoaștere. Și-
am plătit pentru asta.

Oare merită toată această durere prețul în-
singurării?  Oare nu m-aș fi simțit în clipa asta 
mai bine la sânul unei familii? Vezi? Uneori 
dorințele oamenilor sunt mult mai simple decât 
te-ai aștepta.

Am iubit o femeie demult. Lou. Era deșteaptă 
și elegantă, mă înțelegea atât de bine. Iubeam 
serile alături de ea. Mi-am dorit mult să con-
struim ceva împreună. Uneori cred că prea mult. 
Într-o zi, m-am hotărât să preiau inițiativa, să-mi 
mărturisesc încă odată admirația pentru ea și să 
o cer în căsătorie. Și știi ce a făcut atunci? Ce 
crezi c-a făcut? A plecat. Doar a plecat. Mi-a 
spus că nu e adeptă a mariajului de  niciun fel, 
că are alte planuri cu viața ei. Multă vreme după 
aceea, nopțile misterioase ale pădurii, se arătau 
la fel de triste ca mine. M-am afundat în vuietul 
munților. Și am simțit iarăși povara singurătății. 

Nu e așa simplu să fii puternic, să înfrunți 
durerea, oricât de mare ar fi ea. Tu știi ce e 
durerea? Sau tu ești cel care a încercat să nu 
o simtă? Nu, nu, nu-mi spune. Spune-mi doar 
cine a biciuit acest animal. Îl doare, din cauza 
lui îl doare. Cum poți să produci atâta suferință? 
Calul a fost pedepsit pentru neascultare. În aer 
s-a împrăștiat un peisaj gri, apăsător. Sunetul 
orașului se schimbase complet. Ochii săi se în-
chideau înspăimântați, abia se mai mișca. Cine 
poate privi senin o asemenea scenă? A trebuit 
să intervin. M-am aruncat lângă el. Îi simțeam 
și mai puternic corpul slăbit și mirosul fierbinte 
al sângelui. I-am șoptit apăsat ,,dragul meu, eu 
te înțeleg”. 

Mai devreme mă întrebai dacă sunt liber. 
Bineînțeles că sunt liber, sunt cel mai liber. Am 
venit să prezic libertatea. Eu sunt aici să trans-
form în bine umanitatea, mă sacrific pentru voi. 
Eu sunt zeul haosului, eu sunt cel care sparge 
barierele. Dansurile ritualice mi s-au închinat 
mie, persona mi s-a închinat mie. Eu am bine-
cuvântat soarta oamenilor dăruindu-le teatrul. 
Dar tu înțelegi oare câtă muncă trebuie să duci 
cu datele exterioare ție, în scopul propriei tale 
evoluții? Doar un supraom poate înțelege. 
Atunci când , pur și simplu, ignori contururile, 
poate-ți pierzi locul în paradis, dar nimeni nu te 
întreabă dacă  tu vrei să faci parte din paradis. 
De ce ai vrea? Ce sens mai are paradisul în atâta 
calm? Eu m-aș plictisi imediat. 

Voi ridica mâna și toate se vor opri în loc. 
Ai văzut, nu? Toate automobilele s-au oprit la 
simpla mea ridicare din mână. Tu poți concepe 
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atâta putere?
Ai văzut turmele de credincioși care fac 

valuri în fața icoanelor? Ai simțit nevoia de 
control? E ucigătoare, îți face rău, în timp ce tu 
crezi că-ți face bine. Eu cred că pericolul con- Eu cred că pericolul con-
trolului e mai periculos decât cel al extremelor. 
Sper că nu mă crezi nebun.

Nu, nu, nu. Am auzit din nou pianul trist, 
notele lui sunt atât de grave. Încă 
plânge calul acela bătut. E, pur și 
simplu, necinstit a crede că asupri-
torul îi era superior. Să nu uităm 
că omul este, de fapt, un animal. 
Te înțeleg, dragul meu, te înțeleg! 
Până când tot mai doare?

M-am simțit singur de cele mai 
multe ori. Căile durerii se arată 
nesfârșite.

Cântă-mi! Șoaptele muzicii 
tale mă fac să-mi imaginez multe 
siluete valsând grațios. Vezi cât 
de mult ne apropie armonia cla-
pelor? Mie tot timpul mi s-a părut 
interesant câte îți spun instinctele. 
Oamenii cred că descoperă lumea 
rămânând cumpătați, alungându-și 
instinctele. Prostii, nu ai cum să 
descoperi nimic fără ele. Ne place 
să ne luăm în seamă propriul corp. 
Uite, o să-ți demonstrez, o să-i 
întreb pe acei oameni dacă le-a 

plăcut dansul. 
Scuzele mele, aș dori să știu ce părere aveți 

despre dans. Privește-i, nu răspund, ochii lor 
arată o bucurie simplă, reală. Cele mai sincere 
răspunsuri se mărturisesc în tăcere.

Vreau să mă întind acum. Cântă-mi, draga 
mea, eu sunt cel ales! Cântă-mi iar și iar!
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Am vrut 
să-i scriu o 
scrisoare lui 
P h a i d r o s , 
d a r  m - a m 
oprit de în-
dată ce mi-
am dat sea-
ma că n-aș 
vrea să-l mâ-
nii pe zeul 
T h a m u s , 
căci el știe 
cât necaz și 
câtă uitare 
aduc literele 

oamenilor. Mi-am scos, așadar, mantaua de pe 
cap și m-am oprit. Mereu mi s-a părut că Phai-
dros suferă de o ușoară formă de ipohondrie, 
încă de când l-am văzut la masa lui Agaton 
împreună cu medicul Eriximah. Desigur, această 
teamă ar justifica de ce este atât de entuziasmat 
în privința discursurilor, căci am stabilit mai 
demult că discursurile sunt pentru suflet așa cum 
e mâncarea pentru trup. Cu cât e mai sănătoasă, 
cu atât și trupul e mai frumos și mai bine alcătuit. 
Zeiescul Phaidros!

Voiam să-i spun, printre altele, că, de la ul-
tima noastră plimbare, simt niște simptome pe 
cât de ciudate, pe atât de plăcute. Însă un astfel 
de discurs scris, neajutorat fiind, nu s-ar putea 

apărea în fața cititorului, căci i-ar lipsi prezența 
autorului viu. De-ar ști Phaidros încă de pe acum 
că Phaidon își va tăia frumosul său păr, asemeni 
lui Ahile, când l-a jelit pe mândrul Patroclu.

 N-aș putea spune că sunt bolnăvicios, lehă-
mit, sfrijit, căci, pe câine! un copil căruia îi cresc 
dinții, deși simte dureri și furnicături, e departe 
de a fi bolnav. Dar iată că aceste senzații le am și 
eu de atunci. Însă, oricât am căutat, nu am reușit 
să găsesc locul exact de unde izvorăsc. Atopice 
și bizare stări. Trupul îmi e sănătos, apt de război 
și rezistent la farmecele dionisiace ale vinului. 

Ce-i drept, mai strănut uneori, însă este un 
strănut jucăuș, inofensiv, precum cel provocat 
de gâdilătura unei pene în dreptul nasului. Nu 
stabilisem noi, Phaidros și cu mine, că din 
aripile sufletului răsar pene, atunci când acesta 
prinde drag de acel tânăr ce-i seamănă leit la 
chip lui Ares, sau lui Zeus? De altfel, orice boală 
aduce cu sine nu doar o moleșeală trupească, ci 
chiar sufletul resimte simptomele, fiind lipsit de 
vitalitate și voioșie. Or sufletul meu e copleșit 
de entuziasm, de o bucurie nepământeană, de 
nu mai vrea să stea locului și parcă încearcă să 
plece de la sine, revenind mereu cu o fericire 
aproape violentă ce zdruncină până și cei mai 
stabili pereți ai cetății. 

Însă, cum orice plăcere vine împreună cu o 
durere pe măsură de puternică, și invers, când 
plăcerea lasă loc surorii ei, atunci sufletul mi se 
simte sufocat, uscat, neliniștit și, asemeni unui 

Cristina Dumitru

În loc de scrisoare către Phaidros
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prizonier ce-și lipește fruntea fierbinte de barele 
reci ale temniței, mișcând nervos din picioare 
și din degete, se zbate cu o încăpățânare divină 
să zărească iar...dar ce să zărească?

Alături de plăcere și durere, își fac loc răceala 
și căldura, care pe care încercând să se alăture 
prizonierului în temniță, astfel că nici el nu mai 
știe când îl chinuie frigurile unei boli teribile, și 
se înfășoară în propria manta, în cearșafuri, mai-
mai să se învelească cu lanțurile ce-l țin legat, 
sau când se simte înăbușit, aproape că și-ar rupe 
pielea îmbibată de sudoare de pe oase și i-ar 
aduce jertfă zeului Boreas să-i liniștească tâm-
plele fierbinți. Aproape pare că soarta Oreithyiei 
e mai ușor de îndurat decât această agitație și 
atopie a sufletului, cuprins când de una, când 
de opusa acesteia.

Cuprins de aceste simptome ciudate, am 
vrut să-i scriu lui Phaidros, căci cine știe când 
ne vom mai întâlni, cu atât mai mult cu cât el 
are obiceiul de a părăsi zidurile cetății, iar eu 
încă nu știu dacă vreau să mă aventurez într-o 
altă călătorie. S-ar putea ca toate aceste com-
portamente bizare să fie rezultatul unei boli 
ce s-a lipit de mine, asemeni unui scai care se 
lipește de haine, și care te înțeapă și te furnică, 
fără să știi de ce, până ce nu-l îndepărtezi. Dar 
mi-am căutat mantaua de ciulini și de scaieți, 
însă aceasta era lipsită de orice urme. 

 Poate că această stare este rezultatul su-
părării unei muze pe care am invocat-o când, 
amenințat de Phaidros, a trebuit să-i rostesc un 
discurs despre Eros. Platanul sub care am stat 
era un sălaș al divinului, iar poate că vreuna 
dintre cuvântările mele a rămas necinstită, astfel 
aceștia cerându-și jertfa sau palinodia, întocmai 

cum Zeus aștepta jertfă  de la Menelau, pentru 
a-l putea trimite pe acesta înapoi acasă. Căci 
cuvântările mele venit-au fost de la zei. 

De fapt, adevăratul motiv pentru care nu 
am vrut să-i scriu lui Phaidros a fost acela că 
scrisul stârnește calul negru, care se agită, se 
zbate și nu-și mai găsește astâmpăr, lovindu-l și 
împingându-l și pe cel alb, iar vizitiul de abia îl 
mai poate ține în frâu, făcând ca apelajul să-și 
piardă stabilitatea cea cu greu obținută. Se pare 
că singura cale de a vorbi cu el este printr-o 
discuție vie. Lucrul bizar este că, îndată ce acest 
gând ia naștere, calul negru parcă începe iar să 
se agite, văzând chipul lui Phaidros în minte. 
Calul alb se sfiește și aproape roșește de rușine, 
iar vizitiul nici nu mai știe încotro s-o apuce. 

Și nici nu știu ce aș putea să-i spun. De fieca-
re dată când încerc să prind laolaltă multitudinea 
de cuvinte, ele se ascund, aleargă, când împre-
ună, când separat. Ce s-ar întâmpla dacă, din 
pricina acestui joc, aș pune mâna pe un cuvânt 
ce are înfățișarea altuia, dar el înseamnă, de 
fapt, altceva. Sau, prinzând, de exemplu, „Fru-
mosul”, mi-aș da seama că el este deopotrivă și 
„Binele”, și „Dreptul”, și n-aș ști cum să-l mai 
folosesc. Mai mult, ce aș face dacă aș descoperi 
că „Frumosul”, prins între litere, nu e același cu 
Frumosul pe care îl văd în trupurile frumoase, 
în lingurile frumoase, în cuvântările frumoase?  

Iată de ce, din atâtea considerente, motivul 
simptomelor mele nu poate fi căutat astfel. S-ar 
putea ca, de fapt, să știu deja care e cauza acestor 
stări. Întocmai precum sufletul se îndrăgostește 
de acel tânăr rupt din sufletul zeului, și-l caută, 
de fapt, pe acesta, tot așa trebuie că leacul pe 
care îl caut eu este deja, deopotrivă, găsit. 
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Mă așteptam să mi se întâmple așa ceva. Gân-
durile îmi sunt tulburi, dar încerc să aduc lumina 
clarității în acest peisaj confuz. Mă pregătisem 
mental pentru acest moment, dar din păcate 
pregătirea psihologică nu poate opri în întregi-
me efectele negative ale unei 
afectări puternice cum este 
cea de astăzi. Parcă și natura 
e prielnică unei condamnări. 
Condamnarea mea. Mă simt 
nevinovat, dar știu că pentru 
ei nu pot fi decât răspunzător 
pentru cele mai grele păcate. 
Ultima mea intrare în sina-
goga al cărei prag l-am pășit 
din ce în ce mai rar odată cu 
trecerea timpului. Sunt în-
conjurat de oameni, dar mai 
ales de privirile lor care vor 
să mă străpungă. Un astfel 
de eveniment joacă pentru ei 
rolul circului și, prin urmare, 
este cu totul necesar pentru comunitate. Pâinea 
se oferă probabil mai târziu. Am traversat, în 
cursul vieții mele de până acum tot felul de mări 
de îndoieli, de confuzii, de nelămuriri... trebuie 
să o traversez și pe cea de față. 

În sinagoga asta am învățat atâtea lucruri, 

complementare învățăturilor de viață evreiască 
de la tata. Ce preț, oh, dar ce preț scump trebuie 
să plătesc pentru gândurile mele! Nu contează. 
Orice preț merită plătit pentru a putea să gân-
desc singur. E cea mai mare binecuvântare, 

cea mai mare libertate posibilă 
pentru om... aceea de a gândi cu 
propria sa minte, aceea de a se 
comporta conform preceptelor 
care emană și care sunt confir-
mate de propria sa rațiune. Tre-
buie să mă stăpânesc, indiferent 
de cât de multă întristare îmi 
provoacă în mod natural aceas-
tă stare. Dacă gândirea mea 
este bună, dacă nu am greșit în 
raționamentele mele, ceea ce 
mi se întâmplă acum trebuia in-
evitabil să mi se întâmple. Be-
nedict, trebuie să vezi dincolo 
de fatalismul care te încearcă! 
Nu există bine și rău așa cum 

le văd oamenii! Nu mai lăsa privirile lor să te 
sperie! Înfruntă și acest eveniment cu capul sus, 
înfruntă această singurătate zdrobitoare, această 
mulțime de oameni care nu înțeleg prea bine de 
ce s-au adunat aici, dar s-au adunat cu plăcere, 
împlinind parcă o misiune sacră. Nimeni nu îmi 

Radu-Alexandru Dincă

Ultima intrare în sinagogă
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poate face mai mult rău decât eu însumi dacă 
nu mă controlez. Dar mi-e greu, mi-e tare greu. 
Am copilărit alături de acești oameni. Am fost 
prețuit de ei, iar acum urmează să fiu urât de ei, 
izgonit de lângă ei, de lângă propria mea familie 
cel mai probabil. Rabinul Morteira voia să-i ur-
mez calea. I-am dezamăgit pe toți urmându-mi 
propria viziune și fiind sincer, dar repet... orice 
preț merită plătit. Trebuie să transform durerea 
în tămăduire, singurătatea în pace și tristețea în 
lecție de viață. Cred că doar dacă înduri multe 
poți avea șansa de a ajunge aproape de Dum-
nezeu, doar dacă te pregătești constant îl poți 
iubi pe Dumnezeu cu adevărat, cu intelectul, 
contemplându-l. Așa că ceea ce urmează va fi, 
cel mai probabil, una dintre cele mai importante 
trepte din scara către înțelegere... trepte abrupte 
și tăioase, dar fără de care nu se poate ieși din 
peșteră la lumina soarelui.

Am fost somat să vin pentru a-mi audia de la 
distanță condamnarea care cuprinde și cauzele 
pentru care aceasta este considerată ca fiind 
absolut necesară. Sunt supravegheat de doi oa-
meni care sunt oricând pregătiți să sară pe mine 
la cea mai mică abatere de la instrucțiunile pe 
care le primesc. Intrăm!... Sinagoga arată la fel 
ca întotdeauna. Rabinul Morteira se află în fața 
mulțimii. E însoțit de alți sacerdoți cu figuri 
grave care parcă se pregătesc să ridice iadul 
pe pământ. Unii mă privesc cu milă, alții cu un 
fel de indiferență, iar alții cu dispreț, cu ură, ca 
pe un trădător care și-a bătut joc nu doar de un 
om, ci de un întreg popor. Am vrut să înaintez, 
dar cei doi supraveghetori mi-au interzis să trec 

dincolo de primii 2-3 metri ai intrării. Nu mai 
sunt demn, probabil, de a păși în inima acestei 
clădiri. Pentru câteva secunde rabinul Morteira 
mă fixează cu privirea. Foarte rar mi-a fost dat 
să văd o privire atât de dezamăgită, de furioasă, 
o privire care prevestește parcă un dezastru total 
și iremediabil. Și când mă gândesc că eu nu am 
vrut niciodată să-i ating nici măcar cu o pană, 
nu mi-am dorit decât binele pentru semenii 
mei, libertatea de conștiință. Nu m-am gândit 
niciodată să le impun viziunea mea, nici măcar 
să o promovez în gura mare. Dacă nu m-ar fi 
întrebat nimeni, probabil că nimeni nu ar fi 
aflat despre ce gândesc. Dar în comunitățile 
noastre de evrei ortodocși nimic nu scapă 
iscodirii generale. Mă bucur că nu mă pot 
condamna la moarte datorită legilor drepte ale 
Amsterdamului. Mai am atâtea de scris, atâtea 
de gândit și de regândit. Intuiția îmi spune că 
drumul meu are o singură destinație, și anume 
cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea măreței 
Naturi. Până și dragostea mi-a fost potrivnică. 
Nu pot spera decât la o viață liniștită, o viață 
în care, indiferent de circumstanțele mai mult 
sau mai puțin fericite în care mă găsesc, să pot 
să învăț și să înțeleg cât mai multe. Da, trăiesc 
pentru a înțelege. Asta mi-e alinarea. Așa că 
poate că e mai bine dacă... voi fi excomunicat 
pentru ceea ce semenii mei consideră a fi 
blasfemie, erezie, sacrilegiu. Sper doar să fie 
vorba exclusiv despre excomunicare. Prea multe 
gânduri și scenarii pentru o astfel de situație! 
Trebuie să fiu atent!

Rabinul Morteira își drege glasul. Toată 
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lumea își mută privirea de la el la mine și înapoi. 
Parcă urmează o confruntare în arenă. Între mine 
și el. Doar că eu sunt legat și nu am arme, iar 
oponentul meu are totul la dispoziție. Nu știu 
cum o astfel de scenă poate încânta publicul, 
dar... E ca și cum un tată se pregătește să își ia 
mâna definitiv de pe copilul său, deși copilul nu 
a comis o crimă, nici măcar un delict, ci doar a 
încălcat un principiu a cărui violare nu a vătămat 
pe absolut nimeni. Un pergament este așezat pe 
pupitru. Textul condamnării mele. Înghit în sec. 
Nu știu exact la ce să mă aștept. Conform dog-
melor, ceea ce le-am spus „spionilor” (despre 
care știam că sunt spioni) e suficient pentru a fi 
excomunicat. Dacă adaug inevitabilele exage-
rări atunci lucrurile stau și mai prost.

Morteira se proptește în pupitru. Nu se mai 
aude în sinagogă nici măcar o respirație. Timpul 
parcă a încremenit. Nu știu exact de ce, dar îmi 
vine să plâng. Probabil de la prea multă tensiu-
ne și din cauza faptului că nu pot găsi aici nici 
măcar o privire îngăduitoare. Mă simt străin 
de oamenii față de care ar trebui să mă simt 
„acasă”. Rabinul începe. Textul excomunicării 
mele nu este pur și simplu ceva protocolar. Este 
o pedeapsă publică prin cuvinte pline de venin, 
cuvinte care mă dor. Dar trebuie să zâmbesc, 
să cred că destinul meu este unul bun, unul al 
înțelegerii cât mai complete a lucrurilor. Se 
pare că această cale pe care am ales-o este una 
malefică, deși nu am vătămat pe nimeni și nu am 
vrut decât binele pentru orice om. Gândirea mea 
eretică este abominabilă, drept care sunt exco-
municat și izgonit din poporul lui Israel. După 

această parte, Morteira face o pauză, oftează 
și... spre îngenuncherea mea și euforia stranie 
a audienței, mă blestemă. Din fiul promițător al 
comerciantului care a scăpat de inchiziția din 
Portugalia am devenit un damnat, un proscris, 
un individ blestemat să se chinuiască și ziua și 
noaptea, blestemat să nu-și găsească pacea și 
odihna. Rabinul face încă o pauză, respiră adânc, 
mă privește. Ochii lui sunt plini de sânge și de 
furie. Încheie prin a le interzice tuturor evreilor 
să-mi scrie, să-mi vorbească, să mă ajute sau să 
se apropie de mine. Mai rostește câteva cuvinte 
în șoaptă și arată cu degetul spre ieșire. Sunt 
apucat de brațe de către supraveghetorii mei și 
condus afară. Oamenii fac eforturi să nu se uite 
la mine, deși se vede că își stăpânesc destul de 
greu curiozitatea. 

Chiar merit eu toate astea? De ce? Atâția 
criminali scapă nepedepsiți, atâția escroci se 
bucură de beneficiile fărădelegilor lor. Dar eu? 
Cât de mult rău le-am făcut și cât de greu le-a 
fost să înțeleagă că un om poate să își chestio-
neze credințele, că un om poate să gândească, 
să aibă întrebări, să nu fie pur și simplu de acord 
cu ceea ce i se oferă? Desigur, eram pregătit 
mental pentru așa ceva și chiar mă așteptam 
să mi se întâmple într-o bună zi, dar am avut 
o urmă de speranță că oamenii se pot înțelege 
între ei, că pot avea un dialog pașnic, că se pot 
tolera indiferent de ceea ce cred. Adio, Baruch. 
Bun găsit, Benedict. Nu-mi rămâne decât să 
îmi iau cele câteva lucruri pe care le am acasă 
și să merg la profesorul Van den Enden pentru 
a mă consulta cu el. Domnia sa probabil că îmi 
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va oferi și un cămin pentru o vreme. Mi-e su-
ficient un acoperiș deasupra capului. Pot să mă 
ocup de meșteșugul lentilelor, căci nu suport să 
profit de bunătatea oamenilor, chiar dacă aceștia 
insistă să mi-o ofere necondiționat. O să îmi 
iau patul de acasă și un schimb de haine. Las 
restul familiei mele sau, mă rog, vechii mele 
familii, căci acum nici măcar lor nu li se mai 
permite să țină legătura cu mine, nici măcar prin 
intermediul corespondenței. S-a ales praful de 
o viață normală, dar cred că asta mă va întări. 
Mereu putem găsi prilej pentru îndreptarea 
intelectului nostru în astfel de momente grele. 
Voi deveni mai cumpătat, voi avea mai mult 
timp pentru cercetările mele, voi avea mai multă 
grijă în viață, voi fi mai atent la acțiunile mele 
și la oameni, dar niciodată nu mă voi minți pe 
mine însumi pentru a putea să mă integrez într-
o mulțime. Nu pot să mint pentru a mulțumi 
oamenii. Nu-mi pot vinde sufletul, nu, asta nu 
pot să fac. Un om cu un intelect pervertit, a 
cărui minte este, prin urmare, „învățată” să nu 
mai gândească doar pentru ca individul să fie 
acceptat de marea majoritate este cel mai nefe-
ricit om din lume. Și a nu conștientiza că ești 
nefericit este o mare nenorocire. Deși poate că 
nu recunoaște, el își poartă în adâncul sufletului 
vina că a devenit benevol sluga nevoilor sale de 
bază. Vina că a abandonat orice fel de efort de 
a se depăși, în ciuda capacităților sale raționale. 
Și, ca să fac puțin haz de necaz, în fața unicului 
Dumnezeu, în fața Substanței, acest lucru este 
cu adevărat un păcat. 

Poate că acum mă simt singur, abandonat, 

deși nu o voi recunoaște niciodată în fața oa-
menilor, dar adevărul este că nu sunt singur. Îl 
am pe profesorul Van de Enden, mai cunosc alți 
oameni care gândesc diferit și care sunt pregătiți 
să sufere pentru a nu le fi știrbită posibilitatea 
de a se întreba. Doar că în astfel de momente, 
iată, pare că răul îmi acaparează întregul ori-
zont, lăsându-mă orb în fața posibilităților care 
se deschid. Când primele uși de pe coridorul 
vieții ți se închid, ai mai multe șanse să observi 
ușile din depărtare, care încă sunt deschise și 
care așteaptă să le treci pragul. Doar rațiunea 
poate împrăștia această ceață deasă, doar ea 
poate lumina drumul, limpezindu-mi privirea 
și ghidându-mă spre noi pote...

Un copil care aleargă se lovește de mine. 
Parcă m-a prins de mână. Și, într-adevăr, mă 
trezesc cu un bilet bine împachetat în palmă. 
E riscant să îl citesc aici. Mă duc spre casa 
părinților. Oricum trebuie să îi scriu profesorului 
o scrisoare în care să îi prezint pe scurt situația. 
Trebuie să îmi adun și notițele și cele câteva 
lucruri pe care le mai am de luat.

Mă așez pe scaunul din camera pe care acum 
trebuie să o părăsesc cât mai curând. Nu vreau 
să îmi pun familia într-o situație dificilă. Mă 
asigur că nu e nimeni care să mă fi urmărit și 
despăturesc biletul. Scrie:

„V-am urmărit pe tot parcursul ceremoniei 
și nu am putut rezista să vă scriu în cele câteva 
minute cât ați stat lângă sinagogă contemplând. 
Știu că nu mă cunoașteți și nici nu o veți face 
vreodată, dar vreau să știți un lucru important, 
domnule Spinoza. Chipul dumneavoastră atunci 
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când rabinul a citit textul excomunicării emana 
lumină. Nu am văzut niciodată un om care să 
poată rezista la atâta ură cu zâmbetul pe buze, 
senin. Ochii domniei voastre s-au umplut de lu-
mină și mi-au încălzit sufletul, dându-mi puterea 
și convingerea că orice s-ar întâmpla trebuie 
ca și eu să îmi continui cercetările. Probabil 
că v-ați gândit că nu e drept ce vi se întâmplă. 
Eu cred că e total nedrept, dar iată că uneori 
legea oamenilor nu concordă cu legea rațiunii 
care ne învață să tolerăm, să iertăm și să trăim 
în pace unii cu alții. Domnia voastră știe mai 
bine. Ceea ce voiam să vă spun de fapt e că... 
ați fost ca un înger condamnat pentru că și-a 
arătat aripile. Nu lăsați tristețea să vă întunece 
mintea luminată. Peste ani, poate că peste mulți 
ani, gândirea domniei voastre va inspira zeci, 
sute, mii de oameni, de la filosofi și scriitori, 
la oameni de rând. Gândiți, domnule Spinoza, 
gândiți, domnia voastră știe cel mai bine că 
sublimul necesită pregătire, iar aceasta e oferită 
cel mai eficient de încercări precum aceasta. 
Dar... deși e pe atât de greu de atins pe cât este 
de rar, sublimul este posibil. Aveți încredere. 
Simt, simt eu că destinul dumneavoastră este 
unul măreț. Cu bine, domnule Benedict Spinoza. 
Nu lăsați lumea de aici să vă știrbească din 
lumina lumii interioare.”

O lacrimă mi s-a prelins pe obraz. În ciuda 
faptului că emoțiile trebuie să fie strunite de că-
tre rațiune, cred că uneori e bine să mai vărsăm 
câte o lacrimă plină de emoție. Nu sunt singur, 

deci. Niciodată nu am fost și niciodată nu voi 
fi totalmente singur. Da... uneori mă întreb, mai 
ales în situații dificile, dacă nu cumva determi-
nismul și sistemul meu de gândire în genere nu 
știrbesc de fapt din puterea vitală. Mă întreb 
dacă nu cumva pregătirea intelectului este în 
van, dacă nu cumva e mai bine să trăiești o 
viață fără prea multe întrebări. Mă tot întreb... 
dar simt, simt în adâncul meu printr-o intuiție 
foarte clară că există o anume stare de beatitu-
dine și că aceasta, deși foarte greu și cu multe 
sacrificii, poate fi atinsă. Acum că o ușă mi s-a 
închis, mi se arată alta. Asta trebuie să fac! Să 
las posterității gândurile mele despre această 
stare, despre Dumnezeu, despre o viață bună. 
Și voi trăi conform cu ceea ce gândesc. Poate că 
măcar o mână de oameni se vor folosi de munca 
vieții mele. Nu vreau să mă aprecieze. Asta e 
derizoriu. Ci vreau să se înalțe. Căci fiecare om 
ce se ridică reprezintă un salt și pentru noi. 

Nu am de ce să fiu mâniat pe semenii mei. 
Ei nu vor și contextul nici nu le permite să 
înțeleagă poziția mea. Poate că ar fi putut trece 
cu vederea. Da, dar ce contează. Sunt oameni, 
ca și mine și cu toții greșim. Cu toții facem rău 
și nu luăm seama acestui lucru. Sper doar să se 
îndrepte, să se lumineze, să devenim cu toții mai 
înțelepți după acest lucru. Și chiar dacă rațiunea 
pierde astăzi o bătălie, chiar dacă va pierde o 
mie de bătălii consecutive, ea trebuie să lupte în 
continuare. E singura noastră speranță, singura 
cale de a ajunge la noi înșine...
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Ma chère petite amie,
Înșiruirea gândurilor de față vi s-ar înfățișa 

ca o glumă de mauvais ton, ați râde de mine, 
scumpă prietenă, și de bătrânețea mea, după care 
m-ați condamna pentru sinceritate și acest tânăr 
elan de care dau acum dovadă. Să-mi fie iertată, 
vă rog, avant la lettre dârzenia, sunt ca într-
un vis, iar conștiința absenței dumneavoastră 
îmi tulbură limpezimea gândirii. Gândul că 
n-o să ne mai putem aventura în conversațiile 
noastre tradiționale de marți, plimbându-ne 
prin grădina palatului Schliebensche, îmi 
nimicește orice apetit pentru viață. Eu sunt un 
om credincios, scumpă prietenă. Am păstrat 
întotdeauna o portiță deschisă pentru ideea unui 
destin, iar acest lanț al existenței cauzale m-a 
făcut acum să-mi întâmpin conștiința pierderii 
dumneavoastră prețioase. Dumneavoastră știți 
prea bine preceptul după care m-am ghidat în-
totdeauna: Iubește-l pe celălalt în așa fel încât 

O scrisoare inedită (sau epilog)

Victoria Chirică

În anul 1791, la Königsberg, capitala Prusiei Răsăritene, încetează din viață Contesa Caroline 
Charlotte Amalie von Keyserlingk. Cu familia acestei distinse doamne, Immanuel Kant a legat o 
prietenie strânsă, care a durat mai mult de 30 de ani. Pentru filosoful german, Contesa Caroline 
von Keyserlingk a întruchipat idealul feminin, ea s-a remarcat prin capacitățile sale intelectuale 
și artistice, fiind autodidactă în filosofie, pictură, muzică și științe. Scrisoarea de față joacă rolul 
unui simbol al acestei prietenii, dar, din motive întemeiate, aceasta nu a cunoscut niciodată lumina 
publicării în universul prusac, ea a rămas suspendată într-un plan monologal al ficțiunii.

87-88 Prinzessinstraße
Königsberg, 1791
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acesta să se respecte pe sine. Acum, sunt nevoit 
să recunosc că prietenia noastră este marcată 
de un abis, unul pe care n-o să-l mai pot depăși 
printr-un joc de galanterii și glume mascate. 
Dumneavoastră, scumpă prietenă, ați avut ul-
timul cuvânt în definirea distanței dintre noi doi. 
Limitele de natură etică și morală au devenit 
acum quasi-religioase, nici sentimentul nu-mi 
permite să transgresez acest abis, rămân înda-
torat unei speranțe incerte, o credință absurdă 
a unei revederi.

Permiteți-mi să vă vorbesc din postura 
galantului Magister, pe care grațioasa doamnă 
a știut cu atât de multă măiestrie să-l reprez-
inte în acel distins portret. Ce-ați redat atunci, 
ma chérie, prin dibăcia pensulei care doar vă 
complimentează sclipirea de geniu, a fost mai 
mult decât reprezentarea unui tânăr pasionat și 
plin de ambiție. Ați dat tonul, volens nolens, 
prin ludicul imaginației și înclinația spre bine, 
unui ideal pe care umilul dumneavoastră prieten 
a încercat să-l imite, cizelându-și manierele și 
ascuțindu-și gândirea în răstimp. Nu sunt perfect, 
grațioasă contesă, recunosc că slăbiciunea mea 
a fost să stau lângă dumneavoastră în toți acești 
ani, contemplându-vă curiozitatea genuină pen-
tru artele frumoase și științe. Întrebările pe care 
mi le-ați adresat și insistența cu care m-ați pus 
să citesc din publicațiile franceze ca să putem 
întreține conversații vii și pline de interes au 
fost pentru mine o adevărată delectare. Pe lângă 
agerimea minții dumneavoastră, eu am perindat 
ca un simplu φαινόμενον, distinsă doamnă. 

Königsberg este răpus acum de o paloare 

marcată de lipsa dumneavoastră, recunosc că 
am mai întâmpinat un apus asemănător. 

„Muză, vestește-mi temeiul, din care călcare-a 
poruncii

Astfel de multe dureri s-aducă vrăjmașa 
regină

Celui mai vrednic bărbat, amaruri atâtea 
gătindu-i?

Patimi atâta de mari s-ascundă sub piepturi 
chiar zeii?” 

(Vergilius, Eneida, I, 8-11, trad. de G. 
Coșbuc)

Memoria, încă vie, nu-mi permite să dau 
uitării acele timpuri când scumpa și adorata 
mea mamă, Anna Regina, mișcată de noblețea 
și profunzimea inimii sale, și-a sacrificat viața 
întru salvarea unei prietene dragi. Dar prietenia 
noastră, dragă contesă, nu a avut nevoie de sal-
vare, respectul mutual pe care ni l-am purtat a 
fost al nostru munte de refugiu, iar modul rafinat 
al simțirii, cu care ați învăluit prietenia noastră, 
a ornamentat și a deschis calea spre cel mai 
mare bine posibil dintre doi oameni. Bunăvoința 
rațională, pe care am cultivat-o în timpul pri-
eteniei noastre, și deschiderea reciprocă în 
călătoriile noastre intelectuale pe tărâmul pro-
gresului moral au fundamentat în mine speranța 
într-o comunitate morală superioară. Prietenia 
noastră a fost acel fir roșu prin care am învățat să 
devin un prieten al umanității. Dumneavoastră, 
grațioasă doamnă, ați fost Ariadna care a salvat 
un biet Tezeu ipohondru din labirintul sinelui. 



am
fi
trion 3-4 / 2020

23

Dacă Hume m-a trezit din somnul dogmatic, 
dumneavoastră, iubită prietenă, m-ați trezit 
dintr-un somn mai adânc, un somn al absenței, 
dintr-un simulacru al lui τὸ ὄν. 

R a f i n a m e n t u l  r a ț i o n a m e n t e l o r 
dumneavoastră, candoarea, pasiunea pentru 
cunoaștere, insațietatea pentru lecturi și sen-
timentul superior față de frumos au creditat 
căutările mele ulterioare pentru unitate, re-

cunosc că ați sădit speranța unui synthesis în 
al meu ψυχή, încurajându-mi gustul pentru 
întrebări și o intuiție a întregului, în același timp, 
semnalându-mi limitele pe care le voi întâmpina 
în cercetările mele. Delimitarea hotarelor a 
reprezentat pentru mine o eliberare, prin con-
turarea lor, am fost binecuvântați amândoi cu 
libertate, de care ne-am putut bucura fiecare 
în idealitatea discuțiilor noastre, imortalizate 

acum în studioul dumneavoastră de 
artist. Resimt și astăzi aceeași lib-
ertate, învăluită într-un sentiment al 
durerii, deoarece suferința stă mar-
tor diferenței dintre viață și moarte, 
dintre finitudinea mea subiectivă și 
făgașul atemporal pe care ați pornit. 
Dacă palatul familiei von Keyserlingk 
a fost centrul intelectualității prusace, 
dumneavoastră, permiteți-mi să vă 
comunic măcar acum, ma chère amie, 
ați fost în deplinătatea drepturilor 
coroana acelei intelectualități.

Cu profundă îndurerare, devotat 
rămân al dumneavoastră prieten,

Immanuel Kant.
Dumnezeu este cu noi.
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21 februarie 1775
Multe capete luminate ale acestor vremuri 

găsesc potrivit, ba chiar necesar, să se intere-
seze îndeaproape de evoluția lucrărilor mele 
care, fără a fi anunțate sau promise cuiva, sunt 
chemate la amvon pentru a da seama de ga-
lopantele progrese ale gândirii științifice din 
ultimele două veacuri. Fie din teama de a nu 
rămâne statorniciți într-o nouă paradigmă a 
cărei înțelegere le scapă, fie din nerăbdarea de 
a contrazice degrabă ceea ce nu s-au precipitat 
să afirme ei înșiși, acești distinși contemporani 
ai mei nu ezită nicio clipă să mă tragă la răs-
pundere pentru această tăcere mai mult decât 
necesară. Căci, după cum pot observa în cazul 
domniilor lor, vorbăria fără încetare și lipsa de 

răbdare a cugetului, care dorește întotdeauna 
totul de-a gata, nu le-au fost potrivnice pentru o 
mare lucrare a spiritului. Binecuvântările tăcerii 
par să le fie străine unora dintre camarazii mei, 
altfel nu îmi pot explica cum este cu putință 
ca ei să grăbească încheierea acestei meditații 
mute, cu riscul ca ceea ce vor obține la final să 
fie asemeni unei enigme importante căreia îi 
lipsește dezlegarea...

E drept că sunt mai bine de cinci ani de când 
m-am redus la tăcere; o tăcere ale cărei beneficii, 
precum și pagube nu le-am întrevăzut de dinain-
te, dar pe care mi-am asumat-o cu bunacredință 
a omului care, devenit dintr-odată conștient de 
o problemă ce ar putea dărâma temeliile pe care 
se sprijină viețile și credințele semenilor săi, 
preferă să-i privească pe aceștia de cunoașterea 
problemei, cel puțin până când îi va fi găsit o 
rezolvare; iar de nu are să o găsească vreodată, 
cel puțin va muri împăcat cu gândul că, deși nu 
a reușit să facă un bine, măcar nu a făcut vreun 
rău. Dar cum să le explic motivația aceasta celor 
mai curioși dintre domnii aceia care ar prefera 
ca diavolul să li se prezinte în persoană, doar 
pentru a-i cunoaște chipul? Ferice de cei care 
pot sta neclintiți în fața ispitei cunoașterii!

 Nu știu ce să le răspund nici măcar în 

Ce-am făcut cât am tăcut...

Alexandra Brojbă
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privința unui posibil titlu al viitoarei lucrări. E 
lesne de înțeles că oamenilor le vine mai ușor să 
dea nume unor lucruri despre a căror existență nu 
au habar, doar pentru a le face să pară reale, decât 
să le lase să plutească în ceața posibilității fără de 
probabilitate; însă tot ce aș putea să le răspund ține 
de spiritul acestei lucrări care mi-a înghițit glasul, 
dar care mi-a redat speranța în puterea cugetului; 
așadar, știu fără de tăgadă că această lucrare va fi 
învăluită într-un spirit critic, mânat de necesitatea 
de a depăși unele dogmatisme ce s-au instalat în 
sânul epocii noastre și pe care o filosofie nouă are 
datoria de a le demasca. Știu prea bine că lucrarea 
mea fie are să fie o Critică întemeietoare, fie nu 
are să fie nimic. 

Dar dincoace de proiectele spiritului și grijile 
rațiunii, natura umană și materia din care sunt 
plămădit țin să îmi reamintească de nevoile și 
suferințele sufletului și ale trupului. Blestemul 
unui cuget puternic... da, blestemul, căci altfel 
nu știu cum să numesc acea „înzestrare” care nu 
dă nimic fără a lua ceva în schimb. Necazurile 
pe care acest trup, uitat la împărțirea puterii și 
a voiniciei, mi le pricinuiește constant mă fac 
adesea să-mi fi dorit un cuget mai slab si mai 
anevoios, în schimbul liniștii trupului. Pe dea-
supra, nu știu cum se face că zbaterile gândirii 
arareori produc ecouri asupra membrelor și 
viscerelor omului, dar când acestea din urmă 
se tânguie și se zbat în fel de fel de convulsii și 
dureri, gândirea nu poate, nici ea, să-și păstreze 
liniștea. Admirabilă îndreptățire, ce-i drept...

Și când uneori se nimerește să-mi parvină 

o nouă scrisoare în care vreun domn distins 
îmi cere socoteală pentru muțenia mea, mare 
mai este tentația de a-l invita să mă asculte 
tânguindu-mă din nu-știu-care pricină trupească, 
să asiste neputincios la revolta materiei și abia 
apoi să mă întrebe, de ar mai dori, de ce nu-mi 
las cugetul să vorbească; pe loc i-aș răspunde: 
„Eu nu-i dau voie? Domnia ta nu înțelege că 
sunt momente când oasele, ficatul sau vreo 
articulație trebuie să-și spună of-ul?”. Iar când 
tac, deși trupul mi-este de asemenea liniștit și 
tăcut, tac spre binele a ceea ce urmează să spun, 
tac pentru a nu lăsa la iveală, încă necoapte, roa-
dele unei idei ce ar putea fi cu adevărat mărețe, 
dacă ar fi rostită clar și complet. 

Nutresc speranța ca, odată ivită această lucra-
re capitală a vieții mele mărunte, contemporanii, 
precum și cei ce vor veni în veacurile viitoare, 
să privească acești ani de tăcere cu aceiași ochi 
buni cu care privim un pom roditor, după ce ani 
de-a rândul nu a făcut decât să dezamăgească 
așteptările celor înfometați de roadele sale. 
Aproape că s-au împlinit cinci ani de când nu 
mă încumet să mai trimit tiparului vreo frază, 
poate vor trece șașe, șapte sau mai mulți, dar 
numărul acestora va cântări atât de puțin în fața 
acelei filosofii pe care ceva mai profund și mai 
înțelept decât mine însumi o va scoate la iveală. 
Și chiar dacă tăcerea mea neliniștește astăzi 
Königsbergul , îi încredințez pe cei ce așteaptă 
o veste de la mine că-mi vor ierta tăcerea, ba 
chiar vor încerca să facă din aceasta o metodă...
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Pascal stătea cu mâinile una în alta, strânse 
la piept, și cu ochii închiși atunci când a auzit 
câinele lătrând. Deschizându-i, lumina crepus-
culară se rostogolea ca un ocean în valuri în 
grădina casei lui din Paris. Apele înserării se 
strângeau dinspre mar-
gini spre centrul privirii 
sale, iar realitatea prin-
dea din nou contur. Um-
bre... umbre peste tot. 

A venit. S-a ridicat și 
s-a îndreptat spre poar-
tă. El îl aștepta solemn, 
cu o mână sprijinită de 
stâlpul de fier și privind 
un tufiș de crizanteme 
roz cu ochii strălucind. 
Dostoievski se afla în cel 
de-al cincizeci și nouălea 
an din viață, dar, ca toți 
oamenii născuți bătrâni 
și care sunt chemați de 
viață să întinerească, 
părea că mai duce cu el câteva zeci de suflete 
pe care încearcă din răsputeri să le împace, să le 
îngrijească și să le liniștească. Era îmbrăcat cu o 
haină lungă de culoare cafenie, din care ieșeau 

la iveală albul strălucitor al cămășii și cravata 
simplă, de culoare stacojie. Părul pieptănat cu 
atenție și barba lungă și îngrijită, ca de monah, îi 
confereau acel aer de om primenit, care înțelege 
natura frumoasă și simplă a aspectului cultivat.

La vederea tânărului ma-
tematician cu douăzeci de ani 
mai tânăr, buzele i s-au ridicat 
într-un zâmbet discret. Cel 
puțin așa i s-a părut lui Pascal.

Francezul a deschis poar-
ta, iar când Bătrânul i-a pășit 
în grădină, l-a îmbrățișat și 
i-a urat bun venit. Invitatul 
măsură cu o privire de an-
samblu grădina. Nici prea 
mare, nici prea mică, șiruri de 
pomi așezați în linii paralele 
la distanțe perfect egale, un 
covor de frunze uscate, peste 
care fremăta lumina de toam-
nă, o măsuță și câteva scaune 
din bușteni și casa ale cărei 

contururi tăiau aerul cu o precizie geometrică. 
„Casă de matematician”, s-a gândit el, și a urmat 
gazda spre locul unde se aflau masa și scaunele. 
Frunzele ruginii se frângeau sub pașii lor, iar 

Pascal, Dostoievski și matematica iubirii

Petruț Dinu 
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soarele cobora discret dincolo de lume.
- Luați loc, vă rog. Vă mulțumesc că ați venit! 

Nici nu pot exprima în cuvinte tot entuziasmul 
din sufletul meu în aceste clipe. 

- Înseamnă că vă vizitează Dumnezeu sufle-
tul. Pe filieră grecească, entuziasm înseamnă 
„a-L respira pe Dumnezeu în tine”. 

Pascal căzu pe gânduri și tăcu, așteptând să 
se așeze prima dată oaspetele său. Dostoievski 
analiză cu o singură privire masa în timp ce se 
așeza pe unul dintre butuci: o sticlă de vin alb 
și două pahare cu picior lung și gura largă, un 
bol din lemn cu miez de nucă și unul cu struguri 
albi cu boabe mari, proaspăt răcoriți cu apă, un 
bol cu semințe de rodie și un platou cu brânză cu 
mucegai, iar alături se afla o ediție din ultima sa 
carte, „Frații Karamazov”, așezată peste câteva 
foi pline de notații ordonate.

- Brânza este de la un fermier din apropiere 
și este un deliciu, așa cum vă invit să descoperiți 
singur. Iar vinul este abia scos din pivniță – 
Chardonnay – o minune!

Francezul a umplut cele două pahare, care 
au început să se aburească pe exterior. 

- Este o primire care mă copleșește și îmi 
exprim gratitudinea față de politețea dumnea-
voastră. Nu voi putea poposi foarte mult timp; 
mai am câteva lucruri de făcut în scurta mea 
călătorie pe meleaguri franceze. Am găsit, 
totuși, un răgaz să răspund invitației dumnea-
voastră. Recunosc că am fost profund surprins 
când v-am citit scrisoarea. Numele vă este 

cunoscut și în Rusia. Lumea a fost surescitată 
de vestea tânărului geniu francez care, la nu-
mai nouăsprezece ani, a inventat o mașină de 
calcul capabilă să facă adunări și scăderi doar 
prin simpla precizie a elementelor din care este 
alcătuit angrenajul. Ce mi-a stârnit interesul cel 
mai tare a fost acel aer de necesitate de dincolo 
de cuvinte: „– Este o problemă de strictă urgență 
spirituală”, spuneați. Așa că, bucurându-mă de 
vizita pe care i-o fac unui vechi prieten care 
locuiește, de asemenea, la Paris, m-am gândit, 
din nou, că nimic nu este întâmplător... Iată că 
v-am cerut adresa și pot spune și eu asemenea 
lui Avraam când a auzit glasul lui Dumnezeu: 
„Iată-mă”. 

Pascal, care avea adesea mimica unui om 
căzut pe gânduri, locuit de ele, crescut în ele, era 
copleșit de prezența în carne și oase a autorului 
pe care îl citise atât de intrigat. De câte ori, în 
timpul lecturii, nu simțise înrudirea spirituală 
cu acest om pe care nu îl întâlnise niciodată, 
de câte ori nu se trezise spunând cu glas tare: 
„Dar asta este exact ce gândesc și eu!”. De câte 
ori nu simțise că-și citește sufletul. Citea și îi 
apărea fără oprire imaginea lui Diogene care 
căuta un Om printre oameni, cu lampa aprinsă 
în toiul zilei.

A întins mâna spre carte și a spus, deschi-
zând-o întâmplător: 

- V-am citit romanul și am fost șocat de ase-
mănarea dintre ideile noastre. Iată unul dintre 
misterele umanității: ca doi oameni care nu 
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s-au cunoscut niciodată, care nu și-au vorbit 
nicicând, să fie vizitați de aceeași inspirație, să 
poarte același dar, să moșească aceleași reflecții. 
V-am citit cu sufletul la gură... a fost o senzație 
aproape corporală, că îmi țin sufletul pe buze și 
că, dacă aș sufla mai tare, aș risca să-mi scape. 
Trebuia să vă întâlnesc... era o necesitate să vă 
privesc în ochi și să înțeleg cum a fost posibil 
să-mi fiți atât de puternic oglindă. Este o taină, 
desigur, și departe de mine gândul de a o diseca. 
Tot ce-mi doresc este doar să vă transmit câteva 
notații pe care le-am făcut pe marginea textului.

Dostoievski privea cu înțelegere spre soarele 
care mângâia cu razele sale trupul pământului 
asemenea unui bărbat trupul iubitei sale: cu 
promisiunea că, atât cât îi va sta în putere, va 
reveni și a doua zi. 

- Nu mă voi concentra acum pe elemente for-
male, cu toate că structura logică a argumentării 
este demnă de toată admirația. Nu mai vorbesc 
despre fina analiză psihologică. Nu știu dacă a 
mai reușit vreodată cineva să pătrundă atât de 
adânc în camerele de taină ale sufletului uman. 

Dostoievski a privit spre picioarele mesei, 
iar lui Pascal i s-a părut pentru o clipă că inter-
locutorul său este profund obosit, într-o stare 
de împăcare cu propria ființă, așa cum te simți 
după ce ai plâns, fiindu-ți zdruncinat sufletul din 
temelii, și apoi râzi din toată inima de bucuria 
care crește ca o pădure ce nu ascultă de timp. 

- Vă grăbiți, desigur, voi fi cât mai succint 
și clar cu putință. Gustați, vă rog, din acest vin 

minunat. Bunica mea m-a învățat că nu e păcat 
pe lume mai mare decât să-ți plece omul din 
casă neprimenit.

Dostoievski a zâmbit cu ochii săi adânci și 
a răspuns rugăminților gazdei, luând una dintre 
bucățile de brânză tăiate în cuburi perfecte, 
căreia îi adăugă un miez de nucă și apoi luă o 
gură din vinul răcoritor, care avea, cu adevărat, 
un gust divin. Mulțumi lui Dumnezeu că a oferit 
omului gustul, această formă de internalizare 
a plăcerii, și nu se mai atinse apoi de niciuna 
dintre bucate până la finalul conversației cu 
tânărul francez. 

- Dacă vei crede în Dumnezeu și se dovedește 
că El nu există, nu vei fi pierdut nimic. Dar dacă 
nu vei crede în Dumnezeu și se dovedește că El 
există, vei ajunge în iad. Sau, cu alte cuvinte, 
vei pierde totul, deoarece îți vei pierde sufletul: 
„Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, 
iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine și 
pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i 
folosește omului să câștige lumea întreagă, 
dacă-și pierde sufletul său? Sau ce ar putea să 
dea omul, în schimb, pentru sufletul său?” – 
(Evanghelia după Marcu, versetele 35-37). 
Ceea ce ați auzit înainte de aceasta este modul 
în care am gândit o argumentare matematică 
a maximului avantaj pe care îl poate prilejui 
credința în Dumnezeu în comparație cu maxi-
mul dezavantaj pe care îl poate pricinui lipsa 
credinței în El. Este o încercare de a transmite 
faptul că inteligența, raționamentul ne îndeam-
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nă, împreună cu simțirea, la devenirea întru 
Hristos, care este „Calea, Adevărul și Viața”. 
Iată acum ce spune personajul dumneavoastră, 
Ivan Karamazov: „Dacă Dumnezeu nu există, 
atunci totul este permis. Și dacă totul este per-
mis, atunci suntem pierduți”. Dar când nu mai 
există Dumnezeu pentru om? Atunci când omul 
încetează să-l mai găsească pe Dumnezeu în 
el, când se pierde pe el însuși, atunci când nu 
mai crede. Prin urmare, raționamentele noastre 
converg: Dacă omul nu crede în Dumnezeu, el 
deschide în fața sa calea maximului dezavantaj. 

Dostoievski era liniștit ca o mare după furtu-
nă. Pascal a continuat aprins parcă de un extaz 
mistic, din ce în ce mai surescitat și alert:

- Care este perspectiva asupra naturii umane 
care transpare pe acest fundal? Să vă citesc 
câteva însemnări din cugetările mele, care 
sunt rezultatul zbuciumului meu sufletesc și, 
prin aceasta, o parte din năzuința mea spre 
Adevăr: Ce himeră mai este și acest om? Ce 
noutate, ce monstru, ce haos, ce îngrămădire 
de contradicții? Judecător al tuturor lucrurilor; 
imbecil vierme de pământ; depozitar al adevă-
rului; îngrămădire de incertitudine și eroare; 
mărire și lepădătură a universului. (...) Omul 
este așa de mare, încât măreția lui reiese și din 
aceea că el se știe nenorocit. Un copac nu se știe 
nenorocit. Este adevărat că a te vedea nenorocit 
înseamnă să fii cu adevărat; dar înseamnă şi 
că ești mare dacă știi că ești nenorocit (Cuge-
tări). Iată natura umană care mi-a răsărit mie 

din cartea dumneavoastră și, în special, prin 
prisma personajului Dmitri Karamazov, fratele 
acuzat că și-a ucis tatăl – „Dar cine dintre noi 
nu a vrut să-și ucidă tatăl?”... întrebarea care nu 
primește răspuns și, prin asta, își câștigă sensul. 
Tipul senzualului și al plăcerii corporale, Dmitri 
se știe nenorocit și în asta rezidă măreția sa. 
Desigur, atât Dmitri, cât și Ivan, reprezentantul 
intelectului și al rațiunii, dar și Alioșa, simbolul 
trăirii spirituale și al apropierii de Dumnezeu, 
precum și Smerdeakov, fiul nelegitim, care 
are ca principiu existențial sofismul... toți sunt 
ipostaze profund umane, proiecții ale stărilor 
sufletești din interiorul aceluiași om. Conflictele 
dintre ei sunt ciocnirile dintre diversele mișcări 
lăuntrice pe care cu toții le trăim în viață și care 
ne fac să constatăm, dacă suntem fericiți, că 
„nimic din ce e omenesc nu-mi e străin”, vorba 
lui Terențiu. Și toți sunt fii risipitori în raport 
cu tatăl, care este, după cum mi-a apărut mie, 
o întruchipare a destinului ca atare, al sorții, 
cum spun oamenii îndeobște. Cum reacționează 
diferitele chipuri ale sufletului nostru în fața 
necunoscutului și denepătrunsului vieții? Ase-
menea fraților Karamazov față de tatăl lor: 
urându-l, lovindu-l, amenințându-l, fiind geloși 
pe el, omorându-l, iertându-l, iubindu-l. Fiecare 
este, pe rând și deodată, Adam deposedat de 
Grădina Edenului, încercând, cu ochii închiși, 
să adulmece drumul spre casă. Cât despre pro-
cesul de judecată din finalul romanului... nu 
m-am putut gândi pe parcursul lecturii decât 
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la faptul că v-ați imaginat cum ar fi transpusă 
Judecata Divină a sufletului după moarte, când 
Hristos va veni din nou pe pământ, pe nor de 
putere și slavă, cu strigăt, cu glas de arhanghel 
și cu trâmbița lui Dumnezeu și îi va învia pe 
cei morți, iar apoi vor fi răpiți și cei vii la nori, 
ca să întâmpine toți pe Dumnezeu în Ceruri. 
Iată-ne acum mânați de o adevărată nostalgie 
a paradisului pierdut, iată-ne tânguindu-ne 
că ne-am pierdut originea. Suntem înecați în 
suferință fizică și morală, târându-ne printr-o 
viață care apare ca perpetuă contrarietate, eter-
nă frământare, veșnică neliniștire. Și nu avem 
altă cale decât moartea. Sigur, doar moartea ne 
poate elibera după o viață în care am știut să o 
așteptăm cum se cuvine, după ce ne-am pregătit 
pentru ea, cu seninătate și pace lăuntrică. Cum 
se deschide povestea fraților Karamazov? Tot 
cu un citat din Biblie: „Adevărat, adevărat zic 
vouă că dacă grăuntele de grîu, când cade în 
pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă 
va muri, aduce multă roadă” (Evanghelia după 
Ioan, 12, 24). Nu se poate mântui decât cel care 
moare. Moartea este, cu adevărat, poetică.

Pascal a făcut o pauză și l-a privit pe ascul-
tătorul său, parcă amintindu-și abia atunci că 
nu este singur. Dostoievski își pironise de mult 
ochii pe chipul acestuia și îl asculta în tăcere:

- Ceea ce nu înțeleg... ceea ce mă uimește și 
mistuie totodată este următoarea întrebare: Cum 
e oare posibil ca eu să vă fi cunoscut înainte de 

a vă vedea acum, întâia oară, cum e posibil să 
fi locuit cu sufletele aproape, în dialog purtat 
pe apele nevăzutului, cu toate că am trăit pe 
meleaguri diferite? Cum să îmi explic oare că, 
dincolo de umbrele care suntem, răsare din noi 
lumină, cum e posibil ca în această lumină să 
se afle răspunsul înaintea întrebării, destinația 
înaintea drumului, regăsirea înaintea pierderii, 
aflarea înaintea căutării? Nu M-ai fi căutat dacă 
nu M-ai fi găsit deja; aceasta este matematica 
iubirii, logica inimii și pe aceasta o simt eu față 
de largul dumneavoastră suflet. 

Cei doi s-au privit. În jurul lor s-a așternut 
o liniște de seară neînserată. Dostoievski a ros-
tit, în sfârșit, câteva cuvinte, dar le-a exprimat 
adânc în sufletul său, fără a-și rupe privirea din 
ochii lui Pascal și legătura de taină a buzelor: 
„În urmă cu două nopți, privind cerul înstelat, 
am văzut cum o pasăre uriașă de foc, cu aripi 
din flăcări și cu pieptul aprins, de un alb stră-
lucitor, din care bătea o inimă de aur, a zburat 
pe deasupra unor case și s-a înălțat la cer, până 
când a dispărut din puterea privirii mele. M-au 
cuprins, pe rând, spaima, mirarea, credința și 
iubirea. Și iubirea...”. 

Pascal a privit spre cerul pe care apăreau 
primii aștri, în acea seară fără lună și cu o liniște 
nepământeană coborâtă pe pământ: 

Înțeleg, a rostit în sinea lui. Apoi au tăcut 
împreună.
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Notă introductivă a traducătorului: 
Acest fragment, care aparține lui Søren 

Kierkegaard, reprezintă pentru comuni-
tatea de cercetători o enigmă extraordinară. 
Manuscrisul a fost recuperat în urma unei 
descoperiri neașteptate a 
unui sertar de documente 
vechi, ticsit într-un pod al 
fostei clădiri a primăriei 
din Saint Croix, Insulele 
Virgine Americane, clădire 
ce a fost distrusă în 2017 de 
Uraganul Irma. Se pare că 
o parte din acele documente 
ar fi aparținut Reginei Ol-
sen, fosta logodnică a lui 
Kierkegaard, ce între anii 
1855 și 1860 ar fi locuit 
împreună cu soțul ei ,,Fritz” (Johan Frederik 
Schlegel) în acele zone ce aparțineau coloni-
ilor daneze (Dansk Vestindien). Nepotul lui 
Kierkegaard, Henrik Lund, i-a trimis Reginei, 
în perioada șederii ei în Saint Croix, numeroase 
scrieri ale fostului și regretatului ei logodnic 
printre care se pare că se numără și acest unic 
exemplar intitulat ,,Raționamente discursive și 

cerințe pertinente inconceptibile privind cat-
egoria înaltei nebunii”, un titlu a cărui suspectă 
singură ocurență o găsim în notele și schițele 
sale în timp ce lucra la Forord (Prefețe), 1844, 
ca o încercare de titlu (vezi Papirer II A 808)1. 

Este incertă data exactă a acestor scri-
eri, întrucât, în mod nefiresc autorului, 
nu apare nicio astfel de consemnare 
în manuscris, însă este presupus atât 
de bunul simț2 cât și de specialiști ai 
manuscriselor kierkegaardiene faptul 
că această schiță ar fi fost realizată la 
scurt timp înainte ca acesta să înceapă 
virulentul său val de articole intitulat 
Atac asupra Creștinătății (ce a durat 
între anii 1854-1855). De ce a ales Ki-
erkegaard, după 10 ani, acest titlu plin 
de ironie și obscuritate? Era aceasta o 

,,prefață” timpurie, sau profetică la atacul său 
asupra Bisericii? Ce rămâne cert este faptul 
că la fel cum un uragan devastator a scos la 
iveală o așa scriere prețioasă, și scrierile lui 
au provocat mari cutremure atât teologiei cât 
și filosofiei.

29 februarie 2020, 
Ioan Castan-Bărași

Ștefan Bârzu

Raționamente discursive și cerințe 
pertinente inconceptibile privind 

categoria înaltei nebunii
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Am nădăjduit până acum că tăcerea mea va 
dărâma zidurile acestui Ierihon, și nu de șapte 
ori am încercat. Am încercat de mai bine de 24 
de ori și prin peste 13 voci, fiii mei vitregi au 
strigat fără încetare să vadă dărâmate zidurile 
acestei iluzii monstruoase. Da! Au strigat ca 
să vadă. Și au strigat ca tăcerea mea să fie tot 
mai gălăgioasă, mai invazivă, mai devasta-
toare. Iar eu, eu mi-am lăsat prăduită penița de 
atâtea încercări de glăsuire, vocea mea fiind o 
repetare neîncetată a martirajului. Toate aceste 
voci, aceste ecouri, au strigat tocmai în miezul 
încrâncenatei lupte cu neadevărul, iar precum 
cavaleria lui Macedon la Arabela, am îndrăznit 
să creez așa o colosală diversiune încât să pot 
spera la prăbușirea unui imperiu printr-o singură 
breșă, cu o singură lovitură – paradoxul. Doar 
paradoxul, înaltul paradox al Dumnezeului 
întrupat poate rupe acest front al neadevărului. 
Și iată că așa e dovedită în cele din urmă și 
credința. Cred în Întrupare tocmai pentru că e 
absurdă, iar mintea mea ratează natural priza cu 
o așa ciudățenie absolută. Căci de ar fi ca mintea 
mea să se așeze cu o fermintate și o blândețe 
firească pe așa un paradox, cum o albină își 
face de lucru cu o floare dulce, paradoxul ar 
dispărea, ar fi rezolvat (poate într-o sinteză mai 
înaltă). Însă credința nu e niciodată firească, e 
o mișcare plină de forță ce denunță un clivaj 
calitativ infinit. Cred tocmai pentru că e absurd 
căci altfel nu ar mai fi credință, ci o sucire a 
minții, un incurvatus in se. Cred, deci, în ceea 
ce îmi este infinit opus mie, ca infinitul opus să 
mă salveze de sinele meu curbat în sine. Cred, 

deci, în Hristos, mântuitorul, paradoxul absolut, 
infinitul meu opus; opus, dar infinit al meu. 

Da, în creștinătate, creștinismul înjunghie 
pe la spate. Prea indirectă a fost această luptă. 
Însă, iată că toate au ajuns în acest punct de 
oprire însetată. Trebuie să vorbesc! ,,Hier stehe 
ich. Ich kann nicht anders!” [=Aici stau, nu pot 
face altfel]. 

Sunt cuprins de o durere teribilă – o durere 
ce se zvârcolește în mine cu apăsare demult, 
poate dintotdeauna. Și nu de mult timp, nu; 
de o eternitate. O durere ce m-a amputat într-o 
clipă de Regine la fel cum a făcut-o și de dum-
nezeul filosofilor și al celor învățați. O durere ce 
rămâne cu mult mai înaltă decât ghimpele din 
carne care acum mă pironește în pat. Însă nu e 
durerea mea, ci este, da!, este spațiul infinit al 
durerii dintre mine și Dumnezeu, un spațiu ce 
nu pot și nici nu vreau să îl umplu așa cum o 
face Biserica și funcționarii ei, pastorii. Cred 
tot mai mult că acel spațiu l-a împlinit deja 
Hristos în El însuși. Acum știu cu fiecare gest 
bine coregrafiat și bine articulat de agonia față 
de cele viitoare ce am de făcut, mai limpede 
ca niciodată. Și nu de mult timp, nu; de o eter-
nitate știu – voi pironi această durere teribilă 
către creștinătate, asupra ei, din spatele ei, să o 
înjunghie mai dureros decât au fost înjunghiate 
tezele lui Luther în carnea Bisericii Catolice. De 
data aceasta am să bat cu fier încins cuvintele 
lui Hristos în inimile oamenilor, chiar de e să 
fiu mistuit în acest proces. Căci nu e nimic mai 
periculos pentru creștinătate decât Creștinismul!

O sinteză hidoasă a lui Hristos cu lumea a 
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scos înaintea noastră cel mai dubios inamic 
al mesajului Evangheliilor – Creștinătatea. 
Creștinătatea este, astfel, sinteza paradoxului, 
împăcarea bolnavă a minții cu ideea de Dum-
nezeu printr-o singură și ușoară mișcare. Ce 
liniștitor! A fi creștin este, desigur, un lucru 
de-apucat. Literalmente de apucat, fiind chiar 
faptul de a semna câteva hârtii și de a oferi, 
cu evlavie, altele la schimb pentru visteria 
fără fund a Bisericii. Aceasta este tranzacția 
fundamentală a creștinătății – birocrația, înalta 
birocrație a participării la sertarul unui diacon al 
bisericii, sertar numit și trupul lui Hristos. Sin-
teza aceasta este, așadar, prin mișcarea sa bine 
rafinată filosofic și cu spiritul unei încununări 
glorioase a gândirii omenești, nimic altceva 
decât mai-înalta categorie a nebuniei. Nu sunt 
deloc surprins că sfârșitul istoriei s-a hotărât în 
acest loc spectaculos al porților creștinătății, în 
fața acestui pisc al rațiunii în care, iată, Hristos 
a renunțat la nimicurile anecdotice ale predicării 
pentru vameși și prostituate în schimbul altaru-
lui catedrei de filosofie. Nu mai este loc de pilde 
și învățături antice și nici nu mai credem orice 
copilărie. Omul modern și intelectual râde în 
mustața sa lucioasă de miracolele de pe paginile 
Scripturilor, căci știința... știința, domnilor, fi-
losofia aceasta lucioasă nu crede orice povești de 
adormit prunci. Creștinătatea a evoluat, deci, de 
la nivelul inferior al omul simplu și bleg la omul 
cu capul umflat de gânduri, omul academiei și al 
burgului. Oricum, în fine, și toracele se umflă la 
putrefacție. De aceea Hristos și-a ales asistenți 
dintre cei mai străluciți intelectuali, cu iscusitul 

H.L. Martensen la dreapta sa și cu fantoma lui 
Jacob Mynster plutind deasupra, ca o aură a 
mărturisirii adevărului. Așadar, într-un final, 
nu învățătorul, ci profesorul Hristos ne poate 
vorbi pe înțeles alături de mult-mai-bunii-săi-
ucenici, umanitatea sfârșind așteptarea de 1800 
de ani ca procesul istoriei să creeze un limbaj 
filosofic cu suficientă putere de comunicare. Și 
știm cu toții că adevăratul și mult mai înaltul (nu 
neapărat ca impozanță fizică) Ioan Botezătorul 
s-a născut în 1770 în Stuttgart. Doar acest mai 
înalt Ioan putea să profețească o așa importantă 
sinteză a lui Hristos cu lumea. Și mai știm și că 
la botezul lui Hristos, nu a coborât un porumbel, 
căci astfel de lucruri sunt mituri evreiești, ci a 
coborât chiar Spiritul Absolut. Doar el, noul 
Ioan, marele filosof, ar fi putut să ne arate cum 
contrariile se împacă, la fel cum problemele din 
casă se rezolvă în pod, firește, prin spânzurare. 

Iată, deci, că acum membralitatea Bisericii 
se obține prin botezul făcut în cerneala de pe 
certificatul de cetățenie, la fel cum, știm, tot 
prin aceeași cerneală ți se oferă și harul divin 
și o rezervare frumușică într-o pensiune din 
ceruri, poate chiar una cu vedere la păgânii 
fără cetățenie din iad. Nu uitați ca la căpătâi, 
înainte să fiți coborâți în pământ, să vă așezați 
cele două monezi ale creștinătății – certificatul 
de cetățenie și o adeverință care să ateste faptul 
că nu ați murit pe stomacul gol, sau, cum spun 
pastorii, nu ați murit neîmpărtășiti. Aceasta este 
înaltă, foarte înaltă nebunie. 

Însă trebuie să vorbesc! Hristos a venit, 
totuși, pentru vameși și prostituate, pentru cei 
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trudiți și împovărați, iar acest Hristos nu a fost 
niciodată al filosofilor și al învățaților, ci este 
al inimii mele zdrobite de durerea infinită a 
spațiului dintre mine și Dumnezeu. A urma acest 
Dumnezeu înseamnă pierdere, suferință, aliena-
re și poate chiar martiraj. Dar am eu dreptul să 
îmi dau viața pentru Adevăr? De data aceasta nu 
mai este o tranzacție și nici o birocrație sfântă, 
ci este ucenicie. A fi creștin nu înseamnă a suferi 
în virtutea unei viitoare răsplătiri. A fi creștin 
înseamnă a suferi pentru Hristos în virtutea a 
ceea ce este El. De aceea, cred, nu Biserica 
și zidurile ei trebuie dărâmate și reformate, 
nu – iată că aici am greșit! – zidurile inimilor 

noastre trebuie dărâmate și reformate și semper 
reformanda. Căci nimic nu e mai dificil decât a 
fi creștin în creștinătate.

 
1. În acel loc Kierkegaard pretinde ironic că ar fi 

descoperit categoria înaltei nebunii, spunând că aceasta 
ar fi cea mai deplină și concretă categorie, întrucât este 
cea mai apropiată de viață. Este, spune acesta, trecerea 
de la nebunia abstractă la nebunia actuală, formula ei 
speculativă fiind ,,Unitatea întregii Creații în Dualitatea 
Nebuniei. Toată creația implică multiplicitate, adică, 
quodlibet, sau cu cât mai nebun cu atât mai bine.” (JP 
1581)

2. Încă din a doua frază a textului autorul admite 
faptul că a ,,încercat de mai bine de 24 de ori”, trimiterea 
fiind evidentă la 24 de lucrări, număr ce ne situează către 
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Dragul meu Richard,

Ultima oară ne-am văzut pe 
5 noiembrie 1876 în Sorrento, 
când mi-ai demonstrat într-un 
final cât de profund ești măcinat 
de ura ta oarbă, antisemită. De 
atunci am știut că trebuie să-mi 
continui definitiv drumul fără 
tine, fără a te avea la căpătâi 
ca un părinte spiritual a cărui 
validare mi-o doream atât de 
mult. Punând acum cap la cap 
momentul când am căzut sub 
fascinația operei tale și cel în 
care vraja s-a destrămat, făcân-
du-mă să te văd în adevărata 
ta formă, nu mi-e clar unde intervine iubirea și 
unde dezgustul preia controlul. Poate că suntem 
deja departe de iubire și de ură.

Privesc Nașterea tragediei, această carte pe 
care am scris-o avându-te în gând, și încă nu-
mi explic ce s-a întâmplat cu adevărat, unde a 
dispărut magia. În același timp, ascult Tristan 
și Isolda și parcă sunt transportat înapoi în mo-
mentul în care eram doar un tânăr de 23 de ani 
și credeam, la fel cum au crezut mulți alții, că 

tu ești salvarea muzicii și a 
artei, că tu ești fenomenul 
nemțesc ce ne va readuce 
gloria de odinioară. E puțin 
spus faptul că m-am înșelat, 
însă mi-ai putut gusta sufi-
cient repulsia în eseurile pe 
care le-am scris despre tine. 
Cazul Wagner și Nietzsche 
contra Wagner expun foarte 
clar motivele pentru care nu 
mai poți fi o parte din mine, 
nu mă mai poți influența nici 
din punct de vedere filosofic, 
nici personal. O știi foarte 
bine, dar nimeni nu o va ști 
la fel de profund ca mine – 

a trebuit să mă lepăd de tot veninul pe care-l 
simțeam strângându-mi-se-n suflet pentru a pu-
tea renunța la tine, Richard. A trebuit să regân-
desc nihilismul și raționalismul francez, printre 
altele, pentru a-mi da seama de niște lucruri 
ce par atât de simple, privite de la distanță: că 
arta ar trebui să fie întotdeauna mai mare decât 
noi. Că nu ar trebui să ne impunem credințele 
sau, mai rău, să urmăm anumite preferințe ale 
publicului pentru a ne câștiga popularitatea. 

Cristina Boncea

Nietzsche către Wagner
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Acolo ai câștigat bani și succes, însă ai pierdut 
esențialul. Știi deja toate astea. Poate, la fel ca 
mine, regreți. Poate în continuare nu poți vedea 
boala ce te-a copleșit puțin câte puțin de-a lun-
gul anilor, la fel cum nici eu n-aș fi putut vedea 
decadența care mă împresura atunci când eram 
unul dintre adepții tăi.

Ești genial. Ai fost și vei rămâne mereu un 
geniu. Eu? Și eu am reușit să devin cea mai bună 
versiune a mea. Și voința mea a ajuns una de fier, 
dacă știi ce vreau să spun... Când te-am văzut 
la Bayreuth – visul tău devenit realitate, scena 
ta pentru a-ți pune în lumină operele dramatice 
– am văzut iadul. Mi s-a făcut rău pe interior 
și-a trebuit să părăsesc sala de spectacol. Ceva 
mă făcea să mă întorc, îmi doream parcă să nu 
simt acea lehamite, să nu renunț la tine, însă 
conștiința mea superioară a știut mai bine de 
atât. A știut că acela era momentul desăvârșirii – 
al tău ca artist fraudulos și al prieteniei noastre. 
Ceva s-a rupt în mine și toate reziduurile au lăsat 
să se vadă ruinele a cel ce am fost cândva: un 
naiv. Tu, în schimb, rămâi antagonistul poveștii 
mele, viziunii mele asupra sublimului. Tu ești 
hoțul fericirii, întruchipezi boala-n sine prin 
operele tale.

Știi cât de mult îl stimam la rândul meu pe 
Schopenhauer. Știi cât de mult am aderat la 
filosofia lui pesimistă și cât de convins eram că 
întocmai așa stau lucrurile cu lumea și viața. 
Eu am avut un privilegiu pe care tu nu l-ai 
avut, Richard, privilegiul vârstei. Deși tu erai 
de vârsta răposatului meu tată, eu aveam încă 
tot viitorul înainte. Toate căile erau nebătăto-

rite pentru mine atunci, așa că mi-am permis 
să rătăcesc pentru o perioadă. Cu ajutorul lui 
Paul Ree și al altora, am reușit să depășesc acea 
viziune atât de dureroasă și bolnăvicioasă care 
te-a făcut la rândul tău să venerezi moartea, să 
o transformi în ceva romantic. Ai preluat mitul 
lui Tristan și al Isoldei, schimonosindu-l după 
propriul fel și chip. Te-ai jucat de-a Dumnezeu 
și asta nu poate fi niciodată bine - iar asta vine 
de la mine, întemeietorul conceptului de supra-
om. Știi că nu la asta m-am referit, la propagarea 
decadenței, la abuzul unei poziții de putere. Iar 
Arthur... Bietul Arthur pe care nu l-am cunoscut 
niciodată cu adevărat, a cărui filosofie am jurat 
la 24 de ani să o insuflu studenților mei la Uni-
versitatea din Basel, fără să am idee la ce mă 
înham de fapt și care ar fi consecințele acestei 
nefaste decizii... 

Ce idealism transcendental?! Ce concept al 
compasiunii ca bază a moralității?! Chiar dacă 
eu trebuie să vin mereu să corectez greșelile 
voastre, riscând să fiu văzut ca „oaia neagră” 
a filosofiei, i-am confesat Cosimei acum multă 
vreme cum mă simt față de acest maestru comun 
al nostru. Dacă mai rămâne ceva preluat de la 
Schopenhauer în mine, aceea este critica. E de 
datoria mea să îți indic acolo unde greșești, 
acolo unde te folosești de oameni doar pentru 
a-ți vedea reflexia în ei, Richard. Iată că spre 
deosebire de tine, totuși, Schopenhauer are un 
urmaș care și-a întrecut maestrul, adică pe mine. 
Tu ce vei fi lăsat în urmă la căderea cortinei? 
Niște nemți ahtiați după tragediile tale nevroti-
ce? Niște doamne și domni din înalta societate 



am
fi
trion 3-4 / 2020

37

care îți vor comenta armoniile servind un pahar 
de șampanie în holul teatrului? O muzică de 
coșmar ce va deveni coloana sonoră a fiecărui 
tânăr îndrăgostit, pierdut în același labirint al 
“liebestod”-ului creat și susținut de tine?... 

Nu pot să te detest, nu atunci când mi-e milă 
de tine. Și știi doar ce am spus despre milă – 
nu mi-am negat niciodată propriile vicii. Tu ai 
fost unul dintre ele, iar acum trebuie să-mi iau 
la revedere definitiv. Rămâi în trecutul meu la 
fel ca orice alt om care și-a dus la îndeplinire 
misiunea, a ajuns la capătul drumului, lăsând 
altora datoria de a le îndrepta greșelile, de a 

striga „NU!”. Ai îmbolnăvit pe mulți cu in-
fatuarea ta, cu orgoliul tău diavolesc, ceea ce 
încă te proclamă a fi special. Poți dormi liniștit 
noaptea știind că ți-ai îndeplinit scopul. Muzica 
ta va dăinui mult timp de aici încolo în mințile 
oamenilor, sunt sigur, însă știm amândoi că 
există o singură cale de a aborda viața și arta, 
iar aceea nu este a ta. 

Rămâi cu bine, dragul meu. Nu te mai critic, 
nu-ți mai dedic nici măcar o singură scriere de-a 
mea. Acum e timpul să-mi continui proiectul de 
o viață, acela de a le spune oamenilor că tot ce 
știu e o iluzie, că adevărul nu există, că viața e 

suferință pe care nu trebuie nicicând să o 
evite. Nici eu nu am evitat suferința de a fi 
renunțat la tine. La fel cum m-am întors și 
am plecat de mai multe ori de la Bayreuth, 
așa am pendulat între nihilism și filosofia 
mea afirmativă asupra vieții. Nu mai e 
timpul pentru pendulări. Suferința mea 
s-a disipat între timp. Vorba mea: ce nu te 
doboară, te face mai puternic...

Ne revedem la amurg,
Friedrich Nietzsche
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4 ianuarie 1960.

Gallimard: Trebuia să fi făcut naibii politică. 
Uită-te în ce lume trăim, gândeşte-te cum s-ar 
fi uitat oamenii la tine. „Câștigătorul premiului 
Nobel, Preşedintele Franţei.”

Camus: „Ideologul absurdului guvernea-
ză.” Mi-a fost frică de titlul ăsta, aşa că am stat 
cuminte. 

Gallimard: N-ai viziune. „Algerianul care 
salvează Franţa de la absurditate.” 

Camus: Gallimard, ţine naibii banda drumu-
lui! Mi-e dor de o ţigară...

Gallimard: Ai tuberculoză, stai potolit! Ia!
Camus: Ce sunt astea?
Gallimard: Ce fel de francez ești dacă nu 

recunoști niște macarons?
Camus: Unul care nu vrea să facă și diabet. 

Știi, m-am născut sărac, fără religie, sub un cer 
fericit, cunoscând armonie şi neavând habar de 
ostilitate în natură.

Gallimard: Și o să ajungi la Dumnezeu 
bogat, într-o zi noroasă, înțelegând că lumea 
asta e un mare conflict în care nimeni nu are 
dreptate până la capăt. Din ce dracu’ citezi, din 
Lucretiu? Chiar, îl reedităm sezonul ăsta. Poate 
scrii o prefață. 

Camus: Ascultă-mă. Vorbesc serios. Nu am 
ştiut niciodată să fiu om politic. Poate pentru 

că nici să fiu 
om nu m-am 
descurcat prea 
tare. Eu văd 
absurdul din 
lucruri – asta, 
spuneau unii, 
m-ar fi făcut 
un politician 
l a m e n t a b i l . 
Nimic mai ade-
vărat. Asta mă 
face un elector 
conştiincios şi 
un profet inde-
zirabil. Când 
lumea asta a 
ars la propriu, 
presa publica dizertaţii elegante despre trecut, 
viitor, inovaţie, pace. Politic, Hiroshima a fost 
cea mai înaltă fază a barbarismului unei civiliza-
ţii mecanice. În curând, idioţii or să aibă de ales 
între sinucidere colectivă şi nişte uzuri ceva mai 
inteligente ale cuceririlor ştiinţifice. Asta e ultima 
şansă a umanităţii. Nu va fi văzută niciodată astfel, 
pentru că e prima lor şansă la putere. 

Gallimard: Păstrează povestea asta pentru 
Premiul Nobel pentru Pace. 

Camus: Aşa, fii mucalit. Mă bucur că fac 

Oana Camelia Șerban

Primul om moare absurd: 
accident de Nobel
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drumul ăsta cu tine, mi-era dor să stăm așa, de 
vorbă, la drum lung. Ca-n vremurile bune. 

Gallimard: Vorbești ca și când suntem doi 
expirați. Și mă faci să îmi fie rușine de fiică-mea, 
care e fix în spatele tău și te aude nostalgic. 

Camus: Am 47 de ani. Ce să mai fac de la 
anii ăștia? Nobelul e al meu, prea multe nu mai 
am de scris. 

Gallimard: Înseamnă că mai am cinci ani 
până încep să vorbesc ca tine. Bine, mi-a mai 
rămas Nobelul, poate mă mobilizez pentru asta. 

Camus: Ce veste măreață. A fost un fel de 
notă de plată pentru viață. Mâncam de prânz 
la Latin Quarter. Am cerut să plătesc că mă 
grăbeam. 16 Octombrie, 1957. Și m-am trezit 
cu ospătarul spunând „domnule, cred că vreți 
să auziți ceea ce s-a dat la radio adineauri: ați 
luat Premiul Nobel pentru Literatură. Vedeți 
cetățeanul ăla de la ușă? Zice că e din redacția 
dvs. și că vrea să vă dea de știre, dar nu l-am 
lăsat să intre. Părea nebun”. 

Gallimard: Toți păream nebuni în ziua aia, 
e adevărat că nu toți stăteam zgâiți de geamul 
unei crâșme. 

Camus: Mi-e dor de Parc des Princes. Atât 
de verde, atât de întins... Mereu mă duceam 
acolo cu emoții. Nimic nu îți golește stomacul 
ca un meci de fotbal, Gallimard. Nici măcar o 
femeie, dar nu mai zic, că e asta mică aici. 

Gallimard: Văd în oglindă cum doarme cu 
falca lipită de maică-sa și o pungă de macarons 
împrăștiată pe palton. Deși are 18 ani. Deci poți 
să spui. Oricum, e și ea o femeie în devenire, 
va trebui să înțeleagă în curând că nu o alta va 
fi cel mai mare adversar al ei pe lumea asta în 
inima unui bărbat, ci un balon rotund. Ce vreme, 

nu văd nimic doi metri în față!
Camus: Condu ușor. Știi care e cel mai 

absurd lucru?
Gallimard: Dumnezeu?
Camus: Am zis lucru. Nu ființă. Să mori 

într-un accident de mașină. 
Gallimard: Astea sunt  bancuri  de 

existențialist sau cum, n-am prins-o...
Camus: Mă întorc la fotbal. 
Gallimard: „Tot ceea ce știu cu certitudine 

despre moralitate și obligații datorez fotbalului...”
Camus: Am spus ce credeam. Eu m-am 

educat între teatru și fotbal. Sportul e dramatic, 
Gallimard. Alergăm toată viața după fericire. 
Da, un principiu absurd. Dar în fotbal, ceva din 
fericirea asta repudiată de mine are un sens. O 
ai, e a ta! Dar e și transcendentă: o câștigi altora. 
Îi vezi pe oamenii ăia atârnați de tribune, urlând 
din pieptul lor la fiecare gol. Fotbalul e religie, 
are adepți, are profeți, are învinși și mântuiți. 
Sisif nu poate să joace, înțelegi? 

Gallimard: Cine? Sisif? Am înțeles Sartre 
inițial. 

Camus: Nu. El nu poate să joace nimic. 
Nici măcar fotbal. Îi place însă să joace pe alții. 
Simone, săraca...

Gallimard: O femeie fără Dumnezeu. 
Camus: Nu despre asta e vorba. Când un 

bărbat te iubește cu jumătate de măsură, nu 
Dumnezeu e de vină. Dumnezeu e numele cel 
mai popular pentru neputințele noastre, dar nu 
despre asta e vorba. 

Gallimard: Te-a jucat și pe tine. 
Camus: Dumnezeu?
Gallimard: Nu, Sartre. Hai că asta e dialog 

absurd!
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Camus: Când am scuipat sânge pentru prima 
dată pe iarba aia verde, mi s-a rupt inima. Am 
crezut că acela e cel mai rău lucru care se poate 
întâmpla. Aveam 17 ani. Voiam să fac carieră 
din fotbal. 

Gallimard: Și-apoi?
Camus: Au apărut Franco... Naziștii... Hi-

roshima. 
Gallimard: Umanitatea în offside. 
Camus: Poți să îi spui și așa. Auzi, e unul 

în spatele nostru, conduce foarte ciudat. Ca și 
când ar vrea să vină peste noi. 

Gallimard: Nu-l învinui, uite ce gheață e 
pe jos. 

Camus: Tu ai făcut revizia la mașină?
Gallimard: Da, până să plec. Mecanicul meu 

zicea că e un fel de sicriu pe roți. 
Camus: Serios?
Gallimard: E bătrână, Albert, ce vrei? I-a 

schimbat niște cabluri, nu știu să îți spun. Merge, 
nu vezi?

Camus: Dacă zici... 
Gallimard: Băieții de la Lourmarin au mai 

trecut pe la tine?
Camus: Vin destul de des. Eu dau cafeaua 

de după meciuri. A fost o idee foarte bună să iau 
casa aia. 

Gallimard: Și vrei să mori acolo? Cu echipa 
de fotbal la cafea?

Camus: E un loc bun. Munți reci, apă, fotbal 
și cincizeci de mile de Marsilia. 

Gallimard: Poți să scrii fără să transpiri. 
Camus: Acolo o să termin Primul om. 
Gallimard: Teancul ăla de pagini de îl 

târnosești după tine?
Camus: Da. Le-am pus în spate. 

Gallimard: Deci ce îmi dai să public?
Camus: Ah, Michel, asta e cartea mea mare! 

Cartea mea de căpătâi! 
Gallimard: Te anunță că asta mică tocmai s-a 

întins pe opera ta magna. 
Camus: Lasă copilul să doarmă. 
Gallimard: Eh, o las. Ce-i asta cu Primul om, 

ai luat absurdul de la Adam încoace?
Camus: Jacques Cormery, algerian, crescut 

fără tată, devotat mamei lui, care nu a avut o 
viață deloc ușoară. Revoluționar în devenire, 
cu amărăciunea colonialismului. Are o singură 
religie: iubirea. 

Gallimard: Mă, eu nu pot să te înțeleg, cum 
naiba spui că Dumnezeu e cel mai bun personaj 
al unei ficțiuni și cu toate astea crezi în iubire. 
Ce e iubirea asta, de m-ați tâmpit toți cu ea? Nu 
există iubire. Suntem muritori. Ne naștem și tră-
im din carne. Ne îndrăgostim ca proștii, suferim 
mizerabili și murim singuri. 

Camus: „Să dăruiești totul, să sacrifici totul 
fără speranță de răsplată: asta înseamnă iubire.”

Gallimard: Ce e ăsta? Buddha?
Camus: Nu. Albert. Ți-am citat din Primul 

om. 
Gallimard: Aha! Auzi, Camus, poate facem 

să se și vândă cartea asta. Ceva interesant ai? O 
mama suferindă, ziceai, și mult război. 

Camus: Ce absurd! Să mă fi născut dintr-o 
mamă pe jumătate surdă, dar eu să mă aud în 
toată lumea. 

Gallimard: Hai că ai început să mai pricepi 
ceva din viață. Și, ia spune-mi, Cormery ăsta 
ajunge la Academia Suedeză?

Camus: Ajunge în Africa. E o carte a violenței 
și a mângâierilor. 
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Gallimard: Zici că citezi din broșura UNI-
CEF. 

Camus: Termină!
Gallimard: Cormery e de stânga?
Camus: În ciuda a orice, și a oricui, da. E de 

stânga. 
Gallimard: Bun. 
Camus: Vezi că am sentimentul că șoferul 

din spate derapează. 
Gallimard: O să încerc să o iau puțin înaintea 

lui ca să nu ne agațe.
Camus: Du-mă ușor. Încă am un bilet de tren 

valid în buzunar. 
Gallimard: Da, dar așa ai cel mai celebru 

șofer din Franța. 
Camus: Michel?
Gallimard: Oui?
Camus: A mai început un an. Când a trecut, 

nu știu...
Gallimard: Trece timpul, Albert. Dacă mă 

întrebi spre ce ne ducem, habar n-am.
Camus: Dă radioul mai tare, cred că încep 

știrile. 
Gallimard a apucat să deschidă difuzorul. Mai 

erau cinci minute până la primul buletin. „Je ne 
regrette rien!”. O melodie care combate absurdul. 
Au rămas un timp așa îngânând silabele lungi 
ale franțuzoaicei. Niciunul dintre ei nu a ajuns 
la „Tout ça m’est bien égal”. Gallimard a tras 
cât a putut de volan. Camus a înțeles ce urma 
să se întâmple. Avea să nu rămână în afara ariei 
de impact. Drumul era aproape lipsit de trafic. 
Șoferul din spate era bizar. Michel l-a adus la 
moarte. Francine… Avusese atâtea femei dar ea 
i-a fost cea mai bună prietenă. Credea că o să 
moară ascultând-o cântând la pian. A doua soție, 

cea mai bună șansă de la providența în care nu 
credea. Lângă ea a putut să fie Omul revoltat, fără 
să devină antipatic, fără să îi piardă iubirea. „Ah, 
Francine, la naiba, dacă ai fi suferit mai puțin de 
la mes petites amies… Dacă te-aș fi înșelat mai 
puțin… Dacă ai fi înțeles că asta nu e decât carne, 
prostie, superficialitate, că Maria1 a fost pasiune 
și că e absurd să nu iei ce îți place. Dacă ai fi 
petrecut mai puțin timp în depresie, dacă m-ai fi 
iertat mai devreme, dacă ți-aș fi spus că pentru 
mine ai un cœur droit, că niciodată nu am încetat 
să te iubesc în felul meu stângace și prost2… Ai 
fost a doua mea soție, dar mama singurilor mei 
copii. Gemenii sunt ceea ce… îmi dau acum 
moartea fericită… Francine o să sufere, Doamne, 
copiii… Să fie fără durere…” 

Câteva secunde mai târziu, Anne se trezise. 
Pe zăpadă erau înșirate numai macarons. Janine 
o ținea strâns în brațe. Anne a înțeles atunci ce 
înseamnă absurdul. În scaunul din față stătea 
Primul om mort pe care îl văzuse. Difuzorul încă 
mergea, auzindu-se distorsionat. 

- Maman, M. Albert saigne!
Janine continua nervos melodia în gând. Nu 

știa cum să îi spună că tatăl lui Anne tocmai 
omorâse un om care a renunțat la o călătorie 
plătită cu trenul, pentru o excursie în sicriul pe 
roți al soțului ei. Absurd. Dar cum puteai să îi spui 
asta unui om care tocmai își pierduse prăjiturile 
ca un copil și, în cinci zile, urma să își piardă și 
tatăl? 
1. Francine făcea terapie cu insulină și electroșocuri, 
fiind spitalizată pe urma unei depresii provocată de 
inflidelitățile soțului său. 
2. Albert Camus a avut o aventură cu Maria Casares, pe 
care i-a recunoscut-o lui Francine. 
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*
5 ianuarie 1960. 

A doua zi, cineva bătu la ușa doamnei Ca-
mus. O fată cu rochie de bumbac și un sarafan 
peste a deschis ușa. Să fi avut puțin peste 14 ani. 

-Papa?
-Mama e acasă?
-Mais oui… Doamna casei s-a arătat de 

îndată în spatele ei. 
-Ah, bună dimineața! Credeam că e soțul meu. 

Trebuia să apară. Cu ce vă putem fi de folos?
-Doamnă, îmi pare rău să vă anunț că domnul 

Albert Camus a murit în cursul acestei nopți 
într-un accident de mașină. La volanul auto-
vehiculului se afla domnul Michel Gallimard, 
acum în stare gravă, în spital. Soția și copilul 
dumnealui sunt bine. Soțul dumneavoastră este 
singurul decedat. Accidentul s-a petrecut în 
Sans, din Le Grand Fossard, aproape de Vil-
leblevin.

Catherine și-a aranjat rochia. Pentru că 
tăcerea durea, s-a decis să spună ce avea pe 
suflet. 

-Tata e singurul pe care l-am făcut fericit cu 
prezența mea. Mama, se poate să mergem la 
Lourmarin?

Femeia lăcrima. A mângâiat-o pe cap, cu 
neînțeles. 

-De ce?
-Pentru că tata a spus că sufletul lui acolo va 

fi mereu. Iar eu vreau la tata. 
Copila a urcat scările şi s-a dus în dormi-

torul ei. Francine, acum văduvă, se uita lung 
la poliţist. 

-Mă scuzaţi…
-Doamnă, în maşină au fost găsite 144 de 

pagini care au scrisul soţului dumneavoastră. 
Poliţistul îi întinse un teanc de foi. Miroseau 

a benzină, a parfumul încheieturii lui Albert, a 
ger şi a moarte. Pe prima pagină scria mare: „Le 
premiere homme”

-Condoleanțele mele, doamnă. I-am citit 
Ciuma. 

„Ce lecturi au ăștia la secția de poliție”, și-a 
zis în gând Francine. 

-În paltonul domnului Camus au fost găsite și 
aceste chei, îmi imaginez că sunt de la locuința 
dvs, și un bilet de tren. 

-Dacă l-ar fi luat, domnule polițist… doar 
dacă l-ar fi luat… Francine a rămas așa, ore 
bune, în holul casei. Anul ăsta abia începuse. Și 
era primul an fără Albert. În ziua aceea, a uitat 
să își ia insulina.

*

7 ianuarie 1960. Sărbătoarea Sf. Ioan

Trei zile mai târziu, cimitirul din sudul Aix-
en-Provence era plin de lume. Oameni vii, 
suflete moarte. Toți erau în jurul sicriului lui 
Albert, care urma să știe dacă lumea de dincolo 
e absurd sau dimpotrivă, are un Dumnezeu. 
Gaston Gallimard stâtea în stânga lui Francine, 
văduva premiantului Nobel. 

- Ai citit ziarul?
Preotul cânta „Aleluia”. 
- Ce să fac?
- Să citești ziarul. Ziarul de azi, Francine. 
- La ce? Am omis vreun necrolog?
- Francine, Camus a fost asasinat. KGB în 
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colaborare cu serviciile secrete franceze. 
- Cum poţi să spui aşa ceva? Avea un bilet de 

tren. Trebuia să se fi întors cu mine şi cu fetele. 
Trebuia să fi fost viu. A ales în ultimul moment 
să meargă cu Michel. 

- Luaţi-vă rămas bun de la creştinul Albert, 
spuse părintele. 

Într-o şoaptă nervoasă, Francine i-a suflat 
lui Gaston:

- Nici pe al tău, nici pe al meu, nimeni nu a 
vrut să îi omoare. E ... absurd. 

- L-a costat condamnarea totalitarismului din 
Uniunea Sovietică. Scrie peste tot! M-au sunat 
dimineaţă nişte prieteni. Umblă vorba. 

- Pe soţul meu l-a ucis contingența. 

*
O zi din 1994. 

„Socrate, stai cuminte!” Toată lumea credea 
că motanul e numit după marele filosof, nu după 
căpitanul sud-americanilor. Între fotbal și filoso-
fie e o intimitate cuceritoare. Catherine termina 
de dactilografiat ultima propoziție. 

„Să dea naiba, tată, e mai bună decât Cali-
gula3, dar e neterminată!”

La Lourmarin ploua. 
„Aveam 13 ani când ai luat casa asta și parcă 

nimic nu s-a schimbat.”
Sună telefonul. 
„Madamme, un interviu despre tatăl dum-

neavoastră?”
„Nu răspund decât dacă e despre sport.”

3. Extras din scrisoarea lui Albert Camus către vărul 
său, Nicole Chaperon, la scurt timp după decernarea 
„Premiului Nobel”. 

„Care e cea mai bună lucrare a lui?”
„Eu, nu Nobelul. Autre chose?”
„Despre fotbal...”
„Ar fi fost un portar extraordinar dacă nu 

avea plămânii găuriți. Singurul rol în care poți 
fi un om de echipă și totuși un singuratic.”

„Există un fotbal camusian?”
„Al lui Zidane.”
„E adevărat că Președintele Sarkozy a vrut să 

mute mormântul părinților dumneavoastră...?”
„Știți cum ne poreclea tata pe mine și pe 

frate-meu? Pesta și holera. Cum să muți două 
morminte păzite de pestă și holeră?”

„Doamnă, mormântul e sărăcăcios... Un 
premiant Nobel..”

„Uitați care e treaba, am pus o placă de 
marmură, au furat-o a doua zi. Ce vreți? Se fură 
din cimitire ca din codru. Și nu cred că cine a 
luat piatra a luat-o pentru că era a lui Camus. A 
luat-o că era marmură și face un ban pe urma 
ei. Tata a murit sărac. Ce, vi se pare că Premiul 
Nobel e o bursă sau cum?”

„E adevărat că romanul de la accident..?!”
„La revedere!”
Socrate mieuna. 
„Da, Socrate, știu. Hai să marcăm un gol.”
Peste trei zile, Socrate dormea întins pe 

canapea. Sub capul lui era miros de tipar. Le 
premier homme, în ediție Gallimard, avea 
cerneala neuscată. Din sufragerie, Catherine 
vorbea la telefon:

„M-a născut la Paris, dar urăsc Parisul. Aici 
sunt Catherine, oriunde altundeva sunt mai întâi 
fiica lui Camus. Veniți aici, dacă vreți, să vorbim 
ca oamenii. Grădina e superbă.”
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16 octombrie 1957

Data din calendar pare să mă privească com-
plice și de asta cred că mă și pun pe scris. Am 
prea multe lucruri în șantier, iar proiectul la care 
lucrez - o tentativă de recuperare a trecutului 
personal - îmi pare fără mari șanse de succes. 
Îmi lipesc fix aceste pagini de jurnal care să mă 
poarte înapoi. Mi-am dat seama prea târziu că 
învățătorul Germain avea dreptate: a scrie des-
pre tine aici și acum este, poate, cel mai dificil 
lucru. Derapajele tind să apară mereu, iar toate 
începuturile mele de filosofare în abstract simt 
că nu au unde să mă mai ducă. Încerc să-mi caut 
propria voce și mă întreb dacă nu e asta doar 
vreun moft literar sau vreo pierdere de timp ca 
multe altele.  

În timp ce notez aceste rânduri, cafeaua se 
răcește pe birou, asta dacă a mai rămas vreun 
pic după ce am sorbit din ea cu îndrăzneală. Văd 
primul pachet de Gauloises al zilei ce se apropie 
deja de final și mă întreb: când, oare, îmi va trece 
această letargie idioată? Trebuie să mă repun pe 
scris, iar gândul că tot ce mai am prin sertare 
sunt doar munți de ștersături, foi pierdute prin 
baruri și cafenele, mape cu schițe literare sau 
șervețele cu idei de două rânduri – aici, trebuie 
să recunosc, cred că am exagerat sau, cel puțin, 
am făcut un gest de-o aroganță nepermisă – nu 
mă ajută foarte mult. Mi se pare tot mai greu să 
dedic timp unei singure idei, unei singure pagini 
pe care să scriu rând după rând, chiar știind că 
voi tăia mare parte din tot ce am scris. La ce 
bun toată maculatura asta când oricum cel mai 
aproape de ce mi-am propus am fost la început. 
Sunt tot mai convins și cred că și scrisul, ase-
menea oricărei profesii, duce până la urmă în 
monotonie. Sau, mai bine zis, la o monotonie în 
care ajungi să scrii a cincea oară aceeași idee de 
succes. Atunci, că vrei sau nu, îl păcălești pe cel 
ce scrutează rafturile librăriilor după propriul 
tău nume, mai bine zis după renumele pe care 
ți l-ai construit și după titlurile premiilor literare 
scrise cu litere argintii pe supracoperte – ajungi 
să vinzi prin pierdere de timp și energie risipită. 
În fine. La fel de bine, simt că poți să ajungi la 

Premiul întâi

Ioan Suhov
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o anumită vârstă; o vârstă, o durată de folosire, 
o perioadă de timp după care fie te retragi încet, 
fie mai speri încă amarnic.

Mă uit pe geam. Ce mai e de zis? Aș putea 
să notez minut cu minut cum fiecare zgomot al 
casei în care mă aflu îmi devine tot mai famili-
ar. Ne obișnuim cu orice și ajungem să nu mai 
auzim, de fapt, nimic.  

Se aud pași: mereu aceleași zgomote lipsite 
de sens, mereu așteptarea ca ușa să se deschidă 
fără ca K. să uite să bată. Urăsc când sunt de-
ranjat fără să fiu prevenit – poate revin cândva 
la ideea asta; sper ca tentativa de azi să aibă 
nu doar un scop antropologic sau social pentru 
cine știe ce student de mâna a șaptea ce se va 
interesa cândva de viața lui Albert Camus, dar 
mai ales un scop concret: să revin cândva la fix 
acest moment. Poate atunci când voi dezvolta al 
doilea volum la care momentan doar pot să sper.

Revenind: deși i-am spus de zeci de ori că 
un astfel de gest nu o costă nimic, K. intră (din 
nou!) fără preaviz. Mișcările ei bine coordonate 
și înfipte mă scot din minți mai ales când îi repet 
că o bătaie scurtă-n ușă i-ar oferi poate chiar 
admirația mea nemărginită. Sau măcar ceva pe-
aproape. Nu doar că nu a bătut la ușă, dar are un 
zâmbet ce mă scoate repede din starea pe care 
cu greu am reușit s-o mai câștig după ultimele 
săptămâni petrecute acasă. O rog să mă lase să 
termin pagina, dar insistă.

....
Cititorul ar putea foarte ușor să pună în co-

nexiune data deloc întâmplătoare în care Albert 
Camus, absolut întâmplător, a ales să scrie un 
jurnal sub forma unui decupaj de mărturii (în 

mare parte proprii, putem spune). La fel de bine, 
cititorul poate să fie contrariat cu privire la cine 
este K., de ce mereu apare un K. în diferite texte 
literare sau de ce Camus pare să scrie de parcă 
tocmai a terminat un curs de creative-writing 
făcut înainte de vreme, înainte ca în corporațiile 
din vreo capitală est-europeană – Bucharest, 
Budapest, Belgradest (?) – să apară tot felul de 
traineri ce te-nvață cum să scrii unic, creativ, 
original, independent, singur, apăsat, motivat, 
necenzurat, în felul tău, util șamd. Similar, de 
ce dumnezeu Camus trebuie neapărat să fumeze 
ca trenul și de ce nu a știut el, oare, cum va fi 
dat bătăi de cap tribunalului din Montpellier, 
undeva după anul 2000, când nu se mai știe ce 
lege-decret sau cum or mai numi-o francezii 
interzicea apariția țigaretelor în fotografii cu 
personaje istorice celebre. Evident, pentru ca 
publicul să nu simtă asta ca fiind cool și la modă. 
În fine, cititorul poate să  mai fie revoltat, asta 
dacă mușcă momeala pe care Camus o aruncă 
cu decupajul său jurnalier, știind că proiectul 
la care Camus se gândește va fi întrerupt brusc 
într-o dimineața tâmpită de 4 ianuarie când vite-când vite-
za excesivă – vreo 180 de kilometri la bord - sau 
carosabilul umed sau vreun defect de fabricație 
sau KGB-ul (dacă e să ne luăm după Academia 
Wikipedia), oricare dintre ele sau toate la un loc, 
vor pune punct unui proiect ce se anunța pe cât 
de grandios și de distinct, pe atât de radical din 
punct de vedere politic și de interesant.

...
K. intră în fugă cu vocea tremurândă și îmi 

întinde o bucată de hârtie anvelopată oficial 
într-un plic ce pare să coste mai mult decât 



am
fi
tr

io
n 

3-
4 

/ 
20

20

46

toate țigările pe care le fumasem azi. Nu îmi 
amintesc când am început să fumez, dar știu 
că fără acest gest sângele mi se adună rapid, 
parcă undeva în frunte, și la cel mai mic lucru 
ce mă deranjează, fie asta doar și ca impresie, 
explodez. Noroc pentru K. – abia mi-am aprins 
o țigară. Tac și o privesc în liniște. Notez aceste 
rânduri fix când privirea sa exasperată pare să 
spună: „O forțezi deja și nimic nu mă oprește 
să plec!”. Chiar, oare de ce?

Iau plicul și, mașinal, notez aici că l-am pri-
mit. Chestia asta nu pare să meargă, dar îmi pare 
veridică și va fi, cel mai probabil, utilă. [Aici se 
află o pată ilizibilă de cerneală amestecată cu 
scrum de la o Gauloises albastră, pată ce, sur-
prinzător, nu afectează decât o singură pagină 
și nu a cariat în profunzime.] Așa ceva nu putea 
să apară decât ca o reacție a sorții, decât ca vreun 
complot ascuns al vreunei societăți secrete ce a 
persuadat o întreagă comisie și o întreagă lume 
intelectuală sau așa ceva... Nu poate să apară 
decât atunci când [Problema se repetă și aici.].

Vestea mă bucură pe cât mă pune și mai 
mult pe gânduri. Pe de-o parte ar fi jenant să 
neg, fie și într-un jurnal pe care nu-mi propun 
să-l dau spre publicare (deși, îmi e clar că, de-
acum încolo și facturile la telefon pesemne că 
vor ajunge obiect de licitație) că nu sunt sincer 
bucuros de veste și, pe de altă parte, gândul că 
premiul acesta nu e doar vreun premiu al unei 
societăți literare de bonomi sau liceeni, ci un 
premiu cu o însemnătate crucială, ambele îmi 
dau o stare ciudată. 

Acum, fix acum când scriu aceste rânduri, 
mă simt tot mai departe; încerc să o întreb pe 

K. ce crede, dar cuvintele îmi ies tot mai greu, 
propozițiile se leagă ciudat, iar în scris mi se 
pare că scriu așa cum nu am scris vreodată. Simt 
că tot ce mai pot să zic este doar sec, este doar 
ceva ce a fost spus și comentat deja, ceva ce nu 
va fi niciodată trăit și va ajunge un biet fragment 
reprodus în manuale sau pe la niște examene de 
grad. Gândurile îmi zboară în Algeria; mă gân-
desc la mama, mă gândesc la domnul Germain 
și știu că pentru ei doi și poate pentru nimeni 
altcineva, acest premiu ar trebui să mă bucure. 
Mă gândesc la zilele caniculare în care mama 
slugărea peste tot, ca și cum nimic pe lume nu 
o putea opri, sau la serile când domnul Germa-
in putea prea bine să-și rotunjească veniturile 
chemând copii de prin familiile de bine în locul 
sărăntocilor pe care el îi alegea să îi ajute să 
intre la liceu. Poate că în lumea în care am ajuns 
să trăiesc, în această lume a intelectualilor și-a 
conferințelor politice, în această lume ce a văzut 
intelectuali de nume – mulți dintre ei poate chiar 
amici și foști amici -, un premiu ca acesta nu îmi 
va aduce decât multa ranchiună, mult neadevăr 
și multe interviuri răsuflate cu jurnaliști trimiși 
fără să mă fi citit măcar în tren, pe fugă. Dar, 
pentru ei doi, simt că asta e dovada pe care pro-
babil că o așteptau de-atâta timp: eforturile lor 
[O bucată de hârtie este ruptă, dar pierderea 
sa nu pare să afecteze sensul general al textului 
după cum se poate observa.] așa cum fiecare 
dintre noi trebuie să-și stabilească singur scopul: 
fie el [Idem]. Dacă nu, șansele să ajungi la final, 
șansele să descoperi că mai există lucruri sim-
ple, multe dintre ele poate chiar banale, lucruri 
pe care de obicei nici nu le mai poți observa la 
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o primă vedere, sunt minime. Simt o bucurie de 
a trăi așa cum nu am mai simțit demult și știu că 
dacă premiul ăsta are vreun sens să fie dat unui 
scriitor de nici cincizeci de ani, când nume mari 
stau ignorate, asta este doar ca un angajament, o 
promisiune că acesta va continua ce-a început. 
Să fim serioși! Malraux îl merita cu mult mai 
mult. Trebuie să-i scriu urgent și-i spun lui K. 
să pregătească telefonul.

În tot acest timp, K. mă privea complice și 
pesemne că modul în care scriu, aproape mâz-ă modul în care scriu, aproape mâz- modul în care scriu, aproape mâz-
gălind, o amuză teribil. Nu cred că se aștepta 
la această întorsătură de situație a zilei, așa 
cum nu cred că atunci când m-a cunoscut cre-
dea vreodată că vom ajunge să fim împreună 
aici. Îmi e dor de Algeria natală așa cum lui K. 
cred că-i e dor de primele zile când abia dacă 

schimbam câteva vorbe și când nu îndrăzneam 
să rămânem singuri mai mult de câteva minute. 
Amândoi avem un dor nemărginit de vremurile 
când totul ne era încă necunoscut, astfel că sper 
ca azi să fie, totuși, doar o zi banală. O zi trăită 
ca oricine altcineva, ca orice cuplu ce se-ascun-
de-n banlieu, ca orice bărbat infidel și ca orice 
femeie infidelă ce aleg să se vadă retrași și, cel 
puțin de-acum încolo, departe de ochii presei ce 
caută scriitori morali și scriitoare, mame și tați 
ireproșabili și genii în spatele mașinii. 

Afară începe să se înnoreze. Cafeneaua din 
colț sigur rămâne deschisă până mai târziu, in-
diferent de vreme, îmi spune K. Sper ca într-o zi 
să pot să mai revin aici. Până atunci, K. [Restul 
textului pare să fi fost decupat cu o forfecuță 
ținută neatent]. 

...
Carnetul în care Camus își notase relatarea 

de față poate fi consultat la Paris, pe Rue de la 
Lande, nr. 158, Sala de Expoziții «L’Atelier», 
iar programul său cu publicul este disponibil 
online. Vă mulțumim pentru că ați descărcat 
această copie de text susținând astfel Fundația 
Camus în cercetările sale cu privire la textele 
pierdute scrise de Albert Camus. Nu uitați 
că puteți oricând contribui fie prin PayPal, 
fie abonându-vă prin Patreon la cele mai noi 
publicații, știri, zvonuri și conținut inedit, pre-
zentat în exclusivitate abonaților. Abonamentele 
încep de la doar 3 euro pe lună și sunt disponi-
bile atât pentru (...).

(Sfârșit)
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I. 
Este firesc 

să te întrebi „de 
ce s-a oprit is-
toria acum?” și 
unde a trebuit 
să se greșească 
pen t ru  a  s e 
ajunge în acest 
repaos cultural. 
În același timp, 
nu rămâne de-
cât să specu-
lăm la ceea ce 
vor cristaliza 
urmașii noștri 
a tunc i  când 
timpul se va 

întoarce la rutina lui. Rămâne să speculăm la 
modul în care prezentul viitor se va perpetua 
în mentalul fiilor și nepoților prietenilor noștri 
care acum pășesc cu frică prin prezentul actual 
și crunt (dacă acești oameni vor exista cu ade-
vărat).

II. 
Acum câteva clipe, am decis cu toții să pășim 

în această mare arenă de beton și să ne ocupăm 

locurile rezervate în sală pentru a lua parte la 
un meci de box. Pugiliștii s-au antrenat, fieca-
re după propria-i învățătură, iar acum a venit 
momentul decisiv – acel moment care ar putea 
demonstra cât de plin și de dinamic este timpul 
în sinea lui. Unul dintre ei lovește cu stânga, 
altul apără cu dreapta. Lumea se îmbulzește 
la ghișeul casei de pariuri, iar doamna care 
încasează banii pentru biletele magice nu mai 
poate face față. Sacerdoții omniscienți încep 
să recite versurile sacre pe care le-au studiat și 
le-au învățat cu frică și respect: „nu-l va bate 
niciodată, nu vezi cât de slăbănog e?”, „este in-
credibil să poți spera că acel băiat va câștiga prin 
knockout”. Runda a douăsprezecea - atleților li 
se clatină picioarele, genunchii sunt slabi, iar 
în ochii lor se citește ura reciprocă. Vânătăile 
și tăieturile devin trăsăturile predominante 
ale chipurilor lor, iar protezele și protecțiile 
omologate devin deja redundante.

Soarta tuturor sufletelor a fost decisă prin-
tr-un croșeu de dreapta. Femeia de la ghișeul 
casei de pariuri împarte câștigurile jumătății 
norocoase din cler. „Sabotaj! Scamatorii”, stri-
gă cealaltă parte de cler. Unii ca mine ar putea 
spune că aceștia sunt îndreptățiți, dar este prea 
târziu să strigăm și să atacăm cu mult timp după 

Dan Andrei Năfureanu

12 iunie 1940
...el recunoaște semnul unei întreruperi mesianice a celor ce se întâmplă, altfel spus, 

a unei șanse revoluționare în lupta pentru trecutul asuprit.
Walter Benjamin,

Despre conceptul de istorie
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ce momentul oportun este deja dus, vid și caduc. 
A venit momentul să ne îndreptăm, unii supărați, 
alții fericiți, către casele noastre. Unii pleacă 
spre apartamentele lor burgheze, alții în exil. 

Acel fragment de timp prin care se putea 
strecura Mesia, acea scânteie care putea aprinde 
focul revoluției, acel upercut de stânga acum par 
slabe. Nu îmi imaginez dacă cei ce calculează 
cotele de câștig ne-au mințit sau dacă noi am 
fost prea orbi atunci când ne-am aruncat banii 
pariind pe apărătorul trecutului asuprit. Poate că 
intenția lui nu a fost de a îl apăra, până la urmă. 
Deși s-au citit, s-au spus și s-au scris multe 
despre intențiile sale, cealaltă jumătate din cler 
s-ar putea să fi avut dreptate.

Includ prea multe variabile, iar gândul nu 
mi-e limpede. Pronosticul se arată favorabil 
nouă pentru anul următor. Până atunci, nu ne 
vom mai întreba „ce ar face Spartacus?”, ci 
vom planifica fiecare mișcare cu precizie. Până 
atunci, trebuie să ne antrenăm, să privim lucid 
situația și să ne mobilizăm ca atare. Când ne 
vom strânge din nou laolaltă în acea arenă de 
beton, în a douăsprezecea rundă, poate croșeul 
victorios va avea altă culoare, iar momentul 
în care Mesia se va materializa în fața ochilor 
istoriei și va apăra trecutul asuprit va veni odată 
pentru totdeauna, închizând capitolul intitulat 
„istoria civilizației”. Atunci vom fi fericiți.

III. 
În exil mă aflu și eu, alături de oamenii mei 

dragi, dar chinul este că nu știu unde se află 
fiecare. Unii poate deja străbat Atlanticul, alții 
poate s-au întâlnit deja cu Lady Liberty, iar 
alții poate că n-au reușit să ajungă la Paris. Știu 
că mă rog în fiecare seară pentru ei și știu că 

rugămințile mele sunt auzite. Știu că prietenii 
mei vor avea un drum fără obstacole prea mari și 
că vor putea să ajungă în acel loc făgăduit, unde 
să-și scrie articolele, eseurile și tratatele. Ce nu 
știu, sau cel puțin față de ce am dubii, e dacă va 
exista momentul în care va mai avea rost. N-am 
mai reușit să scriu nici măcar o idee pentru Ar-
cade, iar ultimul gând scris a fost înregistrat în 
ianuarie. Acum e iulie – răcoros pentru o seară 
de vară, sincer să fiu. Parcă și Parisul știe ce se 
va întâmpla curând. Eu și Dora plecăm mâine 
spre Portugalia, iar acolo vremea pare a fi opti-
mistă. Curenții oceanului aduc vești bune pentru 
oameni ca mine, pe când vântul continental 
îți umple oasele cu frig. Bagajele sunt făcute, 
iar grupul nostru de apatrizi ne așteaptă mâine 
dimineață să plecăm. Dora cred că doarme sau 
cel puțin se preface de dragul meu. Vizele sunt 
în buzunarul de la jachetă. Teddy și Max s-au 
instalat deja la New York, poate îmi voi găsi un 
loc la ei la Institut.

IV. 
Atunci când violența devine religie de stat 

li se face instructaj mașinăriilor criminale 
- „ucideți comunitatea x”. Mișcările mecani-
ce, ligamentele bine unse cu ulei ale fiarelor 
metalice și sunetele de mitraliere sunt peisaje 
zilnice pe care le vezi mergând la băcan sâmbătă 
dimineață sau făcând omletă pentru familia ta. 
Problema e că în jurul acestui „x” se va juca un 
dans continuu, atâta timp cât enoriașii se vor 
închina și se vor împărtăși cu trupul și sângele 
ștabului. Azi suntem o comunitate, mâine va fi 
alta – scopul este menținerea urii ca principiu 
transcendent și propagarea dreptății lor, indife- propagarea dreptății lor, indife-
rent de persoana pe care o vânează. 
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Zâmbetul lui Dumnezeu

La naștere
Îngerul m-a întrebat
cum vreau să trăiesc,

Încătușat într-o lacrimă
sau

Prizonier într-o umbră.
Și i-am răspuns țipând

într-o limbă necunoscută,
pe care numai Dumnezeu a înțeles-o,

Și mi-a dat voie să trăiesc,
smerit la umbra unei lacrimi

și mirat în lacrima unei umbre. Și spinii 
suspină

Doamne, de dorul tău, am trecut
pe lângă propriu-mi suflet

și nu l-am recunoscut -
îmi părea... o vedenie,

o vedenie rătăcită printre spini,
printre spinii ce suspină pe fruntea Ta!

Vremelnic însoțitor, dă-mi voie 
să-ți fiu

Înlăuntrul fiecărui anotimp
dragostea e o mântuire definitivă!

Lângă tine, străino,
în preajma ta, femeie,

fericirea este o scurtă beție,
și iubirea - o suferință continuă.

Doamnă, înlăuntrul fiecărui cuvânt,
(de primăvară înverzit, de vară înflorit,

de toamnă pârguit, de iarnă izbăvit),
vremelnic însoțitor, dă-mi voie să-ți fiu.

Dorin Raescu - Traficantul de umbre

(Avanpremieră editorială)
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Tratament cu îngeri

Pentru că iubim cerul,
și eu, și Doamna Doctor,

credem în aripi
și îngeri

răzvrătiți întru dragoste.
Pentru că iubim împreună văzduhul,

și eu, și Doamna Doctor,
credem în dragostea lină

a îngerilor nesfârșiți
și în zbenguiala lor albastră,

neatinsă de zoaie,
crampe, invidii, noroaie.

Pentru că iubim deopotrivă zborul,
Doamna Doctor mi-a dat voie

să-i privesc sufletul, neliniștea, adâncul,
și-am văzut gândul, aripa, îngerul,

duhul, cuvântul, vântul...

Pasărea de gardă

Aș vrea să fiu o pasăre fără contur, 
nedefinită,

pe linia orizontului din ochii tăi,
uneori verzi,

schimbători ca sensul vântului la munte;
Aș vrea să fiu, de zi și de noapte,

paznic statornic la stoluri de păsări
nemuritoare, nemaivăzute,
neistovite păsări-floare.

Corabia lui Ulise

Iubesc atât de mult Cerul
încât

sunt - din ce în ce - mai neatent
la răutățile de pe Pământ

și trec
precum un cântec legat de catarg.

Traficantul de umbre

Traficantul de umbre
vinde și cumpără penumbre:

albe, galbene, albastre... de toate culo-
rile,

pentru toate gusturile,
gusturi serioase, fistichii, dubioase...

Traficantul de umbre
cumpără și vinde umbre:

maronii, arămii, cenușii... de toate 
nuanțele,

pentru toate gusturile,
gusturi pretențioase, indecise, 

țâfnoase...
Traficantul de umbre

- până la urmă -
a fost prins într-o penumbră,

- în penumbra unei cărți de poezii -
deghizat într-un vis

vișiniu, sângeriu, auriu.
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Elegia așteptării

Străino, lunatica mea făptură,
sânt sufocat de bucuria

că s-ar putea să exiști și nu știu
dacă e de bine sau de rău.

Femeie a Lunii, nu-mi răspunde tăcând!
Destramă nerăbdarea pe câmpii imagi-

nare,
unde fluturii nu au culoare,
florile nu mai miros a floare
și graurii nu pot să zboare.

Doamnă, împovărat de îndoiala
că s-ar putea să nu exiști,
te aștept să-mi fii femeie,

chiar dacă ochii îți sunt triști.

Fără zăgazuri, fără opreliști

Așteptarea, precum un bețigaș chine-
zesc,

ciudat mirositor, a ars până la capăt.
Răbdarea, ca un armăsar nărăvaș,

a rupt hamurile și-a dispărut
în pădurea făgăduinței fără sfârșit,
din care nu s-a mai întors niciodată.

Îndoiala, precum un petec de zăpadă,
pe versantul de nord al văii nevăzute,

s-a topit la gândul că vei veni.
La final, sufletul meu,

fără zăgazuri, fără opreliști,
ca o cetate răvășită de nerăbdare,

se predă ție,

fără luptă, fără întrebări,
în liniște, în șoaptă, în tăcere.

Cu dragoste!

Scrisoare de dragoste timidă

Femeie subțire, precum tulpina florii de 
mai,

spune-mi tu, unde ne sunt sufletele?
Ce s-a ales de timidele noastre nădejdi,

de timidele noastre priviri,
de timidele noastre săruturi,

de timidele noastre atingeri de mâini,
de ipotetica noastră fericire?

Eu nu cred că am pierdut, din nimic,
ceea ce nici măcar nu am avut;

eu nu cred că tu ai fost o părere
și între noi s-a petrecut doar un vis;
eu nu cred că iluzia ne-a luat mințile

și iubim ființe ce nu există.
Crede-mă, doamnă, suntem vii,

și mâine, poimâine, într-o zi... cândva,
- cât se poate de concret -
ne vom mângâia pe tâmple,

și, din timidele noastre îmbrățișări
vom zămisli râuri de lacrimi și sânge.

Flori, cârciumi și femei

Astăzi, iubito, sânt beat - extaziat -
și mă învârt fericit, încâlcit,
precum un satelit artificial,

în jurul chipului tău închipuit.
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Astăzi, iubito, sânt turmentat - sofisti-
cat -

și gândurile îmi vibrează, gravitează,
precum un satelit natural - nedescope-

rit -
în jurul fermecatei tale frunți.

Astăzi, iubito, sânt troscănit - împlinit -
și sărut florile de-a-valma,
în bodega plină cu femei

a poetului Esenin Serghei.
Dimineața, iubito, sânt mahmur - chiaun 

-
sufletul e singur, stingher,
rana e deschisă, adâncă,

și sudui - fără motiv - astrele printre 
sughițuri.

Pastel în stare de ebrietate

Plină de-o lume pestriță,
cârciuma de cartier <La băieții de elită>

încet, constant și sigur se scufundă,
precum Luna - de la Nord la Sud -

în valuri de ieftin alcool.
Rând pe rând se îneacă,
în băuturi contrafăcute,

bărbați încornorați de neveste,
soții îmbrobodite de consorți,

muieri dolofane, mofluze, obtuze, con-
fuze,

masculi de doi bani,
obosiți de șapte cuvinte și nouă pahare,

femei de moravuri ușoare, bizare,

filozofi de trei parale, curve cu 
pretenții fine

și vocabularul scurt, mai scurt ca 
rochița,

golănași de duzină, birjari, gunoieri, 
boschetari,

neveste părăsite, țâfnoase, arțăgoase,
țațe zbârcite, pofticioase, curioase,
cu toții niște oropsiți ai întâmplării.

La birtul vesel din cartier, pe mai multe 
voci,

bețivii de elită cântă cât e ziua de 
lungă:

Viață, viață, te consum!
Viață, viață, te supun!

Viață, viață, te fac scrum!
Viață, viață, nu mai am nimic să-ți spun!

Vicius alcoolicus, populus felice!

(Din vol. Traficantul de umbre
în curs de apariție

la  Editura Ecko Print)
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De-a hibernarea
 
Nu mă vindec niciodată de zbor
Adorm unde ploaia stă în așteptare
Are gustul albastru de cer
Apă cu sare
Evadează! Vino în ochiul meu deschis 
Iubitul meu ce locuiești în mare!
Acolo își ascunsese pofta de vis

Și uitase de mult să zboare
Intrase într-o scoică și s-a piedut
Ascultând vocea balenei albe
Cu peștele spadă joacă barbut
Cu calul de mare joacă șah
Când pisica se linge pe labe
Niciodată nu o să vina în mare iarna
Sarea îi va topi fulgul albatros
Iubitul meu și-a găsit sirena
Și împreună hibernează anxios.
  
Dus-întors

Cu un câine după mine hoinăresc
Negre vreascuri trosnesc pe urmă
Vreau să-l duc în pădure  să îl părăsesc
Și el mă ține de mână

Îmi intră frigul în oase
Mâna îmi tremură pe o țigară
Și tremur în hainele groase
Mai rău ca o fiară

Toate frigurile se strâng într-o cruce
Luna lupului încă veghează
Urletul haitei se aude în răscruce
Trupul în colți ascuțiți sfâșiat 
sângerează

Angela Idita - Întâlniri din off
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Sarea din sânge se strânge
Și îmi face inima cât un pumn
Câinele din mine plânge
Și mă întoarce din drum

Zău 

Casă la munte, casă la mare
Casă în pat lângă mine
Și alte case au fost făcute
Până în insulele Filipine

Acum aș vrea o casă nouă
Mă sfătuiesc cu un copac
Aș invita păsări și stele
Cu fără griji la noi pe cap

Le-aș da cafea cu lingurița
Aș aduce și prieteni angelici
Cu ei aș fuma smirnă și mirt
Ca niște,zău, evanghelici
  
Spărtură

E o liniște cât tot satul
S-ar auzi și musca la arat
La cârciumă de gard rezemat
Câțiva țărani beau surogat

Totuși această liniște e spartă
De un țârâit la babe-n buzunare
Scot celularul, îl duc sub basmale la 
ureche
Și vorbesc tare, foarte tare.

Poveste de luni

Stau la fereastră și-mi imaginez
Cum ar fi dacă aș fi un râu
Cu pește, cu alge ecosez
Cu pietre cu tot străveziu

Este luni și vreau să curg adulmecând
În umbroasa salcie pe mal
Răsturnându-mi trupul în prund
Fredonând o partitură cristal

Mă mai prinde de brațe un sat
Să își spele adormit existența
Îl prefac dintr-o dată regat
Și îmi duc mai departe tandrețea

Îmi imaginez o casă depusă de pești
În malul din dreapta mea rădăcini
Cu ouă în cerc spun povești
Cum ar fi aceasta de luni

Ratare

O să pun viața într-o pendulă
Să lovească în pereți în fiecare zi
Ore în cascadă să curgă, secundă
Cu pulsul fixat pe a fi

Arterele mi-au devenit străzi 
suspendate
Si niciodată nu cad
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Trupu-i fixat matematic înte coaste
Și sângele îmi ține de cald

Sunt atâtea lucruri ce nu le pot mișca 
Regizate și scrise deodată
Doar cercuri de fum se ridică deasupra 
mea
Și cade din ceruri ziua ratată.

Noaptea de sus

Noaptea clipea rar în negura ei șoptind
Să îi țin în palme luna plină
Să nu își uite drumul către casă venind
Să bea apă din fântână

Își strânsese tăcerea într-o carte 
Rămasă necitită, ca idee...
De teamă să nu i se șteargă scrisul 
Sau să-l împrăștie hai-hui în Lactee

La apus își sărutase ziua pe mână
Să se desprindă de mal lotcă nouă
Călătorind mereu și la fel spre lună
Bea apă de jos și o lasă să plouă

Curiozitatea lui

Aș vrea să știu dacă poți dormi cu mine
doar o noapte veșnică cu întuneric în vene
în geamuri să bată tenebre
și în prag să urle un câine 
să mă dezmierzi cu cireșe pe buze

și apoi să plângi cu rouă pe frunze
să vorbești arabă
și să jucăm o babă-oarbă
Dar tu întârzii pe calea ferată
într-un marfar, Domniță ferecată!

Salt 

Își întinsese penele în infinit
Zburând orgolios în lumină
Legănat pe un nour uimit 
Săltând înspre lună de-plină

Somnambul își ascunde sub pene 
Rănile nevindecate de mult
Astrul – imperiul de oriunde
Îl prinse în fine de gât

Ochiul citește speculativ și atent
Retina plânge nebună
Corbul se duce pleșuv și rănit
Să-și facă cuibul pe lună

De atunci dansează infinit 
În propriu-i salt mistuit

Ramonei

Urcam scările către pian
Cu mâinile’ncleștate în uverturi
Descoperindu-ți noaptea albă la geam 
Cu luna mai nouă în Mercur-i
Explozia înstelată căzuse din turn
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Făcând poduri de piatră pe drum 
Și fetele vin taciturn
La poarta mea dintr-un cătun

Uite, se lasă noaptea în sat
În de veghere foșnește patul
La poartă un semn ți-am lăsat
Să intri domniță, te-așteaptă păcatul

Luna plină închide ochii căprui
Tristețile trezite revin
Gura ta sângerie ca macii din grui
Mai bea dintr-o sticlă de vin

Îmi cântă difuz și confuz Dylan
Rimele îmi sparg imina de catran
Ramona-mi șoptea un poem pentru pian
Și mâinile ne tremurau simultan

Frig cu blues 

Era iarnă lângă mine, în casa mea
Intrase în lemnele crude, pădurea suspina
Îmi scârțâie și-acum picioarele pe 
zăpadă
Și gerul mă strânge 
Din trupul meu un cal fuge după jăratec
Ca-n basm
Și se întoarce apoi în frigul din sânge
 
Îmi scârțâie picioarele pe omăt
Fața roșie plesnește de rece
Mă întorc către foc și mâinile-mi frământ

Să le fac păsări ce nu vor să plece
Castelul rămas în fum și ceață
Semeț ca în sine 
Își scoate ecoul de gheață
Să danseze blues cu mine
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Nicio carte din Vechiul Testament nu a stârnit 
atâtea comentarii, polemici, filosofări, literaturi-
zări, plasticizări, cât cele două pagini din Geneză 
(Cap. III), acelea privitoare la facerea primului 
cuplu uman și la „căderea în păcat” a lui.

Mitul lui Adam se întâlnește prin similaritatea 
sa tematică în diverse culturi arhaice, unele pre-
adamice, însă fără a i se fi accentuat simbolul cel 
„păcătos” așa cum l-au „văzut” (punct ochit, punct 
lovit) autorii Bibliei iudeo-creștine. E de întrebat 
și de răspuns: de ce autorii și editorii biblici au 

ținut să prefațeze cartea religiei și istoriei popo-
rului evreu cu o mitogeneză împrumutată dar şi 
contrafăcută? Unii exegeți spun că era la modă un 
asemenea prolog analog oricărei cosmogonii sau 
teogonii. Rămâne de văzut de ce și cum s-a con-
vertit/introvertit/pervertit simbolistica acestui mit 
peste veacuri. Poate că lui Adam turma i-ar fi pier-
dut urma dacă noua religie – creștinismul – nu i-ar 
fi tabuizat, consecvent și concludent, în emergența 
sa, simbolul. De aici și necontenitele exegeze, încă 
și astăzi, prea mulți „adamologi” întârzâind asu-

pra acestui simbol, de aceea ambiguent, al 
cuplului uman primordial. Celelalte religii, 
monoteiste sau politeiste, nu au canonizat 
mitul, chiar dacă fac vorbire invocând 
tradiții, ritualuri despre „păcatul originar” 
(sintagmă a Părinților Bisericii creștine), 
deseori însă ironic sau en passant. Dar 
şi religiosul veterotestamentar redă mitul 
adamic cam expeditiv, aproape ocazional, 
întrucât acest mit nu aparținea memoriei 
locale, fusese extrapolat din bogata mi-
tografie mesopotamiană, din care autorii 
(nu Moise) mai preluaseră de la sumerieni 
Potopul lui Noe și Proverbele. Nici în vi-
ziunile profeților veterotestamentari nu se 
observă tabuizarea păcatului strămoșesc. 

Ileana Roman

De ce am rămas cu mărul lui Adam în gât
Vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu

cunoscând binele și răul
Șarpele
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Iată ce spunea Iezechiel: „Cuvântul Domnului 
mi-a vorbit astfel: «Pentru ce spuneți voi zicătoa-
rea aceasta în țara lui Israel: Părinții au mâncat 
aguridă și copiilor li se strepezesc dinții? Pe viața 
Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea 
prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel [...]. 
Sufletul care păcătuiește, acela va muri [...]. Dar 
dacă cel mai rău se întoarce de la răutatea lui și 
face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu 
[...]. Căci eu nu doresc moartea păcătosului, ci 
îndreptarea lui». Asemenea fraze lucide, raționale, 
se întâlnesc și la ceilalți profeți (Ieremia, Ioel, 
Osea, Daniel, Omos) întorși din exilul babilonian 
când și Iahve se arăta milostiv față de poporul său 
urgisit: la toți „le voi ierta nelegiuirea și nu-mi 
voi mai aduce aminte de păcatele lor! (Ieremia 
31,34). În discursurile profeților nu apărea numele 
Adam, înțelepții ebrei descoperiseră dimensiunea 
existenței umane în raport direct, dialogal cu uni-
cul Dumnezeu, revelat lor bun și rău, răzbunător, 
iertător și iubitor, asemeni omului. 

Motivația păcatului adamic a căpătat conotații, 
desigur și escatologice, la autorii Noului Testa-
ment - cartea din care s-a născut creștinismul. Ii-
sus, fiul lui Dumnezeu și al omului, era considerat 
noul Adam, născut (nu făcut) pentru o lume nouă, 
pentru un Nou Legământ. Adam cel vechi fusese 
făcut din materie amorfă (humus), inferioară, pe 
când Iisus se născuse din spirit dumnezeiesc și 
materie umană, rolul său mesianic fiind de a răs-
cumpăra, de a mântui, de a elibera omenirea din 
robia sau din ispita păcatului primordial care la 
rându-i a generat celelalte păcate. Înainte de a se 
întoarce la Tatăl ceresc, Iisus a suferit omenește și 
a murit pentru a omorî moartea omului sau păca-
tele omenității, începând cu păcatul primului om. 

Iisus l-a absolvit și l-a spiritualizat pe Adam pen-
tru slavă, adică a împăcat pe Dumnezeu cu prima 
sa creatură terestră și greșelnică, astfel  anihilând 
și „păcatul originar”. Și numai prin iubire se poate 
rezolva orice. Totuși, apostolii Mântuitorului și 
ceilalți bisericoși creștini de atunci și necontenit 
până astăzi, au „reînviat” păcatul adamic: „Pre-
cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume 
și prin păcat moartea, tot așa moartea a trecut la 
toți oamenii prin acela prin care toți au păcătuit”. 
Astfel grăit-a Apostolul Pavel în misiunea sa 
evanghelică celor ce voiau sau nu să se creștineze 
(vezi Rom. 5-12).

Însă pe drept, ispita fructului oprit (cu sau fără 
păcat) sau ispita dorinței de cunoaștere a rămas 
temă fundamentală a mitului adamic, temă ce n-a 
avut odihnă în cele două milenii de după Hristos. 
Se cuvine să punem faţă la faţă ambele sensuri 
ale mitogenezei biblice.

Hermeneutica textului: Dumnezeu a făcut mai 
întâi cerurile (la plural) și pământul, apele, peștii, 
păsările, vitele, fiarele, apoi a zis: Să facem om 
după chipul Nostru, după asemănarea Noastră, 
adică și a îngerilor săi, entități celeste. Pe om l-a 
făcut din pământ, „i-a suflat în nări” și l-a așezat 
într-o grădină frumoasă din Eden (pustiu, în limba 
akkadiană) poruncindu-i: Poți să mănânci după 
plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul 
cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci 
în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. 
Mai târziu, Dumnezeu a zis: Nu e bine ca omul să 
fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru 
el. Și pe când omul dormea, Dumnezeu i-a luat 
o coastă din care „a meșterit o femeie și a dus-o 
la om”. 

Eva (nume ebraic – viață) s-a dovedit mai 
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curioasă și mai netemătoare față de porunca 
Domnului. Ea a gustat din fructul oprit, apoi i-a 
dat și lui Adam să guste. Au simțit că e bun și „li 
s-au deschis ochii”. Rușinându-se că erau goi, 
și-au acoperit sexele cu niște frunze de smochin. 
Iar Domnul, care, firește, văzuse totul, a zis către 
îngerii săi: Iată că omul a ajuns ca unul dintre Noi, 
cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm acum, 
ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul 
vieții și să trăiască în veci. A urmat izgonirea celor 
doi oameni din rai și blestemul dumnezeiesc, chiar 
discreționar. Oricum, mitul extrapolat este confuz, 
de unde era să știe primul om ce este moartea, 
dacă nu știa nici binele, nici răul, stări existente 
înainte de apariția sa. Nu cunoștea nici viața, nici 
dragostea, mitul nu spune dacă se iubise cu femeia 
sa. Mai degrabă viața o trăiau celelalte viețuitoare 
care se înmulțeau, iar șarpele (simbol și falic) știa 
totul chiar fără să fi gustat din pomul cu pricina, 
pus acolo poate pentru un plan viitor. S-a spus 
retroactiv că în șarpe se strecurase ceva diavolesc, 
deși în cărțile Vechiului Testament diavolul nu 
făcea decât ce-i poruncea Iahve, ca și celorlalți 
îngeri. Atotputernicul putea să-l pedepsească 
numai pe șarpe, dacă acesta i-a deturnat planul. 
Putea să-i extermine pe toți cei trei greșelnici și 
să creeze alte făpturi, potrivite proiectului său, în 
parte văzut și în alte teogonii. 

Autorii veterotestamentari cunoșteau un 
Dumnezeu iubitor dar și necruțător pentru cei 
ce îi încălcau legile. Spre acest sens au cârmit 
și mitul adamic, astfel că Dumnezeu a pedepsit 
pe om, pe femeie, pe șarpe, ba încă și pe însuși 
pământul. Ar fi putut să motiveze dintru început 
un posibil plan al Domnului, acela de a nu-l lăsa 
pe om doar în rai, adică să lenevească în veci. El 

însuși Demiurgul lucrase șase zile, s-a odihnit doar 
în ziua a șaptea, urmând să facă alte lucruri prin 
cerurile sale infinite, dovadă că și îngerii erau puși 
la treabă. Dumnezeu pusese binele în față, oferise 
raiul primului cuplu umanoid, ca pentru copii 
(unii bio-psihologi demonstrează că puritatea 
copilului exprimă raiul), apoi, poate că omul urma 
să-și parcurgă vârstele creșterii și cunoașterii sau 
pregătirea pentru acțiune ca necesitate, pe măsura 
înmulțirii oamenilor și a imperativelor inerente 
dezvoltării lor. Raiul ar fi rămas un loc de sejur, iar 
bucăți de iad oricum erau inevitabile într-o lume 
conștientă de existența binelui și răului. Autorii 
mitografici lasă să se înțeleagă că Dumnezeu s-a 
supărat prea repede pe supușii care i-au încălcat 
porunca, astfel că i-a „pedepsit” lăsându-i liberi 
să-și parcurgă cunoașterea de sine prin sine, nu 
de-a gata. Și, ca să fie convingători, au pus în gura 
lui Dumnezeu ispita cunoașterii ca păcat, idee 
genială, ce-i drept, dar și de un dualism evident, 
discriminatoriu. Femeia era doar un accesoriu al 
bărbatului dar ea va fi mai învinovățită, întrucât 
a îndrăznit să vrea să cunoască spre a fi ca Dum-
nezeu (nu Dumnezeu). Pe când Adam, el putea să 
refuze „momeala”, pentru că Domnul doar lui îi 
poruncise să nu mănânce din acel pom. Adam este 
un laș, el nu numai că nu și-a asumat greșeala, el 
a și pârât-o pe Eva. Ciudat e că Adam a rămas în 
mentalul creștinătății (nu doar al misoginilor) ca 
vinovat secund. 

Cum se vede Adam în alte mituri?
În cartea lui Enoh, Adam apare căsătorit cu 

Lilith, zeitate iraniană, iar pentru că aceasta era 
sterilă, Adam a părăsit-o. Într-un mit sumerian, 
primul om s-a numit Adapa, apărut în viitorul oraș 
Uruk, creat de zei, era înțelept ca zeii, însă fără 
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drept la nemurire. Adapa dorea să capete și acest 
privilegiu, intrase în grațiile zeului șef care i-a ofe-
rit „pâinea vieții”. Dar acel Adapa, fiind temător și 
neîndrăzneț, până la urmă a refuzat oferta zeului. 
De altfel, în mitologia și religia primei civilizații 
a lumii nu se inventase raiul, iar iadul era într-un 
alt tărâm (vezi Epopeea lui Ghilgameș). Exista 
teama de moarte, cum și speranța într-o viață post-
mortem, de aici grija deosebită pentru un confort 
funerar fenomenal, semnalat încă din paleolitic 
la unele triburi, ulterior la aristocrația gentilică 
și faraonică. 

Într-un apocrif etiopian „lupta lui Adam și a 
Evei” (în traducere), în care se vorbește și despre 
descendenții lui Set și Cain, Adam nu a fost pe-
depsit de Dumnezeu, ba chiar era considerat cel 
mai mare dintre sfinți. Moaștele lui au fost luate 
în Arca lui Noe, iar după diluviu au fost îngro-
pate într-o grotă din Golgota, spun unii exegeți 
biblici. Alții au stabilit că Adam nu-i un strămoș 
al ebreilor, a căror sorginte începe de la Avraam.

Coranul, care se trage din Biblia creștină, nu 
a recurs la păcatul adamic. Mahomed, care l-a 
respectat întru totul pe Iisus, considera că oame-
nii sunt mai importanți decât îngerii și sunt fără 
de păcat strămoșesc, pentru că păcatul lui Adam 
s-a fost iertat în urma căinței și pedepsei sale, iar 
Satana a fost izgonit din cer pentru că  n-a vrut să 
se închine lui Adam. În schimb, Talmudul, revi-
zuind și el Vechiul Testament, plusează la extrem 
discriminatoriu: „De ce a făcut Dumnezeu pe Eva 
dintr-o coastă a lui Adam și nu din altă parte a 
trupului său? Dacă ar fi făcut-o din cap, ar fi fost 
plină de trufie; din ochi sau din ureche, curioasă; 
din gură, guralivă; din mână, hoață; din picioare, 
umblăreață; a făcut-o din coastă ca să fie smerită 

și totuși femeile au toate aceste cusururi”.
Kabaliștii, care încă mai scormonesc să deco-

difice simboluri biblice, se prezintă lucid și calm 
față de mitul adamic: „Biblia nu este o istorie, este 
o culegere de poeme, o carte de alegorii și imagini. 
Adam și Eva nu sunt decât tipurile primitive ale 
umanității; șarpele care ispitește este timpul care 
pune la încercare; pomul cunoașterii este dreptul; 
ispășirea prin muncă este datoria... Hristos este 
dreptul datoriei” (Eliphas Levi).

Zic și eu: cunoașterea nu e un păcat, ci un drept. 
Omul vrea drepturi, dar tot el, omul, la îndatoriri, 
grele deseori, se lasă pe tânjeală ca boii la jug. E 
greu cu forța, e greu și în libertate, desigur poți 
a reuși în libertate, dar poți și a greși mai ales în 
libertate. 

De ce am rămas cu mărul lui Adam în gât?
Nu femeile au rămas, sau la ele nu se vede, 

oricum e de observat că nu femeile, ci bărbații 
sunt obsedați de „păcatul originar”. Dar elitiștii 
au avut grijă să sublinieze și să discearnă că mitul 
adamic conține și ideea cunoașterii, ca păcat sau 
ca nepăcat, ca bine și rău, de aceea neterminându-
se opiniile vizând ambivalența mitului adamic în 
cele două milenii de creștinătate. Am răsfoit prin 
mulțimea și felurimea părerilor și interpretărilor, 
unii exegeți au umor, alții sunt prea sobri, unii 
parafrazează sau compilează, în general adagiile 
sună astfel, te poți plimba printre ele:

► Păcatul strămoșesc: doi oameni au mâncat 
un măr și s-au strepezit dinții muritorilor (Lucian 
Blaga, parafrază apud Iezechiel și Ieremia).

► Păcatul originar nu mai este adevărul 
tuturor ci taina fiecăruia (R. Girard).

► Tot ce nu vine din credință e păcat (Ap. 
Pavel).
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► Legea a fost dată pentru a înmulți păcatul 
(Ap. Pavel).

► Dacă eu nu cred în Dumnezeu și El există, 
este un păcat mai mare decât dacă eu cred în El 
și El nu există (Einstein apud Pascal).

► De unde vine răul, dacă Dumnezeu există și 
dacă el nu există, de unde vine binele? (Boethius).

► Din nerăbdare omul a pierdut Raiul, din 
lene nu se va mai întoarce acolo (Kafka).

► În fiecare dintre noi stă un Adam care 
așteaptă să fie iarăși singur (C. Noica).

► Dumnezeu ne-a dat păcatele ca să aflăm de 
mila sa (parafrază după Ovidiu).

► Pomul cunoașterii a fost consumat de vier-
mele neadormit al lucidității umane, cu frunze cu 
tot (Ion Buga). 

► Chipul slavei Tale sunt, deși port ranele 
păcatului (Atanasie).

► Socot că e o crimă să dezvălui păcatul unui 
om, câtă vreme nu e limpede ce trebuie făcut 
pentru a-l salva (T. S. Eliot).

► Sfinții sunt păcătoșii care se descurcă (I. 
L. Caragiale).

►Singurul mod de a scăpa de o ispită este să-i 
cedezi (O. Wilde).

► Păcatul cel vechi face rușinea nouă (Pla-
ton).

►Rolul lui Dumnezeu este a de ierta și al 
Diavolului de a ispiti (Heine).

Aș zice că și Dumnezeu e un ispititor cât timp 
omul vrea să-l imite măcar. Și însăși prohibiția e 
o invitație la ispită. 

► Două sunt relele: cel săvârșit de om (adică 
păcatul) și cel suferit de om (adică pedeapsa). 
Răul stă în a iubi rău. (Fer. Augustin). Dar şi: 
Iubeşte şi fă ce vrei. În acest adagiu augustinian 

poate că domneşte libertatea in corpore, totuşi 
sunt momente când constaţi că nici iubirea nu-i 
de ajuns. Şi că Dumnezeu ne lasă liberi de tot în 
mare mila şi sila Sa. 

În Istoria religiilor, vol. 1, Mircea Eliade 
oferă câteva pagini mitului Facerii cu un Adam 
„victimă naivă”, ce își ratează drumul inițierii. 
„Eșecul inițiatic al lui Adam a fost reinterpretat 
ca o pedeapsă pe deplin justificată; neascultarea sa 
trăda orgoliul său luciferic, dorința de a fi asemeni 
lui Dumnezeu. Era cel mai mare păcat pe care 
creatura putea să-l comită împotriva Creatorului. 
Era păcatul originar, noțiune plină de consecințe 
pentru teologiile ebraică și creștină”. Mircea Elia-
de explică pertinent cum autorii biblici au folosit 
mitul pentru a se justifica „acest prim păcat care 
nu numai că a dus la pierderea Paradisului și la 
transformarea condiției umane, dar a devenit, 
într-un fel, izvorul tuturor nenorocirilor care au 
copleșit omenirea”.

Cel mai înverșunat în chestiunea adamică, cel 
mai obsedat, de aceea și confuz, cred că este Emil 
Cioran. Mai întâi, filosoful disperării se rățoiește 
cu Dumnezeu, deși deseori Dumnezeu are și umor. 
Iar ca să-și justifice angoasele și singurătățile, 
Cioran îl ia complice pe Adam, supralicitând: 
„De altfel, omul nu cerea decât să moară, urmând 
să-și egaleze Creatorul prin cunoaștere, nu prin 
nemurire, el nu dorea să se apropie de copacul 
vieții, ce nu-l interesa nicidecum [...] De îndată 
ce Adam gustă din fructul cu pricina, Dumne-
zeu, înțelegând cu cine are de-a face, fu cuprins 
de panică...” Și urmează tornada nimicniciilor 
noastre umane ce decurg din blestematul Adam, 
pe care filozoful îl empatizează dar îl și judecă. 
Iar de Eva nu vine vorba în apocalipsa cioraniană. 
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Nu cred că e tocmai corect să judeci pe alții doar 
prin tine însuți, normal sau anormal. Oricum, nu 
mă așteptam la Emil Cioran (îl am reper cu alte 
reflecții și mai ales pentru stilu-i superb) să corupă 
textul biblic cu un cuțit grosolan pentru a ne arăta 
rănile sale proprii. Aici se și contrazice: păi dacă 
omul voia să-și egaleze Creatorul, cum ar fi reușit 
fără nemurire?! Dar Cioran pisează pe aceeași 
coardă: „În el se manifesta încă de pe atunci 
acea inaptitudine la fericire, acea incapacitate de 
a suporta pe care le-am moștenit cu toții. Avea 
fericirea la îndemână, putea să și-o însușească 
pentru totdeauna, dar a refuzat-o și de atunci tot 
alergăm după ea în zadar, și chiar dacă am găsi-o, 
n-am ști ce să facem cu ea”. Sigur că nu am ști, 
dacă nici Adam n-a știut. Adică ori l-am moștenit, 
ori nu l-am moștenit?! Filosoful continuă în prea 
multe pagini să ne demonstreze că omul e mai 
neputincios și mai amărât decât animalele, dar 
că tot aspiră să-l egaleze pe Dumnezeu. N-aș fi 
lungit expozeul cioranian, însă acesta ține loc și 
de alte voci (Cioran e întrecut în blasfemie caco-
fonică doar de Antonin Artaud) care au răgușit 
tot întârziind pe lângă gardul grădinii din Eden, 
ocupați fiind de mitul adamic, mimetic, confuz și 
incomod, în literalitatea și literaturitatea sa.

Este irațional să-i condamnăm pe primii oa-
meni ai planetei Pământ, chiar dacă ar fi venit 
din cer. Și nici pe Dumnezeu nu-l putem învinui 
pentru faptul că i-a izgonit pe cei doi din rai, 
curând aceştia s-ar fi plictisit și ar fi vrut să afle 
cum e... pe afară. În planul Creatorului trebuie să 
fi fost ceea ce era firesc să fie – niște ființe create 
după chipul și asemănarea Sa, care la rândul lor 
să devină creatori de bunuri, deci să cunoască fru-
mosul, urâtul, trăiri, acțiuni la nivelul relativității 

lor subcerești, cum și al aspirației spre absolut. Aș 
zice că Dumnezeu a făcut imperfect omul tocmai 
pentru ca acesta să fie motivat în eforturile sale 
spre a păși către perfecțiune, către idealitate, pre-
cum se vede în operele de artă. De ce să fi rămas 
oamenii niște entități neștiutoare și inutile, sau 
doar niște animale bipede care mănâncă pe cele 
patrupede, cum și invers? „Creșteți, înmulțiți-vă și 
umpleți pământul, să-l stăpâniți”, le mai spusese 
Iahve celor doi primordiali umanoizi. Ebreilor le 
era clară paradigma Creatorului, totuși au translat 
mitul creației spre un simbol ce servea religiei lor, 
care se dorea deasupra celorlalte religii cunoscute 
atunci. 

N-aș fi zăbovit pe lângă mitul adamic, extra-
polat de unii autori misogini, cum am mai spus, 
alţii supralicitându-i alegorismul mimetic, dacă 
ar fi fost lăsat doar plăcerii metaforei și nu folosit  
drept instrument, deseori de tortură, chiar prin 
„șerpescul” insidios al sensului dat, strecurat în 
sufletul religiosului precum că „păcatul originar” 
ar fi generat rușinea trupească și frica de Dumne-
zeu. Era suficient să fi rămas ca simbol doar prin 
acea idee, pe drept, fundamentală, a motivației 
cunoașterii și a unei științe a cunoașterii. Dar tot 
religia va postula ulterior prin gura înțeleptului 
Solomon: „Că unde este multă înțelepciune este 
și multă amărăciune”, sau „cel ce își înmulțește 
știința își sporește suferința” (Ecleziastul 1-8), 
ceea ce sună paradoxal (ca un alt fel de păcat). 
Alți teologi și filosofi au gândit tocmai invers: 
necunoașterea sau ignoranța e un păcat, pe lângă 
„unde-i minte multă e și prostie”. Aforisme și 
proverbe (acestea luate de la sumerieni) citim 
cu duiumul în Biblie, semn că primele civilizații 
umane au înțeles existența logic și paradoxal, 
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adică precum erau fenomenele naturii. Într-un mit 
akkadian zeul Zu sustrage zeului Eulil „tăblițele 
destinului”, gest care produce căderea Universu-
lui în haos. Acele tăblițe sacre ale cunoașterii au 
fost recuperate cu greu de zeul suprem Marduk, 
astfel stabilindu-se ordinea. Ceva asemănător s-a 
petrecut și în India. Aici prințul demonilor  - Ha-
yagriva sustrage Vedele pe când Brahma dormea. 
Cartea Vedele – un fel de Libra Mundi – cuprindea 
întreaga cunoaștere de care depindea echilibrul 
cosmic. Ajungând în mâinile spiritului rău, atunci 
s-a declanșat Potopul (similar Potopului lui Noe) 
și abia după ce zeul Vishnu a ucis demonul și a 
recuperat Vedele, abia atunci s-a restabilit ordinea 
în Univers. Aproape că nu e popor antic să nu 
aibă și astfel de mituri în care se gândea rațional, 
nemistic. Tot la Sumer s-au găsit tăblițe care 
conțineau rețetele unui terapeut ateu: combinații 
între minerale: sare – clorură de sodiu cu salpetru 
– azotat de potasiu; lapte, piele de șarpe, carapace 
de broască (pulbere); plante, semințe, rădăcini 
(pulbere). Acel terapeut nu apela la formule ma-
gice sau la descântece, el experimenta procedee 
chimice naturale. Este cel mai vechi document cu 
rețete medicale, datat în mileniul III. Progresul 
în științe, cum și în religie, se datora inițiaților și 
era un păcat doar atunci când știința era pusă în 
slujba răului.

Păcat a fost și al celor ce au lăsat să troneze 
în primele pagini ale Bibliei creștine un mit con-
trafăcut, speculativ. Sunt generații de autori care 
au tot revizuit textele Sfintei Scripturi, dar, pe 
lângă ispita cunoașterii, au dat mitogenezei și un 
simbol cu tonul unui antropomorfism discrimi-
natoriu. Adică noi, creștinii, moștenim perechea 
dual inegală și un blestem tocmai la ce are mai 

sfânt femeia: nașterea, ea având de îndurat tocmai 
pentru că dă viață. Iată ce au pus retroactiv ebreii 
în gura Creatorului: Voi mări foarte mult suferința 
ta și însărcinarea ta; cu durere vei naște copii și 
dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar 
el va stăpâni peste tine. Dar de ce și vetero și neo 
testamentarii n-au spus că de fapt bucuria nașterii 
unei vieți este infinit mai presus decât suferința 
acelei nașteri. Sau că a da viață este o menire 
asemeni Creatorului.

A venit Iisus, a reușit să demitizeze și să de-
canonizeze în bună parte preceptele Legii Vechi, 
a vorbit cu inima despre iubire, despre iertare, 
despre drepturi și îndatoriri egale în fața uni-
cului Dumnezeu și iată ce trâmbița, în numele 
Domnului, însuși carismaticul Pavel, Apostolul 
neamurilor: „Vreau însă ca voi să știți că Hristos 
este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este 
bărbatul, pentru că nu bărbatul a fost zidit pentru 
femeie, ci femeia pentru bărbat” (Corinteni 3-3), 
adică vezi pe Adam și Eva. Iar această apostolică 
discriminare se aude și astăzi în bisericile noastre 
chiar la oficierea căsătoriilor. Iată că tocmai religia 
a întreținut de veacuri condiția ingrată și degra-
dantă a femeii, poate că în mai toate comunitățile 
(e de văzut) planetei noastre. Să ne mai mirăm 
încă întrebându-ne de ce, după două milenii 
de creștinătate întru Hristos Mântuitorul lumii, 
atârnăm încă de „păcatul originar”, cu blestemul 
asupră-ne, dar și de ce bărbații au rămas cu mărul 
lui Adam în gât, iar femeia... eterna poveste!?

Nu spun noutăți și nu spun astea pentru că sunt 
femeie, mie mi-ar fi convenit arhetipul cel andro-
gin, dacă-i pe așa. Sunt, desigur, destui bărbați 
care chiar au divinizat femeia, sunt și astăzi, nu 
susțin să reiterăm un matriarhat, spun doar că 
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mulți preoți (unșii lui Dumnezeu) n-au contenit 
să întineze statutul femeii chiar din altar, deși tot 
ele, femeile, sunt mai evlavioase în fața lui Dum-
nezeu. Preafericitele fețe bisericești ar trebui să 
mai revizuiască textele credinței pentru mai puțin 
fericiții oameni, acele dogme care nu fac decât 
să întrețină un cerc vicios al damnațiunii umane. 
Nici reformele Protestantismului tot mai evidente 
nu au găsit o „scăpare” din „păcatul originar” 
prin credință, iar biserica încă mai influențează 
și legislațiiile civile spre a se menține la unele 
popoare felurite principii discriminatorii chiar în 
sânul familiilor lor. 

„Vedeți dar că din fapte se îndreaptă omul, iar 
nu numai din credință” (Iacob, Epistola soborni-
cească 2-24). Omul se îndreaptă visând, visuali-
zând și creând, de aceea poeții au avut epifanii şi 
revelații mai intime. Byron încă de copil a înțeles 

că dacă Dumnezeu a făcut pe Adam, iar acesta 
a făcut păcatul, atunci Dumnezeu e bunicul pă-
catului. Eu văd un Dumnezeu milostiv cu umor, 
iar pe Diavol: cea mai tragică entitate spirituală, 
fiind condamnată la neiubire și la cocoașa tuturor 
măciucilor. Că omul, în ratările sale, dă vina fie pe 
dracul, „care și-a băgat coada”, fie pe Dumnezeu, 
care „și-a întors fața”. Omul de rând nu dă vina 
pe Adam, pe Eva, pe „păcatul originar”. Asta e 
obsesia bisericoșilor. Dacă eu aș avea puterea și... 
căderea, aș edicta glorificarea primilor doi oameni 
– Adam și Eva – pentru riscul sau îndrăzneala lor 
de a-și depăși condiția umilă (humilis – humulus) 
și de a fi în Univers prin libertatea de a ști.

Ce frumoase ar fi miturile de le-am lăsa în 
pacea lor dintâi! „Că vinovat e tot făcutul și sfânt 
doar nunta, începutul” (Ion Barbu).
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Primul text din „Făuritorul“ dedicat lui 
Leopoldo Lugones, semnat cu inițiale J.L.B. 
și datat  Buenos Aires, 9 august 1960,  mi se 
pare cea mai frumoasă și emoționantă dedicație 
scrisă vreodată (apropo, dedicația pe carte nu e 
și ea o specie literară?) deoarece e destinată în 
vis unui mort de un alt mort prezumtiv, autorul, 
pe care, un alt mort, așișderea prezumtiv, 
cititorul, o lecturează acum! Intrarea în régia 
visului, eminescian vorbind, care e Biblioteca 
(e marea bibliotecă din Buenos Aires, dar aici, 
majusculată fiind, este vorba de ideea însăși 
de bibliotecă, onirică!), cu vuietul străzii ce 

rămâne brusc în urmă, regăsindu-te de-odată, 
printr-o superbă hipalagă a cititorilor cufundați 
în lucidul lor somn al lecturii, la lumina lămpilor 
studioase, în augusta tăcere a cărților, mi-au 
reînviat, proustian aproape, orele de reculegere 
și vis petrecute acum 50 de ani, ca bibliograf 
al unei alte ilustre biblioteci  așa cum fusese 
Biblioteca Bibicescu din Turnu Severin… 
cu verzile ei abajururi reglabile prin greutăți 
ovoidale de porțelan ce spânzurau din înălțimea 
de catedrală a plafonului până la capetele 
aplecate pe cărți, învecinând pe mușamaua 
verde, capete și cărți  în același cerc magic de 
lumină al lecturii…

„Vuietul străzii rămâne undeva în urmă și 
eu pătrund în Bibliotecă. În mod aproape fizic 
simt gravitatea cărților, ambianța senină a unei 
ordini, ceasurile disecate și conservate magic. 
La stânga și la dreapta, cufundați în lucidul lor 
somn, se profileaza chipurile momentane ale 
cititorilor, la lumina lămpilor studioase, ca în 
hypallaga lui Milton. Îmi amintesc a-mi fi mai 
amintit și alteori figura aceasta, în chiar locul 
acesta, ca și celălalt epitet, și el definitor al 
ambianței — arida cămilă a Calendarului — ori 
hexametrul faimos al Eneidei, ce mântuiește 
și învinge același artificiu: Ibant obscuri sola 
sub nocte per umbram“. În vis, Borges intră 

Biblioteca și superba ei hipalagă

Dan Sebastian Buciumeanu
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în biroul lui Leopoldo Lugones, în locul unde 
l-a așezat pe acesta visul și anume acela de 
director al vastei biblioteci, și, după primele 

amabilități, îi oferă cartea „Făuritorul“, cu 
dedicație desigur, lucru care, în realitate, nu 
s-a întâmplat niciodată. Acesta i-o răsfoiește și 

citește cu interes pasaje din ea sub ochii celui 
ce i-a oferit-o, cartea oferită ca împlinire a 
visului, ca satisfacere a dorinței intime de 
a fi citit și lăudat de scriitorul argentinian 
cel mai notoriu din adolescența și tinerețea 
lui, triumf al  vanității visătorului. Și 
continuă: „În punctul acesta visul meu se 
destramă, precum un strop în plinul apei. 
Vasta bibliotecă ce mă înconjoară se află 
pe strada Mexico, nu pe strada Rodríguez 
Peña, iar domnia ta, Lugones, nu mai ești în 
viață de la începutul anului treizeci si opt. 
Vanitatea și nostalgia mea au urzit o scenă 
imposibilă. Așa va fi fiind (îmi spun), însă 
mîine voi fi murit și eu și timpurile noastre 
se vor confunda și cronologia se va pierde 
într-o lume de simboluri și într-un anume fel 
va fi drept să afirm ca eu ți-am oferit această 
carte și că domnia ta ai acceptat-o. Buenos 
Aires, 9 august 1960.“

D.S.B. august 2020



am
fi
trion 3-4 / 2020

69



am
fi
tr

io
n 

3-
4 

/ 
20

20

70

Nicolae Jinga 

M-au întrebat și le-am răspuns că nu știu.
M-au întrebat cum pot ajunge ei în adâncul prăpastiei,

pe firul apei unde, precizau, ”sunt semne vechi săpăte-n 
piatră, la înălțimea unui stat de om, poți să le-atingi cu mâna 

dacă…”               
(Oprește-te! Deja mai scos din fire.

Ai început un fel de povestire
ce-o să gliseze-ntr-un poem-stafie:

nu-i nici ce e și nici ce-ai vrea să fie.  
E proză, proză, proză, proză, proză! –

pe termen lung situaţia nu-i roză
și-ntru palavre nu-ți pot fi complice.

 Prăpastia
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Oftez și rabd. N-am încotro. Dă-i bice!).

Dac-au trecut și alții pe-aici ”din întâmplare”…
Dacă mi-au pus aceeași întrebare…

Dac-au ajuns acolo, jos, și dacă
n-au mai urcat pe unde-au coborât… 

Un Ciornâi Kot deasupra noastră (Zât!...)
turbiona văzduhul înmiresmat și cald. Și, din senin,

în glumă, întâi cu stropi cât ghinda de smarald, 
veni o ploaie nemaipomenită. Până s-apuc să-mi pun

pe creștet gluga, în zăpăceală, am scăpat cu fuga 
și nu le-am spus nimic, nimic, nimic.

Și nici pe nu știu nu l-am pronunțat. Mi-am tras
ca struțul capul între umeri. Mai bine spus

am dat absent din umeri. 
(Oprește-te. Bați câmpii din păcate.

Recurgi la stratageme răsuflate.
Scrii proză ștearsă și îmi faci cu ochiul.

Pe cine crezi că tulbură deochiul
și ritmul poticnit al  frazei tale?! –

pe derdeluș: dar nu la deal, la vale:
de-a-ndoaselea, cu capu-n jos, pe spate. 

Te scalzi în vorbe goale, Împărate).

Tu, cititorule, mă înțelegi. Când în chilia ta
de trei pe patru, te-ai rupt complet de duhul

idolatru ce stăpânește azi structura firii –
precum porunca sinelui o cere, oricât ar fi
ispita răspunsului de mare, pe totdeauna 

vei păstra tăcere și-ți vei urma fără știrbire votul
de sărăcie și de ascultare. De castitate, nu? – 

ar fi-ntrebarea. De castitate
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când va fi nevoie (altfel, rămână vorba între noi: 
ca-n Fapte șapteșpe cu treișdoi). De când cu ploaia,

nu i-am mai văzut. I-a risipit iluzia și vântul,
ori, în estimp, i-a înghițit pământul în vreo cavernă 

plină de comori.

Povestea s-a-n tâmplat alaltăieri. De poți
numi așa un fleac, poveste. La urma urmei este

ce nu este și nu-i ce nu-i pentru că
nu-i să fie. 

(Acest străvechi sofism îți joacă feste.
Cât de departe ești de poezie!…

Vrei tu să dai cu mingea-n bară. Fie!...)

”Dacă au fost și alții… Dacă au pus piciorul…
Dacă acele semne chiar există…” Nu-i

treaba mea: există
o colosală bibliografie: filme, documentare, hărți,

pliante… 
(Nemaivăzută lipsă de seriozitate.

Aceleași vechi și noi și mari păcate
Mereu și dinadins pe arătură.

Mai bine-nchizi oblonul, Împărate).

Un sudamerican, de pildă, scrie: ”Am venit
pe această insulă ca să dezgrop o comoară…” Și eu

am căutat comori. Era la modă. Însă
nu dai de ele când le cauți. Norocul e o

chestie abstractă. Aici, unde e musai să-mi duc veacul, 
                                 unde-mi sfărâm cu poezii dovleacul, 

din câte știu, din tată-n fiu aflarea-n treaba asta 
e manie. O boală incurabilă. Un virus 
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pe care-l iei și peste tot vezi aur.
Blesteme, ocultisme, trăsnăi lumești, în fine.

Goldiștii noștri caută întruna – și nu de azi, de ieri,
dintotdeauna.

(Norocul nu-i ”o chestie abstractă”.
Este noroc și basta. Sau nu este.

E ceață grea peste păduri și peste
izvoarele ce-au fost cândva curate.

Termină-ți viziunea, Împărate).

Prăpastia își are taina ei. E imposibil de aflat pe hartă.
Când știi și vrei, poți coborî

încet pe firul apei. În schimb, urcușul e o nebunie.
Urci sprijinindu-te din piatră-n piatră. E ca o poezie

scârbos de-alunecoasă. Ca o cimilitură
extrem de încifrată, de-al cărei capăt nu dai niciodată.
Poteca-n pâlnii stranii se bifurcă și cel care-o coboară 

n-o mai urcă. Și despre aur când nu se vorbește? –
și dulce-i somnul cui nu și-l găsește.                                     
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• 3. Dispun de un cufăr spațios. Cufăr de lemn 
cu întărituri de fier, care mi-a fost repartizat 

odată cu Subita avansare. În câteva săptămâni 
voi primi livretul de poet profesionist. Dar cel 
mai plăcut rămâne faptul că nu voi da exame-
ne, și cel mai neplăcut e că nu voi fi mutat de 
aici. Treaba asta cu avansarea mea se leagă de 
dosarul meu de cadre. Faptul că tata a murit 
în Prima Redacție a contat enorm. Aș putea 

spera că voi avea un concediu până în decem-
brie. Dar nu sper. Își vor pretinde drepturile  de 
concediu poeții mai bătrâni, mai tinerii urmând 

să așteptăm. Deocamdată, toate concediile 
sunt suspendate din cauza întârzierilor de la 

Corectură și a retușurilor trimise de Cenzură, 
care devin tot mai numeroase.

• 5. Ce noapte lungă nefăcând nimic. Aș spune 
ceva îngrozitor. 

• 10. Simt că în aceste săptămâni se va petrece clipa finală. Simt că se apropie  cu pași mari 
sfârșitul Cărții. Văd acel  sfârșit în primăvara lui 2021, dacă nu cumva mai curând.

•
Ceasuri întregi pegasul meu mă poartă prin culorile toamnei. Mi-am ales un cal nou, 

roșu ca o vulpe. Acum nu mai trebuie să întreb încotro să merg. 
Am scăpat de sentimentul de apăsare într-o oarecare măsură, dar tot legat sunt.

• 13. Pierd curiozitatea de a citi. Totul mi se pare cunoscut, prea european, prea fără rost. Des-
pre sfârșitul Cărții îmi păstrez părerea.

• 17. Zile, nopți, săptămâni, luni și ani. Există ceva mai terorizant decât această 
împărțire a vremii? Mă simt în afara timpului.

•
Despre postul de la Bibliotecă nu se mai vorbește nimic. 

Poate că nici nu se va întâmpla după atâta vreme, dar mi-ar părea rău. 

Emilian Iachimovski - Octombrie
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Ca de obicei, nu fac nimic pentru mine. Mi-e suficientă părerea Oglinzii despre ce are în față! 
Să se întâmple orice, noi nu putem determina nimic doar cu voința noastră. 
Foame, sete, urinat, defecație – asta știe și asta face mașina în care locuim. 

Mai știe respirație, frică, uitare, depresie. 
Toate acestea sunt defecțiuni sau funcții tehnice și nu țin de voință. Singurul act de voință de 

care nu ținem seama este acela de a muri. 
Adică, să ne eliberăm din mașina de carne.

•
Nu înțeleg de ce sunt atât de apreciat. Se vede treaba că șefii mei nu sunt buni 
psihologi dar, dacă se va dovedi că ei au dreptate, eu va trebui să mă sinucid.

Din onoare!
•

Dacă ai fi lângă mine te-aș întreba dacă mă mai visezi. Eu da. Mă mai visez.
• 20. Ordinul de transfer la Bibliotecă se amână cu două-trei luni. Sunt acum în Redacție 

douăzecișipatru de mese de scris și peste două sute de pagini. Când am venit aici, mi-aduc 
aminte că erau doar două mese de scris și nici un pegas. 

Fiecare eram pe cont propriu. Doar ce căram în „ranița” cenușie de pe umeri. Astăzi  avem o 
Redacție completă dar se muncește mai puțin. Cine vrea, să râdă. 

Se pare că locurile s-au completat cu oameni de la Cenzură 
care nu-și prea făceau treaba pe-acolo.

• 26. Despre cele ce se petrec aici se pot spune multe, dar Cartea ne face muți. Soarta nu este 
stăpâna integrității noastre, nu Literatura.

• 30. Nu cred că mutarea mea la Bibliotecă ar avea vreo legătură cu Sesiunea de exerciții de stil 
la care am fost convocat eu. Sunt chemați anumiți scriitori 

în funcție de anumite scheme de noi neștiute. 
Consider că participarea mea la un asemenea comandament e un semn de apreciere. Nu mi se 

întâmplă nimic dacă nu e neapărat nevoie să mi se întâmple. Nu există noroc ciudat așa cum nu 
există moarte stupidă.

•
Intenția mea de concediu sper să se materializeze. Am cerut patrusprezece zile. 

Astăzi am văzut pentru prima dată cântecul sinucigașilor unguri. Un coleg fluiera încetișor și 
l-am întrebat ce cântă. Nu știam că ungurii au un asemenea cântec.

(Fragment din vol. Cartea lacomă
Partea întâi, Cazarma poeţilor)
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Poem răvășit

Trenuri kaki
prin cinematografice gări,
peronul scufundat
în lacrimi de arhivă
fotografii așteptând în valiză
conservele tăiate cu baioneta
și iarba crescută-n bocanci.
Orașul văzut din formație 
cu dimineți căzute
în spatele frontului
duminici legate la ochi
cu mirese pierdute prin poligon
și poemul acesta-n planton
strivit cu bocancii
sergentului Ion.

Dincolo

Te aștept dincolo 
de clipelea ajunse la mal
unde păianjenii timpului urzesc
disperarea că te voi pierde
în fotografia unui răsărit
adusă la ponton de păsări uitate.
Dincolo de margini 
aș zări leșul oceanului
și pe tine zburând
într-o pasăre nouă.

Prima iubire

Și se zvonește iar
că zborul copilărește
peste gelozia ierbii
unde îmi țineam
îngerul de aripă
iată-mă alunecând
în plăselele amintirii
și nu știu
dacă lacrima
este roua 
unei dimineți alungate
din copilărie.

În cartier

Dimineața în cartier 
bate vântul și-mi vine să fug
tomberoanele devastate îmi cer
dimineața arsă pe rug.
Doar în mine se uită pereții 
ca la singurul condamnat
cu dimineți arse pe rug.
Bate vântul și-mi vine să fug
departe, la mine în sat.

Alexandru Drăghici - Tatuaje de rouă
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După strigare

Visele ce nu le-am visat 
stau ascunse-n păianjeni.
Cele visate într-un car de luptă trec
târându-mi amintirile.
De prin sat îmi recunosc 
după strigare copilăria.

Ninsori actuale

Ninge cu zăpezi bolnave 
peste scheletul bradului metalic
din centrul orașului.
Ninge cu zăpezi bolnave
peste orașul conectat la perfuziile
unui spital național.
Doar din salonul dependenților
de zăpezile de altădată
se mai aud colindătorii!

Gaudeamus 
                    Alexandrei

A înverzit salcia 
peste fluturii secundelor trecute.
Iarba copilărește 
prin ceasornicul părăsit
din curtea liceului.
Doar de prin port 
pescărușii mai strigă catalogul
unui anotimp rătăcit.

Noapte de mai 

Clopotnița serii 
ațipită în flori
cete de sfinți
luminând peste grâu.
Fără să știu
Cimitirul alunecă 
în primăvară.

Tatuaje de rouă

Desculț alergam 
prin cioburi de rouă
până la școală.
Rănile prin rugi 
le pierdeam 
și pe ascuns
după ele plângeam
în recreații.

Împăcare

Azi ne vom strecura 
prin gânduri
în vârful picioarelor
și vom ierta anotimpul
spre care desculți alergam.
Azi
cu eșarfele brațelor
vom topi între noi
groenlande.
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S c r i i -
torul  Ya-
s u n a r i 
K a w a b a -
ta este un 
tulburător 
poet al efe-
m e r u l u i 
și un rafi-
nat analist 
al stărilor 
sufleteșt i 
convulsi-
ve, abisale.  
Universul 
celor trei 
proze care 

compun volumul Lacul (Ed. Humanitas, 2012, 
traducere de Flavius Florea) este straniu și ma-
ladiv. Protagonistul romanului cu același titlu, 
Ginpei,  fascinat de frumusețea feminină, le 
urmărește pe tinerele admirabile, întâlnite pe 
parcursul peregrinărilor sale. Una dintre ele, 
Miyako, se apără lovindu-l cu poșeta, pe care 
apoi o scapă din mână. Deși nu îi stă în intenție, 
totuși, și-o însușește, cu atât mai mult cu cât era 
doldora de bani. Săvârșind această infracțiune, 
e măcinat de angoasă și remușcare. Femeia, 

din considerente personale bine întemeiate, nu 
depune plângere la poliție, fapt care-l salvează.

În ciuda sensibilității sale estetice, bărbatul 
este devastat de o febră erotică impură. Însingu-ă erotică impură. Însingu- erotică impură. Însingu-ă impură. Însingu- impură. Însingu-ă. Însingu-. Însingu-
rat și nefericit, amestecă planurile trăirii reale, 
imaginare și retrospective, într-o căutare tulbure 
a sinelui. Prezentul, trecutul și visul se învârte-
jesc în mintea lui, într-un carusel de experiențe 
și emoții intense. Astfel, în timp ce se bucură de 
masajul oferit de băieșița cu voce fermecătoare, 
alunecă în rememorarea idilei din adolescență 
cu verișoara sa - Yayoi sau a aventurii amo-
roase cu Hisako, eleva din liceul unde a predat 
limba japoneză. Acea primă dragoste naivă și 
povestea „cea mai fericită din toată viața lui”, 
emblematice pentru destinul lui Ginpei, rămân 
legate prin fire afective invizibile, dar arzătoare. 

Odată declanșat fluxul memoriei involunta-
re, sunt analizate tribulațiile atracției sexuale, 
complicitatea inconștientă care se înfiripă între 
vânător și victimă, jocul hipnotic de-a pânda și 
seducția: „De asemenea, faptul că se ținuse după 
ea fără să mai vadă nimic în jur, de parcă ar fi 
fost beat sau somnambul, captivat de șarmul 
ei, însemna că fascinația ei acționa deja asupra 
lui. Era posibil ca, fiind urmărită, Hisako să fi 
devenit conștientă de această fascinație și să 
fi resimțit o plăcere secretă. Iar Ginpei era ca 

Fragilitatea frumuseții

Viorica Gligor
Cronica literară
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stimulat electric de această fată stranie”.  
Într-o altă circumstanță, Ginpei este captivat 

de silueta unei adolescente necunoscute, al cărei 
trup fraged și înflorit îl subjugă. În delirul său 
contemplativ fuzionează extazul și moartea, 
bucuria admirației și disperarea inaccesibilității: 
„Sedus miraculos de această fată, Ginpei se 
simțea ca un prizonier. Chiar și culoarea pielii, 
vizibilă între manșetele răsfrânte cu model roșu 
și pantofii albi de pânză îi producea în suflet o 
durere atât de intensă, încât ar fi fost gata să 
moară sau să o ucidă”. 

 În timp ce o spionează pe fată, ascuns în 
ierburile înalte, este cuprins de nostalgie. Tai-
nic,  plonjează într-un timp paradisiac și revede 
lacul din copilărie, în a cărui imensă oglindă 
se răsfrânge imaginea florilor de cireș sălbatic, 
viziunea unor fulgere sau a zborului de licurici. 
Reveria îl purifică și îl eliberează de duhul rău 
ce-l stâpânise. 

Revederea  t inere i  de  șa isprezece-
șaptesprezece ani, în timpul sărbătorii ritualice 
a vânătorii de licurici, renaște în ființa lui 
Ginpei trăirile inocente de altădată. De dragul 
ei, va cumpăra o colivie cu douăzeci și șapte 
de licurici, pe care o va agăța, pe neobservate, 
de centura care îi strânge rochia. Gestul acesta, 
de o splendidă gratuitate, este expresia unei 
înduioșătoare dăruiri sufletești: „Ginpei agățase 
colivia cu licurici de centura fetei doar asa, fără 
un scop anume, deși ulterior, privind  lucrurile 
într-un mod mai sentimental, putea interpreta 
că astfel își aprinsese simbolic propria inimă pe 
trupul ei. Putea considera că ea, întrucât voia să 

dăruiască licurici bolnavului, el îi oferise discret 
colivia. Viziunea unei ploi cădea pe viziunea 
fetei care urca strada în pantă cu șirul de gingko, 
în drum către iubitul ei bolnav, cu colivia plină 
de licurici atârnând de centura rochiei albe...”.

 Fără aceste smulgeri din proza mundană, 
viața lui Ginpei ar rămâne stearpă, ternă și 
lipsită de bucurie. Întrucât resimte drama-Întrucât resimte drama-resimte drama-
tic insatisfacția realității, devine un hoț de 
frumusețe, obsedat de splendoarea feminității. 
Evadarea lui într-un tărâm oniric, luminat de 
fantasme, se naște dintr-o vitală nevoie com-
pensatorie - existențială și estetică: „faptul că 
o văzuse pe frumoasa Machie la vânătoarea de 
licurici se situa între vis și lumea obiectivă, iar 
faptul că se afla într-un bar ieftin cu o femeie 
urâtă ținea de realitate, dar Ginpei avea senzația 
intensă că bea acum cu femeia din realitate nu-
mai pentru a o găsi pe fata din viziunile sale”. 

Povestirea Brațul, inclusă în acest volum, 
este poetică și fantastică, deopotrivă. Scenariul 
narativ  debutează abrupt, sub semnul unei 
declarații de dragoste suprarealiste. O tânără  îi 
dăruiește iubitului brațul drept, pentru o noapte, 
după ce îl deșurubează din umăr. Brațul este o 
metonimie a inefabilei taine a feminității: „Fata 
își desprinsese brațul tocmai din locul care îmi 
plăcea mai mult. Ea avea o rotunjime la mar-
ginea umărului, obișnuită la fetele frumoase și 
zvelte din Occident, dar rar întâlnită la japoneze. 
Exista însă, la această fată, o rotunjime pură și 
elegantă, ca o sferă de lumină pură și inocentă”. 

 Când va ajunge în camera sa rece și umedă, 
bărbatul va iniția un dialog tandru cu brațul fe-
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meii și va recreea, astfel, intimitatea erotică. Prin 
jocul privirii, al mângâierii, al zâmbetului și al 
cuvintelor duioase. Contopirea trupească a celor 
doi îndrăgostiți, irealizabilă în plan concret, se 
împlinește în registrul nocturn. Protagonistul își 
înlocuiește propriul braț cu cel al tinerei. Astfel, 
potrivnicia realității și frigul singurătății sunt în-
vinse, iar unitatea pierdută a ființei este regăsită. 
Totuși, lumina crudă a dimineții va sfâșia visul 
născut din iubire, de o manieră brutală.

Iluzia, visul, lirismul, atât de vibrante în 
această narațiune insolită a lui Kawabata, par a 
tămădui, încă o dată, prin puterea lor terapeutică, 
rănile sufletești și spirituale ale omului sfâșiat 
de imposibilitatea fericirii. 

Nuvela Grabnic se va scutura reconstituie 
istoria unei crime, din perspectiva unui scriitor 
care era și tutorele celor două tinere asasinate 
în somn. Fără a contesta probele procurorului, 
expertiza medicilor psihiatri și verdictul judecă-
torului, acesta se străduiește să înțeleagă pe cont 
propriu mobilul oribilei crime. În consecință, 
consultă dosarele procesului, studiază rapoar-
tele, analizează cu luciditate, fără prejudecăți, 
mărturiile ucigașului din timpul interogatoriilor, 
pentru a descifra resorturile psihologice ale 
faptelor sale reprobabile. 

 Versiunea fictivă a prozatorului o asimilează 
și o concurează pe cea oficială. Dacă specialiștii 
declaraseră că inculpatul era un maniac, un in-
divid cu personalitate deviantă,  de tip isteric, el 
este convins că acesta nu avea probleme psihice, 

de vreme ce „nu se poate decela niciun element 
maladiv în starea sa mentală”. Mai degrabă, el 
descoperă că, deși nu avea absolut niciun mo-
tiv să curme viața mirabilă a  fetelor, impulsul 
criminal s-a născut spontan, sub imperiul  unei 
glume proaste, al unei farse, care ascundea însă 
alienarea singurătății: „văzusem în gestul lui 
Saburo de a amenința cu cuțitul o fată buimacă 
de somn, trezită în toiul unei nopți în miez de 
vară o singurătate dusă la extrem”. Punând cap 
la cap toate informațiile, este izbit de fragilitatea 
și absurdul existenței.

 Scriitorul pătrunde dincolo de aparențe și 
descoperă partea nevăzută a lucrurilor. El este un 
spirit interogativ, un explorator al adâncimilor 
sufletului uman. Deși este conștient de orgoliul 
său creator, totuși, își reneagă paternitatea asu-își reneagă paternitatea asu- paternitatea asu-
pra nuvelei  pe care a scris-o, deoarece a înțeles 
că aceasta reprezintă o operă colectivă, ai cărei 
autori sunt, în egală măsură, acuzatul, procuro-
rul, judecătorul, medicul psihiatru și cel legist. 
Proza sa este un recviem, un omagiu închinat 
strălucirii efemere a tinereții și „sufletelor celor 
trei a căror frumusețe, deși strălucește, grabnic 
se va scutura”.  

Prin prozele inedite ale volumului Lacul, Ya-
sunari Kawabata devoalează dramele tăcute ale 
omului devastat de lipsa de sens, de angoasele 
și disperările singurătății. Liric și rafinat, stilul 
artistic al scriiturii impresionează prin forța 
misterioasă a sugestiei. 
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Valeria Sitaru: Actor, profesor de actorie, scri-
itor. Ce anume te-a determinat să mai cobori 
de pe scena Teatrului Naţional și să te joci cu 
nişte copii care se visează să fie și ei pe vreo 
mare scena?
Liviu Lucaci: Răspunsul este domnul Ion Cojar, 
un mare profesor al şcolii româneşti de teatru, 
eram la licenţă când m-a invitat să fiu asistentul 
dânsului. M-a surprins teribil chestia asta, noi 
nu am avut înainte o discuţie pregătitoare, pur şi 
simplu a zis: „din toamnă vii să lucrezi cu mine 
aici la clasă?” A fost un şoc pentru mine, am zis: 
„da, dar de ce eu?” Asta a fost prima întrebare 
care mi-a venit în minte, eram mai mulţi, eram 
atâţia şi răspunsul a venit în timp, nu a vrut să 
mi-l dea imediat.
V.S.: Ţi-a spus sau ai înţeles tu fără să mai pui 
întrebarea?

L.L.: Mi-a şi spus, am şi înţeles, pentru că dl. 
Ion Cojar era o imensă personalitate teatrală, 
pedagogică. De la el am înțeles, m-am înțeles. 
V.S.: Studentul poate orice, „el e acolo ca să 
reuşească”, e una dintre sintagmele pe care le 
foloseşti destul de des cu studenţii tăi. Ce să 
reuşească?
L.L.: Fiecare să se apropie de cine este el însuşi, 
să ştie ce vrea. Eu cred că arta actorului ne dă 
întâlnire cu noi înşine, să fim mai aproape de 
cine suntem cu adevărat.
V.S.: În afară de farmecul personal, în afară de 
cunoștințele pe care le ai şi pe care le dăruieşti, 
ai aflat cumva un secret al omului-profesor?
L.L.: Cred că două ar fi răspunsurile: răbdarea 
fără sfârşit şi încrederea absolută pe care trebuie 
să i-o dai studentului, că şi el poate reuşi.
V.S.: Bun, dar trăim într-o lume în care ce spui 

Valeria Sitaru în dialog cu Liviu Lucaci
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tu e foarte greu, cum să fii răbdător în ziua de 
azi când totul ţâşneşte, fuge, apare şi dispare?
L.L.: Eu încă sunt un om nerăbdător şi cred că 
şi dl. Cojar în tinereţe a fost un om nerăbdător, 
cred că a citit în mine asta, mi-a spus: să ştii că 
răbdarea se poate învăţa. 
V.S.: Aici e şi rolul mentorului. Tu ai avut pe 
dl. Cojar, buna întâlnire, ca să spun aşa, cred 
că destinul e făcut în mare parte dintr-o bună 
întâlnire. Tinerii din ziua de astăzi mai au nevoie 
de un mentor, ei ştiu că există aşa ceva?
L.L.: În general nu ştiu că există aşa ceva, dar 
au nevoie cu toţii de un mentor pe care şi-l caută 
pe căi diferite, în general haotice, pentru că nu 
ştiu cum să-l caute; de multe ori chiar şi goana 
asta prin diverse ţări, culturi, e pentru a întâlni 
pe cineva care să te ajute.
V.S.: Cum ştii să alegi până la urmă, dacă alergi 
după ceva, cauţi pe cineva, ai în tine deja o 
predispoziţie sau cineva trebuie să te îndrume 
ca să ştii ce să alegi?
L.L.: Cred că ai în tine o predispoziţie, au fost 
câteva întâlniri în viaţa mea, când mi s-a reve-întâlniri în viaţa mea, când mi s-a reve-, când mi s-a reve-
lat un asemenea fapt. Este o cabină de teatru 
prin Republica Moldova, undeva în Soroca, 
unde am fost o singură dată şi când am intrat 
în spaţiul acela am ştiut că mă simt foarte bine, 
liniştit şi încrezător în mine, în prima secundă 
am ştiut asta.
V.S.: Păi de ce, ce era acolo, ce se întâmpla?
L.L.: Nu se întâmpla nimic, i-am întrebat pe 
ceilalţi colegi ai mei, că eram cu teatru acolo, 
dacă simt acelaşi lucru şi mi-au zis nu, că li se 
pare absolut banal, dar eu nu aş mai fi plecat de 
acolo. La fel mi s-a întâmplat și când am intrat în 

Notre Dame de Paris. Nu mă aşteptam la nimic, 
erau mii de oameni, era vara, era înghesuială, 
voiam doar să intru mai repede în catedrală, nu 
aveam nici o aşteptare. După primii trei paşi, 
am avut senzaţia că cineva mă trage aşa către 
cupolă şi am fost foarte surprins de treaba asta.
V.S.: Ai recunoscut tu acolo un loc special 
probabil…
L.L.: Nu am apucat să recunosc, pentru că eram 
într-o mare de oameni, deci am avut câteva 
momente din astea. 
V.S.: Deci trebuie să ţi se întâmple ceva, ca şi 
în scenă, pentru un actor important este să se 
întâmple ceva. În afară de răbdare ştiu că mai ai 
ceva foarte important, mai ai verbul a asculta, 
mai este acesta un verb suportabil în ziua de 
astăzi?
L.L.: Eu cred că într-o adunare de oameni cel 
care ascultă cu adevărat devine cel mai puternic, 
am văzut asta de multe ori.
V.S.: Ceea ce spui tu pare pe dos. 
L.L.: Devine personajul central, repede e între-
bat, interpelat, ce ai înţeles tu… ce ai văzut la 
mine… dă-mi un sfat… etc. 
V.S.: Deci a asculta nu e chiar a tăcea, ce dacă 
tăcerea e de aur...
L.L.: Eu în facultate, la examenul din anul I 
cu dna. profesoară Sanda Manu, trebuia să ne 
imaginăm un spaţiu, o staţie de metrou, o gară, 
un apartament. Colegii mei lucrau foarte bine, 
aveau iniţiativa, eu nu m-am repezit să particip, 
dar am avut la un moment dat ideea de a pune 
acea sfoară cu lanţuri, nu m-am gândit că este 
ceva important, iar dna. Sanda Manu a zis: 
„acesta este cel mai important moment, voi ați 
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lucrat bine, iar el a vrut să vă ajute să se defi-
nească spaţiul”. Pentru mine era tot o ascultare, 
eu ascultam ce fac ceilalţi.
V.S.: Ce te-a determinat să dai la teatru, să faci 
actorie, să te întorci din alte drumuri interesant 
zig-zagate? 
L.L.: Inițial am vrut să mă fac marinar, pentru 
că unchiul meu, care este un personaj impor-
tant pentru mine, a fost marinar… Apoi am 
vrut să mă fac aviator…. pilot și am dat testele 
specifice, complicate, le-am trecut în felul meu 
specific, e mult de povestit aici, apoi deodată 
am vrut să mă fac regizor de film. 
V.S.: Stai puțin, ai fost la Politehnică …, ai dat…
L.L.: Între timp am dat la Academia Militară 
Tehnică unde ajungeam inginer de radiolocație, 
acele antene care urmăresc avioanele de locație 
și vasele. Am intrat la academie.
V.S.: Deci ai vrut marinar, aviator și după aceea 
ai vrut să urmărești ce fac marinarii și aviatorii. 
Aveai o logică perfectă, să înțeleg.
L.L.: Nu aveam … Cred că am dat acolo pentru 
că se intra foarte greu, era nevoie de matematică 
și fizică. Eu am făcut Liceul Gheorghe Lazăr, 
unde nivelul de matematică-fizică era foarte ri-
dicat. Marele meu noroc este că am avut în viață 
prieteni și colegi foarte inteligenți, supradotați 
la Lazăr. O parte dintre ei de mulți ani îmi sunt 
prieteni. Eu am văzut totalmente ce înseamnă 
noroc, nu așa și așa. Am dat și am intrat la Aca-
demia Militară Tehnică de unde urma să devin 
inginer militar. Totuși, din prima secundă mi-
am dat seama că urăsc uniformele. Mi-am dat 
seama că locul meu nu e acolo. Singurul lucru 
pe care l-am învățat acolo este istoria României. 

Pe mine nu mă interesau celelalte materii, dar 
am învățat istoria României. A venit revoluția. 
Pentru mine revoluția înseamnă și acum o imen-și acum o imen-o imen-
să bucurie. Cât m-am bucurat atunci îmi ajunge 
și azi, m-am bucurat enorm că lumea se poate 
transforma în timpul vieții mele. 
V.S.: Atunci ai văzut lucrurile că au libertate, 
că au….
L.L.: Că au o libertate enormă și o posibilitate 
enormă de a fi orice. Eram convins că pot fi orice 
și dau un singur detaliu: ieșeam luni dimineața 
pe stradă și de bucurie alergam câte un cartier, 
două, singur. Alergam până nu mai puteam să 
alerg.
V.S.: Și ai ajuns la teatru, când, până la urmă?
L.L.: Am ajuns la teatru când voiam să devin 
regizor de film. Eram student la Academia 
Militară când dl. Naum trimisese pe cineva să 
mă invite să joc într-un rol. Eu am zis: „de ce?” 
Pentru că te invită dl. Cătălin Naum să joci. De 
ce să fac eu un rol? Pentru că poți.
V.S.: Aveai mirările astea de ceea ce ți se întâm-
plă, sau la ceea ce nu te așteptai că ar urma să 
vină. Că iarăși a venit altceva. 
L.L.: M-am mutat la Facultatea de Politehnică, 
voiam să învăț electronică.
V.S.: Cineva te-a întrebat într-un interviu: „ce  
poți să spui despre tine?” și tu ai spus: „sunt un 
băiat care își dorea să găsească pe cineva ca să 
vorbească și pentru el”. Și ai început să scrii…
L.L.: Mai întâi eu sunt un cititor înrăit de lite-
ratură, citesc de copil. Citesc constant. Pentru 
mine literatura îmi vorbește mie, citesc cărțile 
care îmi vorbesc mie direct. Mie mi-au vorbit 
mulți oameni, multe multe voci. Și mi-am dat 
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seama cum e a vorbi din lăuntrul lor, nu din 
afară, cum face actorul, ca și când le-ai vorbi 
la cască direct în creier și tu spui pădure… 
scrie pădure, văd o pădure, dar e pădurea lor, 
nu știi niciodată ce e o pădure. La teatru dacă 
ai un decor, deja vezi un decor, la film e deja 
prea precis, iar la literatură îi sugerezi lui și îi 
vorbești direct lui într-un fel foarte intim. Și 
mie mi-au vorbit toți acești oameni, mi-am dat 
seama că am nevoie de asta și există oameni ca 
mine, probabil, cărora le vorbesc puțini oameni 
și poate o să ating și eu 1,2,3… 10 care o să 
creadă că eu sunt cel care le vorbește.
V.S.: Când ai descoperit acest lucru… că poți 
să faci acest lucru… că poți să scrii…?
L.L.: Acum vreo 15 ani am început să scriu.
V.S.: Îți place.
L.L.: Da, îmi place să fac asta, deja  am publicat 
câteva cărți. 
V.S.: Din câte știu, ai început cu proza scurtă 
și cu povestirile despre celălalt, apoi - piese de 
teatru. E mai greu cu teatrul?
L.L.: E cu totul altceva. Nu poți să descrii ni-
mic. În teatru nu se descrie. Personajul trebuie 
să vorbească. Teatrul e conflict în primul rând, 
sunt păreri opuse despre același subiect.
V.S.: Nu numai teatru e conflict, aș spune că 
mai mult conflict e viața. Dar cred că cel mai 
greu e să scrii o piesă de teatru. Mulți scriitori 
au încercat, mari scriitori, nu că nu au reușit, nu 
au aură. De ce e greu să scrii teatru? 
L.L.: Cred că diferența esențială este că tu tre-
buie să fii simultan mai mulți, adică personajul 
A spune ceva despre viață, despre dragoste și 
imediat îi răspunde personajul B care e altcineva 

și are complet altă părere. Într-un roman poți să 
descrii ce crede Lascovici și peste zece pagini ce 
crede Sonia, dar la teatru trebuie să spui peste o 
jumătate de secundă, și deseori urmează replică 
după replică.
V.S.: Ai luat premiul pentru cea mai bună piesă 
de teatru, ai montat spectacole după piesele 
tale de teatru, cum a fost când ai început să 
lucrezi cu actori, le dădeai indicații? Trebuie 
să fie fascinant, pentru că bănuiesc că e greu să 
fii mulțumit. Ca autor de teatru vezi într-un fel 
lucrurile, tu ești și actor. Nu știu… cum te-ai 
descurcat?
L.L.: O poziție complicată. Ultima experiență 
este într-adevăr inedită. Am regizat un text de-
al meu în limba maghiară cu actori unguri la 
Timișoara. Eu neștiind deloc maghiară. Asta 
chiar că a fost ceva special, deci textul era al 
meu, dar eu nu înțelegeam nimic. Puteam să 
urmăresc pe unde sunt dar nu puteam să-i ajut 
cu adevărat pe text, cu nimic…, o experiență 
stranie.
V.S.: Și actorii cum se înțelegeau?
L.L.: Unul dintre ei știa bine românește, actrița 
spre deloc. Eu când vorbeam cu ei în română, 
el înțelegea și îi explica ei în maghiară.
V.S.: Da, dar vezi, în teatru lucrurile astea pot fi 
posibile pentru că e vorba de omul din fața ta, e 
un dialog, se comunică totuși coerent. 
L.L.: Totuși e complicat, pentru că personajele 
astea de teatru, toate au ceva foarte intim. În 
piesa aceea este vorba și despre o casă din 
București și despre istoria românilor. Ei sunt 
maghiari, trăiesc în Timișoara, e destul de 
complicat.
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V.S.: Cum stai cu umorul? Tot tu spui: noi avem 
un umor negru pe stradă, dar nu și în piesele 
de teatru, aici unde trebuie structurat dramatic. 
De ce așa? 
L.L.: Eu văd că românii au… asta este sintagma 
lui Emil Cioran: „Au euforia dezastrului”. Adică 
unii se bucură când o casă se prăbușește,.
V.S.: Ca grecii (vezi Zorba Grecul).
L.L.: Adică la prăbușire există și un zâmbet 
foarte ciudat. 
V.S.: Că nu mi s-a întâmplat mie, probabil. Care 
este explicația?
L.L.: Uneori și soiul de detașare. E ceva ciudat 
în treaba asta, dar noi avem acest tip de umor. 
Am fost în Japonia, câteva luni, am întâlnit aco-în Japonia, câteva luni, am întâlnit aco-Japonia, câteva luni, am întâlnit aco-
lo canadieni, americani, australieni, englezi…, 
pentru ei umorul românilor era cel mai tăios 
(vine din experiențe dure) și râdeau, dar în 
același timp se și înfiorau puțin.
V.S.: Un anume fel de cinism autoironic.
L.L.: Un cinism tandru pe alocuri, dar cinism.
V.S.: Ai spus despre Japonia… una dintre 
curiozitățile mele…, ai stat acolo, ai studiat …
L.L.: Am stat 3 luni. Am studiat teatru tradițional 
japonez. Doamna Sanda Manu a avut decizia… 
m-a propus.
V.S.: Drumurile tale aici, în afară, ai vrut să fii 
Ulise, ai vrut să fii aviator… ai vrut și la japo-
nezi; de ce?
L.L.: Acolo a fost o bursă, doamna Sanda Manu 
probabil că mă citise, eu chiar am fost și sunt 
interesat de varii culturi. 
V.S.: Ce ți-a rămas din experiența de acolo, 
ești mai puternic? Un teatru imposibil pentru 
noi de înțeles.

L.L.: Un imposibil aproape de a-ți privi pro-
pria existență ca fiind una printre altele. Mă 
autocitez, dintr-un personaj dintr-un roman la 
care lucrez de zece ani. La un moment dat, unul 
din personajele mele vrea să se obișnuiască cu 
apropiatul lui sfârșit și atunci când el nu mai 
poate să se miște, îi roagă pe ceilalți să-i plimbe 
patul în fiecare seară, să doarmă în altă încăpere, 
să se obișnuiască cu trecerea.   
V.S.: Și în piesele tale există această temă a 
sfârșitului, întâlnirea cu bătrânețea, neaccepta-
rea bătrâneții.
L.L.: Când eram puști am citit mult Blaga. Toată 
problema asta cu trecerea m-a preocupat și mă 
preocupă, dar mi se pare că românii au, apropo 
de Marin Sorescu, Lucian Blaga, un umor de o 
calitate extraordinară care se extrage din zona 
asta a morții, a trecerii.
V.S.: Bunuel, unul dintre regizorii tăi preferați, 
dintre regizorii noștri minunați, spunea: nu se 
poate angoasă fără umor. Nu ai cum să reziști 
la așa ceva… dacă e de adevăratelea. Apropo 
de Bunuel, un maestru al filmului, ai o fire non-
conformistă ca a lui. Recunoști? 
L.L.: Da, cred că da. Prima dată când am văzut 
Bunuel nu știam că e el, eram în liceu. Câinele 
andaluz și după aia am văzut Vârsta de aur. În 
momentul în care am văzut un cuplu care seara 
se urcă în pat să se culce, un cuplu trecut prin 
multe și, când să stingă veioza, pe acolo trece 
un struț, iar ei nu se uită la struț și sting veioza, 
am zis: „asta este pentru mine”.
V.S.: De ce, Liviu?
L.L.: Pentru că prin mintea noastră, fie că 
recunoaștem sau nu, trec personaje, trec trenuri, 



am
fi
tr

io
n 

3-
4 

/ 
20

20

86

vagoane, trec amintiri pe care noi le ignorăm 
noi alegem să fim inconsecvenți cu noi înșine, 
uneori însă e foarte greu să te trezești în fiecare 
dimineața același. 
V.S.: De asta te-ai apucat de scris, să notezi 
exact ceea ce trece pe acolo? Fuentes, dacă nu 
mă înșel, e unul dintre scriitorii tăi preferați, 
elegantul Carlos Fuentes cu alura lui de prinț. 
De ce literatura spaniolă, tot așa complicată, 
ușor suprarealistă?
L.L.: Mie mi se pare că românii au o vână su-
prarealistă în firea lor, nu știu dacă sunt mulți 
conștienți de asta, dar sunt convins că cei erudiți 
știu bine acest aspect. Dadaismul are un fior 
românesc foarte serios, dar acesta nu ar fi apărut 
fără acei evrei românești, părinții Dadaismului 
în majoritate sunt evrei români. Suprarealismul 
este ceva foarte aproape de firea noastră. Ce 
înțeleg eu prin suprarealism este această supra-
punere de planuri, permanentă suprapunere pe 
care noi de multe ori o ignorăm, care vine din 
glumele noastre, felul în care ne raportăm la 
viață. Retragerea din fața realității atunci când 
ea e prea abruptă, prea violentă pentru noi, ne 
retragem în alte lumi, ne escamotăm. 
V.S.: De ce te temi, Liviu? 
L.L.: Mă tem că nu o să am până la capăt curajul 
să vorbesc despre lucrurile care mă preocupă, 
care mă freamătă, mă tem să nu renunț la asta 
vreodată, nu aș vrea să renunț. Îmi e greu uneori 
să vorbesc despre lucrurile care întra-adevăr 
contează pentru mine. 
V.S.: Să revenim la ceea ce faci tu acum, sunt 
multe de întrebat. Știu că ai activități interdis-
ciplinare, dar aș vrea să știu cum îi predai tu pe 

Shakespeare, Cehov, teatrul antic. La tine totul 
face parte dintr-un întreg pe care tot timpul îl 
miști, e ceva ce se modifică în permanență odată 
cu tine. 
L.L.: În curând, peste o lună-două îmi apăre 
o carte. Pentru mine e foarte importantă, se 
numește Nașterea actorului, titlul cred că spune 
destul de multe. Am ținut doi ani niște conferințe 
într-un proiect european despre actorul din noi. 
În fiecare zi suntem mai multe persoane, tată, 
fiică, amantul, creditorul, hoțul, trecem cu mare 
lejeritate la un rol. Când ne sună telefonul și 
vorbim cu mama avem alt ton, altă raportare, 
devenim alt personaj instantaneu. Oamenii, dacă 
vor înțelege aceste roluri sociale, își vor creea 
pentru viața lor, care, uneori, îi asuprește, îi 
strânge ca într-o menghină, vor avea mai multă 
libertate, vor avea loc să respire. Pentru că încă 
de mic nu ai voie, nu atinge, nu e pentru tine, 
taci, nu aici, nu acum și atunci tu ajungi să te 
tot amâni pe tine. 
V.S.: Și de aceea blocajele comportamentale.
L.L.: De aici vina, pentru că tu începi să te 
simți vinovat, copil fiind. Că nu sunt bun. Nu 
sunt bun pentru mama, pentru prieteni, pentru 
profesori, pentru colegi, și începi să te simți 
vinovat pentru că simți lucruri. Teatrul e un loc, 
unul dintre foarte puținele în viață în care ți se 
spune: da, e bine că te simți furios, da, e bine 
că ești și tandru, da, e bine că vrei să săruți pe 
cutare, și deodată îți dai seama că tu ai voie să 
fii tu, e un loc în care tu ai voie să fii tu.
V.S.: Atunci trebuie să fie scena vieții, ajungem 
la Shakespeare... 
L.L.: Ajungem la Shakespeare, ar trebui să tre-
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cem puțin și prin Nietszche care spune: masca 
ne face liberi, fără mască ne blocăm, când ni se 
pune reflectorul pe noi și ni se spune: acum ce 
simți? spune ce simți. E greu, oamenii nu știu 
să se exprime, se simt vulnerabili, sunt fragili. 
Dacă ți se spune: nu te mai cheamă Constantin, 
tu ești Radu care le vorbește altora, ia spune 
ce simți? Și tu spui, în momentul acela, sunt 
un om liber.
V.S.: Bine, dar vezi că Nietszche ne spune că nu 
poți să ajungi dincolo de bine și de rău cu masca 
și atunci cum procedezi, cum faci?
L.L.: Te joci, cred că trebuie să te joci.
V.S.: Asta este deja o mască... e ca și cum…
L.L.: E ca și cum, și am libertatea de-a mi-o 
pune, de a o scoate.
V.S.: Tu știi treaba asta, tu cel care vorbești cu 
mine… dar celălalt nu știe, iar dacă o ascunzi, 
atunci este minciună... 
L.L.: Nu e bine să o ascunzi, eu mi-o pun în 
fața ta…
V.S.: Cu un copil poți să te joci, să te prostești, te 
faci în toate felurile ca el să se simtă bine, atunci 
el râde. Această comunicare atât de simplă și de 
minunată o facem și noi ceilalți, dar nu știm că 
o facem. Nu o facem în mod constant.
L.L.: Este eliberatoare, ne scapă de constrân-
geri. Mai e o chestie de care mi-am dat seama și 
pe care mi-am formulat-o de curând și care mie 
îmi place. Școala și educația îți impun reguli, 
toți în mod instinctiv ne opunem regulilor, nu 
ne plac regulile. 
V.S.: Mie îmi plac, dar să fie ale mele și ceilalți 
să le respecte...
L.L.: Exact, să le respecte. Ce face jocul? Jocul 

de fotbal, jocul teatral, jocul de baschet, îți pui 
tricoul, nu ai voie să joci decât cu mingea, decât 
cu mâna la baschet, e o regulă de care te atașezi. 
De ce în jocuri nimeni nu se supără pe reguli? 
V.S.: Pentru că sunt egale, sunt aceleași pentru 
toți.
L.L.: Pentru că și le asumă liber fiecare.
V.S.: Acum înțeleg teza ta de doctorat Ce în-
seamnă a fi actor, adică să fii jucător. 
L.L.: Asta înseamnă: fii jucător chiar în propria 
ta viață. Înțelege că acum trebuie să ajuți un bol-
nav, joacă asta până la capăt, nu trișa, asta este 
acum sarcina ta. Așa cum la baschet ai sarcina 
de a băga mingea la coș.
V.S.: Ne-am apropia în felul acesta de un mod 
de comunicare ideal, pentru că atunci am ști 
mai clar adevărul din fața ta. Totuși e un mod 
răsucit, e o nuanță, poate e greu să ajungi aici. 
L.L.: Eu am văzut ce s-a întâmplat cu niște 
medici care nu erau la început de drum, unii 
erau directori de spitale sau de instituții impor-
tante. Au descoperit un lucru: că uneori folosind 
un limbaj specializat științific între ei, ciudat, 
nu reușeau să se înțeleagă. A fost un moment 
extraordinar de emoționant când pe o doamnă, 
care este cercetător în domeniul cancerului 
mamar, am rugat-o să spună cu ce se ocupă, în 
fața colegilor ei. Apoi m-am adresat celor din  
sală, să ridice mâna cine a înțeles, au ridicat doi. 
Iar dânsa a spus: „nu se poate, sunteți colegii 
mei...”, iar eu am mai zis: „puteți să-mi spuneți 
mie cu ce vă ocupați? Da, mă ocup cu depistarea 
cancerului mamar în prima etapă”. Atunci toată 
sala a făcut aaaa! și dânsa a început să plângă. 
V.S.: Deci problema e că trebuie să știe să joace, 
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să conștientizeze, pare simplu, dar nu este așa de 
simplu, pentru că trebuie să ai în față și pe cine-
va care să accepte acest lucru și să-l înțeleagă. 
L.L.: E adevărat, dacă vede că tu deplin te im-
plici în acel joc, acel cineva va simți beneficiile.
V.S.: În viața asta cu jocurile ei și cu căutările 
tale, cu deplasările tale înăuntru, în afară, ce te 
luminează?
L.L.: Mă luminează oamenii, clipele când oa-
menii înțeleg ceva clipele pe care eu le ador și 
pe care eu le caut. Idealul meu este să văd că 
cineva înțelege ceva nou.
V.S.: Eu am înțeles ce spui tu acum?
L.L.: Da.
V.S.: Mulțumesc! Care sunt proiectele tale de 
viitor? Mi-ai spus acum câteva minute, nu am 
uitat, că scrii la un roman. 
L.L.: Eu sper să-l termin anul acesta.
V.S.: Nu poți să-mi dezvălui pe scurt despre ce 
e vorba?
L.L.: Este vorba despre istoria unei familii 
bucureștene care începe un roman pe la 1905 și 
ar trebui să se termine în 1989. Perioada e lungă,  
sunt zeci de personaje, personaje principale 
peste 15, e ceva… 
V.S.: Când ai tu timp să faci asta, pentru că mă 
gândesc că muncești enorm, joci la teatru, în ce 
piese joci acum?
L.L.: În Micul infern la Teatrul Național.
V.S.: De cât timp joci în spectacolul acesta?
L.L.: Îl joc de patru ani și am făcut peste 200 de 
reprezentații, este cel mai jucat spectacol după 
revoluție, e un mare succes.
V.S.: În aceste vremuri un spectacol care ține 
patru ani e un fenomen. Filmul îți place? Co-

laborezi?
L.L.: Am jucat în câteva filme, în ultimul timp 
deloc, dar mă uit la foarte multe filme, sunt 
multe care îmi plac și urmăresc zeci de regii.
V.S.: O întrebare, de încheiere a dialogului 
nostru: ce îți dorești pentru fiica ta, câți ani are 
acum?
L.L.: Are 18 ani și pleacă la facultate în curând.
V.S.: Ce vrea să facă?
L.L.: Vrea să facă Drepturile omului, m-a uimit, 
vrea să le fie mai bine unor oameni pe lumea 
asta.
V.S.: A avut de unde învăța...
L.L.: Nu știu, eu am fost foarte emoționat când 
am văzut că vrea să facă asta.
V.S.: Îi doresc succes și ție, sper să ne vedem 
să-mi povestești cum a fost primit romanul tău 
și să-mi spui despre ce e vorba în următoarea ta 
carte, probabil un alt roman.
L.L.: Probabil.
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....firele de iarbă se mișcau aproape imper-
ceptibil, și nu existau decât ele, iar printre firele 
în mișcare ghiceam albastrul cerului...nu știu 
cât timp am rămas privind imaginea asta care-
mi acoperea întreaga existență a momentului...
și, în clipa în care am simțit imperios nevoia de 
a mă mișca, m-am ridicat în picioare...

...eram la o margine de drum, căzusem într-
un șanț și nu știam de ce, poate pentru că fusesm 
foarte beat?...mă simțeam cumva plutind, dar nu 
exista nicio durere de cap...

...drumul trecea pe lângă un fel de câmpie, 
îmi părea mie, despărțind două lumi, aveam 
să-mi dau seama...undeva în dreapta erau multe 
vagoane de circ ambulant, unele frumos colora-
te altele aproape scorojite, printre ele oameni, 
copii, animale, femei grase pe picioroange 
acoperite cu lungi draperii papagalicește colo-
rate peste frânghii întinse între stâlpi de metal, 
unii mergeau cu monocicluri, alții desculți, alții 
ținând niște bețe foarte lungi, pentru echilibru, 
se ridicau fumuri către cer, cerul era perfect 
limpede și de o culoare albastru-ceruleum...

...în stânga era o intindere de apă de un ver-
de greu, apăsător, cu foarte multe nuanțe, de la 
verdele precum pădurea de brad până la verdele 
numit de unii green&black...corăbii cu pânze 
în depărtare, acolo cerul avea și câțiva nourași, 

lumina soarelui se plimba pe ape, valuri se 
spărgeau de un fel de dig...peste imaginea asta 
am pus o muzică de duduk...

...m-am pus în mișcare încet...

...am ajuns la vagonul unde știam că este 
viața mea, locul meu...mda, numai că cine sunt 
eu și ce caut eu în viața mea, revine întrebarea 
precum o ritornelă la cântecul popolar, tocmai 
cântă unul la muzicuță, ceva foarte din altă 
lume, ah, sunt sârbii ăia care au venit de vreo 
două săptămâni aici...în jurul vagonului stau 
aruncate tot felul de lucruri, de la cărți la haine 
foarte colorate și peticite, de la pungi umflate 
cu nu se vede cu ce, la desene puse în rame, sau 
făcute sul; resturi de manechine, păpuși, multe 
păpuși așezate în borcane umplute cu lichide 
colorate, câteva arme vechi, o masă...diverse și 
inverse...părea o lume explodată și abandonată...
de fapt, toate lumile sunt abandonate, după o 
vreme...

observ pe jos o cutie de mazăre desfăcută și 
o lovesc în trecere cu piciorul stâng, iar ea se 
transformă într-un șobolan care o ia la fugă...

...asta mă face să mă opresc și să strig...

...aha, sunt într-un vis, sunt într-un vis, m-am 
prins!... și, trăiesc undeva unde cred că este 
lumea mea...  

...vezi căruța, mă rog,,,vagonul cum îi spui 

Valentin Vasilescu

 Pan8icum
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tu?, aud un glas ce vine din față, de undeva 
de jos și care este scos de șobolanul ce fusese 
înainte cutie goală de tablă, îl vezi?

...da, vorbesc eu respirînd adînc, îl văd, și?

...și, păi de aici trebuie să începi explorarea, 
căutarea...

...prietene șobo, căutarea va începe cum și 
de unde vreau eu...este visul meu și luciditatea 
mea și sunt cine...mă rog...m-ai priceput ce 
vreau a zicere...sau, cumva tu ești șobo, ghidul 
meu interior?...

...se poate și asta, spune Șobo (chiar se 
aude cu majusculă)... poate vrei să am altă 
înfățișare?...poate...

...prefă-te-ntr-o gagică miștoacă, zic eu, plin 
de emfază, na! Să te văd dacă poți...

Din partea dreaptă aud un alt glas.
...neamule, întorc imediat privirea și îl văd pe 

pr. Talasie, ai ajuns unde ți-ai dorit, ești lucid 
în vis și mintea ta tot la gagici...cam frustrant, 
nu crezi?...cam puțin, mai zice el moale, blând.

Merg și dau mâna cu părintele Talasie, iar el 
mă bate pe spate, tovărășește, ca un fel de în-
demn, ...ai uitat să îți privești mâinile, picioare-
le, să te învârți în jurul axei tale...ai uitat să faci 
ceea ce știai...repede, cu mintea la gagici...a?

...sfinția ta, te rog să mă ierți dar m-am 
bâlbâit rău de tot când mi-am dat seama că 
sunt lucid în visul meu, să fiu sincer nu mai 
știu ce am învățat, ce-am cetit...ah, da, să îmi 
pun în mișcare spinerul, pe care l-am primit 
de la poetul Dulbaba, ca să văd unde mă aflu, 
în realitatea visării sau în visarea realității, și 
scot jucăria, o așez pe degetul arătător de la 

mâna stângă, apoi îi dau un impuls de rotire 
spre dreapta. 

Împreună cu pr. Talasie o luăm la pas prin-
tre vagoanele de circ, pe unele scrie Ringling, 
Burnam bros., Holffokof, Klutzky, Pimpinella, 
etc, și alte nume ale unor foste mari circuri, de 
mult închise, deh, dacă la circ nu mai ai voie 
cu animale, activiștii sunt foarte activi, copii 
nu prea mai vin, iar înlocuirea animalelor cu 
oameni transformați într-un fel de animale ca-
raghioase a părut că dă randament la început, 
apoi..., și ajungem în fața vagonului celui mai 
înțelept bufon pitic din acest circ, ah am uitat 



am
fi
trion 3-4 / 2020

91

să spun că numele circului în care suntem, este 
Bohemiens life -, cel mai lucid personaj din visul 
meu lucid. Este clovnul Tralala, un pitic de 1,10 
m dezbrăcat de haine, doar în chiloți, roșii, și 
dresează un alt pitic să țină o minge pe nas. Dacă 
celuilalt în cade mingea, Tralala îl altoiește cu o 
joardă foarte elastică și usturătoare, după cum 
reacționează cel cu mingea. Înțeleptul locului 
ne vede și se scuză.

...îmi pare rău dar vecina mi-a luat hainele 
la spălat, cică nu le-a mai spălat de 2 ani, așa 
că...o să stau așa cam 2 zile până se usucă 
zdrențele alea ale mele, că ea a vrut să mă 

îmbrace cu altele, dar eu nu pot renunța la 
pielea mea cea adevărată, haina mea de bufon...

     Pr. Talasie îmi face un semn cu mâna, și se 
îndepărtează încet, pleci părinte?, îi zic eu, plec, 
te las în visul tău să afli singur ce ai de aflat...

 ...povestește-mi despre istoria acestui loc, 
mă adresez lui Tralala, de ce sunt așa de multe 
vagoane, sunt și rulote, am văzut...pare că toată 
lumea circului a venit aici, ce s-a-ntâmplat?

Tralala îi ia mingea de pe nas celui pe care-l 
numește Kiri-Kiri, apoi se așează pe un scaun 
cu roată de bicicletă în loc de picioare. Eu mă 
așeaz comod pe un morman de pânze de doc, 
albite de soare.

...doar știi că toată lumea e un circ și noi 
bufonii lui...

...auzi, nu mă lua cu citate culturale, în 
primul rând ăsta este din Shakespeare, știi...
crezi că...

Tralala râde și se învârte cu scaunul mono-
ciclu în jurul meu.

...băi, jmekerie...

...nici un băi jmekerie, spune-mi numele...îl 
stopez eu de la începutul său de tras de șireturi.

...ce nume, frate?

...cum mă numesc eu, spune-mi pe nume...
cum mă numesc eu aici în lumea asta, ca să 
nu zică vreun cetitor că mi-am inventat eu 
aliasul...zi?

Tralala se oprește din pedalat, coboară,  ră-
mâne în picioare în fața mea, apucă din aer, cu 
o mișcare de mare magician, o pipă lungă de 
culoare fucshia cu o intensitate de neon aprins, 
trage un fum, apoi sloboade ceva ce seamănă cu 
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un fel de abur format din litere ce se răsucesc 
încet în aer...apoi vorbește rar, apăsat:

...domnule Baladin Pantin ot Zeurinis...
deci...așa e bine? Dau din cap că da, e bine, 
dar eu nu știu de unde și de ce mă numesc 
așa, chiar dacă sunt lucid în visul meu, ceva 
de înțeles mai greu... Existența acestui spațiu 
de circumbulațiune a micilor forme de viață 
circărești, în două picioare, s-a materializat din 
motive de nevoie și necesitate stringentă...unde 
să mergem și ce să facem? Viața noastră fără de 
circ, iar circul înseamnă în primul rând elefanți, 
asta ți-o zice un gnom de 1.10m, viața noastră 
fără circ nu este nimic..., așa că am transformat 
viața de fiecare zi în circ... până vom ajunge la 
circa și ceva de existență, de disperări ale vieții, 
trezindu-ne noi, mari maeștri ai jongleriilor, ai 
mersului prin foc, ai săriturilor la balansoar 
fără de plasă, ai aruncatului cuțitelor direct 
spre inima frumoasei ființe, ai aruncatului 
omului obuz, cu tot cu autobuz, etc... nimic !...
nimic, nimic, dar nimic... suntem doar niscaiva 
umbre, un fel de visărie a spectatorului plătitor, 
al indiferentului de spectator, gras și plin de 
pârțuri, sau un copil cuprins de frica de clovn..., 
vai ce-mi plăcea când îi vedeam pe ăia micii...
ochei, se oprește el văzîndu-mi reacția feței, 
apoi repede reia: nu divaghez, dar navighez 
spre capătul vieții... câtă viață are un circar? 
...ți-ai pus vreodată întrebarea? ... evident că 
nu..., noi nu putem trăi fără acest drog pe care-l 
numesc ei circ, este cea mai enteogenă ocupație 
a omului și asta de mii de ani, pentru că noi am 
fost primii... noi...

Îi fac un semn și el se oprește.
Zic:
...știi, de fapt, eu în cealaltă realitate, aia 

care arată exact precum orice vis, dar pentru că 
oamenii o trăiesc în comun, o numesc realitate, 
au stabilit - de fricăăăă -  o regulă ca să creadă 
că au control, cum aici, în acest vis lucid, 
după cum vezi, spinerul nu s-a mai oprit....
ei bine, acolo, când eram mic, și mă speriau 
clovnii și bufonii, da! nu râde dle. Tralala...
chiar așa este...am mers la circ, unde totul 
era doar sclipire și lumini, violență și hohot 
de râs, era visul celor care nu pot să viseze...
atât...am aflat asta pentru că într-o noapte am 
trecut, întâmplător pe lângă circul acoperit de 
întuneric și am înțeles...

Mă opresc, îmi admir spinerul care se învâr-
te cu o la fel de repede mișcare, apoi privesc 
cerul, nu știu dragi cetitori, dacă dvs. ați privit 
vreodată cerul în vis? Da? ați reușit această 
performanță?...

...ei, ce ai înțeles, deșteptule?

...că și circarii visează... dar, ce visează 
ei?...asta nu am aflat nici până-n ziua de azi...
frumoasa amazoană ce călărește bidiviul ace-
la alb, pur sânge arab, care este iubita celui 
mai frumos voltijor al arenei, are și bani și 
frumusețe și sex, după dorință...dar, am ob-
servat că uneori este căzută pe gânduri, este 
departe... unde, anume?

...treaba ei, ce te-nteresează pe tine? Asta 
este problema ta? De asta ai ajuns aici, să fii 
lucid în vis ca să ai asemenea întrebări...ham-
lefutiene???...
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...știi, acum, stau aici, în lumea asta a mea, 
am aflat unde sunt, cine sunt...dar nu am aflat 
–încă- de ce, dar, mai am timp..., și multele mele 
întrebări s-au dus...ca vinul bun de pe masa che-
fliilor...mă întreb, ce ar trebui să aflu...cu toate 
astea eu mă plimb prin lumea asta...prin acest 
bazar bizar, fără vreo întrebare hamlefutiană, 
dupre cum spuseși...care ar fi una, importantă? 
Tu știi?

...când te vei trezi, vei duce textul Ilenei...
ai văzut, poetul Ioana a scris despre ”piersica 
romană”, dar tu scrii acuma despre Ileana...
Romană, cu textul visului tău lucid, translucid 
și ovoid, iar ea, după ce va citi textul, va spune: 
”mă puță prepuță, ce draku spuseși tu pe-aci..., 
toată lumea are vise lucide...”, iar tu îi vei arăta 
spinerul și o vei intreba dacă are așa ceva, tote-
mul care s-o anunțe când este în vis...”fugi bre 
de-aci, păi de ăsta au toți copiii de la bloc...” 
și, lady o să se pună pe un râs de zile mari... aș 
putea spune un râs romeric!

...poate ai dreptate domnule Tralala, poate 
este așa, dar când mintea se prinde de cum lu-
crează ea însăși, și se surprinde ea pe ea însăși, 
și se uită la ea și își spune despre ea ce are de 
spus... visul zilnic al omului, de se numește 
realitate, devine... REAL...! ... apoi, dincolo, în 
realul ireal al literei scrise, în realitatea poveștii 

este secretul... unui singur om i l-am spus, dar 
nu l-a priceput... și, ca să fie totul oblu, am să-i 
întreb pe cetitorii, eventuali ai textului: voi, 
aveți totemul vostru, ca să știți când sunteți în 
vis lucid, sau sunteți în visăria ziilnică, a minții 
adormite?...

...și, acum ce faci? Vrei să te trezești? Mă 
chestionează strâmbând din nas a vrăjeală.

...dacă aș putea face asta, dacă aș putea să 
mă trezesc și să rămân treaz, să am starea de 
trezie continuă...

...păi, nu ai ajuns la titlul tău, nu ai ajuns 
la Pan8icum... or, fără asta, fără să vezi 
monstruleții, jigăniile, goangele și matabazbâ-
zele din locul acela de i se spune...

I-o tai scurt pocnind din deștele de la mâna 
stângă.

...taci!... la Pan8icum vom ajunge în numă-
rul viitor și ne vom întreține cu dr. Jakyll & 
sister  Hyde... taci, nu spune mai mult, bufonule 
înțelept ce ești tu de bufon!

Dragi cetitori și acum... trezirea..., mă trezesc 
dintr-un vis în alt vis.

Este visul de zi cu zi, visul zilnic și continuu 
al fiecărui om, care nici nu știe că visează, care 
nici nu știe că nu știeeee...

Cu vise pre vise călcând!
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Multă cerneală a curs pentru lămurirea 
fatidicei zile de 28 iunie 1883, când Eminescu 
a fost considerat bolnav psihic şi, ca atare, 
a fost internat la Sanatoriul lui Al. Suţu. S-a 
vrut şi s-a reuşit „moartea sa civilă”, scoaterea 
sa din viaţa publică, unde devenise deja un 
pericol, chiar şi pentru conservatori, care, prin 
P.Carp, cerea „Şi mai potoliţi-l pe Eminescu!”. 
Analizele pertinente şi obiective ale lui 
N.Georgescu, Theodor Codreanu, Cernăianu 
pe această temă sunt concludente.

Că Eminescu era un pericol public o 
dovedeşte „nota informativă” a ministrului 
plenipotenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti, 
baronul Ernest von Mayr, către şefii săi. Acesta 
raporta Casei Imperiale din Viena, la 7 iunie 
1882, despre activitatea politică, militantă a 
Societăţii „Carpaţii”, în care poetul avea un 
rol determinant. Scrisoarea se află xerografiată 
la Arhivele Naţionale ale României, după 
originalul aflat la Viena şi este făcută cunoscută, 
mai întâi, în 1977, de Gh. Ungureanu după 
originalul de la Viena şi tradusă de el, cu notele 
aferente, în volumul Eminescu în documente 
de familie,1 unde editorul publică încă o notă 
informativă, în limba franceză, din 3 iunie 
1883 privind activitatea politică naţionalistă 
a Poetului. Aceeaşi notă este preluată 
fragmentar în antologia „De la statul geto-dac 
la statul român unitar” de Mircea Muşat şi 
Ion Ardeleanu (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 

1. Eminescu în documente de familie, Ediţie de Gh. 
Ungureanu, Bucureşti, Edit. Minerva, 1977, p. 411-412.

Enciclopedică, 1983, p.323). 
Documentele privind o altă latură a 

personalităţii eminesciene, opusă mentalităţii 
impuse despre un Eminescu doar poet visător, 
sunt comentate, cu competenţa-i recunoscută, 
de celebrul editor Dimitrie Vatamaniuc în 
capitolul „Eminescu şi societatea «Carpaţii»  
din volumul Eminescu şi Transilvania2.

Iată ce raporta baronul superiorilor săi: 
„Societatea «Carpaţilor» a ţinut la 4 iunie 
o şedinţă publică, căreia i-a precedat o 
consfătuire secretă. Despre aceasta am primit 
din sursă sigură următoarele informaţii: 
subiectul consfătuirii a fost situaţia politică. 
S-a convenit acolo să se continue lupta 
impotriva Monarhiei austro-ungare, dar nu în 
sensul de a se admite existenţa unei «Românii 
iredente». Membrilor li s-a recomandat cea 
mai mare precauţie, redactorul principal al 
ziarului «Timpul» a făcut propunerea de a 
se încredinţa studenţilor transilvăneni de 
naţionalitate română, care, pentru instruirea 
lor frecventează instituţiile de învăţământ 
de aici, sarcina ca pe timpul vacanţei lor să 
contribuie la formarea opiniei publice în 
favoarea unei «Dacii mari»”3 .

Asemenea, s-a scris mult despre cartea de 
vizită a Chaterinei Szőke-Magyarosy, prima 
2. Dimitrie Vatamaniuc, Eminescu şi Transilvania, 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 136-147.
3. Arh.St.Buc.,Colecţia Xerografii Austria, pach.
CCXXVI/1f.189-192. Apud. Mircea Muşat, Ion Arde-
leanu. De la statul geto-dac la statul român unitar, 
Bucreşti, Edid. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 323.

Eminescu și „bilețelul” d-nei Szőke-Slavici

Tudor Nedelcea
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soţie a lui Ioan Slavici, trimisă mentorului 
„Junimei”, pe care acesta o consemnează în 
jurnalul său din 28 iunie 1883, adică în chiar 
ziua internării forţate şi ilegale a lui Eminescu: 
„Astăzi, marţi, la ora 6 dimineaţa, o carte [de 
vizită] de la d-na Slavici, la care locuieşte 
Eminescu, cu aceste rânduri scrise: «Domnul 
Eminescu a înebunit. Vă rog faceţi ceva să mă 
scap de el , că e foarte rău»”. Dacă n-ar fi fost 
consemnarea laconică a lui Titu Maiorescu 
nu s-ar fi pomenit de intervenţia doamnei 
Slavici. Dar trebuie crezută ab initio această 
doamnă cam năbădăioasă, al cărui bileţel a 
constituit prima filă a dosarului de „nebun” al 
lui Eminescu?

Beneficiem de ediţia academică completă 
a operei eminesciene, datorată savanţilor 
Perpessicius şi Dimitrie Vatamaniuc. Ultimul, 
ca un vrednic bucovinean, a finalizat tipărirea 
tuturor însemnărilor eminesciene, căci, zice 
domnia sa cu îndreptăţire, „fiecare aruncătură 
de condei pe hârtie se impune să fie analizată 
cu atenţie. Fraze sau frânturi de frază se 
integrează [...] în sistemul său de gândire şi au 
implicaţii în întrega sa operă”4. Şi în întrega sa 
viaţă, am completa noi.

Acad. Dimitrie Vatamoniuc publică, pe 
lângă alte numeroase manuscrise fragmentare, 
„Însemnări cu caracter intim”, scrise „în 
primăvara şi vara anului 1883”. Aceste 
însemnări, cuprinse în mss 2299 şi 2277 se 
pot constitui într-un jurnal intim eminescian, 
în care, conform afirmaţiei judicioase şi 
întemeiată a aceluiaşi savant D.Vatamaniuc, 

4. M. Eminescu, Opere, XV. Fragmentarium. Ad-
denda ediţiei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1993, p. 882.

„consemna drama sa intelectuală, ca urmare a 
marginalizării în societatea vremii. Conversaţia 
cu sine însuşi între pereţii camerei de lucru se 
desfăşoară, prin sustragerea de la convenţiile 
sociale, în deplină libertate. Aşternute pe hârtie 
în mare tensiune intelectuală, firul gândului se 
întrerupe adesea şi ne întâmpină violenţa de 
limbaj, cu expresii de cel mai crud realism [...]. 
Era singura modalitate ce-i mai rămăsese, să 
se răzbune, fie şi între pereţii camerei de lucru, 
împotriva societăţii din vremea sa”5.

Dar, să transcriem din aceste însemnări 
doar pe cele care privesc relaţiile încordate ale 
Poetului cu gazda sa, Chaterina Szőke-Slavici:

[1] „Nu ţi-i ruşine madam S.? Am 
arătat*servitoarei c-ai spart oglinda din cauza 
ei, din gelozie în contra ei. Bine-ţi stă una ca 
aceasta d-tale, femeie serioasă?

[2] „D-ta ştii foarte bine că eu nu ţi-am 
[făcut]absolut niciodată curte cu vro intenţie 
oarecare; am fost totdeauna gentil cu d-ta, ţi-
am făcut * ***etc., dar nimic încolo. Martoră 
sora d-tale, care e aici de săptămâni şi care 
n-a putut observa absolut nimic în privirea 
aceasta, martor nepotul lui Slavici care stă 
zile întregi aci Talos.

[3] „ – Mi-ai făcut curte!
       - Minţi, doamnă.
      - M-ai f....
     -  Minţi, doamnă. 
  I! nevasta * se leagă de mine şi vrea să mă 

culc cu dânsa –Dovadă scena de gelozie după 
ce-am ***o servitoare*.

Împiedic * a lipsi * serile de-acasă. Dacă 
m-ai iubi d-ta, eu n-aş ieşi. – Mă mut.

Spun cauza mutatului.

5. Ibidem.
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Pecete la uşă. Oglinda ca probă.
Dar ce era să fac? Mai * veneai la 

mine?Trebuia să-ţi escitez gelozia, pentru ca 
să te mai am. Nu este adevărat c-am avut a 
face cu fata ceea , am pus-o eu să mintă şi i-am 
dat 20 de franci pentru asta, numai şi numai ca 
să-ţi esciteze gelozia.

 Acum fă ce ştii.
Alungă-mă, iartă *-mă.
Ha ha ha!
[4] „Ţi-am mai spus odată din *** *** că:
     n-am să-ţi vorbesc de acel sentiment 

odios care l-am avut pentru d-ta
    n-am să mai vin decât când mi-i chema şi 

chiar dacă m-ai lăsa să te-mbrăţişez je serais 
très honorè par cet acte de confiance de votre 
part.

[5] „ – M-a indus cineva în eroare a cărui 
nume nu-l numesc pentru că e persoană 
respectabilă.

 - Acea persoană respectabilă să fie a 
dracului.

  Spun: Deci* nu e mizerabil ăla care ţi-a 
spus un asemenea lucru.”

Iată că tensiunarea acestor relaţii n-are nici 
o tentă naţionalistă, nici una care să trădeze 
un început de nebunie care s-o sperie pe biata 
femeie stabilită la Bucureşti (capitala României 
fiind al doilea oraş european, după Budapesta, 
ca număr de locuitori de etnie maghiară). Este 
una doar de natură sentimentală, de excitare a 
geloziei, profundă şi răzbunătoare din partea 
d-nei Szőke, care a dus la trimiterea acelui 
bilet, dacă e să-i dăm crezare lui Titu Maiorescu 
despre existenţa acestui bilet, trimis la o oră aşa 
de matinală „ora 6 dimineaţa”. Mai trebuie să 

mai precizăm că soţul doamnei geloase, Ioan 
Slavici, în acele zile încordate era plecat la 
Viena pentru un tratament medical, iar ulterior 
a divorţat de năbădăioasa soţie.

Cât priveşte încriminarea lui Titu Maiorescu 
privitoare la internarea abuzivă a lui Eminescu 
şi nepăsarea faţă de acesta, credem, mai 
degrabă, că ea ţine de comportamentul şi 
spiritul „german” al marelui critic, de lipsa 
de sentimentalism faţă de cei apropiaţi, 
inclusiv faţă de Eminescu. Dovedim această 
afirmaţie prin faptul că Titu Maiorescu n-a fost 
nici la moartea tatălui său, Ioan Maiorescu, 
întâmplată la 24 august/5 septembrie 1864, 
sosind de la Iaşi la Bucureşti după două zile. 
Acuzat de cei apropiaţi pentru acest gest greu 
de înţeles, Titu Maiorescu se dezvinovăţeşte 
socrilor: „Tata şi-a trăit traiul. Suflet n-a avut 
niciodată, iar să se facă iubit de familie n-a 
căutat niciodată. Singurul lucru pentru el a fost 
întotdeauna activitatea istovitoare pentru el şi 
pentru alţii”.6

S-o fi realizat Titu Maiorescu, ulterior, 
gravă carenţă sentimentală, atât în cazul lui 
Eminescu, cât şi în cel al tătâne-său, şi să se 
reabiliteze prin compensaţie, prin editarea, în 
premieră editorială, a Poeziilor lui Eminescu 
(în 1883) şi a Itinerarului în Istria (în 1874)7 
a lui Ioan Maiorescu? Îndemnăm la reflectare.

6. Apud Nicolae A.Andrei, Paul Emanoil Barbu, Ioan 
Maiorescu, Craiova, Edit. Alma, 2003, p. 305.
7. Ioan Maiorescu, Intinerar în Istria şi vocabularul 
istriono-român. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Nicolae 
A.Andrei, Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2001 
(colecţia „Românii uitaţi”)
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A fost odată un oraș numit Severinul sau 
Noul Oraș Severinul, cum ni-l relevă arhivaliul 
istoric de la începuturile ființării sale. Luase 
naștere la începutul celui de-al treilea deceniu al 
veacului XIX, ca așezare cu fața spre Dunăre și 
decurgând consubstanțial din momentul istoric 
marcat de Pacea de la Adrianopol din 1829, 
care pentru cele două Principate Românești 
aflate sub suzeranitate otomană a adus, între 
altele, libertatea navigației pe Dunăre deodată 
cu libertatea comerțului, eliberat de-acum 
de majoritatea îngrădirilor ce funcționaseră 
exclusiv în folosul Porții Otomane.

Orașului cel Nou îi fusese hărăzit statutul 
unui oraș comercial, de negoț, cum și-l 
doriseră și locuitorii care ceruseră înființarea 
lui și la care-l predispunea Dunărea, cum și 
potențialul regiunii înconjurătoare, una cu 
importante resurse agricole, forestiere și chiar 
manufacturiere, ținând cont de vecinătatea 
imediată a Imperiului de la Apus.

Astfel s-a făcut că valorificând mijloacele 
de care dispunea, inclusiv resursa umană 
augmentată din plin în prima jumătate de secol 
de existență cu un important aport extern, 
orașul a progresat și chiar a prosperat, grație 
instituțiilor administrative și profesionale 

care s-au creat pentru a veghea la împlinirea 
destinului urbei și la apărarea intereselor sale 
în fața eventualelor primejdii ce s-ar fi putut 
profila împotrivă-i.

Că orașul a atins repede un nivel cel puțin 
notabil de dezvoltare rezultă din indicatorii 
activității portului orașului, unul dintre 
stabilimentele cele mai semnificative și 
indisolubil legate de amintita vocație a urbei, 
fapt pentru care a și fost repede înjghebat, deși nu 
amenajat la nivelul exigențelor și așteptărilor. 
În intervalul 1919-1924, prin urmare în timpul 
crizei ce a urmat Primului Război Mondial, 
în portul Turnu Severin au intrat în total 610 
vase (378 românești, 232  străine, din cea de–a 
doua categorie, cele mai multe fiind vasele 
iugoslave, germane, austriece și grecești) și au 
ieșit 672 de vase (571 românești,101 străine, 
din cea de-a doua categorie, cele mai multe 
fiind vasele iugoslave, austriece, cehoslovace, 
maghiare și grecești). Vasele intrate au avut 
o încărcătură de 161.203 tone, iar cele ieșite 
de 185.602 tone. Vasele intrate și încărcate 
pentru Turnu Severin au transportat cu 
precădere cereale, în cantitate de 68.525,853 
tone (63.757,773 tone transportate cu vase 
românești, 2.013,206 tone cu vasele austriece, 

Din amintirile unui oraș
cu vocația dunăreană și comercială

Tudor Răţoi
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871,575 tone cu vase franțuzești, 860 de tone 
cu vase italiene, 500 tone cu vase iugoslave, 
423,339 tone cu vase germane). Vasele ieșite și 
încărcate la Turnu Severin au transportat și ele 
tot cereale îndeosebi, în cantitate de 26.872,077 
tone (17.663,454 tone transportate cu vasele 
românești, 3.549,070 tone cu vasele maghiare, 
1.732,925 cu vasele grecești, 1968,357 tone 
cu vasele austriece, 1.032,660 tone cu vase 
franțuzești, 765,611 tone cu vase iugoslave).

În aceeași perioadă, la Turnu Severin 
funcționau: 21 de firme comerciale de cereale 
(dintre marii proprietari – Mihail Burileanu, 
Constantin N. Mihail, Dumitru Fl. Cârjaliu, 
Alex. Florescu și Dumitru Delescu), 31 de 
firme cu comercianți recunoscuți pentru 
articole de fierărie și menaj și 84 de de firme 
cu comercianți de vite. O statistică din 1924 
alcătuită de Camera de Comerț și Industrie  
consemna că din 134 firme de comerț existente 
în județ, 63 se aflau în Turnu Severin, de 
notorietate fiind cele avându-i ca proprietari 
pe: Nicolae Toargă (coloniale, cereale), Ignațiu 
Vanderdy (tinichigerie), Avram Sabetay și 
Fiii (manufactură, cereale, fierărie, moară 
sistematică), Marcu C. Fole (ceasornicărie, 
bijuterie), Maurice Loevenstein (librărie, 
papetărie), Victor Măldărescu (librărie, 
papetărie), Constantin Dubovan (manufactură, 
galanterie), D. Marinescu (cizmărie), N. 
Golici (croitorie, lenjerie), Toma Dănciulescu 
(manufactură, abagerie), frații Damianoff 
(pielărie), D.I. Giurescu (fierărie, manufactură, 

coloniale), Ioniță Vatau (cizmărie), Iosif Gradl 
(bomboane), Ilie Constantinescu (restaurant 
de prim rang), Gh. Pantazopol (coloniale, 
spirtoase), M. Oser și Fiii (lipscărie, pânzărie, 
galanterie), Mihu Anastasiu (fierărie, 
coloniale, manufactură), Teodor T. Codreanu 
(lemnărie), frații Bejan (librărie, papetărie), 
David de Mayo (manufactură, mărunțișuri), 
Pantazi Pantazopol (coloniale, spirtoase), 
frații Nego (cereale), Leonida Tahu (coloniale, 
spirtoase), Thereza C. Graf (salam, mezeluri), 
frații Iliescu (fierărie, coloniale), Ionel Em. 
Bengulescu (spirtoase), Florea Popescu 
(cofetărie, coloniale), Ionel Gardin (restaurant 
de prim rang), Anastase M. Anastasiu (cereale, 
exploatare păduri), Anton Bibescu (băuturi), 
Iulian Alexandrescu (lipscărie), George 
Pantelici (restaurant de prim rang) ș.a.

Majoritatea acestor prăvălii erau pe strada 
Traian, artera comercială cea mai importantă 
a orașului, apoi în Piața Radu Negru și în 
Piața Tudor Vladimirescu, dar și pe străzi ca 
Numa Pompiliu, Aurelian, Smârdan, Antonini, 
Decebal și altele.

La începutul anilor ʼ30, alături de firmele 
menționate au apărut altele noi: Dumitru 
Stoenescu (comerciant de încălțăminte), 
D. Ghiculescu și Societatea cooperativă 
ˮSolidaritatea“ (în comerțul de băcănie), 
Maria N. Paul și frații Popescu (cofetărie), 
Societatea “Singerˮ și Nathan Bercu (comerțul 
cu mașini de cusut), Draga Moțica (modistă), 
Șt. Sârbulescu, Mihai Popescu, frații Armeanu, 
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Georgescu & Badea, Petre Roman & Gr. 
Răchitan, Ilie Lăpădătescu (toți în comerțul 
cu haine), societățile ˮBanatul“, “Comerțulˮ și 
ˮGlobul Verde (toate în comerțul cu lipscărie 
și manufactură), societatea “Depozitele 
Generaleˮ (fierărie), Iovan Antanasovici, 
Nicolae Vintilescu, Iosif Marcus & Neuman, 
C. Levi (în comerțul cu cereale), M.C. 
Staminescu, Constantin Colan (comerțul cu 
automobile și piese).

În perioada interbelică, în oraș au 
funcționat și firme de import-export, unele 
îndeplinind rolul de reprezentanțe ale unor 
mari firme românești sau străine. În comerțul 
cu cereale, de pildă, firma Abram Sabetay și 
Fiii reprezenta Compania Continentală de 
Export, iar firma Iorgu Nicolau & I. de Mayo 
reprezenta Societatea Generală de Exportațiune 
și o companie din Brăila, în timp ce firma 
Moștenitorii Iacob Graf reprezenta Deutsch 
& Co.. La rândul lor, firma G.N. Gheorghiu 
& inginer Bauch reprezenta Societatea 
Internațională Harvester Corporation pentru 
tractoare, motoare, secerători, treierători și alte 
mașini agricole, iar firma Colan & Dunăreanca 
S.A. era agentul în Turnu Severin al tractoarelor 
Fordson. Cei mai importanți importatori de pe 
piața Severinului și Mehedințiului erau în 1932 
Nathan Bercu (în comerțul cu mașini de cusut, 
biciclete, arme, piane și patefoane), Depozitele 
Generale S.A., D. Giurescu, Sever și Vasile 
Iliescu, Trăilescu & Drăcea, ˮComerțul“ 
S.A. și Gabriel Martini (în comerțul de 

fierărie lucrată), Iulian Alexandrescu, David 
de Mayo, Nic. Butiuc, Toma Dănciulescu & 
Fiii, Rotărescu & Anghelescu, Ion Scutașu, 
Pera Tudorovici, Vanghelie Trâpcea, Traian 
Țăpârdea, Tarfulea & Birou și frații Vlahos 
(în comerțul cu manufactură și galanterie), 
Maurice Loevenstein și Victor Măldărescu 
(librărie, papetărie, jucării și articole muzicale), 
fabrica “Testaˮ etc.

Numărul mare de firme și proliferarea lor 
permanentă pe piața comercială severineană 
pot crea impresia că orașul a beneficiat de 
un climat prin excelență favorabil. N-a fost 
așa, fiindcă, în realitate, de-a lungul timpului 
au acționat și factori vexatorii, printre care 
practicarea ilegală a unor îndeletniciri de 
negoț, concurența neloială, comerțul ambulant 
ș.a.

Statutul comercial al orașului, și de aici 
evoluția lui pe coordonate largi de prosperitate, 
s-a datorat în primul rând existenței portului 
dunărean al Severinului, prin care intrau și din 
care ieșeau resursele ce susțineau nu numai 
viața urbei, ci și pe cea a județului. Această 
calitate a stabilimentului portuar a făcut ca 
el să fie cu precădere în vizorul factorului 
administrativ și al celor două instituții ce apărau 
interesele comerțului, Camera de Comerț și 
Industrie și Sfatul Negustoresc. Instituțiile 
respective și deopotrivă comercianții au atras 
atenția că interesele portului nu erau doar ale 
lui, ci și ale întreprinderilor aflate în relație cu 
el, iar în sens mai amplu erau chiar interesele 
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orașului. Ceea ce a îngrijorat o lungă perioadă 
de timp, mai cu seamă la cumpăna secolelor 
XIX și XX, a fost faptul că, în legătură și 
cu practicarea comerțului ilicit, s-a încercat 
și chiar s-a reușit de multe ori ca derularea 
afacerilor să nu se realizeze prin portul 
Turnu Severin, ci prin schela de la Hinova. 
Alegerea acestui punct de încărcare-descărcare 
a aparținut mai ales marilor producători de 
cereale din zona limitrofă, fapt care în credința 
comercianților din oraș constituia expresia 
unei politici economice contrare intereselor și 
perspectivelor Severinului, comparabilă  doar 
cu opțiunea membrilor Partidului Conservator 
de a amplasa podul ce se dorea a fi construit 
între România și Serbia, la Gruia, și nu în 
sectorul Turnu Severin - Kladovo, așa cum 
rezulta chiar și dintr-o analiză economic 
elementară. Solicitării comercianților i s-a 
asociat și Consiliul local al urbei, care la 29 
octombrie 1902 cerea Ministerului de Interne 
ˮsă ia urgente dispozițiuni să se închidă portul 
Hinova pentru încărcarea productelor, fiind 
o măsură și contra multelor contrabande 
ce se comit în acea comună prin stagnarea 
șlepurilor străine în apele acelei localități“, 
însă motivele reale ale demersului aveau un 
alt substrat. Ele erau generate, în primul rând, 
de “colosala stagnare a afacerilor comerciale 
din urbea Turnu Severinˮ, care adusese ˮruina 
comersanților și deprimarea completă a caselor 
rămase în cea mai mare parte neînchiriate“, 
situație pusă pe seama funcționării “portului 

Hinova, care a oprit aproape cu desăvârșire 
transportul productelor în orașul Severin, ceea 
ce a făcut ca populațiunea comercială să se 
micșoreze și să se stabilească în Hinova, parte 
și în alte localitățiˮ. Date fiind circumstanțele, 
Consiliul comunal severinean aprecia că a nu se 
fi luat nici o măsură ˮ în contra unui atare curent 
dăunător comerțului și populațiunii orașului“, 
pentru cei răspunzători echivala cu a se face 
culpabili de ruina lui. Ca parte a acestora, 
Camera de Comerț s-a implicat perseverent în 
ceea ce-i revenea ca atribuție profesională și 
alături de structurile administrative a obținut 
în 1904 interzicerea exportului de produse prin 
punctul Hinova, inclusiv pentru încărcăturile 
în bastimente, cu excepția produselor agricole 
și forestiere având proveniență în localități 
situate la o depărtare mai mare de 15 km de 
biroul vamal Turnu Severin. Dacă exportatorii 
făceau dovada, cu certificate legale, că locurile 
de origine a produselor supuse exportului se 
aflau la mai mult de 15 km de Turnu Severin, 
atunci nimeni și nimic nu le putea împiedica să 
capete această destinație.

Nu s-a potolit bine disputa din jurul schelei 
portuare de la Hinova, că a ieșit la suprafața 
un nou proiect dăunător viitorului comercial și 
economic al Severinului, anume cel referitor 
la o proiectată cale ferată Craiova – Gruia. În 
1906 se lua notă că inițiativa acesteia fusese 
lansată la Craiova, sens în care Consiliul 
județean Dolj votase chiar suma de 18 milioane 
de lei. Severinenii au primit cu ostilitate ideea 
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unei asemenea căi ferate și n-au făcut nici un 
secret din atitudinea lor. Pe bună dreptate ei 
considerau că “această linie va fi spre folos 
numai la 4 mari proprietari, care voind a 
înlesni comunicarea cu proprietățile d-lor, 
au agitat pe craioveni ca să ceară acea linie 
ca având trebuință de linie ferată la Dunăre, 
fără ca să mai țină socoteală că d-lor mai au 
încă o linie ferată la Dunăre, numai la câțiva 
kilometri de satul Gruia, adică linia ferată 
Craiova - Calafat“. Era previzibil – se spunea 
în intervenția Camerei de Comerț severinene – 
că fiind port la Dunăre și legându-se prin linie 
ferată de Craiova, satul Gruia avea perspectiva 
de a deveni oraș. Însă nu trebuia să se uite că 
înființarea de noi orașe nu putea să ducă la 
ruina altora. Iată de ce, imediat ce s-a aflat 
de proiect, o delegație a orășenilor severineni 
s-a înfățișat la Rege, de unde s-a plecat cu 
promisiunea Suveranului că nu va îngădui “să 
lege un oraș cu un sat printr-o linie ferată, ci 
oraș cu orașˮ.

E greu de spus astăzi cât a cântărit la timpul 
ei opoziția severinenilor și a instituțiilor 
comerciale ale orașului la abandonarea ideii 
liniei ferate Craiova – Gruia. Cert este că ea n-a 
devenit realitate nici atunci, nici mai târziu, însă 
a fost un semn că cei îndrituiți știau care erau 
interesele orașului și nu pregetau  să le apere. 
La fel s-a întâmplat și cu proiectul podului 
transdanubian cu Serbia, în jurul căruia s-a tot 
discutat și s-au consumat energii, ajungându-
se ca, spre sfârșitul perioadei interbelice, să se 

decidă de comun acord  ca acesta să fie amplasat 
în sectorul Turnu Severin – Kladovo, atât din 
considerente istorice cât mai ales din rațiuni 
economice. Venind cel de-al Doilea Război 
Mondial, proiectul n-a mai putut căpăta viață, 
fiind înfăptuit într-o ipostază infinit mai amplă 
și mai  eficientă prin Sistemul Hidroenergetic 
și de Navigație de la Porțile de Fier I.

Astăzi, din păcate, Severinul pare să-și fi 
pierdut definitiv însușirea de oraș cu vocație 
dunăreană și comercială. Ceea ce n-au reușit 
nici comuniștii, de a face din Turnu Severin 
o urbe cu dosul la Dunăre, s-a reușit în cele 
trei decenii postcomuniste. De unde se spera, 
la un moment dat, în crearea unei zone de 
porto franco în jurul portului, aducătoare 
de prosperitate și înflorire economică, în 
prezent Severinul nu mai are port, iar gara din 
vecinătate, supranumită pompos eurogară, cu 
care portul forma cândva o unitate de forță 
spre care se îndreptau încărcate, pe serpentina 
dintre băile comunale și Parcul Trandafirilor, 
sute și mii de mijloace de transport, astăzi se 
prezintă ca o haltă amărâtă, unde opresc zilnic 
două - trei trenuri de călători și poate câteva 
de marfă, acestea din urmă însă nu pentru a 
încărca sau descărca, fiindcă nu mai au ce.

S-a tot așteptat ca cineva să înceapă o 
cruciadă de ˮrecucerire“ a ceea ce s-a pierdut, 
de readucere acasă și de reînviere a unei nobile 
tradiții Ab urbe condita. 

Însă nimic. Doar inerție sterilă, indiferență, 
neputință și meschinărie.
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Trepied se zice, în general, la orice mobilă cu 
trei picioare. Istoria acestui scăunel a început într-o 
noapte de vară, la marginea mării Ionice. Un pescar 
avu un vis. Se făcea că era într-o bărcuță cu o ca-
pră care tremura din toate încheieturile. Marea era 
liniștită. Doi norișori negri se întretăiau din când în 
când, semn că Rhea se certa cu Cronos. Nu exista 
pescar care să nu știe că zeul ăsta obișnuia la furie 
să-și pape copiii. La cel de-al șaselea fiu, Cronos își 
pierdu atenția distributivă. Tocmai zărise o nimfă 
care se juca de-a v-ați ascunselea cu un pachebot an-
tic. Rhea profită de ocazie și îi aruncă soțului ceresc 
o piatră-n gură pe care el o luă drept Zeus - al șaselea 
copil. Fericit că scăpase de la moarte, Zeus se lăsă 
peste barca pescarului și capra dispăru de sub lună.

Se lumina de ziuă. Pescarul își luă plasele, undița 
și porni spre mare fără să-i mai povestească visul 
soției sale. Știa că zeii se manifestă prin vise și fe-
meile nu-i înțeleg pe zei. 

Printre algele brumării aduse la mal de valuri, o 
rază se chinuia să deschidă ochiul unei capre. Părea 
moartă de curând, nu apucase să se umfle. Pesca-
rul se-mpiedică de-un obiect bizar, scăpă undița și 
căzu lângă capră între plasele care-i încurcară de tot 
mințile. O spărtură în cer lăsă soarele să lumineze acel 
obiect care părea un triunghi isoscel sprijinit pe trei 
picioare unite de-o traversă. Un scăunel. Se sperie. 
Își aminti că mai văzuse o formă asemănătoare când 
sacrificase o capră cam bolnavă și povestise în sat 
cât de tare semăna  triunghiul caprei cu un scăunel.

Marea avea o culoare pe care pescarul n-o mai vă-
zuse niciodată. Se ridică din nisipul umed și încercă 
să invoce un zeu experimentat în apariții și situații 

neobișnuite. Nu apucă să termine de murmurat par-
tea introductivă că uită numele zeului. Un vânticel 
de vară îi descreți fruntea. La urma urmei, de ce nu 
s-ar așeza?  Starea de bine trecu repede. Un fel de 
furnicătură îi cuprinse tot corpul. O fi sentimentul 
tragic al vieții, își zise. Viziunea morții îl prinse 
ca plasa de pescar și simți că scăunelul are puteri 
infinite. Cred că e ceva foarte prețios, are puteri de 
oracol, îl duc să-l vând, zise spre capra moartă. De 
regulă nu vorbea mult cu caprele nici când erau vii.  
Cred că e mai de preț decât peștii, scoicile, racii, 
ba chiar decât peștișorul de aur. 

Delfi era un oraș de unde marea nu se vedea. Pe 
drum, un grup armat de-al lui Apollo îl prinse cînd 
tocmai se odihnea sub un măslin, îi tăie aorta și îi 
luă pescarului scăunelul.

Se dusese vorba că la Delfi e o femeie de vreo 
50 de ani, care poate să răspundă la orice întrebare. 
Fusese violată pe când era fecioară și primise în dar 
de la zei  marea cunoaștere a celor ascunse. Soția 
pescarului ucis se purifică și plecă spre Delfi. Ca 
să plătească taxa de intrare, luă și o capră conform 
legii și se așeză la coada omphalonului care veghea 
intrarea. Fosta fecioară nu era decât Pitia, așa că soția 
pescarului avea de așteptat zile și nopți până să-i vină 
rândul la pneuma în care se vedea soarta bietului ei 
bărbat. Obosită, adormi la umbra unui dafin. Zeus, 
văzând-o întinsă sub arborele lui Apollo, își aminti 
de capra pe care i-o luase pescarului în vis și o arun-
case moartă  la malul mării. Emoționat, precum îi 
era obiceiul în astfel de situații, se culcă sub același 
dafin cu soția pescarului și îi făcu un copil.

Onassis crescu fără griji. 

T r e p i e d u l
Valeria Sitaru
Şezlong


