


CONVORBIRI
LITERARE

Cassian Maria SPIRIDON – Nichita Stãnescu. Discurs ºi poezie / 1

„ªarpele dialectic”
– dialog cu scriitoarea Magda CÂRNECI / 13

„Foarfecele cu care mã despart de fotografii dureroase”
– dialog cu scriitoarea Rodica DRÃGHINCESCU / 16

Elvira SOROHAN – Vintilã Horia. Profil romano-hispanic / 18
Gheorghe GRIGURCU – „Douã ipostaze ale unui scriptor" / 24
Basarab NICOLESCU – Reabilitarea lui Vintilã Horia (II) / 27
Mircea A. DIACONU – Sã recitim Testamentul unui eminescolog

de Petru Creþia. Despre bolile românilor (II) / 31
Alexandru ZUB – Europa – un patrimoniu comun / 38
Ioan HOLBAN – Poetul, ca un adînc foºnet de carte / 40

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERÃMAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERÃ
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (XI) / 43

INEDITINEDIT
Constantin BOSTAN – Gheorghe Ciprian – „Omul cu mîrþoaga fermecatã” / 47
Adrian PORUCIUC – Mariþa lui Sãndel din Vladomira 

ºi însemnãrile ei din vremuri grele (VIII)/ 50

TEXTE DE IERI PENTRU AZITEXTE DE IERI PENTRU AZI
Alexandru HURMUZACHI – Limba „moldoveneascã” / 54

POEZIEPOEZIE
Angela BACIU / 55
Victoria MILESCU / 56
Diana TRANDAFIR / 57
Nina VICIRIUC / 58

PROZÃPROZÃ
Lucia-Gabriela MUNTEANU – Povestea din tabloul Ruxandrei 

sau Însemnãri intime neterminate / 59
Nina GONÞA – Spovedania unei repatriate / 63

CRONICA LITERARÃCRONICA LITERARÃ
CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Miron Kiropol, cãutãtorul

de miracole în profunzimi de fiinþã / 70
CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Oraºul ºi tainele sale / 76
CRITICA CRITICII: Alexandra OLTEANU – ªarpele ºi filosofia

sau silogismele regãsirii / 78

COMENTARII CRITICE COMENTARII CRITICE 
Adrian Dinu RACHIERU – „Noul optzecism” / 81
Dana Raluca SCHIPOR – Gheorghe Drãgan, istoria ca datorie /  83
Antonio PATRAª – Început de secol. Jurnalul de tinereþe 

al lui Leca Morariu / 86

ACTUALITATEA LITERARÃACTUALITATEA LITERARÃ
Emanuela ILIE – Prin închisori ºi prin libertate, un concentrat de sens/ 91
Diana BLAGA – Opera poeticã a Magdei Cârneci / 93
Adrian G. ROMILA – Cei 13 ºi alte chestiuni derivate/ 96

LITERATURA AZILITERATURA AZI
Ioan LASCU – Legãturile lui V.G. Paleolog cu Alexandru Macedonski / 98
Livia IACOB – Literatura de „niºã”, sub lupa lui Eugen Simion / 101

EX LIBRIS EX LIBRIS 
Aleksandar SHURBANOV – O antologie la aniversarea Anei Blandiana / 104
Elisabeta BOGÃÞAN – Între psalmi ºi luciferism / 106
Gellu DORIAN – Iuliana Lungu – Kommos. 

Procesiune pentru histerectomie / 109

CUPRINS

R e d a c þ i a :R e d a c þ i a :
Director: Cassian Maria SPIRIDON
Redactor ºef: Mircea PLATON
Redactor ºef adjunct: Marius CHELARU
Secretar general de redacþie: Dragoº COJOCARU
Redactori: Liviu PAPUC, Antonio PATRAª 

C o l e g i u l :C o l e g i u l :

Ana BLANDIANA
Mircea A. DIACONU
Gellu DORIAN
Constantin DRAM
Gheorghe GRIGURCU
Ioan HOLBAN
Miron KIROPOL
Cristian LIVESCU
Virgil NEMOIANU
Basarab NICOLESCU
Ion PAPUC
Adrian Dinu RACHIERU
Elvira SOROHAN
Vasile SPIRIDON
Dan TOMULEÞ
Alexandru ZUB

Culegere texte: Mariana IRIMIÞÃCulegere texte: Mariana IRIMIÞÃ

DTP: Doina BUCIULEACDTP: Doina BUCIULEAC

Revistã indexatã EBSCORevistã indexatã EBSCO

REVISTÃ A UNIUNII SCRIITORILOR
DIN ROMÂNIA

FONDATÃ DE SOCIETATEA 
DIN IAªI, LA 1 MARTIE 1867

EDITOR: ASOCIAÞIA
REVISTA CONVORBIRI LITERARE

www.convorbiri-literare.rowww.convorbiri-literare.ro

Conform prevederilor Statutului, Uniunea Scriitorilor din România nu este responsabilã pentru politica editorialã a publicaþiei
ºi nici pentru conþinutul materialelor publicate. 

Revista Convorbiri literare gãzduieºte opiniile,
oricît de diverse, ale colaboratorilor.

Responsabilitatea pentru conþinutul fiecãrui text
aparþine, în exclusivitate, autorului.



Redacþia ºi administraþia:Redacþia ºi administraþia:
I.C. Brãtianu nr.22, etaj 1, Iaºi,700037

Tel./Fax: 004-0232-260390,
e-mail: convlit95@yahoo.com

CONT RO17RNCB0175033572460001 – BCR Iaºi

Abonamente
Pe adresa redacþiei, prin mandat poºtal, în contul revistei:

108 lei/ an + 24 lei  taxe poºtale,
54 lei/ 6 luni + 12 lei taxe poºtale.

Vã rugãm sã scrieþi pe mandatul poºtal 
sau pe documentul de platã 

adresa poºtalã completã ºi perioada de abonare.

ISTORIE LITERARÃISTORIE LITERARÃ
Theodor CODREANU – Fabula mundi  / 111
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artã-culturã” (X, 3) / 115
Constantin COROIU – Eugen Ionescu ºi literatura românã / 119
Maria CHEÞAN – Forme ale rãului în universul ficþional 

din Poveste cu þigani de L.M. Arcade / 122
Mihaela ALBU – Vintilã Horia – poetul/ 128
Liviu PAPUC – Constantin Hurmuzachii – pomenire la 150 de ani / 132

ISTORIE ISTORIE 
Traian D. LAZÃR – Unificarea României dupã 1918 (III) / 134
Radu ªERBAN – Cuvîntul – liant al reîntregirii / 137

LITERATURÃ UNIVERSALÃLITERATURÃ UNIVERSALÃ
Christian W. SCHENK – Georg TRAKL / 141
Bill WOLAK / 145

Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU ESEU 
Ion PAPUC – Poezia unei doamne / 146
Mircea PLATON – Despre Imnele lui Ioan Alexandru / 149
Dan TOMULEÞ – Michel Henri: barbaria ºtiinþei (III) / 152
Ovidiu PECICAN – Transsubstanþierea valoricã / 156
Vianu MUREªAN – Poetica aºteptãrii oarbe la Mina Decu / 159

CARTEA DE RELIGIE CARTEA DE RELIGIE 
Florin CRÎªMÃREANU – Commonitorium: un leac împotriva uitãrii / 164

O CARTE, DOUÃ OPINII O CARTE, DOUÃ OPINII 
Bogdan Mihai MANDACHE – ...ªi vînãtorii nu au prins lebãda sãlbaticã / 167
Ioan Alexandru TOFAN – Despre adevãr ºi prietenie / 169

CARTEA STRÃINÃCARTEA STRÃINÃ
Marius CHELARU – Oºtile tristeþii / 171
Elena Brînduºa STEICIUC – Jean Poncet 

sau excelenþa traducãtorului de cursã lungã / 175

ACTUALITATEA FRANCEZÃ ACTUALITATEA FRANCEZÃ 
Simona MODREANU – Sã vezi Istanbulul, apoi sã mori.../ 177

ANTICHITÃÞI ACTUALE ANTICHITÃÞI ACTUALE 
Ioana COSTA – Pentru clasicism / 179

ARTE ARTE 
Andrei Nicolau VOLOVÃÞ – Oscarul ºi surprizele sale / 180
Marian Sorin RÃDULESCU – Distanþa dintre mine ºi mine

sau farmecul discret al utopiei internaþionaliste / 183

PANORAMIC EDITORIALPANORAMIC EDITORIAL
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184
I. HOLBAN – Trubadiur prin Cuþarida / 187
N. SAVA – Un florilegiu scriptural marca Mihai Stîncaru / 188
Emilian MARCU – Vitrina cãrþilor / 190

VARIAVARIA
Ana PARTENI – USR FILIALA IAªI. Evenimentele lunii decembrie 2018 / 194
Filiala Iaºi a Uniunii Scriitorilor din România la 70 de ani / 194
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Biblioteca revistei „Convorbiri literare” nr. 3 (279)
martie 2019: 

Maria MÃNUCÃ – Hiperbole cotidiene

CONVORBIRI LITERARE
MEMBRÃ A ASOCIAÞIEI REVISTELOR,

PUBLICAÞIILOR ªI EDITURILOR
(ARPE) 

Persoanele sau instituþiile care vor sã sprijine financiar revista 
pot depune sumele în contul 

RO17RNCB0175033572460001 – BCR Iaºi

CUI 28447247

ISSN 0010-8243
Apare la  s f îr ºi tu l  f iecãrei  luni

200 pagini200 pagini

Tiparul executat de SC KOLOS GROUP SRL Iaºi

Ilustraþii interior: Ilustraþii interior: Maria MÃNUCÃMaria MÃNUCÃ

Corpusul de texte ilustrative, volumul I, 4 tomuri, 
2100 pagini, format 19x26,5cm, cartonat,

poate fi comandat la redacþie, la preþul de 320 lei



11

În ultima zi a lunii martie, anul 1933, se năştea la
Ploieşti Nichita Stănescu, pentru a pleca la cele veşnice
pe 13 decembrie 1983, la Bucureşti, timp în care s-a
impus ca unul dintre cei mai originali şi importanţi
poeţi din a doua jumătate a secolului trecut. Pe lîngă
necuvinte, poetul a publicat şi cîteva cărţi de eseistică,
dar şi una mai puţin cercetată de criticii care s-au
ocupat de opera sa, Antimetafizica, cu subtitlul: Nichita
Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu. Editată
la puţin timp după plecarea poetului, în 1985, la
Editura Cartea românească, va fi reeditată de vechiul
său prieten Sorin Dumitrescu, la Fundaţia Anastasia în
2014, cu o prefaţă a editorului.

E o carte de confesiuni pe care noi, cei din
generaţia ‘80 am citit-o în serial, în Suplimentul
literar-artistic al Scînteii tineretului, care apărea
săptămînal, în intervalul 2 ianuarie 1983-13 noiembrie
1983.

Dintr-un supliment al ziarului Jurnalul Naţional (26
mai 2008) aflăm cîteva amănunte care luminează
împrejurările naşterii insolitului volum, narate de
Miron Manega după spusele lui Aurelian Titu
Dumitrescu; ultimul considerat de ziarist dintre toţi cei
care l-au înconjurat pe poet drept evanghelistul;
Evanghelia sa – Evanghelia doctrinei Nichita – a fost
„Antimetafizica”. Evanghelistul, unicul de altfel, nici
nu i-a fost, a refuzat să-i fie discipol, un rebel cu mult
tupeu: „S-a dus la uşa lui Nichita, spune naratorul, l-a
aşteptat vreo şapte ore, iar cînd acesta a venit acasă, i-a
spus: «Vreau să vă arăt că sînt un poet cel puţin la fel de
mare ca Domnia Voas tră”. Nichita l-a privit lung, i-a
luat manuscrisul din mînă şi i-a adresat următoarele
cuvinte: „Fii atent, dacă nu mă con vingi, îţi dau palme”.
Apoi, ridicînd mîna dreaptă: „Ştii cît de valo roasă e
palma asta?». După care s-a aşezat la masă şi a început
să citească, ţinîndu-l pe obraznicul musafir în picioare.
La un moment dat a descoperit următo rul vers: „Anii se
aşază în noi ca oamenii într-un sat nou»”.

După descoperirea versului, poetul se opreşte şi-i
zice după modelul confucianist: „Ăsta este un vers
bun. Cine scrie un vers bun, poate să scrie un poem
bun. Cine poate să scrie un poem bun poate să scrie o
carte bună. Cine are o carte bună poate să aibă o operă
bună. Vezi tu, bătrîne? între un vers bun şi o operă bună
este numai o chestiune de ca racter»”. 

Terminînd de pronunţat sentinţa îl invită să ia loc şi
să rămînă. Evenimentul are loc în decembrie 1980.

Tînărul şi obraznicul aspirant la gloria literară
(născut în 15 februarie 1956), în decembrie 1980 era
student în primul an la Facultatea de Ziaristică din
cadrul Academiei „Ştefan Gheorghiu”, facultate pe
care o absolvă în 1984.

„Simţea, se referă la Nichita Stănescu, că e
posesorul unor adevăruri pe care le-a descoperit şi
n-avea cui să le dea” – citează Miron Manega din
cartea lui Ciprian Chirvasiu, Atelierul în paragină – 24
de ore şi miezul nopţii cu Aurelian Titu Dumitrescu
(Editura Cartea de suflet, 2002) Şi tot din acest volum
reproduce în continuare: „Era aproape disperat că
n-are cui transmite. De-asta a şi început Nichita
Antimetafizica. Cine e deş tept şi citeşte cartea asta cu
atenţie trebuie să înţe leagă acolo o formă de disperare
a lui Nichita Stănescu de a comunica nişte adevăruri la
care ajunsese, trăind tragic cîteva decenii din viaţa sa,
distrugîndu-şi trupul, în numele unei iniţieri pe care
n-avea cui s-o tran smită. Trebuia s-o destăinuie cuiva
care ar fi avut disponibilitatea nativă de a o duce mai
departe, de a proba că Nichita Stănes cu a avut dreptate
cînd a zis cutare lucru. Prin Antimetafizica, el con -
stituie doctrina idealistă a revelaţiei. Una dintre
puţinele doctrine idea liste autentic româneşti, care are
ca bază revela ţiile eminesciene. Extinse, prin selecţie,
în cultura lumii...

Găsise nebunul care să probeze că Nichita Stă -
nescu, cînd vorbea des pre poezie, ştia ce spune. Chiar
dacă eu mor mîine, lui Nichita i-a ieşit figura asta! I-a
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ieşit lui şi i-a ieşit poeziei naţionale! Se numeşte teoria
reve laţiei”.

Totodată sînt devoalate multe din tribulaţiile
realizării cărţii, o parte vizibile şi în Antimetafizica:
„Nichita spunea de fiecare dată, pe vremea cînd lucram
la «Anti metafizica»: «Această carte se va întrerupe,
dacă tu nu faci dovada că evoluezi spiritual. Pentru
săptămîna viitoare, avem de scris două cicluri de
versuri în paralel. Dacă nu mi le aduci sau dacă nu sînt
bune, întrerupem cartea». Nu se juca! Eu simţeam în
permanenţă asta... După ce am scris primul ciclu de
poezii, Rupes trele, şi l-am citit, am ştiut că voi ajunge
cu car tea la sfîrşit. Aveam acolo un vers în linie
budistă, venit mai ales din memo rarea poeziei lui
Eminescu: «Nimic nu iubesc mai mult decît mortul
acesta ce îmi întinde apa». Cînd i l-am spus lui Nichita,
el a strigat: «Vals!». Ca şi cum ar fi fost o orchestră
lîngă noi. Şi-a dat seama că nu era primprejur decît
Mirela, sora soţiei lui. A început să cînte el vals, a
rugat-o şi pe Mirela să cînte «Valurile Dună rii» şi a
dansat cu mine vals în jurul mesei din sufragerie, de
bucurie că am scris acest vers. Că, în sfîrşit, visul lui s-
a rea lizat: a făcut dovada că poate scrie o carte de
doctrină poetică”.

Au fost şi două „trădări” din partea
Evanghelistului. Scrierea Antimetafizicii a început în
1982, înainte de plecarea lui Nichita Stănescu la
Struga, pentru primirea Cununii de aur, şi s-a finalizat
în noiembrie 1983. După acceptarea din decembrie
1980, speriat că i-ar putea fi modificată personalitatea,
reporterul dă bir cu fugiţii şi abia în vara lui 1982
revine vinovat spre a începe travaliul la cartea
împreună scrisă. A doua „trădare”, după cum
mărturiseşte lui Chirvasiu, a fost după plecarea în
eternitate a Poetului: „Primul gest pe care l-am făcut
după încheierea Antimetafizicii – adică după înălţarea
în slavă a sufletului şi prăbuşirea înaltă a trupului – a
fost să fug de tot ce mă învăţase. M-am temut
îngrozitor să nu fiu epigon al lui. Nu am vrut să fiu
epigonul nimănui. Nici al lui Dante! M-am întors într-
un tîrziu, prin 1988, cînd eram matur, puternic”.

Se observă şi la lectura cărţii, în care dialogurile
adesea se porneau cu greu, cu lungi şi apăsate tăceri,
mai ales că în ultima parte (mai exact, în noiembrie
1982, călătorind în Munţii Vrancei îşi fracturează
piciorul stîng, pe care îl va purta în ghips şase luni,
timp în care dictează mare parte din Antimetafizica)
cînd, abulic fiind, avea nevoie de lungi intervale în a-
şi căpăta dorinţa, capacitatea de a comunica, şi trebuia
din partea reporterului, a tînărului poet, o tenacitate şi

o voinţă aproape suprafirească, motivată doar de o
determinare ca o misie primită irevocabil; „Cu mine îşi
bea ceaiul şi, după ore de tăcere, cu privirea ieşită prin
fe reastră spre plopul Gică, se apropia de cuvinte.
Poetul care are transă şi, prin ea, se apropie de re -
velaţie, nu inventează cuvinte, aşa cum greşit se spune
despre Nichita Stănescu. Transa struc turează cîmpurile
magnetice ale cuvintelor. Re velaţia le retopeşte la nişte
temperaturi de neimaginat şi le asumă un risc
existenţial major, transformîndu-le în enun ţuri cu
expresivitate maximă, universal valabile. Uneori, eram
atît de emo ţionaţi, şi conversaţia noastră devenea atît
de fără de noi, încît uitam unul de altul în timp ce
vorbeam. Uita el că pe mine mă cheamă Aure lian, că
sînt acolo, că am venit la el, că pe el îl cheamă Nichita.
Dacă-i intrau trei musafiri în casă, de emoţie, după ce
dădea mîna eu ei, din greşeală, mai dădea mîna şi cu
mine. Uita complet că eu eram acolo de mult... Sper să
înţeleagă bine cei care doresc să se apropie de poezie:
îl acti va o intenţie – susţinută de energii necunoscute
din el, necunoscute lui însuşi pînă atunci – de a iniţia
pe cineva în tainele poeziei de revelaţie. Cine va care să
aibă acces şi rezistenţă în transe. Transa este o emoţie
uriaşă, intensificată la maximum şi trăită fără instinct
de conservare. O emoţie care poate dis truge. Orice
transă poate aduce moartea celui care o trăieşte. Cînd
începi o transă, nu ştii dacă mai scapi viu sau nu”.

După aceste dificile şi numeroase rostogoliri în
Transă, în urma nenumăratelor ore petrecute
împreună, relaţia mai bătrînului cu mai tînărul poet se
transformă aproape în una paternă, cum singur declară
Aurelian Titu Dumitrescu: „Într-un moment de duioşie
– tre cusem de jumătatea cărţii – Nichita mi-a zis că
dacă ar fi făcut un copil cu Gabriela Melinescu, ar fi
avut cam vîrsta mea şi ar fi fost brunet, dacă ar fi fost
băiat, că băieţii seamănă cu mamele.

Poate acela a fost momentul cînd m-am simţit
acceptat ca fiu de maestrul meu. Ca fiu pămîntesc, nu
numai ca fiu spiritual! După dispariţia iui Nichita
Stănescu, de al cărui spirit nu m-am despărţit
niciodată, în nici o secundă a vieţii mele care a urmat,
am pier dut protecţia”.

Finalizarea Antimetafizicii se află sub o zodie
nefastă, după cum narează Miron Manega: „La
începutul lui de cembrie 1983, după scrie rea ultimului
rînd al cărţii, Aurelian Titu Du mitrescu s-a îmbolnăvit
grav, din senin. S-a pră buşit în staţia autobuzu lui 205
şi a fost dus cu sal varea la spital. În timpul cît a fost
internat, Ion Mînzală şi Flavia Monica Diugan i-au luat
un inter viu despre Antimeta fizica. În aceeaşi zi i s-a
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luat un interviu şi lui Nichita. La cîteva zile, ambele
interviuri erau publicate în SLAST. Cel al lui Aurelian
Titu Dumi trescu avea un titlu îngro zitor: «A fost un joc
pe viaţă şi pe moarte». La 11 decembrie, Aurelian a
ieşit din spital. La 13 de cembrie, la Spitalul Fundeni, a
murit Nichita”.

Închei această trecere în revistă a drumului parcurs
întru naşterea excentricului volum cu nota adresată
directorului Editurii Albatros, Mircea Sântimbreanu:
„Subsemnatul Nichita Stănescu declar prin prezenta că
toate drepturile de autor corespunzătoare la cartea
Antimetafizica, semnată de Aurelian Titu Dumitrescu,
să revină autorului, dat fiind că partea mea de
contribuţie la carte este insignifiantă, opiniile mele
fiind reinterpretate de autorul numit (Aurelian Titu
Dumitrescu). Cu mulţumiri Nichita Stănescu”.

Deşi acordul a fost pentru Albatros, volumul va fi
tipărit de Cartea românească. 

Prefaţa la prima ediţie este scrisă de fostul profesor
al lui Aurelian Titu Dumitrescu de la Academia
„Ştefan Gheorghiu”, Dan Grigorescu, care îi apreciază
tenacitatea de reporter în realizarea interviurilor, şi
vede meritul acestor dialoguri în a fi dezvoltat adînca
omenie a unui mare poet: „Un poet care vorbeşte
despre propria viaţă şi numai rareori despre propria
poezie. Dar, atunci, vorbele lui sînt precise, clare, nu
îngăduie nici un fel de ambiguităţi. La fel de
semnificative ca şi versurile lui, Confesiunile lui
Nichita Stănescu au valoarea poeziei sale”.

Prefaţa lui Sorin Dumitrescu, care însoţeşte cartea
este întru totul adecvată aceste insolite opere în doi:
„Perfect la curent cu substanţa ireversibil contaminată
a «ideii scrise», a poeziei dependente de ideologiile
estetice, Nichita speră ca „dialogurile antimetafizice”
cu tînărul său conviv să poată reorienta interesul pentru
poemul originar, recalibrat potrivit standardelor
inefabile ale Tradiţiei poeziei adevărate. Documentul
pe care ni-l transmit cei doi poeţi e fără precedent. Nu
pe sine se transmit, ci coordonatele arhetipale ale
Tradiţiei, modul de a-i recunoaşte semnalele şi prin -
cipalele caracteristici care particularizează la origine
universalitatea poetului şi a poeziei, aşa cum le percep
ei şi cum încearcă să le recu pereze dialogurile şi
zicerile lor. Un text cu pronunţat elan descoperitor,
formulat peste tot academic, dat de Nichita cu limbă de
moarte! Desfăşurătorul acestui periplu întru poezie
seamănă perfect cu sche ma unui drum, mărginit pe o
parte cu materie discursivă direcţionată doctrinar, iar
pe cealaltă parte – mărginit abundent cu materie
poetică propriu-zisă”.

Încă de la debutul dialogurilor, după primul grupaj
liric stănescian, poetul, la asalturile reporterului este
constant evaziv, răspunsurile sînt rostogolite în transă
poetică, rămînînd totuşi responsabil, mai ales cînd
vorbeşte despre sine şi sărbătorirea zilei de naştere, cu
însoţirea lui Ion Drăgănoiu şi a lui Nicolae Breban,
moment în care are un preinfarct şi este dus la spital; la
insistenţele reporterului răspunde cu luciditate:
„Bătrîne, lasă-mă să mă mai adun un pic pentru că,
vorbind despre mine, am tendinţa firească de a mă
bagateliza şi, dacă cu mine pot face ceea ce am chef să
fac, cu cititorul meu nu pot face ceea ce am chef să
fac”.

După încheierea Începutului, urmează două
autoportrete lirice: Aurelian Titu Dumitrescu şi
Nichita Stănescu şi: Din nou de la început care oferă în
deschidere Anonimatul în două viziuni, cu grupaje de
poezie ale celor doi, semnate în aceeaşi ordine. Nichita
îşi încheie viziunea cu poemul Dialog cu Oda în metru
antic.

Din disperare de nerăspuns, sau de eschivă de
răspuns, în dialogul: Starea în care nu se poate vorbi,
reporterul devine imperativ: „– Nichita, te-a interesat,
dar cu adevărat, vreodată, să răspunzi la o întrebare?

– Nu pot să-ţi răspund nici da, nici nu, şi am să
explic îndată de ce.

O întrebare profundă nu are nevoie de răspuns, o
întrebare inteli gentă, însă, stîrneşte un monolog. Scena
este întrebarea care a stîrni Monologul lui Hamlet”. Şi
spre a fi mai convingător apelează la Cehov şi
calchiază şi amplifică maniera dialogului din partea a
III-a a Doamnei cu căţelul. Unde ne amintim, eroul,
Gurov, îndrăgostit pînă peste cap de Anna Sergheevna
(Doamna cu căţelul) încearcă să-şi reverse din prea-
plinul iubirii lui unui apropiat: „Într-o noapte, pe cînd
ieşea din clubul medicilor cu partenerul său de joc, un
funcţionar, scăpă vorba de odată, nemaiputîndu-se
stăpîni:

– Dacă v-aş spune ce femeie adorabilă am cunos -
cut la Ialta!

Funcţionarul se urcă tăcut în sanie şi era gata să
plece, cînd deodată se întoarse şi-l strigă:

– Dmitri Dmitrici!
– Ce e?
Adineauri ai avut dreptate: nisetrul parcă mi rosea

puţin!”.
După această lecţie de autism, de lipsă de

rezonanţă cu celălalt, conchide: „Vezi dară, orice
dialog începe cu un monolog şi sfîrşeşte cu un mo -
nolog. La urma urmelor, Cehov a arătat o limită a
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posibilităţii dia logului, noi încercăm o reducţie a
acestei limite, dar niciodată nu o vom putea reduce
pînă la dialog, căci dialog perfect nu există. Cine
întreabă are un gînd şi cine răspunde, altul, alt gînd”.

Reacţia reporterului este seacă: „Muţenie.” La care
poetul completează dirijînd contrapunctic, ca într-o
Tocată de Bach: „– Muţenie vorbitoare. Pauza de
dinaintea unui cuvant e la fel de ex presivă ca şi
cuvîntul. E ca şi cum ai încărca o baterie de curent, e
ca şi cum ai încărca un cuvînt de întrebări. Din acest
punct de vedere, mirarea mi se pare o descărcare de
întrebări. De altfel, mirarea poate fi declarată starea de
graţie a afirmaţiei, nunta afirmaţiei, puritatea şi
virginitatea afirmaţiei. Cele mai mari versuri ale
umanităţii, fie că au formă dubitativă sau nu, tot
afirmaţii sînt, ele nu au niciodată prici na unei întrebări
spontane şi nici măcar pricina unei întrebări funda -
mentale. Uite, te rog frumos să judeci şi dumneata
ridicolul situaţiei următoare! După afirmaţia
eminesciană: «Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată», ce
ar putea Eminescu să răspundă unui reporter care îl
întreabă de ce nu credea să înveţe a muri vreodată?

Interogaţiile şi întrebările toate au caracter
copilăresc, pueril. Interviul nu este altceva decît o
formă de a muta curiozitatea primordială într-una
modernă”.

Încearcă să-l salveze şi-i propune, spre a ieşi din
monada monologală, să acrediteze întrebări ce nu ţin
de latura lirică sau a ideii, ci de ceva de natură şi mai
misterioasă, anume aceea a eposului. Reporterul nu
cade în capcană, îi spune: „Adică să minţim”. Şi din
nou dialoghează, cum era de aşteptat: „Care e cea mai
mare minciună a ta?”. Din nou divaghează, se
eschivează, fabulează, cum singur spune, exagerează,
şi dintr-o comoditate de conştiinţă, preferă să
exagereze decît să mintă.

I se propune să-şi exagereze valoarea poeziei. Aşa
aflăm că Shakespeare în Regele Lear a scris: Tristeţea
mea aude nenăscuţii cîini/ pe nenăscuţii oameni cum îi
latră, la fel Dante, Rilke, Maiakovski, Dylan Thomas,
Arghezi, Bacovia… sînt citaţi că ar fi scris şi exprimat
prin versurile sale.

Din exagerare în exagerare, A.T. Dumitrescu îl
interoghează: „Dacă ar fi să abandonezi poezia, ce te-
ai face?” Şi urmează, de această dată ca niciodată, un
răspuns ca de şcolar şi cît se poate la obiect: „E prea
tîrziu pentru mine să vreau să fac altceva, sînt deformat
de destinul căruia m-am dăruit. Tînăr fiind, poate,
mi-ar fi plăcut să fi făcut arheologie, istorie şi tot ce
ţine de mediul înconjurător al istoriei, adică filozofie.

Nu mi-ar fi displăcut să îmbrăţişez cariera armelor,
deşi cred c-aş fi fost un medic foarte bun. Sună a
paradox, dar este un adevăr. Şi, în genere, cred că astea
ar fi nişte hobiuri care sînt şi pînă în ziua de astăzi
pentru mine. Îl citesc pe Tacit ca pe un tată şi pe
Suetoniu ca pe un maestru. Citesc lucrările lui Pîrvan
cu sufletul la gură. Dar se pare că nu puteam să fac
altceva decît ceea ce fac. Cazul meu este un caz
flagrant. Orice aş fi făcut şi în orice direc ţie m-ar fi
îndreptat conjunctura, tot la poezie m-aş fi întors.
Poate că poetul are cea mai redusă viaţă personală cu
putinţă. De aceea el produce atîtea sentimente
impersonale şi are o aderenţă neobişnu ită la celelalte
vieţi care sînt împlinite. Teoria mai veche: «Epatez les
bourgeois!» îmi pare un banc prost şi, rîzînd, îmi vine
să zic că moda de acum nu mai stă în «Epatez Ies bour-
geois!», ci în «Epatez les critiques!» Dar toate astea
sînt nişte fleacuri. Prietenia curată, cu precădere cea de
idei şi de destin, te scoate din «salubritatea» puţinei
vieţi de poet, şi aşa profund impersonală. Un poet
devine personal odată cu un grup mare de cititori ai lui,
iar dacă talentul lui e profund, un poet devine
impersonal odată cu o ţară”.

Un întreg capitol, Ana Szilagyi, este dedicat bonei
care s-a ocupat de el în prima copilărie. Sînt amintiri de
o mare frumuseţe şi tandreţe, învăluite într-o atmosferă
cu final tragic; bona se căsătoreşte cu un ceferist, după
moartea acestuia, într-un accident stupid, se sinucide.

Rubiconul se deschide cu aflarea lui N.S. cu
piciorul frînt, întins în pat şi, ironia sorţii, dispus să
lucreze. Ziaristul, spre cinstea lui, profită şi îl atacă
frontal, descriind exact parcursul dialogic dintre ei,
unul plin de eschive din partea poetului: „– Te rog să-
mi ierţi violenţa, dar e necesară. Am recitit ce am scris
împreună. Tot timpul dai senzaţia că te ascunzi, că îţi
fereşti cititorul de fapte pe care le consideri
neesenţiale, realizînd, în majoritatea cazurilor, scurte
parabole. O să-mi spui că nu e rău, bine, o să-ţi
răspund, dar ele miros a creaţie literară, or, nu asta ne
interesează în primul rînd, ci personalitatea ta,
structura fiinţei tale. O să-mi spui că te-am scăpat din
mană şi e vina mea, dar nici asta nu este adevă rat.
Trebuia să te obişnuiesc să vorbeşti despre tine, să
prinzi drag de carte. Nichita, concentrează-te! Vreau
să-mi spui rar, foarte rar, cu pauze mari între propoziţii
şi fraze, care a fost golul existenţial pe care l-ai umplut
cu 11 elegii. Mă interesează şi traseul pe care apucă
memoria ta, adică, în primul rînd el. Clar? Hai!”

După cîteva de Hai, poetul dezvăluie travaliul
naşterii celor 11 Elegii, probabil cel mai bun volum al
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său de versuri; lăsîndu-se totodată furat de propria
literaturizare a aventurii creaţiei: „– Pricinile
îndepărtate şi de fond ale cărţii numite 11 elegii (de
fapt sînt 12 elegii), care, iniţial, purta şi titlul Cina cea
de taină, unde fie care elegie cuprindea un apostol şi
antielegia juca rolul lui Iuda, deci, pricinile de străfund
ale acestei cărţi au o natură simplă şi complexă
totodată. Simplă în sensul că este o carte a rupturii
existenţiale, chiar a eposului existenţial, dacă vrei să-l
numim aşa, starea gălbenuşului şi a albuşului, în
situaţia de a alege alt ou de var. Un fel de întorsură a
Buzăului, montană, intrarea în noţiuni prin lovirea de o
altă platfor mă a existenţei. Dar pricinile cele mai
valide sînt cele mai complexe pentru că ele provin
dintr-o redimensionare a materialului funda mental
uman, nu a trupului perisabil, ci a cuvîntului
imperisabil. Contemplarea umanităţii prin cuvînt
minimalizează fiziologia uma nă în favorul gramaticii
umane. Spus astfel, e foarte simplu, dar trăit e cu mult
mai complicat.

În cazul celor 11 elegii subintitulate Cina cea de
taină, tendinţa este aceea a cuvintelor trăite sau, mai
precis, a cuvintelor care ele tră iesc natura, iar nu natura
pe ele. Evident, cu excepţia a două elegii, care erau
poezii răzleţe, publicate anapoda în reviste, restul au
fost compuse sau, mai precis, dictate Gabrielei
Melinescu, în decurs de două zile şi două nopţi, într-o
cameră cu pămînt pe jos, la marginea Bucureştilor,
într-o foame şi o puritate trupească absolute, fapt care
le îndreptăţea să tindă către ceva profund, pur şi
perfect. Celelalte două sau trei elegii răzleţe, pe atunci
nu se numeau elegii, acestea s-au potrivit exact cu
maşinăria de aripi a construcţiei cărţii. Mă refer la
timpul de execuţie a cărţii, pentru că demersul ei avea
în spate un decurs de cel puţin un deceniu de meditaţie
şi de trăire a cuvintelor. Această carte (în sensul grec al
cuvîntului carte), în ciuda tristeţii fundamentale care a
stîrnit-o şi a austerităţii ei aproape totale, mi-a adus cel
mai mare noroc literar, încît, uneori, mă gîndeam
surîzînd amar: uite, domnule, ce noroc poate să-ţi
aducă un nenoroc bine exprimat! Am încercat după
aceea să repet stanţa în Laus Ptolemaei, după aceea în
ciclul 11 feluri de a-ţi pierde vremea, dar, între timp,
revelaţia necuvintelor adumbrise în mine dogmatismul
primelor ex presii şi al primelor revelaţii despre taina şi
acţiunea poeziei. În trecere fie spus, 11 elegii a apărut
ca volum compact sau integral reprodus în re viste mai
în toate limbile lumii, lucru care mă bucură,
întristîndu-mă, şi-mi spune încă o dată că jubilaţia artei
are rădăcini în fundul ochiu lui aidoma culorilor şi că

jubilaţia copacilor are rădăcini în străfundul cuvintelor
aidoma, dar mai ştiu eu cu cine aidoma? De ce să le
ştiu eu chiar pe toate? Şi de ce să le gîndesc pe toate?”.

Provocat în continuare, emite cîteva sentinţe: „–
Orice carte este amintirea unei tristeţi. Tristeţea
adevărată îşi capătă forma abia după ce a fost. Chiar şi
cele mai fericite amintiri au forma melancoliei”.

N-are scăpare în faţa presiunii jurnalistului şi
narează contextul dictării elegiilor, în pragul Anului
Nou, într-o cameră congelată, aflat împreună cu
Gabriela Melinescu şi cîteva cărţi din care îi plăcea să
citească cu glas tare, pe care le nominalizează, cu o
menţiune de interes, zicem noi, pentru geneza
viitorului volum: „În perioada aia nu ne mai plăceau
nici Blaga, nici Arghezi, ci doar, întrucîtva, din răsfăţ,
Ion Barbu”.

Profită şi îşi afirmă cu fermitate viziunea personală
asupra scrierii poeziei: „– În primul rînd, vreau să
subliniez că, după părerea mea, dar sînt sigur că am
dreptate, starea de spirit impersonală este cea care dă
măreţie scrisului, căci personalitatea poeziei cuiva nu
stă în starea de spirit a autorului şi nici în textul
poemului, ci în sutele şi miile de mii de cititori care
refac pe sinea lor sinea impersonală a stării de graţie…

Recent, fiind în Munţii Vrancei, mi-am fracturat un
picior. Şi, fi ind eu izolat de un mijloc de transport
apropiat, un ţăran mi-a cîntat din fluier în dreptul
gleznei spunîndu-mi că durerea se îmblînzeşte prin
cîntec. Durerea se îmblînzeşte. Durerea se îmblînzeşte
şi prin poezie. Poetul cîntă din cuvinte la osul rupt al
existenţei.

Starea anonimă este raportarea realului la trup, la
simţuri, la pof te, la dorinţe, la satisfacţii, iar nu crearea
unui real prin cuvinte sau recrearea unui real prin
cuvinte, care este starea de creaţie. De-aia,
personalitatea creatorului îl fereşte pe acesta de
exacerbarea eului său şi îi îngăduie duminica
anonimatului”.

În Pierderea ingenuităţii lecturii e o trecere în
revistă a bagajului de lecturi şi a treptelor parcurse de
poet pînă la nivelul marilor cărţi urmată, ca efect, de
dispariţia inocenţei: „Pierderea candorii lecturii e
sfîrşitul lecturii şi începutul unei creaţii de tip propriu,
la începutul unui dialog, dar mai apoi, de sine
stătătoare”.

Parcurgerea literaturii universale îi lărgeşte
universul pînă a realiza că a compara literaturile te
dezvaţă aproape total de ingenuitate, dînd lectorului
un alt tip de savoare, mult mai intensă şi mai nubilă.
Actul cunoaşterii se schimbă din mirare în posesiune,
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din posesiune în nostalgie, din nostalgie în precept.
Un rol esenţial în panteonul de lectură al poetului

este acordat lui Eminescu. Avem şi o listă de cărţi,
autori şi personaje de căpătîi pentru N.S. 

În secțiunea O întrebare, un răspuns, autorul celor
11 Elegii, după cîteva tribulaţii asupra morţii, iubirii,
dorului etc., încearcă să se autodefinească: „A fi poet
nu înseamnă a avea talent, ci a avea dor. Cine are dor,
cu cît dorul lui este mai mistuitor, cu atît sensul
cuvintelor ce-l exprimă îşi modifică ghirlanda înjurul
neînţelesului absolut”.

Adevăratele amintiri, capitol în care nu aflăm nici
o amintire din cele curente, deschide o fereastră asupra
propriei gestaţii lirice şi care dinamitează opinia
generalizată că Nichita Stănescu era un continuu
producător spontan de poezie: „– Mi-aduc aminte,
eram în liceu, deprinsesem cu greu meşteşugul
ritmului şi al rimei de care mă simţeam foarte atras. În
unele ore lun gi şi plictisitoare, cum ar fi bunăoară cele
de geografie, care nu m-au interesat niciodată, sau cele
de botanică, care, de asemenea, nu m-au interesat
niciodată, abia dacă ştiu una sută de nume de flori şi de
plante, natura nepreainteresîndu-mă (aşa-zisul
sentiment al naturii, în afară de faptul că îl consideram
absurd, îmi lipsea cu desăvîrşire), continuam drumul
lung şi spinos al învăţării diferitelor tipuri de ritmuri şi
de rime. Neputînd să le scriu pe caiet, căci m-ar fi
obser vat profesorii că nu îmi văd de treabă, mă uitam
în gol pe fereastră sau pe tablă şi le compuneam în
gînd. Ajunsesem la o atît de mare dexteritate, încît totul
compuneam în creier, nemaiavînd nevoie de hîrtie, şi
aveam şi o memorie formidabilă a acestor compuneri,
ast fel că purtam sutele de poezii cu mine, oriunde aş fi
fost, gata să răspund la cea mai mică solicitare.
Obiceiul acesta mi-a rămas pînă acum, cînd dictez
foarte iute o poezie şi nimănui nu-i trece prin cap că ea
e gîndită şi compusă gata de nu ştiu cînd, iar că
momentul dictării este acela în care eu o expulzez din
memorie, găsindu-i tonul adecvat pe care nu i-l
găsisem pînă atunci. Dealtfel, ca un echilibru
independent de mine şi creat de tipul meu de memorie,
de îndată ce scriu sau dictez o poezie, o şi uit. Aşa se
face că, dintre poeziile mele scrise sau publicate, nu ţin
minte nici una pe dinafara, dar cele care abia urmează
să fie scrise sau dictate îmi stau în memorie pîndind un
moment potrivit în care-şi găsesc tonul ca să mă
eliberez de ele. Acum, de exemplu, am versuri mai
vechi de cinci ani şi viziuni mai vechi de zece ani,
nerezolvate, încît, încuiat într-un cub şi rupt de orice
realitate, aş mai avea încă de muncit asupra

materialului adunat cîţiva ani buni de zile”.
În premieră, povesteşte şi de primele creaţii, despre

poezia argotică, prima sa mască. Asupra lor, conştient
probabil că n-ar trece de grila cenzurii comuniste,
crede că nu ar suporta lumina tiparului, ele avînd mai
degrabă o natură jucată, natura primitivă a teatrului,
pro vocînd un fulger brusc, o anumită stare,
nepropunîndu-se niciodată meditaţiei.

Din punct de vedere al sentimentului, ele sînt
descărcări fulgurante şi tipul lor special de baroc
ţigănesc sau, dacă vrei, de baroc de maha la seamănă
tare cu vechiul teatru popular de păpuşi.

Poemele vor vedea lumina tiparului după
Revoluţie, în volumul Argotice (texte scrise în jurul
anului 1955), la Editura Românul în 1992, sub
îngrijirea Doinei Ciurea.

Episodul Cîntec oferă o primă încercare de definire
la două voci: poet-jurnalist, a Antimetafizicii. Pentru
N.S. este: „Nesprijinirea de nimeni şi adjudecarea de
unul. Alungarea memoriei în tot ce are ea mai tandru.
A te sprijini de memorie numai ca de o idee. A renunţa
la specie de drag de individ, care există de dragul
speciei, a fi sau a nu fi, aceasta nu este întrebarea, a
acţiona în virtutea oricărui gînd care are viteză de
cunoaştere, a înceta să mori odată cu specia, a avea
curajul să mori de unul singur”.

În Metaforă şi revelaţie jurnalistul încearcă să
lipezească ce-l determină pe poet să se îmbrace în
haine felurite, refuzînd, în fapt, să răspundă punctual la
interogaţii. „Deseori te-am auzit, zice ATD, vorbind.
Cînd ceea ce spui se referă la domenii la îndemîna
oricui, vorbeşti normal, trăgînd cu coada ochiului din
cuvînt spre un sens înalt al existenţei. Cînd vorbeşti
despre punctele veşnic albe ale hărţii sufletului
omenesc, limbajul îţi devine meta foric. M-am întrebat
de ce faci asta. Pentru că nu cunoşti subiectul? Pentru
că, fiind convins că punctele albe sînt doar iluzii, vrei
să suplineşti insuficienţa realităţii? Pentru că, deşi tu
nu ai văzut ceva în punctele albe, speri ca alţii să vadă
şi vrei să nu le iei curajul prin autoritatea necunoaşterii
tale asupra punctelor albe?”

Şi răspunsul, amestec de logic şi metaforic, ajunge
pînă la a motiva şi apelul la titlul de Antimetafizica:
„Ca să-ţi răspund la această întrebare-slalom trebuie să
fac un efort deosebit pentru că ea mi se pare încurcată
şi conţinînd în sine nu numai mirări, ci şi judecăţi
asupra modului nostru de a conlucra. Mai întîi vreau
să-ţi spun că eu fac o delimitare netă între confesiune
şi depoziţie. Depoziţia care, în caz literar, se poate
numi relatare, re portaj etc., etc., nu mă interesează

66 CONVORBIRI  LITERARE



cîtuşi de puţin. Confesiunea, însă, îmi apare a fi o
pauză de respiro între două acţiuni de gîndire. Chiar şi
în acest sens ţi-am propus să se numească
Antimetafizica dialogul dintre noi. Accept să mă
stîrneşti cu întrebări care-mi solicită memo ria epică
sau memoria unor idei pe care le-am gîndit. Răspund
nu mai la acelea, însă, care, în acest moment de respiro,
cum am mai zis, îmi provoacă o nouă acţiune a
gîndirii. Memoria simplă, melancoli că, cea din care nu
se poate deduce nimic activ, are un sens metafizic. Nu
spun că nu este frumoasă şi nici nu neg că are o
oarecare măreţie. Cînd îţi răspund folosind ceea ce
dumneata numeşti metafore, nu-ţi răspund nici în
cunoştinţă de cauză, nici în necunoştinţă de cauză, ci
fac aidoma schiorului pe gheaţă un slalom ca să nu
dărîm reperul şi ca să ajung mai repede la ţintă. Mai
întîi, pentru că nici dumneata nu eşti o maşină de pus
întrebări şi nici eu una de dat răspunsuri. Consider
dialogul nostru un dialog-laborator, pe care amîndoi îl
cre ăm, nu ca să obţinem prin ciocnirea pietrei de
amnar vreo scînteie, ci, mai degrabă, ca să definim ce
este aceea o piatră şi ce este acela un amnar. Altfel, m-
aş mărgini să-ţi răspund la prima întrebare cu
răspunsul lui Socrate: «Atîta ştiu că nu ştiu nimic».

Pentru mine metafora are un înţeles mai cizelat
lingvistic şi grama tical. Eu le-aş numi mai degrabă
parabole fără înţeles, pentru că, faţă de forţa de izbire
a pumnului, eschiva nu este o contră, ci o parabolă. N-
ai remarcat de cîte ori subliniază lirica japoneză în
haiku-urile ei faptul că trunchiul gros e doborît de
furtună, iar creanga mlădioasă niciodată? Nu-i vorba
de o laşitate aici, ci de o elasticitate, ca să fo losim
proprietatea observaţiei”.

Şi poetul este provocat să-şi exerseze limba
metaforei în a vorbi despre femeie: „Cea mai frumoasă
metaforă pe care o ştiu despre femeie e făcută de mine
şi ţi-o mărturisesc că chiar aşa şi este: „Ea era
frumoasă ca umbra unei idei”. Am spus cea mai
frumoasă, n-am spus şi cea mai adevărată”.

Cu îndreptăţire, lui ATD îi pare mai mult o
comparaţie: „Ba da, e o comparaţie care acţionează ca
o metaforă pentru că nu se simte în decursul ei, ci în
revelaţia ei. Orice metaforă e o revelaţie, nu o formă
gramaticală. Considerînd versul eminescian «Nu
credeam să-nvăţ a muri vrodată», care n-are nici o
metaforă în el, în sensul gramatical, ba, mai mult de-
atît, nici un epitet, pentru revelaţia lui fundamentală îl
putem considera ca pe o metaforă, după cum, cu vîntul
dor mi se pare culmea revelaţiei lui: „Nu credeam să-
nvăţ a muri vrodată”, o revelaţie a revelaţiei.

Rezultatul unei extrem de îndelungi fraze descriind
eposuri. Dor este Odiseea în rezumat. Este cuvîntul
sublim, cuvîntul-metaforă.

– O clasificare în funcţie de revelaţie?
– Aş denumi această clasificare „Clasificarea în

pendul”. Eposul duce la o revelaţie, mă gîndesc la
eposul sublim. Exaltarea eposului sublim duce la
revelaţia lirică, care, la rîndul ei, urcă într-un epos al
ideilor, sublim. Primul epos l-am putea numi Mitul, al
doilea Istoria, şi al treilea Politicul. De la mitologie,
nu-i decît un pas pînă la istorie, iar istoria se dizolvă în
politic. Astea toate în ideale plane de timp, care încep
cu o luptă şi sfîrşesc cu un război”.

După un scurt excurs al poetului despre
declanşarea revelaţiei, este provocat să se definească şi
o face în stilul ce-l caracterizează, cu o aglomerare de
metafore, ca o spumă de şampanie: „Revelaţia este
acel salt instantaneu şi lucid care pune în echilibru
adevărul interior cu cel obiectiv.

Ea nu are timp, nu are spaţiu, ea e simultană cu
începutul şi sfîrşitul timpului şi simultană cu orice
punct din univers. Ca ea să se pro ducă, trebuie mai întîi
şi întîi să se înalţe pe îndelete eşafodul, să se
lustruiască butucul, să vină călăul îmbrăcat în cagulă
şi, cu o singură lovitură de bardă, să reteze gîtul lung şi
inconştient al prostiei care ţine legată steaua de
celelalte stele”.

Destinul întru poezie, unul care trece dincolo de
soartă, este partea altui Cîntec: „Adeseori, mă gîndeam
că, pentru cel care iubeşte poezia, cel mai greu lucru
este să ajungă poet adevă rat. Dar, între un poet
adevărat (care e o problemă mai degrabă de selecţie
naturală) şi un poet de geniu, diferenţa este de destin.
Practic, succesiunea de conjuncturi istorice favorabile
sau defavorabile alcă tuieşte destinul unei personalităţi.

Credem în determinism numai parţial. Pentru că şi
hazardul îşi are rolul său în alcătuirea unei existenţe.
Dar, mai presus de orice, semnul celor aleşi este
conştiinţa lor morală, etică, şi, în acest sens, zona
frumosului, estetica, ne apare ca partea cea mai
împlinită a eticii”.

Şi tot în acest episod este provocat să-şi facă un
autoportret destul de obiectiv. Vom cita prelung:
„Acum, aproape la cincizeci de ani, am un metru şi
optzeci şi patru înălţime, o sută zece kilograme,
fluctuant cu cinci în plus sau în mi nus, părul de
culoarea nisipului, amestec de blond cu fire albe, capul
rotund, sprîncenele groase, ochi expresivi, nasul
potrivit, buza de sus a gurii puţin lungită ca să nu mi se
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vadă cioturile dinţilor, bărbia relativ pronunţată, gîtul
scurt, dar nu foarte gros, deci încă spînzu rabil, umeri
laţi, şolduri înguste, burtă proeminentă, dar, privit din
spate, par încă tînăr, am picioare solide pînă la
genunchi şi foarte nesigure de la genunchi la tălpi,
moştenire de familie.

Nu am un chip desenabil. Aş zice că sînt, cînd tac,
mai degrabă urît sau, mai precis, antipatic. Cînd
gîndesc sau vorbesc în metafore sau în idei, trăsăturile
feţei mi se schimbă brusc şi fluctuează după gînd şi
asta-mi explică de ce sînt atît de fotogenic în unele
filme de TV, cînd sînt filmat vorbind şi gîndind. În
genere, orice fotografie sau instantaneu ce mi se face,
nu ştiu cum se face, dar îmi înfrumuseţează chipul şi
nu prea mă recunosc în nici o fotografie.

Am o voce nici groasă şi nici subţire. Uneori,
neplăcută, alteori, plă cută. Uneori, sînt un bun orator.
Şi atunci, vocea dispare brusc ca prezenţă în faţa
articulaţiilor gîndului şi fluxului gîndirii.

Am un mare talent de a fi căscat şi împiedicat. Din
această pricină, mai totdeauna din căzături am cîte un
semn ba pe faţă, ba la umăr, sau chiar cîte o ruptură la
os.

Sînt bolnăvicios, dar îmi sperii doctorii cu viteza cu
care mă vindec, făcîndu-i pe toţi să declare că sînt de o
robusteţe ieşită din comun. Dacă ar fi aşa cum zic ei,
atunci cum se explică faptul că mă îmbolnăvesc atît de
des, chiar dacă mă vindec repede? în fine, una peste
alta, fac faţă şi, dacă sînt în formă, chiar feţe-feţe. Din
pricina timidităţii mele, pe care, după patruzeci de ani,
am re uşit să mi-o înfrîng, pot părea uneori insolit, iar
defectul unei vagi bîlbîieli native mi-l exagerez uneori
atît de mult, încît îl transform într-un stil, dacă nu
cumva chiar într-o modă.

Nu am măsura lucrurilor decît după ce produc un
fenomen. Datorită faptului însă că nu sînt cîtuşi de
puţin invidios şi, fără a fi un om foarte bun, sînt
departe de a fi un om rău, mai dreg busuiocul
existenţial cu o vorbă de spirit care se leagă singură în
creierul meu şi se rosteşte spontan pe gură, înainte să
apuc să mi-o cenzurez.

Prea puţini oameni mi-au plăcut dintr-un foc. Ştiu
asta şi, involun tar, cînd simt antipatia plonjînd asupra
mea, involuntar şi bleste mat, o îndreptăţesc prin nişte
infinitezimale gesturi de natură să o adeverească.
Antipatia altora mă lasă dezarmat. Mai toţi prietenii şi
amicii mei de astăzi au început prin a nu mă putea
înghiţi. Cele mai multe contacte reale pe care le-am
avut cu oamenii, dacă au durat, le-au abătut cumva
antipatia spre simpatie, dacă nu cumva chiar spre

prietenie.
Nu pun nici un preţ pe îmbrăcăminte. Cu cît e mai

suplă şi mai decentă, cu atît mă face să mă simt mai
bine în ea. Citesc pe apuca te şi înţeleg pe rumegate. N-
am fost niciodată precoce. Am învăţat întotdeauna
foarte greu. Citesc foarte încet datorită nenumăratelor
asociaţii pe care mi le stîrneşte fiecare cuvînt citit.

De la o vreme, şi asta ţine de portretul meu fizic, iar
nu de cel moral, care e cu totul şi cu totul altceva, de la
o vreme, nu mai suport să scriu cuvîntul cu mîna mea.

După ce am învăţat tot ce se poate învăţa din arta
poeziei, căci arta poeziei are o parte care ţine de
măiestrie şi de maeştri, iar cealaltă ţine de daimon,
cum ar zice Socrate, pe care îl cred că fiecare om are
un daimon al lui, îl cred pentru că eu am un daimon al
meu şi-l simt cînd vine la mine şi mă părăseşte, şi, asta
face parte din portretul meu fiziologic, deci, atunci
cînd văd cuvîntul scris, apar ca într-o schemă chimică
toate valenţele posibile ale acestuia. Textul iese de o
calofilie şi de un stilism perfect, dar de o totală lipsă de
feeling, căci, uneori, în poezie, feelingul este una
dintre formele de manifestare ale daimonului. Prefer să
dictez cuvîntul, să-l rostesc, să-l smulg de pe plan, să-
l rup din galaxia Gutenberg, să-l spaţializez.

Să bagi de seamă că un pianist desăvîrşit niciodată
nu se uită la mîinile sale şi la claviatura pianului cînd
cîntă, cum violonişti uitîndu-se la vioară cînd cîntă n-
am pomenit.

Astfel se face că textul scris sub dictare îşi
păstrează prospeţimea, şi munca asupra cuvîntului
rezidă în aceea că, ici-colo, mai pui o virgulă sau mai
îndrepţi un cuvînt pe care l-ai repetat sau tai un exces
de oralitate. Procedeul nu este nou în ceea ce-i priveşte
pe prozatori, în ceea ce-i priveşte pe poeţi, nu ştiu cum
or fi lucrînd alţii, dar, de ani buni, ăsta este stilul meu
de muncă. Ca un regal, însă, la zece poezii dictate,
scriu două cu mîna mea pentru a nu-mi pierde taina
ancestrală a cuvîntului văzut şi a posibilelor sale
ligamente în plan. În ceea ce priveşte înfăţişarea mea,
ea are un sediu al conştiinţei plasat de la ochi în sus.

Mă trezesc spunînd uneori piciorul meu, adică el,
piciorul, mîna mea, adică ea, mîna, creierul meu, adică
el, creierul, ochii mei, adică ei, ochii.

Locul unde este eul cel simplu, eu fără de al meu,
nu-l pot determina. Bănuiesc însă că el se află pe acea
dungă subţire unde timpul trăit se transformă în
cuvinte gîndite.

Pot să nu mănînc cu zilele şi pot mînca o zi
întreagă. Pot să nu fiu îndrăgostit o zi, dar pot să fiu
îndrăgostit un an, cînd dragostea de păşeşte grafia şi
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fiziologia trupului, grafia trupului şi grafia fiziologiei
trupului, e semn brusc al moralei în acţiune şi
invizibile.

Dispare complexul mediocrităţii fizice şi apare
cîmpul verde cu un cal alb”.

Şi ni se oferă şi un aforism: „Arta poetică e născută
din dorinţa de a supravieţui prin cîntec”.

Despre împlinirea şi neîmplinirea poetului, despre
destinul talentelor literare mai adaugă: „…Destinul
unui talent ţine şi de cît crezi în el”.

Dacă ai despre tine în suţi şi despre talentul tău o
idee măreaţă, o idee măreaţă în adevăratul sens al
cuvîntului, si eşti chiar un scriitor autentic în
adevăratul sens al cuvîntului, ai mult mai multe şanse
de a te realiza decît cel care are o idee instabilă şi
contorsionată despre propriul său talent. Nu prea cred
că mulţi scriitori care au îndoieli dese despre propria
lor artă au şansa de a fi declaraţi geniali. Dacă te ratezi
faţă de o idee măreaţă, însăşi ratarea mai poartă în ea
ceva măreţ”. 

Pauză de noapte are două aripi lirice, Pietrele lui
ATD şi cîteva Cantos, încheiate de Nichita Stănescu cu
Artă poetică: „Dacă s-ar descuraja poetul/ ar cădea
frunzele din copaci, –/ şi ramurile lor ar rămîne/ ca
nişte spînzurători./ Dacă s-ar descuraja poetul,/ femeile
gravide/ n-ar mai naşte,/ n-ar mai naşte niciodată./ Dar,
din graţie şi din grijă, poetul,/ din graţie şi din grijă,/
moare întotdeauna, întotdeauna,înainte de a se
descuraja”.

Se continuă cu o epistolă discurs: Am dreptate? N-
am dreptate?, adresată lui Titu, prin care face o nouă
încercare să-şi expliciteze: De ce Antimetafizica?;
încercare plină de întorsături, metafore şi eschive, de
care, cititorii lui N.S. sînt familiarizaţi pînă la a şi le
însuşi – o mare parte dintre ei: „Antimetafizica, aşa
cum am conceput-o noi doi împreună, nu se opu ne
concretului şi nici realului, dar scrîşneşte şi se uită cu
asprime blîndă şi dispreţuitoare asupra excesului de
ireal atribuit realului, care, şi fără de acesta, are
caracter fascinant şi mirabil. Metafizica ul terioară ne
supără în spirit şi ne obligă să ne opunem ei prin
excesul de raporturi cantitative puse pe nervura unei
frunze verzi cu umbră de la soare”.

Tangenţa la real este confesiunea lui Aurelian Titu
Dumitrescu despre lupta lui sisifică întru împlinirea
Antimetafizicii, în determinarea lui Nichita Stănescu
să-i fie alături la împreuna lor lucrare. Citind cîteva
fragmente, parcă scrise cu pana lui N.S. ne putem
edifica în înţelegerea felului în care se realiza dialogul
între cei doi: „Despre el, nu se poate exagera nimic.

Spre a te apropia de el cu adevă rat, nu ai decît o
singură soluţie: aceea de a te apăra cu defectele lui,
aceea de a începe cunoaşterea lui de la defectele lui.
Asta te face mai important, mai puţin complexat, îţi dă
o mai mare abilitate a dialo gului, aparent micşorează
distanţa faţă de el şi te face mai indiferent la atitudinea
lui, dacă ea te neagă, la capriciile lui, dacă ele există”.

Tribulaţiile şi observaţiile psihosomatice asuprăşi,
dar şi la adresa lui N.S., ATD le înşiră pe încă multe
pagini din capitolul Aşeptare.

După acest excurs vag psihologic al ziaristului, plin
de speculaţii şi divagaţii à la maestru, urmează
Dispariţia ce se deschide cu Ionicul şi Doricul
poetului, ce se continuă cu poemele lui Nichita
Stănescu şi Rupestrele lui Aurelian Titu Dumitrescu.

Ionicul şi Doricul este comentariul lui N.S. asupra
celor două cicluri de poeme, şi o generoasă apărare a
mai tînărului confrate: „De la Stare de spirit a lui
Nichita Stănescu la Rupestră (I) a tînărului meu coleg
Aurelian Titu Dumitrescu, e o diferenţă de la ionic la
doric.

Deosebirea ne-a făcut prieteni, dar, mai precis,
neasemuirea. Un timp, Aurelian Titu Dumitrescu a fost
acuzat de oareşcari influenţe deduse din mine. Tot ce
se poate. La urma urmelor, sînt şi eu un muncitor
harnic. Dară, între timp, dorind noi doi să contrazicem
metafizica prin antimetafizică, ne-am gîndit că doi sînt
mai mulţi decît unul”. Şi conchide: „De-am mai găsi şi
un corintic, mai că am valida realul ca real, opunînd
Antimetafizica metafizicii. Antimetafizica este dorinţa
de a trăi ideal natura obiectivă a lucrurilor”.

Ca un amănunt, în epocă apărea Arca lui Noe. Eseu
despre romanul românesc a lui Nicolae Manolescu,
vol. I – 1980, vol. II – 1981 şi vol. III – 1983, în care
clasificarea romanelor era după denumirea stilurilor
antichităţii greceşti: Doricul, Ionicul, Corinticul.

Un episod cu adevărat de interes pentru
cunoaşterea directă a viziunii stănesciene despre
propria artă poetică este Naşterea şi devenirea artei
poetice. Prima interogaţie la care orice creator încearcă
să afle răspunsul este dacă are sau nu talent, ca la
deplina maturitate să urmeze întrebarea
fundamentală, etică unde duce mesajul tău, care este
natura lui, în ce măsură adaugă el spiritualită ţii
generale, spiritualitate de tip pozitiv, creativ, în cazul
construcţiei ultimelor cărţi pentru că, de la o
maturitate în sus, orice carte seri oasă nu mai este
culegere de poezii pur şi simplu, ci o construcţie
inspirată, o lance de defrişare a unor ţărmuri virgine
ale visului şi ale consecinţelor lui asupra realului.
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Mai e o întrebare pe care mi-o pun acuma, chiar
acuma, în această perioadă cînd lucrez la Poeziile
impersonale, dacă nu e cazul să nu ne mai lăsăm
cotropiţi de natură şi de materie, ci, dimpotrivă, să în -
grozim prin mesaj natura şi materia ca să ne facem un
loc mai demn în natură şi în materie prin cuvînt.

O viaţă dusă sub zodia boemului, a Argoticelor, în
care intersecţia cu dascălii de la Universitate şi cu
scriitorii din capitală i-au deschis aripile, dar şi
încrederea că: Nu, nu se poate/ vultur stingher/ fără de
roate/ să stea pe cer.

„Un alt posibil autoportret, continuă confesiunile
N.S., nu se înlănţuie succesiv cu primul şi apare, ca şi
în realitate, în mod simultan cu primul. Ceea ce este
mai interesant, cel puţin în ceea ce mă priveşte, e faptul
că nu atît opera literară m-a influenţat cel mai mult, ci
prestigiul oral exercitat asupra mea de către unii mari
autori. Paralel cu poezia genuină, argotică, de natură
orală şi de impact imediat, unde nu-mi puneam atît
problema valorii cît problema şocului exercitat asupra
ascultătorului, acea stare de spirit pe care aş rezuma-o
în formula rîsul-plînsul, receptivitatea mea cea mai
mare a fost tot la cea a şocului din afară primit de către
mine”.

Exemplară este întîlnirea cu Ion Barbu şi cele
cîteva ore de dialog cu el, moment ce-l narează cu
farmecul său indelebil: „În cazul poetului, omul şi
opera sînt totuna, biografia lui fiind opera, întîmplările
diferite ale existenţei lui nu adeveresc opera, dar o
frăge zesc şi-i creează iluzia falsă a unei intimităţi.
Intimitatea reală este nu mai cea dintre operă si cititorul
ei. Ciudat mi se pare că, deşi ştiam pe dinafară Jocul
secund al lui Ion Barbu, influenţa operei asupra mea ca
cititor a fost relativ minoră, de tehnică poetică mai
degrabă, decît de viziune. A fost suficient, însă, să-l
aud pe Ion Barbu într-un moment de relaxare, avînd
acoperirea operei sale în conştiinţa mea, ca unele
afirmaţii ale lui de gust să aibă un efect fulgurant
asupra mea, influenţîndu-mi şi dezvoltîndu-mi
capacitatea de penetraţie incipientă.

Nu pot să uit teribila comparaţie pe care a făcut-o
între poemul Luceafărul şi o pînză de epocă în care
cerul pictat cu albastru de Prusia se înnegreşte şi
timpul fisurează graţios coaja sensibilă a lucră rii. –
Preferă Oda în metru antic, mi-a zis cînd tocmai
părăsea salonul întunecos al poetului Sandu Tzigara
Samurcaş, ai cărui invitaţi fu seserăm. Majestuos,
poetul îşi aruncase profilul peste umărul drept,
pironindu-mă cu un singur ochi, uriaş, de lăptucă,
îndepărtîndu-se spre uşa încă şi mai întunecoasă şi

dispărînd definitiv în iarna de afară, ca să nu-l mai văd
niciodată, dar ca să nu-i mai pot uita efigia şi
testamentul său literar inspirat de acea secundă pentru
mine.

De aceea, să se fi tot întîmplat şocul dialogului cu
Barbu prin anii 52, 53, am plonjat într-o lungă şi
mistuitoare cercetare a dispoziţi ilor nucleelor de
tensiune în poezie, folosind cele mai varii mijloa ce, atît
strict formaliste, cît şi de accelerare sau încetinire a
fluxului emotiv în poezie. Practic, am încercat într-o
serie de poezii, plecînd de la una şi aceeaşi revelaţie,
serii-serii de accelerări şi încetiniri ale luxului
emoţional, capse de explozie şi dungi de linişte.
Începeam poezia într-un registru clasic, rimele din
bogate deveneau simple, din perfect, ritmul brusc se
trunchia, apărea apoi versul alb ritmat şi, în final,
duritatea unei expresii ieşite cu totul din logica clasică
a poemei. Nu mă mai mulţumeau cîtuşi de puţin
experimentul sim bolist lipsit de noduli expresivi şi
poezia, hai să-i zicem cu un termen de epocă,
verslibristă, incantatorie şi moale. Visam să creez
poeme în care dispersarea nodulilor de tensiune să nu
fie ritmică, ci plasată numai după nevoile revelaţiei,
împrumutînd cîte ceva din construcţiile foarte moderne
ale muzicii simfonice contemporane sau, mai rar şi cu
mult mai tîrziu, cîte ceva din tendinţa spre fiinţă
pregătita de tatonări, înfiripată şi, după aceea, iar
pierdută în tatonări, a muzicilor primitive, revelate mie
în chip natural, dar şi beneficiind de cîteva lămuriri şi
chei oferite de către marele nostru compozitor Aurel
Stroe, pe care am din cînd în cînd norocul să-l întîlnesc
şi să ne regăsim unul şi celălalt într-o zonă de cercetare
apropiată”.

Şi continuă cu o serie de speculaţii lirice în lumea
matematicii şi geometriei, a fizicii, gen: „Am remarcat
odată, în timp ce studiam sintaxa, uluitoarea
asemănare a propoziţiei şi a frazei cu structura
materiei.

Verbul are rolul electronului, iar substantivul are
rolul nucleului”.

Revine asupra primului vers din Oda în metru
antic, în care, precizează molecular, materialul
lingvistic este minimal, aranjarea sintactică inse -
sizabil sublimă şi accelerările de timp abia resimţite
de planul lucid. Mă tem uneori că acest vers este atît
de total, încît nu se poate să nu existe o moleculă dintr-
o materie oarecare, o molecula care să re producă
întocmai şi în relief, prin structura ei, structura acestui
vers. Scopul poeziei nu este cuvîntul, scopul poeziei
este chiar poezia, în acest sens, poezia nu este arta
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cuvîntului, ci este arta poeziei.
Apelează şi la elemente de logică pentru o altă

încercare de definire: „Poezia este o dimensiune a
conştiinţei într-o fireasca dialectica cu celelalte
dimensiuni ale conştiinţei. Arta poeziei este
exacerbarea acestei dimensiuni şi propulsarea ei în
prim-plan. Între genul minim şi genul proxim,
diferenţa specifică este singurul factor neelucidabil şi
de natură postulatorie. Orice transformare a genului
proxim în gen maxim se face, în logică, prin eliberarea
diferenţei specifice de natură calitativă. Calitatea are
un caracter monodic, irepetabil, unic. Poezia, prin
excelenţă, are natură calitativă. Ea este diferenţa
specifică sau, poate, cea mai specifică diferenţă dintre
emoţie şi sentiment”. La care adaugă: „Poezia nu este
rodul unei traume fundamentale şi, în genere, neg
trauma ca sursă de inspiraţie a poeziei. Ca şi filozofia,
poezia îşi trage străfundurile din specie, iar nu din
individ. Ea este neînţelepciunea înţelepciunii, după
cum filozofia este înţelepciunea neînţelepciunii”. 

Pentru a pune punct confesiunii şi a evada, imediat
întreabă: Dar cît o fi ceasul?

Se simte dator, după ce vorbeşte despre iubirea lui
pentru Bacovia, să revină la Ion Barbu şi raportarea sa
la poetul matematician.

Pune în conjuncţie directă contemplarea şi poezia,
peste care planează destinul ca idee.

Un scriitor autentic are ca ţintă dezobişnuirea de
maestru, caz în care nu-i cu putinţă să nu-şi găsească
o fantă a sa proprie.

Ideea de destin revine ca o obsesive în prezentarea
artei sale poetice, idee care în opera literară este o
sălbatică dorinţă de justificare a tragicului. Tragicul
nu este o idee, spre diferenţă de destin, care este o idee.
Tragicul este o dimensiune, o funcţie, un indice al
accelerării şi încetinirii înţelesului cuvintelor. Tragicul
este a] doilea tip de ma terial al poeziei. Primul tip de
material al poeziei este cuvîntul şi are ca rezultat
înţelesul cuvintelor, iar a doua etapă a poeziei este
tragicul ca material al ei, avînd ca rezultat destinul.
Dacă înţelesul cuvîntului este superior cuvîntului,
ideea de destin este o descendenţă a dimen siunii
tragicului.

Afirmă că poezia sa este una pulsatorie şi este un
mod de a acţiona mai real asupra realului, un mod de
a lovi ţinta mai scurt şi, deci, nu de sfidare a tehnicilor
formale, de la forma fixă pînă la forma liberă. Ea nu
mai descrie o stare de spirit, ci o reface şi o retrăieşte
odată cu cititorul, discursul poetic contopindu-se cu
înteţirea sau cu alinarea centrilor, nucleelor de

tensiune a revelaţiei. Începi, dacă starea de spirit e
aluvionară, dacă se înteţeşte, după necesitate, treci în
cadrul aceleiaşi poezii de la versul alb la versul liber,
finalul poate fi stins şi melodios sau, dimpotrivă,
abrupt şi aritmic.

Este chiar stilul şi forma în care mai totdeauna şi-a
scris poezia. Este o manieră pe care şi-a perfecţionat-o
pînă a deveni reflexă, poezia pulsatorie, cum şi-o
autodefineşte, i-a dat o mare libertate de manifestare
lirică.

Pune în ecuaţie poezia impersonală cu poezia
pulsatorie, prima ţine de atitudine, a doua este un
mijloc de a da mai multă realitate poeziei.

La insistenţele reporterului care-i cerea să fie
explicit pînă la detaliu cu propria artă poetică,
răbufneşte. „Eu, cînd mă refeream la poezia
impersonală, mă refeream în genere, nu amănunţeam
pînă la genuri. Explicaţia mea nu are şi nici nu doreşte
să aibă precizia unei anatomii a poeziei, ci dă, hai să
zicem aşa, o fiziologie a poeziei. Nu vreau să fac un
exces de precizări şi de raporturi într-o zonă atît de
subiectivă pentru că impulsul nu exclude subiectivul,
iar miezul personal nu exclude aparent obiectivitatea.

Oricum, poezia propriu-zisă, ca fenomen viu,
primează asupra oricărei interpretări teoretice asupra
ei. Teoriile descind din poezia adevărată, iar nu o
preced. Poezia făcută numai după o formulă
prestabilită este un homuncul: fiind ecoul unei dogme,
ea nu poate fi decît descărnată. Dimpotrivă, poezia vie
trage după ea un şir de interpretări posibile care, deşi
uneori se con trazic între ele sau se opun, nu neagă
niciodată existenţa poeziei vii din care descind”.

Eticul şi esteticul le vede în simbioză, în care
esteticul este partea de vîrf. 

Apelează, fără a nominaliza, la Platon, pentru care
poezia este un har, poetul este doar un receptacul
căruia în transă i se dictează de către zeu poezia: „Nici
un poet de geniu nu înţelege ceea ce scrie. Orice autor
de geniu nu înţelege ceea ce scrie. Scrisul din el este o
explozie a cuvîntului din el. Numai cititorii lui
adevăraţi înţeleg pe poet şi ceea ce scrie el”.

Creatorul dispare în spatele creaţiei, biografia lui se
reduce la biografia operei: „Nu vezi cu cîtă greutate, cu
cît efort şi cu cîtă neşansă încercăm amîndoi în acest
dialog să creăm un personaj în spatele operei mele? Nu
ce face personajul e interesant. Autorul este
desăvîrşitul personaj propus de operă. Opera poetului
niciodată nu propune un poet”.

Ianus Bifrons (zeul roman – cel cu două feţe) pune
în paralel Vietăţile lui Nichita Stănescu cu poezia din
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Paginile albe ale lui Aurelian Titu Dumitrescu.
Urmează Punctul de fugă (este folosit în desen

pentru redarea perspectivei pe hîrtie). „Rezultatul unei
poezii, pentru Nichita Stănescu, e o schimbare de

punct de fugă, propunînd un alt tip de concret într-un
alt tip de mişcare. Nu putem face o hartă a punctelor de
fugă şi nici stabili o lege a apariţiei lor şi dispariţiei lor
în artă. Putem intui cîteva procedee utile, dar procede -
ul, ca orice procedeu, este exclus din zona sublimului
şi a revelaţiei, rămînînd numai în cea a meseriei
accesibile pe care, cu un meşter bun, o poţi deprinde în
scurtă vreme.

Punctul de fugă nu este o problemă de tehnică
poetică, ci, aş spune, el întrucîtva este corespunzător
cam cu ceea ce este metoda dialectică în filozofie.
Punctul de fugă este aproape coincident cu schimbarea
vitezelor de transmisie în cadrul unei poezii sau în
cadrul unui corp de poezii, dar, în acelaşi timp, el are
şi caracterul semnalului de contoar Geiger-Müller în
faţa noilor iradiaţii poetice, aflate în cîmpul poeziei
moderne. La urma urmei, ruptura în poezie şi alienarea
nu-şi pot avea o expresie mai adecvată decît în
aplicarea metodei punctului de fugă.

Punctul de fugă apare ca un act estetic nu numai în
poezia propriu-zisă, ci şi în poezia conţinută de om.
Mă repet: ca să fii poet adevărat trebuie mai întîi ca om
să fii poet adevărat. Nu putem concepe om mizerabil şi
poet genial”. 

Numeroase şi fascinante sînt naraţiunile poetului
despre întîlnirile sale cu scriitori români şi străini şi
mai toate pline de tîlc, unele adevărate parabole, deşi
se apără şi dezminte: „Antimetafizica nu este o carte de
amintiri, ci cu totul şi cu totul altceva. Dar, la modul
răzleţ, ca să-i dau un pic de sare şi piper, am mai
pigmentat-o cu cîte o anecdotă din viaţa mea”.

Între bărbaţii fascinanţi pe care i-a cunoscut,
enumeră pe filosoful şi sociologul Petre Pandrea,
căruia prin: „Actul de dragoste şi de pietate pe care îl
fac acum faţă de memoriile lui Petre Pandrea
mărturisesc că este infim faţă de dragostea lui de
oameni şi de destinul lor, socialismul”.

Admiraţie are şi pentru Zaharia Stancu – unul
dintre longevivii preşedinţi ai Uniunii Scriitorilor.
Naraţiunea asupra lui începe cu: „Adevărata modestie
niciodată nu poate fi confundată cu lipsa de demnitate,
după cum adevărata bunătate sufletească, tipică pentru
un spirit deschis, niciodată nu poate fi confundată cu
prostia, cu ignoranţa sau cu individul uşor de dus de
nas.”

Aserţiune care, din cele povestite de N.S., i se
cuvine în totul lui Zaharia Stancu.

Tot în cuprinzătorul Punct de fugă îşi rostogoleşte
discursul pînă la a aşeza Antimetafizica în siajul
„gîndirii” marxiste: „Antimetafizica nu este o negare a
metafizicii, ci o afirmare a proprie tăţii materiei faţă de
timp şi gîndire. Abordarea din acest punct a realului
obiectiv şi a realului imaginar caută să fie în gîndirea
noastră o contribuţie la gîndirea marxistă, care s-a
ocupat mai puţin de zona de vîrf a esteticii, concepută
ca ultima concluzie a zonei etice”. Din nefericire îşi
continuă argumentaţia pe acelaşi făgaş.

Vedere peste ocean şi Strigările seduse sînt cele
două grupaje de versuri semnate N.S. şi A.T.D.

Retina lui Homer adună corespondenţa lui Nichita
Stănescu către Aurelian Titu Dumitrescu. Într-una vine
cu propunerea să nască un ideal: „Şcoala de la
Bucureşti, adică Antimetafizica”. Sînt o serie de
învăţături adresate lui A.T.D. precum cele ale lui
Neagoe Basarab către fiul său.

După epistole citim grupajul liric de final, semnat
de Nichita Stănescu sub titlul: Antimetafizica.

În Ultimul dialog reporterul întreabă dacă i-a trecut
vreodată prin minte să renunţe la poezie. Răspunsul
este unul în umbra lui Kant, pentru care (în Critica
facultăţii de judecare), dintre toate artele, rangul cel
mai înalt revine poeziei: „– La poezie nu poţi renunţa
niciodată, ea renunţă din cînd în cînd la tine. Uneori,
cum cred că nu numai eu, ci şi dumneata, şi nu numai
dumneata, ci şi alţii, cei care sîntem îndrăgostiţi de
poezie şi care considerăm poezia ca pe o dimensiune
fundamentală a spiritu lui uman, uneori, cum ziceam,
rămînem sterpi în faţa ei. Şi, atunci, ne apucă o durere
nenorocitoare, crezîndu-ne inapţi sau frustraţi de
această dimensiune. Cum să te poţi lăsa de poezie dacă
ai înţeles-o măcar o singură dată? E ca şi cum l-ai
întreba pe urs sau ai întreba-o pe vulpe dacă se pot lăsa
de pădure, e ca şi cum l-ai întreba pe lup dacă se poate
lăsa de zăpadă şi de stînci. Născut în spiritul poeziei,
nu te saturi niciodată de verbul ei. Oricît de puţină ţi-
ar fi starea de expresie, sufletul, din spate, o acoperă şi
o complineşte. Cel care scrie poezii geniale îşi fură
propriul său suflet schimbîndu-şi-l în cuvinte”. 

Antimetafizica se sfîrşeşte cu poemul lui Aurelian
Titu Dumitrescu: Despre viaţa mea şi a tatălui meu.

Cu adevărat, între discurs şi poezie se călătoresc
însoţirile bătrînului poet cu cele ale mai tînărului său
confrate.
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FEM e o carte cu adevărat atipică. Care a
fost intenția dumneavoastră?

FEM e o carte un pic stranie și pentru mine. O
carte care m-a obsedat vreme îndelungată, mai
mult de zece ani, și care m-a constrâns s-o scriu
cu orice preț, prin forța unui impuls visceral care
mă uimea și care a reușit să depășească
numeroase piedici și amânări fără sfârșit. FEM e
o confesiune și o mărturie despre evoluția
feminității unei tinere ființe de sex feminin, o
femeie a zilelor noastre care se numește pe sine
Șeherazada și care vrea să transmită ceva esențial
despre sinele său profund iubitului ei care este pe
cale să o părăsească. Cuvântul FEM e bineînțeles
o abreviere de la femeie și feminin, el înglobează
toate cuvintele care au ca rădăcină silaba fem, și
de aceea posedă pentru mine rezonanța unui
întreg univers, un univers marcat de arhetipurile
feminității.

Cum l-ați scris și construit?
FEM a fost scris în etape și pe sărite, pe

măsură ce anumite experiențe interioare se
acumulau. E o combinație de povestiri realiste,
poeme în proză, analize jungiene, un pic de
psihoterapie și un pic de spiritualitate. A trebuit
să ordonez acest mozaic – care se dezvolta în
interiorul meu ca un joc de șah cu mine însămi –
de-a lungul unui fir conductor mai mult sau mai
puțin cronologic, de la mica copilărie până la
prima maturitate a unei femei. FEM e construit
ca un eșafodaj literar care povestește evoluția
unei femei concrete dar în același timp
mărturisește despre condiția feminină generică,
simultan minunată și dificilă, și care vrea să
provoace în cititor, prin stilul poetico-vizionar
utilizat, o deschidere către nivele de sensibilitate
și de înțelegere încă puțin explorate. 
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ŞARPELE DIALECTIC
Dialog cu scriitoarea MAGDA CÂRNECI

I N T E R V I U

Veritabil caleidoscop, cartea poetei românce Magda Cârneci reflectează asupra fațetelor
feminității. De la organic la cosmic. Un dialog de Dominique Aussenac apărut în Le
Matricule des anges. Le mensuel de la littérature contemporaine (nr.199, ianuarie
2019).

Este oare o carte sau o stranie navă spațială care decolează printr-o apostrofare adresată
unui iubit vizibil mai interesat de zumzăiala de la televizor? […]. Apoi o femeie pe o bancă
își evocă propriul trup, sexul, nașterea, solitudinea. Imagini explodează, sânge, organe
genitale, revolte, flori multicolore, celule, parameci și lacrimi. Dumnezeu apare, dispare.
Mineral, aerian, imperturbabil. O linie narativă. Un fir roșu. O mamă amară. Viziuni peste
viziuni…. Simboliste, parc-ar fi culorile lăptoase și aurăriile lui Gustave Moreau! Sau
fuziunea dintre Corabia beată și Cântecele lui Maldoror! Suprarealisme, fantomele din Nadja lui Breton! Artă
peste artă. Inclasabil, FEM desfășoară în același timp un gigantic poem în proză, un roman autobiografic, de
inițiere, erotic, fantastic, o psihanaliză eretică, intonând în același timp, în maniera unui cor antic, un imn
adresat femeii. Evohe! cum ar zice bacantele! Magda Cârneci, născută în anii 1950 în România, este poetă,
eseistă, istoric de artă. A fost directoarea Institutului Cultural Român din Paris între 2007 și 2010. A publicat
numeroase cărți de poezie și de eseuri despre artă și a tradus din Allen Ginsberg, Sylvia Plath, Michel Deguy,
Marie-Claire Bancquart… (Dominique Aussenac)



Cine este această Șeherazadă de
apartament care-și interpelează iubitul? 

Am ales numele de Șeherazada pentru vocea
care se povestește pe sine în FEM pentru că
eroina arabă bine-cunoscută e un simbol clasic al
feminității care-și salvează viața îmblânzind,
fascinând, modelând psihismul bărbatului ei prin
istorii povestite continuu: istorii care au un sens
mai profund decât lasă să se vadă aparența, un
sens deschis către magic, esoteric, spiritual.
Șeherazada mea este o tânără femeie dintr-o țară
din Europa de Est sau de oriunde care,
dezvăluindu-se în fața iubitului ei, se înțelege
mai bine pe sine și realizează propria sa evoluție
interioară, care o revelează ei înseși și o
eliberează.

Elemente biografice circulă prin text
subliniind momente pregnante, formatoare
sau deformatoare. Ce sunt ele?

FEM nu e nici pur și simplu o povestire
autobiografică, nici romanul unei oarecare
povești de iubire ratate, chiar dacă superficial el
conține și elemente de acest fel. E un text care
relatează istorii aparent normale și totuși stranii,
ca și stări fiziologice și psihice mai intime legate
de conștientizarea feminității. Am pus în această
carte unele dintre propriile mele experiențe, așa
cum face orice autor, dar am pus și mult din
revolta mea împotriva limitărilor care mi-au fost
impuse ca fetiță, fată și tânără femeie de către
mediul meu familiar și de mentalitatea generală.
Aceste limitări determină în continuare condiția
unei bune părți a femeilor din această lume.

În primul rând relația cu mama. Povestiți
despre faptul că mama naratoarei o
„castrează” de propria ei reprezentare. De ce
această relație de la femeie la femeie?

Am avut o relație dificilă cu mama mea, care
era o femeie frumoasă, inteligentă și puternică, dar
prea supusă convențiilor tradiționale asupra
rolului femeii într-o societate conservatoare ca
România mea natală din timpul comunismului.
Am vrut întotdeauna să mă eliberez de modelul

castrator al mamei mele, și în același timp
sufeream pentru lipsa ei de independență. Trasă în
direcții opuse de resentiment și iubire, de revoltă și
compasiune, am ales să sublimez aceste
contradicții interioare dureroase prin intermediul
scriiturii.

Organicul, animalul, vegetalul, dar și
cosmicul și trivialul sunt foarte prezente în
construcția romanului și a feminității eroinei…. 

Am o sensibilitate mai degrabă poetică decât
romanescă, pentru mine este foarte important să
intru în rezonanță cu toate elementele realității,
nu doar cu umanii și societatea lor, dar și cu
nivelele geologic, meteorologic, vegetal, animal,
planetar, chiar cosmic, ale lumii. Cred în mod
profund că toți oamenii sunt capabili să resimtă
aceste legături cu universul. Numai că ei nu-și
mai dau seama, sau nu-și permit să-și dea seama
de asta, din motive diverse. Vocația poetică îmi
apare de aceea ca o capacitate de a te proiecta, de
o manieră intensă și temporară, în infinitul mare
și mic, cu un sentiment de plenitudine a lumii.
Rolul scriitorului este și acela de a revela, de a
hrăni și de a dezvolta această capacitate empatică
a oamenilor cu toate formele de existență, care
sunt mult mai numeroase, mai spectaculare și
mai subtile decât ne imaginăm.

Visul și imaginile onirice iluminează
romanul. Asemeni unui Rimbaud sau
Lautréamont, vă percepeți ca vizionară?

Rimbaud a fost poetul adorat al adolescenței
mele, Lautréamont a fost scriitorul admirat în
prima mea tinerețe. Dar numai în urma propriilor
mele experiențe neașteptate și uluitoare –
momente de inspirație bruscă și puternică, vise
magnifice, viziuni în plină zi, sincronicități și
coincidențe bulversante – mi-am dat seama că
ființa umană poate avea acces, din eroare sau din
șansă, la paliere necunoscute ale propriei sale
naturi. Este datoria scriitorului, între alții, de a
explora aceste dimensiuni puțin cunoscut ale
psihologiei și inteligenței umane și de a le oferi
cititorilor.

1414 CONVORBIRI  LITERARE



Romanul FEM dezvoltă o dimensiune
psihanalitică. Jung mai degrabă decât Freud?

Ca poetă pasionată de Carl Gustav Jung, mi-
am îmbrăcat dorința de eliberare interioară, dar și
exterioară, printr-un discurs influențat de
psihologia jungiană a profunzimilor. Percep
feminitatea de o manieră generică, cu etapele sale
inevitabile, cu suferințele și extazele sale, dar și
cu posibilitățile pe care ea le oferă pentru ca
anumite „arhetipuri psiho-spirituale”, cum ar
zice Jung, să se manifeste în ființa noastră
profundă. În FEM vorbesc de o femeie, dar
istoriile povestite acolo vor să provoace anumite
stări de „conștiință lărgită” și anumite înțelegeri
„supra conștiente” și în ființa bărbaților. Cred că
numai împreună femeile și bărbații pot realiza
Omul integral și o umanitate cu adevărat
emancipată.

Puteți să evocați drumul dumneavoastră
către scriitură și poezie?

Vin dintr-o familie de literați, tatăl meu a fost
poet și traducător de poezie franceză, și din
această cauză nu am vrut inițial să-l imit. Dar a
fost mai puternic decât mine, contactul cu
energia fină, subtilă pe care poezia o degajă prin
frecventare asiduă m-a convins, m-a câștigat,
căci ea mi-a dat acces la altfel de stări, percepții
și înțelegeri, mai bogate, mai subtile, ale
realității. Percep poezia ca pe o „cale spirituală”,
cu susuri și josuri, cu încercări și iluminări, care
ar trebui să ne deschidă către mai-mult-decât-
poezie, către comuniunea noastră cu lumea
infinită dinlăuntru și cu lumea infinită dinafară.
Concep poezia ca pe un mijloc de a parveni la
„ilimitare”. 

Vorbiți-ne de iubirea care iradiază
romanul.

Cum am scris în FEM, cred profund că
iubirea este o forță cosmică, un magnetism
universal care leagă totul împreună. Iubirea este
un preaplin de energie emoțională care ne
copleșește și ne deschide către Celălalt, dar și
către toate aspectele lumii. Contrar a ceea ce se

crede, iubirea nu e numai umană. Iubirea este
inteligența supremă – aș zice fuzională, vie,
conștientă – a universului. Dacă universul este
etern și armonios, el este de asemenea conștient,
și dacă universul e conștient, atunci el este
atracție, interpenetrare, uniune, iubire. Cum ar
putea continua să existe această lume, să nu se
erodeze, să nu se distrugă, să nu dispară, dacă nu
ar fi irigată de un vast și etern torent de iubire?

Ce este această generație ’80 care a înflorit
în România și căreia îi aparțineți?

E o generație care a debutat în anii 1980 și la
care am avut șansa să particip. O generație care,
în ciuda restricțiilor regimului comunist, a putut
citi cărți ale Noului Roman francez și poezia
creată de Beat Generation americană, ceea ce a
adus o mare prospețime de spirit, o neașteptată
deschidere intelectuală și o reînnoire radicală a
tehnicilor estetice în literatura română a epocii.
În prezent, această generație a „optzeciștilor”
este faimoasă și a devenit clasică în România.

Cum a fost primit romanul FEM în
România?

FEM este o carte discret feministă și poetic
militantă. Aceasta explică de ce, la prima sa
ediție din 2011, recepția sa a fost contradictorie,
chiar dacă abundentă, într-o țară unde
conștientizarea feministă este încă la început.
Remarcat de criticii literari, romanul a fost
nominalizat la patru premii literare naționale.
Succesul de stimă a fost destul de consistent,
drept care romanul a fost reeditat în 2014. Dar,
cum spunea Basarab Nicolescu, filosof al științei
de origine română care trăiește de mult timp la
Paris, acest roman s-ar putea să fie mai bine
înțeles în Franța decât în România, căci există un
decalaj de înțelegere psihanalitică și feministă
între cele două țări. Sunt fericită că FEM a fost
tradus în franceză de Florica Courriol și sper că
recepția lui va fi bună.

(versiune inițială a interviului, care a apărut
ușor scurtat în revista franceză)
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– Rodica Draghincescu, aştept de ceva timp să
putem discuta la o cafea virtuală, împreună, deşi
la distanţă, despre cariera dumneavoastră de
autoare bilingvă româno-franceză. Ştiu că aţi dat
interviuri anul trecut mai mult decît în ultimii
zece ani. Şi m-am bucurat să mai aflu cîte ceva
nou despre scrisul dumneavoastră. Anul trecut aţi
fost publicată de editura „Max Blecher” cu Fraht,
poezie. După o tăcere de 18 ani în limba maternă.
Este un titlu german? Ce piste de lectură ar
sugera?

– Fraht este un cuvînt arhaic românesc, de origine
germană (germ. Fracht). L-am ales ca pe etichetă,
fiindcă tot ne place să ne etichetăm viaţa, să ne-o
explicăm în cuvinte şi definiţii, cînd, de fapt, ea nu
este definibilă. Fraht-ul este un document ce însoţea
pe vremuri vagoanele de mărfuri pe calea ferată, şi nu
doar. Fraht-ul meu vorbeşte şi despre pasiunea mea
pentru calea ferată, pentru trenuri, pentru locomotive.
Copilă fiind, mi-am dorit să mă fac mecanic de
locomotivă, să conduc trenuri „prin tunelul
timpului”.

– Nu aţi fost o copilă care să aprecieze
păpuşile, bag seamă.

– Nici nu am avut. Îmi confecţionam singură
jucării. Nu îmi amintesc să îmi fi adus sau dat cineva,
în dar, în perioada copilăriei, vreo jucărie.

– Glumiţi?
– Deloc! Bunica mea, Uţa, spunea că jucăriile

deformează gîndirea copilului. Copilul trebuie să se
joace cu nisip, cu pietre, cu pămînt, cu lemn, cu
unelte de lucru. Era o bunică atipică. Şi asta mi-a
prins bine, cumva, dar mi-a făcut şi rău. M-a înrăit...

– ... Mi se pare că vă înţeleg mai bine scrisul,
acum!

– Mă bucur. 
– Să revenim pe calea vorbei la Fraht. Cum aţi

scris cartea aceasta ce poartă un nume de taxă de

transport. E un titlu atît de sonor, că parcă şi aud
cum se opreşte un tren de marfă la vreun
semnal...? Ce transportă „Fraht”-ul?

– „Fraht”-ul mă transportă pe mine. Mă aduce de
departe spre casă. Am multe bagaje. Ca şi cum m-aş
întoarce de tot.

– Şi în bagaje ce aveţi, de nu sînt indiscretă?
– Poveşti de familie, fotografiate în cuvinte şi

culori şi mirosuri care le des-compun. Mici obiecte
ritualice.

– Cum ar fi?
– Foarfecele cu care să mă despart de fotografii

dureroase.
– De care vă este ruşine, cum ziceaţi într-un

volum de poeme şi pamflete în 1995. Îmi amintesc
lansarea minunată de la Universitatea de Vest din
Timişoara, de lumea multă şi faină de pe atunci.
Am venit toţi studenţii dumneavoastră ...  

– Fotografiile de familie, de care nu mă ruşinez,
dar pe care le bănuiesc doldora de mistere şi
adevăruri încă neştiute. Tăindu-le, obţin unităţi de
imagini şi felii de adevăr. Aşa, le pot studia mai bine,
le pot înmormînta în ceea ce a fost şi numai e nimic
de făcut atunci cînd nu mai e.

– Poezia şi proza dumneavoastră au caracter
autobiografic. Nu vă e frică să vă expuneţi? 

– Scriu la persoana I, dar „je” este mereu „un
autre”. Nimic nu e mai clar şi mai percutant decît să
îţi deschizi sufletul şi memoria lui şi să le laşi libere
pe pagină. Este o împăcare cu sine, o comunicare
interioară, o curăţire de un prea plin existenţial.

– Un monolog?
– Nu, fiindcă nu vorbesc de una singură, în pustie.

Eu-ul devine o uşă prin care ajung la ceilalţi. Şi, invers.
– Cum se dezvoltă un detaliu, un fapt

autobiografic în unul estetic? Care ar fi elementul
liant între real şi imaginar?

– Este vorba de o alchimie. Traseul unui cuvînt
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trăit şi reamintit de simţuri este ca un zbor de pasăre.
Prin aripile lui, el face legătura dintre sus (imaginarul
estetic) şi jos (realul trăit). Cuvîntul are memorie.

– Ce frumos spus ... V-aţi gîndit să scrieţi şi la
persoana a III-a? Sau? 

– Persoana la care scriem este o falsă problemă.
Nu se poate să ne referim la o operă fără să ne referim
la viaţa autorului ei. La persoana I, la persoana a III-
a, la baza creaţiei stă eul care a plămădit-o, cu sinele
lui, ca entitate supremă. Am scris şi la persoana a III-
a. În cărţile mele veţi putea găsi, de la
pseudoromanul Distanţa dintre un bărbat îmbrăcat şi
o femeie aşa cum E (1996) la ultima carte, Fraht-
poezie, convieţuiri şi contracte de viaţă între
persoane şi personaje ale biografiei mele cu alţii.

– Trebuie să vă mărturisesc ceva. Am observat
că, de multe ori, criticii români (cîţi or mai fi fiind
acum) scriu cu degetele îngheţate, blocate cumva
de artroze literare, atunci cînd e vorba de cărţi de
autoare atipice, puternice. 

– Treaba lor. Să stea la căldură, la sînul
feminităţilor lăptoase, ca să fie mai siguri. Criticii
mei au înţeles atît de puţin din scrisul meu, că nu mai
aştept nimic de la ei. Cei care m-au priceput, prin anii
90, nu mai sînt sau nu mai scriu. Laurenţiu Ulici, Dan
C. Mihăilescu, Alex Ştefănescu, Nicoleta
Sălcudeanu. Femeile au scris destul de bine despre
mine. Nu din solidaritate, ci din nevoia de a sparge
gheaţa, fiindcă iată sîntem la Polul Nord al scrisului
criticii..., în troici trase de  idiosincrazii. Există ceva
tainic în critica literară de la noi, care dacă se referă
la o carte pe care chiar nu o înţelege criticul cutare
sau cutărică, fiindcă nu are afinităţi,  intuiţie,
perspicacitate, şi alte antene emoţionale de partajat
cu autorul (creierul nostru poate fi profund afectat de
mediul în care trăim şi de mentalităţile care ne
subjugă, în detrimentul imaginaţiei şi deducţiei), el,
criticul, chiar nu realizează că e depăşit, neadus la zi
cu lecturile, el se exprimă acolo, ca la 48....

– Pot să vă întreb ce nu au intuit?
– Nici nu s-au chinuit să înţeleagă. S-au limitat la

formulări caraghioase şi naive, gen „amor profan”,
„denudare fizică” (à la G. G. ), au citat fals şi
trunchiat din poemele mele, cu singurul scop de a se
autoconvinge că bat apa în piua unei sexualităţi care
îi preocupă şi munceşte cu perversiune sau neputinţă
doar pe ei. Şi odată catalogată fals de mai clasicii
critici încărunţiţi pe văcăreşti, mumuleni, cîrloveni
etc., aşa am şi rămas, nici nu mai era nevoie să fiu

citită cu creierul, doar cu vorba de ruşine...
– O critică nu tocmai adusă la zi. Fără

deschidere, să-i zic „machistă”?
– Ganz egal, pe nemţeşte. Cert e că volumele

mele,  traduse în alte limbi, nu au primit niciodată
astfel de etichete de bas niveau. 

– Cîte cărţi v-au fost publicate dincolo de
graniţele României?

– 10 în Franţa. Ultima este în curs de apariţie la
editura „Caractères”, Paris, carte de poezie cu o bursă
de scriitor de la Consiliul Regional al regiunilor
Alsacia, Lorena şi Champagne-Ardenne, Le Grand Est.

– Ce titlu are? La dumneavoastră nu e
niciodată un simplu titlu...

– L’adversaire de soie et de cendres.
– Interesant. Un titlu cu multe înţelesuri. În

America aveţi două cărţi de poezie.
– Da, o carte este tradusă din franceză. Excelent

traducător: Howard Scott. Un canadian foarte
cunoscut în lumea traducătorilor internaţionali. Şi
altă carte tradusă de Antuza Genescu şi Adam J.
Sorkin, aceasta din urmă din limba maternă. 

– Și cărţile din Germania, unde aţi fost de două
ori bursieră de literatură? 

– 6. Două cărţi de proză. Patru cărţi de poezie. 
– Ştiu că aveţi şi cărţi editate în Luxemburg,

în Canada. Altele în aşteptare în Italia, Spania,
Slovacia, Turcia. Vă felicit pentru acest parcurs
exemplar de autoare care, dacă îmi permiteţi să
spun aşa,  nu îşi molfîie, cum spun bănăţenii,
cuvintele şi faptele!

– Mulţumesc. 
– Nu v-am întrebat nimic despre webma-

gazinul pe care l-aţi creat în 2010.  Levure
littéraire. Aveţi mulţi parteneri importanţi din
cultura lumii care au răspuns prompt invitaţiei
dumneavoastră?

– Da, webmagazinul acesta multilingv este non-
profit, dar aduce promovare autorilor şi artiştilor din
lumea largă. Levure littéraire este prezent acolo unde
este chemat. Următoarea vizită va fi la Academia
Internaţională de Poezie de la Verona, Italia. Pentru
discutarea unui proiect comun.

– Ne îndreptăm spre finele acestei discuţii. Vă
doresc numai bucurii şi reuşite!

– Şi dumneavoastră, la fel!

Interviul a fost realizat de Carmen NEAMŢU
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După multe decenii de absolută tăcere, începând
cu 1990 se scrie mult și consistent despre exilatul
scriitor român Vintilă Horia. Interzisă de cenzură,
conștiinţa recuperatorie a unei valori românești,
recunoscută mai întâi în afară, a început să
funcţioneze în deplină libertate. Se scrie despre, dar
există riscul absenţei suportului. Fără să lipsească
cu totul, textele de referinţă se găsesc, puţine, în
biblioteci și deloc în librării. După rătăcirile lui
Vintilă Horia în America de Sud și în Europa, e
drept că Reîntoarcerea în Ithaca s-a produs, cum
scrie Mircea Popa, dar, în principal, prin critica
literară. Rezerva, nu neglijenţa, numeroaselor
edituri existente astăzi în România, faţă de
publicarea, cel puţin a operei literare a lui Vintilă
Horia, este evidentă. Să-și aibă, oare, explicaţia în
spaima răspândită de scandalul iscat de comuniști în
jurul premiului Goncourt (1960) acordat scriitorului
pentru romanul Dieu est né en exil, tipărit la editura
Fayard, imediat retipărit și tradus în spaniolă? Ar fi
o formă de autocenzură, un semn că eminenţa
cenușie, cea care dictează ce se publică și ce nu,
este prezentă încă, din umbră. Cărţile lui Vintilă
Horia, măcar cele ce încifrează, până la obsesie,
suferinţa exilului, accentuată dramatic de
imposibila întoarcere, deși traduse și căutate, nu pot
fi găsite. Numesc aici romanele trilogiei ce trebuie
citite în cheia psihologiei exilatului fără speranţă, a
frustratului care-și găsește libertatea în resemnare
demnă și în cărţi, ca mesaj scris al revoltei tăcute
trăită de el și de un întreg popor istoric oprimat,
exilat în propria ţară.

Dumnezeu s-a născut în exil (apărut în franceză
în 1960) a fost tipărit, la noi, în traducere, în trei
ediţii, două dintre ele consecutive, îndată după
1990. Atât. Cavalerul resemnării (apărut în
franceză în 1961) tipărit în traducere, pe hârtie de

ziar, în 1991 și Salvarea de ostrogoţi (Prigoniţi-l pe
Boeţiu!), o antiutopie, (apărut în spaniolă, la
Madrid, în 1983) a fost tipărit în traducere, tot pe
hârtie de ziar, în 1993. Ultimele două sunt ediţii
unice, intrate în biblioteci acum două decenii și
jumătate. S-au mai tradus și altele, tot în ediţii
unice, însă cele amintite sunt cărţi în palimpsestul
cărora se relevă figura lui Vintilă Horia cu suferinţa
lui dramatică, pentru sine și pentru patria natală.
Recent s-a tipărit în traducere (2016) și Journal
d`un paysan du Danube, apărut la Paris. Nu e o
carte de literatură, dar e importantă pentru că, pe
anumite pagini, Vintilă Horia își explică, pentru o
mai bună înţelegere, discursul operei de evocare
istorică. Vizează părţi din trilogia amintită, unde
îmbracă în haină istorică propria stare de revoltă
împotriva unei forţe opresive contemporane, ca și
revolta surdă a poporului său terorizat de ostrogoţii
comuniști educaţi de ideologia sovietelor.
Personajele celor trei romane, Ovidiu și Radu
Negru, în primul rând, pot fi „contemporani cu
noi”, cei din 1966, scrie Horia. Ei pot fi plasaţi „în
orice timp asemănător cu al nostru”, de „apocalipsă
parţială”, când mântuirea nu poate veni decât prin
credinţă și rezistenţă, la nivel individual și colectiv.
Și mai e o idee, profund semnificativă pentru titlul
acestui jurnal, ca și pentru întreaga operă literară
scrisă de Vintilă Horia, nevoit să părăsească ţara
natală cucerită și crunt oprimată, până la mutilare
ireparabilă, după al doilea război mondial. Deși
exilat, el scrie în numele ţării sale. Poate cineva va
fi știut, dar n-a comentat, de ce „... ţăranul de la
Dunăre”? Sursa simbolic-expresivă a titlului este
într-un memorabil discurs revoltat, rostit cu
bărbăţie, în faţa Senatului de la Roma, de un ţăran
din ţinutul dunărean germanic ocupat de romani.
Discursul era ascultat și de împăratul Marc Aureliu,
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înţeleptul adept al stoicismului. E conţinută în acest
lung și demn cuvânt situaţia tipică a unui popor
oprimat, strigată în faţa opresorului de un
reprezentant curajos. Faimosul discurs e un capitol
important din cartea lui Antonio Guevara, Libro
aureo de Marco Aurelio emperador con relox de
principes, tipărită la Valadolid în 1529 și tradusă în
toate limbile europene. La noi a fost tradusă, după
exemplarul latin al lui Wanckelius, în familia
cărturarului Miron Costin, în preajma lui 1700, sub
titlul: Viaţa lui Marc Aureliu cu Ceasornicul
domnilor. Este o importantă carte inclusă în
literatura sapienţială europeană, ce poate fi parcursă
cu folos de conducătorii din toate timpurile, cei care
au o bibliotecă citită. Subiectul a fost prelucrat în
literatura franceză. La Fontaine a lăsat o fabulă cu
titlul Le paysan du Danube. În fraze răspicat
acuzatoare, ţăranul reclamă luxuria capitalei
romane, cum și Radu Negru (Cavalerul
resemnării), temător de urmările conflictului tatălui
său cu Cerul, acuză, descurajat, desfrâul Veneţiei de
la care aștepta susţinere. Ca și otomanii de la
Dunărea balcanică, Roma era asupritoarea
poporului german părăsit de dumnezeire pentru
păcatele sale. Germanul blestemă Roma care îi
înlăcrimează poporul și încheie sibilinic despre
căderea imperiului. Vintilă Horia, el însuși un
gânditor stoic, răzvrătit contra ocupantului sovietic,
e asemenea ţăranului de la Dunăre și asemenea lui
Boetius, filosof opozant faţă de Theodoric,
cuceritorul romanilor. Horia citise bine cartea lui
Guevara din care împrumută simbolul expresiv
pentru el. În cele trei romane scrise în exil dizolvă
în parabole istorice, ca ficţiuni transparente, revolta
acumulată, în numele său și al poporului de pe apa
Râmnicului, părăsit de Cerul blestemat de un bătrân
domnitor disperat de neputinţă în faţa cotropitorilor.
Pentru cine vrea să pătrundă noima discursului
literar al lui Vintilă Horia, citească Discursul
ţăranului de la Dunăre din cartea lui Guevara.

La nivel academic universitar, restrâns, a fost
evocată valoarea literatului și gânditorului umanist
Vintilă Horia, cu prilejul centenarului nașterii sale
întâmplată în 1915. În ţară, la Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în decembrie
2015, s-a desfășurat un colocviu de mare prestigiu
știinţific internaţional, închinat personalităţii și

operei de talie universală a lui Vintilă Horia. Tot în
decembrie 2015, un colocviu pe aceeași temă s-a
ţinut la Universitatea din Alcalá de Henares, Spania.
Lucrările ambelor colocvii s-au tipărit în ţară la
editura Eikon, în 2017, sub titlul cuprinzător:
Vintilă Horia, un gânditor pentru mileniul trei.
Volumul, pe care îl am în faţă, a fost coordonat de
doi tineri universitari cu vechi preocupări pentru
opera scriitorului român, Georgeta Orian și
Pompiliu Crăciunescu. Dintr-o notă de subsol la
„Nota preliminară” a volumului, aflu că, în
decembrie 2015, la Biblioteca judeţeană din
Craiova, a avut loc colocviul „Vintilă Horia: o sută
de ani de la naștere”, ale cărui lucrări au fost editate,
sub egida lui Cristian Bădiliţă și Basarab Nicolescu,
în volumul: În căutarea „omului total”. Moștenirea
literară și spirituală a lui Vintilă Horia (în 2016). 

Volumul apărut la editura „Eikon”, un omagiu
meritat și mult așteptat, cuprinde „grile de lectură
dintre cele mai diverse”, cum spun semnatarii
„Notei preliminarii”. Și mai spun ceva, absolut
esenţial, despre „gândirea transgresiv integratoare,
care îl proiectează pe autorul profeticului
Persécutez Boèce! în afara timpului său”. E formula
care motivează titlul întregii antologii. Câtă vreme
vor exista gânditori cu atitudine disidentă faţă de
puterea politică, sigur se vor ivi și persecutorii.

Pe mai bine de 500 de pagini, antologia de
studii, adevărate documente de istoria literaturii
europene, urmărind circulaţia operei lui Vintilă
Horia și semnificaţia particulară a conţinutului ei,
schiţează profilul spiritual al scriitorului, cu multe
puncte de întâlnire între cele două perspective de
lectură, română și spaniolă. În aceeași direcţie
converg impresiile celor care l-au cunoscut direct,
în particular sau la congrese internaţionale la care a
fost prezent până aproape de 1992, anul în care a
părăsit lumea, fără să-și fi văzut ţara pe care a iubit-
o necondiţionat. Evenimentul centenarului își
găsește foarte bine justificarea în articolul care
deschide volumul de studii. Iuliana Botezan în
colaborare cu Rodrigo Sánchez Jiménez scriu, cu
metodologie statistică modernă și schemele grafice
de rigoare, despre „Vizibilitatea operei lui Vintilă
Horia” în lume. Iuliana Botezan este profesor la
Universitatea Complutense din Madrid, ca și
colegul ei spaniol, ambii specialiști în Știinţele
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documentării, la aceeași Universitate. E important
să știm, dar este și mustrător pentru cultura noastră
de astăzi, faptul că autorii invocă, dintru început,
volumul Vintilă Horia in memoriam, editat în 1992
de Universitatea Complutense din Madrid, chiar în
anul morţii scriitorului român.

La Universitatea din Alba Iulia, eveniment de la
care au lipsit universitarii din București și Iași, s-au
prezentat comunicări de nivel academic, de reţinut
pentru substanţa interpretării operei lui Vintilă
Horia, între altele și din perspectivă
interdisciplinară. Dar cele mai multe interpretări,
redactate în română, italiană, spaniolă și franceză s-
au axat pe literatura lui Vintilă Horia. În italiană a
comunicat Luca Cerullo, specialist în literatură
spaniolă, de la Universitatea din Napoli. Se
dovedește bun cunoscător al avatarurilor integrării
lui Vintilă Horia, prin opera lui complexă de
„scrittore contro”, în cercurile literare hispanice. Îi
laudă cariera de profesor la Catedra de Literatură
universală a Universităţii Complutense din Madrid.
Cu detalii analitice pe cartea Un mormânt în cer, ca
jurnal apocrif al lui El Greco, un alt exilat, Cerullo
îl recomandă pe Vintilă Horia ca fiind un scriitor
recunoscut la nivel european prin traducerea
principalelor opere literare, a cărţilor despre
disidenţa scriitorilor sovietici, Maiakovski și
Soljeniţîn, despre Platon, despre Papini și
numeroase altele. Ca una dintre importantele „voci
ale exilului” românesc, Vintilă Horia își merită
locul în Dicţionarul de autori din toate timpurile și
din toate ţările, apărut la Barcelona, în 2001,
bineînţeles, în limba spaniolă, cât și în alte
dicţionare la care Luca Cerullo trimite într-o notă de
subsol. Ideea „exilului ca destin” este sistematic
analizată de Sonia Elvireanu într-un amplu studiu
despre cărţile lui Vintilă Horia pe această temă. Ca
bază teoretică pentru consideraţiile pătrunzătoare,
până la cele mai adânci sensuri ale romanului Un
mormânt în cer, sunt invocate varii opinii despre
„omul dezrădăcinat”. În cazul lui Vintilă Horia,
fenomenul „transculturaţiei” se produce fără ca
scriitorul să-și renege obârșia. Dimpotrivă, în text și
subtext el își păstrează identitatea prin legătura cu
istoria și cu situaţia contemporană a ţării sale
oprimate. Un foarte concentrat și bine scris eseu,
despre „Identitatea ca labirint interior”, publică în
acest volum Iulian Boldea. Își ia ca reper discursul

subliminal și relaţia cu celălalt din romanul
Dumnezeu s-a născut în exil.

Indiferent de textul special citit analitic, toate
articolele și studiile mai adânci se referă asociativ la
romanul Dumnezeu s-a născut în exil, centrul în
jurul căruia gravitează ficţional toate cărţile despre
exil și disidenţă ale lui Vintilă Horia. El însuși, în
Jurnalul unui ţăran de la Dunăre, recunoaște că
exilul este una dintre „bazele spirituale” ale operei
sale. Sintetizând puncte de vedere ale unor aplicaţi
autori români pe subiectul general al exilului și în
special pe psihologia exilului trăită de Vintilă
Horia, profesorul polonez, care predă limba română
la Universitatea din Poznan, Zdislav Hryhorowicz,
scrie despre „Ovidiu sau/ și neutralizarea traumei”.
Literatura exilului, în varianta Horia, a fost
panaceul psihologic ficţional, care n-a făcut decât
să descarce temporar, din când în când, revolta
pricinuită, mai ales după 1960, de campania ce i-a
făcut imposibilă revederea patriei. Motivul iniţial,
Ovidiu, s-a reiterat într-un crescendo până la
Persecutaţi-l pe Boeţiu și Un mormânt în cer.
Tocmai acestui motiv-cheie îi închină Ion Simuţ
eseul său, semnificativ întitulat: „Dumnezeul
exilului”. Într-o lectură de profunzime, Ion Simuţ
dezvoltă, pe idei, miza complicată a romanului, ca
experienţă iniţiatică în stare de izolare, corect
asociată cu personajul lui Thomas Mann din
Muntele vrăjit. Dovadă că în construcţia
semnificantă a acestui roman Vintilă Horia nu e
singur, deși particularităţi există. Să mai adăugăm
că, cele două călătorii ale lui Ovidiu în ţinuturile
montane sacre ale Daciei, după care medicul grec,
Theodor, îi povestește nașterea lui Iisus, amintesc
ceva din atmosfera romanului Creanga de aur, al lui
Sadovanu. Tot o călătorie iniţiatică.

În grupul lucrărilor prezentate la Alba Iulia se
disting, ca subiect mai general, două dintre ele.
Mircea Braga face „Lectura anagogică” a literaturii
lui Horia pusă sub influenţa lui René Guenon, a
fizicii quantice și nu numai. Ideea de
complementaritate e pusă în legătură cu încercarea
subtilă a scriitorului de a armoniza știinţa cu
metafizica. Din această perspectivă face lectura
romanului, deloc ușor de citit, problemă de
construcţie, O femeie pentru apocalips. Cea de a
doua comunicare, scrisă în colaborare este o privire
generală asupra „Eseisticii lui Vintilă Horia – Un
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model de transdisciplinaritate”. O introducere
necesară asupra genului, creator pe o idee, un gen
de vocaţie pentru scriitor, e urmată de încercarea
sintetizării, după tematică, a eseisticii publicate în
ţară, înainte de 1944 și, în parte, a celei publicate în
exil, în limbile franceză, spaniolă sau română
(apărută în revistele exilului românesc). Un
conţinut variat este unificat de problema obsesivă a
timpului, ca deschidere spre viitor și împotriva celui
prezent, idee dezvoltată de Horia în eseul „Un
scriitor împotriva timpului său”, o autodefinire
publicată în 1977. De aici și titlul tezei de doctorat:
Vintilă Horia – un scriitor contra timpului său,
semnată de Georgeta Orian, apărută în 2008. Două
comunicări în spaniolă diversifică perspectiva
imaginii scriitorului. Profesorul de Știinţa
Informaţiei de la Universitatea Complutense,
Joaquin Aguire Romero, foarte bine informat
dinăuntrul lumii universitare madrilene, comunică
despre „Vintilă Horia, universitarul”, apreciatul
profesor de literatură universală contemporană. Tot
în limba spaniolă, Sanda Valeria Moraru, lector
specializat în limba și civilizaţia iberică, informează
pe larg despre activitatea publicistică a scriitorului:
„Vintilă Horia – colaborator al periodicului spaniol
«ABC» (1960-1970)”. S-a comunicat și pe un
subiect, ce pare să facă parte din seria
deconspirărilor apărute în ultima vreme, căruia
Constantin Cubleșan îi dă titlul: „Vintilă Horia în
dosarele Securităţii”. Regretabil este că, autorul
articolului, exersat critic literar, nu s-a documentat
personal în Arhivele Securităţii, acum, în mare
parte, deschise cercetării. Bibliografia spune că a
recurs la două surse intermediare. În spaniolă este
redactat studiul „Vintilă Horia, marele umanist, în
viaţa culturală madrilenă”, semnat de Ofelia Uţă-
Burcea, profesor specializat în lingvistică, la o
Universitate din Madrid. Prezenţa valorică a
scriitorului român, în mișcarea de idei umaniste la
nivel universal, e argumentată în baza numeroaselor
articole publicate în reviste importante și ziare din
Spania, Franţa, Italia, Argentina, Chile, de la
începutul exilului și până în anul morţii.

Alte studii analizează romanele istorice ale lui
Vintilă Horia și semnificaţia lor filosofică dată de
reflecţiile, pe idei recurente, ce definesc substanţial
orientarea gânditorului. Prima parte a volumului,
care adună comunicările colocviului de la Alba

Iulia, e încoronată de unul dintre cele mai profunde
studii analitice, redactat în franceză, „Viaţă și
dorinţă sau resemnarea revoltată”, marele paradox
al existenţei lui Vintilă Horia. Soluţie originală de
libertate. Studiul este semnat de Pompiliu
Crăciunescu, profesor la Universitatea din
Timișoara, autor recunoscut în bibliografia critică
fundamentală despre Vintilă Horia. Textul principal
pe care se aplică analiza este Cavalerul resemnării,
roman scris cam în același timp cu Dumnezeu s-a
născut în exil, dar publicat la un an după, în 1961,
tot în franceză. De altfel, în „Nota finală”, Vintilă
Horia preciza amănuntul contemporaneităţii acestor
cărţi, „în pofida cadrului istoric”. În tot ce scrie,
Pompiliu Crăciunescu demonstrează că a asimilat
înţelegător indicaţia de lectură dată de autor, în
„Nota finală” a romanului, atrăgând atenţia asupra
personajului principal, Radu Negru, un simbol
istoric viu ce poate fi pus la timpul prezent al
scrierii cărţii. Încheierea „notei”: „Eu sunt cărţile
mele. Restul e literatură”, e o afirmaţie ce poate fi
interpretată aparte.

Cealaltă jumătate a volumului Vintilă Horia un
gânditor pentru mileniul trei, pe 250 pagini
cuprinde cele 17 comunicări prezentate cu ocazia
aceluiași eveniment centenar al nașterii scriitorului,
la Alcalá de Henares, în limba spaniolă.
Competenţa este asigurată de cunoașterea directă a
operei în spaniolă lăsată de scriitorul român și a
poziţiei sale de profesor la Universitatea
Complutense din Madrid. Excepţie fac două
comunicări în limba română și una în franceză, date
spre publicare în volum de autori români. Un articol
de inestimabilă valoare documentară pentru noi,
„Arhiva personală a lui Vintilă Horia în Biblioteca
Naţională a Spaniei”, este scris de Sergio Melón
Rodilla, responsabil cu arhiva personală a
scriitorului român conservată în patrimoniul
spaniol. Ziare, manuscrise, memorii,
corespondenţă, fotografii, gravuri, certificate etc.
toate intră în tipologia decumentelor în baza cărora
se poate schiţa traiectoria personală și profesională
a scriitorului. Cei interesaţi pot studia procesul de
creaţie a celei mai relevante opere, Dumnezeu s-a
născut în exil, al cărei manuscris autograf, cu
adnotări și îndreptări se află în această arhivă. Pe
ultima filă fiind scrisă data de 5 iunie 1958. Este o
arhivă intrată deja în procesul de descriere.
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Aquilino Duque, membru al Academiei Sevilliene
de Arte Frumoase, într-o lectură comparativă cu
Jünger, modelul autorului român, scrie despre
„Răzvrătirea și hispanitatea lui Vintilă Horia”. Mai
ales după campania împotriva lui, susţinută în ziare
de stânga din Franţa și de oficiosul comunist de la
București, Horia își apără verticalitatea de bun
român răzvrătindu-se împotriva timpului său prin
literatură. Ocupându-se de descoperirea surselor
unei hispanităţi în care, treptat, se integrează, graţie
inteligenţei adaptive, Horia intră în convergenţă cu
Octavio Paz, cel care a abordat istoria Hispano-
americii. Un alt profesor de la Universitatea din
Buenos Aires (oraș în care, temporar, adăstase
scriitorul român la începutul exilului), Alberto
Buela, scrie un scurt articol, „Un gânditor
nonconformist: Vintilă Horia”, cu trimiteri la
cariera de jurnalist, scriitor și profesor universitar a
scriitorului român. Este recunoscută unitatea
gândirii scriitorului încrezător în funcţia intuiţiei în
cunoaștere și în creaţia artistică. Cel puţin patru
comunicări refac lectura romanului Dumnezeu s-a
născut în exil, și a celorlalte romane ca variaţiuni
asupra exilului. Remarcabilă ca informaţie și
sistematizare e comunicarea amplă, pe această
temă, scrisă de Javier Helgueta Manso. Dincolo de
faptul că Horia își împarte destinul cu poetul latin,
cercetătorul concluzionează că scriitorul concepe
„viaţa ca exil”, iar în esenţa concepţiei recunoaște o
adevărată ontologie ca „transliteratură”. Aici
recurge la citate din cartea lui Pompiliu
Crăciunescu, Vintilă Horia. Transliteratură și
realitate (2008). Manso nu neglijează, în general,
contribuţiile românești în studierea operei lui
Vintilă Horia. Recuperează idei mai ales din studiile
lui P. Crăciunescu și R. Ciortea, citându-i la
bibliografie pe M. Popa, M. Nedelcu și G. Orian.

Viorica Patea, profesoară de literatură engleză și
americană la Universitatea din Salamanca,
recunoscută acolo ca specialistă în domeniu, a
reactualizat un moment crucial din biografia
scriitorului, „Vintilă Horia, scandalul unui premiu”.
Reface, în spaniolă, evenimentul cu date precise
luate din bibliografia europeană și românească pe
subiect, cărţi și presă. Nu ocolește nici articolele lui
Vintilă Horia, publicate în Italia în 1940,
împricinate, între altele, de comunistul francez A.
Wurmser, în ziarul „L’Humanité. În capitolul

„Acuzatori și acuzat” oferă date despre poeţii
comuniști francezi, între care Eluard cu „Oda lui
Stalin”, publicată în „L’Humanité”, lămurind astfel
direcţia orientării ziarului care a iscat discuţia. În
același an, 1960, ziarul diasporei românești „La
Nation Roumaine” răspunde cu articolul: „Les
Goncourt proposent... les comunistes disposent”,
dovedind anticomunismul lui Vintilă Horia. Un
obiectiv și perfect logic articol, „Teroare în litere”,
semnat de François Boutin a apărut imediat în „La
France Catholique”. Dezaprobă „urletele” presei
comuniste franceze și pe A. Wurmser pornit să
dezonoreze un om care nu gândea ca el și care a
preferat exilul persecuţiei comuniste din România.
Nu s-a ţinut seama că, într-un demn comunicat,
Vintilă Horia a recunoscut unele „greșeli ale
tinereţii”, dar că, probat, el n-a făcut parte din
Garda de Fier. Acuzaţiile aduse de Wurmser
serviseră și tribunalelor populare românești, din
1946, ca să-l condamne pe Horia, în lipsă, la
închisoare pe viaţă. Concluzia lui François Boutin,
ce poate lăsa fără replică, este următoarea: „nu e o
problemă să aprobăm elogiul pe care, foarte tânăr,
Vintilă Horia i-l făcea lui Hitler, nu mai mult decât
aprobăm elogiul pe care, mai matur, A. Wursmer i
l-a făcut lui Stalin. Însă, putem spune că, faptul de
a separa aceste scrieri de contextul istoric, geografic
și psihologic este deja o impostură. În acea epocă
românul Horia împărtășea ideile întregului tineret
din ţara sa pentru care Rusia era un inamic
ameninţător”. Toate acestea se pot citi și în anexa
lucrării de doctorat: Vintilă Horia un scriitor contra
timpului său, unde G. Orian a publicat, textual,
articolele pro și contra atribuirii acestui premiu,
rămas, totuși, al lui Vintilă Horia, fără ca festivitatea
decernării să fi avut loc. Juriul nu l-a retras. Jalnice
sunt articolele nesemnate, aliniate contestării, în
termenii comunismului anilor `60, apărute în
„Scânteia”.

Între lucrările din tronsonul spaniol, redactate în
spaniolă, este și articolul Georgetei Orian, „Patria
ideală a lui Vintilă Horia sau Despre cum să-ţi porţi
spaţiul cu tine”. Geografia identitară, ca spaţiu al
memoriei, este dedusă din literatura scriitorului, la
care se adaugă, pentru autoare, puncte de vedere
deja pronunţate în bibliografia românească a
problemei, citaţi fiind: P. Crăciunescu, N. Florescu,
Mircea Popa, Cornel Ungureanu și nu numai. În
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prelungirea acestui eseu se înscrie un altul, mergând
spre adâncimea mentalităţii, a spiritualităţii etnice
nepărăsite de Horia, legată de specificul
sentimentalităţii mistice în căutarea lui Dumnezeu.
Cu meritul de a fi reflectat asupra mentalităţii
românești, așa cum o descoperă după lectura operei,
teologul spaniol Francisco Jose López Sáez scrie
despre „Itinerarul spiritual al lui Vintilă Horia. De la
nostalgia din exil la credinţa care creează
comuniune” E vorba de comuniune interconfe-
sională. Asociat, leagă gândirea lui Vintilă Horia de
profetismul gânditorului Florenski, reprezentant al
spiritualităţii rusești. O noutate pentru cititorul
literaturii lui Vintilă Horia este lucrarea
profesorului de Drept Constituţional, de la
Universitatea din Sntiago de Compostela, Carlos
Ruiz Miguel. El sintetizează „Contribuţia lui Vintilă
Horia la filosofia drepturilor omului”. Selectează
idei după impresionant de complete lecturi ale
operei literare și eseistice a lui Horia. Consideră
libertatea, în înţeles holistic, drept nucleu al
reflecţiilor filosofice și literare ale lui Vintilă Horia,
explicate cu lungi citate. Spre regretul meu, deși
atrasă de subiect, n-am putut citi articolul decât
aproximativ, fragmentar și numai cu dicţionarul
alături.

Plină de interes poate fi corespondenţa trimisă
de Vintilă Horia lui Basarab Nicolescu. Dar, cum
spune primitorul, care aici face doar mărturii
documentare despre apropierea de Vintilă Horia,
cele 19 scrisori pot fi citite în Lettres de l’exile –
Arhiva literară Basarab Nicolescu, în volumul
apărut la Editura „Curtea Veche”, 2015. În stilul
fragmentelor reproduse în comunicarea
„Corespondenţa mea cu Vintilă Horia”, se
recunoaște că nu s-a pierdut româna expresivă a
condeiului de talent din eseurile antebelice adunate
în volumul Vintilă Horia, Credinţă și creaţie. În
ambele părţi, ale antologiei (în română și spaniolă)
Vintilă Horia, un gânditor pentru mileniul trei, mai
sunt publicate și alte lucrări despre crezul artistic al
scriitorului, profilul uman al gânditorului dedus din
operă, ori impresii ale celor care l-au cunoscut
direct. 

Este semnificativ și sursă de speranţă faptul că
mulţi dintre autorii români ai comunicărilor, tineri
universitari, se arată determinaţi să scoată în lumina

analizei valorile spirituale ale unui scriitor român
recunoscut și citit pe plan universal, aducându-l
acasă. Pe lângă traducerea și editarea unor cărţi și
eseuri ale lui Horia, încă necunoscute la noi, cum ar
fi de pildă: Introducere epistemologică în literatura
secolului XX (1976), Călătorie spre centrul
pământului (1987), Consideraţii asupra răului în
lume (1978), care i-au uimit pe cititorii spanioli prin
puterea predicţiei, mai este mult de făcut în
România și pentru studiul întregii opere. Vintilă
Horia, ca scriitor total, cum se vede din tematica
acestui volum, i-a interesat, deopotrivă, pe literaţi,
pe lingviști, sociologi, teologi și chiar juriști. Însă,
punctele de convergenţă, ca și similitudinile în
alegerea subiectelor, între cele două serii de studii,
română și spaniolă, sunt puţine. Ele se reduc la
lectura interpretativă, preferenţială, a literaturii și a
unei părţi din bogata eseistică a lui Vintilă Horia. Ca
problematizare multiplă, orizontul cercetării
spaniole este mai cuprinzător, determinat de intenţia
reliefării scriitorului total, cu o operă majoritar
scrisă în spaniolă, încadrată într-un tipar cultural
umanist și filosofic de foarte larg interes. Vintilă
Horia este un al patrulea intelectual român din
diaspora, după Eliade, Cioran și Ionescu, integrat în
nucleul dur al culturii române răspândită universal.
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Zile foarte calde la mijloc de octombrie, înlesnind
plimbările mele cu căţelul Mișu prin pădure. Aurul solar
fuzionează cu cel vegetal. Acum, după culegerea
roadelor, stăruie în văzduh o satisfacţie abstrasă,
contemplativă, un spectru al carnaţiei și sevelor lor
bogate, o accepţie „gratuită” a recoltei, totodată
satisfăcută și nostalgică. Ramurile pomilor purtătoare
încă ale unui frunziș îngălbenit protejează tresărirea
eterică a ceea ce a fost ca și cum n-ar fi fost, parcă anume
spre a ajunge la acest moment de echivoc universal. 

*
„Invidia își găsește loc nu numai între oameni, ci și

între flori” (C. Negruzzi).
* 

Astfel concepută este existenţa obștească încît, alături
de semenii tăi, ești nevoit a aduce ofrande aparenţei,
inclusiv în raport cu tine însuţi. 

* 
Și o flacără poate tremura, de frig.

* 
„Oceanul dă oricărui gînd un mare subînţeles solemn.

Celor mai intense le dă forţă, un cadru și un fond, și
risipește spuma celorlalte. Și totuși, nu pot să-l contemplu
fără un soi de teamă profundă: simţi mai ales ispita să te
pierzi în nu știu ce perfecţiune sterilă. Decît să fixez cu o
privire vagă și pasionată neantul infinit al apelor, prefer
să privesc la picioarele mele desenele nisipului spălat la
fiecare val ce se retrage, și uzura pantofilor, cu pielea ce
se întărește și crapă din cauza apei sărate…” (Denis de
Rougemont).  

* 
Două ipostaze ale scriptorului, uneori tangente,

alteori separate. Începi să meditezi pentru a putea scrie,
începi să scrii pentru a putea medita. Ultima e darul
muzelor.

* 
Să însemne mai mult speranţa decît bucuria? Aș crede

că da, deoarece speranţa se nutrește din formidabila
energie a increatului.

* 
„Pune d-ta pe cine vrei, unde vrei. Dar la Externe

pune pe cineva cu doctoratul la Sorbona. E vorba de

prestigiul ţării. Iar la Învăţămînt, lasă-l pe Spiru Haret,
fiindcă acolo e viitorul ţării” (Carol I către prim-ministrul
Lascăr Catargiu).

* 
Simplitatea augustă a somnului faţă de vise, cum a

ţărînii faţă de formele vieţii. 
* 

Arabii obișnuiesc să îngroape în locuri ferite părul și
unghiile tăiate, din teama că aceste elemente pot fi
utilizate, prin ritualuri de magie neagră, împotriva celor
cărora le-au aparţinut. 

*
„Simplitatea” poate fi primejdioasă cînd încearcă a

disimula în comportamentul individului sofistica
intenţiilor inavuabile. E unul din trucurile ipocritului: „n-
am nimic de ascuns”, „sunt un om obișnuit”, „sunt așa
cum te văd și mă vezi” etc. 

*
„Am mai scris, cred, în notele mele că dragostea

seamănă foarte bine cu o tortură sau cu o operaţie
chirurgicală. Dar această idee poate fi dezvoltată în felul
cel mai amar. Oricît de îndrăgostiţi și plini de dorinţe
reciproce ar fi doi amanţi, unul din ei va fi întotdeauna
mai calm sau mai puţin posedat decît celălalt. Acesta, sau
aceasta, e chirurgul sau călăul; celălalt, pacientul,
victima. Auziţi acele suspine, preludii la o tragedie a
dezonoarei, acele gemete, acele horcăieli? Cine nu le-a
proferat, cine nu le-a smuls fără cruţare? Și ce găsiţi mai
rău în cazna aplicată de niște călăi experţi? [...] Și chipul
omenesc, pe care Ovidiu îl credea făcut doar ca  să
răsfrîngă astrele, iată-l vorbind numai printr-o expresie
de ferocitate dementă sau destinzîndu-se într-un fel de
moarte” (Baudelaire).

* 
A.E.: „Propunerea de-a fi «prieteni» pe care o femeie

o face unui bărbat nu e decît o flaterie derizorie. E ca și
cum cineva, în loc de a-i aprecia o calitate pe care speră
că o posedă persoana sa, i-ar lăuda croiala veșmîntului.

*
Tentaţia complexităţii de la care nu i se poate sustrage

confesiunea, devenind tortuoasă, labirintică. 
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„DOUĂ IPOSTAZE „DOUĂ IPOSTAZE 
ALE UNUI SCRIPTOR”ALE UNUI SCRIPTOR”

Gheorghe GRIGURCU



* 
Meteorologia: fiziologia naturii. 

* 
„Femela albatros Wisdom se pregătește să devină

mamă la 68 de ani! Pasărea este monitorizată atent de
biologi pe atolul Midway, din arhipelagul Hawaii. De
aceea se cunoaște vîrsta sa și faptul că, de 6 decenii, face
cîte un ou pe an. Dacă va cloci oul de anul acesta, timp
de 65 de zile, va avea al 37-lea pui din viaţa sa. Devine
astfel cea mai bătrînă pasăre-mamă din lume. Ea îl are ca
partener dintotdeauna pe masculul Akeakamai. Wisdom
Akeakamai sunt albatroși Laysan, specie originară din
insulele Hawaii, cu lungime medie de 81 cm., greutatea
între 1,9 și 3,6 kg. și speranţa de viaţă de 62 de ani, uneori
mai mult. Albatroșii își petrec cea  mai mare parte a
timpului în zbor și chiar dorm în zbor!” (Click, 2018).

*
Zi caniculară, cu cer noros. De undeva de sus te

binecuvîntează cîte o lacrimă de ploaie, care, căzută pe
asfaltul fierbinte, fierbe.

* 
Tristeţea de-a nu fi, efectiv contrabalansată doar de

tristeţea de-a fi.
* 

Curios, bătrînii pe care îi întîlnesc, cu toate că sunt
acum de-o seamă cu ei, îmi dau simţămîntul că aparţin
unei epoci mai vechi decît cea de care am avut parte. Ca
și cum, rămînînd cu mult mai tînăr, aș avea prilejul de-a
vizita acea epocă. S-ar zice că timpul mă cruţă, oferindu-
mi concomitent un recul al lor și al meu…

* 
Și totuși senzaţia de frig pe care mi-o lasă strîngerea

de mînă cu acești bătrîni sustrași febrilei activităţi,
sugestia pe care mi-o dau de fiinţe polare. Ori, Doamne
păzește, de revenanţi…

* 
„Criticul compară tot timpul. Așa că incomparabilul îi

scapă” (Jean Cocteau). 
* 

„Știinţa modernă a găsit răspunsul la cea mai
arzătoare întrebare a omenirii: cînd vine Apocalipsa? O
echipă de cercetători de la Institutul Tehnologic din
Massachusetts a calculat data sfîrșitului lumii, pornind de
la Apocalipsa Sfîntului Ioan teologul (Cap. 8, 10: «Și a
trîmbiţat al treilea înger și a căzut din cer o stea uriașă,
arzînd ca o făclie, și a căzut peste izvoarele apelor»).
Astfel și-au îndreptat atenţia către cometa Halley, care a
trecut pe lîngă Terra în 1986 și va intra pe traiectoria de
coliziune cu pămîntul la 10 mai 2061. [...] Ora la care
corpul ceresc se va prăbuși pe Terra este 21,15 (ora
României)” (Click, 2018). 

* 
În creaţia literară, cazul particular, devenind generic

indiferent de natura sa eventual dramatică,  poate radia
magnanim, aidoma unei plite încălzite, oferind un soi de
confort cititorilor. 

* 
Scriptor. Deocamdată contrazis nu de un adversar, ci

de propriile rînduri atît de neizbutite ce i-au ieșit azi de
sub condei. 

* 
Ceea ce numim inspiraţie reprezintă un suflu mai

amplu decît cel al cărui produs e textul literar, cuprinzînd
și recepţia acestuia, din partea autorului care-și
revizuiește paginile mai vechi în orele dimineţii, cele
doldora de latenţele ficţiunii.

* 
„În urmă cu trei ani, Ridwan Sururi a început să

călătorească prin satele insulei Java din Indonezia cu o
Kudapustaka – adică «bibliotecă pe cal». Alături de iapa
Luna, bărbatul livrează gratuit cărţi mai multor școli din
zonă și visează să-și poată deschide o mică bibliotecă în
faţa casei” (Dilema veche, 2018).   

* 
Iluzie să fie? Nu tu se întîmplă să faci uneori binele,

ci binele te face pe tine, venind parcă de nicăieri și de
pretutindeni. 

* 
Era o vreme cînd căutai cu interes diverse texte

despre senectute, avînd dispoziţia unui învăţăcel care
adastă luminile unui dascăl. Azi situaţia s-a inversat. Tu
ești „dascălul” care le supui unui examen spre a le
controla verosimilitatea. 

* 
„Caracterul copilăriei constituie una din cele mai

importante, indispensabile și în cel mai nobil sens al
cuvîntului umane însușiri ale omului. «Omul e pe deplin
doar atunci cînd se joacă», spune Friedrich Schiller.  «În
omul adevărat se ascunde un copil ce vrea să se joace»,
spune Nietzsche. Soţia mea m-a întrebat: «Cum adică se
ascunde?» La cîteva minute după ce am făcut cunoștinţă,
Otto Hahn m-a întrebat: «Spuneţi-mi, sunteţi cumva
copilăros? Sper să nu mă înţelegeţi greșit!»” (Conrad
Lorenz). 

* 
Copilăria? Vîrstă în mirifica ardoare a căreia îţi

strîngi energiile necesare confruntării cu inevitabilele
eșecuri ce vor urma.

*
Strategie infailibilă. Se face preș nu doar în faţa

pontifului maxim, ci și a acoliţilor acestuia. 
* 

Senectute. Deopotrivă obsesia întîmplatului și
obsesia neîntîmplatului. 

* 
Un vis împlinit printr-un alt vis. 
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* 
„SPIRITUL geme în noi – spun Cărţile Sfinte. De

dragoste sau de durere îl facem să geamă și îl auzim, căci
în această lume exilul viu și mobil al eternei sale
întoarceri suntem noi” (Monseniorul Ghika). 

*
Televizorul. În loc de a privi mișcarea pe cer a norilor,

bilocaţia lor, cum spune Kierkegaard, totodată tînără și
bătrînă, mundană și transcendentă, urmărești – de ce,
Doamne? – inepuizabilele tertipuri ale semenilor.

* 
Periodic, limitele trec prin incendii. 

*
„Ceea ce-l deosebește pe bărbat de copil este faptul

că știe să ţină în frîu o femeie. Ceea ce deosebește pe
femeie de copilă este faptul că știe să exploateze un
bărbat. (Al doilea grup de femei – din 15 octombrie – e
în substanţă grupul copilelor – căci, evident, este vorba
de suflete incapabile de control asupra lor însele.)”
(Cesare Pavese). 

* 
Sterilitatea scriptorului să fie rezultatul unui scrupul

calitativ exacerbat („dar dacă nu reușești?”) sau să aibă o
cauză mai din adînc, o abisală inadaptare la sine a fiinţei?
A. E.: „Depinde de moment, colega, de momentul în care
ești înclinat a te opri la o explicaţie din cele două”.

*
„Unii savanţi americani – citesc într-un Reader

Digest – susţin că balenele care eșuează pe plajele din
Florida o fac din cauză că, printr-un accident, și-au
pierdut simţul de orientare: în urechi le intră o ploșniţă
(cimex) minusculă, de apă, aceasta le strică   «radarul» și,
fatalmente, le împinge spre sinucidere. Amănuntul cel
mai îngrozitor în această foarte plauzibilă supoziţie
constă în faptul că numai șeful turmei de balene e pișcat
de ploșniţă. El își pierde bunul simţ de orientare, luînd-o
spre moarte. Turma îl urmează din motive de instinct,
fidelitate, disciplină” (I.D. Sîrbu). 

* 
Regina Cleopatra, celebră inclusiv pentru aspectul

său tineresc, făcea baie cotidian în lapte de măgăriţă. 
* 

Extremele (parametrii) de conștiinţă ai sterilităţii.
Totul a fost exprimat, nimic nu se poate realmente
exprima, în principiu. 

* 
24 august 2018. Mădăras. Deasupra pustei o boltă de

o covîrșitoare imensitate fără pic de nor. Însuși discul
solar se sfiește în faţa acestui magnific spectacol părînd a
se micșora. Abia în amurg, apropiat de dunga orizontului,
se reculege afișînd aspectul său leonin, scuturîndu-și
coama de lumină. 

* 
„Cum ar putea avea gîndirea umană alt obiect decît

gîndirea? Întrebarea cuprinde o dificultate atît de
cunoscută în teoria cunoașterii încît s-a și renunţat la ea,
este lăsată deoparte ca un loc comun. Dar există un
răspuns. Și anume că obiectul gîndirii umane este el
însuși gîndire. Savantul are ca scop unirea propriei minţi
cu înţelepciunea misterioasă înscrise etern în univers.
Așadar cum ar putea exista opoziţie sau, mai rău,
separaţie între spiritul știinţei și cel al religiei?
Investigarea știinţifică nu este decît o formă a
contemplării religioase” (Simone Weil).

* 
„«Ori de cîte ori mă gîndesc la răstignirea lui Cristos,

comit păcatul invidiei». Dacă o iubesc atîta pe Simone
Weil, e pentru vorbele în care se întrece în orgoliu cu
sfinţii cei mari” (Cioran). 

* 
Atît de intens uneori seninul celest, încît dobîndește

la un moment dat o fină paloare aidoma unui suveran ce-
și impune o comportare modestă. 

* 
La ieșirea din Găiești, șes cît vezi cu ochii, dar și

fălosul sat numit Picior de Munte…
* 

„Mai bine o imposibilitate plauzibilă decît o
posibilitate improbabilă” (Aristotel). 

* 
A-i expune Celuilalt meritele tale e ca și cum i-ai

dezvălui slăbiciunile tale.
*

„O noutate și un potenţial best seller în librăriile din
Turkmenistan: a 29-a carte semnată de președintele
Gurbangulî Berdîmuhamedov (a cărui operă mai
cuprinde cîteva culegeri de poezii, o enciclopedie în șapte
volume a plantelor medicinale, o biografie a tatălui său și
un ghid cabalin). Cartea se cheamă Venerîndu-ţi mama,
venerezi ceva sfînt și a apărut în preajma datei de 29
iunie, ziua de naștere a «eroului poporului turkmen», cum
îi place lui Berdîmuhamedov să i se spună. Potrivit
cotidianului Turkmenistanul neutru, profesoara Gulnabat
Iagmurova a declarat că noua lucrare prezidenţială va fi
predată în școli, întrucît «va îmbogăţi munca pedagogică
și va sluji ca busolă pentru educarea tineretului nostru».
În aceeași zi de 29 iunie 2018 (și în cinstea măreţei
aniversări), calul favorit al președintelui a stabilit un nou
record mondial la mersul pe picioarele dinapoi, reușind
să parcurgă în felul acesta o distanţă de zece metri”
(Dilema veche, 2018). 

* 
Metaforele dolorice: viermi care se transformă în

fluturi. 
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Pîrîtul Primarul Oraşului Segarcea şi Consiliul
Local Segarcea au formulat la data de 25.11.2016 şi
respectiv 28.11.2016 întîmpinare prin care au
solicitat respingerea cererii de chemare în judecată
formulată de numita Horia Cristina.

În motivare s-a arătat că prin hotărîrea adoptată
nu au făcut decît să respecte indicaţiile Instituţiei
Prefectului şi a revocat o hotărîre care nu a primit
avizul de legalitate.

Menţionează că hotărîrea nr. 60/2015 adoptată de
Consiliul Local Segarcea fost înaintată la Prefectură
pentru controlul de legalitate cu adresa nr.
10547/14.12.2015.

Instituţia Prefectului Dolj prin referatul nr.
13172/25.01.2016 a constatat hotărîrea respectivă
este nelegală, nu respectă disp. art.5, O.U.G. 31/2002
şi a recomandat revocarea acesteia.

Prin hotărîrea nr. 16/2016 Consiliul Local
Segarcea a procedat la revocarea hotărîrii nr. 60/2015
şi pe cale de consecinţă a retras titlul de cetăţean de
onoare oraşului Segarcea acordat postmortem
scriitorului Vintilă Horia.

În drept, întîmpinarea a fost întemeiată pe disp.
art. 205 din Codul de procedură civilă.

În dovedirea cererii, anexează alăturat referatul de
legalitatea al Instituţiei Prefectului, hotărîrea nr.
16/2016 adoptată de Consiliul Local Segarcea şi
actele care o însoţesc, precum şi adresa nr.
10547/14.12.2015.

Reclamanta Horia Cristina a formulat la data de
15.12.2016 răspuns la întîmpinare prin care a
solicitat respingerea alegaţiunilor formulate şi în
niciun fel dovedite. A arătat că nu s-a depus niciun
înscris în sprijinul întîmpinării, deşi pîrîtele
precizează la finele întîmpinării că ar fi depus
referatul de legalitate al Instituţiei Prefectului,
hotărîrea nr. 16/2016 şi actele care o însoţesc şi
adresa nr. 10547/14.12.2015, sens în care solicită

decăderea pîrîtelor din această probă. Arată că nu s-
au depus înscrisurile arătate.

Solicită să se observe faptul că susţinerile
pîrîtelor nu sînt întemeiate în drept şi nici susţinute de
înscrisuri potrivit legii – sens în care solicită să fie
înlăturate, constatînd nelegalitatea actului atacat pe
care solicită să fie anulat pentru motivele arătate în
cererea de chemare în judecată.

La data de 16.02.2017 Consiliul Local Segarcea a
depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza
emiterii hotărîrii Consiliului Local Segarcea nr.
16/2016.

La data de 16.03.2018 Guvernul României –
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel” a depus la dosarul cauzei
actele care au stat la baza adresei nr. 10807/2015 prin
care a comunicat Primăriei Oraşului Segarcea
solicitarea de retragere a titlului de Cetăţean de
Onoare al numitului Horia Vintilă, în baza OUG nr.
31/2002, Hotărîrea nr. 11 din 21.02.1946 precum şi
documentele din dosarul de anchetă P/80/8 „Vintilă
Horia”, care au stat la baza acestei Hotărîri.

La termenul din 28.09.2017 instanţa a dispus
suspendarea cauzei, în baza art. 242 din Codul de
procedură civilă.

La solicitarea instanţei, reclamanta a precizat
obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, depunînd
la dosar o cerere prin care a invocat şi motivat
excepţia de neconstituţionalitate (filele nr. 148-154
vol. II).

Reclamanta Horia Cristina a invocat excepţia de
neconstituţionalitate a art.2 lit. c) din OUG
nr.31/2002, din perspectiva art. 1, 20, 21 din
Constituţia din 1991.

Prin încheierea din data de 03.05.2018, instanţa,
în baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, a sesizat
Curtea Constituţională cu excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c din
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O.U.G. 31/2002 şi a fixat termen
pentru continuarea judecăţii.

Instanţa a dispus emiterea unei
adrese şi către Institutul Naţional
pentru Studiul Totalitarismului, pentru
a comunica date şi informaţii cu
privire la activitatea numitului Horia
Vintilă Caftangioglu, înscrisurile
solicitate fiind depuse la dosarul
cauzei.

Analizînd actele şi lucrările
dosarului, instanţa reţine
următoarele:

Instanţa va analiza cu prioritate
excepţia lipsei calităţii procesual
pasive a Primarului Oraşului Segarcea, invocată de
instanţă din oficiu, în baza art. 248 din Codul de
procedură civilă.

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa
unei identităţi între persoana pîrîtului şi cel care este
subiect pasiv al raportului juridic litigios dedus
judecăţii, astfel cum prevede art. 36 din Codul de
procedură civilă.

Instanţa arată că va admite excepţia lipsei calităţii
procesual pasive, avînd în vedere că în cauză, s-a
solicitat anularea unei hotărîri emise de Consiliul
Local Segarcea, astfel că cererea trebuie judecată în
contradictoriu cu emitentul actului, sigura entitate
care poate avea calitate procesual pasivă în cauză.

Faţă de aceste împrejurări, instanţa va respinge
acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu
pîrîtul Primarul Oraşului Segarcea, ca fiind introdusă
împotriva unei persoane lipsită de calitate procesual
pasivă.

Cu privire la fondul cauzei, instanţa arată
următoarele:

Prin Hotărîrea Consiliului Local Segarcea nr.
16/15.02.2016, a fost revocată Hotărîrea nr.
60/27.11.2015 şi a fost retras titlul de cetăţean de
onoare al Oraşului Segarcea, scriitorului Vintilă
Horia, post mortem.

Prin expunerea de motive, s-a arătat că prin
adresa înaintată de Guvernul României – Institutul
Naţional pentru Studierea Holocaustului din
România Elie Wiesel, s-a propus retragerea titlului de
cetăţean de onoare conferit post mortem scriitorului
Vintilă Horia, întrucît a fost condamnat pentru crime
de război aflat în străinătate.

Prin adresa înregistrată la Primăria
Oraşului Segarcea nr.
10807/22.12.2015, Guvernul
României - Institutul Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România
Elie Wiesel, a arătat că Vintilă Horia a
fost condamnat pentru crime de război
de către Tribunalul Poporului
Bucureşti, completul II de judecată,
prin hotărîrea nr. 11 din 21 februarie
1946. S-a arătat că atît în perioada
dintre cele două războaie mondiale,
cît şi în timpul Holocaustului, Vintilă
Horia s-a remarcat prin activitatea sa
publicistică antidemocratică,

profascistă şi antisemită. Textele sale, publicate în
ziare şi reviste de extremă dreaptă, exprimă elogii la
dresa fascismului şi oferă justificări pentru politica
antisemită a regimului Antonescu. S-a arătat că
promovarea în public a cultului persoanelor vinovate
de săvîrşirea unor infracţiuni de genocid, contra
umanităţii şi de crime de război este sancţionată
penal de art. 5 al O.U.G. 31/2002. S-a arătat că
desemnarea post mortem a lui Vintilă Horia drept
cetăţean de onoare este un act de promovare a
cultului unui criminal de război, astfel că se impune
retragerea titlului.

Prin hotărîrea nr. 11 din 21 februarie 1946
pronunţată de Tribunalul Special pentru judecarea
celor vinovaţi de dezastrul ţării, Horia Vintilă a fost
condamnat pentru săvîrşirea de crime de război
constînd în faptul de a se fi pus în slujba hitlerismului
şi fascismului, contribuind prin fapte proprii la
realizarea scopurilor lor politice, pentru fapta
prevăzută de art. 2 lit. o şi pedepsită de art. 3 alin. 1
din Legea nr. 312/1945, la pedeapsa detenţiunii grele
pe viaţă şi degradarea civică pe timp de 10 ani. S-a
arătat că Horia Vintilă, ziarist, este unul din cei care,
prin activitatea sa gazetărească, a contribuit, cu
intenţie criminală, la realizarea scopurilor politice ale
hitlerismului în România.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002
are drept scop declarat, potrivit art. 1, prevenirea
incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la
discriminare şi la săvîrşirea de infracţiuni de genocid,
contra umanităţii şi de crime de război.

Prima teză a art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 31/2002 incriminează promovarea, în
public, a cultului persoanelor vinovate de săvîrşirea
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unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii sau
crime de război.

Persoana vinovată de săvîrşirea unor infracţiuni
de genocid, contra umanităţii şi de crime de război
este definită de art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 31/2002 ca fiind persoana
condamnată definitiv de către o instanţă
judecătorească română sau străină sau prin orice
hotărîre recunoscută în România potrivit legii, pentru
una sau mai multe infracţiuni de genocid, contra
umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana
din conducerea unei organizaţii al cărui caracter
criminal a fost constatat prin hotărîrea unei instanţe
penale internaţionale.

În ceea ce priveşte denumirea infracţiunilor
pentru săvîrşirea cărora trebuie să fie condamnată
persoana al cărei cult este incriminat în art. 5 al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, legiuitorul s-a
raportat la Statutul Curţii Penale Internaţionale,
adoptat de către Conferinţa Diplomatică a
Plenipotenţiarilor de la Roma din 17.07.1998,
ratificat de România prin Legea nr. 111/2002,
încadrare care se regăseşte şi în Codul penal român în
vigoare. Aceste denumiri nu corespund însă, în
integralitatea lor, legislaţiei interne aplicabile în
decursul timpului.

Legea 312/1945, în baza cărei a fost condamnat
Horia Vintilă, prevedea două categorii de infracţiuni
„dezastrul ţării” şi „dezastrul ţării prin săvîrşirea de
crime de război”.

În ceea ce priveşte infracţiunile de „crime de
război” şi, ulterior, „dezastrul ţării prin săvîrşirea de
crime de război” se constată că acestea includ alături
de fapte care sînt definite în Statutul Tribunalului
Internaţional de la Nuremberg drept crime de război
sau împotriva umanităţii (tratamente inumane, acte
de teroare, suprimare sau cruzime, represiuni
colective sau individuale, supunerea la munci
excesive sau deplasări în scop de exterminare etc.) şi
fapte care nu pot fi încadrate din punct de vedere al
dreptului internaţional în această categorie, care nu
au mai fost preluate în Codurile penale ulterioare
drept infracţiuni de genocid, de război sau împotriva
umanităţii şi nu se regăsesc în această formă în
reglementările în vigoare în prezent sau al căror
conţinut este atît de vag, încît elementele constitutive
nu pot fi determinate în concret cu un minim de
predictibilitate.

Intră în categoria crimelor de război, respectiv

dezastrul ţării prin săvîrşirea de crime de război, aşa
cum au fost definite prin actele normative sus
menţionate, fapta de a se pune în slujba hitlerismului
sau a fascismului şi de a contribui prin fapte proprii
la realizarea scopurilor lor politice sau la aservirea
vieţii economice a ţării în detrimentul intereselor
poporului român (art. 2 lit. o din Legea nr. 312/1945).

În ceea ce priveşte hotărîrea de condamnarea la
care se face referire în baza art. 2 lit. c şi art. 5 din
O.U.G. 31/2002, instanţa arată că hotărîrea penală
definitivă, atît timp cît nu a fost desfiinţată, produce
efecte juridice şi are o opozabilitate erga omnes,
indiferent de regimul juridic democratic sau
nedemocratic sub care a fost pronunţată. Din punctul
de vedere al instanţei este pusă în discuţie însă
aptitudinea hotărîrii de a atesta un adevăr obiectiv (şi
nu numai juridic) cu privire la existenţa faptei şi
responsabilitatea persoanei, contextul politic în care a
fost pronunţată hotărîrea şi derularea procesului în
lipsa unor minime mecanisme democratice nu pot fi
lipsite de semnificaţie.

Denumirile şi conţinuturile constitutive ale
infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de
crime de război (preluate din Statutul Curţii Penale
Internaţionale şi din Codul penal român în vigoare)
nu coincid cu denumirile şi conţinuturile constitutive
ale infracţiunilor prin care au fost incriminate acest
gen de fapte de-a lungul timpului în dreptul penal
intern şi în baza cărora au fost pronunţate hotărîrile
de condamnare.

Aplicînd raţionamentul Curţii Europene din cauza
Kononov c. Lituania (conform căruia conţinutul
constitutiv al infracţiunilor, aşa cum au fost definite
de legislaţia internă după război, trebuia să aibă drept
corelativ cel puţin existenţa unor convenţii şi cutume
internaţionale în baza cărora cei ce au săvîrşit faptele
să poată în mod rezonabil să prevadă caracterul lor
penal), pentru a constitui elementul material al
infracţiunii săvîrşite în modalitatea prevăzută de
prima teză a art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 31/2002, cu respectarea principiului
legalităţii incriminării prevăzut de art. 7 din
Convenţia europeană a drepturilor omului,
condamnarea persoanei a cărui cult este incriminat
trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii:

dincolo de denumirea pe care a purtat-o
infracţiunea în legislaţia internă aplicabilă la
momentul condamnării, conţinutul legal al acesteia
trebuie să corespundă în linii generale conţinutului
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legal al unei infracţiuni de război, genocid sau contra
umanităţii, aşa cum se regăsesc în statutele
tribunalelor penale internaţionale sau în Codul penal
actual.

Nu pot fi apreciate a îndeplini această cerinţă
faptele care, deşi incriminate sub titulatura de crime
de război, nu reprezintă o astfel de infracţiune în
accepţiunea dreptului penal internaţional sau a
Codului penal actual, cum este fapta generică de a se
pune în slujba hitlerismului şi fascismului şi de a
contribui prin fapte proprii la realizarea scopurilor lor
politice sau la aservirea vieţii economice a ţării în
detrimentul poporului român (art. 2 lit. o din Legea
nr. 312/1945).

fapta în materialitatea ei, cel puţin aşa cum a fost
reţinută prin hotărîrea de condamnare, să fie de
natură a întruni elementele constitutive ale unei
infracţiuni de război, genocid sau contra umanităţii,
aşa cum se regăsesc în statutele tribunalelor penale
internaţionale ori în Codul penal actual.

Cu privire la această din urmă condiţie trebuie
avute în vedere contextul politic în care au fost
incriminate aceste fapte în legislaţia internă după
1945, care a condus la o manieră foarte largă şi vagă
de reglementare a unor infracţiuni ale căror
conţinuturi constitutive aveau o puternică amprentă
politică, precum şi pronunţarea de condamnări în
baza unor texte de lege care incriminau o infracţiune
al cărei element constitutiv nu era întrunit de fapta
reţinută în sarcina condamnatului.

O parte dintre condamnările pronunţate în
România după 1945 pentru săvîrşirea de crime de
război au vizat fapte care nu reprezentau acte
materiale ale unei infracţiuni de război propriu-zise,
ci publicarea de articole de presă, cărţi, luări de
poziţie publice, considerate a exprima diverse forme
de antisemitism, admiraţie şi sprijin faţă de politica
promovată de Hitler sau Mussolini ori faţă de
ideologia legionară sau activitatea organizaţiilor
legionare. încadrarea juridică dată acestor fapte era
cea de „punerea în slujba hitlerismului sau
fascismului şi contribuirea prin fapte proprii la
realizarea scopurilor politice sau aservirea
economică a ţării în detrimentul persoanelor fizice”
(art. 2 lit. o din Legea nr. 312/1945).

Faţă de aceste împrejurări, instanţa apreciază că
în cauză, condamnarea avută în vedere la emiterea
Hotărîrii Consiliului Local Segarcea nr.
16/15.02.2016, nu îndeplineşte cele două condiţii

arătate mai sus, astfel că nu trebuie avută în vedere,
nefiind respectat principiului legalităţii incriminării
prevăzut de art. 7 din Convenţia europeană a
drepturilor omului.

In ceea ce priveşte aplicarea în cauză a Legii
221/2009, instanţa arată că în cazul condamnărilor în
baza Legii 312/1945, care nu este menţionată la art. 1
din această lege, trebuie formulat în instanţă un capăt
de cerere pentru constatarea caracterului politic al
condamnării, urmînd ca aceasta să se pronunţe, în
baza tuturor probelor administrate în cauză. Astfel, în
situaţia hotărîrii de condamnare din cauză, aceasta nu
este o condamnare prezumată de legiuitor ca avînd
caracter politic.

Faţă de aceste împrejurări, instanţa va admite
cererea de chemare în judecată formulată de
reclamanta Cristina Horia în contradictoriu cu pîrîtul
Consiliul Local Segarcea şi va anula Hotărîrea
Consiliului Local Segarcea nr. 16/15.02.2016.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE
Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a

Primarului Oraşului Segarcea, invocată de instanţă
din oficiu.

Respinge cererea de chemare în judecată
formulată în contradictoriu cu Primarul Oraşului
Segarcea, ca fiind introdusă împotriva unei persoane
lipsite de calitate procesuală pasivă.

Admite cererea de chemare în judecată formulată
de reclamanta Cristina Horia cu domiciliul procesual
ales în Bucureşti, str. Tonitza, nr. 11, ap. 14, sector 3,
în contradictoriu cu pîrîtul Consiliul Local Segarcea
cu sediul în Segarcea, str. Unirii, nr. 52, jud. Dolj,
avînd ca obiect anulare act.

Anulează Hotărîrea Consiliului Local Segarcea
nr. 16/15.02.2016.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la
comunicare, cererea de recurs urmînd a fi depusă la
Tribunalul Dolj.

Pronunţată în şedinţa de la 14.12.2018.

Red. C.H./Tehred C.M.
4ex/14.01.2019
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Neiertător cu alţii, cu timpul, cu sine chiar,
Creţia e un optimist – poate chiar un utopic. El
speră că „vremea patimilor tribale va trece, şi
atunci ne vom găsi cu toţii, cu luciditate, locul şi
rolul” (Creţia 1998: 217). Şi aici se deschide o altă
discuţie, referitoare la complexele noastre – de
provinciali –, care implică şi contexte mai largi;
printre ele, conceptul de literatura universală.
Citim în Petru Creţia: „Ce aş vrea să spun cu
oarecare stăruinţă e că încercarea de a-l face
cunoscut pe Eminescu peste hotarele limbii sale
este o himeră. A ajuns să-mi fie silă de cuvântul şi
de conceptul de universalitate atunci când e vorba
de literatura românească. Uite, aşa au vrut zeii, să
nu fim «universali» nici cât albanezii (şi spun
«albanez» cu tot respectul, dar mă refer la o ţară
mică şi cu o istorie tare chinuită). Lucrul trebuie
gândit în adâncimea lui şi explicat cu deplină
seninătate şi fără deşarte trufii care ne macină şi ne
fac ridicoli. Dacă nu în ochii altora, care ne ignoră
de parcă nici n-am fi, în ochii noştri de provinciali
veleitari” (Creţia 1998: 217). E aici un aer de
fatalitate şi o durere profundă: „Nu ştiu cât va mai
dura, dar se va pune capăt spiritului parohial şi
imposturii, megalomaniei şi urechismului,
provincialismului în general, rele care, printre
altele, ne macină din adânc. Până n-o să ne
lămurim cu noi înşine, şi suntem departe de asta,
nu vom lămuri pe nimeni. Vă daţi seama cât de
emoţionantă ar fi o istorie adevărată a României,
a culturii ei, a rătăcirilor şi patimilor ei? Scrisă cu
senina detaşare care ne-a tot lipsit şi oare cât o să
ne mai lipsească încă? Cât o să ne mai lipsească
oare o adânc ştiutoare şi necruţător de dreaptă
judecată de sine?”. Şi urmează, după câteva mici

paragrafe, lamentaţia citată deja mai devreme:
„Numai că Domnul dă când voieşte el şi îi plac
muncile pregătitoare, hărnicia probă, lămurirea
amănuntelor, dizolvarea preconceptelor. Îi place
funcţionare normală a unei culturi” (Creţia 1998:
218)  

Creţia vorbeşte şi de neputinţa, de neşansa
culturii române de a avea/de a naşte omul
providenţial, care, asemenea lui Perpessicius, să-şi
dedice viaţa lui Eminescu, de imposibilitatea
dăruirii totale, demne de fervoarea dăruirii lui
Eminescu. Spune el: „Pentru ca toate principiile şi
metodele propuse aici în bună cunoştinţă de cauză
să ducă la ceva este nevoie de un spirit director, de
un om providenţial, cum se nasc din când în când
în orice cultură. După cum cititorul va fi observat,
n-am numit oameni, n-am invocat instituţii, fie ele
ministere, academii, institute de cercetare, edituri.
Rămână curate aceste pagini de o dezbatere sterilă,
de recriminări şi de lamentaţii. N-am să vorbesc
nici de criza culturii, nici de amurgul valorilor
tradiţionale, nici de neobarbarie. Am să evoc doar
amintirea unui om: pe aceea a lui Alexandru
Rosetti, ca mare senior al literelor româneşti. Unde
mai poate fi găsit un om ca el care să aibă intuiţia
şi discernământul valorilor şi al oamenilor,
prestigiu şi autoritate, un gust desăvârşit,
capacitatea de a organiza, de a finanţa, de a
desăvârşi? Unde, că în lume nu e de găsit şi mă
tem că nici în speranţă” (Creţia 1998: 42). Ce
elegie, da! O elegie dublată de o odă închinată
exemplarităţii irepetabile şi tocmai de aceea
dureroase. Un aer de fatalitatea pluteşte peste
Eminescu şi peste cultura română, neînstare să-şi
administreze fiinţa. O nouă boală, deci, fatalitatea
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neputinţei, alături de uşurinţa dispreţului pentru
înaintaşi, de uşurinţa delăsării spre mit, prilejuri
pentru Petru Creţia de a arăta cum ştie să iubească.
Or, despre felul cum şi despre ce admiră Petru
Creţia, puţin mai încolo. 

Dincolo, însă, de bolile noastre, de reţinut
motivaţia lui Petru Creţia, care-l implică şi-l
angajează: „Dar rostul nostru, scriind aici, nu este
acela de a face un proces (lumea românească este
lumea noastră!) – paranteza aceasta mi se pare
emblematică pentru Petru Creţia –, mai punând şi
noi ceva la cântar şi depinzând învăţămintele
cuvenite. În fond, nici beneficiul unei tradiţii nu
este de lepădat şi fără ea n-am fi nici puţinul care
suntem. Şi apoi, când ţi-e cu adevărat drag cineva
sau ceva, ţi-e drag cu toate scăderile lui, ba parcă
şi mai mult. Iar dragostea, fiind străină de orice
trufie, caută mai mult să îndrepte decât să
pedepsească, să laude ce e de lăudat şi să uite
celelalte ori să le cheme spre un destin mai înalt”
(Creţia 1998: 195). Iar optimismul are în spate un
traseu parcurs deja, căci, cu toate erorile, abia azi
vizibile, şi ce s-a publicat se dovedeşte a fi „o
izbândă a unei culturi să-şi depăşească îngustimile
şi prejudecăţile desuete” (Creţia 1998: 195). Chiar
şi când deplânge faptul că la orizont nu se
întrevede vreun cercetător care să se dedice total
lui Eminescu, nu se lasă pradă disperării: „Şi
totuşi! Eu trebuie, ca orice om care a asistat la
spectacolul istoriei mari, să nu mă înfund în
deznădejde. Întotdeauna mai există o şansă care
vine din nevăzut, din neştiut, de sus… nu ştiu.
Lumea se înnoieşte din nou […]” (Creţia 2009:
19). Tocmai de aceea, pentru că speră în ivirea
unei soluţii, şi nu din narcisism, lecţia e spusă până
la capăt. 

Dar, cum anticipam, Petru Creţia e un model şi
pentru felul de a-şi împărtăşi admiraţia, iubirea
chiar. Obiectul acestei iubiri e înainte de toate
Perpessicius. Şi vom cita pentru că numai astfel
poţi înţelege intensitatea aprecierii şi lumea în care
Petru Creţia se mişcă. Iată: „În ediţia lui
Perpessicius se însumează tot ce era de însumat, în
ea se abolesc direcţiile sterile, în ea se trece de la
eforturi mai mult sau mai puţin nedirijate şi

aproape de fiecare dată divergente la un demers
atotcuprinzător şi orientat într-o direcţie pozitivă.
Marele editor şi-a făcut singur legi, şi-a impus
canoane, a întemeiat o metodă şi un stil. Ştia tot ce
se putea şti în vremea lui despre Eminescu. Ca
descifrator a fost fără egal, dar ştia să se îndoiască
şi nu s-a ferit niciodată de asteriscul lecţiunilor
incerte. Cronologiile şi afilierile lui rămân până
astăzi temeiul de la care trebuie plecat. Iar ediţia
pe care i-o datorăm are, mai ale în primele trei
volume şi în ansamblu, un farmec de neregăsit, rod
al unui spirit de eleganţă uşor vetustă, desfătându-
se în propria lui înceată migală, dusă la capăt cu o
mână uşoară şi neidolatră, cu o fervoare discretă,
cu o manieră plină de ceremoniile, uneori subtil şi
zâmbitor ironice, ale vechii politeţi. Personajul cu
lavalieră, de la o vreme academician, care s-a
aşezat zi de zi între zece şi unu, pe locul lui de la
secţia de manuscrise a Academiei, timp de treizeci
de ani, a fost nu numai un mare truditor, ci şi cel
mai aristocrat şi mai graţios dintre editorii reali şi
posibili ai lui Eminescu” (Creţia 1998: 15-16). De
fapt, cu câteva pagini mai devreme, Petru Creţia
preciza: „În toamna anului 1933, la trei decenii
după ce Maiorescu depusese la Academia Română
manuscrisele poetului şi se simţea tot mai acut
nevoia unei ediţii totodată integrale şi ştiinţifice a
scrierilor lui Eminescu, cultura română a avut un
mare noroc: acela că Dumitru Panaitescu-
Perspessicius, un om de patruzeci şi doi de ani,
profesor de liceu şi cronicar literar, ispitit de oferta
editorului Ciornei de a publica într-un timp scurt o
ediţie integrală Eminescu, într-un singur volum, în
schimbul căreia i se oferea un stipendiu pe şase
luni şi, la sfârşit, o casă în Bucureşti, nu s-a ţinut
de cuvânt. A reziliat contractul, a restituit
stipendiul, a renunţat la căsuţă şi s-a aşternut
temeinic la lucru, de data aceasta sub auspiciile
Fundaţiilor Regale, conduse de Alexandru
Rosetti” (Creţia 1998: 6-7). Şi după ce se întreabă
retoric „de ce n-am recunoaşte că, impunătoare şi
totodată plină de farmec cum e, ediţia lui
Perpessicius este greoaie”, încât „Greu se descurcă
şi cei avizaţi” (Creţia 1998: 25), admiraţia
însoţeşte ca o umbră obiecţiile. Spune Petru
Creţia: „Editorul a plecat singur la drum, fără o
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experienţă prealabilă, lipsit de perspectiva de
ansamblu a operei eminescian şi ca atare silit să
lucreze ca într-o subterană, din aproape în
aproape, volum de volum, timp de trei decenii.
Cine cunoaşte haosul manuscriselor eminesciene
nu poate decât să admire fără rezerve izbânda,
atâta câtă este, a unei trude solitare duse până la
capătul ei. Iar toată dantelăria aceea  are o
frumuseţe în sine, iradiază de emoţia unor căutări
anevoioase şi răbdătoare, a şovăielilor, a soluţiilor
fericite, are o senină maiestate şi un patos discret.
Înseşi scăderile pe care le-am semnalat sunt
mişcătoare. Şi se simte trecând peste sărbătoreştile
pagini umbra anilor şi a anotimpurilor, schimbarea
vremilor, trecerea vieţii” (Creţia 1998: 26).
Admiraţia nu exclude, însă, analiza critică, abia ea
deschizătoare de noi perspective. Aşa încât,
concluzia e următoarea: „Dar de aici până la a
ignora, din neinformată pietate sau chiar obscură
rezistenţă la mişcarea înainte a culturii, datoria de
a îndrepta ce e de îndreptat este toată distanţa
dintre adevărata grijă şi nepăsarea crasă faţă de
Eminescu” (Creţia 1998: 26). 

Dar admiraţia e definitivă. Iată-l, astfel, pe
Perpessicius, încă din primele pagini ale cărţii:
„Perpessicius, ca editor al poeziei, a avut răbdarea
şi priceperea să dea tuturor acestor greutăţi cea
mai bună dezlegare cu putinţă în orizontul de
aşteptare al anilor în care a lucrat, raportat la
întreaga tradiţie care îl precedase. Până la el
nimeni n-ar fi visat că aşa ceva ar fi cu putinţă şi
nici măcar că ar fi strict necesar. […] Perpessicius
a apărut într-un moment când toate drumurile
păreau că se înfundă: a deschis singura cale
metodologică legitimă şi a mers, ca editor al
poeziilor, până la capăt. Iar când a înţeles, după
câteva încercări, că anii nu-i mai îngăduie să
meargă mai departe, a mai avut energia să revadă
ceea ce înfăptuise până atunci, publicând, la
Editura Minerva, cele trei volume de Opere alese
în care a mai adus o seamă de îndreptări sau a
acceptat, în măsura în care le considera legitime,
îndreptările altora” (Creţia 1998: 8). Este posibil
un elogiu mai curat? 

De altfel, despre Perpessicius, ca şi despre unii
dintre cei pe care îi vom invoca mai încolo, Petru

Creţia scrie poate cuvintele cele mai calde, mai
cuprinzătoare şi mai generoase pe care le-a scris
vreodată cineva despre ei. După portretele pe care
le construieşte el, cultura română pare mai bogată.
Iată-l pe Maiorescu, care „nu s-a mărginit să-l
socotească pe Eminescu drept ceea ce era
(anticipând chiar şi ce a devenit) şi nici să-i
asimileze opera până la a o şti pe de rost, ca pe o
componentă a vieţii sale interioare. Marele
îndrumător, un om destul de rece în faţa lumii, l-a
iubit omeneşte pe poet cum pe puţini i-a iubit. Şi a
trecut peste tot ce-i deosebea, peste tot ce adesea îi
opunea. La un asemenea om faptul că, într-un ceas
de grea încordare personală şi politică, putea scrie
în însemnările lui (la 1 iunie 1879) «aceeaşi
simpatie pentru el, poate mai puternică» este
documentul unei relaţii pe care, fiind cum era, n-a
mai avut-o cu nimeni altul. Şi despre cine altul a
mai scris vreodată Maiorescu cum i-a scris surorii
sale în seara de vinerea mare 1884: «Când l-am şti
pe Eminescu plecat, ajuns cu bine şi aşezat la Iaşi,
atunci abia îmi voi putea permite să mă gândesc la
ale mele […]. Tare ar vrea el să aibă un pat călduţ,
într-o cameră a lui, se înţelege alături de cea a unui
prieten».// Toate acestea se simt, în adânc, şi în
ediţia de care ne ocupăm acum până şi în greşelile
ei. Şi de fapt a şi izbutit, deschizând totodată,
pentru urmaşi, drumul aspru al căutării textului
autentic. Examinarea atentă a textului dat de el
este cea mai bună introducere în ştiinţa editării lui
Eminescu.// Rămână exemplară pentru toţi
elevaţia, clarviziunea şi discreţia demersului său,
devotata aplicaţie la obiect, smerenia aristocratică
de a sluji, până şi în calitate de corector, opera
altcuiva, pe care n-au avut-o mulţi în istoria
culturii, smerenie egală doar cu desăvârşita lipsă
de interes personal a gestului. Şi apoi detaşarea
ideală, cristalina luciditate, absenţa oricăror
impure fetişizări şi resentimente, asociate mereu şi
deplin cu căldura ascunsă a unei foarte nobile
inimi” (Creţia 1998: 107-108). E un portret în
efigie, exemplar, care se nuanţează cu câteva
întrebări şi observaţii interesante (a se vedea mai
ales Creţia 1998: 143). Spune Petru Creţia: „nu
putem trece mai departe fără a mai spune încă o
dată cât îi datorăm lui Maiorescu, primul mare
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editor al poetului. Şi cel care i-a purtat cea mai
lucidă, mai atentă, mai devotată şi mai stăruitoare
grijă, şi cât a trăit Eminescu şi după aceea, până
aproape de propria lui moarte. O grijă în lumina
căreia unele ingerinţe şi unele scăpări apar
inerente şi neglijabile. Fie ca umbrele lor să se
împace acolo unde sunt, adică mai ales în judecata
noastră, a celor de azi şi a celor de mai târziu”
(Creţia 1998: 195).

Iată-l pe Dimitrie Vatamaniuc a cărui prezenţă
în colectivul de editare a operei lui Eminescu e
numită „providenţială”: „cunoaşterea amănunţită a
autorului şi a epocii, îndelungata experienţă a
manuscriselor eminesciene, echilibrul şi
pătrunderea judecăţilor sale, tenacitatea şi hărnicia
lui, o disciplină de fier a muncii zilnice, smerenia
cuc are accepta soluţiile care veneau din afara ariei
sale specifice de competenţă, capacitatea de a
rezista oricăror adversităţi au făcut din el un
coechipier admirabil, iar voinţa sa neabătută a
făcut posibilă ducerea la bun capăt a lucrărilor”
(Creţia 1998: 9), 

Iată-l, de asemenea, pe Al. Rosetti: „Unde mai
poate fi găsit un om ca el care să aibă intuiţia şi
discernământul valorilor şi al oamenilor, prestigiu
şi autoritate, un gust desăvârşit, capacitatea de a
organiza, de a finanţa, de a desăvârşi? Unde, că în
lume nu e de găsit şi mă tem că nici în speranţă”
(Creţia 1998: 42), pe Iorga, admirat, dincolo de
toate prejudecăţile, vii încă, pentru felul foarte
modern în care gândise o ediţie Eminescu, iată-l
pe Ion Roşu, „unul dintre cei mai valoroşi
eminescologi ai noştri” (Creţia 1998: 40), sau pe
Negoiţescu, apreciat, cu toată diferenţa de viziune
a ansamblului creaţiei eminesciene, pentru cartea
sa „admirabilă, plină de fine analize şi de intuiţii
profunde”; „câte lucruri minunate ne-a spus
Negoiţescu plecând de la un postulat fără sprijin
nici în texte, nici în psihologia poetului! Şi ce
desfătare este să-i citeşti paginile când ai avut de
îndurat noienele de consideraţii inepte sau zănatice
ale unei bune părţi din literatura eminescologică
(Creţia 1998: 52-53), ori iată-l pe Constantin
Noica, căruia-i reproşează faptul că lansat ideea
„omului deplin al culturii române”; deşi l-a legat
de el „ani şi ani o pătimaşă discordia concors”,
descoperă la el rădăcinile propriei viziuni

editoriale, a acelui Eminescu integral. Prin
urmare, iată elogiul final: „Decantată de
exclusivitate şi îngustime, chemarea lui Noica,
abia ascultată până azi, în ciuda imensului său
prestigiu, trebuie ascultată până la capăt. Nimic
din ce a cheltuit ca patos şi clarviziune, ca
diplomaţie subtilă, ca amară violenţă, ca îndârjire
(ţin minte sclipirea fanatic-ironică din ochii lui,
când i te împotriveai) nu trebuie să fi fost în zadar”
(Creţia 1998: 42-43). 

E la mijloc complicitate intelectuală, sunt
acestea spirite afine? Spirite cu care Petru Creţia
are comună fervoarea devoţiunii – pe care nu le
consideră, însă, intangibile. Şi, pentru că iubirea
nu exclude amendarea erorilor, a căilor, necesare,
fatale uneori, dar greşite, contribuţia lor nu devine
piatră tombală. Complicitate intelectuală, aşadar?
Ba chiar mai mult decât atât, căci admiraţia e
dublată de etică, de o conştiinţă curată. Poate şi de
aceea nici inaderenţele nu sunt violente, ironice,
distrugătoare. O undă de regret pătrunde chiar şi în
cuvintele cu care Petru Creţia îi vizează pe câţiva
dintre contemporani, un N. Georgescu, care ar
încerca, căruia îi invocă ingenuitatea, „să
determine lucruri de natură onirică”: (Creţia 1998:
100). „Aş putea să par ironic şi nu sunt şi mi-am
vrut mâna uşoară: de tristeţe pentru atâta sârg
zadarnic, inspirat de malefice constelaţii” (Creţia
1998: 103-104). Altundeva, referindu-se la el, la
alţii, precizează: „Dar n-aş vrea să fiu duhovnicul
lor, pentru că nu-mi plac oamenii pe care îi
cuprinde fanatismul scrupulului ştiinţific, de care
dau rară dovadă tocmai unde soarta spune nu
(Creţia 1998: 115). Iar mai târziu, cu regret
profund: „Şi dacă-aţi şti ce sinceră fervoare îl
însufleţeşte pe acest profund onest discipol al lui
Pitagora!” (Creţia 1998: 21). În fine, nu cred să se
fi scris de multe ori cuvinte mai cuprinzătoare şi
mai iubitoare despre Perpessicius, Maiorescu,
Dimitrie Vatamaniuc, despre Al. Rosetti, ba chiar
despre Noica şi Negoiţescu.

Or, toate acestea constituie, cum se subînţelege
c-ar presupune în mod implicit un testament, şi un
autoportret. Petru Creţia se defineşte de câteva ori
pe sine, cu mai puţină sau mai multă evidenţă.
Dacă la început îşi prezintă „scrisorile de
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acreditare”, la final mărturiseşte: „Am scris aici ca
să depun smerită şi dârză mărturie pentru tot ce
mai este de făcut. Şi să nu mi se ia cuvântul în
deşert, cum prea adesea se întâmplă cu priceperea,
cu hărnicia şi cu cinstea în părţile noastre de lume.
// De obicei eşti adus de soartă, care e înscrisă în
firea ta de ursitoare, să alegi între smerenie şi
trufie. Având, în disperare de cauză, a scrie un text
destinat unor urmaşi ipotetici, am ales: dar nu între
smerenie şi trufie, ci între smerenia care este
inerentă oricăruia act omenesc (şi ca atare nu e un
sentiment, ci un dat obiectiv), smerenia de a şti cât
voi fi greşit, şi nu trufie, ci sentimentul exact al
unei competenţe câştigate în ani şi pe care nu pot
să n-o reneg fără să reneg tot ce am făcut şi pe toţi
cei, nu puţini, care m-au acreditat. Nu aici, în
spaţiul acesta subiectiv şi în fond derizoriu, se află
grija mea. Ci în extrema mea dorinţă, asociată cu
o extremă nelinişte, de a găsi judecători pricepuţi
şi drepţi. Nu pentru înaintaşii mei, nu pentru
adversarii sau pentru competitorii mei, ci pentru
chibzuita, recea, infinit nepărtinitoarea judecată
fără de care vom fi pierduţi în eternitate. Şi nu doar
în cazul lui Eminescu” (Creţia 1998: 201). Iată
mesajul esenţial pe care Petru Creţia doreşte să-l
lase urmaşilor. 

Şi-acum, să revenim pentru o clipă la
chestiunile, nu de detaliu, referitoare la Eminescu,
acel Eminescu propus de Perpessicius (de
Călinescu implicit), pe care se fundamentează
interpretarea lui Negoiţescu, acel „Eminescu” pe
care Creţia îl neagă, pentru a propune o altă
imagine şi implicit o altă exegeză. 

În fapt, premisa de la care Creţia porneşte este
că felul în care Perpessicius a editat opera poetică
eminesciană „nu mai corespunde exigenţelor
actuale” (Creţia 1998: 15), iar disocierea antum /
postum, legitimată de Perpessicius, „nu este
funcţională” (Creţia 1998: 16); mai mult, ea este
„insubzistentă, nefuncţională şi chiar dăunătoare”
(Creţia 1998: 46), şi nu intrăm aici în argumentaţia
care ni se pare de neamendat. Prin urmare,
„viitoarea ediţie va trebui să cuprindă toate
poeziile scrise de Eminescu în ultima versiune
existentă a fiecărei poezii şi în ordinea
cronologică a acestor ultime redactări” (Creţia

1998: 26). Şi Petru Creţia vorbeşte de ultima
versiune, căci despre ultima voinţă a poetului nu
se poate vorbi, întrucât orice versiune este o formă
tranzitorie. În fapt, „dacă ar fi avut ultima lui vrere
de poet într-o ediţie definitivă, publicată, cum
atâta a vrut, de el însuşi, am fi pierdut tezaure de
poezie” (Creţia 1991: 17). Şi aici Petru Creţia
emite ipoteza că, în fond, şi dacă ar fi existat,
ultima voinţă a poetului n-ar fi fost decât o
garanţie a propriei opinii, datate istoric, despre
poezie, perfecţiune etc. „În materie de Eminescu,
Eminescu nu avea cum fi o instanţă critică
decisivă, poetul fiind mai mare decât gustul şi
criteriile lui contingente” (Creţia 1991: 17).
Dincolo de poezia în sine, spectacolul acestei
fiinţe care îşi angajează luminile şi se proiectează
în limbaj contează. Iar poemele, frânturile,
fragmentele, versurile izolate capătă autonomie
din perspectiva structurării în constelaţii poetice,
în câmpuri magnetice, „gravitaţionale”. De aceea,
reluările, care pot fi considerate versiuni, de genul
„Cu luna din valuri de mare / Cu luna din marea de
valuri / Din mare cu luna din valuri / Din valuri de
mare cu luna” (e cazul extrem acesta, dar tocmai
de aceea elocvent) generează următorul
comentariu: „Laitmotivul e mult mai mult decât un
joc formal sau o ilustrare descriptivă, este un decor
lăuntric al sufletului şi al deznădejdii unei iubiri
fără răspuns şi fără scăpare, însingurat şi pierdut
sub un cer devenit întunecat, o dragoste pustie
cum nemărginit de pustii sunt întinderile
deşerturilor şi ale mării şi ale morţii, sub semnul
soartei” (Creţia 1991: 21).

Aşa încât, dacă dorim argumente pentru
modernitatea lui Eminescu, ele în această zonă
trebuie căutate. În paranteză fie zis, am citit câteva
încercări, mai ales aparţinând unor doctoranzi, de
a-l scoate pe Eminescu din câmpul de tensiune al
romantismului, asociindu-l modernităţii. Părerea
mea este că referinţele ar trebui să vină nu dinspre
Hugo Friedrich, cum se întâmplă adesea, ci
dinspre Valéry, dinspre meditaţiile lui asupra
poeziei; orice versiune, chiar forma publicată a
Cimitirului marin, e tranzitorie, iar poezia nu
există decât în act, ca facere, ca proces. 

Referindu-se, în fond, la acest nou Eminescu,
Petru Creţia spune: „Ca şi în cazul Luceafărului şi
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al constelaţiei sale, în aceste ultime luni ale
strălucirii sale (e avută în vedere perioada 1882-
iunie 1883, n.n.), Eminescu părea că nu se mai
poate opri, că nu-l mai înţărcuie nici un orizont.
Ultima lui voinţă, cea definitivă, se afla undeva la
infinit, dincolo de biata pătimire omenească”
(Creţia 1998: 50). Formularea explicită, puţin mai
temperată, apare în forma următoare: „Şi, pentru a
trage o încheiere: din punctul de vedere al girului
definitiv al autorului, nu putem afirma despre nici
una dintre poeziile antume ale lui Eminescu că n-
ar mai fi intervenit asupra ei, fie şi în momentul,
amânat în veşnicie, al alcătuirii unei ediţii de autor
definitive” (Creţia 1998: 51). Acesta e aşadar
Eminescu: prins în hăţişul propriilor obsesii,
devorat de un imaginar care structurează o ideatică
în continuă efervescenţă, posedat de mirajul
limbajului care explorează şi întemeiază. Poet al
ideii? Poet al marilor construcţii imaginare şi
ideatice? Poet determinat ideologic? Vizionar sau
reflexiv? În fond, Petru Creţia trece peste acel
„reflexiv mai peste marginile iertate”, abstras şi
proiectat în idee, peste acel Eminescu al marilor
construcţii care ar subscrie naşterea şi moartea
universului, ba chiar peste plutonicul (din moment
ce disocierea antum/postum e nefuncţională) cu
care păstrează, oricâte diferenţe de ansamblu ar
exista, oarecari conexiuni (cu toată eroarea de
structură, Negoiţescu identificase un Eminescu
abisal), pentru a ajunge la marele liric şi la
devoratul de limbaj: „Trăia scriind, acesta a fost
felul lui de a fi în lume” (Creţia 1998: 35). Prin
urmare, texte considerate bruioane, materiale
pregătitoare etc., ar trebui să capete autonomie,
căci au o existenţă proprie. Chiar dacă Eminescu
însuşii le uita, „ele sunt acolo, pe frământate file,
trăind o viaţă a lor, produse ale unui geniu poetic
mai fertil decât ştia propria conştiinţă de sine”
(Creţia 1998: 17). 

Pentru felul lui Petru Creţia de a-l înţelege pe
Eminescu şi pentru acest alt Eminescu, elocventă
este descrierea manuscriselor: „Aceste hârtii ale
lui Eminescu conţin de toate: poezii, fragmente de
poezii, versuri răzleţe, piese de teatru, adesea sub
formă de fragmente sau de proiecte, texte în proză
care pot fi proze literare, fragmente de teatru în
proză, ciorne de articole politice, cronici

dramatice, note de curs, de lectură, excerpte,
conspecte, rezumate, transcrieri, traduceri, ciorne
de scrisori expediate, scrisori neexpediate,
însemnări filozofice, istorice, lingvistice,
filologice, ştiinţifice, aforisme, liste bibliografice,
însemnări intime de cele mai diferite (orare, liste,
mici contabilităţi personale, jocuri, note de
spălătorie). Manuscrisele lui Eminescu, nu trebuie
să uităm niciodată asta, au un caracter strict
personal, nu sunt destinate nici unui ochi străin şi,
ca atare, beneficiază de dreptul oricui la a nota ce
vrea şi cum vrea. A spune că sunt o nebuloasă, un
haos sau un labirint este a exprima punctul de
vedere al unui intrus care urmăreşte ceva: editarea
ordonată a unei opere literare geniale care altfel ar
rămâne aşa cum a fost aşternută pe hârtie, după
nişte rosturi pe care scriitorul le ştia şi intrusul este
obligat să le descopere. Cât şi cum poate. Oricum,
este o fericire că Eminescu a păstrat aproape tot ce
a scris. Cât despre legitimitatea intrusului,
Dumnezeu să ne judece” (Creţia 1998: 34).

Or, de aici decurge şi o încercare de
aproximare asupra felului cum scris Eminescu.
Spune Petru Creţia: „Dacă ne referim numai la
partea creativă a scrisului său putem afirma că
proceda în două chipuri distincte. La nivelul
originar, al trecerii de la sensibilul amorf către
expresie şi formă, scria extensiv, acoperea
năvalnic şi neîngrădit câmpuri cât mai întinse,
până la orizont, într-o violentă şi aparent
inexhaustibilă expansiune. Nu părea  să caute sau
să şovăie vreodată. 

Celălalt chip, intensiv, ardent şi el, dar ca o
asceză, consta în reluarea unuia şi aceluiaşi tipar
expresiv, a unuia şi aceluiaşi motiv, şi în rescrierea
lui încă o dată şi încă o dată, până la forme tot mai
stăpânite şi tot mai decantate. Dar stăruinţa e atât
de mare şi acest mode de a opera devine, ca şi
celălalt, extensiv, actul de asceză se propagă într-o
serie teoretic infinită, rigoarea se retraduce în
belşug şi superfluenţă. Ce a rămas în acea ladă este
sedimentul acestui dublul fel de a fi, de a fi scriind,
destinat parcă unei vieţi fără capăt, dar mărginit de
soartă la atât şi nu mai mult cuprins” (Creţia 1998:
35). Petru Creţia are plăcerea descrierii,
enumerării, detalierii: „Totul într-o vie, impacientă
dezordine, scris pe ce hârtie era la îndemână.
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Cerneluri negre, cafenii, violete, mai rar roşii,
aşternute cu peniţe de toată mâna în şiruri mai
mult mărunte şi strânse, suprascrise ori adăugite
cu tot felul de creioane […]” (Creţia 1998: 35).
Fascinat de scrisul eminescian, de drama
scriitorului, Petru Creţia vorbeşte despre „O lume
a lui, personală, secretă, destinată unei experienţe
solitare. Plină de fulguraţii şi de umbre, de
străbateri uluitoare şi de ciudate fracturi şi
stagnări, de stăruinţe şi renaşteri a căror lege
interioară uneori se lasă regândită, alteori nu. Un
labirint de miraje, ecouri, oglinzi, de uitări şi de
anamneze, de masive construcţii şi de paragini, înc
are şi-au lăsau urmele şi clipele şi eonii, şi timpul
din lume şi celălalt. // Încă din primii ani ai acestui
secol o bună parte din vieţile câtorva dintre noi s-
au petrecut în preajma acestor manuscrise, cum
altele ca ele pe lume nu mai sunt” (Creţia 1998:
36).

Aşa înţelegem că e posibil un alt final al
Luceafărului, pe care Petru Creţia îl şi citează (a se
vedea Creţia 1998: 135), aşa înţelegem opţiunea
lui Creţia referitoare la posibila intervenţie a lui
Maiorescu în eliminarea strofelor cunoscute din
discursul Demiurgului (a se vedea Creţia 1998:
129). În fine, punctul de vedere lui de vedere este
că „un maxim de texte poetice eminesciene trebuie
scoase din statutul de etape conducând la o formă
finală şi publicate cu statut autonom” (Creţia
1998: 55). De aici seria de poeme din
„Manuscriptum”, care ar putea fi citite „exclusiv
pentru frumuseţea lor”; din nefericire, n-au intrat
în circulaţie publică, iar ecourile, constată acum
Petru Creţia, „au fost ca şi nule” (Creţia 1998: 60).
Eminescu „scria cu fervoare, sub diferite titluri, în
diferite direcţii lirice sau narative în cadrul
aceluiaşi poem” (Creţia 1998: 61) şi tocmai de
aceea aceste secvenţe lirice pot fi citite ca unităţi
de sine stătătoare. Şi, prin urmare, după ce îşi
asumă pedepsele ultime („Sunt gata, spune el, să
susţin, pe rugurile pe care au fost arşi filologii
eretici şi apostaţi […] – Creţia 1998: 61),
conchide: „Avem deci dreptul şi, imperioasă,
datoria, altfel pierderea ar fi prea mare, să
desluşim noi structuri latente, să asamblăm şi să
organizăm” (Creţia 1998: 63). 

Concluzia lui Petru Creţia? „La fel de

îmbelşugat ca Victor Hugo în inspiraţie şi în
îndeplinire, a fost mai auster decât Mallarmé,
alunecând în abisul unor decantări fără soroc. Cum
oare ar fi arătat volumul lui de poezii publicat de
el însuşi? Cu neputinţă de ştiut, dar am putea avea
mari temeri. Trăind mulţi ani în preajma operei
sale, am ajuns să mă conving de două lucruri. Că
nici o redactare nu i se părea definitivă şi că, din ce
a aşternut în scris în chip spontan, nu-l mai
interesa cu vremea decât foarte puţin, până la a nu-
şi mai aduce aminte, ca pierdut într-un labirint. Să
fi trăit un veac, e greu de nădăjduit că şi-ar fi
publicat opera şi uşor de crezut că ar fi sărăcit-o de
mari biruinţe ale verbului poetic” (Creţia 1998:
260). Mai mult: „Cum mulţi oameni cu bună
judecată au înţeles, Eminescu este un poet dificil:
nu prin adâncimea ideilor, cât prin densitatea
expresiei, a imaginilor şi prin vraja pe care o
produce melodia versurilor şi vraja sa personală
care nu arareori te fură de la sens”. De aici, din
felul acesta de a înţelege lucrurile, decurge noua
viziune a lui Petru Creţia asupra poetului. Aşa s-ar
justifica şi o „citire” a poeziei lui prin
modernizarea metodelor, invocaţi fiind Maurois,
Bachelard, J.-P. Richard (Cf. Creţia 1998: 220),
citire, interpretare pe care o propune el însuşi de
câteva ori. Exemplară chiar în acest volum
interpretarea, atât de succintă, în fond, făcută de el
însuşi poemului Memento Mori.
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Pe măsură ce se extinde spiritul globalizant al
epocii, apar şi unele reacţii menite a proteja, pe cât
posibil, valorile definitorii ale fiecărei comunităţi.
Sunt reacţii articulate la nivelul comunităţilor înseşi,
dar şi reacţii produse în sânul unor organisme inter-
naţionale, după ce s-a putut vedea, ici şi colo, că
anumite structuri, instituţii, sisteme de valori nu pot
fi bruscate excesiv fără a se isca dezechilibre încă
mai mari. Banca Mondială, între altele, a ajuns la
această concluzie, după ce voise, un întreg deceniu,
să impună soluţii pe care le socotea conforme cu
principiile ei, însă care se loveau de rezistenţa (nu
doar mută) a unor factori locali.

De curând, Consiliul Europei a iniţiat, sub titlul
Europa, un patrimoniu comun, o companie de
pregătire a vechiului continent pe linia amintită. La
a doua Reuniune a şefilor de stat şi de guvern,
proiectul în cauză a şi fost admis, urmând ca în sep-
tembrie a. c. lansarea lui să se facă în România,
declanșând astfel o serie de acţiuni convergente pe
tot continentul.

Ceremonia oficială de lansare a campaniei
Europa − un patrimoniu comun a avut loc la
Bucureşti, pe 10 septembrie 1999, patronată de
preşedintele României şi având între participanţi
miniştri (inclusiv premierul), parlamentari, special-
işti în domeniu, figuri de marcă ale ştiinţei, culturii,
artei. Faţă de retorica prospectivă, de care s-a abuzat
mereu, Andrei Pleşu recomanda cu acea ocazie un
demers recuperator, de mobilizare a memoriei pe
linia valorilor preconizate şi de dialog fecund între
culturi: „Daţi-ne o şansă de viitor şi vă vom da la
rândul nostru o parte din propriul vostru trecut!”

Cu eforturi greu de închipuit, dată fiind criza
prin care trecem, organizatorii au pus în operă un
complex de activităţi menite a stârni interesul

oaspeţilor, alături de curiozitatea marelui public.
Şedinţa solemnă de la Ateneul Român (11 septem-
brie), la care a asistat şi secretarul general al
Consiliului Europei, Walter Schwimmer, a fost un
bun prilej de a se vorbi despre asumarea trecutului,
răspunderea faţă de valori, diversitatea creaţiei,
memorie colectivă. Pledoaria pentru „o Europă cu
un patrimoniu comun, divers, unic şi indivizibil” a
prevalat, ca în alocuţiunea premierului şi în destule
alte luări de cuvânt, din care s-a putut desprinde
ideea că viitorul nu înseamnă numai prospectivă, ci
şi amintire, memorie, valori tezaurizate şi transmise
cu grijă noilor generaţii.

Cuvântările de la Ateneu au pus în lumină, pe
lângă polisemia noţiunii de patrimoniu, un întreg
program pentru anul care vine şi de perspectivă, ca
expresie a unei „culturi a dezvoltării”, sintagmă ce
merită să fie reţinută, ca element de program, alături
de „dimensiunea umană a patrimoniului”, de dia-
logul între culturi etc. Spaţiu familiar de întâlnire şi
convivialitate, patrimoniul european suscită un
interes multiplu, pe nivele, implicând structuri
suple, deschise, capabile de expansiune.

Reflecţii de acest tip, cu analize punctuale şi
unele referiri la relaţiile Est-Vest şi Nord-Sud, au
fost dezvoltate apoi la Sibiu (12-13 septembrie), în
cadrul unor manifestări complexe: referate, comu-
nicări, intervenţii, gazdă fiind Muzeul Bruckenthal,
împreună cu municipalitatea şi alte foruri locale.
Programul etapei ardelene a inclus şi popasuri la
Cristian, Sibiel, Cisnădie, Răşinari, localităţi de
interes istoric, unde oaspeţii au putut cunoaşte val-
ori de patrimoniu suscitând un sprijin mai activ din
partea forurilor de resort, inclusiv a celor europene.

Tema pusă în discuţie la Sibiu s-a ocupat de
Patrimoniu şi memorie: proiecte de convieţuire. Era
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totodată o temă de largă audienţă sub unghi istorico-
cultural şi una de perspectivă. Problema ce se pune
acum, tot mai insistent, este de a proteja valorile
ameninţate, dar şi de a stimula pe viitor funcţiile
previzibile ale patrimoniului, ca factor de
cunoaştere, educaţie, coeziune socială. Asemenea
idei urmează a fi adâncite în câteva acţiuni similare,
programate pentru anul viitor, ca şi într-un volum de
studii: Lieux de mémoire de l’Europe. Se întretaie
astfel câteva mari axe: evenimente majore de carac-
ter internaţional (festival cineastic al patrimoniului,
concurs de fotografii, premii pentru „peisaj” etc.);
proiecte transnaţionale în jurul unor teme (situri şi
monumente religioase, arte decorative, universităţi
etc.); proiecte regionale şi locale cu rost dinamiza-
tor pe linia patrimoniului. Noi reţele de cooperare în
Europa se vor închega astfel, sub egida organis-
melor de resort şi beneficiind anume de sprijinul
unei fundaţii menite a deservi „meseriile patrimoni-
ale”.

Un grup de reflecţie a făcut deja unele sugestii
cu privire la implicaţiile economice, standardele de
calitate, funcţia socială, solidarizantă, a patrimoniu-
lui, antamat sub unghiul inepuizabilei sale complex-
ităţi. Eseul lui Paul Ricoeur pe această temă
(Vulnérabilité de la mémoire) poate fi amintit con-
sensual, alături de o vastă literatură istorico-
antropologică.

O primă fasciculă din revista Patrimoine
européen a fost lansată, promoţional, cu aceeaşi
ocazie, având un editorial subscris de preşedintele
României, Emil Constantinescu, şi articole comple-
mentare (José Maria Ballester, I. Caramitru, Michel
Thomas-Penette, Daniel Théroud, Hermann
Arnhold etc.), menite a circumscrie cumva domeni-
ul însuşi.

Cât despre colocviul ca atare, el s-a desfăşurat în
mai multe seturi tematice, toate ocupându-se de pat-
rimoniu: deschidere şi perspective; urmele; memo-
ria; proiectul; transmisia; publicul şi cetăţeanul.
Setul ultim a avut un caracter mai aparte, de masă
rotundă, care a permis un anume dialog, condus de
Andor Horvat, între specialişti şi sală. Am participat
la el şi pot spune că interesul pentru chestiunile de
patrimoniu la ordinea zilei au produs o bună impre-
sie şi printre invitații străini.

O menţiune trebuie făcută în legătură cu
Subcomisia patrimoniului cultural a Adunării

Parlamentare a Consiliului Europei, organism care a
pus în discuţie, la Bucureşti, pe 11 septembrie, prob-
lema tezaurului României depus la Moscova în tim-
pul primei conflagraţii mondiale. Pe baza raportului
prezentat de vicepreşedintele acelui organism, Takis
Hadjidemetriou, se va întocmi un chestionar pe
această temă, spre a înlesni apoi luarea unei decizii.

După cum se vede, festivităţile de lansare a cam-
paniei Europa − un patrimoniu comun au prilejuit,
la un demisecol de la crearea Consiliului Europei,
dezbateri ample, menite a defini problematica mat-
rimonială în circumstanţele de azi, unele intervenţii
având un deschis caracter politic şi revendicativ.
Semnificaţia lor devine şi mai pregnantă dacă o
raportăm la complexul de iniţiative produse, în
ultimul timp, pe linia integrării europene. Se caută
astfel noi punţi între ansambluri etnoculturale ce
păreau să se opună ireductibil, deocamdată cu
mijloace materiale modeste şi fără posibilitatea de a
implica în dialog marele ansamblu geopolitic inter-
continental.

Dacia literară, X, 4(35), 1999; Mesagerul, Padova, 37,
nov.-dec. 1999, p. 25.
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„Mi-au trebuit aproape optzeci de ani/ Ca să
nasc şi să devin matrice/ Tuturor lucrurilor măreţe
ori mărunte,/ Să fiu lebădă şi licorn./ De abia azi
încep Sacrul,/ Sigur de fastul planetelor./ Fiecare
îşi întinde pajiştile/ Revărsînd iarbă cărnoasă/
Peste gleznele fecioarelor licăritoare/ Ce aleargă să
mă prindă în dansul/ Dat învăţătură în templu,
armonie cărnii/ Şi sufletului ce se întreabă cu
teama pe buze/ Unde sunt? Unde? Cînd piciorul
îmi slăbeşte/ Numai o clipă, clipă de presimţire
îmbeznată,/ Răsădindu-se deodată în nimeni,/ În
risipirea unui nor pe un cer de amiază./ Mergi şi
mergi de la origine/ Pînă la al tă origine,/ Pînă cînd
se despică lumina/ Şi prin crăpătură între o felie şi
alta de strălucire/ Te vezi” (6 august 2015); în
acest poem din masivul volum La marginea
focului extrem, „ultimul” Kiropol, poet român (şi)
de expresie franceză şi „primul”, cel din cărţile
tipărite în ţară, înaintea exilului din 1968, în
Spania, apoi, definitiv, la Paris, se întîlnesc sub
semnul sacrului, al trăirii şi ritualului acestuia,
pentru că, iată, lirica lui Miron Kiropol ilustrează,
în această ordine, foarte exact spusele Abatelui
Brémond care definea poezia drept o „rugăciune
profană”. Înainte de a oferi o viziune asupra
condiţiei umane şi a relaţiei fiinţei cu
transcendenţa, Miron Kiropol îşi explorează
propria biografie, calea urmată pentru ca simpla
viaţă să devină destin, iar tînărul poet din Jocul lui
Adam (1967), Schimbarea la Faţă (1968) şi
Rosarium (1969) să guste esenţele lirice ale arderii
în lumina şi dogoarea focului extrem; nu se
cuprinde între aceste repere doar istoria
configurării unei opere poetice, cît, mai degrabă
sau, mai bine, înainte de aceasta, suişul în om, cum
spune în 14 februarie 2015, în fapt, suişul omului

pînă la fructele coapte ale inimii sale; „cu inima
asta scriu pe cer, pe pămînt, la divina vamă”, scrie
Miron Kiropol în 6 iulie 2013: numai astfel este
mîntuirea omului şi poetului, iar fructele inimii
(inimă, coacere şi fruct sînt cuvinte foarte
frecvente în poemele cărţii) se culeg după ce vîntul
care bate acolo se va fi potolit, mirosul de frunze
arse se va fi risipit, iar vidul din inimă va fi fost
abolit. Pe această cale a suişului către inimă, fiinţa
poetului iese dintre faptele, emoţiile, stările,
sentimentele vieţii, ale vremii sale pentru a ajunge
la conştiinţa tragică a timpului, urmînd dicotomia
eminesciană dintr-un poem precum Trecut-au
anii...; La marginea focului extrem, cu toate textele
din sumar reluînd un calendar al zilelor dintre 7
iunie 2013 Şi 26 martie 2017, pare a fi un jurnal
liric unde fiecare zi din .acest răstimp dă titlul şi
fixează poemul ei. În fapt e o confruntare a vremii
omului cu timpul de dincolo: în timpul sacrului,
din vremea omului teluric, se ajunge „prin post şi
rugăciune”.

Poezia lui Miron Kiropol e un suiş, o călătorie
a altui Ulise, de la Geneză pînă în inima sa; fără a
folosi un lexic de amvon şi nici tonalitatea
psalmilor ori, mai mult, a troparelor, poemele celui
care e asemeni unui adînc foşnet de carte spun
povestea de dinainte şi de la venirea Fiului
Omului. Astfel, poeme precum 26 martie 2013, 31
martie 2013, 6 mai 2015 vorbesc despre taina
Facerii, sacralitatea fiind căutată de poet în chiar
textul originar de unde aceasta izvorăşte; în
Geneza Vechiului Testament: „La început a făcut
Dumnezeu cerul şi pămîntul. Şi pămîntul era fără
chip şi pustiu şi întuneric era deasupra pământului,
iar Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor”;
şi în poezia lui Miron Kiropol, într-o „variantă” cu
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mesaj explicit, transparent: „Selene fericită m-a
chemat/ Să mă viseze, mi-a dat inima ei zălog/ Şi
peste ochi mi-a aruncat/ Împodobite aripi./
Noaptea părea pierdută din natură,/ Lumina ei
însăşi o îneca./ Un duh poleit cu polen peste lume/
Şoptea din vis în vis./ Din fluxul apelor ancestrale/
Se ridicau, descreşteau bătăile inimii./ Filele unei
cărţi imense/ În ordinea fără greşeală/ Se întorceau
singure în cer”; dar şi într-o viziune care încifrează
referentul în „criptica zare” a unor vechi cuvinte:
„Vezi cum lumina a ţîşnit din zori/ Ca mîngîierea
peste subsuori./ Parcă trăieşti sau nu, eşti numai
fir/ Înconjurat de spini de trandafir./ Încă mai eşti
iubit de scrum de nor,/ De cerul peste ceruri
zburător,/ Încă pari viu deşi demult plecat,/ Duhuri
la cîntec te-au înaripat./ Departe fuge şarpele
sforar,/ Îi arde hoitul aruncat în var./ Cine-a visat
rămîne tot în vis,/ Îngenunchează inima-n trimis./
E-atîta pace dezvelită-n toi/ De plantă-mamă dînd
chemat altoi,/ Că nu respiri, cu mîna peste piept/
Ţinîndu-ţi suflul pitulat în palmă./ Cu şoaptele îţi
spui: Totul e drept,/ E viaţa un căuş de apă calmă./
Pe înger l-ai rugat să-ţi fie zid/ De apărare din
adînc de veacuri./ Poduri se-nalţă, porţile se-
nchid,/ Prin duhul plutitor adie leacuri./ E pasul ei
ce a visat că vine/ Sau paradisiacă o părere,/
Lacrimi surîzînd, se clatină în tine/ Fibrele ca sub
corzi arcuş ce piere./ Unde-ai trăit pînă acum?
Trăieşti/ Într-un pămînt ce s-a făcut ţărînă,/ Dar
înflorită, şopotind cu veşti/ De muguri care florile
îngînă./ Chiar aerul te reazimă cum stai/
Îmbălsămat de amintiri de mire,/ Criptică zarea
mişună alai/ De vechi cuvinte-n veşnică răpire./ Te
mistuie venirea lor pe lume,/ Nepotolită e
chemarea lor,/ Punţi peste punţi de astru rotitor,/
Stea după stea aflînd în ele nume” (26 martie
2015). După ce „duhul plutitor” va fi creat lumea,
din cripticele zări paradisiace e izgonit omul care,
rătăcind prin pustie, se tînguie „fără să ştiu de ce
rătăcesc” prin „masivul plictis”, pierde memoria
locului unde „mi se pare că am venit la viaţă” şi
spre redobîndirea căruia „drumul e gloduros şi
abrupt”, cum spune aedul de azi în 7 iunie 2013, 18
iunie 2013, 9 iulie 2013, 16 iulie 2013, 26 martie
2015: acolo, în nisipul şi pietrele pustiei, omul,
între anatemă şi binecuvîntare, învaţă ce sînt
căinţa, virtutea iertării, rugăciunea, tîlcul patimilor,

află înţelesul lui a-fi-în-viaţă-ne-fiind, căutînd
„credinţa fiecărei zile” în „loc lacom de
rugăciune”, în faţa altarului, aşteptînd, în sunetul
clopotelor, venirea „unei nicicînd îndoliate
frumuseţi”, încercînd să scape de singurătate „la
părinţii greci”, văzînd scara lui Iacob fără a-i putea
urca treptele, îndepărtînd pedeapsa ispitei cu
blesteme ce vin, de peste timp, din orizontul mito-
poetic românesc („– Du-te pe pustii, arde-te-ar
focul/ în gâtlejul şarpelui,/ Să nu mai poată
nicicînd/ Să-i vomeze venin limba”), ascultînd
sunetul buciumului care „pipăie eterul”: poezia lui
Miron Kiropol fixează agonia celor izgoniţi din
cer, „jupuiţi şi umpluţi cu paie”, voci care
„mugesc, urlă, chiuie, latră”, chemînd părinţii
pentru a-i vindeca de vină, într-un ritual al căinţei
şi rugăciunii iertării: „Repede s-au adunat lumile
pentru a se stinge,/ Dar cea ce e foc se arată cu
blândeţe/ Şi cel făcut cenuşă cîntă/ Şi cade în
genunchi înaintea porţilor./ E primit de străji
înveşmînt de sărbătoare,/ De lumina arzînd în alb
trup/ Aşezat între scut şi sabie./ I se varsă pe mîini
sîngele mielului/ Care îl curăţeşte de coşmar./ Aşa
e ritualul cu flăcări peste ochi,/ Aşa e gîndul oferit
uitării./ Năluca fuge aruncată în drojdia pîngăririi./
Să vină chipul tău să ia din mine/ Pământul şi să-l
vestească la cer./ Să vină cel care nu mi-a fost tată
în adevăr,/ Să se roage de pămînt ca să-l ierte./ Să
vină cea care nu mi-a fost mamă în adevăr/ Şi mi-
a dat viaţă pe mormîntul pămîntului ,/ Să vină să
ne vindece de vină” (1 ianuarie 2014).

În „libertatea viziunii poetice”, cu „mitice
năluciri hölderliene”, cum spune Gheorghe
Grigurcu în Prefaţa volumului La marginea focului
extrem, Miron Kiropol asociază paradisul pierdut
cu pîntecul Mamei şi pruncul de dinainte de
naştere, de izgonirea din Rai, adică, în sensul celor
mărturisite în Evanghelia după Matei („De nu vă
veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, cu nici un
chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor”) şi al
tînguirii Mumei lui Lucian Blaga din Cruciada
copiilor: „De ce l-am născut? De ce nu l-am purtat
întotdeauna în mine? În lumea pîntecului unde nu
sunt boale, unde-i cald fără soare, unde copilul
creşte fără să mănînce, unde totdeauna se joacă şi
niciodată nu plânge”. În această perspectivă, poetul
scrie despre amintirile prenatale, pe cînd „tuna şi
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fulgera în carnea mamei” (15 martie 2015),
evocînd înfruptarea „din cornul abundenţei” şi
frumuseţea „de dinainte de a fi fost născut”, dar şi
vina de a fi fost, acolo şi atunci, „numit cu numele
păcatului”. În sfîrşit, în vremea venirii Fiului
Omului, poetul se aşază printre mesenii de la nunta
din Cana Galileii, primind paharul cu „apa
schimbată în vin” (10 ianuarie 2014) şi vede
învierea lui Lazăr, dar, mai ales, jertfa christică pe
treptele casei sfinte, ale bisericii: „Trecînd prin faţa
casei tale sfinte/ Pe trepte am văzut morminte./
Călcam peste ele urcînd spre unde-am fost/ Doar în
vedenie inimii un rost./ Cîtă durere izbucnind
bucuroasă/ Că drumul e acelaşi către casă./ Uşa e
aceeaşi, zăvorîtă./ Clanţa n-o ating, dar se încruntă./
Cui să-i vorbesc? Zidului despicat/ Prin care îngeri
plîngînd s-au arătat./ Luminii ce ar vrea să mă
apuce/ Cu dinţii şi să-mi dea oţet pe cruce” (11 iulie
2013). În orizontul aceleiaşi libertăţi a viziunii
poetice, Miron Kiropol uneşte vremea cu timpul pe
reţelele subterane unde nefiinţa morţilor comunică,
se identifică în fiinţa celor vii; sînt foarte multe
poeme care susţin această temă dominantă: rîsul de
copil care înoată „pe apa morţilor, pe apa viilor” (6
iulie 2013), cutremurata implorare a celor
„reflectaţi de moarte”, iluminîndu-se în jurămîntul
„Jură pe oasele străbunilor/ Că eşti măduva lor” (9
iulie 2013), la masă se aşază „călători prin lumea
cealaltă” (10 ianuarie 2014), iar degetele scribului
au „suflul lumii de dincolo” (19 decembrie 2014),
ultimele şoapte ale inimii sînt „auzite numai de
aceste aripi care aparţin celui mort” (23 decembrie
2014), sugaciul creşte din cenuşa sufletului inimii
(26 decembrie 2014), textele poetului provin „de
sub pămînt, din rădăcini, din lumea de apoi” (2
ianuarie 2015) , în casă stă de vorbă „cu duşii de pe
lume” (19 aprilie 2015), întîlnirea cu lumea
cealaltă e în bucurie (24 aprilie 2015), omul rămîne
„între viaţă veşnică şi moarte veşnică” (30 ianuarie
2017): între cosmic şi teluric, cer şi subpămînt,
împreunate, în întunericul care, iată e „locul cel mai
luminos”, se face un transfer de suflete: „Căci eu
mai sunt chiar dacă nu mai sunt./ Îţi vin în vis
podoabă pe mormînt./ Cu braţele întinse în nimic/
Adun alchimic trup din cerul mic,/ Şi vine cerul
mare peste el/ În trup să-mi bage sufletul din altul/
Ce nu-i născut din carne şi la fel/ Cu mine se arată

sub înaltul/ Din amîndouă cerurile, sapă/ Steaua ta-
n mine loc purtat de apă/ Sau numai un duh vechi
s-a arătat/ O clipă peste lutul spulberat./ Şi n-am
ştiut să-i fiu duhul carnal/ Ce mă voia cu sinea lui
ca mal./ Doamne nu mă lăsa, i-am strigat, viu/ Cu
mine sunt un cactus din pustiu./ Cu tine sunt pe
cînd cu mîna treci/ Pe chipul meu surîsul cel de
veci./ Din cîte chipuri am văzut/ Niciunul nu era
viu./ Mă întrebam de ce au venit pe lume/ Aşa, nici
moarte, nici vii./ Îşi dădeau un nume/ Pe care îl
uitau repede./ Îşi făceau semne de laudă/ Ca de sub
pămînt./ Acesta e omul nou, mi s-a spus,/ Cel mai
viu dintre toţi morţii” (26 iunie 2015).

Epopeea lui Cain rătăcind în pustie – şi nu
întîmplător, de cîteva ori, poetul repetă
„deschiderea” vechiului aed din Iliada, „Cîntă
zeiţă...” –, se însoţeşte cu foşnetul cărţilor, într-o
fermecătoare intertextualitate; multe poeme se
scriu după... Rilke, Supervielle, Apollinaire, Yeats,
Borges, fixînd nu doar un „jurnal al lecturilor”
poetului, ci, mai ales, o viziune deconstructivistă:
cuvîntul iese din cuvînt, scrie Miron Kiropol,
structurînd două nivele ale intertextualităţii. Primul
este cel al poemelor după..., unde preia emoţii,
stări, teme, figuri lirice şi (re)compune cu acestea o
lume a sa, zămislind omul „pentru a fi legendă” ori
„muzică”, aşa cum scrie în 4 ianuarie 2015 şi 14
ianuarie 2015. La al doilea nivel al
intertextualităţii, al sugestiei şi simbolului sînt
textele sacre din Vechiul şi Noul Testament, din
care lirismul lui Miron Kiropol extrage multe
esenţe, trăiri, concepte, dar şi ritualul regăsirii de
sine în viaţă şi moarte, deopotrivă; poezia sa
esenţializează lacrima şi abstractizează moartea,
emoţiile trecînd, în poem, prin filtrul conceptului:
sînt cuvinte ale inimii, „însufleţite” de fantasmele
Radmilei, Alionei şi „doamnei bibliotecare”, din
vremea omului, de departe, de altundeva şi cuvinte
„ieşite din atanor”, pe care alchimistul le numeşte
cuvinte suprafireşti.

Purtîndu-şi viaţa/ moartea „Din celest în celest,
din pămîntesc în pământesc/ Şi dureros rătăcind
prin lumi intermediare”, Miron Kiropol este unul
dintre cei mai importanţi poeţi, pe care lumea
literaturii noastre de azi trebuie să-l (re)descopere.
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Marţi 1 / 13 decemvrie. Sculat la 5½. Cu tot cerul
senin, termometrul la această oră matinală, +2º R.
Ceai. Corecturi Socec.

Joi 3 / 15 decemvrie. Dimineaţa la 8½ ore,
termometru – 2½º R. Cer senin, soare. Ieri, la cursul
universitar despre Mill, mai multă lume de oricînd
vreodată. Şi podiul de pe catedră, lîngă mine şi spatele
între catedră şi bănci, ticsit de auditori în picioare.

Telegramă
D-sale onor. general Vlădescu,
şeful Casei Militare a majestăţii sale regelui

la palat.
D-le general,
Am onoare a vă ruga să binevoiţi a solicita de la

maiestatea sa regele o audienţă în care să pot prezenta
maiestăţii sale respectuoasele mele omagii.

Primiţi, vă rog, d-le general, încredinţarea înaltei
mele stime.

T. Maiorescu
Str. Mercur, 1

Vineri 4 / 16 decemvrie 1898. Dimineaţa la 7 ore,
+3º R. La 12 ore, tras la sorţi, m-am dus cu
reprezentanţa senatului pentru lectura adresei la palat.
Regele, pe estrada tronului, prinţul Ferdinand, sosind
cu regele, s-a pus să stea printre senatori. Era şi Iorgu
Cantacuzin cu mine, tras şi el la sorţi. Carp n-a venit.
După adresă şi răspuns, regele a vorbit cu fiecare
senator prezent. Şi Ferdinand cu mulţi. Ferdinand şi
regele roşii şi sănătoşi la faţă. Contrast cu E. Stătescu,
a cărui faţă era bolnăvicios galbenă ceara. Ferdinand
m-a întrebat nemţeşte cînd apare volumul 3 al Istoriei
mele parlamentare.

Astăzi, de la 6-8½ (!), audienţă la rege. Vezi
paginele următoare.

Regele, prieteneşte amabil, ca totdeauna cu mine
de vro 3-4 ani, a început şi a ţinut toată vorba
nemţeşte.1

El2 a început prin a mulţumi pentru telegrama pe
care i-am trimis-o, ca de obicei, în această vară din
„mare depărtare”.

Eu. Da, din Ems şi apoi din Engadin. În Ems,
doamnele Ignatieff şi Skariatine spre a o familiariza
pe domnişoara Ignatieff cu lesniciosul dialect nordic,
Fritz Reuter – Bomboane ca paşa3 în Constantinopol.

Rege. Am cunoscut-o pe contesa Ignatieff cu 30 de
ani înainte – o femeie atrăgătoare. Însă acum m-am
interesat la Petersburg de Ignatieff. El este
actualmente complet uitat. 

Eu. Poate că s-a retras din cauza chestiunii marelui
duce Mihail cu fiica sa – că doamnele ruse sînt plăcute
subliniază şi Bismarck în ale sale proaspăt apărute
Gedanken. 

Rege. O mare dezamăgire aceste două volume.
Aşa de meschine. Şi nici măcar nu i-ar fi fost necesar.
El rămîne la fel de mare şi fără ele. Vorbesc cu
dumneavoastră aşa despre el. Cu germanii nu aş face-
o, căci e aşa de puternic ancorat între graniţele lor. În
această carte, Bismarck contestă un loc din
însemnările mele, nu ar fi fost vreun consiliu
ministerial despre candidatul Leopold von
Hohenzollern. De altminteri, nu o spun eu, ci citez o
scrisoare a tatălui meu, care o spune. Şi consiliul
ministerial a avut loc, la solicitarea lui Bismarck. 

Au fost de faţă regele, prinţul moştenitor, prinţul
Anton von Hohenzollern, Bismarck, Schleinitz,
Moltke, Roon, Delbrück (?), Thiele. Regele ar fi
trebuit să decidă, dar el spuse în cele din urmă (după
ce Bismarck s-a pronunţat pentru acceptare, dar
Schleinitz împotrivă, pentru că un Hohenzollern nu ar
avea voie să accepte un tron prin rezoluţii, la care o
dinastie precum cea carlistă ar trebui să ridice
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pretenţii) că ar trebui să „se gîndească pînă
dimineaţă”. Aşa s-a consemnat în procesul verbal.
Regele a spus în ziua următoare că nu vrea şi nici nu
poate să poruncească unui Hohenzollern să accepte
sau să refuze. El lasă chestiunea pe seama acestuia.
După care s-a respins. Bismarck trimise însă pe
Lothar Bucher în Spania, la mareşalul Prim (întreaga
chestiune a început mai devreme, deja în 1869) mereu
cu mijlocirea lui Bismarck, cu o primă vizită a
trimisului spaniol Salazar, cel care a făcut, prin
prezentarea personală a trimisului prusac von Werther
(din München) pe o alee în Weilburg, prima ofertă
pentru consolidarea tronului lui Leopold von
Hohenzollern, în numele „Republicii Iberice”, dar
acesta a refuzat, căci el era căsătorit cu Portugalia, şi
nu putea accepta să uzurpe împotriva Portugaliei.

A urmat apoi un al doilea consiliu de coroană
(consiliu ministerial, regele însuşi era confuz asupra
acestei distincţii)4, la care, din cauza dificultăţilor
iberice ale lui Leopold, prinţul Anton l-a adus din
Paris pe cel de al treilea fiu, Fritz, după cercetări
telegrafice în Florenţa şi Paris – se afla în călătorie –
Întrebat, acesta explică a doua oară consiliului de
coroană că nu s-ar urca bucuros pe tronul spaniol, dar
dacă regele i-o porunceşte, fireşte că va consimţi. La
care, regele: „O astfel de poruncă nu voi da niciodată;
rămîne o chestiune de decizie proprie şi liberă a
dumneavoastră”. La care, prinţul Friedrich: Atunci
spun nu. Astfel, chestiunea a căzut a doua oară. La
părăsirea salonului conferinţei în salonul alăturat,
unde se găsea adjutantul etc., prinţul moştenitor îi zise
prinţului Fritz cu tonul ridicat şi supărat: „Atunci vei
rămîne pentru totdeauna un căpitan prusac flămînd”,
la care prinţul Fritz îi răspunse pe acelaşi ton: „Mai
bine sînt un căpitan prusac flămînd decît un flămînd
rege al Spaniei”. 

Seara, Bismarck insistă a treia oară şi, întrucît
spaniolii renunţară la „iberic”, Leopold acceptă în
sfîrşit. Acum urmă ameninţarea franceză, agentul
nostru diplomatic la Paris, Jean Strat, călători urgent la
Sigmaringen, unde îi arătă principelui Anton că, prin
aceasta, influenţa franceză va duce la căderea prinţului
Carol în România. (Republica lui Candiano-Popescu
de la Ploieşti)5, aşa că prinţul Anton cedă, chestiunea
era aşa de urgentă, încît nici măcar nu mai aşteptă
sosirea absentului prinţ Leopold, ci spuse el, principele
Anton semnă renunţarea la tronul spaniol, i-o predă lui
Strat, care o aduse grabnic la Paris, la care se făcu
acolo pace pentru o zi, porunca lui Olliver.  

Cînd primi Bismarck telegrama cu renunţarea, o
mototoli şi o aruncă pe duşumea. A fost aşadar
acţiunea de stat a lui Bismarck, şi nu interese de
familie a Hohenzollernilor-Sigmaringen, care doreau
să aibă regi pe tron, aşa cum scrie Sybel în a sa
Iberischen Geschichte, contestînd perspectiva mai
corectă din actele de arhivă, din care – după intenţia
lui Bismarck de a produce legende – războiul
provocat de Franţa la 1870 apărea drept nemotivat-
îndrăzneţ din cauza acestui neadevăr intenţionat,
despre care Leopold von Hohenzollern se plînse
actualului împărat german, Wilhelm II, care a anulat
premiul Academiei pentru opera istorică a lui Sybel.  

Şi profesorul de istorie Oncken din Giessen, pe
care l-am văzut în vara trecută la fratele meu Leopold
în Weilburg şi care, la îndemnul meu, a obţinut de la
Leopold aprobarea de a cerceta în arhiva familiei
noastre, totuşi fără permisiunea de a copia direct ori
cuvînt cu cuvînt, dar totuşi de a putea afla prin ea
adevărul autentic, a scris mai tîrziu în cartea sa de
istorie totuşi că candidatura spaniolă a lui Leopold a
fost o chestiune a familiei Hohenzollern-Sigmaringen.
Oncken mi-a trimis apoi cele 2 volume ale sale, eu
însă nu i-am răspuns. Cînd însă prinţul moştenitor de
Anhalt a fost în Sinaia, m-a întrebat dacă am primit
coletul lui Oncken, căci Oncken s-a mirat că nu am
reacţionat. I-am spus prinţului moştenitor că am
primit volumele, dar că nu i-am răspuns intenţionat lui
Ocken, căci a scris în cunoştinţă de cauză împotriva
adevărului, iar el – prinţul moştenitor – ar putea să i-
o comunice ocazional lui Oncken. După aceea, am
primit de la Oncken o disperată scrisoare de scuze, în
care îmi dezvăluia că pasajul respectiv i-a fost dictat
textual din Berlin. (N. B. – Bismarck trăia, la Externe
era Hohenlohe şi Bülow, care voiau să menajeze pe
Bismarck şi să-şi menţie legenda, cum o dorea
Bismarck)6. – Şi atunci cînd am început să-mi public
memoriile, Marschall şi-a exprimat din Serviciul de
Externe în Berlin marea nelinişte în legătură cu
această publicare”.7

Pînă8 aici, regele despre Bismarck şi candidatura
Spaniei. 

Apoi despre noi, i-am arătat mirarea că nu l-a
informat bine Sturdza asupra celor 2 acte din Sibiu, pe
care le-a cetit Take Ionescu în Cameră şi care sînt
amîndouă autentice, al doilea fiind rezumat de Jancso
Benedeck, şi regele zicînd că acesta e un profesor, i-
am spus că e însă anume trecut în anuarul oficial al
guvernului ungar ca „detaşat în serviciul prezidenţei
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de consiliu” (ca şi Sihleanu la noi, de la universitate,
la Ministerul Cultelor). – Dar poate regele se făcea
numai că nu ştie.

Am arătat regelui cum mă atacă Sturdza în Wiener
politische Schriften ale lui Kleser, zicînd că procura
mea e „falsificată”9, că eu însă nu-i răspund (deşi pot
avea relaţii cu ziarele germane), fiindcă nu e
convenabil să se certe 2 români înaintea străinilor, dar
că domnul Sturdza pune10 sentimentul11 decenţei la o
probă aspră. Acest mod actual de a fi al domnului
Sturdza a scos la iveală o indignare în spirite, care
depăşeşte cu mult graniţele obişnuite. O parte dintre ei
s-au mirat de maiestatea voastră, nu s-a înţeles ce
talisman are domnul Sturdza dacă maiestatea voastră îl
păstraţi, în ciuda erorilor sale. Căci maiestatea voastră
sînteţi acum atotputernic; la noi, corpul electoral este
incapabil să indice o guvernare; el este mereu
ministerial şi maiestatea voastră numiţi miniştrii.

Rege. Dar eu trebuie să apăr forma constituţională
şi, de vreme ce Sturdza are majoritatea, nu pot să-l
destitui aşa, dintr-odată. L-am însărcinat pe domnul
Carp (şi i-am spus şi generalului Manu la o audienţă
extraordinară că eu am fost cel care l-am însărcinat pe
domnul Carp să se înţeleagă cu domnul Catargi12,
Manu fu de părere că vechii conservatori sînt singurii
însărcinaţi să formeze un guvern, la care i-am spus:
Nu, nu veţi forma un guvern fără Carp.13

Dumneavoastră spuneţi că eu am încercat, dar
generalul Manu ne-a lovit cu o măciucă între picioare.

Eu14. Generalul Manu nu are o importanţă atît de
mare în propriul partid.

Rege. Însă totuşi printre vechii conservatori.
Eu15. Tocmai printre vechii conservatori nu are.

Domnul N. Filipescu, T. Ionescu, Panu nu îl doresc.
Rege. Dar domnul Catargi şi domnul Cantacuzin îl

ascultă.
Eu16. Este oare interesul maiestăţii voastre ca

partidele să fie atît de unite şi atît de puternice. Nu
cred. 

Regele (surîzînd)17. Nici eu.
Eu18. Aşadar, conservatorii nu trebuie să fie cu noi,

căci partidul ar fi astfel prea puternic alături de mult
prea slăbiţii liberali, doar dacă aceştia nu se vor întări
din nou în opoziţie. 

Regele19. În opoziţie nu se vor întări cu atît mai
mult. Căci, de exemplu, bărbaţii lor cei mai capabili
sînt Lascăr şi Costinescu. Însă Costinescu m-a sfătuit
la ultima lui audienţă să-l chem pe Stătescu în fruntea
guvernului! Asta arată prea puţină înţelepciune; căci

Stătescu este bolnăvicios dar şi fără cunoaşterea
politicii europene. Dintre liberali, numai Sturdza este
dotat cu aceste cunoştinţe.

Eu20. Desigur. Ei nu pot decît să fie cu Sturdza ori
să cadă cu el. Dar pe cine pregătim pentru viitor.
Vreun Brătianu? Beldiman?

Regele21. Beldiman nu ştie nici pe departe destule
(despre Brătieni a tăcut)22. În orice caz, trebuie să am
un pretext constituţional. Trebuie să avem răbdare. În
8 luni, cînd va expira mandatul parlamentar actual, va
veni din nou vremea, cînd coroana va avea de
examinat cine va merita încrederea ţării la noile
alegeri. Sau poate că va interveni vreun incident, de
exemplu o agitaţie de stradă din cauza mitropolitului
Ghenadie. Atunci voi putea spune, fără Sturdza: eu
am arbitrat cu mari eforturi situaţia de acum 2 ani;
dumneavoastră aţi iscat scandalul după cuvîntarea din
Craiova; aşa nu merge. (Foarte curios). A mai zis între
altele23: Pentru liberali ar fi un noroc dacă ar veni la
conducere, de exemplu, domnul Carp cu Lascăr,
Costinescu.

Eu24. Da, dar pentru asta e prea tîrziu, domnul
Carp este un boier.25

Sîmbătă26 5 / 17 decemvrie 1898. Dimineaţa la 7½
ore -5½° R. Frig mare, de şi soare.

În Cameră, discuţia adresei ridicul terminată. Afară
de un discurs al aurelianistului Aslan din Galaţi contra
lui Sturdza, toţi ceilalţi (şi Delavrancea şi Cămărăşescu
al nostru) s-au retras de la cuvînt, Fleva nici n-a fost, şi
lupta a încetat din lipsa combatanţilor27, în mod
nemaipomenit. S-a votat adresa cu 96 voturi contra 33
şi abţinerea lui Djuvara, Stelian şi a altor 3.
Marghiloman e încă absent, la Paris. 

Luni 7 / 19 decemvrie. Sculat la 6. Scris jurnalul.
La soare dinineaţa, –1½° R. Ieri la universitate prima
şedinţă a noului senat universitar. 

Telegramă
Avocat Florian

Bucureşti
Strada Olimp 72.

Rog binevoiţi a trece mîine dimineaţă între 9 şi 11
ore la mine strada Mercur.

Maiorescu

Bogdan, noul decan al Facultăţii de Litere, la mine
de la 10-11¾, îmi spune, între altele, că, pentru a fi
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gata la expoziţia de la Paris din 1900, guvernul a
proiectat publicarea Istorii române (cam de 700
pagini), în româneşte, franţuzeşte şi nemţeşte, cu
următorii autori, angajaţi a 2000 franci, să termine
manuscriptul român pînă în vara 1899. 

Onciu – Istoria română pînă pe la fondarea
principatelor.

Iorga, pînă la 1710
Xenopol, de aici pînă la Tudor Vladimirescu
Colescu-Vartic (fleacul de redactor pasionat de la

„Voinţa naţională”), de la 1821-1898.
Bogdan: instituţiunile române
Bianu – literatura română modernă.

Onciu, Iorga şi Bogdan au cerut să revadă mai întîi
partea modernă a lui Colescu-Vartic. S-a împotrivit
Xenopol şi s-a refuzat. Atunci au cerut ei să iscălească
cel puţin Sturdza şi să ia răspunderea. S-a refuzat şi a
rămas numai ca fiecare să subscrie partea sa de
lucrare şi să ia răspunderea numai pentru aceasta. 

Noua infamie a lui Sturdza pentru a face istoria să
mintă.28

Note:
1. Aici se încheie textul în limba română în manuscris.
2. De aici textul continuă în limba germană în manuscris.
3. Ultimele două cuvinte în limba română în manuscris.

Textul continuă în limba germană.
4. Paranteză în limba română în manuscris. Textul

continuă în limba germană.
5. Paranteză în limba română în manuscris. Textul

continuă în limba germană.
6. Paranteză în limba română în manuscris. Textul

continuă în limba germană.
7. Aici se încheie textul în limba germană în manuscris.
8. De aici, textul continuă în limba română în manuscris.
9. Cuvînt în limba germană în manuscris. Textul continuă

în limba română.
10. Aici se încheie textul în limba română în manuscris. 
11. De aici, textul continuă în limba germană în

manuscris.
12. Ultimele optsprezece cuvinte în limba franceză în

manuscris. Textul continuă în limba germană.
13. Ultima propoziţie în limba franceză în manuscris.

Textul continuă în limba germană.
14. Cuvînt în limba română în manuscris. Textul continuă

în limba germană.
15. Cuvînt în limba română în manuscris. Textul continuă

în limba germană.
16. Cuvînt în limba română în manuscris. Textul continuă

în limba germană.

17. Ultimele trei cuvinte în limba română în manuscris.
Textul continuă în limba germană.

18. Cuvînt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.

19. Cuvînt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.

20. Cuvînt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.

21. Cuvînt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.

22. Paranteză în limba română în manuscris. Textul
continuă în limba germană.

23. Ultimele şapte cuvinte în limba română în manuscris.
Textul continuă în limba germană.

24. Cuvînt în limba română în manuscris. Textul continuă
în limba germană.

25. Aici se încheie textul în limba germană în manuscris.
26. De aici, textul continuă în limba română în

manuscris.
27. Ultimele trei cuvinte în limba franceză în manuscris.

Textul continuă în limba română.
28. Propoziţie în limba franceză în manuscris. Textul

continuă în limba română.

JURNAL, Volumul IV: 1898. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere,
note, glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.
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„Născut, ca şi Oedip, cu picioarele strîmbe, într-o
uliţă lăturalnică din urbea Buzăului“, drept care parte
din pruncie şi-a petrecut-o stînd „despuiat într-un
hîrdău cu apă roşiatică, îmbibată cu coji de nuci verzi,
pînă ce m-am pomenit într-o bună zi că merg şi ţopăi
la fel ca toţi broscoii de seama mea“, viitorul actor şi
dramaturg va debuta artistic la nici 4 ani, cu „un rol
mut, fără tirade, dar plin de conţinut”. Acţiunea s-a
petrecut în compania unei scroafe (mamă a 12
purcei), care, îndurerată pînă peste poate de
înstrăinarea a două dintre progeniturile sale, prinsese
(cu cel puţin doi colţi) să-şi verse tot năduful pe
imprudentul ghemotoc, ce-o abordase, ca de obicei,
candid şi jovial. Doar prezenţa de spirit şi iuţeala de
topor ale unui vecin măcelar au făcut ca victima să se
mai poată totuşi confesa, şapte decenii mai tîrziu:

„Voi fi avut eu, poate, de-a lungul vieţii mele de
actor, accente impresionante în unele piese, dar
niciodată n-am îngrozit spectatorii prin jocul meu
realist, ca în clipa cînd «pantera» s-a repezit asupră-
mi. Şi de foarte multe ori, în cariera mea, am murit şi
înviat pe scenă, dar pe scena din curtea hanului, dacă
apucam să închid ochii, apoi i-aş fi închis atît de
natural, că nimeni pe lume – nici chiar Domnul din
ceruri – n-ar mai fi izbutit să mi-i deschidă… Asta ar
fi fost din cale afară: teatru naturalist“.

Se va convinge însă de îndată cît poate ţine un
„noroc porcesc“. Cel însemnat în catastife/lexicoane
(că tot avea, prin tată, şi rădăcini elene!) sub numele
de Gheorghe Constantin/ Constantinescu, cu
menţiunea naşterii la 14 iunie 1883 (lună şi an de
tristă amintire pentru debutul crizelor lui Eminescu),
va cunoaşte şi alte grele încercări:

„Dar ce fel de baftă e aceea, cînd la o vîrstă atît de
crudă, începi să simţi înţepătura lipsurilor: că laptele
de dimineaţă se tot împuţinează, că la prînz abia ţi se
unge farfuria – iar seara nici atît –, că alde taica dă tot
mai rar pe acasă, iar biata mamă îşi stăpîneşte anevoie
lacrimile, cînd te sărută pe obraz. Sărăcia e soră bună

cu gîlceava şi astfel nu-i de mirare că... coana
Fiţa, maică-mea – Dumnezeu s-o odihnească –
după o ceartă-n lege cu taica, ca să nu mai văd
şi să aud, mă trimise la Merei, în sat, să
robotesc pe la neamuri. N-am mai văzut şi
auzit, ce-i drept, dar de înţeles, am înţeles...“.

Ei, şi dacă tot am înţeles şi noi cum a pornit
prin viaţă năzbîtiosul măscărici şi mîzgălici1, să
consemnăm sumar: şcoală primară la
Glodeanu-Siliştea (la multe zvîrlituri de băţ de
tîrgul cu covrigi în coadă), apoi elev în
Bucureşti, unde, după ceva peregrinări cu biata
mamă, o soră şi un frăţior, prin tot soiul de
cocioabe, din varii mahalale, ajunge licean la
„Gh. Lazăr”, avînd coleg de bancă (şi de
hălăduieli non-conformiste), în toţi anii, pe
Dumitru Demetrescu-Buzău (viitor Urmuz),
„un pui de om de o rară originalitate, care a avut o
mare înrîurire asupra vieţii mele” (ca şi foamea, şi
frigul, ai cărei colţi i-a resimţit din plin, cu mult mai
nemilos înfipţi în zilele şi nopţile copilăriei şi
adolescenţei sale, decît caninii scroafei Vasilica!). 

Tentat iniţial de Litere şi Filosofie, continuă la
Drept (unde obţine şi licenţa), spre a sfîrşi apoteotic
în 1907, ca absolvent al clasei lui C. Nottara, la
Conservatorul ce-l urmase... gîndind că-i va sluji în
cariera din barou! Va străluci însă-n spectacolul de
absolvire cu Strigoii (H. Ibsen), ajungînd de-ndată
actor societar de clasa I la Teatrul Naţional din
Craiova, de unde anul următor revine-n Bucureşti, la
Naţionalul ce era condus pe-atunci (1908-1911) de
literatul francofon Pompiliu Eliade.

Şi anii au trecut... Căci vorba unei ziceri întoarsă
uneori pe toate părţile şi de eroul nostru: „Viaţa nu
ştie carte. Ea curge, curge...“. S-au perindat astfel şi
stagiuni, şi roluri, şi turnee, şi mulţi colegi/colege –
clipe de viaţă, clipe de teatru... A trecut şi marşul
plutonierului Gh. Constantinescu către Plevna, în
campania militară a anului 1913, au trecut şi cei doi
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ani de prim război mondial ai României, din „colţii“
căruia s-a întors la mama Fiţa numai el („băftosul“),
sublocotenentul frate (Constantin) „căzînd la datorie“.

Exasperat de numărul mereu crescînd al
Constantineştilor din trupa Naţionalului, îl vom regăsi
apoi, pe-afişele de epocă, în cronici şi-n caietele-
program, dar şi-n finalul epistolei ce urmează, sub
marca/semnătura George Ciprian: 

21 / XII / [1]925
Domnule Ministru [Al. Lapedatu2],
Fiindcă am talentul să-mi pledez, verbal, aşa de

bine cauzele – că le pierd întotdeauna –, m-am hotărît
să vă scriu.

Vi s-a raportat, cred, de către persoane
competinte, că turneul condus de doamna Maria
Filotti a fost unul din cele mai strălucite – dacă nu
chiar cel mai strălucit.

Presa românească de pretutindeni şi presa
minoritară au adus laude unanime, iar publicul –
deprins să vadă un singur actor bun, înconjurat de o
puzderie de începători, jucînd în nişte decoruri neutre
–, a rămas uluit de ansamblul remarcabil al doamnei
Filotti şi de frumuseţea decorurilor în care a jucat.

Fără falsă modestie, o bună parte din răuşita
acestui turneu mi se datorează şi mie. (Poate că ştiţi
acest lucru). Am făcut gestul camaraderesc să dau
concursul doamnei Filotti, primind să plec cu dînsa
ca simplu angajat.

Am împărţit succesul amîndoi şi am contribuit în
măsură egală să risipim atmosfera proastă ce se
crease turneelor oficiale de către unii binevoitori.

Domnul Director General al Teatrelor [Ion
Valjean3] mi-a comunicat că primul turneu, din noul
an bugetar, va fi al meu. Am toată încrederea în
cuvîntul d-sale, dar fiindcă cunosc iţele care se ţes în
culise, vă rog, domnule Ministru, să mă puneţi la
adăpost de noi surprize. Am pătimit destul pînă acum.
Ştiţi bine că am avut aprobarea scrisă pentru un
turneu în luna noiembrie 1924 şi că am rămas cu
patalamaua în mînă.

Vă rog, domnule Ministru, să-mi daţi posibilitatea
să mă înfăţişez publicului în condiţii ireproşabile.

Vreau să plec în turneu cu „Macbeth” – piesă
care necesită decoruri speciale şi un personal
numeros şi de bună calitate. Preparativele unui astfel
de turneu: confecţionarea decorurilor, acontarea
sălilor, plata afişelor, reclame la gazete, avansurile
personalului – reprezintă un capital care mie-mi
lipseşte. Iată de ce vă rog călduros să-mi daţi un

concurs cît mai larg.
Cunosc asalturile care vi se dau şi aş fi încîntat să

ştiu că obolul ce-mi veţi acorda porneşte din
convingerea D-stră personală – iar nu din plictiseala
obicinuitelor intervenţii.

Cu acest prilej îmi permit să vă amintesc că în
discuţia privitoare la noua lege a teatrelor am cîştigat
cîteva puncte, cari totuşi nu figurează în proiect, după
cum se zvoneşte.

Vă rog, în numele camarazilor mei, să dispuneţi
ca ceea ce D-stră aţi încuviinţat odată să nu mai
sufere modificări. Vă veţi lega astfel numele de o lege
care va dăinui în timp.

Al D-stră devotat,
G. Ciprian,

artist societar.

În stagiunea următoare, s-a produs marea surpriză
– chiar „marea lovitură“:

„Tot ce clădise cu trudă măscăriciul Ciprian a
dărîmat, hain şi fără milă, mîzgăliciul – căci în seara
de vineri, 7 octombrie 1927, dată memorabilă (cel
puţin pentru autor), s-a jucat pentru întîia oară
comedia ecvestră Omul cu mîrţoaga. Fără ură şi
părtinire, pot spune că scriitorul l-a făcut praf şi
pulbere pe actorul cu acelaşi nume... Degustasem de
multe ori nectarul ameţitor al aplauzelor, dar în seara
aceea am băut din chiar ambrozia zeilor.”

De fapt, cum s-a născut această piesă?
„Din întîmplare. Căci întîmplarea mi l-a scos în

cale, la alergările de cai, pe-un biet sufleur al nostru,
gătit în ziua aceea ca de paradă: cu botfori [cizme],
pantaloni bufanţi, gheroc cadrilat [redingotă în
carouri], şapcă nouă şi binoclu“.

Uimit de apariţia acestuia, viitorul dramaturg a
fost şi mai uimit să afle „dedesubtul“: sufleurul era
proprietar al unui cal de curse. Taman al unei gloabe
care întotdeauna ajungea la finiş cu zeci de lungimi în
urma tuturor, în rîsetele şi fluierăturile întregii
asistenţe. Aşa a apărut ideea ce l-a făcut peste noapte
pe George Ciprian „unul din cei mai de seamă
comediografi ai noştri” (G. Călinescu). „Cunoscînd cît
de greu o ducea sufleurul cu lefşoara lui amărîtă, m-a
săgetat un gînd şi-am zis în sinea mea: Am găsit
subiectul!... Căci căutam unul”. Iar cheia sa era:
încrederea în providenţă.

Firească va fi deci şi lupta „mîzgăliciului“ pentru
a-şi apăra mereu miraculoasa piesă, pusă în pagină
de-a lungul a vreo şapte ani şi ridicată-n slăvi în doar
cîteva ceasuri. Îndeajuns motiv şi pentru a-i atrage o
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reverberaţie europeană cu totul şi cu totul de
invidiat/aplaudat: Berlin (1929), Praga (1930), Berna
(1932), Paris (1937). 

3 / VI  / [1]928
Domnule Ministru [Al. Lapedatu],
Fiscul a încasat peste 600.000 (şase sute mii) de

lei dupe urma piesei mele, iar Teatrul Naţional a
realizat un beneficiu net considerabil cu „Omul cu
mîrţoaga”.

De obicei piesele originale nu scot nici costul
decorurilor – iar piesa mea, pe lîngă succesul moral
pe care-l cunoaşteţi, a realizat Teatrului şi Fiscului
beneficii.

Am cîştigat şi eu personal, este adevărat, şi cu
banii agonisiţi mi-am cumpărat o casă. Acest cîştig
cred că mă onorează şi el nu se poate întoarce
împotriva mea atunci cînd statul vrea să răsplătească
pe cei merituoşi.

Ministerul de Finanţe întoarce, în fiecare an, celui
de Arte, o parte din taxele pe spectacol în acest scop.

Vă rog, domnule Ministru, să vă ridicaţi peste
insinuările celor care privesc cu un ochi veninos şi
strimt succesul meu şi să-mi acordaţi o largă
protecţiune. Am nevoie de încurajarea domniei
voastre.

Am încercat un zbor primejdios, în care mulţi
specialişti au dat greş şi nu domnia voastră veţi fi
acela care să-mi tăiaţi aripile primului meu succes
literar.

Turneul făcut în ţară cu Omul cu mîrţoaga
înseamnă o izbîndă definitivă a propagandei
româneşti prin teatru. Şi apoi avea-veţi domnia
voastră cruzimea de a refuza să-mi daţi cu o mînă
ceea ce eu am dat Statului cu două?

G. Ciprian. 
*

Paris, 26 / 8 / [1]928
Domnule Ministru [Al. Lapedatu],
Ca să pot trece graniţa [îşi căuta traducător] mi-

am ipotecat casa şi mi-am amanetat leafa.
Era firesc să plătesc în valută forte cutezanţa de a

scrie un lucru care ieşea din tiparele obicinuitului.
Şi dacă într-o zi îmi vor scoate cocioaba la mezat

şi voi umbla iarăşi fără adăpost, n-ar să-mi pară rău.
Se va vedea atuncea limpede că valoarea nu e una cu
cîştigul.

Fariseii condeiului se vor bucura că mi-am
pierdut avutul, iar balele lor nu vor putea urni lucrul
în sine – şi ce am zidit cu mîna mea va rămîne în

picioare.
Literaţii străini, care au citit lucrarea mea

tradusă, mă asigură că am scris un lucru durabil,
care va dăinui oriunde va vedea lumina rampei.

Dar oricari ar fi izbînzile mele în viitor, inima mea
va sîngera vecinic că am fost tratat de D-stră altfel de
cum meritam. Mă doare că insinuările veninoase ale
unora au putut să vă inducă în eroare şi să vă facă să
confundaţi lucrul în sine cu efectele lui.

Oare cînd Statul cumpără o pînză de valoare se
întreabă dacă pictorul e sărac sau bogat?

O carte bună se vinde şi autorul cîştigă dupe urma
ei.

Oare Statul a refuzat vreodată să premieze o
operă literară fiindcă scriitorului i-a mers bine
vînzarea?

Dreptatea mea este evidentă – cu atît mai mult,
Ministerul a acordat întotdeauna subvenţii, chiar
turneelor făcute cu piese străine.

Din tot ce s-a făcut de douăzeci de ani încoace ca
propagandă naţională prin teatru, eu am contribuit în
cea mai largă măsură. Nu sînt un închipuit, dar iarăşi
nu pot afecta o falsă şi inutilă modestie.

De douăzeci de ani încoace, publicul românesc de
pretutindeni n-a plecat niciodată de la o piesă
românească cu o impresie mai profundă şi mai
artistică. Am izbutit să stric legenda că piesele
originale nu merită atenţie. Am suit o treaptă mai
mult – am realizat un progres concret. Iată de ce
nădăjduiesc că nu-mi veţi refuza înalta D-stră
protecţiune.

Sînt aici între străini şi am nevoie de mijloace ca
să izbutesc deplin. Devotat,

G. Ciprian.
Rue Ballu 35. Paris 9-ème.

Note:
1. Pentru citatele reconstituirii biografice, vezi: G. Ciprian,

Măscărici şi mîzgălici. Amintiri, Bucureşti, ESPLA, 1958,  444
p.+ 8 f.pl.

2. Alexandru I. Lapedatu (1876-1950) – licenţiat în Istorie şi
Geografie, membru al Academiei Române (1918); în intervalul 30
oct. 1923 – 29 aug. 1936, deţinător al portofoliului de ministru al
Cultelor şi Artelor în şase dintre guvernele acestei perioade.

3. Ion Al. Vasilescu, alias Ion Valjan  (1881-1960) – scriitor şi
dramaturg, licenţiat în Drept; director al Teatrului Naţional din
Bucureşti (1923-1924) şi director general al teatrelor (1923-1926).
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Vladomira, 8 Septembrie 1944
Cu linişte s’a petrecut şi noaptea trecută,
dar ţânţarii şi muştele ne gătesc şi căldură
grozavă. Astăzi este Sf. Maria, dar
cu mare tristeţă şi supărare o am 
ajuns. Trec maşini multe pe
aicea şi prafu’ te înăduşă când
trec. Ploaie şi ploaie trebuie. Ieri au
îngropat pe femeia lui Ghi. Ciotoroschi,
dar fără popă, numai cu dascăl.
Am ajuns seara. E ora culcării
(hodinei). Adio ziua de 8 Septembrie.
Amintire, Mariţa Poruciuc, 1944.
9 Septembrie 1944, Sâmbătă, Ioachim şi 
Ana. Noaptea linişte, timpu’ cald, ţânţari 
mulţi. Ziua muştele te gătesc. Maşini trec
pe aci, 100 pe zi. Podu’ este pe Prut, în 
dreptu’ şcolii, dar nu l’am văzut. Astăzi am 
mai serbat, dar fără nici un curaj suntem.
A trecut ziua de azi, aşa, după timp. La 
noapte Săndel cu Leon se duc la Berza, 
căci mai avem bagaj.

Mariţa Poruciuc
10 Septembrie 1944, Duminică
Timpul f. săcetă şi vânt. Săndel a plecat
astă noapte la Berza să aducă
bagaj şi porumb. Deseară pleacă şi
Leon. Am rămas numai cu Mamaia
şi Anica acasă. Leon ieri s’au mutat 
la Mamaia cu toată gospodăria.
Mamaia rămâne la mine pentru restu’ de 
viaţă1. Aşa s’a petrecut ziua de azi. Scris 
de mine, Mariţa Poruciuc, Vladomira.
11 Septembrie, Luni
Timpu’ tot la fel ca ieri noapte. Linişte,
fără zgomot. Noaptea am petrecut’o 
fără Săndel. Leon a plecat şi el astă noapte 
la Berza. Azi am mai făcut curăţenie prin 
casă şi am tăiat buruianu’ prin grădină. 
Am scos lut din beci, să lipim casăle. 
Aşa ni s’a petrecut timpu’ azi. 
Ca amintire las scris tot ce am petrecut
zilnic. Mariţa Poruciuc, Vladomira
12 Septembrie, Marţi
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MARIŢA LUI SĂNDEL DIN VLADOMIRAMARIŢA LUI SĂNDEL DIN VLADOMIRA
ŞI ÎNSEMNĂRILE EI DIN VREMURI GRELEŞI ÎNSEMNĂRILE EI DIN VREMURI GRELE

(VIII)(VIII)
Adrian PORUCIUC

Această ultimă secvenţă din caietul 2 al bunicii Mariţa se referă la septembrie 1944, lună în care
vladomirenii s-au putut întoarce în satul natal, după perioada de evacuare (la Berza, în judeţul Botoşani). Cu
toată bucuria întoarcerii acasă, a fost şi multă „tristeţă şi supărare”, la vederea ruinei în care se afla satul,
ca şi cîmpurile şi pădurile din jur. Din cele relatate de Mariţa lui Săndel, se pare că, după vuietele şi
bubuiturile neîncetate ale frontului, care trecuse peste ei, sătenii s-au obişnuit destul de greu cu liniştea. Ce
îi îngrijora cu adevărat era seceta care s-a prelungit pe o bună parte din luna în discuţie, la sfîrşitul căreia
a dat şi bruma peste ei. Aparent, nu mai erau mari necazuri „din partea armeţii” (ruseşti). Doar că bărbaţii
mai tineri din sat, care tocmai se bucuraseră că au scăpat din război, au fost ridicaţi se acasă şi duşi în lagăr,
mai întîi la Bălţi, iar de acolo spre Siberia şi spre alte ţinuturi de peste lume (de unde cei mai mulţi nu s-au
mai întors, cum nu s’a întors nici Iacob, fiul cel mare al Mariţei, dispărut la Cotu Donului). Cu toate aceste
motive de întristare, şi cu toate că avea de lutuit pereţi, de reparat soba şi de cules perje, bunica Mariţa şi-
ar fi dorit să aibă acces la mai multe „noutăţi” (care să fie mai lămurite decît cele din categoria „se zice” şi
„se vorbeşte”). În această privinţă, ea chiar se plîngea de lipsa ziarelor. Totuşi, la Vladomira au ajuns şi
zvonuri importante, precum cel despre ajungerea ruşilor în Bulgaria, sau cel privitor la o „pace
necondiţionată, cu multe condiţionări obligatoare pentru România”. Într-un alt plan, probabil şi din cauza
repetatelor îngropăciuni care au avut loc în sat în septembrie 1944, pe bunica Mariţa (care era şi suferindă)
o ducea uneori gîndul la momentul „când eu voi fi sub ţărână”. Ce pare să o mai fi alinat era nădejdea că
„amintirile”ei vor fi citite, peste ani, măcar de cei din familie. Iar dorinţa i s-a împlinit, la a patra generaţie,
cea a stră-strănepoţilor ei.



Astă noapte timpu’ nouros. Cald bine,
linişte. Nu se aude decât zgomotu’ la câte 
o maşină sau avion rătăcit, pare că ar fi.
Şi ziua chiar au rărit de’a mai trece 
maşini pe aicea. Se vorbeşte că ruşii au
ocupat toată România şi ar fi ajuns
în Bulgaria. Săndel şi Leon au sosit
de la Berza pe la orele 12, ora mesei. 
Dar nu au terminat totul de adus.
Şi cu aşa petrecere ne’am despărţit şi 
de ziua de azi, care, de’astă noapte fiind
nor şi chiar crezând că va ploua, iarăşi
căldură s’a făcut şi sănin.
Mariţa din Vladomira. Amintire 
neştearsă va rămâne.
13 Septembrie, Miercuri
Timpu’ astă noapte foarte liniştit, dar
tot săcetă grozavă. Astăzi am fost cu 
Anica după pleavă şi am făcut lut de’am 
lipit prin casă şi pe afară. Săndel a dres
gardurile, care erau toate stricate. În
ziua de 7 au plecat toţi acei veniţi
acasă din armata română. I’au adunat
la plasă şi pe urmă se spune că i’au dus
la Bălţi în lagăr. Aşa că precis nu ştiu.
Aşa ni se petrece timpul şi zilele şi s’a 
terminat cu Miercurea. Mariţa Poruciuc
14 Septembrie, Joi
Din partea armeţii, linişte pe aicea. Nu
mai auzim nimic rău, decât bubuit din când 
în când, fiindcă ruşii desminează locurile
minate şi le dau foc. Chiar şi la noi în
pădure sunt multe grămezi de mine 
lăsate. Azi ne’am ocupat tot cu lipitu’
şi Săndel cu dereticatu’ pe afară şi cu
stupii. Şi aşa se petrece zilnic timpu’.
Tot rău că nu plouă şi astă noapte a
îngheţat apa în căldare şi pe gunoaie 
era brumă albă. Noi dormim tot afară,
fiindcă nu’i gata curăţenia în odăi.
Mariţa Poruciuc, Vladomira
Vineri, 15 Septembrie
Şi astă noapte tot la fel, frig şi brumă.
Noi ne’am ocupat azi, ca şi ieri, cu lipitu’.
Anica şi eu am strâns perje de pe jos, ca 
să fac ţuică. Săndel cu stupii se ocupă.
Leon la casa lui. De Iacob nu ştiu nimic,
nici ce’i în ţară tot nu ştiu. 
Şi am terminat cu azi. Mariţa Poruciuc

16 Septembrie, Sâmbătă                                             
Azi tot frig tare. Anica a lipit, eu am
strâns perje. Am făcut pâne. Şi ziua 

este mică, îndată s’a făcut seară şi 
am terminat-o cu lucru’. Frigu’ ne duce
la culcare.

Mariţa şi scrisul ei. Cine-l va 
păstra, mult va rămâne sau trăi. Ca amintire 
celor ce vor trăi mult. Mult să trăiască, că nime
de viaţa asta nu se satură.

Mariţa Poruciuc, Vladomira, Hermeziu, Iaşi
17 Septembrie, Duminică
Şi azi tot la fel, frig şi nour, dar fără ploaie.
Noutăţi nimic nu mai ştim. Suntem mulţumiţi
că suntem la casa noastră, trăim fără ordine
şi motive proaste ca în evacuare. Azi fiind
Duminică, puţin răpaus.

Mariţa din Vladomira, care este 
îndurerată pentru copilul meu pierdut.
Tot azi, am uitat să scriu, a murit femeia
lui V. Zamisnicu şi popa ne’a lăsat să […] 
ducă la mormânt fără sfeştanie. 
18 Septembrie, Luni
Astă noapte frig grozav. Noi dormim 
tot afară, fiindcă nu am terminat curăţenia
în odăi. Azi ne’am ocupat tot cu lipitu’ şi
am dat afară o sobă din bucătărie. Azi au 
îngropat pe femeia lui V. Zamisnicu. În 
loc de popă, Nicu Sincu a ţinut loc. Azi
a murit băietu’ lui N. Ciobanu. Sunt foarte 
năcăjită şi obosită. A venit, după terminarea 
zilei, ora odihnei. Plec, patu’ mi’e făcut, ora 
este 9. Noapte bună şi dimineaţa cu bine.

Mariţa Poruciuc
19 Septembrie, Marţi
Tot frig şi secetă. Din alte privinţe, nici o 
noutate. Lumea plecată în lagăr n’a mai 
scăpat. Azi au plecat 4 căruţe la convoi.
Lumea care mai este rămasă e foarte 
tristă şi năcăjită şi lipsită de cele 
trebuincioase. Satu’ pare a fi pustiu.
Câmpia cu ogoarele sunt părăginite şi
pustiite. Pare că n’au mai fost cândva 
câmpie curată şi ogoare cu sămănături.
Pădurile ce’au fost adinioarea întregi şi
cu păsări cântătoare acuma ţi’e jale să le
priveşti distruse de tot, tăiate de armata 
rusă, făcute colibe, tranşăie, bordeie, 
adăposturi pentru tancuri, avioani aterizate
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fără voie, căzute pe pădure şi zdrobite. În 
fine, este o mare jale astăzi, bineînţeles,
pentru acei ce simt. Dar mai sunt alţii că
le pare mai bun traiu’ acuma. Când noi am 
plecat de’acasă, cocorii şi cele păsări 
călătoare abia veneau la noi, şi acuma, 
când am venit, ele sunt plecate demult.
Tot azi au înmormântat băietu’ lui Nicolae
Ciobanu. Şi s’a terminat şi cu ziua de azi.
Mariţa Poruciuc, Vladomira
20 Septembrie, Miercuri
Timpu’ noaptea f. rece şi ziua cald, secetă
mare. Săndel se pregăteşte să meargă la
Berza să mai aducă din ce a mai rămas 
acolo şi grâu. Eu cu Anica lipesc mereu,
fiind […] foarte ruinat. Amintiri zilnice.

MPoruciuc, Vladomira
21 Septembrie, Joi
Astăzi timpu’ ca şi ieri, dar sunt singură 
acasă cu Mamaia şi ea este foarte bolnavă.
Anica, Săndel, Leon sunt plecaţi la Berza de
astă noapte. Eu toată ziua am lipit. Sunt foarte 
bolnavă şi năcăjită din mai multe direcţii.
S’a terminat ziua. Plec să mă odihnesc. 
Noapte bună şi dimineaţa cu bine.
Amintirile de azi, cine le va păstra,
le vor citi când eu voi fi sub ţărână.

Mariţa lui Săndel din Vladomira
22 Septembrie, Vineri
La fel timpu’ şi azi. Eu am lipit şi am
mai făcut nişte lut, căci încă avem de 
lucru. Dar am mai strâns şi perje din
grădină şi le’am zdrobit într-un butoi să
fac ţuică. Săndel pe la ora 12 a sosit cu
bagaju’. Ziua s’a terminat şi acum îi pun 
ştampila. Mariţa din Vladomira
23 Septembrie, Sâmbătă
Timp’ la fel, neschimbat. Noi tot la lut
muncim. Săndel face leasa pentru lozniţă2,
şi chiar a săpat borta pentru lozniţă. Şi mai 
spălăm câte ceva, ştii, ca sâmbăta. Creţu3

a venit la noi şi coase lui Săndel nişte
pantaloni. A murit azi un copil sugaci,
a’ fetei lui N. Scârlat. 
Şi am pierdut şi ziua de azi. Nu ne mai
întâlnim cu ea. 
Mariţa Poruciuc, Vladomira
24 Septembrie, Duminică
Timpu’ neschimbat. Luna pe cer este de un 

sfert. Dorim ploaie şi nu este. Azi ne mai 
odihnim puţin. Săndel mai face control la 
stupi. Şi am terminat ziua. Azi s’a 
înmormântat copilu’ mort de ieri.

Mariţa Poruciuc
Tot azi, după ce am terminat de scris, m’au 
început să mă scuture frigurile, de nu ştiam 
pe ce lume sunt. După ce au mai încetat, am 
vrut, aşa cum eu puteam scrie, să fie 
notat şi asta. Mariţa
25 Sep., Luni
Timpu’ neschimbat. Vântu bate
de astă noapte necontenit. Anica
lipeşte, Săndel se îngrijeşte de stupi, eu 
bolesc, frigurile de ieri. Noutăţi sunt
că România a încheiat pace necondiţionată,
cu multe condiţionări obligatoare pentru 
România. Dar poate să fie şi pace, tot atât 
pentru noi. Antonescu, Antonescu ne’a 
mâncat copilul nostru. Nimic nu mă putea 
bucura, decât aceşti doi băieţi ce i’am avut. 
Urgia să’i mănânce pe acei ce’au făcut 
Război. Eu abia umblu de bolnavă.

Mariţa Poruciuc
26 Sep., Marţi
Timpu’ azi, nor. Astă noapte a bătut
vânt tare. Azi Săndel şi cu mine batem
păpuşoi mai rămaşi de la ruşi. Anica 
tot lipeşte. Eu sunt năucă de chinina ce’am 
băut’o. Azi m’aştept iar să’mi fie rău […].
Ziua s’a prăpădit aşa, cu necaz. Mariţa
27 Septembrie, Miercuri
Timpu’ astă noapte, a început să ploaie
încet şi s’a mai încălzit timpu’. 
Ziua de azi ni s’a trecut cu lucru la soba din 
bucătărie. Săndel o zideşte şi eu îi ajut. Anica 
şi ea cu lipitu’. Şi am strâns nişte perje de la
Mamaia. Ea stă tot la mine, dar de bătrâneţă nu
poate lucra nimica. Timpu’, nor şi toată ziua 
aproape a plouat. Lumea este foarte mulţumită 
că a dat Dzeu ploaie. Alte noutăţi nu mai putem 
şti, căci suntem ca nişte copii fără mamă. Ziare 
nu avem nimic. Iarăşi amintiri dureroase. 
Copilul mi’am pierdut şi viaţa. Mariţa
28 Sept., Joi, Vladomira, 1944
Timpu’, toată noaptea a plouat şi
azi la fel. Plouă necontenit şi noi ne ocupăm 
cu soba din bucătărie şi mai împletesc la o
flanea a Mamaiei. Şi s’a terminat şi cu 
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ziua de azi. Rămâne ca amintire. Mariţa
29 Septembrie, Vineri
Timpu’ s’a făcut cald şi plouă mereu. Noi
am terminat lozniţa şi am pus perje pentru 
uscat şi pe Săndel îl scutură frigurile. Soba
am terminat’o şi i’am dat foc. Anica lipeşte. 
Alte noutăţi nimic. Oamenii din lagăr încă
n’au venit acasă.

Mariţa
Sâmbătă, 30 Septembrie
Timpu’ s’a făcut cald şi bine. 
Azi uscăm perje şi facem ţuică
din perje. Facem pâne, ştii, ca 
sâmbăta, cu spălatu’ şi s’a terminat
ziua.

Mariţa
I Octombrie, Duminică 
Timpu’ cald. Azi avem odihnă.
Noutăţi nimic.

Mariţa

Cu această concisă consemnare, de la un început de
octombrie, se încheie „jurnalul de război” al bunicii
Mariţa, din anul 1944. Deşi caietul 2 mai avea cîteva
pagini goale la sfîrşit, ea a revenit la scris abia după un an
şi jumătate, cînd a adăugat tot un enunţ laconic: „1946, 17
Februarie, Duminică. Timpu’ nu tocmai frig, dar de vreo
trei zile ninge necontenit”. Caietul se încheie însă cu textul
redat mai jos, scris cu creionul (şi cu litere
supradimensionate), după alţi patru ani.

Astăzi, 10 I 1960,
stând cu Săndel în casă 
şi răsfoind acest caiet 
cu amintirile dureroase 
din anii războiului, din 
1944, nu tocmai ne’a făcut 
bine. Le pun la dosar 
şi cred că atunci când
mâna mea nu va mai 
fi să scrie, cineva 
din urmaşi, cetind,
vor şti cât de mult
am chinuit în drumu’ 
vieţii noastre.
Mai scriu şi bucuria de azi,
că nepoţii Iacob şi 
Adrian ne’au bucurat
pe la ora 6 dimineaţa,
plecând  la Şcoală, la

Liceu’ C. Negruz din Iaşi, a
împlinind vacanţa de 
iarnă, petrecută şi 
cu noi bunicii.
Am rămas mulţumiţi în
inimile noastre.
Dzeu să le ajute la
învăţătură, minte şi noroc.

Mariţa şi Săndel 

Note:
1. Străbunica Ana Petrişor a încetat din viaţă la data de

18 iulie 1950, tristul eveniment fiind consemnat, tot de
bunica Mariţa, pe un crâmpei dintr-un alt caiet rămas de la
ea.

2. Lozniţa pentru afumat sau uscat prune (perje).
3. Croitor „ambulant”. 
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Mariţa, văduvă a lui Săndel, fotografiată în curtea
casei sale din Vladomira, cu cîţiva ani înainte de a

pleca şi ea dintre noi.
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În contra expresiei „limba moldovenească”,
întrebuințată de către înaltul ministeriu, răzimată
pe o datină rea, provincială, trebuie să facem
solenele luări aminte politice și limbistice. Nație și
limbă moldovenească chiar așa nu este: precum nu
e nici nație sau limbă bucovinească, transil-
vănească, galițienească, virtembergească,
băvărească ș.a. Precum este numai o singură nație
și o limbă germanică, pe lângă toate diferențele
(deosebirile) locale și provinciale: chiar așa
cunoaștem noi pe români numai ca o singură nație,
și limba lor numai ca o limbă singură, ba încă mai
mult, că provincialele ei diferențe, în ambele
direcțiuni, sunt cu mult mai mici decât ale altor
nații și limbi, și se pierd pe nesimțite una într-alta,
așa cât unitatea limbală și etnografică a ei este cu
mult  mai mare decât s-ar putea întâmpla la
semințiile așa lățite. Onorabilul Consistoriu din
Bucovina și pe autoritatea acestuia înaltului
ministeriu al învățământului, nemica nu-i dă drept
de a întrebuința după după plac în lucruri oficiale
un  nume provincial spre însemnarea unei nații
întregi răspândire și printr-alte provincii și regiuni,
și prin aceea a se pune în contrazicere apriată cu
universala îndătinare de a vorbi a unei nații, care
pe sine se numește nație românească, iar nu
moldovenească, ba a se pune în contrazicere chiar
și cu prea înalta dispoziție a Maiestății Sale
Împăratului Ferdinand, din anul 1848, în puterea
căreia de aci înainte în actele oficiale în loc de
nedreptul nume „valahi”, să se întrebuințeze
numele nimerit „români”. De cumva cineva totuși
voiește, poetic și figurat, a întrebuința partea în loc
de întreg, atunci ar fi cu mult mai nimerit ca pentru
însemnarea nației române din Austria să se
întrebuințeze Bucovina, Transilvania, Banatul,
care sunt țări austriace, iar nu Moldova, și așa să
vorbească de o nație și limbă bucovinească,

transilvănească, bănățească (!).
Spre încheiere, aibă onorandul episcopat al

Bucovinei bunătatea a ne suferi să-l rugăm ca să nu
se mai încerce în deșert, prin cerbicoasa ținere de
ruginitele slove cirilice, a împiedica zborul
literaturii românești, care de două decenii încoace
îmbrățoșă definitiv literele romane și spiritul
Europei apusene. Noi ne-am înștiințat desigur că
cărțile de tipărit românești – precum este, spre
exemplu, de curând tipăritul, și prea bine lucratul,
Catehism cristianesc, al onorabilului profesoriu
Ștefan Tarnaviețchi, carele întâmpină cu lăudabil
zel o neapărată trebuință, și precum este
călindariul românesc bucovinean, care se tipărește
în tot anul – se putură împărtăși de un ajutoriu
material și înaintare spre tipărit numai sub acea
condiție, pusă apriat de D. Episcop, ca în privința
literelor să nu rămână numai la cele vechi, ci la
cele străvechi, când, în ziua de astăzi, afară de
cărțile străvechi bisericești, nicăire nu se află
vechile slove chirilice în tot cuprinsul
cocârlăturilor lor, ba încă, pe zi ce merge, tot mai
apune câte una din ele, făcând loc la cele romane.
Într-adevăr spiritul credinței drepte nu este legat de
slovele slovenești, care în privință bisericească
înfățișează numai flegma rămasă după răsuflarea
spiritului, precum aceasta o arată îndestul starea
culturii de mai nainte și parte și a celei de față a
acelora din clerul răsăritean, carii numai între
slovele părintelui Ciril se află acasă și fericiți.

[„Bucovina” (Cernăuți), An. II, Suplement la
Gazeta românească nr. 33, 7 oct. 1849, p. 187]
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LIMBA „MOLDOVENEASCĂ”LIMBA „MOLDOVENEASCĂ”
Alexandru HURMUZACHI

T E X T E  D E  I E R I  P E N T R U  A Z I

TEXTE DE IERI PENTRU AZI



ora 14.00 
nu ştiu de ce mă gândesc acum la regele meu. 
când am dat mâna cu el m-am fâstâcit 
ca un copil. 
mâna grea mi-a strâns degetele a zâmbit uşor 
mi-am dus un picior la spate 
şi mi-am îndoit genunchiul 
voiam să mă fac mică 
aşa ca alice în ţara minunilor 
să fie vreo douăzecişicevadeanideatunci 
îmi plăcea să îl privesc 
stătea drept în faţa aparatului de fotografiat 
eu în rândul 2 cu sacou roşu 
şi cămaşă cu dungi albe 
fotografia asta o port cu mine peste tot. 
şi mă năpădeşte mirosul 
de pâine proaspăt scoasă din cuptor. 
regele meu e blând 
şi bun.

ora 14.05 
în mijlocul străzii Rue Sainte-Catherine 
plouă torenţial oamenii se grăbesc 
m-aş ascunde în braţele mamei 
sau într-o imagine. 
litere mari jucăuşe 
atârnă 
de o franzelă. 
charli 
am găsit locul potrivit. 
aici nu mă cunoaşte nimeni.

ora 14.20 
în toate poveştile o aud pe bunica sofia. 
nu am cunoscut-o. 
dar o văd 
cum intră pe uşă la charli. 
câinele ei bătrân şi şchiop cunoaşte drumul 
88 de riduri duc toate la casa ei. 
în fiecare zi cere 
baghete tradiţionale cu cereale. nimic altceva. 
nu se grăbeşte. desface sacoşa albastră 
de rafie şi înghesuie pâinea. deasupra aşează 
poşeta cu margine metalică. la modă în timpul

războiului. 
mâinile îi tremură uşor. 
la charli e cald 
vin unii. ies alţii. 

numără restul. aceleaşi gesturi 
în fiecare zi. nu se teme de ploaie 
câinele şchiop o păzeşte. 

*** 
nu-mi găsesc ochelarii 
tot uit unde îi pun
ştiu că o să-mi spuneţi 
că îi am pe cap. 
peste drum 
muţii ăia gesticulează întruna. 
ei au ochelarii la ochi.

ora 14.50 
prin uşa de sticlă se văd cuptoarele de pâine 
din boulangeria belgiană. 
patiserul, în halat alb şi mânecile suflecate 
pare că ştie ce are de făcut. e atât de serios 
de parcă s-ar pregăti de o operaţie grea. 
aşează tăvile pe rafturi 
le face loc altora. 
îşi pune mănuşile, 
scoate pâinea fierbinte 
din cuptor. aburii, 
ei, aburii mă duc acasă 
la vatra din pământ de ţară. 
închid ochii. pâinile 
sar de colo colo înghesuite fiecare 
îşi caută locul. unde vor ajunge azi 
o rafală de vânt deschide uşa 
aerul rece intră nepoftit şi geamurile se aburesc 
nu mai văd nimic prin lentilele ochelarilor. 
pe vârful pantofului o gărgăriţă.

ora 15.35 
se opreşte în faţa boulangeriei. 
numără banii şi îi dă 
taximetristului. 
la radio se aud acorduri de muzică reggae. 
se vede mai întâi piciorul stâng 
într-un pantof roşu cu toc înalt 
coboară calm. 
„bonjour” se aude vocea misterioasă 
femeia ridică privirea de sub pălăria mare 
priveşte în jur caută ceva 
nu mai sunt locuri libere 
pe scaunul din faţa mea stau cărţile 
şi geanta. dau să le strâng 
dă din mână discret, 
nu stă. 
nici nu apucă să spună ceva 
cutia cu tort şi punga cu baghete 
sunt deja pregătite. 
zâmbeşte ca pe scenă 
şi iese pe uşă 
trage cu urechea. nimeni nu aplaudă 
e actriţă la Hollywood
cred că am văzut-o în „dansul cu lupii” 
îi spune monsieur de Burje 
doamnei cu breton: …am uitat cum o cheamă.

(poeme din volumul Charli. Rue Sainte-Catherine 34) 
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P O E Z I E

Angela BACIU



Câţiva rămân
Câţiva rămân
pe trotuar, pe banca rece
lângă tomberonul fumegând
n-au mai încăput
în burta balenei albastre
câţiva rămân pe peron
cu sacoşele grele la picior – 
arma supravieţuirii
în oraşul funest aşteptând 
următoarea balenă albastră
cu ochii aprinşi, orbindu-ne
câţiva rămân, păguboşii eterni
se încurajează
sub plafonul stelelor neutronice
îşi fumează trupurile deşirate
sunt colegi,  vecini, prieteni, duşmani
inşi care m-ar strânge în braţe
până mi-ar pocni inima
inşi de care te loveşti zilnic
fără să le vezi feţele, rânjetul
urmărindu-te până în viaţa de apoi
cu suferinţele plus minus la inventar 
câţiva rămân, fără alternativă, rezistă
au răbdare, smerenie, râvnă
în lipsă de noroc
la masa de joc a istoriei
dar odată şi-odată la un secol
lovim în dreapta şi-n stânga să ne facem loc
în bolidul ce stă doar o clipă
să ne ia cu istoria noastră, cu 
respiraţiile, transpiraţiile, scrâşnim
oasele pocnesc precum artificiile multicolore
deasupra fericiţilor săraci cu duhul
şchiopul aflat cu un picior pe scara Mercali renunţă
se alătură celor ce  decid să aştepte 
altă şansă, altă stea norocoasă
strângând la piept veşnica aşteptare
abandonaţi, chirciţi, uscaţi, 
ei sunt cei de prisos dar cu organe intacte

din ei se aleg martorii supravieţuitori
până când  circulaţia sângelui universal
se va relua prin trupurile agonizând
câţiva pleacă de la locul faptei
promit să revină ca soarele, ca luna 
iau în piept zodia bună prin univers
merg înainte
deşi înainte devine tot mai înapoi
cum pisicile, câinii ce regăsesc drumul spre
stăpânul cel bun, cel rău
înfruntă zăpezile, viforul, spaima
prin pâcla oraşului  încă sub anestezic
îi călăuzeşte o bufniţă albă
ea se opreşte puţin, cât să citim
afişul lipit pe geam: angajez frizer
pentru barba şi pletele lui Dumnezeu. 

La 2 noaptea
Ce curat e aerul
ce adieri de umbre fluide
abia simţi când una dintre ele
se apropie de tine
încălţată în adidaşi
să nu facă zgomot
să nu lase urme
pe frunzele în cădere liberă
obosite de lumină, de strigătele
de împerechere ale păsărilor
luna pândeşte după nori
cu sabia curbată
a strămoşilor în caz de 
de atac, de apărare
când te întorci singură acasă
prin ploaia rece
stropii ca o armată bine echipată
de înfruntat cu felinarul inimii
cu perii capului ca suliţele 
cei ce vin din urmă cunosc fiecare solz
al străzii întunecate 
ea ştie unde locuieşti, cine eşti
chiar şi numărul de la pantoful ce zboară
în băltoacă
odată cu geanta vandalizată
umbrele sar agere ca panterele
din toate colţurile, din toate poziţiile
aşa-i la 2 noaptea când locuieşti
la marginea imperiului nefericirii
nici noapte nici zi
nici răsărit, nici apus
când vii acasă târziu
păstrând încă ritmul ultimelor acorduri
din „Gloria” lui Vivaldi...
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ÎNNISIPARE
Sub acoperișul cum o turlă bisericească
sau ca o pasăre cu aripi deschise
luau botezul 
cuminecătura
Se cînta între butoaie pietre și lanțuri
se cînta cu toată făptura
Cîntecul era 
ca apa ce-ți spală picioarele
ca lumina ce sparge orișice gratie
era mireasa 
căreia i se îngăduie un ultim sărut
înainte să străbată deșertul
Spuneai că morile 
le știe doar Dumnezeu
cum mătură ele norii
cu lopețile negre de ploi
Alb era calul legat în frunzar
albă natura

*
N-a mai rămas piatră pe piatră
Din tot ce a fost nimic n-a rămas
Deasupra se roteau îngerii 
Corbii
Era așa tînără încît ochii negri 
păreau senini și albaștri
sub fruntea smeadă dulci 
însă triști
Betelia în cruce 
ține apăsat pîntecele
Acela putea fi 
cerșetorul de la capătul podului
dar oasele lui prea subțiri
nu se întind pînă dincolo

*
În vasul de cositor
ai amestecat apă cu var
împreună pot să-și schimbe puterea
Inima e un fagure plin de viespi
mai frumos
decît trunchiul topit la pala de foc
Ți-aș da rouă din coșul

cu cireșe de iunie să vindeci 
pădurea cioplită de sub movila de carne
Șanțul natal
așteaptă să-i întinzi sfori din artere
Obositoare lumina
cum încape ea într-o mie 
și încă o mie de suflete

*
Femeie 
ai văzut cîte semne 
sînt în sărutul moale al lunii
E  liniște după furtună
Doar cămilele pasc iarba deșertului
pînă ce trec toate panterele nopții
Din scîncetul pămîntului amorțit
iese lacom 
trupul tău de copac
Prevăzătoare
moartea își așterne culcuș
între sînii mai reci
După o scurtă îmbrățișare știu 
îți va da voie să pleci

*
În arșiță 
veghea e ca pelinul 
un fel de piatră părăsită în drum
cîine însingurat la o sindrofie rurală
caisul din răspîntii de drum
Odihnește-te 
măcar la apus
mi s-a părut c-ai șoptit 

*
Mai ții minte tesla 
ciocanul 
din cîteva lovituri îmbinai căpriorii
În zare pluteau mantiile călătorilor
pline de praf și de vînt
Ești ca un soldat ce refuză să moară
ești din lemn vechi lustruit
Pentru tine
locurile strîmte reci mult prea adînci
nici nu există
Dacă tot nu putem pleca din lumea aceasta
măcar să respirăm cu folos
să reparăm gardul 
streașina casa 
să căptușim și șopronul
Prin Curcubeu s-a legat Domnul
ca omul să nu cadă din nou în păcat
Dacă oaia 
ar făta azi doi lupi
s-ar face miei amîndoi
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BASTARDA 
Sunt celebra bastardă din Nevenitus
așa tuna și fulgera tata
exasperat de muțenia destinului
apoi se îmbăta matinal cu vinul gălbui

am fugit din ziduri pictate cu păsări
vrăjită  prematur de mireasma erorii
fără compasiunea supușilor

pămîntul se crăpa adesea în două
dezvelind paradisul și purgatoriul
păsările ciuguleau din lut
forma rubicondă a inimii

scriam pe fruntea bărbaților din arealul meu
nume de corbi voiajori
dar toți alergau spre alte povești
mai înalte cu obraji rumeni și ochii căprui
ademeniți de geamătul lor mai profund ca al meu

rătăcită fără memorie într-un oraș interzis
toți întreabă dacă pot dovedi că sunt eu
căutînd febril sub povara de ani nu mai găsesc nici o

identitate
o adresă precisă cu zîmbet deschis
ori cîntec în poartă

UITARE
Mama cam uitase să mă nască
întrebînd cînd și cînd dacă sunt bine
mă cufundam în magma ancestrală
conectată la amintirile vagi ale înaintașilor
spionam tăcut dintr-o oglindă concavă

nu sunt încă pregătită 
scînceam printre vene
mi-i teamă de lumina zilei
e confortabil aici printre lichide

bine bine se auzea un glas dimprejur
bătînd asurzitor niște tobe interioare
dar tot trebuie să ieși odată și-odată
să mergi cîntînd  la păscut vise
să-ți vezi și tu măcar odată 
chipul unicat în oglindă

dar mama se sfîrșea în genunchi

secerată de anotimpuri
avortînd  întrun tirziu
un ghem roșu uman
de speranțe

EPOPEEA TATĂLUI
Se trezea mereu înaintea zorilor
ara pe-ndelete miriștea groasă
își desfăcea sufletul în boabe
fără să numere ori să clipească
apoi le semăna în univers
aștepta ani întregi cu răbdare
să-i răsară lanul
fărîmița recolta în palmele aspre  
alegea doar spicul de aur
dînd deoparte pleava zilnica 

în zi de sărbătoare pleca în tîrgul prăfuit
vestit pentru vinurile sale
cu clădiri coșcovite stînd într-o rînă
la bodega locală se servea salam ordinar 
din cea mai pură carne de cal
alături de paharul de snaps
mustrat profund de conștiința sa brutală
cu acest festin pauper

pleca  înapoi împleticit pe cărarea îngustă
amintindu-și într-un tîrziu
dacă lanul de grîu pe care-l sădise demult
mai avea timp să răsară

SINUCIGAȘILOR  MEI
Sinucigașii sunt totuși  și ei oameni cu sînge cald
conștienți c-a venit ora vărsării în ocean
a împreunării cu soarele cu macii din grîu
cîmpiile elizee le fac discret semn
dar nici asta n-ar fi de ajuns pentru sinucigași
trec adesea prin zid cu mîinile goale
luîndu-se aprig la trîntă cu viața spre moarte

unde s-or  fi dus totuși unul cîte unul 
fără să știe măcar  ceva unul de altul
autiști performanți la problemele altora

dimineața au încă intenții majore-n clepsidră
ce frumos e să fii 
de partea zîmbitoare a lunii
fără motiv aparent se năpustesc 
spre zidul ridicat din demență
plesnind oglinda garnisită cu îngeri

îmbrac odată cu ei
rochia de seară din sticlă albastră
aud bocetul surd al leopardului mamă
cum suspină sub țeastă

fiind ca și ei
o sinucigașă măiastră
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Episodul întîi: începutul
Împreună, ficţiunea şi adevărul istoric 

fac o lume nouă.  Lumea ta...

În cele din urmă, bătrîna doamnă încuviinţă să
desfacem cartonul din spatele tabloului Copiii
Ruxandrei Callimachi-Roznovanu, un fel de perete
dublu. Îl dibuisem tot învîrtindu-mă pe lîngă el, în
fiecare seară de vineri, lună după lună, de cînd
împărtăşeam poveştile unei Şeherezade, obosite de
drumurile între castelul lui Alexandru de la Mennecy.
Paris şi Viena. Da, castelul fusese moştenit de rudele
prin alianţă şi, în final, cumpărat de statul francez, cu o
clauză de şedere, după voie, în aripa de est. Acum, de
aproape un an, doamna Callimachi-Vernescu venise să-
şi odihnească ochii pe dealurile, cînd palide, cînd
nebunesc de luxuriante ale Şorogarilor. Ea este o
strănepoată a Ruxandrei, pe care, fireşte, nu o
cunoscuse direct. Doamna Callimachi-Vernescu
cercetase întîmplările vieţii acestei aristocrate moldave,
Ruxandra, mai ales pentru faptul că bătrînii din familie
îi spuseseră că îi seamănă perfect la chip, la glas, la
gesturi, la alunecarea umerilor în mers. Din ce ştiau şi
ei, din poveştile perpetuate în familie. Tablourile
atîrnate pe pereţi duceau uşor vorbele, erau ca nişte
letopiseţe. De la o strănepoată a Adelei, fiica acestei
Ruxandre, doamna Vernescu avea un tablou portret care
arăta cît de „gemene“ pot fi două fiinţe născute la o
distanţă de 118 ani. Îl purta cu ea. Era un tablou făcut la
Veneţia, de pictorul Natale Schiavoni. Poate şi de aceea,
stocînd într-o memorie fenomenală amintiri de familie,
episoade citite în cărţile lui Constantin Sion, Radu
Rosetti sau prin memoriile logofătului Nicolae Suţu,
neobosita mea amfitrioană putea să deruleze imagini şi
să născocească gîndurile Ruxandrei Callimachi-
Roznovanu.

Cum rămăsese tabloul aici, în casa de pe Podul
Verde, atîta amar de vreme, este o întîmplare fericită şi,
aş putea spune, miraculoasă.

În faţa minunatului tablou, bătrîna doamnă mi-a tot
vorbit despre personajele zugrăvite, despre Ruxandra,

mama copiilor şi stăpîna locului, despre pictorul italian,
despre conacul de la Corneşti, despre bunicii în straie
vechi. Scriind cîte ceva din ce am auzit, am inventat,
fără să vreau, o poveste rememorată, ca şi cum eu, o
străină, fusesem musafir într-un loc şi un timp virtual.

Oare construiesc, fără să fiu romancieră, un prolog
al piesei sau o ramă a unor drumuri reînviate?

Ruxandra a crescut cinci copii, copiii zugrăviţi de
messere Giovanni Schiavoni, din dorinţa ei de a ne
arăta cele mai pure suflete şi cei mai între ei iubitori
fraţi. Fără a o vedea măcar schiţată într-un medalion ca
de camee, ascuns în colţul cu semnătură, am înţeles că
tabloul o reprezintă, de fapt, pe ea: sufletul ei
încremenit în iubire şi în puterea de a salva moşiile,
zestrea conacelor, şi mai ales numele. Callimachi,
domni şi dragomani pe o biată bogată ţară. Să fi avut 12
ani, cînd tatăl îi povestea, ca să ştie, despre strămoşii
Călmăşeni, cu pămînturi spre Hotin, nevoiţi să-şi
preschimbe numele prin zapise cerute la Fanar. Trei
dintre copiii zugrăviţi îi purtau sîngele, iar ceilalţi doi
îngeraşi cu ochi albaştri, nepoţi de pe singurul frate,
Alexandru, plecat din lume prea devreme, îi fuseseră
aduşi cînd se prăpădise, la scurt timp după iubitul soţ, şi
blînda cumnată Maria Cuza. Teodor împlinise şapte
primăveri, iar Smaranda trecea într-a cincea vară,
bucuroasă că tente Sanda (aşa îi spunea mătuşii-mame)
o lăsa să deschidă coliviile cu scrînciobéle şi tigăiţe şi
să privească repede-repede prin ochean cum păsărelele
se duc în crîng, la Corneşti, la neamurile lor, şi dorm în
cutiuţele din cireşul japonez sădit acolo, în parcul cu
statui, de tatăl bunelului cu barba prea mare pentru
mînuţele ei şi, pe deasupra, înfoiată ca stuful de la iaz.
Odată, s-a speriat şi a plîns cînd căciula lui înaltă s-a
prăvălit peste ea. Şi bunelul şi-o pusese aşa, în
amintirea timpurilor de altădată. Ar fi încăput cu
amîndouă picioruşele, ca într-o căldare. Dar bunicul nu
s-a supărat, a luat-o în braţe şi, nu ştiu de unde a scos,
într-o clipită, cea mai zmeurie acadea.
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Şi mai ciudat a fost cînd una dintre păsărelele
captive, piţigoiul Flou-Flou, botezat împreună cu
madmoiselle Anette, a zburat pînă la bolta cu trandafiri
de dulceaţă, s-a odihnit o clipită şi s-a întors pe braţul
cu manşetuţă scrobită. Şi n-a mai plecat. Signore
Giovanni şi mama Sanda au încuviinţat să fie şi el
pictat. 

Dacă se poate ciripind!, glumi domnişorul Nicolae. 

Messerul zîmbea de ghiduşiile Smarandei şi se
fericea că are un personaj insolit, numai bun de aşezat
în centru, unde se intersectează diagonalele pătratului –
Vassari dixit. I-a trecut prin minte că o să dea o replică
maeştrilor flamanzi care zugrăvesc melci, peşti, fluturi
şi animale fără viaţă, cu gîturile spînzurate pe muchia
mesei. Cît poate să deteste vînătoarea! A muiat
pensonul în cleiul negru, apoi în cel roşu. A prins
piţigoiul pe punctul de zbura. Aripile vibrînde i-au dat
ideea să pună mişcare pe gulerele albe, largi, ale lui
Teodor, ale lui George, ale domnişoarei Adela. Cum ea
adoră jocurile băieţeşti şi stă în umbra fraţilor, gata să
fie luată partener la expediţiile printre tunelurile de
bucsuşi, era firesc să pozeze veneţianului în costumaşul
de catifea, cu haină verde-smarald şi pantaloni alb-
crem. Cel mai mare dintre fii, Nicolae este aşezat în
spate şi începe linia unei diagonale care uneşte triada de
buze în zîmbet inocent. Are 15 ani şi este rodul primei
căsătorii a Ruxandrei cu Ştefan Catargiu. Nici nu
împlinise un an băiatul, cînd tinerei mame i-a fost clar
că nu iubeşte şi nu este iubită. Soţul ei zăbovea în
bibliotecă şi la întrunirile politice. Nu-i povestea, n-o
întreba mare lucru. Luă hotărîrea de a divorţa, înainte
de se sfătui cu ai ei. Nu avea depresii, nu plîngea. Era
pregătită şi aştepta să înfrunte încercările, asemenea
eroului ei preferat, optimistul Candide. Să iei viaţa aşa
cum este şi să te potriveşti ei, mereu gata de o nouă
luptă. Se trase lîngă fereastră şi reciti din volumaşul
adus în dar de mătuşa Agripina, de la Paris: „Pangloss
disait quelquefois à Candide: «Tous les événements
sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles;
car enfin si vous n’aviez pas été chassé d’un beau chî-
teau à grands coups de pied dans le derrière pour l’a-
mour de mademoiselle Cunégonde, si vous n’aviez pas
été mis à l’Inquisition, si vous n’aviez pas couru
l’Amérique à pied, si vous n’aviez pas donné un bon
coup d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous
vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mange-
riez pas ici des cédrats confits et des pistaches».

– Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut
cultiver notre jardin“. 

Replica învăluită într-un paradoxal ermetism o

descifrase ca pe o parabolă a omului-grădinar lui însuşi.
Bine era, demult, cînd exersa la pian partituri mai grele
cu Frau Elena Tauber, vieneza venită profesoară la
conservatorul ieşean. Vorbeau şi despre romane...

Cînd au trecut de la despărţirea de Ştefan 15 sau 16
ani? Şi cum, degrabă, s-a lăsat vrăjită de galanteriile şi
promisiunile lui Alecu, la balul Eufrosinei... Scrisorile
primite din Italia de la vara Eufrosina, mai plimbăreaţă
şi mai zvăpăiată, o puseseră pe jar. Prea multe idei, şi
planuri, şi vorbe din gazete, şi societăţi, şi acte
filantropice îi aşternea negru pe alb pe filele parfumate,
cu monogramă şi conturul unei flori, de care auzea
acum, de la ea, pentru prima dată: la ginestra. Îi
povestea cum a coborît, cu sora ei mai mare, cu Săftica,
în craterul Vezuviului, a şezut pe stînci, a urcat
bolovanii de zgură şi s-a minunat cel mai tare de o
floare galbenă, ca de soare, crescută în pustiul acela
dezolant. Chiar asta era la ginestra. Cum să nu-şi
pregătească Ruxandra rochia cea nouă, roşie cu fundă
lată, verde, strînsă în talie, sosită prin curier de la
buticul lui Frau Hilde, Grabenstrasse 14? La oglindă,
cînd Anica îi întorcea buclele negre cu fierul, se gîndea
că-i mai frumoasă de cînd este mamă, iar Nic este cel
mai dulce şi bun copilaş. Cu părul şi ochii moşteniţi de
la ea, parc-ar fi o fetiţă! Cînd Alecu a condus-o la vals,
i-a strîns talia tare, iar cînd lăutarul Barbu cînta un lied
învăţat de la domnul Liszt, a tras-o uşor în odaia
oglinzilor de Veneţia: 

Priveşte-te lung, ca să rămîi la fel de frumoasă ca
acum! 

Era zi de Bună Vestire, primăvară caldă. În augustul
lui 834 se simţea înfiorată şi bucuroasă. Dorea o fetiţă.
Ca mărţişor, a venit George, în acte trecut de Alecu,
după tatăl lui, Gheorghe Rosetti-Roznovanu. Iată-l
zugrăvit cu ochii mari – ochii ei la toţi trei copiii – şi
buzele umede de cerb. Domnul Asachi l-a lăudat şi a
prezis că va fi un bun inginer. Are darul matematicii şi
al socotelilor economice, mai spunea. 

Cu fusta ei largă şi foşnitoare, imprimată în carouri
ecosez şi cu flanelul anglais pus direct peste corset,
stăpîna părea mai tînără. Şi mulţumirea că pînă spre
apusul soarelui tabloul va fi gata îi îmbujora obrajii şi-i
liniştea fruntea. Privea în mijlocul pînzei aburul roz al
rochiţei Smarandei şi îşi aminti de ea însăşi, ca prin vis,
pusă pe o măsuţă din salonul bunicilor să recite
Păsăruică, păsărea a lui chir Costache Conachi,
prăvălit ca la teatru în perne şi bătîndu-i din palme cu
mare însufleţire. 

Ruxandra se bucura că Smărăndiţa îl iubeşte cel mai
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mult, dintre toţi, pe George. Nici dacă ar fi fost gemeni,
nu s-ar fi simţit aşa unul pe altul, gîndea privind liniile
trupurilor lor, desenate de maestru ca o îmbrăţişare.
Cotul Adelei i se păru, o clipă, prea înalt. 

– Şi scumpul meu Teodor, cu buclele de aur ale
mamei lui. Cum i-o fi trecut prin căpuşor să-mi promită
că va avea şi el cinci copii? 

Şi iar îşi aminti cum Teodor, la masa din sufragerie,
în faţa farfuriuţelor cu Apfelstrudel, număra, începînd
cu el, pe Nicolae, George, Smaranda şi Adela. La desert
o făcea mai întotdeauna. Îşi opri clipita genelor pe
papucelul jucăuş, strîmb ca de săritură la şotron, şi
urmări, încă o dată, liniile umerilor ondulaţi într-o
legănare nevăzută.

După cafeaua turcească şi un biscuit rose de Reims,
veneţianul era aproape gata cu finisajul. Doamna se
arăta fericită, deşi agitată. Tot intra şi ieşea, ba cu
hortensii şi margarete, pe care le aranja în porţelanuri de
Delft, ba cu paneraşe de pere văratice şi scoruşe de pe
dealul Moţocului. 

– Nu va spune că au ieşit prea frumoşi copiii ei, căci
ar fi păcat, nici că lumina nu se joacă prin întuneric,
pentru că ar fi un neadevăr, nici că puful catifelelor
respinge privirea, pentru că şi asta ar fi tot un neadevăr,
înşira italianul gîndurile ca mărgelele pe aţă. Glasul
Ruxandrei îl sperie.

– Signore Giovanni Schiavoni, te-ai luat la întrecere
cu Rafael şi Bronzino! De-ajuns să-ţi jur eu asta! Frăţie
şi amor zugrăvite în ăst chip n-am pomenit! Toţi patru
ne privesc cu atîta dulceaţă şi încredere neţărmurită, iar
domnişorul Niccolo già guardato alla Sorbona! Sfînta
Fecioară să-i călăuzească paşii, iar pe Magdalena
dumitale s-o ajute să aducă pe lume pruncul dorit. Noi
îi vom fi cei mai grijulii naşi. Şi comandă să fie adusă
frîncuşa de Cotnari. 

Alecu, al doilea ei soţ, trecea de 57 de ani, puhav,
gras, fără vlagă. Ea, înflorită în 38 de veri însorite.
Ruxandra se gîndea, a cîta oară, (ne)vinovată, la
episodul veneţian: în luna de miere cu primul ei bărbat,
Ştefan, întîlnise printr-o întîmplare fabuloasă pe Felice,
fratele pictorului nostru Giovanni Schiavoni; urcînd
scările scuarului de lîngă Palazzo Benzon, pe înserate,
într-o plimbare fugară, chemată de duhul cetăţii
acvatice, s-a împiedecat de un fel de sac moale. S-a
aplecat peste un om aproape mort. Şi aşa dragostea
mare şi adevărată, şi nu cea prefăcută sau amăgitoare de
la balurile şi soarélele ieşene, i-a străfulgerat inima.
Corinne sau Delphine, eroinele doamnei de Staël, îi

dădeau curajul libertăţii. Felice o înfiorase. Se hotărî se
fie liberă şi fericită.

Revin în prezentul meu, în acel prezent deja trecut.
Eu, fidela vizitatoare a doamnei Vernescu, doamna cu
tablouri şi amintiri. Ies din reverie. Vă spuneam că în
spatele dublu al tabloului pictat de Giovanni Schiavoni
şi descris de mine puţin mai-nainte, dibuisem că stau
ascunse nişte lucruri. Numai bine să vă povestesc cum,
după cîteva manevre executate cu ustensile preluate din
sertarul cu scule de bucătărie, am desprins nişte pachete
de hîrtii învelite în piele tare şi pînze aspre, încreţite de
vreme. Ţineam în mînă două caiete, unul legat în piele
de Cordoba (posibil), maronie, ştanţată cu acolade
orientale întărite de emailuri coraille, celălalt învelit
într-o bucată de mătase, poate chinezească, decolorată
pe muchiile tipărite în strînsură, cu scene de pregătirea
ceaiului. Am descoperit un tenculeţ de plicuri cu
epistole. Doamna Vernescu îmi încredinţă pachetele cu
foi:

– Repede, te rog, repede să le transformi într-o carte
cu litere mari, să le pot citi uşor. Poate vor fi ultima mea
oglindă...

Am în mînă filele primului caiet pe care, deşi îl
ghicesc lacunar, îl consider un jurnal al Ruxandrei. Pînă
la redarea aici a preţioaselor manuscrise, notez gesturile
noului meu ritual: mă simt ca un arheolog inocent şi
stagiar, care decupează din bolovanii de pămînt
împietrit toarta unui vas. Va fi o amforă mare şi
desenată cu frize mitologice... Aşa gîndea arheologul
din sufletul meu.

Episodul al doilea, Milescu
Iaşi, mai, 1840

Iubitul meu este mai tînăr decît mine cu şapte ani.
Un an întreg ne-am văzut foarte des, ne doream, vorbele
lui, ca şi ale mele, erau aluzive şi dulci, strîngerile de
mînă întîrziau între cîrligele degetelor. Într-o zi de
sfîrşit de martie, cînd nămeţii topiţi alunecau trezindu-
mi simţurile la o altă nouă viaţă, i-am scris că îl aştept.
În logia odăilor de sus soarele desena bulgări de
căldură. L-am învăţat pe dragul meu Simon să sărute.
Nu este nici nebun, nici măcar temperamental. Mă
alintă şi îmi spune „minunea mea“. L-am convins să mă
strige pe nume, să-mi spună ce are de spus cu „tu“, să
mă întrebe şi să-mi povestească aşa. Vorbele folosite
astfel ne determină să ne împrumutăm unul pe celălalt
mult mai firesc. Ăst fapt i-a dat aripi. Observ o
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dezinhibare uşoară. În braţele lui adorm. Îmi inspiră o
linişte plutitoare. Îmi pier gîndurile şi umorile. Un flux
gros de afecţiune dulce şi transparentă mă leagănă. Se
bucură că îmi este generator de împăcare şi uitare de tot.
Mă simte sinceră, chiar dacă un soi de histrionism mă
face sau mă ajută să mă reinventez în mers. Cred că îl
percepe şi el, căci este un om foarte inteligent şi cult.
Îmi spune „frumoasa din pădurea adormită“. Mă sărută
iar şi vede că vraja nu mă învie! Se pune pe gînduri. Mă
ia în braţe şi mă aşază pe coapsele lui. Îmi scrie cu
degetele pe decolteu „te ador“, „eşti cea mai frumoasă
dintre femei“. Stă pe jilţul de catifea verde. Picioarele
mele goale mai sus de genunchii strînşi în jartiere de
dantelă liliachie îi încolăcesc talia dreaptă, puternică.
Ciudat şi confortabil, nou şi proaspăt ca primul măr din
livadă, prins între dinţi. Simt că sîntem conectaţi la o
energie astarteică. Spatele meu se înclină în afară.
Mîinile lui îmi cuprind mijlocul şi nu îmi permit să mă
frîng, să cad în „podul“ pe care îl exersam în copilărie.

Îmi ia piciorul şi îi face tălpii cărări, 38 de
centimetri în sus, 38 de centimetri în jos, tipăreşte
gropiţe, îmi cuprinde toate bucăţelele pe care le simt
mişcîndu-se ciudat în mîna lui bogată şi pricepută în a-
mi activa, fără nici cea mai mică senzaţie neplăcută,
oscioare şi tendoane învelite în pielea care se gudură de
plăcere. Se miră de fineţea şi îngustimea tălpilor, îmi
ciupeşte buricul degetelor, mi le gîdilă cu vîrful limbii,
le botează „mititelul“, „prostuţul“, „curiosul“,
„sergentul“, „plimbăreţul“. Îmi cuprinde glezna peste
ouşor, încîntat nevoie mare că ea încape în cercul
desenat de degetul mare şi cel mijlociu.

Recitesc ce am povestit în caietul meu şi îmi place
cum am transcris trecutul apropiat într-un prezent
continuu şi etern. Scrisul acesta este o terapie a
vivacităţii şi o recuperare a feliilor din care sînt făcută.
Fără el aş fi rămas mai săracă, plină de aşchii seci. Mă
recompun şi în formele noi seva mea interioară
dansează, jubilează, juisează.

Alte cîteva zile au trecut cu lumină. Lumina pune
cuvintele în caietul meu.

Simon este evreu. Acasă i se spune Shimon. Nu ştiu
ca în neamul meu o femeie să fi avut iubit un evreu. Nu
voi face cu el un copil şi nici cu nimeni altcineva. Nic,
George şi Adela îmi ajung.

Simon este unicul fiu al doctorului Nathanael Haber
şi nepot de pe soră al rabinului Avram Hanover, de la
Sinagoga mare. Clădirea, mistuită la pîrjolul din 1822,

a fost reconstruită din cărămidă şi piatră, mare,
luminoasă şi frumoasă. Păcat că nu mai are în jur parcul
cu brazi şi trandafiri albi, căţărători. Cresc teii.

Îmi doresc mîngîierile lui Simon. Îi spun de fiecare
dată că este ultima noastră întîlnire. Va pleca în Polonia
şi apoi, cu afaceri de familie, în îndepărtata Americă. Îi
spun că nu ne vom mai reîntîlni în veci. El spune că nu
se ştie niciodată. În iatacul meu, zilele cu el după zile
fără el sînt ca nişte poveşti din cortul lui Vooz care o
iubeşte pe Ruth. Ruth – bunica regelui David, din care
se va ivi blîndul nostru Mîntuitor. Simon îmi povesteşte
cum, nu demult, la sinagogă, la sărbătoarea Shavuot, s-
a citit sulul cu povestea lui Ruth. Moabita venită în
neamul iudeu. Eu îi spun lui Simon că el a venit în
neamul meu. Rîde şi răspunde că numai femeia este cea
mobilă, schimbătoare şi născătoare. Rosteşte cîteva
fraze, aspirînd consoane între care h-urile răsună ciudat.
Iau cheia din secreter şi descui dulapul.

Uite, îi zic, povestea facerii lumii, a regilor vechi şi
a neamului tău o citesc, tălmăcită, din Scriptura celor
şaptezeci de învăţaţi evrei care, la Alexandria, puşi de
regele Ptolemeu, au tălmăcit în greceşte toţi la fel Tora
voastră evreiască, pe care evreii plecaţi mai departe de
cetatea Ierusalimului nu o mai înţelegeau, căci vorbeau
elineşte. De asta, cartea sfîntă pe greceşte se numeşte
Septuaginta. Şi pe ea o auzim în bisericile noastre,
tălmăcită în graiul românesc.

Mdaa, iubita mea, din tălmăcire-n tălmăcire
cuvîntul lui Iahve şi al lui Moise şi al lui David îşi
subţiază înţelesul şi îşi umflă vorbele. Nu vezi tu oare
că din cinci cuvinte evreieşti se fac zece sau douăzeci în
alt grai?

Se ridică din jilţ şi veni spre dulap să mă ajute să
scot de pe raft cartea voluminoasă. Cămaşa albă, cu
mîneci creţe desprinsă din legătura manşetei îi flutură în
repezeala trupului. Îi povestii ce ştiam de la tata, care
ştia şi el de la străbunicul meu Dimitrie. Înainte de anii
1700 ajunsese în casa unui strămoş de-al nostru
manuscrisul acesta ferecat şi frumos condeiat pe care-l
scoatem acum din dulap cu mîinile noastre. Este o copie
comandată cîndva, la Iaşi, de moşul Ioan Callimachi
după alt manuscris, conținînd prima tălmăcire completă
a Vechiului Testament, făcută de preaînvăţatul boier şi
ambasador în multe ţări, Neculai Spătarul, pe cînd era
la Constantinopol un tînăr studios la şcoala înaltă a
Patriarhiei. Izvodul acestei biblii este, cum deja spusei,
cel elinesc.

(fragment dintr-un roman în lucru)
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Prin 1998, întîmplător, treceam pe strada Vlaicu
Pîrcălab din inima Chişinăului. Lîngă un gard de fier se
îmbulzea multă lume şi, din curiozitate (vărsătorii sînt
foarte curioşi din fire şi moto-ul lor de viaţă este „a şti”),
am vrut să mă informez de ce se îmbulzesc oamenii, se
ceartă şi strigă să se respecte lista. Aşa am aflat că acolo
se află Ambasada României în Republica Moldova, iar
înghesuiala era pentru a se depune acte de obţinere a
cetăţeniei române.

Sînt un om căruia îi vin în cap mereu idei noi.
Uneori constructive, alteori, ce-i drept, cam îndrăzneţe.
N-am stat mult  pe gînduri, mi-am notat ce acte sînt
necesare la dosar şi am mers acasă. Dar am materializat
ideea. 

În scurt timp, am reuşit să mi le adun pe toate.
Singurul lucru care mă îngrijora era că nu putusem

depune  nici o hîrtie pentru fetiţa  mea de nouă ani.
Oricît l-am rugat pe tatăl ei care locuia la Voronej, în
Federaţia Rusă, încă din 1993, să-mi trimită acordul care
se cerea, n-am reuşit să-l înduplec: „Cum, vrei s-o faci
cetăţeană a unei ţări care a luptat în război contra ruşilor
împreună cu fasciştii?”. 

N-avea rost să-i explic unui om crescut în
şovinismul rus, şi cu mentalitatea unui „homo
sovieticus”, că Basarabia a fost, este şi va fi în veci
pămînt românesc şi că în ţara a cărei cetăţenie o vreau
redobîndită  pentru mine şi copilul nostru, locuiesc fraţii
noştri români, că mulţi verişori ai tatălui meu sînt
undeva prin Bucureşti, fugiţi în 1940 şi 1944 de teama
rusului „roşu”, cum le spunea mama ruşilor sovietici
comunişti. Sau să-i spun că fascist sau comunist pentru
mine este cam acelaşi lucru!  Nu  avea niciun  rost... 

Abia peste ani mi-a dat dreptate, cînd a văzut că tot
ce am realizat a fost de dragul copilului şi că decizia mea
a fost una corectă. Iar în privinţa luptei basarabenilor
pentru limba română şi pentru independenţă, mai trebuia
sa treacă ani ca să priceapă că şi popoarele mici au
drepturi egale cu cei ce se socot, pe nedrept, dominatori
ai lumii. 

Dar cel mai mult a făcut să i se lumineze mintea în
privinţa acestor lucruri faptul că el însuşi a fost nevoit să

umble ani mulţi pentru a-şi reabilita părinţii şi buneii lui,
care au fost deportaţi în Siberia în anii `30 ai secolului
trecut, pe motiv că erau culaci, chiaburi. Mama lui a fost
deportată din Ucraina, iar tatăl său din Hakasia. S-au
întîlnit în… Siberia. Acolo s-a născut el, în exil, într-o
baracă lungă  de lemn, în care locuiau 20 de familii.
Fiecare familie avea numai cîte o cameră. Lunar, părinţii
lui dădeau „cu subsemnatul”, adică trebuia să se
prezinte la administraţia locală pentru evidenţă. Abia
după anul 1953, cînd a murit tiranul Stalin, au avut
dreptul să-şi  construiască  propria lor casă…

Iată ce a făcut comunismul cu oamenii! I-a schimbat
şi i-a mutilat! Chiar şi cei care au suferit de pe urma lui
au devenit cu totul dezorientaţi în evenimente, istorie şi
valori.

Consulul însă m-a asigurat că nu voi avea probleme,
este  copilul meu şi dacă vreodată mă voi stabili cu traiul
în România ca cetăţean român, vom putea trece foarte
uşor peste Prut. N-a fost prea uşor…

După un an, poate şi mai puţin, aveam paşaport
românesc, eram cetăţean român cu domiciliul în
Republica Moldova. Bucuria nu era atît de mare. Nu
puteam să mă fălesc la  rude sau vecini, nici să strig în
gura mare că eu sînt cetăţean român. Am fost avertizaţi
că este de dorit să nu fluturăm paşaportul românesc pe
la vamă (atunci puteam trece în România doar cu
buletinul moldovenesc), spre binele nostru, căci s-ar
putea ca, sub un pretext sau altul, să rămînem fără el.

Era lesne de înţeles, deoarece adia iarăşi a
„comunism” în Republica Moldova. Dacă, în 1996,
Mircea Snegur pierduse în faţa lui Lucinschi la
preşedinţie, era clar ca acesta din urmă va netezi cărarea
unuia de teapa lui.  Şi rezultatul se şi întrezărea. 

În 1999, la alegerile locale şi parlamentare au
cîştigat comuniştii, iar în 2000  a venit la putere Voronin
cu clica lui.

Moldova  se întorcea în sfera de influenţă rusească.

6363CONVORBIRI  LITERARE

SPOVEDANIA UNEI REPATRIATESPOVEDANIA UNEI REPATRIATE

Nina GONŢA



N-am ţinut secret faţă de surorile mele că sînt
cetăţean român şi sora mai mică mi-a urmat exemplul. A
obţinut şi ea cetăţenia română, dar se afla în aceeaşi
situaţie, în legătură cu cei trei copii ai săi. Fostul ei soţ,
care prin 1995 se înhăitase cu o uşuratică din orăşelul
nostru, cu soţ şi copii acasă, tot basarabeancă de-a
noastră, se aciuase cu ea prin Moscova. Nici el n-a vrut
să audă de „acordul” ca cei trei copii să devină cetăţeni
români. Nu era născut în Federaţia Rusă, era un
moldovean „mancurt”, îndobitocit, deznaţionalizat şi
rusificat. Sau a făcut-o din indiferenţă faţă de soarta
copiilor lui, pe care îi abandonase.

Abia cînd am sosit în România, împreună cu sora
mea, în timp, am reuşit să rezolvăm problema cetăţeniei
pentru copiii noştri, fără a mai cerşi actele de la cei doi
„rătăciţi”, foştii noştri soţi.

Despre România, noi, cei educaţi în şcoala sovietică,
pînă în 1989, cînd a avut loc podul de flori de la Prut, nu
trebuia nici să auzim, darmite să mai putem trece
dincolo. 

La orele de curs învăţam cîte ceva din Eminescu,
Creangă şi Alecsandri, scriitori moldoveni:
„Somnoroase păsărele“, „Amintiri din copilărie” sau
pastelurile bardului de la Mirceşti. Şi… cam atît. Nu
cumva să descoperim că sîntem fraţi, că avem aceeaşi
istorie, limbă, aceleaşi tradiţii  şi valori. 

Pentru asta, ruşii, care au ocupat Basarabia în 1940
şi apoi în 1944, s-au străduit cu multă osîrdie ani în şir.
În primul rînd, chiar în 1940, într-o noapte, au schimbat
alfabetul din latin în chirilic. Toţi cei care ştiau ceva
carte au devenit analfabeţi, un motiv în plus pentru
sovietici să invadeze Moldova şi să aducă ruşi din toate
colţurile imperiului, pentru a-i „alfabetiza” pe
moldoveni. 

Mai mult de un milion de moldoveni au fugit de ruşii
„roşii”. Cei mai mulţi, în România. Au vrut şi ai mei s-
o facă, dar n-au reuşit, căci sovieticii n-au respectat
armistiţiul de trecere a Prutului în trei zile. După numai
24  de ore, au închis hotarul. Mulţi au fost atunci întorşi
din drum... 

Mama ne povestea că în acea zi de 28 iunie 1940,
cînd Basarabia  a fost ocupată de ruşi, ea se afla la prăşit.
Ogorul era aproape de calea ferată. A observat că
încontinuu treceau trenuri spre Ungheni, către Prut,
pline cu soldaţi şi multă  muniţie. A simţit că ceva se
petrece, a lăsat totul baltă şi a fugit în sat. Tata a alergat
la Primărie, să afle ce se întîmplă. A venit într-un
suflet:„Ioană, ce facem, vin ruşii! Primarul, dascălul,
preotul şi alţii au şi plecat către Ungheni”. Mama s-a

înspăimîntat: „Ăştia-s cei răi, ăştia-s ruşii roşii!.. .Poate
fugim şi noi!?…”.

Dar cum să fugi, cînd tot al tău este casa, pămîntul şi
orătăniile? Cum poţi lua cu tine pămîntul strămoşesc?
Ce-i drept, aveau şi car cu boi…Au început să-şi facă
planuri de ducă. Între timp, au aflat că s-au acordat trei
zile pentru cei care vor să treacă Prutul.

N-au mai apucat… 
Aşa că eu nu m-am născut în ţara noastră, a

românilor. M-am născut în URSS…
...Într-un an, un verişor  mi-a dăruit o carte, de ziua

mea. La început am crezut că este scrisă într-o limbă
străină, franceză poate, ca mai apoi, cînd am încercat să
citesc, am constatat bucuroasă că este în limba părinţilor
mei, română, numai că, alte litere, latine. Cînd i-am spus
mamei de „descoperirea” mea, mi-a povestit ce-au făcut
ruşii cu limba, cu tradiţiile noastre de veacuri, cu
bisericile, cum au organizat foametea din 1946, cum ne-
au colectivizat cu forţa şi multe alte lucruri  triste din
istoria Basarabiei  noastre.

Trebuie să spun că mama nici pînă la moarte nu i-a
iertat, pentru că nişte „boseci”, nişte vagabonzi, i-au luat
carul cu boi, pămîntul, plugul de fier, toata avuţia,
moştenită de la părinţi şi au băgat-o cu forţa în kolhoz.
Ne povestea nouă, copiilor, cum ea s-a aşezat în faţa
carului cu boi, cînd au venit să i-l ia. Bocea în gura
mare, ca după mort. Tata a tras-o într-o parte: „Ia seama
că pot să ne trimită în Siberia, dacă nu te potoleşti”… 

Şi... ce credeţi?! S-a găsit un moldovean, potlogăraş
de-al nostru, un lingău, care a avut grijă să fie puşi pe o
listă  pentru a fi deportaţi, dar pînă la urmă fratele
mamei a intervenit pe undeva. Au scăpat ca prin urechile
acului. Altfel, m-aş fi născut, dacă nu cumva mureau cu
toţii de frigul rusesc, pe undeva prin Siberia de gheaţă…

Cartea aceea, dăruită de verişorul meu, valorează şi
astăzi mult pentru mine. Mi-a  deschis o  portiţă către
adevăr…

Dar cel mai mult a contribuit la acest lucru mama, cu
numele românesc de Ioana. Orfană de la numai doi ani,
a crescut-o un unchi. N-a urmat şcoală, prea mulţi copii
ai unchiului ei erau de dădăcit, prea mare era gospodăria
lui şi prea mult pămînt de muncit. Dar a fost foarte
cinstit cu ea. Cînd s-a măritat, i-a restituit toată averea,
moştenită de la părinţi. Au învăţat-o să iubească munca,
sa fie cinstită şi să agonisească mereu.

Chiar fără carte, mă uimea de unde le ştia pe toate.
Avea un mod deosebit de a lega lucrurile, de a le analiza
şi a da verdicte la cele mai încurcate evenimente şi fapte.

Părinţii mei au fost oameni deosebiţi şi tare vrednici.
Dacă tata se străduia să ne bage în cap că o diplomă de
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studii ne poate hrăni viaţa întreagă, mama ne învăţa că
orice muncă este frumoasă, iar ordinea şi curăţenia sînt
cele mai bune metode de a ţine o casă „econom şi cu
cap”.

Toate aceste sfaturi mi-au fost mereu de folos pe
parcursul întregii mele vieţi.

Românismul l-am învăţat tot de la mama. Cîntecele
vechi româneşti, care numai repatriindu-mă în Ţară, am
aflat că erau din toate zonele României, le-am auzit
pentru prima oară cîntate de ea, cu vocea ei cam
răguşită, dar cu o interpretare corectă, melodioasă,
aducătoare de alte meleaguri, lumi şi vremuri.

În copilărie, eram încîntaţi să stăm cu toţii la gura
sobei, mama învîrtind fusul, noi scărmănînd lînă, s-o
ascultăm povestind despre regele Ferdinand, regina
Maria, mareşalul Antonescu, care, glumea ea, semăna
mult cu tata.

Toate aceste lucruri auzite din gura ei, mi se păreau
că vin dintr-o altă  dimensiune.

De aceea, cînd mi s-a ivit o posibilitate de a-mi
redobîndi cetăţenia română, nu m-am îndoit nici un
moment că acest lucru mi-ar fi benefic. Curioasă de a şti
totul despre România, voiam nespus de mult să devin
cetăţean al ţării mamei mele. Numai că modul de
redobîndire a cetăţeniei române mi s-a părut injust
pentru noi, basarabenii. Nu este corect ca românii
basarabeni, părinţii şi buneii noştri, ca şi noi,
descendenţii lor, care, fără voia şi consimţămîntul
nostru, ne-am pierdut cetăţenia română, să trecem prin
atîtea greutăţi, să strîngem inutil atîtea documente şi să
pierdem timp. Mai ales după 2003, cînd guvernul
Năstase a modificat legea cetăţeniei române în aşa fel
încît basarabenii au fost catalogaţi ca „străini”.

În ultimii ani se pare că lucrurile s-au mai schimbat.
Procedurile s-au simplificat. Dar mult mai corect, după
părerea mea, ar fi ca basarabenilor, ai căror strămoşi şi-
au pierdut dreptul de a fi români după ocuparea
Basarabiei în 1940 de către URSS, să li se restituie,
automat, cetăţenia română.

Era în vara anului 2000. Am venit la Iaşi, în…
cercetare. Îmi venise… o altă idee. Dar nu  era  numai o
idee. Era mai mult o necesitate. 

După  cum  decurgeau evenimentele în Republica
Moldova, trebuia să iau o hotărîre pentru  viitorul meu
şi al fetei mele.

Odată cu venirea la putere a comuniştilor, judeţele s-
au desfiinţat, în consecinţă toţi funcţionarii
Inspectoratului şcolar au fost disponibilizaţi. Era destul

de clar că vor fi numiţi în posturi, în reînviatele raioane,
numai cei care împărtăşeau doctrina noilor urcaţi la
putere, doctrina comuniştilor.

Am hotărît să vin la Iaşi. Să văd cum pot să trec
definitiv Prutul, să mă repatriez în România. Destul de
dificil! Încă nu eram ferm convinsă că voi realiza acest
lucru…  

Mai fusesem în Iaşi prin 1995, cu o echipă de
profesori ai şcolii din Lozova, într-un schimb de
experienţă, avînd misiunea să aduc un autobuz plin cu
cărţi, donaţie românească pentru şcolile din raionul
nostru. Nici prin cap să-mi treacă că peste cîţiva ani voi
reveni aici, însă cu un alt scop. 

De la gară am luat-o pe jos. Abia atunci am
descoperit cu adevărat cît este de frumos „dulcele tîrg al
Ieşului”. 

Prima mea oprire a fost la biblioteca judeţeană „Gh.
Asachi”. Am cerut audienţă la director, care a stat mult
de vorbă cu mine despre situaţia politică din Moldova
noastră. Discuţia s-a finalizat cu o cerere din partea mea
de a primi un loc de muncă. Abia mai tîrziu am înţeles
că nu aveam nici o şansă, ci pur şi simplu, omul s-a
purtat frumos cu mine, ca oaspete de peste celălalt mal
al Prutului.

Paşii m-au dus apoi, în centru, la Inspectoratul
şcolar, unde, întîmplător, ochii mi-au căzut pe un anunţ:
copiii de peste Prut, din Basarabia, ai căror părinţi au
cetăţenie română, pot fi înscrişi în şcolile ieşene fără
examen de admitere şi fără taxă de şcolarizare. Cu inima
bătînd, am intrat în audienţă. Oferta era foarte
„proaspătă”, protocolul încă nu era trimis la Ministerul
Educaţiei din Republica Moldova, urma ca acest lucru
să fie făcut în zilele imediat următoare.

Era sfîrşit de iulie, examenele de admitere în
gimnazii se terminaseră. La Inspectoratul şcolar Iaşi m-
au sfătuit să merg personal din liceu în liceu, să caut
locuri disponibile; toţi directorii erau înştiinţaţi de acest
ordin şi erau obligaţi să-l pună în aplicare.

După ce m-am deplasat la cîteva şcoli de prestigiu şi
am aflat că nu mai aveau locuri, m-am întors la
inspectorat să cer o soluţie. Aşteptîndu-mi rîndul să intru
am cunoscut o doamnă care mi-a spus că la Colegiul
Tehnic din Copou se înfiinţează, din acest an, o clasa de-
a V-a, din dorinţa de a-şi forma viitorii liceeni. Exact
ceea ce-mi trebuia mie.

Aşa că m-am dus în Copou. Încercasem, tot pe-
acolo, la liceul „C. Negruzzi,” fără succes însă, acolo
unde peste opt ani fetiţa mea avea să dea bacalaureatul.

Eram disperată să găsesc un loc. Mă înarmasem cu
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multe acte şi dovezi că fiica mea este o elevă bună. De
fapt, purtam mereu cu mine o copie dintr-un înscris din
Cartea de oaspeţi a bibliotecii judeţului Chişinău, pe
care o redau aici:

„Colectivului Bibliotecii Mihail Sadoveanu din
Străşeni, cele mai bune  urări de succes şi felicitări
pentru tot ceea ce fac pe tărîmul cărţii şi al culturii, cu
ocazia unei vizite duminicale, cînd am cunoscut bucuria
de a fi împreună, pe planeta Eminescu, cu VICTORIA,
Stela şi Petrică. 

Cu gîndurile cele mai bune, Victor Bîrsan,
ambasador al României în Republica Moldova. 3 iunie,
2000“.

L-am dat să-l citească şi doamnei directoare a
Colegiului din Copou, Magda Dumitrescu. 

Am mai scos din geantă şi bucăţi tăiate din ziare, în
care fiica mea era menţionată drept cîştigătoare a mai
multor concursuri de poezie, în principal concursul
republican „Eminesciana”, ce se derula anual în
pădurea de la Condriţa, de lîngă Străşeni.

La o astfel de competiţie l-am şi cunoscut pe domnul
ambasador Bîrsan, care, la plecare, pe cînd noi aşteptam
autobuzul, s-a apropiat şi a felicitat-o pe fetiţa mea
pentru măiestria de a recita din Eminescu şi chiar a
poftit-o într-o vizită la ambasadă.

N-am ratat ocazia, am răspuns invitaţiei…
Domnul ambasador i-a oferit fetei mele mai multe

cărţi şi cîteva casete,  printre care una conţinînd cîntecul
„Iaşul meu drag“. A  presimţit oare că o să ne stabilim
aşa de curînd în acest oraş românesc?

Nu după mult timp, ambasada română a organizat la
biblioteca noastră judeţeană o întîlnire cu cîştigătorii,
pentru o emisiune la TV România. Împreună cu sora
mea (Stela din acel înscris este fetiţa ei, de aceeaşi
vîrstă cu Victoria mea), am „organizat” şi noi… un
teanc mare de plăcinte moldoveneşti cu brînză, mărar şi
ceapă verde. 

De atunci, de cîte ori îl văd pe Mihai Rădulescu la
TVR1, prezentînd ştirile, îmi amintesc cît de mult i-au
plăcut şi lui plăcintele noastre de casă şi vinul roşu, fiind
şi el prezent la acea vizită duminicală, împreună cu
ambasadorul.

Emisiunea s-a transmis pe post exact în preajma
venirii mele în Iaşi.

…Toate acestea i le-am spus dintr-o răsuflare
directoarei, cu lux de amănunte.

Zîmbind, m-a pus să scriu o cerere. 
Am ieşit bucuroasă din şcoală. Mergeam în jos, pe

lîngă parcul Copou, dar am făcut repede cale întoarsă,
căci îmi venise  în cap o… altă idee. S-o înscriu şi pe
nepoata mea.

Nu ştiam dacă vom reuşi nici noi, dar ce voia soră-
mea, nici atît. Numai că dacă n-o înscriam şi pe Stela,
eram convinsă că mama ei mă va „omorî”…

Aşa că m-am întors acasă, în Moldova, cu multe
veşti bune şi planuri mari de viitor, cu toate că nu-mi
imaginam cum le vom înfăptui. 

Spre  bucuria mea, sora a fost entuziasmată.
Dar pentru noi greul abia acum începea. La

ministerul de resort din Chişinău se prefăceau că nu ştiu
nimic de protocol. Relaţiile cu România se înrăutăţeau
tot mai mult, comuniştii, recent cocoţaţi la putere, îşi
arătau colţii. Ne purtau pe drumuri. Veniţi mîine, veniţi
poimîine, iar timpul trecea. Am fost nevoită să apelez la
verişorul meu, lector la Universitatea pedagogică „Ion
Creangă”, ca, prin  nişte  relaţii ale lui, să ni se elibereze,
în cele din urmă, acordul Ministerului şi, pe baza lui,
toate  celelalte documente şcolare.

Ne-am încadrat în timp. Către începutul noului an
şcolar, eram instalaţi la Iaşi.

Fetelor le plăcea mult oraşul şi şcoala. Dar ca să le
lăsam în căminul şcolii, unde erau elevi mari, nu ne era
la îndemînă. Aşa că soră-mea a renunţat la serviciu.
Băiatul ei de 16 ani a rămas să stea cu mine, casa a
închiriat-o. Un alt fiu era licean în Buziaş, judeţul Timiş. 

Ea a plecat să stea cu fetele noastre în Iaşi, să le
poarte de grijă. Eu am mai rămas în Basarabia. Eram
implicată, ca director, într-un proiect Soros, care expira
în vara următoare. Nu puteam să-l abandonez… În
afară de aceasta, mai aveam „misiunea” de a vinde
apartamentele noastre, dar şi să pregătesc repatrierea,
care implica multă umblătură. Voiam să trecem Prutul
cu toate cele agonisite de-o viaţă. Era mult de lucru.
Numai că, deşi aveam cetăţenia română, încă nu aveam
acte româneşti, aşa că am luat-o iarăşi de la capăt, cu
dosare pentru certificate de naştere şi buletine
româneşti, iar pentru toţi copiii noştri, alte noi
documente necesare obţinerii cetăţeniei…

Vorbele spuse de consulul român de la Chişinău, că
nu voi avea probleme, nu s-au adeverit... Abia peste doi
ani, cînd fata mea ajunsese în clasa VII-a, am obţinut
actele româneşti necesare şi ea a putut să primească
alocaţie, să beneficieze de medicamente gratuite şi de
alte drepturi.

Tatăl ei, în scrisori, mă eticheta „nebună de legat” şi
„bolnavă psihic”, dacă eu am privat copilul de casă şi l-
am trecut în „altă ţară”… Sub pretext că România nu
are nici un fel de acord cu Federaţia Rusă, nu trimitea
decît foarte rar mici sume de bani, pe care le mai
primeam cîteodată, ca pensie alimentară.
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Era greu. Pînă nu aveam buletine permanente, nu
putem să trecem Prutul cu „averile“ noastre şi fără
scutire de taxă vamală. Era greu şi cu banii de chirie. Eu
mă îmbolnăvisem, copleşită de atîtea griji, nu mai
puteam să vin prea des la Iaşi, să mai aduc bani şi de-ale
gurii.

A fost un moment cînd am mers la directoare şi i-am
spus că va trebui să luam fetele de la şcoală ca să ne
întoarcem înapoi în Basarabia. Atunci ea mi-a propus ca
fetele, împreună cu sora mea, să locuiască în căminul
şcolii.

N-o să uit niciodată cît a făcut această femeie pentru
noi! Mai rar aşa o atitudine înţelegătoare şi binevoitoare
faţă de basarabeni. După vreo trei ani, cînd a ieşit la
pensie, a fost înlocuită de o alta, care  ne-a  făcut multe
zile fripte.

Încetul  cu  încetul, deşi cu greu, lucrurile se aşezau
totuşi pe făgaşul lor  normal.

Ne-am vîndut apartamentele. Cam prost preţul,
tocmai căzuse piaţa imobiliară pînă la absurd. Sora-mea
şi-a permis să-şi ia un apartament bunişor la marginea
Iaşului. Eu însă am dat-o-n bară, căci pînă s-a vîndut
apartamentul meu de la etajul 6 al unui bloc fără apă
caldă şi gaze, preţurile în România au crescut brusc.
Pentru o garsonieră bună nu-mi ajungeau bani, iar în
căminele, aşa zise de „familişti“, cu locatari dubioşi şi
cu multă mizerie, nu voiam să cumpăr o prăpădită de
cameră.  

Aşa se face că atunci cînd soră-mea s-a mutat în casa
proprie, eu i-am luat locul în căminul şcolii… Tot
datorită  doamnei directoare, căci ea le adora pe copilele
noastre. Vica mea şi verişoara ei, Stela, deveniseră
mîndria şcolii, obţinînd numai note bune şi multe premii
la olimpiadele şcolare. Directoarea  n-ar fi vrut să piardă
asemenea eleve.

...Tirul plin de mobilă şi cu alte lucruri de-ale noastre
avea să treacă Prutul abia la sfîrşitul lui decembrie 2001. 

Vameşii români s-au legat de faptul că tirul nu era
sigilat şi ne-au ţinut aproape o zi la graniţă. Nu voiau să
ne elibereze documentele de trecere, deşi aveam scutire
de taxă vamală, ca repatriaţi. Eram îngheţaţi, uzi la
picioare, căci era un ger umed cu zăpadă topită. Nu
voiam să le dăm mită. Mai ales eu, cu principiile mele
de dreptate şi ordine, pînă cînd soră-mea a spus s-o mai
slăbesc cu filosofiile mele; a mers şi „a uns” pe unde
trebuia cu nişte dolari, cîteva sticle cu vin de-al nostru,
după care se omorau vameşii, nişte cutii cu bomboane.
Pe loc, tirul nu mai trebuia să fie sigilat! Am trecut…

Spre seară eram în curtea şcolii unde locuiam. Mi-
am scos lucrurile, iar ale surorii mele au mai stat o
noapte în tir...

Eram foarte obosiţi, călătorisem cu peripeţii nu
numai la vamă. Mersesem în timpul nopţii, pentru ca
şoseaua să fie mai liberă. Carosabilul era umed. Fulguia.
Drumul era tot mai  periculos. La curbele dificile din
apropierea Corneştilor spuneam rugăciuni. Mai apoi,
tirul se împotmolise şi a fost nevoie, pe la orele 4
dimineaţa, să apelam la nişte săteni care au adus lopeţi,
nisip şi hîrleţe. Bine că era cu noi şi fiul mai mare al
soră-mii, care l-a ajutat pe şofer să se descurce. Bietul
şofer plănuise să se întoarcă în aceeaşi seară în
Moldova. Mort de oboseală, n-a mai făcut-o.

Lucrurile au ajuns în Dancu, unde locuia sora mea,
abia a doua zi.

Dar am fost răsplătiţi pentru toate aceste chinuri!
Dacă pînă atunci, timp de un an, am dormit în paturi
stricate de cămin şcolar, acum ne odihneam pe divanul
nostru, între lucrurile noastre dragi, agonisite de-o viaţă.
Părea că ne-am mutat, pur şi simplu, casa, deşi le
înghesuisem pe toate într-o cameră şi pe un coridor mic,
iar pe cele ce nu încăpuseră, în magazia şcolii.

...Au trecut peste Prut şi cărţile din biblioteca
noastră. Cu greu, cu acordul  Ministerului Culturii din
Republica Moldova, cu listă ştampilată şi avizată. Dar
acuma erau lîngă noi toate cărţile dragi sufletului, cu
autografele pentru fiica mea de la mulţi scriitori şi de la
alte personalităţi basarabene, în preajma cărora am fost
cu diferite ocazii:

„Pentru domniţa Victoriţa, cu toată dragostea mea
pentru cea mai frumoasă vîrstă COPILĂRIA, pe care să
n-o uite niciodată !” (Claudia Partole, 12.04.2000);

„Pentru fetiţa cu ochi negri Victoria Coleaghin”
(Lidia Hlib, 30.08.1997);

„Victoriţa, sa crească mare şi ascultătoare. Îi doreşte
nenea Titus Ştirbu. Cu sărbătoarea Poezia lui M.
Eminescu „  (28.06.98);

„Victoriţei, urări de bine, sănătate, să ajungă departe,
ajutată de carte…“ (28.06.98, Ion Ciobanu) …

Şi  încă multe, multe altele…
Aş fi vrut ca fiica mea să nu simtă mutarea de la

baştină, să se afle între tot ce-i era drag şi scump, între
lucrurile şi  amintirile ei.

Anul Nou 2002 a fost unul mult mai vesel. L-am
sărbătorit cu bunătăţi gătite în blidele noastre, lucru care
ne-a dat un sentiment de bucurie. Simţeam că am venit
acasă, în limba duioasă, de dor, a mamei noastre. 
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Griji mai aveam, dar speram că, în curînd, le vom
depăşi.

Predomina problema locativă. Eu aveam o rezoluţie
a primarului de Iaşi de atunci, domnul C. Simirad, prin
care îi sugera directoarei să mă menţină cu fiica mea în
căminul şcolii, pînă cînd îmi rezolv situaţia. Trebuie să
spun că în cămin locuiau şi profesori. Unii cîrteau
împotriva noastră, deşi eu fusesem de la bun început
angajată ca pedagog. Din salariul minim primit mi se
opreau toate cheltuielile de întreţinere.

Timpul trecea. Pînă cînd, absolut întîmplător, am
aflat că la Primărie exista o listă de obţinere a unei
locuinţe cu chirie pentru persoanele repatriate. Mi-am
depus dosarul. Abia peste un an am obţinut o hotărîre a
Consiliului local Iaşi, conform căreia am fost trecută pe
un tabel special. Urma să mi se   repartizeze o locuinţă
socială cît mai curînd. Aşteptam…

Este mult de povestit ca să aflaţi cum, cît timp, cîte
demersuri, memorii, audienţe la autorităţile locale,
senatori şi deputaţi am făcut… Dar nu merită, ar fi prea
plictisitor şi neplăcut.

Între timp, viaţa îşi continua cursul. Eram pedagog
în căminul şcolii unde locuiam şi colaborator voluntar la
revista „Spune”, a unui englez. Mă apucasem să-i
alcătuiesc un catalog tematic al tuturor articolelor din
revistă. Pe atunci, calculatoarele nu înlocuiseră peste tot
cataloagele de bibliotecă. Drept răsplată, cînd el a
organizat o excursie la mănăstirile Moldovei, ne-a
invitat şi pe noi. Aşa am început să cunosc România, nu
numai din cărţi sau din spusele mamei. Am rămas
profund impresionată de toate cele văzute, frumuseţi
naturale de neimaginat, vestigii ale trecutului glorios al
neamului  nostru  românesc, obiceiurile atît de
asemănătoare cu cele de dincolo de Prut. Cred că această
încîntare i s-a transmis şi fetei mele, dacă la examenul
de capacitate ea a fost singura din clasă care şi-a ales să
dea examen la istoria României. 

În  revista „Spune” din 2002, a apărut articolul „O
familie de români”. Despre noi, o familie de basarabeni
repatriaţi, despre greutăţile pe care le înfruntam şi
despre planurile noastre de viitor. Printre altele, autorul,
jurnalistul local, Mihail Albişteanu, menţiona despre
mine: „A lucrat inspector de cadre la Direcţia de
învăţămînt, a fost metodist  coordonator pentru
asigurare didactică mulţi ani la rînd. Este o luptătoare
pentru românism. A condus cenaclul „Cuvînt artistic”
din oraşul  Străşeni, a fost preşedinte executiv al Ligii
Democrat Creştine a Femeilor din acelaşi oraş, precum
şi consilier judeţean şi local în două mandate. A obţinut

în  1999 fonduri  de la Fundaţia „Soros” pentru
implementarea unui proiect privind asistenţa juridică
gratuită a persoanelor cu handicap. La repatriere a
întîmpinat multe greutăţi din ambele părţi ale Prutului
şi, spre surprinderea ei, a constatat cu stupoare că mulţi
români nu vor să audă de basarabeni. Cu toate acestea
nu regretă pasul şi-şi doreşte ca fiica ei să aibă un destin
decent în Ţară”.

Iar despre fiica mea: „Se simte în România ca acasă.
La început, colegii îi spuneau pe nedrept Rusoaica, dar
acum a trecut. Pasiunea ei este poezia lui Eminescu, îi
place să recite şi de multe ori a făcut-o la TV Moldova,
la Chişinău, dar şi în România, la Radio Iaşi”.

...Activitatea cu copiii îmi plăcea, dar, deoarece în
cămin erau şi elevi mai mari, de la şcoala profesională,
uneori aveam probleme cu unii dintre ei şi nu mai
suportam... 

Fata îmi spunea deseori: „Mamă, ce-ai fost şi ce-ai
ajuns?!”. Pentru ea era ceva nefiresc, de mirare, că eu,
care lucrasem o viaţă la inspectoratul şcolar, acum să fiu
pedagog într-un cămin, mai bine spus, supraveghetoarea
unor elevi. Locuind împreună cu ei, eram non-stop la
„locul de muncă”.

Pe mine acest lucru nu mă deranja. Mai mult mă
măcina faptul că directoarea noastră „cea bună“ ieşise la
pensie, iar cea nouă mă chema des la ea în birou, să-mi
spună că va trebui să părăsim căminul cît mai degrabă,
apoi m-a anunţat că urmează ca localul să intre în
reparaţie capitală.

Gîndul că trebuie să mă mut cu chirie pe undeva, mă
omora, căci banii aveau să-mi ajungă cel mult pentru un
an.

Eram membră a asociaţiei „Pro Basarabia şi
Bucovina” Iaşi, îmi făcusem multe cunoştinţe şi cîteva
prietene. Unele dintre ele mă sfătuiau să încerc cu unele
atenţii, de fapt - „mită”, pentru rezolvarea situaţiei mele.
Ba chiar se ofereau să mă prezinte cui trebuie. Cum nu
mă pricep la aşa ceva şi detest metoda, am refuzat. Am
preferat să merg pe calea legală.

...Primirea adresei de la Primărie, prin care eram
înştiinţată că mi s-a repartizat un apartament, m-a
înnebunit de bucurie. Pe o ploaie torenţială, am luat un
taxi şi, împreună cu fiica  mea, am căutat, fericite, adresa
indicată. Cînd am ajuns totuşi unde trebuia, nu-mi venea
să-mi cred ochilor! Pe strada respectivă se înălţa un
bloc nou, modern, construit prin ANL!

Era peste aşteptări!
Încă vreo trei luni, poate mai mult, au durat toate
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procedurile: aprobarea în Consiliului local, redactarea
tuturor documentelor, semnarea proceselor verbale. Sau
a durat aşa de mult pentru că era vacanţa de vară şi
funcţionarii Primăriei erau în concedii? Nu ştiu…

Mi s-au părut extrem de lungi acele luni. Căminul
intrase, într-adevăr, în reparaţie, i se luase acoperişul şi
o ploaie puternică ne-a inundat camera. Strîngeam apa
cu lighene şi găleţi, pînă m-am gîndit să urc un etaj mai
sus, unde nu locuia nimeni şi să îndrept apa în altă
direcţie, făcînd mici şanţuri din nisip şi ciment.  

Ghinion sau nu, perioada aceea a fost foarte
ploioasă, dar deja aveam o metodă de a ne proteja, am
pus folie de polietilenă pe mobilă, iar la etajul de sus
aveam toate pregătite în caz de nevoie, fie zi sau noapte.
Nevoia te  învaţă…

În toamnă, fiica mea trecuse la  liceul „C. Negruzzi”,
unul dintre cele mai bune licee din Iaşi. Era în clasa a
IX-a. A intrat pe baza mediilor foarte ridicate de la
examenul de capacitate.

Aproape patru ani locuisem într-un cămin de elevi…

Era 7 octombrie, anul 2004, cînd am intrat în noul
apartament. Am pus o iconiţă pe pervazul unei  ferestre
şi am căzut în genunchi în faţa ei, plîngînd... Abia  atunci
am  simţit că le-am aranjat pe toate şi că viaţa noastră va
fi mai bună. Niciodată nu fusesem în situaţia de a nu
avea un acoperiş propriu deasupra capului, motiv pentru
care am suportat anii de cămin atît de greu.

Era o mare bucurie şi pentru fetiţa mea să nu mai
meargă la duş împreună cu elevii şcolii, să nu audă
mereu gălăgie pe holuri, să putem să ne aranjăm
lucrurile cum ne-o dorim, fără a mai fi înghesuite pe nu
ştiu unde.

Chiar dacă plăteam o chirie la primărie, situaţia nu
se putea nici pe departe compara cu cea  precedentă.

Poate că vă întrebaţi cum mă descurcam financiar?
Între timp, s-a rezolvat şi dosarul meu de la Casa
Naţională de Pensii şi alte Asigurări Sociale Bucureşti,
departamentul relaţii internaţionale. Dacă în Republica
Moldova eram în grad doi de invaliditate şi aveam
totodată dreptul să muncesc, în România, la început, nu
mi s-au recunoscut aceste drepturi. Am fost pusă în
situaţia să fac noi investigaţii, să mă internez de cîteva
ori în Centrul de pneumologie din Iaşi, să trimit dosarul
cu investigaţii la Bucureşti şi să aştept aproape un an.
Decizia a fost aceeaşi, cu deosebirea că în România nu
mai aveam dreptul să mă încadrez în cîmpul muncii. 

Aşa că resursele noastre financiare erau… pensia
mea de invaliditate.

Am încercat şi la Iaşi un proiect de finanţare,
sprijinită de asociaţia de pensionari „Solidaritatea”,
pentru a obţine un grant de undeva. Voiam să am o
ocupaţie, totodată să-mi redresez şi situaţia bănească
precară. L-am trimis către nişte fonduri de investiţii, dar
n-am primit niciun răspuns. Fiind nemijlocit legat de
situaţia basarabenilor repatriaţi, mai ales a familiilor
monoparentale, respectivul proiect nu interesa,
pesemne, pe nimeni…

Economiile puţine pe care le mai aveam le-am
folosit la amenajarea apartamentului. M-a ajutat mult
ce-am deprins de la părinţi. Cu bani puţini se pot face
lucruri multe, dacă ai priceperea şi îndemînarea să-i
drămuieşti. Nu am dus lipsă de prea multe, deoarece ne
întindeam cît ne ţinea plapuma.

În numai cîteva zile, toate lucrurile, începînd cu
mobila, au fost aranjate cum nu se mai poate mai bine şi
mai frumos.

Crăciunul şi Anul Nou 2005 le-am petrecut în casă
nouă, cu prieteni din România şi oaspeţi din Republica
Moldova.

Eram acum singure la Iaşi, căci în 2003 sora mea se
mutase  în Lugoj, mai aproape de fiul ei mai mare, care
se stabilise în Timişoara.

Nu este chiar bun obiceiul să tot alergi după… unde
se mută copiii tăi. În prezent, acelaşi nepot al meu s-a
stabilit în America. Adesea o tachinez pe soră-mea: „Nu
pleci după el şi acolo!?”

Eu însă n-am vrut să mă stabilesc departe de hotarul
cu Republica Moldova. Mi-am dorit să pot merge mai
uşor de Acasă – Acasă, cît mai des. La baştină, la
mormîntul părinţilor,  la rude, la prieteni.

Prutul încă desparte fraţi, cu toate că în 2009, odată
cu luarea puterii de către o coaliţie de centru-dreapta,
Alianţa pentru Integrare Europeana/AIE, formată din
partide proeuropene, a fost ridicată sîrma ghimpată
ruşinoasă de pe rîul ce plînge între noi, românii, Prutul.

Prutul – o apă care desparte şi uneşte!
Să sperăm că nu mai este mult pînă la UNIREA

firească a celor DOUĂ ŢĂRI ROMÂNEŞTI!

Iată aşa ne-am aşezat pentru totdeauna, eu şi fiica
mea, în Patria – Mamă. În pofida tuturor greutăţilor, am
reuşit! Poate ar mai fi multe de spus… Aici am înşirat
mai mult fapte, dar ce a simţit şi a „durut” sufletul  meu,
în toţi aceşti ani, vă las să intuiţi…
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„Am îndărăt o patrie pentru a putrezi/
Un loc de veci în fiecare zi”

Aflând că mă interesează nu numai
creaţia, ci şi destinul poeţilor, Miron Kiropol
mi-a trimis nu de mult, din Franţa, un maldăr
de documente şi manuscrise de tot felul, în
copie, desigur, de natură să lumineze
anumite momente ale devenirii sale şi care
m-au convins că ştim puţine, infim de puţine
lucruri despre autorii noştri aflaţi în
pribegie. Kiropol îşi are sufletul şi reveria de
poet rămase în România; de aproape trei
decenii e o prezenţă activă în revistele
literare de la noi şi ţine neapărat ca istoria
literară să nu-l uite, să nu-l ignore din
sintezele ei adesea grăbite. Plecat în

Occident în 1968, a avut şansa de a fi fost sprijinit
de personalităţi precum Pierre Emmanuel (care i-a
făcut rost de o chilie de mănăstire) sau Vintilă
Horia. După un scurt interludiu spaniol se
stabileşte definitiv în Franţa, la Paris, urmând timp
de un an cursurile Institutului Catolic. Cu trecerea
timpului, s-a obişnuit la gândul că trebuie să
devină poet şi scriitor de limbă franceză, tipărind
în anii ’80 şase volume de versuri în limba lui
Rimbaud, şi în 1991, unul de proză memorialistică
foarte specială, poematic-filosofică, Diotima. În
1983 cunoscutul editor de poezie Guy
Chambelland (1927-1996) îi consacră un număr al
revistei sale „Pont de l’épée”. Este vorba de un
personaj cu totul interesant, îndrăgostit de poezie,
dintr-o familie de podgoreni burgunzi, pamfletar
înrăit, pus la index de oficialii literelor din
hexagon, pentru convingerile sale critice că poezia
franceză de la sfârşit de secol ajunsese în stare
precară, ca sub stalinism, adică minoră, supusă,

fără vlagă. Îi spune prietenului român: „Miron, ar
fi trebuit să trăiesc în Evul Mediu. Aş fi fost
seniorul şi i-aş fi spânzurat. Să-i văd legănându-se
în faţa ferestrei mele pe toţi avortonii ăştia, pe când
aş goli o sfântă sticlă şi aş avea o prinţesă pe
genunchi”. Rostea aceste vorbe teribile ori de câte
ori avea ocazia, iar „avortonii” vizaţi în diatribele
sale se pare că i-au venit de hac: l-au marginalizat,
l-au supus la o conspiraţie a tăcerii, făcându-l în
final să-şi pună capăt zilelor. Avea o micuţă
librărie la Paris, pe strada Racine, situată sfidător
vizavi de clădirea „cu farmec mortuar” a editurii
Flammarion, de unde evada adesea într-un bistrou
învecinat, la un pahar de vin. 

S-au cunoscut pe fondul eşecului suferit de
poetul nostru la celebra editură, unde cineva de la
intrare, aflând ce scrie, l-a pus pe fugă: „Poezie?
Domnule, nu mai glumiţi. Nu publicăm aşa ceva.
Căutaţi-vă norocul în altă parte”. Şi a nimerit astfel
la vecinul Chambelland, acest non-conformist
boem, „francez exilat în Franţa”, autorul unui lung
poem decadent, cu accente erotice, Barocco
Metrico, pornit din laguna Veneţiei. „Îi băteau la
uşă poeţi de tot soiul, de toate neamurile, iar
revista sa era cea mai căutată şi mai temută...”
Năucitorul editor de nişă, citind manuscrisul cu
Dieu me doit cette perte, a jubilat, ţopăind
dionisiac printre tomurile din caverna sa glorioasă:
„Cum de-a venit el la mine? Cum?” Îi publică
rapid cartea (1983) şi îi dedică un număr elogios
din revista scoasă cu mari sacrificii, marcând prin
asta momentul de apogeu, marea cucerire
kiropolistă în lumea literară franceză. „Înainte să
se stingă prin propria-i mână, în iarna lui 1996, în
condiţii stranii, singur, gol, o perniţă roz îi
acoperea sexul, înconjurat de sticle şi ele goale
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după ce şi-a amestecat alcoolul cu
medicamente...”. Cu dispariţia sa ciudată, se năruia
o soluţie integratoare pentru românul paznic de
muzeu şi dezamăgirea sa amară e de înţeles:
„Pentru mine, cel de atunci, parcă Franţa şi-a
pierdut sufletul... Se ling între ei nemernicii, ţinând
bine zăvorâte toate porţile culturii. Totul le
aparţine, edituri, reviste, jurnale, muzee...”. Sigur,
şi la ei „oficialii” se ţin bine la butoane... Bănuia că
un Mare Inchizitor demonic („serviciile”?) i-a
obstaculat destinul, lui şi altor meteci incomozi de
care Parisul nu duce lipsă: „După o aventură de
iubire deznădăjduită cu limba franceză, văzându-
mă acceptat de foarte puţini dintre cei care o
vorbesc, şi ei exilaţi în propria lor naţie, pentru că
sunt poeţi, mă simt azi în Franţa cam de prisos”,
scrie cu amărăciune unei reviste din ţară (v.
Muntele burgund, în „Unu”, Oradea, 12/ 1998). 

„Cu fiecare cuvânt spus în şoaptă vestesc/
Buzele cerului pe tăişul sabiei”

Succes notabil ar putea fi considerată şi
prezenţa în revista „Poésie” (nr. 117/ mai-iunie
1984), condusă de poetul şi animatorul Jean
Breton (1930-2006), într-un număr special şi
antologic „La nouvelle poésie française”, unde
apare alături de Marc Baron, Claude de Burine,
Henry Colombani, Gilles Durieux, Jacques Kober,
Pierre Perrin, poeţi despre care ştim puţine lucruri
dar care însemnau ceva la axel moment. S-a fi
bucurat mult Miron Kiropol de această victorie de
etapă, mai ales că în prezentarea secţiunii sale,
semnate de acelaşi „sublim ateu” Guy
Chambelland, el apare pus alături de Tzara,
Voronca şi Gherasim Luca, drept „încă un poet
român care trăieşte în Franţa şi se exprimă direct în
franceză”. Cam la asemenea asalturi şi la câteva
volume de versuri, între care un loc special îl
ocupă Apophtegmes de l’amour (1989), poem
dramatic cu o prefaţă de Alain Simon (criticul îl
considera venit din „imageria medievală”), s-a
limitat accesul la viaţa literară din „oraşul
luminilor”. Descoperă ingratitudinea ţării de
adopţie, care nu pare suficient de atentă, de
recunoscătoare cu cei care îi modelează fastuos
limba şi gândirea poetică. L-a impresionat puternic
destinul poetului lituanian, îndelung exilat, Oscar

Vladislav de Lubicz Milosz (1877-1939), un
„magnific” rămas prea puţin cunoscut pentru
literele franceze, dotat cu o ştiinţă sigură a
verbului, în afara mecanicii lirice obişnuite, cu o
„formidabilă muzică de cristal a sufletului” (Jean
Cassou), nume ignorat cu totul de public şi de
istoriile uzuale, având însă un exemplar simţ al
deşertăciunii: „Nimeni să nu-mi pronunţe numele
în vis, aieve./ Vremile, vremile s-au împlinit durute
– / Ca un arbust ce doare de primele lui seve/
Albeaţa ta-i în rochia fără cute.// Şi mărăcini pe
urma-mi să se-nchidă,/ Căci mă-ngrozeşte
întoarcerea la fire/.../ Să nu-i spui apei codrului că
sunt,/ Numele meu e prea chemat de moarte...” (Şi
mai ales..., trad. M. K.) Un discret, un retras, un
şlefuitor tainic de vers şi acesta, de necomparat cu
marii răzvrătiţi alogeni ai poeziei, care şi-au croit
notorietatea pe zgomot şi scandal. Ca şi Vladislav,
Kiropol şi-a bazat chemarea adâncă pe tăceri şi
acumulări existenţiale; nu e un spectaculos în
revoltă, nu are temperament gestual aprins sau
dizidenţe, ci e un meditativ de chilie, un însingurat
în intimitatea surghiunului orfic. 

După 1990, poetul îşi schimbă strategia,
mizând pe reintegrarea în lirica de acasă, în a cărei
matcă simte că trebuie să revină „reloaded”. Nici
n-a mai publicat mare lucru în ediţii franceze, în
timp ce în România i-au apărut vreo 15 volume,
multe de poezie, unele masive, tixite de versuri
(Această pierdere, Bucureşti, 1992; Făt-Frumos
din lacrimă, I-II, Bucureşti, 1994-1996; Augusta
nostalgie a sângelui – Auguste nostalgie du sang,
ediţie bilingvă, Oradea, 1997; Solitudinea lui Eros,
Bucureşti, 1998; Ceea ce sferele gândesc despre
noi, Iaşi, 1999; Metopă, Timişoara, 2001; Ioana
d’Arc, Botoşani, 2001; Povestea deviaţionistului,
I, Iaşi, 2003; Poezii și variante, Bucureşti, 2003;
Cerul ca unică ispită, Bucureşti, 2004;
Împerecheat cu sabia, Iaşi, 2012; Fără pângărire
trec peste noi vârstele, Bucureşti, 2012; Aur în
sită, Iaşi, 2014: Aceste triumfuri care te contemplă,
Bucureşti, 2015; Numele pietrelor sfinte, Iaşi,
2016; Incărcat de inimă în pustie, Bucureşti, 2016;
Spini din care mă câştig, Bucureşti, 2017; în
majoritate la editurile Timpul şi Vinea). Nicolae
Ţone şi Editura Vinea, nicidecum vreo editură
franceză, l-au adus în prim-plan la Salon de Livre
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de la Paris, 2014, ca prezenţă emblematică a
diasporei româneşti. Locuieşte la etajul şase al
unui imobil, situat în vecinătatea Muzeului Luvru,
de unde călătoreşte departe, contemplativ, în trecut
şi în vis. 

Se consideră în continuare un exclus, nerepus
în drepturi cum se cuvine ca român, neglijat şi
subestimat ca exilat pătimit: „Aştept de la
România să-mi fie patrie. Unde mi-e patria? Deşi
am renunţat la ea, eu încă nu mi-am cerut să mi se
întoarcă cetăţenia. Pentru că de ce să mi-o cer? De
ce? Mi-o datorează prin naştere. Chiar dacă am
renunţat la ea, ea trebuie să mi se dea, să mi se
dăruie... Este problema mea cea mai dureroasă. Să
trăiesc ca un străin şi să mă simt în acelaşi timp
copilul unei patrii, dar o patrie care m-a trădat şi
mă trădează... Continuă să fie rea... În timp ce eu
sunt înlăuntrul ei, chiar de departe. Eu continui să
fiu scriitor în limbă română. Nu am părăsit această
limbă. Şi limba ei, a acestei patrii, mi-e patrie.
Limba ei, limba română, care e unică.” Orgolii
deşarte! Gazdele galeze sunt la fel de vitrege,
nerealizând valoarea reală a poetului valah. „Tot
aşa cum România m-a părăsit, Franţa, de
asemenea, m-a părăsit, refuzându-mi poezia. Cred
că am dat Franţei unul dintre cei mai mari poeţi pe
care i-a avut. Şi ea îmi refuză poezia. Cum să fiu
viu într-o patrie care nu vrea să ştie de mine? Bat
la uşa lor cu poeme nemaipomenite şi dau peste o
aroganţă, că te întrebi de mai exişti... Am scris
enorm, şi în română, şi în franceză, dar românii, de
bine de rău, mă publică.” Ştie că în ţara natală se
află locul său adevărat şi situabil într-o paradigmă
generativă... Condiţia de nedreptăţit îl face să caute
mereu în fibra ontică, să profite de energia revoltei
şi să spere că timpul îi va aduce revanşa.

„Aţâţ foamea cuvintelor/ Ele care îmi sunt
patrie/ M-au înălţat monarh/ Purtător al
duhului”

De unde vine religiozitatea poeziei sale? „Vine
de la mama (Elena, născută Stanciu, n. ns.). Tata
(Simion, plutonier de jandarmi, n. ns.) a fost ca şi
inexistent pentru mine. Mama era o biată proastă.
O proastă care ar fi putut să fie geniu (?!). Dar cum
poate viaţa să trimită diavolul. Şi cum mama, care

ar fi putut să fie un geniu, a fost distrusă cu omul
acesta. Când am plecat, a creat din camera mea un
fel de sanctuar. Venea şi plângea acolo. Avea un
talent nemaipomenit, o voce de mare talent. Viaţa
mea se petrecea într-un soi de magherniţă, dar eu
stăteam lângă ea şi o ascultam cum cântă. Cânta şi
cânta... Cultura mea a venit prin intermediul
acestor cântece ale mamei”. (v. interviul luat de
Aliona Grati şi N. Ţone, din „Metaliteratură”, nr.
1/ 2015) Cât priveşte tatăl, pe acesta l-a urât din
răsputeri, cum spune cu amărăciune într-un loc:
„Cu mine s-a întâmplat o vulgarizare a durerii.../
Tatăl meu, creat din suflarea diavolului,/ Jignea
lumina şi ciocnea pahare ciobite”. Între motivele
evadării din ţară se află desigur şi tensiunea
relaţiilor de familie, poetul socotindu-se ins al
nimănui: „Mama nu te-a vrut şi tatăl şi-a întors
capul de la tine./ Ai trăit ca mâncat de viu, aruncat
din prag în prag,/ Făcut ghemotoc ca să fii
rostogolit în prăpastie mai bine...”. Cum se vede,
subconştientul său funcţionează retro, spre
tinereţe: are vise cu Eminescu şi cu Nichita
Stănescu, precum şi dese coşmaruri cu cei de
acasă, evocă lecturi şi scriitori, se dezlănţuie
împotriva artei decadente, dar mai ales se
zbuciumă întru credinţă, în oficiul poeziei,
executat zilnic, cu devoţiune, ca un elixir. „Kiropol
e un fericit chinuit sau un chinuit fericit”, vrea să
se spună despre el.

Autodidact elitist, scrie mult, eruptiv şi serios
cantităţi impresionante de versuri, cu balast
neglijabil, dovedind o vitalitate deosebită, precum
şi numeroase traduceri intens elaborate. Nu e un
sacral, un religios, un pios, cum i s-a dus vestea, ci
un „coborâtor în sine”, „devorator de miracole”,
„săracă fiară cu sărut divin pe frunte”, ades chemat
la „jocul din celestul joc” şi „adânca petrecere”.
Singura extravaganţă care şi-o permite este să
sfideze cu tainele şi nestematele esenţiale, cucerite
din profunzimi de fiinţă, să sfideze uneori
sarcastic, în ton de bufonadă, pe cei care nu au
această augustă dotaţie. De aici şi portretele
repetate pe care şi le întocmeşte: „Ce separat eram
ca-n somn/ De fructul tânar şi de ea,/ Zeiţa, chiar
fiindu-i domn.../ Doar spinul veşnic o răpea./ Eram
ca spirit revelat,/ Mă consuma un verde har/i şi Cu
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primăvara-n lung şi-n lat/ Ce-o străbateam ei să-i
apar./ Şi, deodată, ce mi-a spus?/ Că are soţ şi-i
artizan/ Al vieţii rătăcite sus/ În secolul prediafan.”
(Poetul) 

Nu e doar „artizan” şi „spirit revelat”, ci şi
„bufon divin”, saturnian, sătul de suferinţă şi hrană
muzicilor din înalturi: „În mine în taina aurului
zace/ Tot ce în văzduhuri se coace./ Pământul mi s-
a strâns pe gambe/ De la începuturi. Ochii stau pe/
Gestul nefiinţei./ Şi atâta ghimpe/ Intră în
rămânere! Sub picior se dărâmă/ Ale pragurilor
punţi/ Prin care aş fi ajuns… Dar unde?/ Mă apuc
de mânere de sus/ Cu primăvara geroasă. Mă apuc/
De o flacără din rug./ Sunt frunza prinzându-şi în
dinţi pedunculul/ Şi de la lună la soare mă leagăn/
Instabil, pe cap cu tichie de bufon divin./ Gust
mereu din ordalie./ Genunchii mi s-au învineţit/
Târâţi pe sub coloane./ Borhotul neputinţei până
când mă va spăla/ Pe chip?/ Mă frige mădularul cel
mai iubit din toate,/ Căci am venit să procreez
aerul./ Sunt beat sub naşterea palmierului/ Şi din
mine sug acea ghiftuială a suferinţei/ Care mă face
mâncare a muzicilor,/ Obraz curat sub crengile
întâielor bulboane/ Ale copilului. Sunt rege/
Bătrân, tată de răstignire.” (Bufon divin, din volu-
mul „Cerul ca unică ispită”) Mai nou, poetul a con-
ceput un text-manifest, un fel de artă poetică, un
crez privitor la misiunea şi sensul poeziei în lumea
de azi. Textul merită reţinut, fiind rodul experienţei
unui explorator iniţiat şi tenace în abisul misterului
imaginar:

„Cum să vorbim de poezie, această creaţie de
dinainte de geneză, când suntem atât de lipsiţi de
cuvinte? Căci bietele, cerşetoarele noastre cuvinte
nu ştiu decât să bâlbâie de la un zid la altul, în
zdrenţe de litere. Iar mi-am spus adeseori că nu pot
trăi altceva în afara acestei bâlbâiri, care cheamă
poemul, care cheamă cu cea mai adâncă disperare
începutul pământului şi al cerului, potopul
divinului peste lume. Deci trăiesc numai pentru
acest potop, el singur mamă şi tată ai mei.
Dintotdeauna. Şi poate de aceea chiar şi noaptea
îmi pare de o devoratoare lumină, devorând
lumina, sfâşiind-o pentru a mi-o oferi ca hrană
delicată de bucurie. Îmi amintesc o povestire
hasidică. Un rabin îşi trimite ucenicul duhovnicesc
să-l vadă pe un alt rabin, iar ucenicul nostru se

întoarce dezamăgit şi îi spune: „Rabbi, l-am văzut
dar era nebun. Ţopăia, râdea în hohote, striga, beat
de o fericire căreia nu-i înţelegeam rostul.”
Rabinul îi răspunde: „Fiule, să ştii că ai văzut
acolo pe fiul cel mai apropiat de Dumnezeu!”
Poezia e această hrană esenţială de bucurie, un soi
de suferinţă a bucuriei, carne posedată de spirit.
Pentru că omul actual a abandonat-o, îl găsim
acum în patru labe înaintea prăpastiei. Cum omul a
putut să refuze poezia, această mamă a tuturor
mamelor celor vii? Această regină de o frumuseţe
de dincolo de cosmos. De ce omul a pierdut
această graţie care îl caută veşnic amoroasă? Unde
e marea poezie azi? În mormânt? Ca într-o notă
administrativă, aproape teatrală, la moartea lui
Bach: „Domnul cantor Bach e mort azi. Patru copii
minori. Dric gratuit.” Fără loc pe pământ e
scriitura marelui poet francez Clèment Marot,
exilat în Italia şi care scria de acolo: „Câţi scriitori
mâzgălesc hârtia la Paris, iar mie Parisul mi-e
interzis!” Suntem în aceeaşi situaţie în acest
moment de uscăciune poetică, bine stăpânită de
poetaştrii puterii literare, cu un rând important.
Apoi tragedia se face mai amplă, căci mulţi poeţi
trăiesc o confuzie totală, crezând că scriu poezie,
când poezia lor aparţine pan-demonicului. Ale lor
aşa zise poeme se hrănesc dintr-o execrabilă
banalitate. Să nu căutăm prea departe decăderea
poeziei. Nu-i mai avem în clipa asta pe Keats,
Hölderlin, Rilke, Eminescu. Nu mi-i imaginez aici,
unde dacă ar veni pe lume, ar fi ţintuiţi la stâlpul
infamiei!”

„Ce frumoasă agoniseală/ De poeme scrise
pe apă/ Cum spune Keats, lângă stranii
morminte/ Ce zboară”

Aflăm aici suporţii unui sistem de poeticitate
modelat în peste cinci decenii de practică: poezia
este consubstanţială genezei; prin cuvânt, poezia
cheamă „potopul divinului peste lume”; poezia
luminează în noaptea profunzimilor, este „hrană de
bucurie”, produce fericirea apropierii de
transcendenţă; omul actual a pierdut contactul cu
poezia, cu „frumuseţea de dincolo de cosmos”;
poeţii adevăraţi devin victimele agresivităţii
demonice a celor mediocri, instalaţi în sfere
oficiale şi care dispun confuzia şi omisiunea. „Ne
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imaginăm numai că dormim, ni se pare numai că
suntem carne – mai spune el în Povestea
deviaţionistului, (p. 68, carte care merită o discuţie
specială). Întreaga noastră viaţă se petrece în altă
parte, în nefiinţa cumplit de fiinţă...” O difuză
influenţă blagiană a fost remarcată în poezia lui
Miron Kiropol, una cu temei metafizic, vădind
aceeaşi aspirație spre viața secretă a
„nepătrunsului ascuns“, o poezie totală, prin
raportare la existenţă, în cel mai dezmărginit sens
al ei, rescriind drama smulgerii omului din
orizontul misterului, spre a-l livra imediatului
profan; de aici efectul de contrast, oximoronul des
cultivat, ca să marcheze „pierderea”, „despărţirea”,
„căderea”, „ruptura”. La noi, unda de şoc blagiană
încă are ecou, se bucură de interes, în special pe
versantul expresionist, pe când la Paris, toate
soluţiile poetice „clasice” par să-şi fi epuizat de
mult materia succesului şi nu mai impresionează
pe nimeni.

Ca să ne convingă de mărturiile situării în
mitologia propriei existenţe, unde continuă să
caute adânc în realitatea „totală”, Miron Kiropol
vine să ne uimească cu un volum de 550 pagini (!),
La marginea focului extrem, Vinea, 2018, o
spovedanie dospită în melancolii, un fel de jurnal
liric, început pe 7 iunie 2013 (ziua naşterii
pictorului Paul Gauguin, 1848, autorul pânzei „De
unde venim? Ce suntem? Încontro ne îndreptăm?”,
dar şi a morţii divinului Johann Friedrich
Hölderlin, 1843, „Hölderlin,/ Voind să-ţi murmure
la ureche o veste ascunsă”) şi încheiat pe 28 martie
2018 (de sf. Cuv. Ilarion). Titlurile provin chiar din
datarea zilelor de freamăt liric. În poemul de
uvertură, poetul dă vina pe invazia cuvintelor care
nu-i dau pace şi-l ispitesc la rugă: „Cuvintele
înaintează în mine fără faţă./ Strigoi vrând să mă
îmbrăţişeze/ Sau paji de spirite cu aripi de
lumină?” 

Cele câteva sute de piese din cuprins au în
atenţie teme în parte soteriologice: condiţia
poetului care se închipuie decăzut dintr-o sorginte
nobilă („Sunt cavalerul cu taină de rege/ Scris
luminii pe o piatră veche”, „Sunt eu din altă viaţă
întors aici”, „butaş de divinitate”, „De tine însuţi te
apropii, intri/ Fără să ştii de ce, cu îndoială,/ În altă
viaţă care te aştepta/ Poate de secole, regală”,

„...eu, numit poet al prinţului”, „Poetul rătăcind în
masivul plictis...”, „Din cuvinte am clădit
Regate”), misterul orfic („O, cânt al lui Orfeu!
Înalt pom în ureche!” „Nu întoarce capul, un
miracol e-n urmă/ Ce pândeşte şi-ar vrea,
înlăuntrul tău schimbându-l”, „Lăuntricul,
veşmânt ve nu mai piere”), tragismul existenţial al
jertfei („Mi se pare că am fost lopata în plus/ Din
acest pământ aruncat peste o groapă...”), instanţa
vizionară a sufletului („Suflete născut din fulger/
Ce vrei să mă întrebi”, „Prin ceaţa revelaţiilor mă
rătăcesc/ încă nu le cunosc limba.../ Poeme din
limba asta de ceaţă...”; „Şi am văzut nevăzutul
arătându-mi-se”, „Desluşesc în ceaţă imaginile/
Lumilor în care se vieţuieşte/ Fără a căuta să fii...”
„Văd strălucirea abisului prin care/ Îi place omului
să se nimicească/ Până când sufletul îl părăseşte/
strălucind în măduva morţii” „Mi s-a dat să fiu în
vedenie penitent”), taina visării („Visul care şi
după moarte continuă să plângă” „O, stele de prea
visat vis căzătoare” „Se întâmplă că visând
zămisleşti/ Cea mai iubită dintre jertfe”, „Vei fi
acum călătorie pură/ A fantasmelor în visul fără
leac”), retorica poemului, ca alchimie a vieţii şi a
morţii („Greu e cuvântul fără vorbire/ Împrejur se
vor întâmpla/ Fugi din lumea cealaltă/ Către noi,
cei reflectaţi de moarte...”, „De unde vin cu
foamea asta de viscol cuvintele?”), sentimentul
deşertăciunii („În viaţa asta totul e pierdut,/ Şi în
lumea cealaltă şi ea pierdută mie”, „De aceea de
sub pământ îţi scriu,/ Din rădăcini, din lumea de
apoi.” „E o tăcere cu suflete/ Apropiindu-se din
gemete îndepărtate”, „Huruie vremea în om
îndemnându-l să tacă”), lăuntrul ancestral şi rana
blestemului („Din ce eşti întrupată/ Grecească
lumină peste viaţă”, „M-au blestemat să nu am
fiinţă/ Cei care din eroare mi-au fost tată şi
mamă”), noaptea finală („Va veni încă o dată
veşnică noapte, va veni.../ bezna cenuşii”, „Cum
stau cu lumea se sincolo de vorbă”) sau pur şi
simplu plăcerea autocrată („Omul e zămislit pentru
a fi legendă,/ Tată şi prunc haosului”, „Ce bine e să
îngâni/ Cerul cu sângele, cu Verbul pe mâini”). 

„Şi mă voi simţi tânăr şi trecător/ Bătrân ca
oceanul şi făcut vecie”

Din asemenea aşchii dramatice de fiinţă e
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făcută poezia lui Kiropol, în montură fragil
caligrafiată, atunci când se lasa în voia plutirii şi
fâlfâirilor de aripi, în ample construcţii baroce:
„Apoi bătură aripi peste nori/ Ce în bătaia lor
smulgeau comori din cer”, „Duhuri la cântec te-au
înaripat”, „Sub un cer de ţărână/ Fugărit de păsări,
mânat de fluturi/ către azur”, „Mâna scriind cu
arioa”. Frisoanele expresive se temperează într-un
ceremonial de rituri înviate odată cu descoperirea
inocenţei paradisiace: „Criptică zarea mişună alai/
De vechi cuvinte-n veşnică răpire.” Un aer de
savanterie a versului ales şi preţiozitate ocupă
discursul, instalându-l într-un calm de reculegere
metafizică: „Cât suflet în goană/ Am părăsit
zămislitor de aur,/ Orânduindu-se flacără”.
Sufletul poeziei lui Kiropol este dostoievskian, dar
spectacolul său textual nutreşte nostalgii helladice;
„E noapte, deodată bezna cântă/ Cântare de
pământ antic”, „M-am logodit cu o zeiţă greacă/ Şi
ochii ei mi-au devenit altar”. 

O stare poetică insolită se deapănă în aceste
monologuri rafinate, sisifice, despre singurătate şi
emanaţia de transcendent care însoţeşte actul
poetic, aducând limbajul ocult al umbrelor:
„Armonie împroşcând bunătate ieşită din foc,/ Faci
să şiroiască lumina pe un trup nedefinit,/ Încă fior
ascuns, susur al unui fir de apă,/ Ţâşnind nevăzut,/
Vorbindu-ţi cu o limbă smulsă peste cuvinte:/
Ispăşeşte, căci proscis ai trăit,/ Uneori fără să te
regăseşti, fără a desluşi/ Prin ceaţa inimii un chip
iubit,/ Dar sângele forează după suflet/ Când
aruncat de la un zid la altul de meditaţie/ Eşti dat
afară din carne/ Şi razele unui soare iernatic/
Îngheaţă lipite de tine; plutesc umbre de perdele
peste mâini./ Taină a tuturor bătăilor inimii.../
Treaptă după treaptă de jertfă,/ Rămâi în om până
dincolo de întuneric”. (22 decembrie 2013)
Poemele devin exerciţii de privit în nevăzutul
lumii: „Exist ca fum/ Care ţâşneşte din cărţi pe
jumătate arse./ Le adun scrumul în care îmi pot
citi/ Cuvintele încă şi văd fuiorul luminii lor/
Învăluind lumea aceasta şi celalta...” (1 ianuarie
2015); „În orice văzând nevăzând mă prefac” (2
aprilie 2015) O tihnă ascetică insinuează
thanaticul, estompând în febra textuală accentele
afective: „Dacă ziua de azi ar avea aripi/ M-ar
hrăni cu nori,/ Cu ceea ce în duh a luat ființă/

Înainte de trup./ Mi-ar întinde atunci zborul înalt/
Ca pe o ultimă credință,/ Primind cerul să mi se
deschidă,/ Iubindu-mă din oglindă în oglindă./
Dacă ziua de azi m-ar face să ard/ Până când
cenușa mea m-ar îmbrăca/ În blânde haine de săr-
bătoare,/ Făcându-mă veșnicie mărturisitoare./ Zi
de azi fără de azi,/ Strigă porților să se deschidă,/
Să pot fi ca în inimă o rândunică.” (22 iunie 2015)

Scrisul acestui autor redutabil mizează pe
tăietura abruptă a emisiei lirice, pe o cruzime
autoreferenţială greu stăpânită. Se închipuie ade-
sea trecut dincolo, cu poezia în neant: „Închid
ochii şi deodată sunt dincolo de trup”, „Curând mă
vor hrăni glas de ţărâni”, „Veşnica viaţă primind
un suflet” etc. Aflăm că l-a afectat puternic – o
mărturiseşte acum – părerea bătrânului savant spe-
cialist în mituri, „cu faţa obosită de cât stăpânea
geniul” (cine să fie?), privitor la titlul cărţii Dieu
me doit cette perte, Paris, 1983, spunându-i răstit
autorului, „aproape cu ură”: „Gata! – înţelegi? –
Gata!” De ce oare „omul acesta mare” (!) s-a
manifestat atât de drastic, aruncând agasat din
mână opul abia dăruit? Neînţelegere sau sesizarea
unei necuvenite, nefericite formulări? „Din nou mă
tulbur, mă zvârcolesc/ În durerile naşterii,/ Ce a
vrut să-mi spună bătrânul savant prin acest Gata?”
(24 mai 2015)

În poezia română, Miron Kiropol are un loc
special între numele importante de galerie, ale gen-
eraţiei şaizeciste, valoarea şi contribuţia sa urmând
să se limpezească în timp, când îi va fi omologată
cu detaşare fuga aventuroasă după un succes occi-
dental de răsunet, menit să-i uimească pe colegii
rămaşi în bezna comunistă. N-a fost să fie!
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Adrian Lungu e un scriitor care a trăit mult
printre cărţi şi din cărţi (director de centru de
librării la Bacău). Aceste conjugări multiple cu
lumea cărţilor au dus la apariţia în timp a mai
multor romane, personale de această dată, din
care calităţile de fin psiholog, o anume tehnică
de sistematizare a materiei narative, precum şi
capacitatea de analiză fină (scrutînd viaţa în
mărunţişuri existenţiale) pot face din aceste
texte ale scriitorului băcăuan (mai cu seamă
din Taine, volum editat de „Ateneul
Scriitorilor”) zone de interes pentru cititorii
corecţi care caută în roman „felii de real” într-
un mod post-balzacian, preţuind astfel
elemente de scriitură neostentativă.

Din romanul Taine, gustul contemporan
poate ar înlătura chiar titlul, mult prea plin de
conotaţii romantice tîrzii, în spirit sadovenian
sau dintr-o epocă revolută. Paradoxul este însă
în favoarea scriitorului: conţinutul romanului e

departe de (nu chiar inspiratul său titlu), reuşind să
capteze şi să convingă de multe ori, prin felul, de
multe ori remarcabil, în care naratorul surprinde
firescul existenţial decupat în secvenţe minimale,
posibil încadrabile în ceea ce numim flash-uri. Sunt
instantanee cu dichis: pe de o parte putem întrezări
mai multe destine umane, pe de altă intrăm în altă
modalitate de înţelegere a unor reguli ce guvernează/
sau nu micro-societăţi.

De aici pornesc şi plusurile şi micile nereuşite ale
romanului. Relaţia dintre realitate şi lumea ficţională
e comentată de mult şi în multe feluri. De la
faimoasa „lume”, cea mai bună dintre lumile
posibile, enunţată de Leibnitz între Thaeodicaea şi
adusă de Voltaire către ironie în Candide, la teoria
„lumilor posibile” enunţată de Umberto Eco în
Lector in fabula sau la „lumile ficţionale” postulate

de Toma Pavel, discuţia e mereu nouă şi veche. O
întîlnim şi în curgerea romanului Don Quijote, mai
cu seamă prin gura lui Sancho dar şi prin
comentariile meşteşugite ale naratorului; aceasta
după ce un întreg Ev Mediu nu fusese preocupat să
despartă ce era de despărţit, lăsînd lumea istorică şi
lumea imaginată să coexiste în fantezia unor cititori
pentru care nu se ridicau bariere de acest fel,
suprapunînd mereu cele două teritorii, uneori în
ipostaze total inacceptabile astăzi, aşa cum vedem
prin romanele cavalereşti. 

Multă vreme apoi au atras atenţia modele ale
realului care se revărsau în ficţional. Aspect credibil
şi necesar pentru cei mai mulţi dintre cititorii
empirici. Ce te faci însă atunci cînd ficţionalul pare
să pălească în faţa agresiunii realităţii imediate, sau,
cum spune Adrian Lungu, atunci cînd „realitatea
estompează ficţiunea”? De aici soluţia narativă
aleasă în acest roman, în care balansează mereu
bucăţi narative, mereu surprinzătoare, uneori chiar
neverosimile. Tot de aici şi o galerie complementară
de personaje. Senzaţia care se naşte în faţa unei
posibile ordonări a acestora este, din nou, a
balansului existenţial. Poate fi un anume Titi un
centru ordonator, într-un roman cu succesiuni repezi
de planuri, de interese, uneori racordate, alteori
suspendate, cum chiar viaţa o dictează adeseori, cînd
nu reuşeşte să ducă la capăt unele iniţiative? Dar de
aici porneşte personalitatea romanului gîndit de
Adrian Lungu: între o secvenţă şi alta (flash), cu
iluzia vieţii sau viaţa transpusă în iluzie romanescă,
se ascunde o cotă de necunoscut, aceea pe care
naratorul o duce mereu în jurul motorului ce
antrenează volantele  ficţionalului (echivalat cu acele
„taine” despre care am vorbit mai sus). Şi dacă tot
am reluat discuţia în acest sens, mai remarcăm şi alte
aspecte privind titlurile: preferînd această modalitate
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de expunere a unor „scurtcircuitări” existenţiale,
naratorul se învîrte în jurul unor nume de oameni/
sintagme/ acţiuni, într-o manieră ce aminteşte,
uneori, de textura romanului faulknerian, înţelegînd
ceea ce e de înţeles, desigur. Aşa că multele secvenţe
din roman au titluri pe măsură: Toma, A iubi, Iorgu,
Îl iubea, Soţul ei merita mai mult, Griji, Grig şi
Corina, Love, Ghinion, Conspiraţia funcţionarilor,
Sinceritate etc.

Dar există şi un dar. Marea calitate a scriiturii
practicate de Adrian Lungu priveşte, oricum ai privi
aşezarea textului, calităţile care pornesc din
feluritele tipuri de  descriere care reprezintă o bună
faţetă de reprezentare a romanului. Autorul e un atent
şi complex observator, pînă la detalii, a spaţiului pe
care îl transpune ficţional. Totodată, e un stilist care
nu oboseşte; fără stridenţe şi fără omisiuni, ochiul
său surprinde tot, decodînd apoi în naraţiune ceea ce
îl interesează: „Cu miliţianul în faţă ţinîndu-se destul
de bine cu o mînă de bara metalică de sprijin a
autobuzului, cealaltă rămînea fixată hotărît pe sticla
cu rachiu, a plecat în grabă. Pe drum a început să
lălăie, iar porcii să ţipe într-un vacarm teribil. Un
miros de fecale de porc amestecate, se degaja în tot
autobuzul. Nu putea ţine uşile deschise, risca să se
audă guiţatul cînd ar fi trecut pe lîngă vreo patrulă a
poliţiei. Noroc de geamul de lîngă el, spre care se
apleca mereu să se aerisească, avînd grijă să-l
închidă la loc. Miliţianul era în culmea bucuriei, la
fiecare trei sute de metri trăgea cîte un vînt atît de
puturos încît, pentru cîteva momente şi porcii
amuţeau.” Sau „Repetă mişcarea şi degetele au
poposit mai insistent la îmbinarea feselor rotunde ce
îl aţîţau. Se îndepărtă un pic şi îşi strecură mîna spre
direcţia părului ei pubian. O atinse mai întîi cu
inelarul şi arătătorul. Spre surprinderea lui, piele a
era rasă perfect, nici urmă de peri uneori ţepoşi, ai
femeilor ce utilizau foarfeca sau aparatul de ras
pentru întreţinere. Aproape să nu-i identifice forma,
finuţă şi dolofănică, era desigur calitatea unor tehnici
de ultimă oră asigurate de tratamentul cu laser care
putea elimina orice firicel de păr. Ce ţi-i şi cu moda
asta!”. 

În afară de o adevărată ştiinţă a descrierii, Adrian
Lungu demonstrează şi reale calităţi de fin psiholog:
fără a excela, în tuşe sigure, pe intervale restrînse,
naraţiunea reuşeşte să impună figuri care, fără a intra
în categoria personajelor memorabile, au meritul de
a fi reţinute. E greu să sesizezi care e aspectul

dominator: acela de a construi o lume reprezentată
de anume personaje sau, invers, de a proiecta
narativ anumite personaje/ acţiuni, în jurul cărora
să se întrevadă lumea. Dar lumea din roman, fără să
trimită spre frescă, este convingătoare şi realizarea ei
îi permite naratorului pagini de bună calitate (mai
puţin din finalul uşor expediat şi lipsit de o marcă
specifică; mai cu seamă atunci cînd trimite spre
imaginea oraşului industrial (nenumit dar
identificabil) asociat cu spaţiul prin care circulă
oamenii în căutarea propriului destin, a întîmplărilor
care să îi reprezinte, totul devine productiv pe plan
literar. Iar autorul stăpîneşte totul, auctorial,
dezvăluind ferestre nenumărate, într-un joc
caleidoscopic de calitate: „...Un monstru uriaş prin
venele căruia circulă canale de apă şi cabluri
electrice, membrele pline de străzi mereu
aglomerate, corpul împănat de construcţii de locuit
sau instituţii ale statului, oameni care se mişcă ca
într-un furnicar, fiecare cu problema şi gîndurile lui,
într-o coexistenţă citadină din care răzbate un
adevărat spectacolul vieţii cu lumini şi umbre
seducătoare”. 

Oraşul este sau poate fi supra-personajul
romanului lui Adrian Lungu. Un oraş care se trezeşte
dintr-un marasm social în altul; oraş în care oamenii
îşi ajustează biografii, pentru a putea intra (onorabil)
în noi demnităţi, specifice unei societăţi ce se adapta
noului: funcţii politice, aranjamente administrative,
formule ingenioase de a avea profit suplimentar,
trecerea sinuoasă prin forme de învăţămînt care aduc
diplomele necesare, investiţii imobiliare, dezvoltări
haotice, conflicte surde, pasiuni mai mult sau mai
puţin morale, aranjarea sau pierderea unor destine.
Oraş prin care trecerea „autobusului” se transformă
în imagine emblematică, probabil cea mai puternică
din tot romanul, cu reverberaţii multiple şi cu
conexiuni care dau seamă de forţa unui romancier ce
trebuie/ merită să îşi încerce forţele şi în alte
proiecte: „Vile, case, hale, reclame comerciale,
supermarket-uri, staţii de petrol, intersecţii, clădiri,
magazine, autovehicule, se scurgeau fantomatic pe
lîngă autobus. La început rare, apoi tot mai dese spre
centrul oraşului ce se încălzea sub soarele viguros,
odată cu intensificarea tumultului şi freamătului”.

Un oraş cu tainele sale şi cu un roman ce poate fi
al său, reprezentativ prin felul în care a fost gîndit de
un autor de interes cert, Adrian Lungu.
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Carmelia Leonte s-a afirmat îndeosebi ca
poetă, cu volumele Procesiunea de păpuşi
(Helicon, Timişoara, 1996), Melancolia
pietrei (Junimea, Iaşi, 2003) şi Graţia
viespilor/ La grâce des guêpes (Junimea, Iaşi,
2009), activitatea sa literară fiind dublată de
una publicistică, într-o notă distinctivă. Opera
sa eseistică face însă un act pasionat de
evidenţiere valorică a surselor potenţiale de
expresivitate estetico-literară, propunînd o
varietate de subiecte originale. Istoria nu
reţine poveşti despre vieţile oamenilor
temperaţi, integraţi într-o ordine firească,
liniară a evenimentelor existenţiale, ci
favorizează doar acele figuri proeminente care
au îmbrăţişat vidul şi au trecut dincolo de
barierele instinctului de autoconservare.
Carmelia Leonte pare să confirme acest lucru

şi în cea mai recentă carte a domniei sale, Şarpele şi
filosofia (Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2018),
alegînd să-şi pigmenteze calea către
(auto)cunoaştere (sau regăsire) prin exemplaritatea
poeţilor mistici, a operelor lor, dar şi prin
convocarea unor figuri sau metafore biblice. Căci
şarpele deţine în volumul de faţă o forţă incisiv-
sugestivă, el sădeşte în om veninul îndoielii, care nu
este altceva decît germenele filosofiei, întrucît
otrăveşte fiinţa cu imboldul de a despica firul în
patru, răpindu-i inocenţa. Şi cum de la depăşirea
ingenuităţii originare şi conştientizare pînă la scriere
nu este decît un pas, literatura reprezintă saltul de la
tulburarea provocată de neant la salvare. 

Argumentul care prefaţează colecţia de eseuri
postulează o căutare a drumului propriu şi a sensului
individual prin scris, o disociere de direcţia impusă
anterior de semeni, sursă a „unui zbucium
sufletesc”, mărturisind că a „delegat personaje” cu
biografii certificate documentar, care să îi susţină
cauza, fapt ce evidenţiază preocuparea Carmeliei
Leonte pentru dimensiunea spirituală a vieţii.

Strategia argumentativă a autoarei, deosebit de
ingenioasă, presărată pe alocuri cu interogaţii ce
solicită deplina angajare în reflecţie a cititorilor săi,
se fundamentează pe o retorică a afectivităţii şi a
empatiei: „Şi acum mă întreb: cum să-ţi vorbesc ca
să mă asculţi cu adevărat? Tu să mă asculţi” (p. 17).
Carmelia Leonte proiectează astfel un dialog
imaginar avînd drept temei atenuarea prăpastiei ce
separă experienţa de limbaj. 

Prin opţiunile formale şi de natură expresivă,
autoarea prezentului volum dovedeşte dexteritate în
căutările sale stilistice, iar mica sa culegere de eseuri
livreşti punctează o miză remarcabilă: ea face
apologia limbajului poetic (sau literar, în genere),
echivoc prin excelenţă, arătînd cum se poate realiza
amplificarea şi distrugerea lumii prin logos, cum se
poate reconfigura sau înstrăina un spaţiu familiar şi
aparent stabil. Actul de a scrie, teoretizat şi asumat
pînă în ultima fibră a conştiinţei auctoriale, se prezintă
ca unica posibilitate de regăsire a eului profund,
ascuns, în acelaşi sens în care acesta însumează
eforturile colective ale omenirii de a transcende datul
imediat, prefigurînd nemurirea. Prin exerciţiul
pătimaş de a concretiza strigătul latent al temerilor
umanităţii, suprimîndu-l totodată, „contemplarea
limbajului devine o epifanie” (p. 19). Cum altfel s-ar
putea reflecta asupra forţei extraordinare a limbajului,
dacă nu prin fixarea unor repere ilustrate în spirite ce
au ca trăsătură distinctă dimensiunea sacrificiului de
sine? Dintr-o profundă cunoaştere a tradiţiei teologice
şi a semnificaţiilor imprimate scrierilor religioase,
autoarea îşi extrage actanţii dintr-o galerie de portrete
situate  în afara timpului şi în centrul unui Eden
crepuscular-literar. Evul Mediu, departe de a diminua
ferocitatea autorităţii oficialilor Bisericii, o amplifică,
aruncîndu-i pe Sfîntul Ioan al Crucii şi pe călugăriţele
beghine într-un naufragiu spiritual din care se pot
salva scriind, primind şi oferind iluminarea divină
transmisă prin cunoaşterea mistică. 

Această culegere de eseuri concise, concentrate,
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dar totuşi dense din punct de vedere ideatic,
dezbate, prin prisma figurilor biblice şi a literaturii
mistice, problematici diverse precum libertatea,
frumuseţea, iubirea plasată într-o simultaneitate
corelativă cu alteritatea, raporturile dintre eu şi
lume, adevărul, valenţele tăcerii ca formă de
expresivitate şi de compensare a neajunsurilor
comunicării interumane, dezvăluind un scop de
natură filosofică. Eseistica actuală manifestă
frecvent o înclinaţie către tendinţa ambivalentă de a
contopi efortul savant de documentare cu vitalitatea
voluptăţii reflecţiei personale, în scopul de a
ameliora deficienţele unui unghi precumpănitor
teoretic. Titlurile alese pentru fiecare piesă au o
rezonanţă savant-metaforică, vădind o impunătoare
ţesătură intertextuală (Fiţi păsări mari fără glas,
Procesul Evei, Cu mască, fără mască, Amprenta lui
Iov, Fiul risipitor). Interesant şi intrigant deopotrivă
este faptul că autoarea refuză programatic să discute
despre acele stări care nu pot suferi
conceptualizarea, deoarece ele se simt, nu se
gîndesc, raţiunea nefăcînd altceva decît să le sufoce
cu brutalitate.

În eseul inaugural, pornind de la definiţia dată
poeziei („un fel de text necanonic, ca un testament
al lui Iuda, atît de sincer exprimat, încît păcatul se
resoarbe în sinceritatea spunerii” – p. 13), autoarea
îşi îndreaptă eforturile către risipirea laturii profan-
apocrife a acesteia şi realizează o fuziune între
sacru şi mundan. Explicînd cu acurateţe de ce
misticii resimt nevoia de a scrie, de a se arunca în
capcana formelor imperfecte, din nefericire
insuficiente pentru a mijloci revelaţia, dar totuşi
suficiente pentru a o insinua, autoarea repune în
actualitate exemplele sfinţilor şi ale poemelor lor,
consecinţe ale scrisului ca poruncă divină,
încununare şi nu depreciere a vocaţiei teologice
(„Marii mistici ai umanităţii confirmă, prin
experienţele lor, că elevaţia, concentrarea şi
rafinamentul, în formele cele mai profunde, se obţin
prin empatie” – p. 26). Personalitatea individuală se
estompează, iese din concret, fiind animată doar de
setea de a fi liberă şi totodată limitată de conştiinţa
îngrădirii. Se reliefează astfel legătura organică
dintre textul poetic şi cel sacru, despărţite la origini
doar de un conflict resimţit printr-o neîncredere
vădită în limbaj şi în capacităţile acestuia de
reprezentare. 

Atunci cînd la orizontul creat în paginile cărţii
se profilează Adam, „primul mistagog al
umanităţii”, cel care pătrunde într-un moment cheie
în adîncul misterelor omenirii, folosindu-se de
cuvînt pentru a numi, pentru a se apropia de
cunoaştere, el se expune vulnerabilităţilor care
survin din noua stare de lucruri. Limbajul
transformă realitatea într-un edificiu himeric,
asemenea ficţiunii literare: „Folosind numele unei
realităţi, poţi să o faci să crească ori să o confişti.
Din acest motiv, literatura este puternică” (p. 12).
Exemplul unor mistici precum Sfîntul Ioan al
Crucii, Tereza de Avila, călugăriţele beghine,
Hadewijch d’Anvers, Jan van Ruusbroec întăresc
convingerea autoarei că lirismul extazului religios
reprezintă o declanşare spontană a interiorităţii,
deoarece indică o efervescenţă a experienţei
spirituale care nu poate fi stăpînită, ci solicită
necontenit expresie. Pentru cei care nu identifică în
scrierile misticilor decît un automatism elegiac,
ignorînd consistenţa structurilor ideatice şi a
modalităţilor expresive, Carmelia Leonte reabi-
litează cu fermitate iniţiativele ce au drept unic ţel
„exprimarea inexprimabilului cu instrumente deja
folosite”. 

Capitolul central, Procesul Evei sau Şarpele şi
filosofia, ţinteşte spre o reabilitare a Evei, căreia i se
creionează chiar şi un „profil psihologic” empatic,
lipsit de exagerările tipice unei perspective
feministe. Denis de Rougemont este sancţionat cu
ironie graţioasă, vina lui principală fiind aceea că „o
şfichiuieşte binişor pe Eva Genezei şi pe toate
celelalte, parcă bucuros că are ocazia să se răzbune
pentru cine ştie ce fărădelegi comise de vreo
urmaşă” (p. 87). Procesul proiectat de Carmelia
Leonte se cristalizează printr-o sumă de explorări şi
„investigaţii” în istoricul imaginarului omenirii,
selectînd cu grijă  argumentele menite să îi susţină
cazul. Autoarea se metamorfozează într-un avocat
al apărării, atribuţie care o favorizează, iar jocul de
rol angajează dispute teologice, sociale, istorice,
încercînd să descopere şi să eludeze cauzele unei
vinovăţii ce îşi trage originile încă de la începuturile
timpului. Puterea simbolică şi metamorfozele
suferite de imaginea Evei declanşează o
argumentare pasionantă care alternează tonul
combativ cu sensibilitatea afabilă. Votul de blam pe
care aceasta şi l-a atras din partea umanităţii este



revizuit esenţial, iar mitul biblic suportă forţa unei
hermeneutici recuperatoare, cu irizări idealiste.
Avîntul contestatar al Carmeliei Leonte se îndreaptă
către acel conflict anacronic ce include totodată
prezentul şi trece sub tăcere orice variantă care nu
acordă integral Evei  creditul pentru damnarea
universală („Este Eva, văzută peste timp, chiar atît
de slabă?” – p. 104).

Celelalte capitole sînt, de asemenea, marcate de
acelaşi impuls polemic şi de stilul alert al
problematizărilor eseistice. Demersul se
cristalizează printr-o deconstruire a adevărurilor
pasiv acceptate sau ignorate, urmată de o extindere
a perspectivelor asupra acestora, practicînd,
deliberat, îndoiala metodică şi demonstraţia
culturală (înrîuririle celebrului silogism cartezian
nu pot fi ignorate). Eseul numit Cu mască, fără
mască pleacă de la recursul la o consideraţie
personală asupra măştilor sociale, ajunge la o istorie
a conceptului de persona şi la o descriere generoasă
a funcţiilor rituale ale obiectelor disimulării,
concentrîndu-se exclusiv asupra inopinatului
caracter opresiv al lor. Succinta incursiune în
antropologia deghizării permite măştilor să
deconspire dinamica relaţiilor dintre ele şi
comanditarii, creatorii şi proprietarii lor sub forma
unei interacţiuni în care ele însele joacă rolul
principal, asemenea unor opere care se dezic de
autorii lor. Inscripţiile culese din scrutarea unui
amplu imaginar conduc la o pasionantă urmărire a
unor motive puternic licitate în literatură (fie ea
profană sau religioasă) precum cel al umbrei sau al
dublului. Carmelia Leonte crede cu tărie în premisa
că măştile ar dispune de ceva ce ar putea să treacă
drept voinţă proprie. Oscar Wilde, Otto Rank,
Eminescu şi alte voci cu rezonanţă valorifică în
scrierile lor felul în care persoana şi persona
(masca) se confruntă ca doi adversari redutabili,
conflict în care, în mod tragic, ultima obţine
supremaţia incontestabilă, iar cuvîntul şi, implicit,
metafora sînt mijlocitorii revelaţiei.

Următoarele eseuri, Frumuseţe străină am
văzut, Amprenta lui Iov şi Fiul risipitor continuă să
nuanţeze, fulgerător, jocul de lumini şi umbre
spectrale proiectate pe suprafaţa prolixă
reprezentată de realitate, discreditînd orice iniţiativă
a umanităţii de a se separa de îndoieli în drumul
sinuos către cunoaştere şi, mai ales, către revenirea

la rădăcinile primare şi totodată esenţiale ale
existenţei care se ramifică la nesfîrşit. Frumuseţea,
adiţională măştii, apare ca eveniment supraistoric,
ca „tandreţe ontologică şi consens cu divinitatea”,
iar absenţa ei devine o catastrofă existenţială. Ideea
de suferinţă, similară în intensitate celei de frumos,
este premergătoare formei sensibile, însă efortul de
a o conceptualiza nu se poate erija într-o modalitate
de a elibera umanitatea de  „amprenta lui Iov” sau
de sciziunea lăuntrică produsă de complexitatea
formelor sub care se prezintă viaţa.

Cea mai notabilă reuşită a autoarei constă în
francheţea cu care îşi autodenunţă imposibilitatea
de a căuta subterfugii pentru ceea ce ar putea
constitui o alternativă a unui adevăr oficial, pînă
atunci considerat greu de sublimat. Şarpele şi
filosofia (Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2018)
reuşeşte un experiment inedit în care temele „tari”
din filosofie sînt expuse în formule lingvistice
seducătoare, în fraze de o pregnanţă aforistică şi de
o subtilitate poetică, care se substituie adesea
argumentelor culese din sfera social-istorică sau
culturală, declamînd un primat al sensibilităţii
estetice ce surclasează demersul lămuritor. Elanul
demonstrativ nu doar că se sprijină pe elocinţă, ci şi
pe un teatru neobişnuit, clădit din ingrediente
retorice, ca inserţiile volubile şi interogaţiile
stimulante, care smulg cititorii dintr-o poziţie
confortabilă de simpli observatori şi îi aruncă în
arena întrebărilor inepuizabile. În peisajul eseisticii
momentului, orientată preponderent spre lumea
prezentului şi cultivînd intens tematici care converg
spre domeniul eticii, cartea Carmeliei Leonte se
alătură celor care fac notă aparte, refuzînd să se
conformeze unei reţete de succes, gustate de
publicul larg. Ferindu-se de inserţii lămuritoare şi
de răspunsuri afectate la problematici aride, ea
preferă analogia reconfortantă şi metafora
estetizant-transfiguratoare, singurele adecvate să ne
familiarizeze cu tipul de reflecţie şi de sensibilitate
asumat în paginile sale. Astfel, deplasarea realităţii
într-o zonă situată la graniţa cu metaforicul şi
teologia are un rezultat mult mai substanţial decît o
premisă convenţională care ar putea fi dovedită
printr-o traiectorie prudentă.
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Sub acest titlu ghiduş, preluînd o fericită
sintagmă propusă şăgalnic de Cornel Ungureanu,
deschidem un serial dedicat celor care rotunjesc
opt decenii; sau celor care au depăşit acest prag,
cazul nemţeanului Mihai Merticaru (n. 1938),
profesor, ziarist şi – în primul rînd – poet, trudind
„în rafinăriile cuvîntului”, venit din această fertilă
placentă, ivind, se ştie, nume importante. Cu un
debut întîrziat, solid însă, lipsit de stîngăcii, văzut
– de Lucian Strochi – doar ca un „accident
autobiografic” (Vînătoare princiară, 1992), fiind,
în cărţile care au urmat, ba sentimental, reflexiv-
sarcastic, moralist bonom ori satiric (vezi, de
pildă, „ţara lui Dănilă Prepeleac”), Mihai
Merticaru face figura unui neoclasic, bolnav de
calofilie, înstrunînd, hiperproductiv, coarda
sentimentală. Furînd, zice, „o scînteie/ din tăriile
celeste” (v. Spovedanie), el consideră scrisul un
„templu sfînt” iar iubirea, procurîndu-i mirabile
trăiri, un miracol al vieţii. Ca poet romantic,
aşadar, sub pecete nostalgică, dincolo de infuzia
erotică, el pare, restrictiv judecînd, un caligraf
vetust; dar poate reînvia un simbol ancestral (v.
Imperiul lupului, 2006), poate frecventa
peisagistica hibernală (v. Împărăţia frigului, 2009)
sau simbolistica focului, pendulînd între logos şi
eros; sau poate, îmbarcat curajos pe Arca lui
Petrarca (2008), să-şi facă intrarea în familia
selectă a sonetiştilor, vădind rigoare, armonie,
claritate. Oferind, astfel, „o probă de
profesionalism”, cum notifica, îndreptăţit, Emil
Nicolae. Dealtminteri, în Vis şi abis (Editura
Muşatinia, 2018), poetul-pedagog, pregătind
sfătos cititorul neavizat, semnează în deschidere
un scurt instructaj cu iz didacticist, avertizînd

asupra regulilor draconice pe care le
pretinde „sonetul perfect”; iar în final (v.
Sonet-testament) ne asigură că atunci cînd
va păşi „într-o lume nouă” (călător galactic
devenind) ne va lăsa întreaga zestre (de
sonete, evident). Împătimitul sonetist se
exersează slalomînd printre „furci caudine”
şi ne invită, cu exaltări controlate şi lecturi
metabolizate, să ne bucurăm de acest
„fluviu de candoare”, revărsat cu delicateţe
şi fervoare, purtînd ecouri culturale.

Părelnic ieşit din uz, bătrînul sonet este,
neîndoielnic, o formă artistică „restrictivă”. El, ca
poezie canonică, pretinde un constructivism rigid,
chit că unii sonetişti de azi „joacă liber”, evadînd
din sonet, constatase C.D. Zeletin. Iar sonetul,
descriind, de regulă, în viziune retro, infernul
pătimirii, afişînd o poză trubadurescă sau folosind
un ton galanton-madrigalesc cere nu doar
disciplină scriptică, ci şi morală. Observaţia din
urmă, aparţinînd lui Gheorghe Grigurcu, trimite –
inevitabil – la cazul Eminescu, „copilul nefericitei
secte”, un „artizan perfect”, a cărui austeritate
inhibantă, publicînd „cu inima îndoită”, cum ne
încredinţa Slavici, i-a sărăcit, sub teroarea
desăvîrşirii, opera.

Să ne întoarcem însă la Mihai Merticaru.
Sonetul unei pasiuni ne lămureşte deîndată: „Te-
am îndrăgit de tînăr, POEZIE,/ Ca pe un zvon de
împrimăvărare”, pentru ca – drept răsplată –, după
„nopţi aprinse”, poetul să fie răstignit „pe-o cruce
de cuvinte”. Bineînţeles, nu putea lipsi Sonetul
muzei: „Sub cerul înalt al vămilor din gînd,/ Zeiţă,
vino tu şi mă inspiră,/ Mai acordează-mi coardele
de liră/ Şi-am să-ţi scriu şi eu o odă în curînd!” În
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consecinţă, poetul „îmbracă lumea-n cuvinte”,
înflăcărează Universul şi dezlănţuie „un ocean de
patimi sub ceruri senine” (v. Alt sonet al poetului).
Totuşi, asaltat de nedumeriri, se va întreba: „Cînd
vieţi-i dedic odă idolatră,/ Amurgul tenebros de ce
mă latră?” Va fi invocat urgisitul Ovidiu, cel care
„a nemurit, prin cîntece, femeia”, va fi cîntat, în
14 sonete, „vicleanul Paris”, oraşul luminilor
chemînd magnetic artişti din toată lumea, veniţi
„faimă să prade”. Deşi, ne amintim, alţii văd în
oraşul-muzeu, depănînd istorii colorate, un pol al
rataţilor. Poetul, „sorindu-se” în splendorile
pariziene, pluteşte în „metafizic azur”; ispitele
oraşului în sărbătoare întreţin o „vrajă
funambulescă” şi o necurmată visătorie, deşi
„parizimea” (!) e mereu trează. Contrapunctic, va
produce un Sonet bacovian pentru a contempla „în
viaţa de apoi” caruselul tristeţilor postume. Peste
toate, însă, încărcătura erotică a mesajului dă o
replică „timpului tiran”, precum în Sonetul unei
riposte, călăuzindu-l „spre un fast liman”. Sonetul
unui dar este o recunoaştere a acestui „dar al
sorţii”, motiv de a-l reproduce aici: „Pajişti de vis
sînt dorurile tale,/ Zîmbetu-ţi înmugureşte-o
livadă,/ Privirea-ţi, imprevizibilă tornadă,/ Buzele,
dulceaţă de petale// De trandafir ivit într-o
monadă/ Dintr-o nebănuită, celestă vale/ Cu forme
şi privelişti ireale/ Cum, nimănui, nu i-a fost dat să
vadă.// Te-ascunzi discretă într-o melodie,/
Precum într-o armură diafană,/ Călăuzită de
entelehie// Să-mi fii iubită ingenuă mie,/ Chip
înmiresmat fără de prihană,/ Dar al sorţii,
dumnezeiască mană.”

Cu fiinţa în destrămare (ca şi „urzeala din
iluzii”), poetul ne anunţă drama care îl (ne) paşte:
coboară în neant vraja tinereţii risipitoare,
devorată de nesăţioasa clipă („o fantomatică
cimilitură”, pierdută definitiv), se-anunţă vremuri
neguroase şi bîntuie „glăsuiri de vîntoase”. Să
observăm că, pe alocuri, instinctul civic
răbufneşte. Sonetul anxietăţii transcrie, de pildă,
tristeţea care îl încearcă cînd „în clocot dau nori
negri peste ţară”. În Sonetul decăderii constată că
azi, la noi, „trişorii şi jongleurii sînt mari stăpîni”.
Compensativ, retrăieşte feeria copilăriei, „cu-n
braţ de soare şi culori”; dar şi şocul revederii

satului natal, acolo unde „ruina şi pustiirea se-
ngînă”. În fine, trecînd fugar în revistă această
mixtură motivică, să amintim şi de Sonetul muzei
ambiţioase, tot mai locvace şi provocatoare,
ajutîndu-l pe poet să-ncalece Pegasul, înălţînd
„culmi spre glorie”. Ştiind prea bine că „slava e
iluzorie”, poetul, „tras pe a vremii roată”,
intervine corectiv, supus chinuitorului travaliu
scriptic: „Un spin în inimă mereu îmi coace,/ a
auzit, scumpetea de fiinţă,/ Că arta se naşte din
suferinţă”. Tandru, troienit în iluzii, hoinărind în
împărăţia „convieţuirii fericite”, aflînd în dragoste
„marea bogăţie”, poetul – împărţit între două lumi
– ar vrea să suprime clipa care, inevitabil, va veni:
„Amurgul amîne-se sine die!” Auzind „veşnicia
cum sună”, se refugiază în augusta lumină a
celestelor înălţimi, urzind – într-un „Univers mai
acătării” – „poveşti solomonite” (v. Sonet cu
invitaţie).

În clipele de cumpănă, depresiv, troienit de
regrete, constatînd că toate „sînt în accelerat
declin” (v. Sonetul despărţirii) cheamă Forţa
Divină; şi reînvie „o lume ce-a trăit odinioară”,
atenuînd amprenta dramatică. Priveşte în jur „cu
ochi de îndrăgostit”, ieşind din sinele tulburat,
asaltat de „ploaia ispitelor”. Sau îngînă un cîntec
de dor, recapitulînd „clipele parfumate” ori
miresmele celeste (titlul unui volum din 2013),
cînd firea se copilăreşte. În fond, necurmatul
balans „între vis şi abis”, convocînd, pe de o parte,
iubiri ancestrale şi conştientizînd, pe de altă parte,
cu luciditate (catifelată) spectrul finitudinii,
defineşte coerent atmosfera acestui volum, tras în
matriţa sonetului. Trăgînd şi noi linie, vom
conchide că infatigabilul Mihai Merticaru, crezînd
cu tărie în poezie, credincios formulei clasice în
pofida unor poticneli, se simte bine în cămaşa de
forţă a sonetului.

P.S. Pierdut pe drum, un semn de întrebare
„evaporat” din titlul articolului dedicat „noului
optzecist” Ilie Constantin falsifică demonstraţia. O
corecţie, aşadar, s-ar cuveni, repunînd în drepturi
textul cu pricina (din numărul precedent al revistei),
titlul trebuind a fi citit aşa: Ilie Constantin, un poet
uitat?
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Luînd o distanţă considerabilă faţă de
evenimentele istorice care au marcat puternic
ultima parte a secolului al XX-lea pînă în anii
’90 şi ca un ecou consistent şi anii ce au urmat,
ne găsim totuşi în faţa unui asalt impresionant
de fapte, mărturii şi actualizări care ne certifică,
de fiecare dată, că istoria ,,epocii de aur” nu e
nici măcar pe punctul de a se fi încheiat. Istoria
încă se scrie chit că nu se mai face la cald, ci
devine o formă retrospectivă de actualizare,

condensată în ineditul unor documente, scrisori şi
mărturii, recuperate pentru a umple golurile ce
marchează o perioadă totuşi incertă. După ’89, cînd
adevărul oficial se divide într-o multitudine de
adevăruri individuale, istoria devine proiecţia unor
numeroase microistorii particulare, nu de puţine ori
mai grăitoare ori mai credibile decît amploare
fundalului. 

Teribila preocupare de a găsi adevărul, aşa cum se
individualizează el astăzi, rămîne în acest moment
reflexul unei întregi societăţi care a cunoscut, pînă şi
în cele mai intime sectoare ale vieţii, teroarea
regimului. În numele adevărului este scris şi publicat
şi ultimul volum al scriitorului Gheorghe Drăgan,
,,...aşa se scrie istoria!”, o reeditare a unei variante
apărute iniţial în 2003 la Institutul European, faţă de
care autorul găseşte necesar să aducă o serie de
completări şi revizuiri care să aşeze lucrurile şi faptele
în marginea singurului crez personal postulat în
rîndurile cărţii: adevărul. ,,Cum s-ar zice, istoria nu
este aşa cum o scrie unul sau altul, ci cum se scrie ea
însăşi, în şirul nesfîrşit de fapte. Citeşti adevărata
istorie cercetînd acţiunea umană. Cu răbdare, cu
atenţie, cu patimă de analist” (p. 182). Patimă de
analist, verticalitate şi spirit neobosit de investigare
dovedeşte şi autorul atunci cînd concepe proiectul
unui volum gîndit ca o colecţie pestriţă, neobişnuită şi
impresionantă de mărturii din cele mai diverse, aflate

sub eticheta unui timp precis (1944-2012), plin de
anomalii, al perioadei comuniste de la început pînă la
finalul acesteia, şi dincolo de ea, urmărind ecourile
postrevoluţionare din ultimii ani. 

,,Documentarul”, după cum îl numeşte autorul,
condensează notaţii zilnice, obişnuite, de jurnal, care
surprind timpul cotidian sub aparenta lui coerenţă
socialistă, comentarii ulterioare nuanţate de
raţionamentul lucid şi critic al autorului, mărturii
străine consemnate cu diverse prilejuri, o colecţie
preţioasă de documente din arhivele personale sau
oficiale redate în facsimil, fragmente epistolare
semnificative, secvenţe scurte de divagaţii, piste
diverse pentru meditatiţii, întrebări, răspunsuri,
presupuneri şi frămîntări. Un tumult neobosit de fapte
şi evenimente, o frămîntare continuuă străbat întreg
volumul unui autor, care dincolo de activitatea sa
literară şi critică propriu-zisă, de poet, prozator, critic
şi istoric literar, înregistrează şi o experienţă
remarcabilă în domeniul jurnalistic, al presei scrise şi
audio-vizuale, începînd chiar din anii ’70, prin
activitatea susţinută la Editura Junimea. Spiritul de
investigaţie al jurnalistului recompune, aşadar, o
epocă cu dorinţa de a o expune ca atare, fără
menajamente şi fără afectare, întocmindu-i dosarul
complet de probe şi mărturii, documente şi fapte,
acuzaţii şi sentinţe. Volumul devine o investigaţie
istorică luată pe cont propriu, un proces în
desfăşurare, asumat şi conştient, o colecţie de probe şi
mărturii, ca o datorie a celui care a avut nenorocul să
fie parte din nefireasca istorie comunistă. Iar de aici
răsar cele două temeri majore ale aceluiaşi care şi
semnează prefaţa primei ediţii a cărţii: pe de o parte
încercarea de a rezista tentaţiei de a romanţa (,,Cartea
nu este o construcţie literară, ci o mică expoziţie
personală de cioburi, fragmente şi piese disparate.” –
p. 9), iar pe partea cealaltă, teama de a nu ieşi de sub
autoritatea adevărului istoric.
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Păstrînd acelaşi principiu cronologic de ordonare
a materialului, volumul reeditat în 2018 reuneşte de
data aceasta două părţi consistente, cea de-a doua
reprezentînd, de fapt, elementul de noutate al cărţii.
Addenda înregistrează o serie de completări, revizuiri
şi comentarii suplimentare la evenimentele deja
consemnate în prima variantă, semn că autorul nu
doar că a continuat cercetările şi în perioada ulterioară
primei publicări, dar acesta a şi iniţiat un proces de
reinvestigare şi revizuire a arhivei personale deja
existente. Acelaşi lucru are loc şi în cazul secţiunii de
documente în facsimil, în timp ce alte două noi
secţiuni sînt inaugurate cu ocazia acestei ediţii. Este
vorba despre întocmirea unui indice de materii şi al
unui indice de nume. 

Ceea ce rămîne ca aspect general pentru întreg
volumul este, totuşi, caracterul său fragmentar.
Autorul recurge la un soi de reinvestire a acestui
model neunitar ca la un fel se supapă de eliberare din
ţesătura neîndoielnic subiectivă a faptelor şi a
evenimentelor trăite. O istorie narativ coerentă,
devine, în fond, o istorie personală, contaminată, care
predică şi se predică, topindu-se într-un flux ce riscă
să se repete şi să reia, în ecou, marele discurs istoric
naţional. De aceea, nu la o istorie ce mizează exclusiv
pe evenimenţialul major consimte autorul Gheorghe
Drăgan, ce porneşte pe urmele marilor acţiuni-cheie
ale instaurării şi menţinerii sistemului comunist la noi,
ci el restabileşte, în măsura în care conservă fundalul
istoric major (instaurarea guvernului comunist,
începerea colectivizării, acţiunea Securităţii, decretele
ceauşiste etc.) o epocă şi un mentalitar colectiv
reflectat într-o colecţie impresionantă de glume de
epocă, anecdote tematice şi producţii lingvistice
autonome, unele desprinse azi de context şi intrate în
circuitul larg al vorbitorilor. 

Există, în acest sens, un adevărat ,,folclor”
comunist pe care autorul îl integrează în cuprinsul
cărţii şi care, deşi pentru început poate fi privit ca un
surplus al materialului documentar, el poate să
constituie, în unele privinţe, adevărata carnaţie a
scheletului evenimenţial. Cu un umor şi o ironie de
netrecut cu vederea, autorul strecoară cu diverse
prilejuri sloganurile care circulă sub acoperire în
epocă: ,,Nihil sine pila magna cum propteaua”, ,,Cu
cît mai rău, cu-atît mai bine” ori altundeva, ,,Decît
mult şi fără rost/Mai bine puţin şi prost!”, pentru a
încheia cu glorioasele versuri la loc de cinste în ,,noul
folclor”: ,,Afară-i frig, în casă-i frig,/Deschid

ferestrele şi strig:/ – Îţi mulţumesc, partid iubit,/ Mă
m-ai călit!”. Cu aceeaşi scrupulozitate autorul
consemnează, la un moment dat, o listă de perle pe
care acesta le strînge din diversele discursuri
ceauşiste: ezistă, secoritate, tutulor, realimente, în
gineral – sînt doar cîteva. În aceeaşi manieră apar şi
cîteva colecţii de stereotipuri şi eufemisme ale epocii
(,,epoca de aur”, ,,cooperativa «Munca în zadar»”,
,,cooperativa «Ochiul şi timpanul»”, ,,revoluţia
agrară” etc.), dar şi un minidicţionar al gastronomiei
din perioada ,,de aur” a istoriei noastre naţionale
(adidaşi – copite de porc, calculatoare – capete de
porc, fraţii Petreuş – ,,doi pui vineţi, ce intră în raţia
lunară, luată pe cartelă”). 

Există, de altfel, secvenţe aparte de glume sau
anecdote care condensează ficţional şi aluziv
realităţile sociale improprii. Între acestea, gluma cu
Iţic şi rabinul, spre exemplu, sintetizează în anii ‘80
într-un mod desăvîrşit, care refuză orice alt fel de
comentariu suplimentar, situaţia locuinţelor socialiste,
tot mai mult proiectate urmărind principiul cantităţii
în detrimentul calităţii, al economiei de spaţiu în
detrimentul funcţionalului. Astfel, cînd Rabi se plînge
de spaţiul prea mic alocat celor şapte persoane care
locuiesc în apartamentul său, Iţic îi recomandă să
găzduiască, pe lîngă membrii existenţi, şi o capră. A
doua zi, cînd Rabi simte deja că este în pragul clacării,
prietenul său îl îndeamnă pe acesta să renunţe la
ultimul găzduit, fapt care îl determină în cele din urmă
pe Rabi să exclame cu mulţumire: ,,Rabi, mulţumesc,
îţi sînt recunoscător, acum se mai poate trăi!” (p. 98).

Acesta este de fapt mentalitarul unei generaţii
crescută şi educată în marginea a ceea ce autorul
numeşte la un moment dat, ,,înţelepciunea supunerii”
(p.199), devenită o modalitate de adaptare, o soluţie
de compromis în faţa absurdului epocii. Interesante
sînt, în acest sens, scurtele secvenţele ce
fundamentează dimensiunea eseistică a volumului, în
care se dezvoltă aşa-numita ,,teorie a filozofiei tragi-
comicului existenţial” la români: ,,Pentru că nu puteau
accepta că au ajuns să moară de foame, de frig şi de
dor de libertate, românii (nu toţi) au ajuns să moară de
rîs” (p. 267). Rîsul ca neputinţă şi ca salvare, devine,
în alte circumstanţe, umor masochist (p. 106), cu alte
cuvinte, o dureroasă şi ,,fericită” aparentă eliberare de
sub jugul traiului în nedreptate, pînă la trezirea de pe
urmă a ,,demnităţii revoltei”. 

Radiografierea epocii rămîne, de fapt, în volumul
scriitorului Gheorghe Drăgan o radiografie devenită
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prioritar una a Iaşiului din perioada comunistă, şi mai
mult decît atît, a Iaşiului cultural din această vreme.
Aspecte interesante din ,,cîmpul muncii” culturale din
perioada 1950-1989 ţin prim-planul multor pagini, în
măsura în care autorul lucrează în toţi aceşti ani în
redacţia cîtorva reviste ieşene însemnate, iar în
perioada 1970-1990 ocupă un post în cadrul Editurii
Junimea din Iaşi. Galeria de clişee din domeniul
producţiei de carte şi din cel al culturii, în general
(propaganda prin cultură, cenzura, presiunea
ideologică, turnătoria, şantajele, cultivarea limbajului
de lemn etc.), reapare pe fundalul unor cazuri
particulare de care autorul ia cunoştinţă prin alţii, sau
alteori prin propria experienţă. Printre figurile poeţilor
comunişti care marchează copilăria elevului din anii
’50 (A. Toma, M. Beniuc etc.), semnificative rămîn
amintirile şi mărturiile pe care autorul le consemnează
în legătură cu cîteva nume importante ale literaturii
noastre: Marin Sorescu, Zaharia Stancu, L. Blaga,
Geo Bogza, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Dan
Laurenţiu, I.D. Sîrbu şi alţii. Mărturii de culise lasă
autorul referitor la publicarea cîtorva volume de
referinţă. Controlul impus de Securitate şi cenzura
aspră împiedică în 1984 apariţia volumului de proză
Cetatea scufundată a poetului Mihai Ursachi, caz
precedat de istoria apariţiei volumului Povestiri
petrilene al lui I. D. Sîrbu, moment în care redactorul
acestuia, însuşi Gheorghe Drăgan, este acuzat de
neglijenţă şi propus pentru concediere pe motivul
cuprinderii în volum a povestirii Crucea, a cărei
aparent misticism nu trece prea uşor de vigilenţa
unuia din tovarăşii care supraveghează politic-
ideologic cărţile publicate de Editură. Schimbările în
domeniu culturii sînt surprinse şi cu alte ocazii, cînd
autorul realizează lista de căpătîi a ,,instrucţiunilor”
primite de edituri în decursul anilor: cuvinte înlocuite
(,,neatîrnat” înlocuit cu ,,independenţă”), expresii
eludate (ca ,,rezolvarea problemei naţionale”),
evitarea unor genuri (jurnalul de călătorie, interviul),
vigilenţă în ceea ce priveşte titlurile, interzicerea
reeditării volumelor aparţinînd autorilor în viaţă, dar
şi a citării autorilor aflaţi în exil. 

Literatura în comunism devine, fără îndoială, o
formă de rezistenţă în faţa unui regim care lucrează
într-o singură şi unică direcţie. Văzută în acest fel,
literatura îşi caută propriile strategii de luptă.
Rezistenţa pasivă, rezistenţa ,,activă”, rezistenţa
trucată şi rezistenţa eroică sînt cîteva forme ale
scriitorilor de a se pune în gardă şi de a dezaproba în

scris realităţile socio-politice de la această dată. În
acest sens, un loc important acordă autorul jurnalului,
o formă ,,eroică” de opoziţie prin care scrisul devine,
susţine acesta, ,,o mărturie deschisă, directă prin
învingerea fricii şi acceptarea jertfei” (p.145).
Reproşul personal al autorului vine, însă, tocmai de
aici: ,,Îţi spun cinstit: nu am avut curajul să ţin un
jurnal, cu consecvenţă şi asumîndu-mi riscul. Am
făcut scurte notaţii în agende (uneori criptice, că azi
nu le mai pot descifra) ori pe fişe risipite în plicuri.
Am notat în memorie fişe, idei, anecdote, discuţii. De
aceea pe unele le-am redat cu aproximaţie” (p. 178). 

Un ,,jurnal” impropriu, eteroclit, fragmentar, se
naşte totuşi, ca rezultat al modului în care autocenzura
funcţionează şi la acest nivel. Fragmentarul devine un
mijloc, o soluţie, o ultimă soluţie, un altfel de mod de
a scrie istoria, conservînd şi salvînd, în maniera în
care se mai poate, trecutul aşa cum a fost. Fără prea
multe condiţionări, ,,laşitatea” din relatările sale, pe
care autorul şi-o reproşează în epilogul primei părţi,
rămîne marca unui timp şi a unei epoci, posibil de
compensat într-o singură manieră: făcînd din istorie o
datorie, sortită sieşi pentru a investiga, indiferent de
condiţii, (propriul) adevăr(ul). 

Şi tocmai în acest punct îşi găseşte
,,documentarul” lui Gheorghe Drăgan resorturile
adînci ale propriului său demers investigator. Căci
dincolo de actul de justiţie, dincolo de imputări şi
acuze, dincolo de dorinţa de a discerne răul, urîtul,
absurdul şi ilogicul de restul istoriei, se păstrează un
fond de o cu totul altă valoare, pentru că există, în
adîncime, un adevărat cult al strămoşilor şi un foarte
puternic sentiment al coeziunii de familie care
străbate întreg scrisul lui Gheorghe Drăgan. Cîteva
figuri de marcă se înalţă deasupra evenimentelor şi
veghează din umbră în permanenţă conştiinţa
scriitorului: părinţii, vărul ALECU, profesorul Dan
Protopopescu, fratele Mihai Drăgan şi mai înainte de
toate, Unchiul Gheorghe Cahu cu povestea sa
dramatică, căruia, de altfel, autorul îi închină întreaga
lucrare. Şi nu întîmplătoare majusculele, căci istoria
comunismului înseamnă, înainte de toate, drame
individuale nesfîrşite, istorii mici, trăite şi scrise pe
cont propriu ca o datorie reciprocă a noastră, a tuturor,
a unora faţă de alţii. 
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Editarea integrală a operelor lui Leca
Morariu, proiect iniţiat în 2011 de reputatul
istoric literar Liviu Papuc, a ajuns la cel de al
patrulea volum, cuprinzînd jurnalul de
tinereţe al scriitorului, din anii premergători
şi din timpul Primului Război Mondial
(1909-1919). Textul jurnalului a fost stabilit
şi redactat de doamnele Maria Olar
(preşedinta Fundaţiei Culturale „Leca
Morariu” din Suceava) şi Olga Iordache,
atent consiliate de acelaşi infatigabil Liviu
Papuc, cunoscătorul cel mai avizat al vieţii şi
operei cărturarului bucovinean (domniei sale
i se datorează şi excelentul studiu monografic
Leca Morariu. Viaţa şi opera, Editura
Timpul, 2004, la origine teză de doctorat).

Cercetător erudit, dar fără pedanterie, care continuă
spiritul pozitivist şi ironic al şcolii critice junimiste
şi în care convieţuiesc parcă armonios un Vasile
Pogor şi un Bogdan-Duică, Liviu Papuc subliniază
în Cuvîntul introductiv, printre altele, că o parte din
notele de jurnal (cele de pe timpul războiului) au
fost prelucrate de autor, la senectute, în vederea
alcătuirii unei cărţi cu caracter memorialistic,
publicate postum (Viaţă. Din carnetul unui român,
prizonier în uniforma împăratului, Editura ALFA,
Iaşi, 2001). Plecînd de la această constatare,
exegetul convorbirist apreciază global jurnalul lui
Leca Morariu ca pe un text nedestinat publicării şi
fără relevanţă estetică stricto sensu, un text aşadar
neşlefuit stilistic, cu rol de aide mémoire, în care
abundă notaţiile telegrafice şi adesea obscure
pentru cititorul neprevenit. De aceea, editorii au
considerat necesar (şi pe bună dreptate!) să
descifreze anagramele şi celelalte „cuvinte conspi-
rative” utilizate pe parcursul jurnalului (p. VII),

însoţind textul cu un consistent aparat de note şi cu
numeroase secvenţe iconografice prelevate din
manuscrisele lui Leca (care era şi un talentat
desenator), dar şi din presa vremii şi din diferite
publicaţii româneşti şi austriece, spre încîntarea
cititorului sensibil la astfel de răsfăţuri bibliofile. 

Jurnalul de faţă are, aşadar, în primul şi în
primul rînd, o vădită relevanţă documentară, pentru
că surprinde secvenţe importante din biografia
junelui intelectual şi din istoria culturală a
Bucovinei şi a celorlalte provincii româneşti într-o
perioadă foarte zbuciumată, ce avea să se încheie
fericit, la sfîrşitul războiului, cu făurirea României
Mari. Fiu al părintelui Constantin Morariu –
cărturar patriot, care a luptat pentru drepturile
românilor din Bucovina, punîndu-şi viaţa în slujba
idealului naţional (Iorga îi se spunea „Sfîntul de la
Pătrăuţi”) –, Leca a deprins din familie dragostea
pentru folclor şi pentru tradiţia naţională (volumul
său de debut, De la noi, e o culegere de poveşti
populare reeditată de mai multe ori şi premiată de
Academie), precum şi o conduită etică exemplară,
modelată în spiritul valorilor creştine, ce-l va ajuta
să înfrunte cu seninătate cumplitele încercări ale
vieţii. Căci existenţa tînărului cărturar din Ţara
Fagilor nu a cunoscut liniştea şi împlinirea decît în
perioada interbelică, cînd fostul combatant se
reîntoarce acasă pentru a pune umărul la integrarea
Bucovinei în viaţa culturală a României Mari,
remarcîndu-se ca jurnalist şi profesor la proaspăt
înfiinţata Facultate de Litere şi Filozofie a
Universităţii din Cernăuţi, dar şi ca director al
Teatrului Naţional din acelaşi oraş (1933-1935),
meritele sale de pedagog, de îndrumător cultural, de
critic şi istoric literar şi de gazetar fiindu-i
recunoscute, treptat, de cei mai de seamă
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intelectuali ai vremii. Leca Morariu a fost, de
asemenea, preşedinte al Societăţii „Armonia”,
fondînd şi conducînd publicaţii de notorietate în
epocă, precum „Făt-Frumos” (1926-1944), „Fond și
Formă” sau Buletinul „Mihai Eminescu” şi
implicîndu-se cu entuziasm în activitatea celor mai
importante reviste bucovinene („Junimea literară”,
„Glasul Bucovinei” etc.). Starea aceasta de fericită
euforie şi de elan creator nu avea totuşi să dureze
prea mult, căci după anexarea Bucovinei de către
trupele de ocupaţie sovietice, Leca Morariu se
refugiază cu familia la Focșani, Iași, iar după 1944
în Rîmnicu-Vîlcea. Aşa se face că, în ultimele două
decenii de viaţă (din 1944 pînă în 1963, cînd trece
la cele veşnice), cărturarul bucovinean se vede
nevoit să trăiască doar din expediente, ca profesor
de violoncel, alături de soţia sa, Octavia Lupu
Morariu (1903-1992), care dădea lecţii de pian în
particular odraslelor de nomenclaturişti. Departe de
a deznădăjdui, cărturarul bucovinean a căutat să-şi
împlinească totuşi, în acele împrejurări complet
nefavorabile scrisului, vocaţia sa autentică de
muzician şi muzicolog, rămasă mult timp în umbră,
cu care îl înzestrase natura şi care fusese cultivată
mereu în familie (toţi fraţii Morariu cîntau la unul
sau mai multe instrumente). Studiile substanţiale
consacrate lui Iraclie şi Ciprian Porumbescu,
precum şi numeroasele consideraţii formulate mai
mult sau mai puţin sistematic în textele sale
gazetăreşti atestă o bună cunoaştere a fenomenului
muzical, Leca Morariu avînd meritul de a fi
înfiinţat, în provincialul oraş de pe Olt, una dintre
primele orchestre simfonice de după război.
Personalitatea sa îşi va fi găsit aşadar în critica şi
istoria literară doar una dintre multiplele-i valenţe
creatoare, numele lui Leca Morariu fiind reţinut şi
de istoria muzicii şi a muzicologiei româneşti, şi de
istoria folcloristicii autohtone, şi de cea a presei şi a
învăţămîntului, şi de aceea politică, a luptei pentru
cauza naţională.

Plecînd de la aceste repere biografice, observăm
că jurnalul de tinereţe al lui Leca Morariu este, aşa
cum spunea Mircea Platon la lansarea volumului,
un Bildungsroman en miettes, care conturează
profilul unei personalităţi avînd ca trăsături
dominante generozitatea şi duioşia. Am avea de a
face, aşadar, cu o personalitate de moldovean tipic,
omenos, predispus la melancolie şi scepticism, dar

şi de „mezin”, de frate mai mic (Mircea dixit!),
căruia familia i-a croit deja drumul în viaţă. Aşa se
explică, probabil, lipsa de încrîncenare a diaristului,
pentru care viaţa nu pare a fi o luptă încrîncenată
(nici măcar în război), ci un prilej nesfîrşit de
încîntătoare petrecere. Aceasta e de fapt nota cea
mai caracteristică a jurnalului de faţă, care respiră la
tot pasul optimism şi poftă de viaţă, fiind străbătut
de la un capăt la altul de credinţa că răul nu e decît
trecător şi că binele va ieşi pînă la urmă biruitor.
Preluînd din familie un model de comportament şi
un set coerent de idei şi credinţe, precum şi cultul
muncii (nemţesc, zice-se) şi al disciplinei, tînărul
Leca primeşte o educaţie aleasă, sub atenta
supraveghere a fratelui său, Victor (profesor de
germană la Suceava, unde fratele mai mic urmează
liceul), ce-l va introduce în cercurile intelectualilor
însufleţiţi de lupta pentru unitate naţională. 

Primele însemnări din jurnalul de faţă datează
de la începuturile carierei de profesor a lui Leca
Morariu, care, după absolvirea facultăţii din
Cernăuţi (unde activează entuziast în rîndurile
Societăţii academice studenţeşti „Junimea”), este
angajat preceptor în familia lui Al. Constantinescu,
cunoscut om politic din epocă. Aproape un an
diaristul consemnează, uimit, frumuseţile întîlnite
pe drumurile însorite ale Italiei, şederea la Abbazia
(în Istria) jucînd un rol însemnat în formarea sa
intelectuală. Instruindu-şi elevul (pe Atta, fiul
ilustrului politician), Leca îşi continuă la rîndul său
studiile, cu gîndul de a-şi făuri, răbdător, un destin
în cultura română: studiază limbile clasice,
exersează conştiincios la violoncel, vizitează
muzee, merge la spectacole de teatru şi operă,
citeşte, culege informaţii despre istro-români, dar şi
despre o mulţime de locuri şi oameni, cu o
curiozitate mereu trează. Revenit în ţară, e angajat
profesor la liceul din Gura Humorului – oraş
„nemţit”, unde petrece aproape doi ani, pînă la
plecarea pe front, participînd asiduu la viaţa
intelectuală a urbei, dar şi la fel de fel de petreceri
care dau existenţei aspectul unei perpetue sărbători.
Junele dascăl simte acum primii fiori ai dragostei,
merge regulat la feredeu şi îşi urmăreşte cu atenţie
greutatea, consemnînd mereu în jurnal numărul
kilogramelor, practică diferite sporturi (patinatul în
doi îi provoacă o mărturisită plăcere: „D.a. la
gheaţă. Silvia. Patinatul e sportul cu cele mai
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estetice privelişti; şi elenii nu l-au cunoscut!”; „La
patinat. Cascheta se duce în dulcele manşon…”),
cinsteşte cum se cuvine mesele dichisite şi
îmbelşugate la care este poftit ş.a.m.d. Dintre toate,
sărbătorile de iarnă îl încîntă îndeosebi, pentru că
tradiţiile româneşti (colindatul, uratul) îi amintesc
de casă şi de copilărie („Ajunul petrecut ca acasă,
cu borş cu burechiţe, plăcintuţe…”; „Răsună
Humorul de colindători. Harapnicele trăsnesc,
fluierul doineşte şi se aude şi „buhaiul”, de altfel
făcut să tacă de către autorităţi”). 

Conştient de importanţa acestor detalii de viaţă
curentă, menite a surprinde atmosfera caracteristică
unei epoci, culoarea locală ireductibilă, Leca
Morariu citează la un moment dat un fragment din
monografia lui E. Lovinescu despre C. Negruzzi, pe
care şi-l asumă de fapt ca artă poetică pentru
propriul său jurnal: „În vremurile acele – de
altminteri ca şi astăzi – cărţile de amintiri se iveau
foarte rar. E o mare pagubă. Istoria nu înscrie în
paginile ei decît clipele luminoase, popasurile de
întremare; ea nu urmăreşte decît firul roşu al
evenimentelor – dar în jur, cîte lucruri mărunte, cîte
amănunte pitoreşti, preţioase, purtînd, adese fără să
pară, în cutele lor atît înţeles, ce nu aşteaptă decît un
ochi ca să-l vadă şi să-l priceapă!”. Atent aşadar la
relevanţa documentară a memoriilor de orice fel,
intelectualul bucovinean ţine de fapt un jurnal de tip
maiorescian (un „Tagebuch”), hotărît să noteze în
carnet zi de zi, cu o regularitate de ceasornic, tot ce
se întîmplă în existenţa sa, inclusiv lucrurile cele
mai banale. El ştie că şi banalitatea poate căpăta
semnificaţii nebănuite într-un jurnal, şi asta
deoarece scrisul conferă sens oricărei existenţe,
inclusiv celei mai anoste. 

Leca nu a avut însă norocul de a duce o astfel de
viaţă liniştită şi fără evenimente. Va fi mobilizat
chiar de la începutul războiului în rîndurile armatei
austro-ungare, fiind rănit de trei ori în cei patru ani
de front, dar fără a-şi pierde încrederea şi buna
dispoziţie. Aşa cum spune de altfel Liviu Papuc în
cuvîntul introductiv, jurnalul de front ocupă cea mai
mare parte din volum, interesul cititorului
îndreptîndu-se, firesc, către momentele mai
dramatice ale vieţii junelui cărturar bucovinean.
Surprinzător mi s-a părut însă faptul că Leca
Morariu nu-şi schimbă atitudinea odată cu
mobilizarea. Atunci cînd ia contact cu atrocităţile

războiului, el preferă să le menţioneze în treacăt,
compătimind victimele, fără a detalia insistent răul,
mizeria. De pe cîmpul de luptă găseşte nimerit să
reţină secvenţele amuzante, ca acest dialog dintre
români din provincii diferite, deveniţi fără voia lor
adversari: 

„– Mă, frate moldovene, de ce nu vă
astîmpăraţi? – îl întreb eu.

– D-apoi, parcă noi de bună voie ne batem?!
– Da cum dară? De silă… Ca şi noi, moldovenii

din Austria!...
El face ochi mari…
– Da, da! În Austria noastră, în Bucovina şi-n

Ardeal, în Ungaria sînt milioane de moldoveni şi
români, fraţi de-ai voştri!... Şi nouă ni-i drag că vă
vedem!... Noi fraţi sîntem, măcar să se puie cu curu-
n sus, gata de pupat, ţarul vostru moscălesc şi
împăratul nostru nemţesc!... Haide, trage un gît de
ţuică aice – şi D-zeu să te ducă sănătos acasă!... –
Mi se taie glasul şi nu-l pot privi…”

Remarcabil mi s-a părut că jurnalul lui Leca
Morariu relevă o preocupare vădită pentru ceilalţi,
pentru oamenii din jur, fiind lipsit de amprenta
narcisistă a scrierilor de această factură.
Bucovineanul nu-i un egotist, un individ obsedat de
sine. Ca atare, despre rănile şi suferinţele lui aflăm
mai multe din prefaţa volumului decît din propriul
text, unde nu am găsit decît această fugară
consemnare: „Un an de la a 2-a mea rănire, serbat
cu cinema şi cafenea, ispitit fiind de Ioneţ şi
Alvirescu”. Băiatul părintelui Constantin Morariu
rămîne deci şi în cele mai grele momente ale
existenţei sale acelaşi tip vesel şi generos (trimite
bani celor rămaşi acasă şi face donaţii către copiii
dintr-un orfelinat din Sibiu), care ştie să se bucure
de toate frumuseţile vieţii şi care sfidează curajos
moartea, ca un cavaler din vremuri de mult apuse.
Dragostea de oameni, mai cu seamă de cei mulţi şi
necăjiţi, nu-i atrofiază totuşi ascuţitul său simţ
critic, ce-şi scoate colţii chiar şi atunci cînd e vorba
despre oameni de toată isprava, ca acel Apostol D.
Culea, cunoscut cu prilejul descinderii sale în Gura
Humorului. Secvenţa portretistică merită citată
măcar fragmentar, pentru a înţelege mai bine
spiritul răutăcios al de altminteri atît de blajinului
Leca: „Nu-i frumos bietul băiat (sprîncenele
selbatec îmbinate, nasul prea scurt poartă nişte
ochelari grei care îi dau aerul de pedagog bătrîn cu
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coatele roase), dar rîsul care-i porneşte din toată
inima, apoi gestul de ajutorare la superlativele
explicărilor şi povestirilor cu braţul ridicat
deasupra capului şi ochii puţin încruntaţi ca pentru
a pătrunde aievea ceea ce şi mîna ridicată vrea să
explice, şi mai ales firea naturală şi neafectată îi
dau toată simpatia”. 

Elementele portretistice şi anecdotice
înviorează lectura jurnalului, care mai ales în partea
a doua conţine pasaje mai puţin telegrafice,
mărturisind intenţia prelucrării literare a
materialului diaristic. Din dialogurile cu scriitorii
epocii sale, Leca reţine cu plăcere amănuntul
picant, colportat cu nedisimulată satisfacţie. De la
urîţelul Apostol Culea află astfel lucruri interesante
„despre un început de dragoste, de pildă, între
Principesa Elisaveta şi V. Eftimiu cel searbăd;
despre felul cum uneori îşi primeşte Iorga oaspeţii
veniţi în redingotă (pe Făgeţel şi Tomescu, care în
1911 vin la Iorga cu numărul închinat lui din
Ramuri, să i-l prezinte legat elegant, şi Iorga îi duce
de mînecă drept la – coştereaţa de galiţe, pentru ca
să le arate groaznica şi ireparabila nenorocire: o
păuniţă moartă); despre înmormîntarea lui Iosif,
după coşciugul căruia urmau abia 15 intelectuali,
fiindcă toţi ceilalţi erau stăpîniţi de elanul lui La
arme cei de-un sînge şi de-o lege…”. 

Crescut în admiraţia întregii familii pentru Iorga
şi pentru „Sămănătorul”, scriitorul bucovinean
evocă nostalgic, în alt loc, bucuria pricinuită cîndva
de lectura gazetei cu rol decisiv în edificarea
conştiinţei noastre naţionale: „Petrec cu ochii
titlurile din O luptă literară: toate, toate, atîtea
amintiri dragi… Din vremea cînd ne cumpăram
Semănătorul, număr cu număr, la Şcoala
Română… Articolul Două cărţi pentru români cetit
pentru toţi de Tătuca pe cărarea grădinii din
Pătrăuţi, sub fragedul verde-auriu de primăvară,
lîngă tufa de ruje cu bujori de sînge… O, vremuri
de aur – epoca Semănătorului! O singură credinţă,
de sus pînă jos! Lamura celor mai aleşi – o singură
mînă. O mînă de oţel şi o inimă de aur! N. Iorga!
Vindeai o carte, o haină veche, ca să-ţi cumperi
Semănătorul… Şi apoi jocul nostru nebun cu
sosirea Sămănătorului! După masă, cam pe vremea
cînd sosea factorul poştal, numai ce-şi făcea
apariţia în sală Laţec ori Luţcu ori Leca, ori toţi
deodată cu – chipurile – nr-ul cel mai recent din

Semănătorul sub bandă. Cu cît interes şi cu ce
încordată încruntare din sprîncene cetea
pezevenchiul – vezi Doamne – cuprinsul revistei!”

Întîlnindu-se peste ani, în capitală, cu prietenii
săi bucovineni, Leca aduce vorba despre
Lovinescu, apreciat ca monografist al lui Costache
Negruzzi, după cum am văzut, dar criticat pentru
modernismul său militant, ce l-a determinat să
devină „detractorul poeziei populare” („care,
pentru Dsa, e un fetişism modern” – „Flacăra”).
Poezia populară e plină însă de frumuseţe şi de
subtilităţi pe care bucovinenii ştiu să le preţuiască
aşa cum se cuvine, ca între connaisseurs: „Ia,
fantasmagorii! – replică D. Onciul. Şi odată prinde
a cita la frumuseţi din cîntecele populare, de te
cuprinde mirarea: Pe cărarea mîndrii mele/
Sămănat-am viorele,/ Răsărit-a dor şi jele…/
Sămănat-am busuioc/ Răsărit-a dor şi foc…; Nu
departe de-acolea/ A picat din cer o stea/ Şi-a
găsit-o mîndra mea/ Şi s-a-mpodobit cu ea…;
Înălţate împărate,/ Ardă-ţi curtea jumătate,/ De
curună să n-ai parte./ Să n-ai parte de curună/
Cum n-am eu de voie bună!... Şi cîte altele, pe care
le-a adunat ca student şi le-a dat lui Marian S. Fl.
(Nu departe de-acolea, din Marian o cunosc!). Iar
cînd ajungem la grădină, la ceai, voia bună ajunge
la apogeu cu povestea fetei care, ieşind la joc, îşi
ţine cinstea, după povaţa înţeleaptă a mamei, pînă
se află un om al lui Dumnezeu de i-o prinde cu un
cui, încît nu mai era nevoie să şi-o ţină cu mîna!!!”.

Popasul în Bucureşti prilejuieşte diaristului
motive de satisfacţii majore, căci abia acum intră el
propriu-zis în contact cu elitele intelectuale ale
ţării, cu artiştii revoluţionari din cadrul grupării
„Tinerimea artistică”, cu scriitori, cu muzicieni şi
cu artişti plastici. Leca îşi împarte timpul cu
parcimonie între întîlnirile acestea cu confraţii şi
studiul istovitor la arhive, fără a neglija nici partea
aşa-zicînd frivolă a vieţii, după cum reiese din
această sumară dar elocventă secvenţă diaristică:
„Chitară. – La Grădina Blanduziei: „Fetele din
Popa Nan” – iară ghiveci naţional, operetă,
mahalagii, păruială, nebunie, bucurie. Morgenstern
de faţă. – Medicinista dră Moisescu. Deci cu cîrdul
de fete la Şosea, împreună cu actorul Valentineanu.
Dar alergînd am rămas singuri… Şi… Leca tot
Leca! La 3 demin. acasă!!!”. 

O însemnătate aparte o dobîndesc însă pasajele
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care descriu întîlnirile cu George Coşbuc, apostolul
românismului, surprins în etapa de cumplită
depresie declanşată de moartea unicului său fiu,
Alexandru. Fiul părintelui Morariu îi cîştigă însă
repede simpatia, bătrînul bard destăinuind tînărului
bucovinean o mulţime de lucruri care, altfel, ar fi
rămas pe veci îngropate. Mărturiile lui Coşbuc
despre Regele Carol şi despre Regina Elisabeta,
precum şi cele despre scriitorii pe care i-a cunoscut
îndeaproape (Iosif şi Anghel, Vlahuţă, Delavrancea,
Goga), presărate cu piper anecdotic, interesează cu
prisosinţă pe istoricul literar ce vrea să fixeze
tabloul epocii. Iată o mostră, sper, lămuritoare: „Din
Goga şi bietul popa Lucaciu ce-au făcut? Goga
premii, Goga subvenţii, Goga 400 lei ajutor de la
stat pentru cîtă vreme învaţă franţuzeşte la Sorbona,
şi el cu chefurile şi afaceri rentabile… Goga
subvenţie particulară de la Dna Brătianu… şi el face
speculă cu permise de vagoane! Dar i-am şi spus-o:
Băiete, dacă încetezi de a fi moral, nu mai faci tu
poezie, cîtu-i hăul! Uite, Vlahuţă – din sărăcie a
crescut mare! Şi Delavrancea, şi cutare! – Şi în
afară de asta. Eu la Sibiu de 2 ori l-am vizitat. Şi el
stă un an la Bucureşti şi nici bună-ziua nu-ţi dă! [...]
Aşadar, cu Goga nu mi-a prea mers. Doi copii am
avut eu: pe Iosif şi Goga. – Iosif, desigur, a fost
altfel! – Iosif? Ar fi murit mai bine decît să ceară
sau să primească. A murit în urma unei injecţii de
Salvassan şi grecoteiul cela de Anghel mai avu pe
deasupra neruşinarea de a-şi apoteoza fapta într-o
schiţă, Şarpele (din Universul literar, pare-mi-se).
Grecotei ticălos! Satanist care-şi făcea poezia cu o
colecţie de cîteva cuvinte poetice prinse fericit în
felul sataniştilor francezi. Egoist, care-şi era el
singur idolul său! Drept că şi Natalia era frumoasă,
adecă voluptoasă, corpulentă. Dar în cele din urmă
ajunsese prost de tot cu ea. Îl lua la palme, ba şi cu
oala de noapte… – Şi începuse a colabora cu
Eftimiu? – Da! Dar numai literariceşte, fiindcă
arnăutul de Eftimiu era prea calculat decît să se
destindă asupra unei colaborări mai largi… Ştia el
că-i mai răsplătitoare calea la Palat! Biata Regina
avea nevoie de cineva – pentru literatură, nu pentru
altceva. Şi tot scria prost, că arnăutul, bietul, nici
pentru sine nu-şi ajungea. Are talent, dar prea e
zvăpăiat, prea nedisciplinat şi fără autocritică. Am
fost şi eu la Palat. Scrisesem o poveste despre
războiul de la 1877 şi-i cam batjocurisem pe ruşi.

Atunci Regele mă cheamă la Palat: Tomnu C., poate
schimbi D-Ta ceva!. Nu, Măria-Ta – că aşa-i ziceam
eu – nu pot schimba. Şi nu şi nu şi nu, încît cartea
tipărită pe socoteala mea rămase neschimbată. Iar
pentru ministerul de culte (?) urmă altă formă, mai
blajină. (Povestea unei coroane şi Războiul pentru
neatîrnare)”.

De Coşbuc se desparte Leca într-o scenă
emoţionantă, în care necăjitul bard se simte stingher
că nu poate plăti tînărului său confrate ţigările, iar
acesta din urmă pune capăt stînjenelii poetului
sărutîndu-i mîna ca unui părinte, înainte de a intra
iar în vîltoarea războiului. Jurnalul se încheie apoi
cu episodul palpitant al evadării din rîndurile
armatei austro-ungare şi cu descrierea drumului
plin de peripeţii al întoarcerii în ţară – o întoarcere
fericită, care îi va deschide tînărului bucovinean
calea unei cariere publice pe deplin meritate,
propulsîndu-l în prim-planul vieţii noastre culturale
de după război. În 1921 îşi va trece doctoratul la
Cluj, sub îndrumarea lui Sextil Puşcariu, cu o teză
de filologie, pentru a reveni apoi în Bucovina
natală, unde îl aşteptau toţi ai săi şi unde avea încă
atîtea de făcut. 

Apariţia acestui remarcabil jurnal (care e şi un
profund document omenesc, dar şi literatură de cea
mai bună calitate) se cuvine salutată ca un
eveniment editorial de excepţie. Aştept cu
nerăbdare continuarea!
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Prin concentrarea maximă, dar şi prin dubla
promisiune tematică oferită în titlul ce ar fi putut
foarte bine să prefigureze un univers carceral
reflectat memorialistic, Prin închisori şi prin
libertate (Cartea Românească Educaţional,
Bucureşti, 2018, 79 p.), cel mai nou volum de
versuri scris de Andrei Novac, anunţă o sublimare
emoţională nelipsită totuşi de densitatea inerentă
unei asemenea dicţiuni. Pe care, nu am nicio
îndoială, poetul de profesie istoric o cunoaşte prea
bine, dar de care se delimitează încă de la început.
Precedată de un aforism din Petre Ţuţea
(„Libertatea omului este partea divină din el”),
deschiderea poematică pe deplin elocventă
tematizează altfel de închideri şi limite decît cele
specifice eului încarcerat. În primul rînd, rătăcirea
în căutarea unui sens, orbecăirea printr-o lume a
aparenţelor şi convenienţelor, obsedată de orice
formă de camuflaj identitar: „îţi împodobeşti
fiecare mînă cu flori colorate,/ teoretic îţi pasă,/ de
fiecare dată mergi mai departe/ pe o stradă cu case
acoperite/ pentru toate inimile de pe pămînt// rîzi cu
gura pînă la urechi// toate clopotele au să bată azi,/
tu o să te rătăceşti într-o mulţime de copii,/ gălăgia
lor înseamnă viaţă,/ o masă lungă de lemn,/ cîteva
scaune,// o lume care este gata să bată din palme”.
În al doilea rînd, neputinţa unei izolări autentice, a
unei recluziuni percepute ca eliberare necesară de
agresiunea unei exteriorităţi vorace energetic: „ai
înţeles cînd este deja seară/ că lumea asta se
hrăneşte cu propriile ei frici,/ afară pămîntul îşi
închide mişcările// eu mă uit în oglindă,/ lumea asta
respiră viaţa altfel,/ are curaj să caute în interiorul
ei/ toate bucuriile şi toate tristeţile pămîntului// de
undeva, de foarte departe, prin mine trec maşini/ şi
oameni cu copii mici în spate,/ se agaţă de liniştea
mea,/ lasă în mine păpuşi din cîrpe şi şaluri

trepidînd de emoţie”. Nu în ultimul rînd,
conştientizarea diferenţei radicale, percepute ca un
abis pe care instanţa poetică aproape vampirizată
nu mai crede că îl poate umple la timp: „sînt un
aeroport uriaş// lumea mea este altfel/ bătăile inimii
au alt ritm,/ peste viaţa mea răsare alt soare,/ peste
picioarele mele cad alte frunze,/ pe lîngă mine
oamenii se grăbesc altfel spre ei// înainte de
culcare// sînt atît de trist pentru că ştiu că nu am
timp să mai înţeleg,/ ei sînt la fel de veseli,/ fericirea
lor nu e dată de timp/ ci de felul ciudat în care îşi
întind către tine// mîinile, ochii şi viaţa“ (prin
închisori şi prin libertate).

Prin urmare, nu de o închisoare în sens propriu-
zis este vorba în cartea de faţă, ci de  orice spaţiu
devenit unul al claustrării, al însingurării şi al
suferinţei perpetue. Desigur că spaţiul urban, aşa
cum apare el proiectat pe ecranul unei sensibilităţi
poetice aparte, are toate şansele să devină toposul
alienării prin excelenţă: labirintic, sufoca(n)t,
aproape mortificat, oricum convertit în negativ. Mai
multe fragmente de poezii pot fi citite ca eboşele
unor pasteluri turnate pe tipar expresionist,
conturînd imaginea unei lumi pustiite, în care fiinţa
şi nefiinţa se amestecă pînă la indistincţie: „fericirea
e închisă,/ eu urc în fiecare noapte o uliţă,/ eu urc în
fiecare noapte o uliţă/ a singurătăţii/ nu mai e
nimeni,/ decît un şir nesfîrşit de case/ părăsite,/
bîntuite/ de amintirile/ care se răsucesc în capăt/ în
forma unei cruci” (despre fericire); „ultimele
autobuze întorc brusc spre o casă a nimănui,/ nu a
mai rămas de spus şi de făcut aproape nimic,/ din ce
în ce mai des, cerul meu se roteşte” (niciodată la
fel); „s-a făcut foarte tîrziu/ pentru o lume sufocată
de pieţe/ pietonale şi de reclame filmate/ în
cartierele subacvatice/ prin care încerci să fugi/ în
fiecare noapte în care/ femeile mătură străzile
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oraşelor fără viitor” (desen cu fiecare dintre mîini)
etc. etc. 

Peniţa menită a colora expresionist pînza
descripţiei urbane se schimbă însă adesea într-un fel
de bisturiu a cărui tăietură fină dezvăluie, fără greş,
suferinţa interioară a exilatului fără voie în această
lume ameninţată să devină un uriaş necropolis.
Referinţele corporale se încarcă şi ele de sugestii
premonitorii, fiecare emblemă a carnalului ajungînd
la un moment dat să fie asociată cu devianţa ori cu
maladia cu pretext social, dar miză profund
spirituală. Într-o pagină din Pe culmile disperării,
Cioran definea suferinţa drept „o forţă centrifugală
ce te detaşează din sîmburele vieţii”. Mutatis
mutandis, un proces similar de separare sau
desfacere de lume este sugerată şi în cîteva texte din
volumul lui Andrei Novac: şi eu sînt acelaşi om,
cîteva lucruri în care am crezut, o linişte ş.a. La
finele lor, se întrevede, odată cu revelaţia unei
singurătăţi cu potenţial taumaturgic, şi speranţa
eliberării interiorităţii, printr-o anamneză de tipul
celei amintite în Întoarcere: „Acum m-am întors în
mine,/ mîinile mele sînt murdare de rugina/ care se
întinde cum se întind anii/ peste plajele pustii,
neîncepute de nimeni// sînt ca muşcăturile clare şi
precise din fructele/ căzute la grămadă, pe jos,/ tu
umbli desculţă prin carnea mea vie/ şi din ce în ce
mai precisă// claritatea mişcărilor tale persistă în
fiecare val,/ în fiecare strigăt de luptă al copilăriei/
care încă mai există în lumea asta,/ acum m-am
întors şi înţeleg şi singur// sînt pentru totdeauna”.

La rîndul lui, la fel ca trupul însuşi, corpul
poetic pare că se încarcă de însemnele aceleiaşi
suferinţe pe care am văzut-o reflectată şi spaţial.
Logica interferenţelor dintre toate aceste expresii
ale corporalului este devoalată într-un text în care
urbancolicul îşi devoalează resursele de
supravieţuire spirituală, fără a-şi uita nici identitatea
materială. Centrul iradiant al scriiturii devine de
această dată poetica privirii care, deşi captează
întreaga durere a lumii exterioare – înţeleasă ca o
suită de cercuri infernale –, nu o hiperbolizează prin
acuitate, ci o rafinează şi o întoarce în însăşi
reversul ei. Corelativul interior al acestei lumi
paralele de o rară puritate este o surprinzătoare
desprindere de tot ceea ce înseamnă alteritate
negativă: „pentru puţin timp m-am închis în curtea
interioară/ a unei case cu ferestre mari/ şi fîntîni

arteziene care au secat/ cu mult înainte// apoi am
ieşit în stradă şi am luat peste faţa mea/ toată
agitaţia şi toate culorile unei lumi paralele/ prin care
nu trec decît trăsuri şi cai// nu ştiu cîte lupte s-au
dus azi,/ dar ochii mei sînt cele mai vii fiinţe,/ prin
ei şi eu exist// depărtarea dintre noi se dilată,/ prin
mine trec eu/ tot mai liber şi mai singur.” (prin cine
trec eu) Pe o linie de convergenţă a(l)titudinală se
situează şi inimi la capătul coridorului, care
tematizează nu atît dorinţa de eliberare ori revolta,
cît procesul transformării ei în viziune de cel mai
pur semn poetic: „eu am obosit,/ zilele/ sînt din ce
în ce mai grele// respiri încet,/ prin faţa ochilor
noştri/ trec toţi cei care au murit pentru liberate//
oraşul se deschide în faţa lor/ ca un cîmp uriaş pe
care se luptă încă// acesta este orizontul nostru plin
de sensibilităţi/ prin care timpul trece din ce în ce
mai repede,/ acesta este oraşul pe care îl iubeşti,/ în
care naşti copii liberi// fără regrete// încet, totul
devine din ce în ce mai clar,/ te revolţi pentru
iubire,/ o libertate continuă,/ un univers al fluturilor
coloraţi/ peste pereţii uzi ai unei străzi cu case”.

În fond, concentratul de sens al cărţii Prin
închisori şi prin libertate apare în urma cristalizării
reflecţiei de o frumuseţe aspră pe marginea
mutaţiilor po(i)etice produse de noua sensibilitate
urbană. 
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Optzeciştii au început să-şi facă ordine în operă.
Nu e un gest testamentar, nu e cazul, ci unul care ne
arată încă o dată că activitatea lor creatoare a ajuns la
un stadiu care le permite o asemenea acţiune. Faptul
este facilitat de colecţia „Opera poetică” iniţiată de Ed.
Paralela 45 în 2016 şi continuată sub egida editurii
Cartea Românească. Printre cei care au recurs la acest
gest recapitulativ al carierei poetice – care, subliniem,
nu semnalează şi o încheiere a acesteia – se numără
Ioan Es. Pop, Matei Vişniec, Liviu Antonesei, Bogdan
Ghiu ş.a. În rîndul lor o aflăm şi pe Magda Cîrneci cu
Opera sa poetică (2017). Scriitoarea oferă cititorilor o
viziune de ansamblu asupra parcursului său literar în
volumul care cuprinde o selecţie din cele şase cărţi de
poeme publicate începînd cu debutul din 1980:
Hipermateria (Ed. Cartea Românească), O tăcere
asurzitoare (Ed. Eminescu, 1984) – ambele semnate
Magdalena Ghica –, Haosmos (Cartea Românească,
1992), Poeme politice (Ed. Axa, 2000), Poeme Trans
(Ed. Tracus Arte, 2012) şi Viaţă. Poeme ocazionale,
1995-2015 (Ed. Paralela 45, 2016). Aceste volume sînt
completate şi de antologia din 2004, Haosmos şi alte
poeme (Ed. Paralela 45), precum şi de reflecţiile
asupra poeziei din volumul de eseuri Poetrix. Texte
despre poezie (Ed. Paralela 45, 2002). Fără a mai
dezvolta despre cariera vastă şi de succes şi, de altfel,
la fel de cunoscută a Magdei Cîrneci în domeniul
criticii de artă, mai amintim şi romanul FEM (Cartea
Românească, 2011; Polirom, 2014), autoarea trecînd
graniţa poeziei, asemeni multor congeneri. Cu o
concepţie asupra poeziei conturată şi explicită atît în
eseuri, cît şi în evoluţia poetică în sine, Magda Cîrneci
este autoarea unor versuri fie de factură metafizică,
mergînd dincolo de contingent, fie expresie a unei
revolte sociale. Ambele direcţii vin dinspre un eu aflat
în căutarea unei armonii – universale sau sociale. O
armonie – fără implicaţii utopice – prin care să se
acceadă la spiritual, înţeles de Magda Cîrneci drept
„experienţa concretă şi vie a captării simultane a
conexiunilor multiple dintre senzorial, emoţional şi

raţional – dimensiuni ale mentalului nostru, armonizat
subit şi deschis spre un nivel al său încă prea puţin
cunoscut, prea rar accesat” – după cum declara într-un
interviu în urmă cu cîţiva ani. Iar literatura, poezia,
reprezintă una dintre căile de acces la această
dimensiune spirituală a eului.

Încă de la debut, în Hipermateria, se întîlnesc trei
realităţi: ale individului, ale societăţii, şi ale unei lumi
care depăşeşte contingentul, facilitînd tocmai
atingerea dimensiunii spirituale. Este ceea ce mai
tîrziu poeta de la Cenaclul de Luni va numi trans-
realitate, exprimînd posibilitatea de a da „un sens mai
amplu, vast, universal, sau chiar cosmic” realităţii.
Sînt trei nivele aflate în strînsă conexiune, Magda
Cîrneci/Magdalena Ghica optînd pentru a nu rămîne
exclusiv ancorată în cotidianismul specific generaţiei
sale. Volumul se deschide cu poemul O, generaţia
mea, în care este rezolvată chiar relaţia, perechea,
putem spune, individ-grup, individ-social: „[...] a trăi
e o afacere pe cont propriu care/ priveşte lumea
întreagă”. Spiritul de revoltă este un alt element pe
care poezia Magdei Cîrneci îl va încapsula de fiecare
dată, în fiecare volum, în intensităţi diferite. Absurdul
social îi stimulează revolta, care poate căpăta formă în
tonalităţi ironice, precum în poemul Da, sau în spirit
de manifest, precum în poemul menţionat mai sus. Tot
dintr-o atitudine revoluţionară vine şi refuzul de a
estetiza realitatea. Poeme precum Nike, Fotografie la
minut, Să privim realitatea în faţă surprind refuzul
edulcorării realităţii şi prezenţa excepţionalului tocmai
în ceea ce este aparent banal, insignifiant. Un
teribilism în numele originalităţii individuale, un
îndemn la autenticitate citim în finalul poeziei
Tinereţea: „Alege! Ia-ţi secolul în spinare şi umblă./
Viaţa ta, oricum, împotriva ta însuţi, împotriva tuturor
crimelor,/ erorilor, petelor albe, bancnotă bună la
toate,/ viaţa ta are stil!” Eul manifestă în Hipermateria
(volumul şi poezia cu acelaşi nume) o hiper-
sensibilitate la elementele care îi populează universul
cotidian şi nu numai. 
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Aceeaşi comunicare între realităţi va exista şi în
următorul volum al Magdei Cîrneci/ Magdalenei
Ghica, O tăcere asurzitoare. Constituit din patru părţi
– Fugă pentru instrumente necunoscute, Nu cu un
ţipăt, ci cu un sunet, Patrie cosmică şi „Numai
descrierea lumii ar putea fi începutul” – volumul
poate fi citit ca un amplu poem de factură
cosmogonică, cuprinzînd un întreg ciclu de viaţă al
universului vizionar pe care îl cuprinde. Prima parte
surprinde un întreg astfel de ciclu, mergînd de la tăcere
(„Peste vîrfuri/ apa limpede a ochiului enorm şi tăcut,/
privind înapoi contemplîndu-se/ peste vîrfuri”), căreia
îi urmează viaţa („O orgă nebună [...]”), pentru ca în
final să se ajungă din nou la liniştea iniţială („Există o
armonie de neînţeles/ care penetrează în toţi/ ne
integrează pe toţi/ ne îmbălsămează// ea e asemenea
miresmei trandafirului/ şi nu durează decît un moment
fără limite:/ din ce în ce mai tare, mai tare,/ asurzitor,
insuportabil, îmbătător,/ din ce în ce mai încet, mai
încet, mai încet,/ şoptit, scîncit, abia murmurat, abia
auzit,// încetînd, asurzitoare tăcere,/ tăcînd.”). Eul
confruntat cu realitatea, ajuns să simtă constrîngere,
manifestă dorinţa de reintegrare în universal –
(dimineaţa nesfîrşită a lumii) –, nevoia de experienţe
chatarctice, precum se sugerează în (gustul
apocalipsei) din a doua parte: „Şi strălucirea orbitoare
a unei civilizaţii la apus/ care copleşită de propriul ei
fast/ alunecă printre petarde şi jerbe, printre galaxii/ şi
memorii, pe nori de cenuşă şi slavă/ în gura deschisă a
haosului// Prin dezastre îşi atinge extazele acestui
univers./ Prin extaz îşi desăvîrşeşte dezastrele.” Se
întrevede, desigur, eminescianismul unor viziuni din
această carte. O idee care revine ca un laitmotiv în
acest volum, dar şi în restul operei poetice a Magdei
Cîrneci, este cea a trupului ca o limită pentru eu, idee
cuprinsă în imaginea bucăţii de carne care îl
constrînge într-o dimensiune spaţio-temporală şi la un
anumit comportament: „o felie de carne mă ţintuieşte
aici” – (mărginită în nemărginire), „sîntem toţi o
singură carne/ aşteptînd o tandreţe mîntuitoare/ o
salvare în scîncet” – (o tăcere asurzitoare). 

Patru părţi cuprinde şi Haosmos, primul volum
care apare sub semnătura Magda Cîrneci şi primul
volum publicat după 1989, care conţine, însă, poeme
din perioada 1985-1989. Versurile rămîn în aceeaşi
sferă vizionară, dar cu mai ample trimiteri spre
realitatea contingentă, precum în primul volum. În
fapt, se pleacă de la măruntul cotidianului pentru a se
ajunge la o cunoaştere de ansamblu a universului,
pentru a accede la un dincolo de imanenţă. Este modul

în care Magda Cîrneci a ales să trateze
postmodernismul. Mecanismele repetitive ale realităţii
induc nevoia de ieşire din acest contingent care, în
ciuda sociabilităţii care îl caracterizează, alienează.
Apare astfel nevoia de a accede la o cunoaştere mai
vastă, trans-: „Ieşind din somn, un picioruş albastru de
diavol/ alungînd roiuri de larve şi cărăbuşi/ loveşte
ceasul deşteptător./ Lumina tare a zilei. Apa rece.
Cafeaua. Cheile aruncate/ în geantă, liftul, strada,
fulgerul unei vitrine, tramvaiul/ şi tu, aripă uriaşă/ te
desfaci încet/ în vîntul aspru din zori, între vînăt şi
purpură/ înalt, peste capete.// Trenul pleacă încet.
Conversăm despre Ionescu./ Soldatul îşi desface
pachetul. Despre literatura română./ Bătrîna femeie se
lamentează privindu-şi biletul greşit./ Despre logosul
întrupat în istorie. Bărbatul chel doarme/ cu ziarul pe
faţă. Între buzele noastre/ se frămîntă meticulos
aluatul poeziei de mîine. Despre/ concretul sigur,
mîntuitor. Despre hipermaterie. Privesc lung pe
fereastră./ Văd lumea alergînd, alergînd. Vedem lumea
din tren./ Pe fereastră. Alergînd./ Acolo pe cîmpuri”.
Scenariul mecanicist va fi contracarat de un îndemn la
trăire, o trăire trans, care să faciliteze accederea la
spiritual: „Să nu mai trăim azvîrliţi înapoi înainte, în
tren/ aşteptînd prin gări şi triaje, suburbii şi cîmpuri/
un trecut auriu, un final de purpură al lumii/
conversînd despre ionescu şi logosuri şi istorii/ pe
peroane pustii, înmormîntaţi de arhive, memorii// Ci
să Vedem. Aici şi Acum. Să trăim totul în clipă./
Brusc. Instantaneu. Dintr-odată./ Imediat. Fulgerător.
Integral./ Trupul nostru de sînge, umori şi închipuire/
să se dizolve văzînd în emulsia imaginii lumii./ Să fim
chiar Imaginea, chiar Fotografia, chiar Lumea./ Brusc.
Instantaneu. Dintr-odată.// Să cunoaştem cu ochii cu
trupul să fim/ aripa vastă care între vînăt şi purpură/ se
desface dimineaţa încet ca să fie văzută/ înalt peste
capete.” (Aripa uriaşă). Ultima parte a volumului,
Post-manifest. Un cititor postmodern, reprezintă de
fapt reflecţii eseistico-poetizate asupra poeziei şi
asupra receptării ei. Textul, care debutează cu „Un
cititor mă/ne va citi odată”, face apologia unei lecturi
reale, nepervertite de o cultură de faţadă, pedantă, unei
lecturi spirituale, care, se înţelege, încă nu a fost
posibilă, nu a fost realizată.

În Poeme politice Magda Cîrneci îşi exploatează
revolta socială, manifestată şi în viaţa de zi cu zi. Este
demn de amintit că, în toamna lui 1989, a fost primul
semnatar al unei scrisori de protest a tinerilor scriitori,
iniţiată de Stelian Tănase ca reacţie împotriva
măsurilor abuzive luate de conducerea comunistă
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împotriva unor colegi. Volumul acesta cuprinde şase
părţi, fiecare vizînd etape exacte ale istoriei naţionale
din ultimele decenii. Prima parte, Semne, suprinde
lipsa de semnificaţie a oricărui gest şi cuvînt, lipsa
oricărui reper în viaţa în comunism („Vreau un punct
de sprijin. Unde să-l pun?” – Solidaritatea
întunericului). Este expusă o societate care se vrea a fi
adusă la stadiul de rinocerizare (O gură de paie). A
doua parte e dedicată revoluţiei şi revoluţionarilor din
decembrie 1989. Odă în metru Antic morţilor tineri
(după Mihai Eminescu), memorial al tinerilor
sacrificaţi în numele libertăţii, este urmată de texte
care exprimă un patriotism frust, necesar la ceas de
tranziţie. Quintet politic (1992), a treia parte a
volumului, surprinde într-un crescendo starea socială
în tranziţie. Aceeaşi atmosferă este dezbătută şi în
Canon politic, într-un „dialog” purtat de voci diferite
ale aceluiaşi eu: Poetul, Intelectualul, Femeia,
Cetăţeanul. Indignarea are direcţii multiple: o
conducere abuzivă sau incapabilă, o societate pasivă,
un popor lipsit de busolă ş.a.m.d. Receptarea
evenimentelor din decembrie 1989, dar mai ales
firescul lor sînt „dezbătute” într-o Artă politică (à la
Marin Sorescu): „Revoluţia n-a existat./ A existat
această mulţime cuminte, apatică, dresată de la
grădiniţă/ care într-o zi s-a apucat din senin să spargă
paharele cu dinţii/ să distrugă vitrinele cu capul cu
mîinile cu picioarele”. Este pus în discuţie şi rolul
intelectualului într-o societate aflată în schimbare:
„Sînt lucrul de care vă e ruşine şi teamă:/ ceea ce nu
vreţi să vedeţi, să auziţi, să-nţelegeţi./ Nebunia mea e
a voastră, normali sînt doar idioţii sau cei lipsiţi de
onoare.” (Moloz). Partea a cincea, Requiem în stil
clasic, este scrisă pentru morţii din decembrie 1989, al
căror sacrificiu va conduce, în cele din urmă, la o
purificare, la o renaştere a patriei. Scopul unui astfel
de volum, al unei poezii de această factură este
rezumat în Final provizoriu, aforistic: „Poezia
necesară de azi: ceva creat deopotrivă sub zodia
consumabilului, dar şi sub semnul absolutului. Un
discurs simplu şi totuşi înspăimîntător de profund.” 

Poeme Trans din 2012 reprezintă întoarcerea
Magdei Cîrneci la dimensiunea spirituală. După cum
mărturiseşte în începutul volumului, publicarea lor a
fost amînată, nefiind potrivită în contextul socio-
politic existent. Mărturisirea oferă şi o indicaţie de
lectură, poemele „distilînd cîteva stări rare, aparte, ar
trebui citite, dacă se poate, fără grabă, în linişte şi într-
o anume stare de spirit. Şi ar trebui să provoace, măcar
din cînd în cînd, o anume stare de spirit”. Cele două

cicluri poetice incluse aici (celelalte două din volumul
iniţial fiind reluări din cărţi anterioare), Un fel de
psalmi şi Poem trans-neuronal, readuc în atenţie acea
realitate trans prin care eul poate accede la spiritual, la
o dimensiune a lumii în care sinele îşi găseşte locul în
univers. De altfel, Un fel de psalmi vizează tocmai
întoarcerea la propria interioritate: „Cum a fost cu
putinţă/ ca atîta vreme să fiu departe, infinit de departe
de mine?/ furată mie însămi de cascada lumii, de
uruiala mundană,/ prădată de sine prin atîtea porţi,
văluri, ecrane/ [...]/ Şi minunea să vină, SĂ VINĂ –
într-un tîrziu, acolo în subsol, în/ adîncul pămîntului/
să aprindă un chibrit cu o flacără stranie, răcoroasă,/
[...]/ şi să mă redea în sfîrşit/ mie însămi.” (Trezirea).
Tematica feminităţii, un alt laitmotiv al scriitoarei, o
găsim într-un Strigăt feminin/st disperat: „M-ai închis
în trup de femeie şi doreşti Zeiţă să fiu./ Dar nu pot
înainta înspre Tine decît pe brînci, prin noroi, sudoare
şi sînge”. Dorinţa de a accede universalul, trans-
universalul este explicită în Poem trans-neuronal:
„Viaţa vrea să depăşească Pămîntul.”, lucrul fiind
posibil prin starea de Conştienţă, prin deschiderea
armonioasă înspre înăuntrul şi în afara fiinţei.

Aceleaşi zbateri constituie şi subiectul din Viaţă,
aceleaşi căutări şi încercări de regăsire a sinelui.
Astfel, Poetesa anunţă renunţarea la dimensiunea
socială a poeziei, pentru o reintegrare a sinelui – „nu
voi mai vorbi decît despre mine/ nu mai pot vorbi decît
despre mine/ nu mai ştiu vorbi decît despre mine.”
Realitatea ca agent distructiv îl goleşte pe eu de esenţa
sa: „Totul îl fură pe om sie însuşi/ îl foloseşte ca să
simtă, ca să trăiască/ şi-l redă apoi golit şi însutit,
înmiit/ ca o oglindă spartă mărunt/ înapoi în natură”
(Totul). Odată ce sinele va fi regăsit, va atinge şi
armonia cu realitatea în toate nivelele sale (Eu şi
Lumea).

Colecţia „Opera poetică” facilitează cititorului
accesul la o viziune de ansamblu asupra marilor poeţi
contemporani din generaţia optzecistă. Magda Cîrneci
ni se descoperă astfel în evoluţia ideilor sale, a
temelor, a obsesiilor creatoare. Opera sa poetică dă
mărturie de activitatea literară vastă a unei voci
puternice a literaturii (şi a culturii) române din
ultimele decenii. O operă complexă în intenţiile sale,
omogenă în eterogenitatea sa, care a evoluat organic,
odată cu autoarea.
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Ultima carte a jurnalistului Claudiu Tîrziu vine în
siajul a ceea ce, de aproape 30 de ani, numim
„literatură de închisoare”, „memorialistică a detenției
comuniste”, „literatură a rezistenței anticomuniste”
etc. Dincolo de dimensiunea istorică evidentă, Cei 13
care m-au salvat (Editura „Rost”, București, 2018) e
o galerie de portrete foarte personale ale unor oameni
pe care autorul i-a întîlnit în mod direct și care i-au
marcat existența. Unii sînt foarte cunoscuți (Pr. Iustin
Pîrvu, Pr. Gheorghe Calciu, I.P.S. Bartolomeu
Anania, Marcel Petrișor, Neculai Popa, Ion Gavrilă
Ogoranu), alții mai puțin (Petru Velescu, Ioan Belciu,
Demostene Antonescu, Vasile-Jacques Iamandi), dar
toți au în comun experiența carcerală și lupta
curajoasă cu regimul comunist. Și, în cazul particular
al autorului, ei sînt cei care, ca exponenți morali ai
unor cumplite timpuri, i-au arătat, prin verticalitatea
lor consecventă, calea spre adevăr, bine și frumos
(după cum însuși mărturisește în Cuvîntul înainte). 

Scrisă alert și accesibil (multe tușe sînt
remarcabile, ca discurs, mai ales că tema rezistenței
anticomuniste pare să se autoepuizeze sub acțiunea
numărului imens de lucrări aproape identice stilistic),
cartea are un algoritm de prezentare, dacă pot să-l
numesc așa: fiecare portret se deschide cu relatarea
împrejurării în care autorul l-a întîlnit pe cel
portretizat, după care urmează fie un interviu cu
respectivul, fie o scurtă biografie sau un
fragmentarium de cuvinte și momente revelatoare.
Printre cele mai reușite prin anvergura cuprinderilor
tipologice îmi pare, de pildă, micul eseu intitulat
Valeriu Anania. Manifest pentru libertate. Extinderile
din notele de subsol și din finalul volumului, care
adaugă bibliografie și informații despre teme
adiacente („reeducare”, „procese politice de grup”,
„lichidarea elitei românești”, „partizani”), subliniază
intenția autorului de a oferi și un mic manual al luptei
anticomuniste din spațiul românesc. Nimic

neobișnuit, deci, pentru un demers jurnalistic
substanțial, cuprinzător și persuasiv.

Sînt cîteva chestiuni pe care aș vrea să le
problematizez, pornind dinspre cartea lui Claudiu
Tîrziu spre posibilii cititori ai ei de azi și de mîine, tot
mai îndepărtați de implicațiile destinale ale
comunismului. Ele provoacă reflecția și pornesc de la
raportul dintre etic și estetic, raport cu care operează,
de obicei, orice hermeneutică a rememorării. În cazul
literaturii de și despre închisoare politică (lagăr de
muncă forțată, deportare, exil politic etc.), în
valorizare prevalează eticul, nu esteticul. Cînd la
mijloc e o poveste despre oameni nevinovați striviți
de tăvălugul unui regim criminal, cînd vorbim despre
suferințe, sacrificii, marginalizare, detenție, tortură
fizică și psihică și chiar moarte, calitatea literară a
discursului sau eventuale (și scuzabile) stridențe
ideologice trebuie să treacă în planul secund. Ceea ce
contează e pulsația vieții, adevărul ei, nu frumusețea
poveștii despre ea. Se întîmplă același lucru și cu
poezia de închisoare, de pildă, căci textele lirice ale
unor Radu Gyr sau Nichifor Crainic nu pot fi
judecate cu aceleași criterii cu care judecăm poezia
modernă, în genere (adică cea din același secol XX,
responsabil de atrocitățile totalitarismelor din timpul
și de după Al Doilea Război Mondial). Ei bine,
această disociere obligatorie între dimensiunile etice
și estetice conduce la două contextualizări necesare
pentru o perspectivă lucidă asupra unor cărți precum
cea a lui Claudiu Tîrziu. 

Trebuie spus, mai întîi, că experiențele celor 13
protagoniști ai cărții nu pot fi legate exclusiv de
apartenența la biserica ortodoxă, pentru că, printre ei
nu sînt numai clerici, ci și mireni care, chiar dacă și-
au mărturisit credința ortodoxă și au menținut-o cu
prețul propriei libertăți, s-au raportat diferit la
ortodoxie. Se observă asta ușor în carte, urmărind, de
pildă, diferențele dintre punctele de vedere asupra

9696 CONVORBIRI  LITERARE

CEI 13 CEI 13 
ŞI ALTE CHESTIUNI DERIVATEŞI ALTE CHESTIUNI DERIVATE

Adrian G. ROMILA



acelorași teme ale Părintelui Iustin Pîrvu și cele ale
Episcopului Bartolomeu Anania. Primul, între altele,
e profund antioccidental, al doilea e cosmopolit. Sînt
diferențe de nuanțe, de abordare și chiar de opinie
finală, la membri ai aceleiași confesiuni. Se știe că
cei care au suferit în închisori n-au fost doar
ortodocși, ci și greco-catolici (cazul lui Gavrilă
Ogoranu, din carte, dar și cele arhicunoscute ale unor
episcopi ca Valeriu Traian Frențiu sau Iuliu Hossu, în
afara „celor 13” în cauză), catolici (Monseniorul
Vladimir Ghika), protestanți (Richard Wurbrand) și
intelectuali laici (C-tin Noica, Petre Pandrea, Ion
Negoițescu, Adrian Marino, Alexandru Ivasiuc). Sînt
și ei, deopotrivă, dacă nu mărturisitori direcți ai lui
Hristos (și dacă nu puncte de reper în viața autorului),
atunci modele universale de verticalitate și
incorectitudine politică, într-o epocă în care
incorectitudinea se plătea cu libertatea sau chiar cu
viața. 

Al doilea lucru de discutat se referă la adeziunile
legionare ale celor care au suferit în închisorile
comuniste (aproape toți cei 13 „salvatori” ai lui
Claudiu Tîrziu au avut, într-un fel sau altul, legături
cu Garda de Fier). Aici trebuie făcute separări atente,
mobilizînd un discernămînt care ține cont în primul
rînd de contextul epocii, una colcăind de opțiuni și
soluții politice divergente în mai toată Europa. Una e
să asasinezi cu sînge rece în numele unei ideologii,
fie ea creștin-ortodoxă, și alta e doar să crezi naiv și
din toată inima că România poate fi salvată de
politicianism păgubos prin implicare socială,
mărturisire publică, sacrificiu și credință în Hristos.
De aceea nu putem opera cu aceeași măsură în cazul
unor Valeriu Gafencu, Ion Gavrilă Ogoranu și
Bartolomeu Anania, ca în cazul „nicadorilor” și
„decemvirilor” de tristă amintire. Poate că nu putem
aproba articolele clare de susținere ale mișcării
legionare (Mircea Eliade, poate cazul cel mai
renumit, cu tot cu posibilele lui circumstanțe
atenuante), dar nici nu putem azvîrli cu noroi, actuali
corecți politic fiind, în oameni prea curați sufletește
ca să vadă dedesubturile și implicațiile violente ale
unor idei. Între aceste variate adeziuni la extrema
dreaptă trebuie să facem precizări, nuanțări și
diferențe. Trăim o epocă mai înțeleaptă tocmai
fiindcă a trăit multe și a reflectat asupra marilor
greșeli. Pentru ea, discriminarea de rasă și crima
politică nu mai sînt opțiuni rezonabile, nici în ordine
religioasă, nici în ordine umană. Atunci lucrurile

stăteau puțin altfel, mai ales în cazul unor tineri
idealiști care, incapabili de vreun gest ori cuvînt
violent, au luat din aderența la legionarism doar
spiritul, nu și litera. Și, by the way, avem, în aceeași
epocă amestecată, cel puțin două exemple majore de
refuz vehement al unei credințe instrumentalizate
ideologic, Părintele Sandu Tudor și Părintele Arsenie
Boca, ceea ce dezleagă de culpă o eventuală asociere
definitivă și pripită a ortodoxiei românești cu extrema
dreaptă.

În spiritul acestor două chestiuni de care am
vorbit, vreau să citez un portret general pe care
Claudiu Tîrziu îl face „omului” din cartea sa. Scrie, la
un moment dat: „Un om care renunță oricînd la
bucata lui de pîine pentru un altul mai flămînd; un om
care își cheltuiește pensia pe cărți esențiale pe care le
dăruiește unora mai neștiutori; un om care, la 70 sau
80 de ani, muncește cu brațele lui la ridicarea unei
biserici sau a unui monument; un om care a trecut
prin torturi inimaginabile, a purtat lanțuri la picioare
pînă i-au rămas urme pe viață, a făcut 10, 15 sau 20
de ani e închisoare numai pentru că și-a iubit țara și
credința, dar i-a iertat pe toți și se roagă pentru călăii
săi; un om care, din venituri modeste, a ținut în școală
copiii altora mai săraci; un om care a mărturisit
adevărul indiferent de consecințe; un om care a
răbdat foamea, nu a avut un acoperiș deasupra
capului, a fost zeci de ani marginalizat social, dar
niciodată nu a cerșit nimic, mergînd neclintit pe
drumul lui; un astfel de om nu poate fi un politruc
criminal, așa cum ne-au fost prezentați, vreme de 45
de ani, adversarii comuniștilor”. E vorba aici de aura
strict umană a unor asemenea tipologii privilegiate de
autor, dincolo de adeziunile lor ideologice sau
religioase. Asemenea oameni merită, oricînd și
oriunde, întreaga noastră considerație și trebuie să
vertebreze mereu memoria colectivă a semenilor lor.
Claudiu Tîrziu, iată, le-a făcut o largă și meritorie
reverență.

Există o pildă celebră în Pateric, unde un tînăr
călugăr, spre deosebire de frații săi întru ucenicie, nu
întreba și nu rostea niciun cuvînt stînd în preajma
marelui avva Antonie. Cînd acesta îl somează cu
privire la purtarea sa tăcută, el răspunde, smerit: „Îmi
este de-ajuns numai să te văd, părinte!”

Cei mai mulți dintre noi n-am întîlnit personal
oameni ca „cei 13” din cartea lui Claudiu Tîrziu, dar
pot spune asemenea ucenicului din Pateric: de-ajuns
îmi este că am citit despre ei.
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În Universul literar nr. 16-17 din 27 mai
1945, la pp. 11-12, era publicată o convorbire a
lui V. G. Palelolog cu Adrian Marino, intitulată
Efemeride macedonskiene. Era, fără doar și
poate, și un preambul la preocupările de atunci
și de mai târziu ale lui Adrian Marino legate de
Alexandru Macedonski. Criticul și teoreticianul
ieșean stabilit la Cluj a dat la iveală, în 1965 și
1967, două volume de referință pentru istoria
literaturii: Viața lui Alexandru Macedonski
respectiv Opera lui Alexandru Macedonski. La
aceste două cărți lucra Adrian Marino în
perioada premergătoare arestării sale din 1949.
În 1946 apucase să susțină doctoratul cu o teză
pe tema Viața lui Alexandru Macedosnki.
Titlurile îndreaptă gândul și către Viața lui
Mihai Eminescu și Opera lui Mihai Eminescu,
publicate de George Călinescu în anii ’30. Ca un
amănunt semnificativ menționăm că între 1944
și 1947 Adrian Marino a fost asistent la catedra

de literatură a Facultății de Litere din Iași, catedră
condusă de G. Călinescu, cu care Marino nu s-a
împăcat prea bine. Cele două volume masive dedicate
lui Alexandru Macedonski pot forma, fără probleme,
un tom unic, fiind una din lucrările importante din
bibliografia Adrian Marino, alături de Hermeneutica
lui Mircea Eliade (1980) și de Biografia ideii de
literatură, vol. I-VII, 1992-2003. Între 1949-1957 a
fost întemnițat de organele regimului comunist, acuzat
fiind pentru propagandă subversivă, iar dreptul la
semnătură și l-a redobândit abia în 1965, când, la 44 de
ani, debutează cu Viața lui Alexandru Macedonski.

În Efemeride macedonskiene Adrian Marino face,
dintru început, un portret insolit lui V. G. Palelolog: 

„Printre discipolii lui Macedonski, aflați în viață, V.
G. Paleolog face parte cu cea mai originală figură.
Imaginați-vă o mască hirsută, hașdeiană, o privire cu
luciri neobișnuite, care țâșnesc de sub două sprâncene

groase, un trup enorm, tăiat parcă din roca cea mai
rezistentă, peste care hainele de-abia sugerează o linie
rotunjită. Impresia fizică este de forță elementară, de
masivitate, gesturile fiind largi, poruncitoare, iar vocea
profundă, puternică. Pe stradă, mergând în bătaia
vântului, cu pălăria cu boruri largi, cu barba răvășită,
imaginea sa devine de un pitoresc deosebit și oarecum
straniu.” 

Originar din Dolj, născut la Teiu (1890) și trăitor la
Corlate, un sat pe care doar numele lui l-a scos din
anonimat, V. G. Paleolog este cunoscut ca un exeget și
biograf al lui Constantin Brâncuși, prin Tinerețea lui
Brâncuși și monografia spiritualist-metafizică C.
Brâncuși, dar și prin studii și eseuri pe tema artelor
plastice ca Procesul sculpturii moderne sau Cartea
despre pictură a lui Leonardo da Vinci. A călătorit vreo
20 de ani prin Europa și a fost prieten cu personalități
de talia lui Amedeo Modigliani, Guillaume
Apollinaire, Ezra Pound, Erik Satie, Pius Servien și,
bineînțeles, Constantin Brâncuși, a fost atras de
sinestezia și de sinteza artelor. Dar, întorcându-ne la
consemnarea lui Adrian Marino, e firesc să ne punem
întrebarea: ce legătură are V. G. Paleolog cu Alexandru
Macedonski? Biografii lui notează că, de-abia ieșit din
adolescență, V. G. Palelolog a frecventat cenaclul și
întrunirile patronate de Macedonski. V. G. Paleolog a
scris, de altminteri, și un eseu intitulat Imaginea
poetică colorată la Alexandru Macedonski (Vatra,
1944), în care aborda, între altele, sinestezia simțurilor.

În completarea portretului din Universul literar,
Adrian Marino scrie, ritos: 

„Căci, încă o dată, este profund original profilul
moral și fizic al acestui discipol macedonskian,
călătorit în Franța și Anglia, care scrie studii despre
Brâncuși, se interesează de problemele sinesteziei,
elaborează plachete despre muzica lui Erik Satie dar
care face în același timp figură de gentleman-farmer în
comuna Corlate, Dolj, unde crește porci și totodată este
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preocupat de problema divinației și de viitoarea
fuziune a artelor umanității.”

Ce să mai spunem, câtă vreme un articol
(incomplet) din Enciclopedia liberă Wikipedia începe
cu etichetarea „V. G. Palelolog (n. 1890 – d. 1979) a
fost un critic de artă și agricultor de seamă” (sic!).
Atenția „cercetătorilor macedonkieni” a fost atrasă,
remarcă A. Marino, tocmai prin „publicarea studiului
despre Visiunea și audiția colorată sinestesică la
Alexandru Macedonski (Buc., Vatra, 1944).” Ocazia
întrevederii s-a ivit odată cu o descindere surpriză a lui
V. G. Palelolog la București. Având cunoștință despre
publicarea studiului menționat, Marino, incitat de
„ineditul documentului” ce conținea „un capitol din Le
calvaire de feu transcris de Macedonski cu cerneluri
diferite”, se interesează, așa cum scrie, și de
„împrejurările în care această piesă a ajuns în posesia
lui V. G. Paleolog, [de] anumite amănunte biografice
până atunci necunoscute, [ce] au ridicat o serie întreagă
de probleme, care nu puteau fi lămurite decât de
autorul studiului amintit mai sus”. Răspunsurile oferite
„cu desăvârșită amabilitate și fervoare” se raliau
inclusiv la linia biografică urmărită cu acribie de
tânărul Marino. Informațiile furnizate de interlocutor,
„de o importanță deosebită prin ineditul, precizia și
abundența lor”, se referă la o perioadă mai puțin
cunoscută din viața lui Macedonski, 1909-1911, V. G.
Paleolog divulgând secretul că „este în același timp
posesorul unei importante arhive macedonskiene, din
care a promis că va divulga anumite documente de un
interes deosebit”. Ce și cât din arhiva macedonskiană a
dezvăluit V. G. Paleolog încă nu știu, dar ceea ce relevă
convorbirea lui Marino cu V. G. Paleolog este incitant
în aceeași măsură. Amintirile se duc înspre anul 1906: 

„Aveam 16 ani și eram corector de noapte la
Viitorul, cu 60 de franci pe lună. Publicasem o poezie
în acest ziar și ieșind odată pe stradă împreună cu șeful
meu, P. Locusteanu, ne-am întâlnit din întâmplare cu
Alexandru Macedonski. Poetul era însoțit de Menelas
Ghermani, nepotul fostului ministru de finanțe. Aflând
că sunt poet, Macedonski a spus lui Ghermani: «Să-mi
aduci pe acest tânăr». Curând după aceasta am însoțit
pe Menelas Ghermani la locuința poetului din strada
Telegrafului, unde aveau loc ședințele de cenaclu”.
Urmează descrierea salonului: o masă rotundă pe care
se lăfăia o oală de ceramică umplută cu tutun, una din
plăcerile casei. „Mobila era veche, desuetă”. Epoca
bătea cam pe la 1909 (V. G. Paleolog avea atunci vreo
19 ani!), dar tânărul a remarcat lipsa din încăpere a
vestitului tron al lui Macedonski, instalat acolo,
probabil, după întoarcerea poetului de la Paris. Cei doi

și-au descoperit cunoștințe comune, ambii având
legături cu Craiova și cu Oltenia. Poetul rondelurilor a
fost plăcut impresionat de buna cunoaștere a limbii
franceze dovedită de tânărul Paleolog. I-a vorbit
acestuia, „în două nopți de pomină”, de Stéphane
Mallarmé și de F. T. Marinetti, „nașul” futurismului,
două nume mai puțin cunoscute de interlocutor, care
avea cu vreo 36 de ani mai puțin. Mallarmé murise în
1898, când el avea doar 8 ani. După una din acele
nopți, Macedonski i-a făcut o dedicație smulgând
dintr-un manuscris câteva foi – erau din Le calvaire de
feu, despre care V. G. Paleolog a scris în studiul din
1944. 

În toamna-iarna 1910-1911 Alexandru Macedonski
a pornit spre Paris (prin Veneția), acompaniat de fiul
său, Nikita, și de poetul Oreste. Călătoria era plătită de
doamna Candiano-Popescu. V. G. Paleolog se afla deja
la Paris! Ca o curiozitate, la Paris Macedonski și fiul
nădăjduiau să breveteze hârtia sidefată, o invenție a lui
Nikita. Doi poeți francezi lăsaseră cărți de vizită la
hotelul unde trăsese scriitorul român: Paul Fort, autor
al cunoscutelor Ballades, și Laurent Tailhade, poet
satiric mai puțin cunoscut astăzi, născut, ca și
Macedonski, în 1854 și plecat la cele veșnice cu un an
mai devreme, în 1919. Cu cei doi Macedonski avea
relații apropiate, ca și cu A. Merceraux, toți din cercul
de la Mercure de France. În acest context Paleolog
face numeroase mențiuni despre cunoștințele pariziene
ale lui Macedonski și despre locurile pe care le
frecventa. Cu L. Thailhade se vedea la Closerie des
lilas – acolo se înființa deseori și grupul de la Vers et
prose – sau la Café Vachette unde s-a întâlnit cu un
anume Obrenovici, membru al unei dinastii din Serbia,
devenit ulterior personaj al unei proze macedonskiene,
Cel din urmă Obrenovici. Era prieten al unui romancier
belgian, Georges Eckoude, însă cu Jean Moréas se afla
în relații aproape glaciale. Între altele Macedonski
frecventa la Paris și salonul Mariei Pillat, mama
poetului Ion Pillat. În acel salon scriitorul român a citit,
în zi de duminică, martie 1911, piesa de teatru Le Fou.
La acea reuniune au participat, printre alții, Ion Pillat,
N. Pillat, A. Moșoiu, H. Furtună, Pia Brătianu. În
următoarea duminică, inclusiv în prezența lui Laurent
Tailhade, Macedonski a lecturat din opera sa,
înveșmântat într-un costum foarte elegant descris în
amănunțime de V. G. Paleolog: „costumul său de gală,
de un deosebit efect: pour point violet-cardinal,
pantalon gris-perle, «sans braguette», cu «sous-pieds»,
frac «en velours noir de soie», floare roșie enormă la
butonieră, inele numeroase, masive”. Din păcate,
familia Pillat nu a prea agreat prietenia tânărului, pe
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atunci, Ion Pillat, cu Alexandru Macedonski, care se
manifesta dominator și extravagant. Un volum de-al
maestrului a fost tipărit cu banii junelui poet Ion Pillat,
e vorba de Flori sacre (1912). Pe neașteptate și
legăturile lui V. G. Paleolog cu Alexandru Macedonski
s-au deteriorat:

„În toamna lui 1911, relațiile mele cu Macedonski
s-au răcit brusc. Îmi pregăteam bacalaureatul francez și
stăteam toată ziua închis în casă. Poetul mi-a aruncat
atunci epitetul de «burghez», în ochii săi cu totul
infamant, și din acel moment am încetat să ne mai
vedem.”

Legătura cu Macedonski s-a desfăcut la fel de
intempestiv pe cât se înfiripase. Paleolog își susține
confesiunea, la un sfert de secol după moartea poetului,
neîndoilenic un model din tinerețe. „Păstrând nealterat
sentimentul de pietate biografică”, el dezvăluie „unele
amănunte despre Marie Dupont [care] nu pot fi decât
folositoare cunoașterii vieții interioare a poetului.”
Este o amintire revelatoare, presărată cu relații
privitoare la iubitele lui Alexandru Macedonski. Merită
să-i dăm glas în forma consemnată de Adrian Marino
în Efemeride macedonskiene:

„În 1909 legătura – după câte îmi povestea
Macedonski – era de multă vreme terminată. Mi-aduc
însă aminte că poetul mi-a mărturisit, în mai multe
rânduri, că afecțiunea încercată a fost cea mai
puternică... Avusese chiar intenția de a se despărți de
soția sa, Ana, à l’amiable. Pe Marie Dupont o
cunoscuse în țară, prin 1882, celebra romanță Maria
mea, Marie fiindu-i dedicată. Totdeauna Macedonski
mi-a vorbit în termenii cei mai respectuoși, dar și cei
mai înflăcărați, de această Marie Dupont... Față de idila
anterioară, legătura cu Aristița Romanescu, apare ca o
revărsare de pasiune și sensualitate. Faptele s-au
petrecut prin 1895. Macedonski, care stătea atunci pe
Str. Primăverii, a cheltuit cu această împrejurare vreo
10.000 de lei: flori, cadouri, escapade la Snagov.
Noaptea de mai a fost scrisă sub impresia
sentimentelor sale din acel timp. Pe Gilda de Puglio a
cunoscut-o la Paris, probabil prin soția lui Nikita,
născută Solerio, braziliană...”.

Așadar Macedonski a iubit cu pasiune trei femei, ca
și Baudelaire! În 1895 poetul avea 31 de ani, era în
pragul divorțului, se iubise anterior cu actrița Aristitza
Romanescu. Unde mai pui că avea și o casă plină de
copii, între care și Nikita, de care poomenește V. G.
Paleolog. Generos până la risipă, poetul cheltuia fără
măsură și intra deseori în criză financiară, plângându-
se de sărăcie. Făcea apel la diverse personalități și
instituții de stat pentru sinecuri și subvenții. Însă

temperamentul, pasional, chiar vulcanic, nu-i dădea
pace. Biografia dar și opera lui literară îi poartă
amprenta. 

În afară de cercurile literare franceze și belgiene, de
publicarea unor articole în presa de limbă franceză,
mai ales în revista belgiană La Wallonie, Alexandru
Macedonski a avut legături și cu mediile futuriste a
căror figură dominantă era Filippo Tommaso
Marinetti, viitor simpatizant al lui Mussollini. V. G.
Paleolog aflase că prin 1910 Macedonski întreținea o
corespondență cu teoreticianul futurismului, acesta
fiind invitat la București în intenția de a organiza niște
conferințe. Ar fi urmat să fie găzduit chiar de poetul
român, dar planul a eșuat din lipsă de bani. Totuși
câteva poeme macedonskiene în traducerea lui Ion
Minulescu au fost expediate lui Marinetti și publicate
în revista Poesia. Mai tânăr cu 27 de ani decât
Macedonski, Minulescu i-a devenit prieten după ce l-a
întâlnit într-o cafenea bucureșteană frecventată de mai
mulți scriitori ai vremii. În altă cafenea, la Curcă de pe
Calea Victoriei, vecină cu hotelul Imperial,
Macedonski s-a întâlnit o dată, pretinde Paleolog, cu
Caragiale „care era înscris proaspăt în partidul lui
Tache Ionescu. Macedonski era profund nedumerit și
tema discuției din acea seară a fost numai aceasta: « Ce
faci tu la Tache?... »”. Cincinat Pavelescu a frecventat
o vreme cenaclul condus de Macedonski, după care a
plecat la altă grupare, Societatea Ileana a lui
Alexandru Bogdan-Pitești, fapt ce l-a supărat pe
corifeul simbolismului. Dintre discipolii săi, în afară
de Traian Demetrescu (1866-1896), pe care îl
publicase în una din revistele lui, Alexandru
Macedonski i-a mărturisit lui V. G. Paleolog că mai
avea încredere în unul singur:

„În legătură cu elevii săi, țin minte cu precizie că,
pe o bancă de lângă liceul Lazăr, Macedonski mi-a mai
declarat: «Unul singur este în care am nădejde, dar a
fugit și face pe ceasornicarul la Geneva». Era Tudor
Arghezi...”. Poetul cuvintelor potrivite debutase, cum
bine se știe, în 1896 în Liga ortodoxă, sub auspicii
macedonskiene, semnând cu pseudonimul Ion Theo.
1896 a fost anul când, la nici 30 de ani, s-a stins din
viață Traian Demetrescu, publicat de Macedonski în
Literatorul, cunoscut, cum spuneam, la Craiova în
trecere spre Paris și apoi găzduit la București, în
propria casă, o întreagă vară. Pe cât de repede lega
Macedonski relații de apropiere, la fel de rapid le
rupea. Cum a procedat cu V. G. Paleolog, tot astfel s-a
purtat cu Tradem și cu Cincinat Pavelescu. Tumulturile
macedonskiene nu s-au potolit o viață întreagă.
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Între anii 50-90 ai secolului trecut, istoria şi
critica literare, dar şi critica ideilor sau, mai extins,
a mentalităţilor au fost lipsite, în spaţiul românesc,
de o receptare pe scară largă a  fenomenului care a
stîrnit valuri succesive de interes în mediile
occidentale şi, ulterior, în lumea americană: pentru
început, să-l denumim, generic, printr-o sintagmă
care, dacă nu îl cuprinde în întregime, cel puţin îl
onorează prin clarificările aduse în raport cu
terminologia aferentă, şi anume literatura
biograficului. Deşi la noi s-au invocat, încă din
perioada interbelică, modernismul şi necesitatea
apariţiei unei literaturi subiective genuine, deşi s-a
vorbit mult despre valenţele plurisemantice ale
literaturii confesive, despre jurnal ca expresie
scripturală a eului sau despre memorialistica de
călătorie înţeleasă ca modalitate de relaţionare cu
alteritatea, o cercetare amplă care să fi ajuns la
performanţa unei taxonomii a genului s-a lăsat
mult timp aşteptată. Preocuparea faţă de acest gen
nu a lipsit complet. S-au găsit, sporadic, cercetători
sau scriitori interesaţi să-l promoveze mai degrabă
în zona publicisticii, dat fiind că ar fi fost aproape
imposibil de imaginat o asemenea îndrăzneală într-
un volum care, fatalmente, ar fi ajuns să încalce
uzanţele cenzurii, de vreme ce aceasta din urmă cu
greu îngăduia vorbirea despre eul profund, despre
sinele peren, atîta timp cît acesta nu se transforma,
evident, într-o emblemă a colectivităţii,
nivelatoare şi egalizatoare de conştiinţe.  

Însă momentul care-i face, cu adevărat,
dreptate genului şi în literatura română de
specialitate avea să coincidă, fără îndoială, cu cel
al maximei libertăţi de subiecte, stiluri şi
interpretări, posibil datorită anului de graţie 1989.

Elipsa de pînă atunci e înlocuită de salutare
analize, într-un număr suficient pentru a fi luat în
seamă de istoria recentă a literaturii. Poate şi
pentru că atunci sentimentul de libertate şi
posibilitatea de a gestiona limbajul şi formele de
expresie a conştiinţei fără frica ori mînaţi de
nevoia de a răspunde cenzurii le dau scriitorilor/
criticilor/ istoricilor literari aparţinînd unor
generaţii diferite un implus creator salutar şi îi
provoacă să regîndească, să rescrie, să tematizeze
istoria/istoriile din spatele închisorilor comuniste.

Un cercetător constant şi devotat al
fenomenului se dovedeşte a fi chiar acela care,
sedus la rîndul său de scriitura cu amprentă
biografică, i-a făcu, în numeroase prilejuri, curte:
Eugen Simion. Activitatea lui din ultimii 20 de ani
atestă, cu certitudine, faptul că proiectul său cel
mai ambiţios rămîne tematic îndatorat literaturii
subiective, autobiografiei şi diaristicii. De la
Timpul trăirii, timpul mărturisirii (1977) pînă la
celebrul studiu din 1981, Întoarcerea autorului, şi
mai departe, pînă la Sfidarea retoricii. Jurnal
german (1986) şi Ficţiunea jurnalului intim
(volumele I-III, 2002), interesul său pare a se
canaliza limpede în această direcţie necesară cu
atît mai mult cu cît practicarea pe scară largă a
literaturii de sorginte (auto-) biografică e, în sine,
suficientă pentru a-l îndreptăţi. Luate împreună sau
îndelung savurate separat, acestea fac, după
mărturisirea criticului român, deliciul serilor
aşezate ale senectuţii, cînd, în liniştea şi armonia
intimităţii, inteligenţa scormonitoare caută să
deschidă sanctuarul confesionalului şi să pătrundă
în odăile calde sau zbuciumate ale fiecărui eu
(suflet şi gîndire creatoare deopotrivă) în parte.   
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În amplul proiect se înscrie şi recenta reeditare
a volumului publicat pentru prima oară în 2002,
Genurile biograficului, care se bucură de o nouă şi
sensibil amplificată viziune în 2008, sub auspiciile
Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă. De
această dată, lucrurile par să se fi aşezat în matca
lor firească, demersul sintetic şi analitic pe care îl
face criticul, însoţit de lupa atentă a cercetătorului
şi de rafinamentul scriitorului, dezvăluind o
formulă îndelung elaborată, de invidiat ca metodă
şi rezultate. Dispuse în două volume consistente,
cele aproximativ opt sute de pagini pe care Eugen
Simion le consacră delicatei teme reunesc modele
exemplare (inclusiv în ceea ce priveşte scriitura lor
vădit autobiografică) prin trăinicia contribuţiei
proprii la evoluţia literaturilor în care se înscriu,
preluate din arii culturale şi de interes diverse, de
la Marc Chagall, George Simenon şi Sainte-Beuve
la Octavian Paler, Valeriu Cristea, Paul Goma,
Miron Kiropol, Günter Grass or Mircea Eliade. 

Lista, desigur, se extinde şi în zona
teoreticienilor literaturii, din rîndul cărora adesea
sînt invocaţi Gérard Genette, Jean-Claude Bonnet
sau autorul Pactului autobiografic şi al volumului
Je est un autre, Philippe Lejeune, care
coordonează chiar o asociaţie ce se ocupă de
autobiografie şi de patrimoniul autobiografic,
constatînd că, în Franţa anilor 90, aproximativ trei
milioane de francezi ţineau un jurnal intim sau
cochetau cu memorialistica. De altfel, în
apropierea modelului cultural francez trebuie
situate şi rădăcinile preocupărilor criticului român,
de vreme ce întrebarea cu ajutorul căruia el însuşi
îşi legitimează demersul s-a născut la umbra
pasiunii pe care o jumătate de secol a dovedit-o
faţă de monumentul de autenticism, practic
imposibil de înseriat, el însuşi un gen în sine,
deschizător de drumuri, care este literatura lui
Marcel Proust. „Cine scrie memoriile,
autobiografiile, cine se exprimă în opera de
confesiune: eul profund (eul pur) de care vorbesc
Proust şi Valéry, sau detestabilul eu biografic?”, se
întreabă, evident retoric, Eugen Simion, pentru
care e limpede că, într-o cultură bombardată şi
subminată de vizual, cum este mass-media de
astăzi, e de preferat să semeni mai degrabă
îndoiala decît certitudinea. 

O întrebare care îi oferă necesarul punct de
plecare într-o aventură pe cît de palpitantă, pe atît
de eterogenă. Dacă în prefaţă Eugen Simion
recurge mai degrabă la strategii cvasi-narcisiace
pentru a-şi motiva alegerea, mărturisind că „ideea
de a scrie despre aceste genuri neomologate
(jurnalul intim, memorii, autobiografia) mi-a venit
ţinînd eu însumi un jurnal”, studiul vine apoi, prin
capitolele exclusiv teoretizante, să completeze
blancurile din percepţia cititorului recent cu, în
ordinea firească, fericitele precizări ale contextului
geo-istoric în care genul a apărut, urmate de o
analiză foarte extinsă. Prin acumulări succesive,
dar şi segregări inevitabile, aceasta ţinteşte spre o
(im-)posibilă clasificare a genurilor literare
subsumate biograficului: memoriile care comit
„pactul cu istoria”; autobiografia care se doreşte a
fi „un contract de identitate” graţie „caracterului
testamentar şi profetic al discursului autobiografic;
romanul autobiografic; ficţiunea „romanului-
jurnal” sau a „jurnalului-roman”; romanul-
memorii; cartea vorbită, care încheie „pactul
cordialităţii vigilente” sau memorialul, un gen
care, în tradiţia românească, operează prin
încălcarea şi hibridizarea genurilor etc. În final,
volumul al doilea al prezentei ediţii oferă un
moment de respiro binevenit, după atîtea serioase
şi documentate excursuri critice, prin includerea
celor două Dialoguri despre inconfortul
biografismului, unul în compania seducătoare a lui
Serge Fauchereau, celălalt, provocator aruncîndu-i
mănuşa tinerei generaţii de critici literari,
reprezentată aici prin Andrei Terian. Bucla se
închide simetric, pentru că scriitorul, de această
dată, care e Eugen Simion se întoarce, la fel de
narcisiac, la fel de gidian, la chipul din oglindă,
conţinut în Fragmentele din jurnalul celui care
studiază genurile biograficului.       

Astfel aflăm că, dintr-un punct de vedere geo-
istoric, „memorialiştii apar, de obicei, după marile
catastrofe ale istoriei”, iar secolul XX s-a dovedit,
cum se ştie, foarte rodnic din acest punct de
vedere, dînd la iveală „două războaie mondiale,
două sisteme totalitare, un lung război rece şi o
serie interminabilă de revoluţii care, în numele
umanităţii, au sacrificat individul”. Psihana-
lizabilă, dar cît se poate de veridică, apoi,
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constatarea că, o dată eliberat de sub presiunea şi
opresiunea istoriei, omul are toate motivele ca să
se întoarcă în sine, găsindu-şi, în scriitura despre
propria lui alcătuire, fie ea zilnică sau metafizică,
resursele supravieţuirii. Poate tocmai din acest
motiv spaţiul cel mai extins şi convingător ca
model de reuşită stilistică, hermeneutică şi (nu
neapărat în această ordine) etică din cele două
volume este rezervat studierii şi promovării
memorialisticii carcerale. Înfăţişării, pornind de la
principiul „puterea exemplului”, a durerii fără
margini, a suferinţelor fără ieşire, mergînd pînă la
anihilarea morală (acolo unde cea fizică nu era
suficientă) a unor personalităţi remarcabile şi
imposibil de trecut sub tăcere, de pus la index de
către odioasa cenzură construită, în România, sub
directa influenţă a modelului stalinist. 

Subcapitole precum O viziune a gulagului
românesc: Teodor Mihadaş, Memorial de
puşcărie. Un martor al acuzării care se justifică.
Andrei Şerbulescu, „Ia-ţi boarfele şi mişcă!”.
Mariana Marin – Oana Orlea sau Un lung sezon
în infern. Memoriile Ioanei Berindei aduc o
necesară lumină în zona adevărurilor încă prea
puţin cunoscute de publicul de astăzi, avid după
senzaţional. Altele vorbesc despre nume care s-au
transformat, treptat, în cazuri ilustrînd în gradul cel
mai înalt fie conştiinţa de sine, fie lipsa acesteia
(vezi Scrisorile unui spirit „puţin bogomilic şi
prea mundan [...], necinstit de frică. N. Steinhard
către Virgil Ierunca şi, la antipod, Un caz tragic:
Ion Caraion). Atmosfera tensionată, halucinantă şi
haotică a medievalităţii noastre comuniste este
completată prin excelentele crochiuri şi portrete pe
care Eugen Simion le realizează în Ficţiunea
autobiografică. Paul Goma: „Din Calidor”,
Morala „omului învins”. Panait Istrati, Un jurnal
wertherian. O sinucidere anunţată. Emil Ivănescu
sau Scriitorul şi umbra lui. Jurnalul lui Traian
Chelariu, care înfăţişează degradarea morală şi
inevitabila, emblematica ratare existenţială la care
au fost condamnaţi mulţi intelectuali români în
deceniile comuniste, forţaţi să supravieţuiască şi să
îşi protejeze familiile, devenind, ca Traian
Chelariu, din profesor hingher, din poet
deratizator. Următoarele rînduri oferă, credem, un

exemplu suficient pentru a demonstra că drumul
parcurs prin hăţişurile scriiturii biografice nu-l
scuteşte pe critic să facă precizările morale
cuvenite, să puncteze plusuri şi minusuri pe o axă
a memoriei adesea voit înceţoşate: „Strada
Lebedei nr. 8 este un document memorabil despre
violenţa tragică a istoriei şi despre ratarea tragică a
individului... Citindu-l, am avut impresia că Traian
Chelariu retrăieşte viaţa unui personaj literar:
filosoful Petrini din romanul lui Marin preda, citat
mai sus. În alţi termeni: impresia că viaţa plagiază
literatura [...], dar el nu şi-a inventa viaţa, a trăit-o
în mod tragic” (p. 200). 

Avem de-a face, aşadar, cu un hipertext
convingător, care ne îndreptăţeşte să credem că ne
putem, în sfîrşit, debarasa de autoasumarea nocivă
a condiţiei de minoritari care ne-a dăunat, cultural,
prea multă vreme. Căci strălucitele alegeri operate
de Eugen Simion, adeseori invadînd cu arme
imbatabile, pentru a-şi fundamenta aserţiunile,
teritoriul comparatismului, dar şi minuţioasa
disecare critică desfăşurată pe spaţii largi pot
oricînd rivaliza, ca metodă, dar şi prin
transgresarea acesteia în zona efectelor pe termen
lung, cu Palimpsestele lui Genette sau cu
barthesiana plăcere a lecturii...  
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În Bulgaria cunoştinţa noastră cu opera
celebrei poete şi laureate al Premiului Herder,
Ana Blandiana (ce nume sonor minunat – ca de
clopot! – exact ca pentru ea), a început încă
spre mijlocul anilor şaptezeci ai secolului
trecut şi continuă deja de patru decenii. Acum,
în anul de aniversare a şaptezeci şi cinci de ani
de la naşterea ei, avem ocazia specială să
revenim la această operă, şi să o privim în
diversitatea ei impresionantă şi unitatea ei
interioară. Această nouă întîlnire o datorăm
entuziasmatului traducător şi popularizator al
poeziei române la noi, Ognean Stamboliev,
care a redat în limba bulgară creaţia unor nume
mari ca: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale,
Ioan Slavici, Lucian Blaga, Panait Istrati,
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea
Dinescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Matei
Vişniec ş.a. Într-un volum de aproape 500 de
pagini, o ediţie splendidă a editurii „Ghea
Libris”, intitulat Populată de cuvinte, astăzi, el
ne oferă o antologie reprezentativă a poeziei
Anei Blandiana, al cărei conţinut trece de la
eseistică, poezie, interesanta ei proză
fantastică, reflecţii şi fragmente aforistice, pînă
la interviuri şi anchete. Ca rezultat, în faţa
noastră se conturează imaginea completă a
scriitoarei. Ştim că Blandiana este legată
predestinat de rezistenţa poporului român
împotriva dictaturii lui Ceauşescu şi de marea
schimbare din decembrie 1989, dar şi de
eforturile încordate de mai tîrziu pentru
realizarea acestei schimbări. Ţinem minte
această parte importantă din biografia ei, şi ne

aşteptăm că în textele ei – de versuri şi proză –
să predomine teme sociale şi politice. Şi ele,
într-adevăr, erup din nou şi din nou, dar
aproape niciodată nu apar în aspect dezgolit,
declarativ. Se simte angajamentul autoarei nu
numai pentru problemele vitale ale zilei de azi
şi de mîine ale ţării sale, ci şi ale lumii în care
trăieşte, dar aceste probleme întotdeauna o
conduc spre reflecţii şi îngrijorare pentru om,
mult mai ample decît obişnuita viaţă cotidiană. 

Yordan Radichkov spunea că noi, bulgarii,
sîntem o naţie de monologişti. S-a dovedit,
însă, că nu doar bulgarii sînt aşa. În eseul
Dialog Blandiana spune: „Noi toţi mereu
monologăm”. Şi încheie prin concluzia: „În
ultima instanţă democraţia nu este nimic
altceva decît un dialog – acţiune în care
majoritatea ascultă atent, amabil şi cu stimă
(iar stima naşte şi stimă de sine!) opinia critică
a majorităţii”. Cît de importantă este această
observaţie pentru noi, democraţiile din partea
de est a Europei, care sînt la primii lor paşi! Tot
timpul găsim în carte noi şi noi revelaţii de
acest gen, care luminează calea actualei noastre
dezvoltări.

Însă accentele de bază ale operelor adunate
în Populată de cuvinte sînt mult mai filozofice
şi superioare actualului: omul şi natura, etica,
arta şi literatura. Si, deşi în fiecare dintre aceste
teme se simte nervul contemporanului nostru,
în ele se deschid şi incomensurabilele
dimensiuni ale eternităţii. Temporarul răsună în
infinit şi capătă o valoare eternă. Reiese că,
răspunderea noastră nu este doar în faţa zilei de
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astăzi, ci şi în faţa întregii existenţe. 
Insuflă respect şi paleta bogată de genuri a

operelor incluse: miniaturi lirice, parabole,
povestiri, impresii... Proza Blandianei nu este

mai puţin poetică faţă de versurile ei, iar adesea
este şi mai consecventă în căutările sale. Cu
certitudine putem  referi la autoare cele spuse
de ea despre ceilalţi: „În opinia mea nu există
nimic mai mişcător şi fără apărare decît proza
unui mare poet. O străduinţă tenace de a numi
ceea ce nu poate fi denumit. Este ca o aureolă
care încearcă să dobîndească forma de pălărie”.

Şi, în încheiere, să menţionăm şi ceea ce, de
obicei, se omite în ediţiile de traduceri – rolul
traducătorului în crearea lor. Limba bulgară în
care Ognean Stamboliev ne oferă această
multicoloră selectare din opera poetei române
este admirabil stăpînită, flexibilă, expresivă şi
melodioasă. Şi ceva caracteristic pentru
adevăratul traducător – în anul aniversării lui el
a preferat, în loc să iasă pe avanscenă, să aducă
sub lumina proiectoarelor una dintre autoarele
lui preferate şi să o prezinte aşa cum ea într-
adevăr merită, şi cum el cu siguranţă ştie să o
facă. Felicitări pentru amîndoi! 

Ana Blandiana, Populată de cuvinte, selecţie şi
traducere de Ognean Stamboliev, Sofia, 2018.
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Codreanu Theodor – 01.04.1945Codreanu Theodor – 01.04.1945

Drăgan Jenică – 03.04.1949Drăgan Jenică – 03.04.1949

Corbu Daniel – 07.04.1956Corbu Daniel – 07.04.1956

Nichita Danilov – 07.04.1952Nichita Danilov – 07.04.1952

Cassian Maria Spiridon – 09.04.1950Cassian Maria Spiridon – 09.04.1950

Lazăr Elena – 10.04.1949Lazăr Elena – 10.04.1949

Panaitescu Val – 11.04.1924Panaitescu Val – 11.04.1924

Dragomirescu Daniel – 12.04. 1952Dragomirescu Daniel – 12.04. 1952

Moroșanu Tucu – 12.04.1954Moroșanu Tucu – 12.04.1954

Faifer Florin – 14.04.1943Faifer Florin – 14.04.1943

Faur Lia – 14.04.1970Faur Lia – 14.04.1970

Scorțanu Dumitru – 15.04.1957Scorțanu Dumitru – 15.04.1957

Mușat Aura – 15.04.1947Mușat Aura – 15.04.1947

Țicalo Ion – 16.04.1945Țicalo Ion – 16.04.1945

Balahur Paul -17.04.1953Balahur Paul -17.04.1953

Scărlătescu Doru – 18.04.1937Scărlătescu Doru – 18.04.1937

Diaconu Olga Alexandra – 19.04.1948Diaconu Olga Alexandra – 19.04.1948

Ciureanu Leonard – 20.04.1962Ciureanu Leonard – 20.04.1962

Chiprian Cristina – 25.04.1957Chiprian Cristina – 25.04.1957

Hușanu Constantin – 25.04.1929Hușanu Constantin – 25.04.1929

Andronic Lucreția – 25.04.1929Andronic Lucreția – 25.04.1929

Coșereanu Valentin – 26.04.1950Coșereanu Valentin – 26.04.1950

Steiciuc Elena Brândușa – 26.04.1955Steiciuc Elena Brândușa – 26.04.1955

Adi Cristi – 27.04.1954Adi Cristi – 27.04.1954

Petrușcă Dan – 27.04.1954Petrușcă Dan – 27.04.1954
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Cartea Poeme cu înger de Horia Gârbea, apărută
la Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2018, este o carte cu
adevărat surprinzătoare. Prin nivelul spiritual aparte
al meditaţiei poetice, prin apetitul autorului pentru
melodicitate, prin limpezimea clasicizantă a poeziei.

Îngerul lui Horia Gârbea aminteşte de daimonul
lui Nichita Stănescu, deşi aici avem o trimitere mai
directă la universul spiritual creştin tradiţional, fie şi
prin simpla evocare a îngerului.

Accentul pus de autor asupra acestui concept, de
„înger”, accent evidenţiat şi prin titlul volumului,
Poeme cu înger, impune decodificarea mesajului
purtat de el. 

Mai întîi, îngerul este introdus în poezie ca
aparţinînd lumii visului. Dar definirea visului este
echivocă, decodificarea oscilînd între visare şi viaţa
ca vis:  „În visul acesta/ doar îngerul meu/ şi spaimele
adunate/ fac ei singuri o lume”; „dar visul ciudat e
făcut / doar din culori vagi / nu are cuvinte/ voi muri
sau mă voi trezi/ cum n-aş mai fi vrut/ şi desigur/ n-
o să-l ţin minte”.

Încercarea de definire a îngerului e destul de
anevoioasă. Atributele lui doar prin comparaţie pot fi
raportate la ceea ce numim „lumea reală”: „îngerul
meu/ nu e făcut din lumină/ cînd e departe/ e o
oglindă strălucitoare/ ca apa morţilor/ pe drumurile
verii/ cînd e aproape/ este rece/ ca o torţă sculptată/ în
gheaţă” (visul uitat). E de reţinut lumina, strălucirea,
deci semne ale unei apartenenţe superioare, care însă
nu permit prea multă apropiere, căci primesc
conotaţii opuse celor aşteptate: strălucirea este „ca
apa morţilor”, torţa este „sculptată în gheaţă”.
Trimiterea la altă lume, cea în care curge „apa
morţilor”, este directă.

Dar, dacă aparţine altei lumi, care ar fi sensul
arătării sale? Poetul, om al cuvintelor, aşteaptă,
desigur, să i se vorbească, dar, spune el, „îngerul
meu/ nu mi-a vorbit niciodată”. Cum, însă, astfel
îngerul nu şi-ar justifica existenţa, poetul continuă:

„dar poate că îmi vorbeşte/ şi eu nu-l aud/ poate îmi
dă sfaturi/ ori mă ceartă îngrozitor/ îmi anunţă
pericole/ pe care nu le pot ocoli/ pentru că nu am/
auzul potrivit pentru/ vorbele sale”.

Avem aici o meditaţie asupra faptului că omul,
coborît adînc în teluric, şi-a pierdut capacitatea de a
descifra mesajele divine. Aceasta e cu atît mai tragic
pentru poet, care din antichitate era considerat un
mesager al cerului, un transmiţător al mesajelor
divine. Poetul poartă, vag, conştiinţa acestei relaţii:
„uneori cred/ că l-am auzit cîndva/ şi mi-am pierdut
deodată/ simţul acesta/ prin care glasul său/ ajungea
la mine/ uneori cred/ că l-am auzit cîndva/ şi mi-am
pierdut/ memoria în care/ păstram vorbele lui de
argint”, relaţie pe care o simte încă posibilă: „iar cel
mai teamă/ îmi este de secunda/ cînd voi începe din
nou/ să-l aud” (nu mai aud). 

Comunicarea, chiar dacă se realizează uneori,
necesită receptori speciali pentru decodificarea
mesajelor: „sînt singur pe terasă/ şi deodată un înger/
se opreşte în faţa mea [...]// ascunde în palmă / un
bilet pe care/ mi-l dă / apoi pleacă/ fără să aştepte
răspuns [...] // iar pe hîrtia aceea / nu scrie nimic/ doar
numele meu/ nimic altceva/ adică de-a dreptul /
nimic” (biletul). 

Şi totuşi, ce multe posibilităţi de decodificare a
unui astfel de mesaj se deschid! Îngerul, divinul, îl
învesteşte cu numele său; căci fiinţarea în lume se
face prin nume. Şi, pentru că tot există deschiderea
către domeniul religios, putem aminti că, de
exemplu, la slujbele de iertare a păcatelor, la maslu,
omul este identificat cu numele său: prin numele său
este binecuvîntat cu iertarea de păcate. Dar nu numai
în acest caz. În orice relaţie cu divinul, mijlocită de
biserică, omul este identificat cu numele său. Mai
mult, chiar şi după moarte, la slujbele de pomeniri,
pentru odihna sufletelor, „fiecare după numele său”
este pomenit. 

Şi nici nu este necesar să ne cantonăm în
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domeniul teologic. Întreaga societate este o ordonare
şi o ierarhizare de nume. Cu ecouri fireşti în istorie. 

Deci, prin învestirea cu numele său, poetul a fost
învestit cu sine însuşi. I s-a dat astfel cel mai mare
dar.

Însă finalul poeziei („doar numele meu/ nimic
altceva/ adică de-a dreptul/ nimic”) poate trimite şi la
meditaţia asupra scurtei treceri pe pămînt a omului, a
nimicniciei omului în raport cu universul, asupra
motivului vanitas vanitatum. De altfel, poetul revine
asupra acestui motiv, vanitas vanitatum, şi în alte
poezii: „anticariatul din colţ/ unde cărţile mele/ şi ale
tale/ s-au îngălbenit demult/ sub pulberea parfumată/
a cuvintelor noastre”. Pînă şi cuvintele, cele care pot
să creeze şi să distrugă lumi, devin pulbere, în
viziunea poetului. Mai mult chiar, în această poezie,
(cîteva întrebări), acest motiv este corelat cu motivul
memento mori: „cum/ tu eşti moartea mea”, deşi
poetul încearcă să se raporteze la ea cu seninătatea
mioritică, chiar cu umor, amintind printr-un dialog
imaginar de lupul din atît de cunoscuta poveste a lui
Ion Creangă: „şi de ce eşti atît de/ frumoasă de ce/ ai
ochii atît/ de strălucitori/ şi de umezi de ce/ buzele
tale/ sclipesc în întuneric”.

Raportarea la înger, o raportare metonimică la
divin, devine chinuitoare, amintind atît de
cunoscutele cuvinte ale lui Arghezi: „Vreau să te
pipăi şi să urlu: „Este!”. Astfel, Horia Gârbea spune:
„aş vrea să ştiu dacă/ a făcut întîmplarea/ să fie aici
chiar acum/ şi să-i simt răsuflarea // măcar boarea lui
de parfum/ să tremure puţin/ flacăra lumînării/ să se
mişte perdeaua/ ca din senin/ să se tulbure culorile
înserării”. Şi totuşi conştiinţa divinului, a prezenţei
divinului, nu este anulată de această lipsă a dovezilor:
„ştiu că e aici şi cînd dorm/ dar nici măcar în vis nu
se-arată/ îi văd totuşi bine aripa rece/ şi îi simt
privirea catifelată // cum de le simt mereu / fără nicio
dovadă/ şi cînd trei sferturi din ce sînt eu/ nu crede-n
el şi nu vrea să creadă” (din somn).

De asemenea, poetul are conştiinţa faptului că e o
parte infimă din divin, reprezentat metonimic de
înger. „secunda acestui vis/ este cea mai/ lungă
secundă a lumii// în ea îngerul meu/ îmi povesteşte
viaţa lui/ nesfîrşită/ în care eu/ sînt doar secunda care-
a trecut” (rondul de noapte). Deci omul, lumea ca
emanaţie divină, se impune ca motivul principal al
cărţii.

Şi, pentru că Horia Gârbea scrie Poeme cu înger,
iar în filozofia creştină iubirea este fundamentală,

(conform mesajului esenţial din „Epistola I către
Corinteni a Sfîntului Apostol Pavel”, care a fost în
mod fericit retransmis de Marin Preda în romanul
„Cel mai iubit dintre pămînteni”: „Unde dragoste nu
e, nimic nu e”), cartea cuprinde şi o frumoasă poezie
de dragoste: „aş vrea/ să te ţin în braţe cînd dormi/ ca
să văd/ toate visele tale/ ca pe nişte filme muzicale//
nu m-aş plictisi niciodată/ cînd s-ar mai repeta/ aş
învăţa/ toate replicile/ şi toate cîntecele pe dinafară//
fiecare bătaie de inimă/ de-a ta/ o să fie o nouă
secvenţă/ le voi şti în curînd/ atît de bine/ încît o să
pot/ sări în visele tale/ ca să joc cîte un rol// o să joc
foarte bine/ cu tot talentul/ ca să merit aplauzele/
ritmice ale pulsului tău/ şi toţi îngerii tăi se vor/
aduna  să mă vadă/ şi să-mi dea premii/ la toate
galele// cînd o să mor/ îmi vor face o stea/ pe aleea
vedetelor/ vei călca pe ea/ şi eu o să simt pasul tău/ ca
pe încă/ o bătaie de inimă” (o stea pe alee).

Superior umanului, îngerul devine un etalon ideal
pe o scară valorizatoare, astfel că suprema lumină cu
care ar putea aureola chipul iubitei ar fi să o compare
cu un înger: „să te compar cu o/ dimineaţă de
primăvară/ cu un înger/ care mă conduce către
paradis” (ce-ar fi să scriu).

Prezenţa îngerului (element metonimic pentru
divin) este ubicuă. În toate se simte prezenţa lui,
pentru că toate sînt creaţii divine. Nu este vorba de
panteism, ci de prezenţa divinului în creaţie. Astfel,
„parfumul” este un emoţionant psalm, un imn
închinat creaţiei, către care se revarsă iubirea
nemăsurată a poetului. Totul este sfînt, întrucît totul
este parte din divin, totul are „parfum de înger”:
„lumînarea nu miroase a seu / ci frumos ca îngerul
meu // şi marea nu miroase a sare/ ci a îngerul meu
cînd apare// pădurea în zori sau spre seară/ dă miasme
de înger ce zboară// şi fumul maşinilor pe şosea/ are
parfum de înger care plutea”. Este semnificativ faptul
că Horia Gârbea îşi începe acest adevărat psalm cu
imaginea lumînării, care din moment ce are miros
este subînţeleasă ca aprinsă, lumînarea fiind un
element important în recuzita creştină. În toată
această manifestare a divinului, această lume cu
„parfum de înger”, doar el însuşi (din nou avem o
metonimie, el reprezentînd o parte din uman şi astfel
avem o trimitere la  uman în general), este căzut din
divin: „numai eu cît de bine spălat/ îmi miros a iad şi-
a păcat”. 

Această decădere din divin naşte chiar, în
adevărat spirit creştin, nevoia de penitenţă: „m-aş
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culca pe pavaj - n-ar fi greu -/ să mă calce oricine ar
trece/ şi să-mi închipui că e îngerul meu/ a revenit şi
n-o să mai plece”.

Asta deşi poetul are sentimentul că eforturile sale
de accedere la divin nu rămîn fără ecou, care trebuie,
totuşi, decodificat: „dar la privirea mea/ îngerul meu
lasă/ două lacrimi/ să-i coboare pe faţă/ şi îmi spune/
acestea nu sînt/ două lacrimi/ pentru că aşa cum ştii/
îngerii nu cunosc/ plînsul” (două lacrimi). Iar
decodificarea poate fi ambiguă: „de ce am mai
primit/ încă o zi/ îl întreb pe îngerul meu/ e o răsplată/
sau o pedeapsă pentru/ păcatul făptuit tot mereu” (un
gînd dimineaţa).

Sentimentul micimii sale în raport cu divinul îi
năruie încrederea nu numai în viaţa sa, ci şi în creaţia
sa, în cărţile sale. „nu mă cînta zeiţă pe mine/ ci
şterge-mi numele/ din toate arhivele de pe / toate
pietrele chiar dacă/ literele care-l alcătuiesc/ sînt
scrise în cuvinte diferite/ arde-mi cărţile/ una să nu
mai rămînă/ rupe foile pe care alţii/ în cărţile lor
păcătoase / au scris despre mine/ fă un foc uriaş/ cu
toate cuvintele mele” (invocaţie). 

Tăgada la Horia Gârbea este direcţionată asupra
propriei persoane, deşi e o parte, şi ea, din divin.
Interesantă este trimiterea la antica invocaţie a lui
Homer, subliniată chiar prin titlul poeziei,
„invocaţie”, („Cîntă, zeiţă, mînia ce-aprinse pe-Ahil-
peleianul”), deşi invocaţia este folosită de poetul
nostru „à rebours”, pe dos: „nu mă cînta zeiţă pe
mine” . Comparaţia cu „Ahil-Peleianul” rămîne în
subtext, subliniind prin negare prăbuşirea unei fru-
moase imagini despre sine, la construirea căreia au
contribuit şi cărţile, şi cuvintele, acum tăgăduite. 

Viaţa ca joc, (jocul cu cartea)  nu există decît,
eventual, ca etapă preliminară, căci jocul nu are
niciun sens în absenţa divinului. Din cărţile sale de
joc omul-poet găseşte potrivit să construiască „două
catedrale”, acţiune semnificativă, ca o rugăciune de
depăşire a umanului. Care nici ea nu este suficientă,
fără binecuvîntarea divină, atotputernică: „şi în
amîndouă/ am chemat îngerul să le/ binecuvînteze cu
mîinile lui/ încît pereţii lor// din carton lucios/ să se
facă ziduri/ de nedărîmat/ şi turnurile lor efemere/ să
devină turle pînă la cer”. Titlul (jocul cu cartea)
conţine o ambiguitate semnificativă: el, scriitorul,
care îşi construieşte lumea sa din cărţi, ar trebui, ca
odinioară din cărţile de joc, să construiască din aceste
cărţi catedrale şi să le supună binecuvîntării divine.
Pentru că niciun joc nu e joc în sine şi niciun drum nu

e drum în sine, toate ar trebui să ducă spre divin.
Comparativ cu raportul atît clar, de firesc, dintre

om şi divin, lumea profană îi pare înecată în absurd,
sentiment transmis prin tablouri ludic-absurde, ca în
pădurea, sau macabru-absurde, ca în în grădină.

Cartea se încheie cu un capitol de Spovedanii,
care nuanţează tabloul păcatelor în lumea în care
hotarul dintre bine şi rău este neclar. Se ştie că în
creştinism, prin spovedanie, omul cu conştiinţa
păcatului, mărturisindu-l, este iertat prin intermediul
preotului învestit cu har, şi astfel curăţat de păcat
poate primi binecuvîntarea divină. Spovedaniile
cărţii sînt zece, amintind de cele zece porunci, care
însă nu sînt toate avute în vedere, păcatele supuse
spovedaniei fiind, cu nuanţări: omuciderea, adulterul,
hoţia, minciuna, invidia, jocul de noroc.

Rămînînd la prisma teologică a abordării poetice,
interesant este faptul că poetul, care are convingerea
consubstanţialităţii cu divinul, se afirmă ca învestit
cu harul necesar pentru a săvîrşi el însuşi taina
spovedaniei. Mai mult, orgoliul  acestei
consubstanţialităţi îi trezeşte accente luciferice,
încălcînd două din cele mai importante porunci ale
decalogului, prin imaginea finală, aceea că la
spovedania lui se prezintă, poetic, însuşi Dumnezeu,
pentru a fi spovedit : „A venit la mine un bărbat care
m-a întrebat dacă poate avea încredere că nu voi
dezvălui nimănui ceea ce îmi va spune la spovedanie.
I-am zis că poate avea toată încrederea. Taina
spovedaniei e pentru mine ceva sfînt. [...] Problema,
fiule, este că eu sînt Dumnezeu”.

În felul acesta, întregul volum, care începe prin a
se constitui drept o suită de psalmi, devine o
construcţie care, dovedind consubstanţialitatea cu
divinul a omului în general, a omului-creator în
special, îi justifică orgoliul şi îl aşează nu numai pe o
treaptă deasupra păcatului, dar şi pe un plan cel puţin
egal cu Dumnezeu. Iar întregul demers poetic pînă în
acest punct a fost doar o tatonare şi o verificare a
consubstanţialităţii poetului cu divinul, chiar dacă
sub ispita păcatului şi sub umbra îndoielii.

Un interesant demers poetic, care îi revalorizează
poetului creaţia şi îl reinvesteşte, apoteotic, cu
puterea creatoare a cuvîntului.
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Iuliana Lungu debutează cu o carte 260 de pagini –
KOMMOS. Procesiune pentru histerectomie, Editura
frACTalia, 2018 –, creînd din capul locului impresia că
adună între copertele cenuşii ale cărţii toată creaţia sa, o
antologie de texte scrise între luciditatea dicteului
automat şi logica discursului direct. Asta la prima
vedere, că în fond cartea în sine este o construcţie pe
cinci paliere, cu o arhitectură bine gîndită, dar cu foarte
multe camere, care seamănă mult prea mult între ele. 

Un captatio benevolentiae te indroduce într-o stare
ciudată şi densă, un fel de boală a lumii din care, fugind
din ea, mai tare te afunzi în ea. Aşa cum ar fi celebra
plajă din  Creta, în care te pierzi şi uiţi că exişti. Astfel
parterul, palierul zero al cărţii, intitulat Poemul înainte,
îţi oferă un soi de confort incomod, cu o privelişte în
sinea poetei, dar prin tehnica PR-ului, care îţi oferă
soluţia de accesare a spaţiului, nu virtual, ci real: „dacă
aveţi probleme cu/ vizualizarea macestui poem,/ click
aici pentu.// (a network of fine threads/ constructted by
a spider/ from luid/ secreted by its spinnerets,/ used to
catch its prey)// versiunea web/ intensitatea trăirilor
mele,/ apărare de: viaţă,/ autentic,/ adevăr,/ ură de sine./
devorată şi vomitată/ m-am simţit mereu,/ îndopată de/
idei nedigerate.// cu greaţă continuă/ refuz
pseudoaprecierea/ maniacală,/ melancolică,/ „loveles”,/
edit-/ Corul mi-a zis./ Am văzut. Şi?/ Am să-ţi spun cu
francheţe/ părerea mea. Marea problemă este:/ aşa cum
arată,/ corpul tău/ lucrat cu Antigona/ (înţeleg), nu  e în/
cea mai bună formă” (debut, p. 11) Şi mai departe, în
acelaşi text, înşiruirea unei structuri a interiorului din
care trebuie extirpat chiar compartimentul creativ, prin
intervenţia chirurgicală anunţată chiar din titlul cărţii –
histerectomie. Corpul este, în fond, clădirea prin care
poeta colătoreşte întru cunoaştere sau convingerile deja
formate. Ca pînă la urmă „Înţelegerea mea cu/
rezistenţa poetică/ a fost.” în realitate o ajungere la
acelaşi scop cu „edit-Corul”, adică „corpul tău” care
„nu e public –/ abil în această formă feminină,
conţinînd: / nu puţine pasaje despre:/ uter,/ vagin,/ şi
alte organe,/ retorism gratuit,/ scurs inutil/ /pe pagini

mai mult albe/ sîngele pierdut/ împărţit în
secvenţe arbitrare” (p. 14). Pare astfel anunţată o
ars poetica, în care poeta se afundă ca în propriul
corp din care trebuie eliminate toate inutilităţile,
pentru a rămîne un schelet pe care să poată
construi altceva. 

Chiar de la început este expus un principiu al
feminismului, la modă în ultima vreme. „…edit-
/ Corul nu mai ia de/ mult în seamă textele lor/ de
întîmpinare a femeii/ în literatură”. Reacţie astfel
la un soi de misoginism în contrapondere cu
androginismul tutelar, violent şi vulgar.
Expunerea de motive se face pe pereţii pe care
graffiti-urile sunt tablele pe care ochii trebuie să
le descifreze. Şi aflăm astfel, într-o concluzie că „tu –
prima mea carte/ vei vorbi despre:// groaza de tot ce m-
aşteaptă” (p. 17).

Concepută ca un  poem de factură antic-modernă,
din tipologia cărţilor alambicate ale lui T.S. Eliot sau
Ezra Pound, cartea Iulianei Lungu se anunţă una cu
reale dificultăţi la lectură. Cele cinci secţiuni ale cărţii
nu fac decît să despartă sau să facă respirabilă lectura,
să dea o gură de aer cititorului purtat fără oprire printr-
un discurs ambiguu, incongruent, chiar dacă potrivirea
celor expuse cu stările sufleteşti ale autoarei se vrea
evidentă. Pînă la urmă congruenţa pe care poeta şi-o
doreşte este explicată prin melancoliile din cel de al
doilea palier al cărţii, în care melancolia în sine nu este
definită ca boală, ci sugerată ca efect psihologic al
tarelor trupului împotriva sufletului, iscat din
convingeri ale genezei şi evidenţei întregului corp, nu
ca un complex, ci ca o ireparabilă înfăţişare: „sunt sora
mai închisă la/ culoare, la naştere/ mama mi-a spus: /
erai neagră,/ slabă/ şi urîtă de/ mă-ta// mare./ îi era
ruşine/ cu tine. ne-a  zis:/ ce-aţi mai făcut-o şi/ p-asta?”
(I too, p. 21). (Poemul, după mărturisirile poetei din
Note, citează titlul  poemului cu acelaşi titlu, scris de
Langston Hughes, publicat în 1926.) Şi de aici ideea
extirpării locului în care creaţia divină îşi poate duce
mai departe trupul, dintr-un trup într-altul. Starea
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poetică este existentă aici, iar poezia capătă o expresie
ce atinge cote importante de lirism, chiar dacă
asperităţile stilistice, sincoparea textului, rezilierea
tropilor în folosul unor substituiri stilistice sunt parte a
tehnicilor deţinute de poetă şi bine aplicate discursului.

Formulele au mai fost practicate oarecum de poete
ce vin din sfera medicinii, cum ar fi Ionelia Cristea, sau,
în ce priveşte construcţia amplă, arhitectura de poem de
structură antică, aşa cum am văzut la Crista Bilciu, care
vine din mediul artistic, din teatru, care poate fi
considerată, între debutanţii ultimilor valuri, cea mai
împlintă din acest punct de vedere. Iuliana Lungu, în
schimb, are o încărcătură dramatică mult mai evidentă,
chiar dacă nesusţinută coerent pe distanţa unei cărţi
stufoase, deşi dense şi gîndită la foc continuu.

Secţiunea care dă structura de poem antic, în care
apare Corul şi o serie de personaje, uneşle colective,
simbolice, constituie secţiunea a treia a cărţii, enunţată
parţial şi în titlu – KOMMOS (probabil după celebra
plajă din Creta –, un soi de piesă de teatru în care
replicile curg din versuri ne-explicite, dar încorporate
unui discurs coerent doar în  aparenţă, fiind fie
didascalii, fie replici în sine: „Corul:  // pentru/
supravieţuire,/ fără/ blamare!// Oamenii:// ţi-e frică/ să
te vezi/ în oglindă,// ţi-e frică?// spune femeie,/ cum/
simţi maternitatea?// să numeşti/ organele genitale,/ să
vorbeşti// ţi-e ruşine?// Femeile:// simt Cum/corpul mi-
E/ atacat din toate direcţiile,// interior exterior/ tot aia
E.” (actul I, p. 63). Cele trei acte ale acestei piese de
teatru se petrec pe o scenă, care, în viziunea poetei,
sugerată şi de sintagma definitorie din titlu, nu poate fi
decît masa de operaţie. Aici se petrec toate scenele care
duc, de la starea de aşteptare la ce de revoltă, la o
finalitate în care personajul principal este extirpat, scos
din trup şi instalat în locul gol, din suflet, într-o
perspectivă ce nu mai deschide nimic. Nu asta însă
interesează aici, într-o carte de poezie, ci poezia în sine,
care cîştigă prin limbajul nou adus de textul în sine. Aici
este, în fond, noutatea pe care Iuliana Lungu o aduce în
poezia ultimului val, în care aglomerările de locuri
comune respingeau lectorul sau îl determinau să
constate o stagnare a constanţei poeziei noi. Or Iuliana
Lungu tocmai asta face, fuge de acest loc comun, fuge
de modele, deşi, cum am spus, modelele pe care ea le
are în  vedere sunt topite şi modelate după structura ei,
după stilul ei, inconfundabil, deşi greu de digerat de o
lectură normală. În fond această carte masivă putea fi
împărţită în  cel puţin trei cărţi, fie chiar şi un triptic
poetic, pe o stare şi o temă mai puţin abordată pînă
acum, deşi, pe ici şi colo biografismul ar dori să o aşeze

într-un  noian de nume, strategie poetică la modă,
lesnicioasă, dar în care te poţi pierde în facilităţi. La
Iuliana Lungu nimic nu este facil. Totul este o esenţă pe
care ştie să o aşeze într-un aluat imens, din care iese o
pîine foarte gustoasă, cu seminţe, ceva bun de consum,
bio. 

În acest discurs dramatic în trei acte, amintirea
„morţii lui Dumnezeu” şi a lui Nietzsche, care este
confundat cu un star rock, ne împinge oarecum  într-un
livresc ne-epatant, aşa cum mai vedem la unii debutanţi
care doresc să impresioneze prin acest cumul de
cunoştinţe. Poezia culturalizantă, de efect de cerc, nu
face casă bună cu ceea ce ne propune în cartea ei de
debut Iuliana Lungu. De altfel notele de la final, în care
poeta se simte obligată să dea cîteva explicaşi, în
privinţa unor poeme sau a unor pasaje evidenţiate cu alt
corp de literă, pot fi argumente în ceea ce poate însemna
modalitatea abordărilor poetice şi, evident, o conştiinţă
peste care un poet care se ia în serios nu poate trece. 

Efectul de jurnal se poate vedea şi în ultimele două
secţiuni ale cărţii – Akedia şi Odă –, cu acelaşi
intertextualism sau tehnică asumată a colajului. Lihtisul
din Akedia transpare din stări de evidentă tristeţe, de
apăsare şi de ne-ieşire din lene, nu din lenea textului, ci
din lenea trupului care face sufletul negru şi de
nepătruns, chiar dacă „confuzia/ nu e tristeţe” sau pe
„omul care suferă nu-l poţi privi”, cum vrea poetă să ni-
l aducă în text pe Mircea Eliade. Este privită într-un
text „depravarea” ca „suferinţă”, ori reamintită
Hiroşima ca dragoste posibilă şi acum, după evidentele
suferinţe. Epistolarul este o înşiruire de versuri de timp
sentinţă, din care se pot trage evidente învăţăminte, deşi
nu acesta este scopul poetei: „violul e trăit/în/ noapte/
fie că e// zi” (p. 176), „m-am gîndit/ la forma noastră/
de-mpietrire,// poate fi/ un  fel/ de-a ne păstra/ separaţi”
(p. 177). Iar în O-dă privirii tatălui, miza este dusă la
demitizarea celebrului paternal, cu o expunere vădită a
unui feminism in situ: „poetele/ dau/ autografe// pe
genunchi./ bărbaţii/ fotografiază/ suflete/ fără taţi,//
fetiţele/ rămîn/ pe// vine/ fără/ imagine// corporală./
poezia/ feminină// este corpul/ UrgentDelicat// strigă:/
te-am dorit/ întotdeauna// pentru poezia/ de-a doua//
Zi/iubitule:/ corpul// tău, Femeie,/ există// doar/ în
mintea mea/ de bărbat” (p. 233-234).

O carte ciudată, cu indefinită consistenţă, pe o
structură ce va crea suficiente căi de abordare, fie a
limbajului evident, fie a poeziei ce trebuie scoasă la
iveală nu din sterilul textelor, ci din prea-multul  dozat
în teste de o remarcabilă valoare literară.
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În eseul filosofic Archaeus, de o inepuizabilă
fecunditate a gîndirii, Eminescu a surprins
solidaritatea ontologică dintre filosofie şi artă, dintre
arheu şi poveste: „S-ascultăm poveştile, căci ele cel
puţin ne fac să trăim şi-n viaţa altor oameni, să ne
amestecăm visurile noastre cu ale lor… În ele trăieşte
Archaeus… // Poate că povestea este partea cea mai
frumoasă a vieţii omeneşti. Cu poveşti ne legănă
lumea, cu poveşti ne adoarme. Ne trezim şi murim cu
ele…”1. Şi să nu uităm că Archaeus, în gîndirea
eminesciană, este singura realitate pe lume, marea
enigmă a Fiinţei. Iată de ce conceptul poetului nostru
transcende toate conotaţiile din istoria cuvîntului
arheu, de la Platon pînă la Jan Baptista van Helmont
şi Dimitrie Cantemir.

Remarc, cu bucurie, că profunda relaţie dintre
existenţă şi poveste a devenit axa hermeneutică a
unuia dintre cei mai pătrunzători filosofi
contemporani, ieşeanul Ştefan Afloroaei, în cea mai
recentă carte a domniei sale: Fabula existenţială. Cu
privire la distanţa dintre a trăi şi a exista şi alte
eseuri (Iaşi, Editura Polirom, 2018). Altfel spus,
fabula existenţială este chiar povestea lumii (fabula
mundi), ca în adîncurile celebrei O mie şi una de
nopţi, invocată, bunăoară, de André Scrima2 într-o
memorabilă interpretare a ciudatei Poveste cu ţigani
a vasluianului exilat la Paris, L.M. Arcade (1921-
2001). Eseurile din Fabula existenţială pornesc, mai
toate, de la situaţii identificate în opere majore ale
filosofiei, literaturii şi artei, înţelesurile ontologice
coagulîndu-se într-o operă coerentă pe tema anunţată
în titlu: „Scrise în aceşti ani, paginile de faţă iau cel
mai adesea forma unor eseuri, chiar dacă e sesizabilă,
pe alocuri, o intenţie puţin mai pretenţioasă” (Cuvînt-
înainte, p. 7). Tocmai aceasta este „intenţia puţin mai
pretenţioasă”, care îi reuşeşte cu asupra de măsură, ca
să folosesc o sintagmă dragă aceluiaşi Eminescu, de
la care am pornit. Unele personalităţi sînt numite
chiar în Cuvînt-înainte: Nietzsche, Tolstoi, Borges,

Eliade, Kawabata, altele pot fi identificate de cititor,
la începutul fiecărui eseu: de la Schopenhauer,
Vincent Van Gogh şi Dostoievski, pînă la Eminescu,
José Saramago, Milan Kundera şi Tzvetan Todorov.

Sensul cuvîntului fabula nu este, desigur, cel
clasic, restrîns la o povestire încheiată cu o morală, ci
porneşte din nevoia resimţită de Iisus de a se adresa
discipolilor prin oglindă, ca-n ghicitură, vorbindu-le
în parabole, aceştia nefiind încă ieşiţi din „copilărie”
spre a sta cu Adevărul faţă către faţă. Nu întîmplător,
într-o notă de subsol din Cuvînt înainte, Ştefan
Afloroaei invocă şi cartea lui Andrei Pleşu,
Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste (2012).
Poveste chiar în sensul arheului eminescian.
Adevărul este insuportabil pentru cei nematurizaţi,
cruzimea lui fiind evidenţiată, pancronic, atît de
Nietzsche (de la care d-l Afloraoei îşi începe arguţia),
cît şi de Eminescu: „Cel mai mare păcat al oamenilor
e frica, spaima de-a privi în faţă, ş-a recunoaşte
adevărul. El e crud acest adevăr – dar numai el
foloseşte”3. Şi Nietzsche: „Noi cu toţii sîntem
înspăimîntaţi de adevăr…” Aşa îşi începe fabula
existenţială Shakespeare în Hamlet, în tălmăcirea lui
Nietzsche, cel din Naşterea tragediei şi din alte texte.

Hamlet este una dintre primele cinci capodopere
ale răzbunării din literatura universală, alături de
Iliada, Don Quijote, Contele de Monte-Cristo, la care
D.R. Popescu4 adaugă, în cel mai fericit chip posibil,
Mioriţa, care e altceva decît Baltagul lui Sadoveanu.
Fireşte, hermeneuţii ar trebui să ajungă la concluzia
că, înaintea tuturora, stă ca enigmă ne’splicată, vorba
lui Eminescu, Biblia. Aceasta le cutremură pe toate
celelalte capodopere, cu sutele, cîte-or fi existînd în
Bibliotheca mundi. Şi le pune capăt. Shakespeare
pare să simtă, în chipul cel mai dramatic, fiorul
(mysterium tremendum et fascinans) al răzbunării a
cărei sursă este ceea ce Vasile Dem. Zamfirescu a
numit nedreptate ontică, schimbînd axa filosofării lui
Constantin Noica şi a epigonilor de la Păltiniş.
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Această reorientare hermeneutică o descoperă Ştefan
Afloroaei prin Nietzsche, protestînd împotriva
exegezei tradiţionale a subordonării comporta-
mentului hamletian prin grila răzbunării clasice,
întemeiate, conceptual, de lex talionis. Paradigma
tuturor faptelor de răzbunare din istoria omenirii a
demontat-o, în chip genial, René Girard, în cărţile
sale. La modul literar, capodoperele absolute ale
răzbunării sînt Iliada (pentru era precreştină) şi
Contele de Monte-Cristo (pentru cea creştină, căci
răzbunarea lui Edmond Dantès germinează prin
„crucificarea” Abatelui Faria, supus nedreptăţii
ontice, ca şi viitorul Conte). Erezia concepută de
Alexandre Dumas, tatăl, are ca instrument al
răzbunării comoara mitică. Or, de aici începe
ambiguitatea: cine este stăpînul comorii, Dumnezeu
sau diavolul?

Ce se întîmplă însă cu Hamlet? Prinţul se trezeşte
în faţa oribilei cruzimi a adevărului morţii tatălui său,
cu toate urmările din regat şi din familie. Dacă ar fi
urmat reţeta clasică a crizei sacrificiale (cum o
numeşte Girard), Hamlet n-ar fi ezitat o clipă să
uzeze de lex talionis. Însă, observă Ştefan Afloroaei,
pe urmele lui Nietzsche, „Imediat ce află de moartea
tatălui său, Hamlet e atins de o ciudată indecizie. Pare
să fi pierdut orice putere a voinţei. Nu caută să
acţioneze, spre a restabili, de pildă, legea în vechiul
regat şi a relua tronul din mîinile uzurpatorului. Ştie
bine ce s-a întîmplat, mai bine decît ceilalţi. Doar că
în locul acţiunii vin mai curînd întrebările, însoţite
mereu de îndoială şi, la un moment dat, de o aparentă
nebunie” (p. 16). Iar cea mai grea întrebare este
celebra A fi sau a nu fi? Întrebare care-l va bîntui şi
pe Eminescu: „A fi? Nebunie şi tristă şi goală;/
Urechea te minte şi ochiul te-nşală;/ Ce-un secol ne
zice ceilalţi o deszic./ Decît un vis sarbăd, mai bine
nimic (Mortua est!, 1871). Să se observe, şi aceasta
pare să fie marea diferenţă, că Eminescu nu
reacţionează la o crimă, ci la nedreptatea ontică, a
morţii iubitei. Dar nu cumva tot de acolo îşi are
izvorul şi indecizia lui Hamlet? Prinţul se situează
între „soluţia” lui Iisus, aceea a iubirii/iertării, şi cea
a „răzbunării”. De aici dramatismul existenţial, între
două antiteze insolubile. Prinţul îşi frînează iubirea
pentru Ofelia şi, deopotrivă, răzbunarea talionică. E
ca şi cum s-ar afla între Scylla şi Charibda.
Deopotrivă, Hamlet refuză schema de tip hegelian a
„împăcării” antitezelor prin sinteză („un miros
hegelian respingător”, care ameninţă fabula) şi care

ar deturna-o „în dramă ieftină” (p. 22). În acelaşi sens
trebuie interpretat şi antihegelianismul lui Eminescu.
Atitudinea lui Hamlet transcende conceptele, fiindcă
„viaţa nu are nevoie de o idee care să o justifice. Nici
de o dramă care să o răscumpere” (ibidem).
Interpretarea lui Nietzsche nu e nici în spiritul
filosofilor pesimişti ai vremii, germanul
considerîndu-se, în schimb, „primul filosof tragic”.
În mod eronat s-a vorbit atîta şi despre „pesimismul”
lui Eminescu, autorul Rugăciunii unui dac fiind,
deopotrivă, un poet şi un filosof tragic.

Refuzînd opţiunea pentru una dintre antiteze,
observă Ştefan Afloroaei împreună cu Nietzsche,
Hamlet nu se lasă nici „sintetizat” de acestea, nici
strivit între ele, ci găseşte o cale de izbăvire în artă:
„Doar că, faţă de cei care se predau iluziei comune şi
voinţei de negaţie, cu Hamlet se întîmplă altfel. Într-
o lume unde se confruntă voinţe reactive, supuse,
Hamlet devine o voinţă afirmativă. Îndoiala iniţială
lasă locul clarviziunii, iar indecizia, dorinţei de
refacere dramaturgică a lumii sale. Exact cum se
întîmplă în Cursa de şoareci, piesa regizată de el
însuşi” (p. 24). Înscenarea repetă povestea, devine
fabula mundi: „întreaga lume a vieţii şi a morţii” (p.
26). Nici un argument formulat în vorbe, vorbe,
vorbe nu ar fi fost în stare să-i cutremure pe Claudius,
Gertruda şi pe ceilalţi. Spre deosebire de Platon,
Hamlet consideră mai puternică, mai adevărată
povestea decît Ideea, fiind mai aproape de Aristotel,
care afirma superioritatea poeziei faţă de istoria
factuală. Nu alta este semnificaţia solidarităţii
eminesciene dintre arheu/adevăr şi poveste.
Paradoxul lui Nietzsche, antiplatonician, vine de
acolo că voinţa de aparenţă, ca putere de creaţie, este
„mai originară, mai «metafizică» decît voinţa de
realitate” (Voinţa de putere). În anticamera
supraomului, Nietzsche aşază trei forme de existenţă,
de individualitate generatoare de sens al vieţii:
filosoful, sfîntul şi artistul, singurii care-şi sînt
artizanii propriului destin, făcînd „din viaţa lor operă
de artă, o lucrare desăvîrşită” (p. 28). Ştefan
Afloroaei atrage atenţia că sintagma sens al vieţii
apare pentru prima oară în cultura europeană, la
1875, într-un fragment nietzschean, rămas multă
vreme necunoscut (p. 32). Dar oare nu Eminescu
introduce cuvîntul sens, în profundă accepţie
existenţială, într-un text public, la 1871: „Au e sens
în lume? Tu chip zîmbitor,/ Trăit-ai anume ca astfel
să mori?/ De e sens într-asta, e-ntors şi a tĕu5,/ Pe
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palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu” (Mortua est!).
Ceea ce este tulburător vine de acolo că şi

Eminescu identifică o triadă de individualităţi care
însă implică o imitatio Christi, iar nu un ideal de artă:
„Martirul, eroul şi înţeleptul sînt numai trei forme ale
aceleiaşi substanţe: adevărul. Dar un erou cît mărginit
în privinţa inteligenţei, dar un martir ignorant, dar un
înţelept şi puţin viteaz – cîteşitrei cunosc aceleaşi
stări – vedem suma lor. Pentru cîteşitrei există un
sacrificiu pentru un lucru care nu sînt ei înşişi şi care
se răsfrînge asupra semenilor lor. De aceea la martir
şi la erou poate subsista un transitus per filum
medium, o trecere a tendinţei lor în [ilizibil]
adevărate prin un principiu aparent fals, dar ceea ce
ei au simţit este adevărat”6. Interesant că, mai tîrziu,
Nietzsche va apropia triada sa de cea a lui Eminescu,
înlocuind filosoful cu înţeleptul. La român, lipseşte
poetul, deşi Nietzsche, Hamlet şi Eminescu se-
ntîlnesc în poveste. Faptul are o importanţă singulară,
fiindcă, în pofida geniului său poetic, Eminescu nu
cade niciodată în panestetism, cum s-ar putea deduce
din aşezarea cu totul privilegiată a poeziei/artei în
gîndirea filosofului german, panestetism preluat
masiv de către poetica modernă. Şi asta din pricină că
în „vinul poeziei ş-al gîndirei” se găseşte doar o
picătură de nemurire: „Decît altele, ce mor,/ Ele ţin
mai mult. Umane, vor pieri şi ele toate./ În zădar le
scrii în piatră şi le crezi eternizate,/ Căci eternă-i
numai moartea, ce-i viaţă-i trecător” (Memento
mori). Viaţa care nu are tăria şi nemurirea morţii nu e
viaţă, nu e sensus, Sinn des Lebens, în limbajul lui
Nietzsche.

În esenţă, „răzbunarea” lui Hamlet prin arta
dramatică înseamnă punerea omului faţă în faţă cu
adevărul cel crud, cu aşezarea lumii în faţa oglinzii
care este fabula mundi. Este deja o ruptură de
vendetă, de criza sacrificială perpetuă supusă
violenţei şi morţii. Totuşi, rămînem în plină
mitologie, cea estetică, pe care un teolog şi scriitor ca
Savatie Baştovoi o deconstruieşte ca erezie modernă
şi postmodernă7. Arta rămîne un surogat de
„mîntuire” dacă nu e crescută din iubire creştină. Or,
Nietzsche, în ostilitatea lui faţă de mila creştină,
preferă întoarcerea la mitologia lui Dionysos, din
care s-a născut tragedia antică, dar rămînînd, în chip
straniu, cu nostalgia Crucificatului, ca singurul
creştin adevărat, unul acompaniat doar de
Dostoievski! E aici o voinţă de absolut extraordinară,
supraumană, care crede că poate ajunge la Supraom.

Această paradigmă existenţială mitică îl urmăreşte şi-
n interpretarea destinului lui Hamlet, facilitată şi de
afinităţile Renaşterii cu mitologia antică.

Să vedem însă, pentru o clipă, ce se întîmplă în
capodopera românească a răzbunării, care este
Mioriţa. Ciobanii complotişti sînt instrumente
primare ale „nedreptăţii ontice”, bolnavi de
„complexul lui Cain”. Ciobanul ameninţat cu
moartea ar fi putut opta pentru rapida contracarare a
primejdiei, după legea talionului, avînd de partea lui
toate atuurile, de la mioara năzdrăvană pînă la cîinii
„mai bărbaţi”. În această capcană „hermeneutică” au
căzut numeroşi intelectuali români care „descoperă”
în atitudinea ciobanului moldovean slăbiciune,
resemnare etc., toate defecte ale românilor în faţa
istoriei. Într-un fel îngust, au dreptate. Pe de altă
parte, dacă ciobanul ar fi avut statutul social şi
intelectual al lui Hamlet, posibil să fi ales calea
estetică a acestuia. Surpriza cea mare e că nu ezită să
o prefere, fără a mai trece prin întrebările existenţiale
ale prinţului: el pune în scenă splendidul spectacol al
nunţii cosmice. Numai că aici intervine deosebirea de
înscenarea dramatică hamletiană. Mircea Eliade o
asociază direct cu viziunea creştinismului cosmic
românesc (Mioara năzdrăvană), la care N. Steinhardt
adaugă recursul la splendoare din teologia lui Hans
Urs von Balthasar8. Cu alte cuvinte, ciobanul mioritic
alege în locul răzbunării, iertarea (celor care nu ştiu
ce fac), simultan cu soluţia „estetică”. Or, această
iertare, în felul ei, este la fel de cumplită ca şi
punerea în scenă a adevărului din Cursa cu şoareci.
Sînt cele două dimensiuni prin care Ştefan Afloroaei
face distincţia ingenioasă între a trăi şi a exista, care
constituie axa cărţii Fabula existenţială. Fraţii
complotişti din Mioriţa trăiesc, dar nu există, spre
deosebire de verişcanul lor.

Voi mai zăbovi asupra unui alt caz, acela al
„fabulei” lui Lev Tolstoi prezente în proza Stăpîn şi
slugă. De data aceasta este vorba de acelaşi om care
parcurge două niveluri de Realitate, ca să mă exprim
în terminologia transdisciplinarităţii pe care Ştefan
Afloroaei o urmează în varianta propriului referenţial
metodologic. Protagonistul Vasili Andreici este un
negustor de la ţară, întreprinzător, „cu o voinţă ieşită
din comun” (p. 170), afacerist foarte priceput,
adunînd avere şi admiraţie din partea celor din jur. El
are conştiinţa propriei valori şi se autoprezintă astfel,
cu mîndrie, în faţa celorlalţi. Mai mult, face
comparaţie cu sluga lui, umilul Nikita, căruia îi e
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totuna dacă trăieşte sau moare: „Vai de viaţa pe care
o duce! N-are de ce să-i pară rău de ea […]. Eu însă,
slavă Domnului, am pentru ce trăi”. La un moment
dat însă, este pus în situaţia de a face un drum lung
împreună cu Nikita, fiind surprins de un viscol. În
faţa primejdiei, este năpădit de spaimă în faţa unor
puteri pe care nu le înţelege. Iată o altă ipostază a
nedreptăţii ontice. Se descoperă singur şi
neputincios. Încearcă să se salveze lăsîndu-l de
izbelişte pe Nikita, care, îngheţat, adormise în sanie.
Orbecăieşte prin viscol, disperat, nemaiavînd
încredere nici în rugăciuni. Constată că, de fapt, se
învîrte în jurul săniei: „Într-adevăr, singurătatea lui
ajunge acum desăvîrşită. Dacă iniţial află o mare
putere de a decide singur şi a face totul singur, acum
singurătatea în care se vede aruncat îi apare cumplită,
îi descoperă întreaga lui neputinţă” (p. 171). Ajunge
din nou la slugă, care, în faţa groazei rostise
rugăciunea: „Doamne, părinte ceresc!”, descoperind
că nu este singur, „că cineva îl aude şi nu-l va lăsa”,
zice textul lui Tolstoi. Trimisul Domnului va fi chiar
Vasili Andreici, care îl vede pe Nikita acoperit de
zăpadă, încă în viaţă, încercînd să-şi ceară iertare de
la stăpîn şi să-l roage ca simbria să fie dată familiei
sale. Brusc, frica negustorului dispare. Se apucă să-l
deszăpezească pe cel îngheţat, se dezbracă de şuba cu
care-l acoperă, începînd să-i vorbească „cu blîndeţe,
ca unui frate, încercînd să alunge departe gîndul
morţii” (p. 172). El însuşi visează şi simte alături
fiinţa/iubirea ocrotitoare, care este adevăratul său
chip. Atîta vreme cît trăieşte Nikita, simte că trăieşte
şi el: „Aşadar, simte că într-un fel inexplicabil este
celălalt şi că celălalt ajunge să fie el însuşi, viaţa
celuilalt fiind însăşi viaţa lui. Dar sub ce chip apare
celălalt? În primă instanţă, sub cel al slujitorului de
alături, pe care, în cele din urmă, a simţit nevoia să-l
slujească. În a doua instanţă, sub chipul celui mai
presus de toate, care îl cheamă şi îl aşteaptă” şi care
îl face liber (p. 173, 174). Ne întoarcem, într-un fel
neprevăzut, la heterogenia creştină, cu ecouri din
budism, a eului eminescian: „Oare eu, tu, el nu e
totuna?” Aici se arată Dumnezeu: „Oare atunci nu se
confundă într-unul întreg, într-un individ, cînd într-un
Apollon, oare trecutul şi prezentul, nu sînt piedestalul
viitorului.// Eu e Dumnezeu. Naţiunea mea e lumea,
cum fără eu nu e Dumnezeu, astfel fără naţiunea mea
nu e lume.// Naţiunea acest complex de euri”9.

Pînă la metamorfoza din urgia viscolului, formă
de violenţă stihială, Vasili Andreici trăise ca eu

narcisiac, profund însingurat în orgoliul său.
Evenimentul din viscol i-a revelat complexitatea
divină a propriului eu. Pînă atunci doar trăise, acum
există: „La limită, propria viaţă poate să-ţi pară cu
totul străină. Deşi pare o chestiune abstractă, sînt
destule situaţii în care survine distanţa imensă dintre
a trăi şi a exista” (p. 169). Iar pentru asta, Ştefan
Afloroaei îl invocă, inevitabil, în subsolul paginii, pe
Eminescu, cel din Melancolie: „Şi cînd gîndesc la
viaţa-mi, îmi pare că ea cură/ Încet repovestită de o
străină gură,/ Ca şi cînd n-ar fi viaţa-mi, ca şi cînd n-
aş fi fost./ Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de
rost/ De-mi ţin la el urechea – şi rîd de cîte-ascult/ Ca
de dureri străine?... Parc-am murit de mult”.

Fabula existenţială este o carte fermecătoare, cu
avantajul evitării speculaţiei sistemice artificioase,
lăsînd talentul eseistic să acceadă la estetic, printr-o
scriitură a unui intelectual care stăpîneşte cu
acurateţe tainele limbii române.

Note:
1. M. Eminescu, Opere, VII, Proza literară, Bucureşti,

Editura Academiei Române, 1977, p. 282.
2. André Scrima, Semantica unei alte întoarceri: o

„Poveste cu Ţigani”, în „Prodromos”, Paris şi Freiburg, nr.
6/1967, p. 28-34.

3. M. Eminescu, Fragmentarium, Bucureşti, Editura
Eminescu,  1981, ediţie îngrijită de Magdalena
Vatamaniuc-Lungu, p. 126.

4. Dumitru Radu Popescu, Corul morilor de vînt,
Focşani, Editura Pallas Athena, 2015, prefaţă, de
Constantin Coroiu.

5. Forma ateu, prezentă în mai toate ediţiile, inclusiv la
Perpessicius, e o lecţiune greşită, devenind „argument”
pentru cei care au susţinut şi susţin „ateismul” lui
Eminescu. Lecţiunea corectă, restituită de N. Georgescu,
arată că a teu/a tău înseamnă altceva decît ateu, formă,
altminteri, folosită de poet în alte contexte: a teu, lipsit,
privat de zeu, ceea ce înseamnă o nenorocire a fiinţei
umane. (Vezi Mihail Eminescu, Poesii, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2012, ediţie critică, studiu introductiv,
comentarii filologice şi scenariul probabil al ediţiei
princeps, de N. Georgescu, p. 79-83). 

6. Mss. 2275B, f. 75.
7. Vezi Ştefan Baştovoi, Ortodoxia pentru

postmodernişti, ediţia a treia, Bucureşti, Editura Cathisma,
2010.

8. N. Steinhardt, Un caz de recurs la splendoare:
„Mioriţa”, în Prin alţii spre sine, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1988, p. 103-105.

9. Mihai Eminescu, Fragmentarium, ed. cit., p. 78.
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Cazul „ABILUL” se încheie fără a fi prins
făptașul. Obsesia compulsivă a întregului
activ al Securității (începînd cu Direcția
Securității Statului), cu tot cu servicii,
compartimente, ofițerime și rețele pentru
descoperirea și prinderea cu orice preț al
autorului/ autorilor „înscrisurilor” [manifes-
telor] ajunge la paroxism. Vorbeam în
episoadele trecute despre semnale sporadice
ce autentificau, la începutul sinistrei decade
‘80-’90, începutul luptei fățișe cu dictatura și
în același timp suplineau, măcar în parte,
mișcările organizate imposibil de desfășurat
într-o societate supravegheată pas cu pas, pe
uscat, pe apă, pe linii ferate sau de tramvai, în
aer, în case, în instituții. 

În fragmentul următor gredele represiunii
devin sufocante și dincolo de „granițele”
municipiului Iași. În ofensiva lor, cadrele securității
ridică noi puncte „fierbinți” de interes. Ființe si
obiecte mobile sau imobile, clădiri și rezervații
naturale sînt supuse unor adevărate atacuri. Am
sistematizat pe puncte ceea ce iese în evidență în
cadrul ofensivei crescătoare:

1. Cercetarea persoanelor din alte localități cazate
în hotelurile municipiului Iași.

2. Anchetarea persoanelor cu profesii ce aveau
legătură cu confecționarea matrițelor („printre care și
cioplitori în piatră”!) pentru înscrisurile de pe
manifeste

3. Anchetarea infractorilor acuzați de uz de fals în
confecționarea unor acte false (!)

4. Cercetarea și supravegherea autoturismelor
proprietate personală din afara Municipiului Iași

5. Anchetarea unor persoane din județele Vaslui,
Neamț și Bacău și angrenarea cadrelor de miliție în
această acțiune

6. Ofensiva securității în colaborare cu cadrele de
miliție este organizată cu măsuri complexe de
verificare: anchete informative, percheziții
domiciliare, folosirea mijloacelor T.O.

7. Compararea documentelor cu problematicile
similare înscrisurilor anonime, extrase din cutiile
poştale, care folosesc expresii asemănătoare sau
comit aceleași greșeli gramaticale

8. „Verificări complexe” ale persoanelor suspecte
din localitățile rurale și din celelalte orașe din județul
Iași cu întocmirea de tabele cu localități(!)

9. Întocmirea de tabele cu „cercuri de suspecți”
10. Întocmirea de fișe personale detaliate ale

suspecților
11. Investigații speciale în obiectivele economice

[CUG, atelierele Nicolina, Institutele de proiectare și
cercetare etc.] și predarea către Serviciul Special „S”
a tabelelor întocmite cu datele persoanelor din acele
obiective

12. Verificarea persoanelor scoase din rețeaua
informativă pentru manifestări ostile, refuz de
colaborare etc.

Un plan amplu de represiune ieșea astfel la
iveală din negurile ultimei decade a dictaturii politice
din România. De-a dreptul sinistru. Ce-ar fi urmat
dacă revoluțiile din Estul Europei nu ar fi avut loc?
Nu se poate imagina decît ceea ce ar fi urmat unei
distopii – „anomalie în situarea unui organ
anatomic” [una din definițiile DEX-ului ]...

De multe ori, citind aceste documente, am avut
sentimentul vizionării unui film horror. Asta fiindcă
în unele variate de horror viața însăși dispare, iar
elementul uman este aneantizat de creaturi malefice
care, în permanență, lucrează la răul etern: uciderea
omului de către om. Pînă unde ar fi mers nebunia
acestei cruzimi? Din fericire nu vom ști niciodată.

Un ultim cuvînt despre cazurile „VOIAJORUL”

115115CONVORBIRI  LITERARE

UN ALT „DOSAR ARTĂ-CULTURĂ” (X)UN ALT „DOSAR ARTĂ-CULTURĂ” (X)
„NOI FORME DE REPRESIUNE: IDENTIFICAREA„NOI FORME DE REPRESIUNE: IDENTIFICAREA
ÎNSCRISURILOR ANONIME ŞI «REINSTRUIREAÎNSCRISURILOR ANONIME ŞI «REINSTRUIREA

ÎNTREGULUI POTENŢIAL INFORMATIV» (OÎNTREGULUI POTENŢIAL INFORMATIV» (O
«SARCINĂ NEREZOLVATĂ») ÎN CONFORMITATE CU«SARCINĂ NEREZOLVATĂ») ÎN CONFORMITATE CU
ORDINELE DIRECŢIEI SECURITĂŢII STATULUI” (3)ORDINELE DIRECŢIEI SECURITĂŢII STATULUI” (3)

Ioana DIACONESCU

D
IN

 A
R

H
IV

A
 C

N
S

A
S

D
IN

 A
R

H
IV

A
 C

N
S

A
S



și „ABILUL”: pentru mine este izbitor de
asemănător cazul confecționării matrițelor pentru
înscrisurile alcătuite sporadic în anii’ 80, cu metoda
augmentată a grupului organizat în confecționarea
manifestelor și a comunicatului împotriva dictaturii,
grup condamnat la temniță politică, eveniment tragic
care a marcat în 14 decembrie 1989, în orașul Iași,
începutul Revoluției Române, întemnițare care s-ar fi
sfîrșit prin executarea celor mai periculoase
elemente din grup. 

* * *
M[inisterul de] I[nterne] – Insp[ectoratul]

Jud[ețean] de Securitate
Serviciul Special „S” Strict Secret
11 mai 1984 Exemplar nr 3
NOTĂ DE STUDIU [II]
și măsuri în cazul „ABILUL”
– În ipoteza că autorul ar putea fi dintr-o altă

localitate și a fost cazat în unul din hotelurile din Iași
în timpul celor trei difuzări (1979, 1980, 1982) s-au
obținut tabele cu persoanele cazate în hoteluri la
datele respective, însă în urma studiului nu au fost
identificate persoane care să fi fost prezente în Iași în
cele trei perioade menționate.

– În legătură cu informația furnizată de sursa
„IOAN”din legătura Serviciului I, referitoare la
numitul Lazăr Constantin, cioplitor în piatră pentru
monumente funerare, s-au efectuat verificări atît
asupra susnumitului cît și asupra persoanelor care fac
parte din echipa sa, în urma cărora nu au rezultat date
care să ateste o legătură cu cazul „ABILUL” a
acestora.

– A fost elucidată informația primită de la
organele Municipiului Iași, cu privire la doi
infractori cercetați pentru comiterea infracțiunilor de
fals, care s-au folosit de matrițe pentru
confecționarea unor acte, stabilindu-se că nu pot face
obiectul cazului „ABILUL”, ca și semnalarea
referitoare la cei doi țigani din Dorohoi.

– Au fost întreprinse măsuri informativ-operative
complexe în cazul „AVENTURIERII”, anturaj al
cărui in inițiator intenționa, printre altele, să
multiplice și să difuzeze un înscris cu conținut
dușmănos pentru a stabili dacă cei în cauză pot face
obiectul cazului „ABILUL”, însă rezultatul a fost
negativ.

– Au fost clarificate suspiciunile existente asupra
numiților Călin Petru și Zahariuc Emil, elemente

semnalate de organele de miliție că au confecționat
ștampile din cauciuc. Asupra acestora au fost
întreprinse măsuri complexe de verificare constînd în
anchete informative, percheziții domiciliare,
folosirea mijloacelor T.O., însă rezultatul a fost de
asemenea negativ.

– Avîndu-se în vedere faptul că în luna august
1979 au avut loc difuzări și în orașul Roman Județul
Neamț, s-au desfășurat activități de cooperare cu
inspectoratele județene Neamț, Vaslui și Bacău, pe
baza unor planuri concrete în cadrul cărora au fost
identificate și supuse verificărilor o serie de elemente
care corespundeau criteriilor de individualizare a
autorilor [înscrisurilor.]

– Cadrele de miliție au fost instruite cu
principalele aspecte, referitoare la acest caz și au fost
angrenate de efectuarea de pînde, patrule, iar cu
ocazia unor evenimente deosebite, la înregistrarea
autoturismelor înmatriculate în județul Iași care au
tranzitat județele Vaslui, Neamț și Bacău, precum și
a celor din alte localități ce au sosit în orașul Iași.

– Pe linia Serviciului „S” au fost întreprinse
măsuri cu caracter de permanență, care au constat în:
depistarea și identificarea persoanelor care, în
conținutul trimiterilor poştale abordează o
problematică similară cu cea din documentele
incriminate, folosesc cuvinte sau expresii
asemănătoare, ori comit greșeli gramaticale de
aceeași natură, folosesc matrițe ori ștampile pentru
imprimarea unor texte.

– Interceptarea și exploatrea trimiterilor poștale
aparținînd elementelor care au fost selectate și
introduse în cercurile de suspecți

– Întocmirea unei note cuprinzînd cuvinte și
expresii caracteristice și greșeli gramaticale rezultate
din analiza textelor incriminate.

În contextul activităților întreprinse pînă în
prezent pentru identificarea autorului s-au manifestat
și unele neajunsuri:

– Nu a existat o preocupare permanentă a tuturor
lucrătorilor din aparatul informativ-operativ pentru
mobilizarea posibilităților de care dispun în
sectoarele în care își desfășoară activitatea, pentru a-
și aduce contribuția la identificarea autorului
[înscrisurilor].

– Nu s-au extins suficient verificările prin rețeaua
informativă și celelalte posibilități informativ-
operative, avînd ca temei criteriile probabile de
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individualizare a autorului [înscrisurilor]
– Nu în suficientă măsură s-a apelat la alte

posibilități de care se dispune în obiectivele
economice, pentru identificarea de elemente care ar
putea prezenta interes în acest caz.

– S-au tărăgănat măsurile de verificare a unor
persoane rămase în lucru și nu s-au întreprins
întotdeauna măsurile cele mai adecvate pentru
elucidarea suspiciunilor ce vizau unele persoane.

– Verificările efectuate asupra unor persoane
aflate în lucru s-au rezumat uneori la investigații și
mai puțin s-a apelat la rețeaua informativă sau la alte
posibilități ale muncii informativ-operative. 

– Avînd în vedere faptul că în urma măsurilor de
verificare întreprinse pînă în prezent nu au fost
obținute in formații sau date de natură să ne
furnizeze indicii referitoare la persoana autorului,
pentru viitor propunem a se întreprinde următoarele
măsuri:

1. Se va continua selecția rețelei informative și a
altor surse de informare, instruirea și dirijarea lor cu
sarcini specifice, de natură să conducă la
identificarea de noi persoane care ar putea fi
suspectate în caz, persoane care să se încadreze în
criteriile de individualizare, urmînd a fi supuse unor
verificări complexe.

Răspund: șefii de servicii și compartimente
informativ-operative

Termen: 30 05 1984
2. În același scop vor continua verificările în

obiectivele economice de pe raza municipiului Iași,
apelîndu-se în acest sens și la cunoștințele și
serviciile unor persoane oficiale de încredere.

Răspund: șefii de servicii și compartimente
informative

Termen: 25 06 1984
3. Se va face o selecție și a persoanelor ce pot fi

suspectate din mediul rural și din celelalte orașe din
județ întocmindu-se în acest sens tabele pe localități
și stabilindu-se responsabilități și termene precise
pentru efectuarea de verificări complexe.

Răspund: șefii serviciilor și compartimentelor
informativ-operative cu responsabilități în mediul
rural 

Termen: 25 06 1984
4. Toți lucrătorii serviciilor informativ-operative

își vor delimita din baza de lucru și din semnalările
ce le dețin, cercuri de suspecți în caz, care vor fi

centralizate la nivelul serviciului din care fac parte,
întocmindu-și tabele, din care un exemplar va fi
înaintat Serviciului Special „S”. Introducerea de
persoane în cercul de suspecți se va efectua numai cu
aprobarea șefului serviciului, iar scoaterea cu
aprobarea șefului securității.

Răspund: șefii serviciilor și compartimentelor
informativ-operative

Termen: 30 06 1984
5. Pentru fiecare element suspect luat în lucru, se

va întocmi o fișă personală care va cuprinde date de
identificare a persoanei, motivele suspicionării,
măsurile de verificare întreprinse, mijloacele
folosite, concluzii desprinse, propuneri de
soluționare.

Răspund: șefii serviciilor și compartimentelor
informativ-operative

Sarcină: permanentă
6. Vor fi continuate verificările asupra

elementelor suspecte rămase în lucru, elemente
identificate pe baza unor semnalări, investigații
efectuate în obiectivele economice, din studiul
dosarelor de înmatriculări și radieri ale
autoturismelor proprietate personală, cît și din
evidența artiștilor plastici amatori. Pînă la data de 30
05 1984 se vor întocmi tabele cu aceste persoane, pe
servicii, un exemplar urmînd a fi predat Serviciului
Special „S”.

Răspund serviciile și compartimentele
informativ-operative

Termen 30 06 1984
7. Vor fi definitivate verificările întreprinse

asupra persoanelor care au fost abandonate din
rețeaua informativă pentru manifestări ostile,
nesinceritate, refuz de colaborare sau deconspirări.

Răspunde: Șeful Serviciului II
Termen: 30 06 1984
8. Se va acționa mai operativ pentru verificarea

informațiilor privind pe numitul Turcu Anibal,
element semnalat de I[nspectoratul].J[udețean].
Bacău al M[inisterului de].I[nterne]. în prezent
semnalat la Direcția Apelor Prut, în funcție de
conducător auto, în baza notei de sarcini întocmită în
acest sens.

Răspund: șefii Serviciului „S” ș II
Termen: 15 06 1984
9. Întreprinderea de verificări complexe în

vederea elucidării suspiciunilor existente asupra
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numiților [...], aflați în atenția Serviciului II, a
numitului Chișcă Ștefan și a celor care fac obiectul
DUI „Escrocul” și „Bălan” din atenția Serviciului I

Răspund: șefii serviciului I și II
Termen: 30 06 1984
10. Vor fi continuate măsurile de verificare a

persoanelor semnalate de organele
C[ontra].I[informative]. ca suspecte în acest caz,
respectiv […]

Răspund: șefii serviciului I, II și „S”
Termen: 15 06 1984
11. Vor fi reaudiați numiții […] persoane care l-

au văzut pe autor cu prilejul difuzării din tramvai în
ziua de 23 septembrie 1982, în vederea identificării
de noi elemente legate de persoana autorului, care ar
putea fi exploatate în continuare cît și pentru a ne
relata dacă eventual l-au mai văzut pe autor între
timp.

Răspunde: șeful Serviciului II
Termen: 20 05 1984
12. Lucrătorii serviciilor informativ – operativ

vor obține fotografii de la suspecții mai importanți
care vor fi arătate numiților[…].

Răspund: șefii serviciilor informativ – operative
Termen: 15 06 1984
13. Pe linia Serviciului „S” vor fi întreprinse

măsuri cu caracter de permanență, constînd în studiu
grafic, identificarea persoanelor care folosesc matrițe
ori ștampile confecționate artizanal sau a celor care
folosesc în trimiterile poștale cuvinte, expresii sau
comit greșeli gramaticale de aceeași natură cu cele
ale autorului fițuicilor din acest caz.

Răspunde: șeful Serviciului Special „S”
14. Va fi identificată persoana de la Secția de

Utilaj Tehnologic a Întreprinderii Mecanice
„Nicolina” Iași, care în anul 1979 a redactat un
memoriu adresat organelor locale de partid în
numele și semnat de „un grup de muncitori
comuniști”

Răspund: șefii Serviciului II și „S”
Termen: 15 06 1984
15. Șeful Serviciului „S” și ofițerul coordonator

al Unității Speciale „S” vor asigura reinstruirea pe
servicii a cadrelor securității județului Iași în legătură
cu problematica cazului, criteriile de individualizare
a autorului și sarcinile ce urmează a fi întreprinse. 

Răspund: șeful Serviciului „S” și colonelul
Schlupex Petru 

Termen: 30 05 1984
16. Cu sprijinul Unității Speciale „S”, în cadrul

cooperării vor fi angrenate cu sarcini concrete și
Inspectoratele Județului Vaslui, Neamț și Bacău.

Răspunde: colonel Schlupex Petru
17. Continuarea procesului de instruire a cadrelor

de miliție cu sarcinile ce le revin în acest caz și în
general pe linia problemei înscrisuri cu prilejul unor
evenimente politice mai deosebite precum și a
personalului operativ din unitățile economice de
transport în comun (tramvaie, autobuze, taximetre)
cît și a celui de la CFR pentru a ne sesiza aspecte ce
ar putea prezenta interes operativ.

Răspund șefii Servici II și „S”
Sarcină permanentă
18. Săptămînal cazul va fi analizat la nivelul

fiecărui serviciu în parte, iar lunar la nivelul șefului
securității.

Șeful Serviciului Special „S”,
Colonel,
Casparovici Eugen
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În 2009, cînd se împlineau un secol de la naşterea
lui Eugen Ionescu şi 15 ani de la moartea sa, Editura
Gallimard publica o monografie de 600 de pagini
semnată de André Le Gall – autorul unor cărţi despre
mari scriitori francezi, precum Corneille sau Racine –
intitulată „Eugene Ionesco. Mise en scene d’un existant
special en son oeuvre et en son temps”. Biograful îşi
propusese să identifice un Eugen Ionescu de dincolo de
clişeele, nu puţine, care îi parazitează imaginea,
relevînd, totodată, originalitatea viziunii şi noutatea
limbajului teatral ionescian. Altminteri, André Le Gall
nu a putut ocoli o temă devenită şi ea şablon, care
exprimă însă un adevăr de necontestat, anume cea a
dublei apartenenţe a eroului său (la România şi Franţa)
şi a triplei ascendenţe a acestuia: română, franceză şi
evreiască pe linie maternă. Binecunoscuta nevroză a
scriitorului, pînă la urmă atît de fecundă în ordinea
creaţiei, s-ar explica, crede el, şi prin aceste multiple
„rădăcini”. Oricum, apelul la psihanaliză pare să fie
irepresibil, mai ales în cazul lui Eugen Ionescu, un
scriitor care „face din nefericirea universală o problemă
personală”. Nu am cunoştinţă ca monografia amintită,
bazată, cum au remarcat comentatorii, pe o riguroasă
documentare şi pe cvasitotalitatea literaturii confesive
privindu-l pe autorul „Rinocerilor” – scrieri
memorialistice, jurnale, interviuri, discursuri etc. – să
se fi aflat ori să se afle în atenţia vreunui editor român.

Posteritatea „nemuritorului” (un alt clişeu ce s-a
lipit de numele lui Eugen Ionescu, după primirea sa în
Academia Franceză) înregistrează la noi în primul
deceniu al secolului nostru cel puţin două titluri care nu
pot lipsi din orice bibliografie referitoare la el. Acestea
sînt, în ordinea apariţiei: Ionescu în ţara tatălui, de
Marta Petreu (2001), şi volumul de 450 de pagini
Tînărul Eugen Ionescu, al lui Eugen Simion (2007).
Citez din „Cuvîntul înainte” al acestuia: „Ce datorează
Eugene Ionesco lui Eugen Ionescu? E tema cărţii mele.
M-am ferit, dar nu ştiu dacă am reuşit să mă ţin
întotdeauna de cuvînt, să nu trag spuza pe turta
literaturii române. Ced însă în mod sincer că formaţia

intelectuală a lui Eugene Ionesco s-a făcut în
cultura română. A trăit aici, în exil – cum zice el
– între 13 şi 33 de ani, cu o pauză de doi ani
(1938-1940), cînd a stat în Franţa ca bursier, a
citit (nu numai în limba română, evident), a
comentat cărţile pe care le-a citit, a pus în
discuţie toate modelele, le-a contestat, a urmat
generaţia sa, apoi s-a despărţit, în fine, n-a rămas
niciodată, el, ca individ, în afara discursului
critic. A definit obiectivitatea în critica literară ca
o formă organizată a subiectivităţii şi a susţinut
întotdeauna că, înainte de a fi Altul, Eu este el
însuşi, irepresibil, inconturnabil. În Nu şi în
eseurile ce urmează experimentează o formă de critică
literară pe care, după o anumită formulă mai nouă, am
putea-o numi, după modelul «ego-istoriei», ego-
critică”.

În eseul său, Eugen Simion îşi propune să dea
răspunsuri şi la alte întrebări: „A avut Eugen Ionescu
modele româneşti? Ce-a luat şi ce-a lăsat din/în
literatura română?”. (Apropo de problema modelelor şi
influenţelor româneşti, voi reveni, stimulat de cartea
din care am citat, cu evocarea unui episod povestit de
Valeriu Anania în Memoriile sale).

În 1994, cînd Eugen Ionescu murea, fiind astfel
izbăvit de devoratoarea „frică de existenţă” – o temă
esenţială a sa, în opinia lui Eugen Simion – „ceea ce se
traduce prin frica de moarte”, cei ce îi urmăriseră
traiectoria remarcau între altele că, începînd din anii
’50, pe parcursul a ceva mai mult de trei decenii şi
jumătate, „Cîntăreaţa cheală” şi „Lecţia” se
reprezentaseră de peste 12.000 de ori. Un record
absolut, nu doar al celei de-a doua jumătăţi a secolului
trecut, şi probabil greu de atins în viitor chiar de Eugen
Ionescu însuşi… După moartea scriitorului a început să
intereseze însă într-o măsură mai mare omul, biografia
sa.

Ieşirea lui Eugene Ionesco din „scena vieţii” a fost
ca o cădere de cortină însoţită de regrete şi de aplauze.
Unii dintre cei care acum aplaudau exprimîndu-şi astfel
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admiraţia vor fi încercat poate şi un sentiment de
vinovăţie, fiindcă se întîmplă ca spectatorul, cititorul,
criticul, jurnalistul cultural, şi nu numai ei, să aibă abia
în şi după momentul „marii treceri” revelaţia adevăratei
valori a celui dispărut. Posteritatea unui scriitor
important începe, nu o dată, sub semnul culpabilităţii
contemporanilor.

Ca orice creator care sparge tiparele, Eugen Ionescu
a şocat. Poate şi de aceea a fost contestat, deseori
vehement. Ceea ce, în treacăt fie spus, scriitorului
născut la Slatina i-a şi plăcut, de-a lungul întregii sale
cariere. Unul dintre cei mai reputaţi şi mai temuţi critici
francezi, Jacques Gautier, scria în „Le Figaro”, la 17
octombrie 1955: „Nu cred că dl. Ionesco este un geniu
sau un poet; nu cred că este un autor important; nu cred
că este un gînditor sau un alienat; nu cred că are ceva de
spus. Cred că dl. Ionesco e un glumeţ, un mistificator,
un şarlatan…”. Această caracterizare care sună ca un
denunţ al imposturii şi al nonvalorii apărea în amintitul
cotidian, repet, sub semnătura unui cronicar de
recunoscută autoritate, chiar după ce fusese lansată
„bomba” numită Cîntăreaţa cheală, considerată de unii
o „antipiesă”, şi după ce Lecţia, Scaunele, Cum să scapi
de toate, Victimă a datoriei cunoscuseră montări
scenice cu actori de mîna întîi, ca Jean Louis
Trintignant sau Tsila Chelton.

Supranumit „al absurdului” (un alt clişeu) teatrul lui
Eugen Ionescu răsturna, aşa cum s-a remarcat, tradiţiile
şi toate „ideile primite”, respingea psihologia şi
raţionalismul, dinamita limba şi violenta conştiinţele.
Principala „victimă” era burghezul cu habitudinile şi
modul său de viaţă. La moartea sa, în „La Croix”, una
dintre publicaţiile care au rezervat spaţii ample
mărturiilor şi comentariilor privind personalitatea şi
opera lui Eugen Ionescu, apărea un articol în care se
spunea: „Dinamitînd cretinismul, el (Eugen Ionescu –
n. mea) este tratat drept cretin de către cretinii care nu
sesizaseră tragicul în spatele farsei, metafizica în
spatele rîsului, moartea în spatele nonsensului aparent”.
Se afirma şi se nega radical, într-o semnificativă
antinomie, folosindu-se cuvinte, epitete şi sintagme
care, şi ele, violentează spiritul conformist şi călduţ
burghez.

Printre cei care l-au acceptat pe Eugen Ionescu încă
de la începutul carierei sale în Franţa, ba chiar lăsîndu-
se cuceriţi de dramaturgia lui, s-au numărat oameni de
teatru ca Nicolas Bataille ori Jean-Louis Barrault,
critici şi scriitori precum Breton, Peret, Souppault,
Supervielle sau cunoscutul dramaturg francez de
origine rusă Arthur Adamov (1908-1970), unul dintre
promotorii „teatrului absurd”, care a scris, între altele,

Moartea lui Danton, la cererea lui Jean Villar, pentru
festivalul de la Avignon. Citez din comentariul cu care
Adamov întîmpina, în 1952, apariţia piesei lui Ionescu
– Scaunele:

„De ce acest ton arţăgos şi dispreţuitor? Dacă te
gîndeşti bine, nu e decît o singură explicaţie: piesa lui
Ionescu dezvăluie ceva ce nu-ţi place să recunoşti la
tine, adică, pe scurt, bătrîneţea fundamentală – cea care
n-are nimic de-a face cu vîrsta şi care, la un anumit
nivel al conştiinţei, este o stare a existenţei umane. Ne
revoltăm în numele unei estetici, cînd în realitate ne e
teamă de o imagine a decrepitudinii care reduce
existenţa la un scîncet fără viitor, de la leagăn pînă la
moarte. Ionescu a descoperit această imagine şi ne-a
revelat-o şi nouă prin mijloace proprii scenei. Unui om
cu un asemenea curaj îi datorăm cel puţin respectul…”

În anii ’60, Eugen Ionescu devine o glorie a Franţei,
la fel ca Samuel Beckett sau Jean Paul Sartre. În 1970
este ales în Academia Franceză, cunoscînd astfel
consacrarea oficială. Mai important e că, aşa cum
constata Didier Mereuze la moartea scriitorului, în „La
Croix”, Eugen Ionescu era la acea dată cel mai jucat
autor dramatic din lume cu piesele: Ucigaş fără simbrie
(1959), Rinocerii (1960), Regele trage să moară
(1962), Setea şi foamea (care în 1966 intra în
repertoriul Comediei franceze), Jocuri de masacru
(1970), Macbeth (1972) şi Călătorii în lumea morţilor
(1984). Poate că „cel mai jucat autor dramatic din
lume” e prea mult spus, dar, oricum, cariera scenică a
operei lui Eugen Ionescu ce începea în 1950 cu puternic
provocatoarea Cîntăreaţa cheală, reprezentată în regia
lui Nicolas Bataille, în faţa unui public de nici 10
persoane, este una excepţională.

Ce urmă va lăsa Eugen Ionescu în teatrul universal?
– se întreba un critic francez. Şi întrebarea nu şi-o
punea doar el. Răspunsul dat în momentul cînd începea
posteritatea „nemuritorului” nu era – nici nu putea fi –
unul categoric, dar era deopotrivă sugestiv şi
memorabil: „Între tînărul Ionescu – cel care a dinamitat
scena şi Ionescu burghezul, studiat în liceu, monument
de neocolit, ca Arcul de Triumf sau Turnul Eiffel,
fiecare dintre noi poate alege. Ceea ce e sigur e că de
cîţiva ani (ne aflăm, reamintesc, în 1994 – n.mea)
asistăm la o revenire în actualitate a operei sale –
beneficiară a elogiilor unanime”.

La aceeaşi dată, cunoscutul regizor şi autor
dramatic Roger Planchon remarca actualitatea teatrului
ionescian: „Absurdul e unul dintre termenii inventaţi de
comentatori pentru a-şi ajuta contemporanii să
înţeleagă operele literare. Desigur, Ionescu scria un
teatru mai special, mai deosebit, dar un autor nu poartă
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în piept o pancartă care să afirme: «Sînt cutare sau
cutare!». De altfel, Ionescu detesta toate cuvintele
terminate în –ism, cu o ură aparte pentru «brechtism»…
Îşi închinase viaţa teatrului; or, peste tot şi mereu se
joacă Ionescu. E formidabil cît de actual este”. Era,
desigur, greu, dacă nu şi riscant, a face un pronostic
privind posteritatea lui Eugen Ionescu în noul secol pe
care nu l-a mai apucat. Deocamdată să mai amintesc
cîteva linii dintr-un portret pe care i-l schiţa Michel
Crepu, tot în momentul încheierii existenţei sale:  „Un
chip de Budha surîzător sau uluit, după împrejurări, faţă
de clovn în oglinda absurdului, Ionescu era Ionescu –
figură absolut originală, cu un simţ al derîderii, al cărui
cifru secret România obîrşiei sale l-a păstrat cu
sfinţenie [...] Dacă Eliade şi-a rezervat ştiinţa sacrului,
cunoaşterea simbolurilor, Cioran şi Ionescu şi-au
împărţit ştiinţa paradoxurilor, cea în care Dumnezeu se
aşează la masa neantului, fără să se ştie vreodată cine
prin glasul cui vorbeşte [...] Numai maniera de a-l
exprima (paradoxul mistic – n.mea) e alta; mai întîi
gustul farsei, al grotescului, al demonstraţiei pe scenă
că există o logică superioară logicilor raţiunii serioase
[...] Ionescu şi-a însuşit moştenirea satirică a
înaintaşilor săi români de la sfîrşitul secolului al XIX-
lea: Urmuz – umorist care a rîs toată viaţa înainte de a
se sinucide; Caragiale – mare dramaturg, ironic la
adresa burgheziei, a maniilor şi a ridicolului ei”.

Cu privire la modelele lui Eugen Ionescu şi
moştenirea sa românească, evoc, aşa cum am promis, şi
o mărturie a lui Valeriu Anania. În galeria de portrete din
„Memoriile” sale se înşiruie şi cel al Mirei Simian, soţia
lui Ştefan Lupaşcu. Valeriu Anania a petrecut o jumătate
de an în Honolulu, fiind un apropiat al familiei Lupaşcu,
care trăia acolo. La un moment dat, povesteşte el, Mira
Simian a trebuit să-şi dea un doctorat pentru a putea
ocupa o catedră universitară în Hawaii. Frumoasa şi
rafinata olteancă, cum o caracterizează memorialistul,
pentru care limba franceză era practic a doua limbă
maternă, a optat pentru o teză avînd ca subiect
„Sentimentul morţii în teatrul lui Eugene Ionesco”. În
perioada documentării, buna sa prietenă, Monica
Lovinescu, i-a înlesnit cunoştinţa cu Eugen Ionescu care
– „bucuros să ştie că devine obiectul unei teze de
doctorat în Litere, i-a stat la dispoziţie şi a ajutat-o cu
texte şi date biografice”. Totul a decurs bine pînă cînd
autoarea tezei i-a prezentat capitolul consacrat
„precursorilor” privind teatrul său, definit îndeobşte
atunci ca şi ulterior, al absurdului, aceştia fiind, în opinia
autoarei, opinie ce nu era numai a ei, Caragiale şi
Urmuz. La lectura textului „Ionesco a sărit ca ars”,
negînd că el ar avea precursori şi ameninţînd-o pe Mira

Simian că, dacă nu renunţă la capitolul cu pricina, se va
împotrivi susţinerii doctoratului ei cu teza respectivă.
După conflictul şi ruptura cu Eugen Ionescu, candidata
nu a eliminat capitolul. Şi-a definitivat lucrarea de 600
de pagini „în secret” şi şi-a susţinut-o la Strasbourg, în
ianuarie 1970 – „torturată de teama ca nu cumva uşa să
se deschidă şi să apară Eugene Ionesco, gata să-i
nimicească truda cu un singur cuvînt, cu un singur gest”.
Ceea ce nu s-a întîmplat.

Dar, cu toate că nu-şi recunoştea precursorii români,
„Eugene Ionesco nu s-a putut despărţi niciodată, din
fericire pentru noi, de Eugen Ionescu”, cum scrie Eugen
Simion, care mai observă că, dacă Cioran iubea
România cu o ură rea, Eugen Ionescu „o iubea cu o
dezamăgire compactă, o dezamăgire vehementă pusă în
complexe, tradusă în fraze memorabile”. Caracterizare,
şi aceasta, a lui Eugen Simion, memorabilă. Ceea ce mi
se pare puţin exagerat este expresia incidentă „din
fericire pentru noi”!... Spre finalul excursului său critic,
autorul eseului „Tînărul Eugen Ionescu” repetă
întrebarea pe care şi-o pusese în  „Cuvînt înainte” şi
anume: „Ce a primit şi ce a dat Eugen Ionescu literaturii
române?”. Iată răspunsul: „Formaţia lui intelectuală şi
artistică este, oricum, preponderent românească. Există
«un spirit românesc» bine marcat în estetica lui şi chiar
în modul lui de a fi. Chiar crizele lui de disperare,
metafizica lui, trecerile imprevizibile de la tachinerie la
angoasă, de la jocurile spiritului la filosofia morţii sînt,
toate, într-o tradiţie care, pornind de la Eminescu,
străbate toată marea poezie românească… Ce-a lăsat
Eugen Ionescu culturii din care voia să evadeze în
momentele sale de disperare? A lăsat o eseistică
excepţională care, după aproape o jumătate de secol, a
început să dea roade în spiritul noilor generaţii. A lăsat
un mod neconvenţional de a trata literatura, a
«desolemnizat» critica românească şi... a introdus fără
complexe discursul autorului în discursul criticului. În
fine, Eugen Ionescu a creat prima anti-piesă (în varianta
teatrului absurdului) în limba română: «Englezeşte fără
profesor». Este începutul unei mari cariere europene şi
a unei şcoli în teatrul universal”.

A vrut sau n-a vrut autorul acelui „ştrengăresc”
(epitetul lui Călinescu din monumentala „Istorie”) Nu,
care a scandalizat pe toată lumea la data apariţiei,
Eugen Ionescu constituie, fără îndoială, un capitol, e
drept nu dintre cele mai importante, şi în istoria
literaturii române, adică a literaturii unei ţări pe care
nici nu mai contează că nu o iubea sau că o iubea în
felul său – „cu o dezamăgire compactă”. Vorba unui
personaj al genialului său precursor (român): e fatal!
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„Scriu din necesitatea aproape fiziologică de a
imagina. Literatura este pentru mine tocmai
imposibilitatea de a rezista tentației de a făuri
universuri imaginative. Așa am ajuns la 75 de ani
(sau aproape) și am trecut cu mult peste 50 de cînd,
în fiecare dimineață, îmi beau cafeaua și cad oarecum
în mine. Nu pot spune cum, dar îmi place să-mi
imaginez lucrurile care explică și rezolvă ceea ce mă
jenează: întotdeauna stimulul vine din partea unei
nemulțumiri; mai rar din partea unui entuziasm. Și
toate imaginile astea trebuie să devină la un moment
dat, mai devreme sau mai tîrziu, cuvînt, verb”.1

Amestec de tristețe și protest al intelectualului care
percepe deriva societății și, implicit, debusolarea
umană, vocea lui Leonid Mămăligă Arcade este una
singular transcrisă literar, mărturie a conștiinței
asediate de contorsionările veacului în care a trăit.

Cu o sintagmă inspirată, Nicolae Florescu definea
în 2001 convorbirile avute cu Leonid Arcade  drept
momente de „revertebrare a sufletului”, fiindcă de la
celălalt capăt al telefonului i se confirmau statornic
valori spirituale ce păreau că nu-și mai găsesc locul
în societatea românească aflată la mai bine de un
deceniu după 1989. Prozator cvasi-necunoscut în
țară, scriitorul născut la Vaslui avea parte de un
„deficit de înțelegere”2 din partea compatrioților,
lucru datorat, în viziunea redactorului-șef de la
„Jurnalul literar”, atît desincronizării românești prin
raportare la pulsul occidental, cît și dificultății pe
care lectorul comod o întîmpină la parcurgerea
textelor. Încă de la primele narațiuni, ca spre exemplu
cea datată „Paris 1949” și intitulată „Ospățul sau
despre imposibilitatea posibilului”, autorul lasă să se
întrevadă „o anume înclinare spre surprinderea
aspectelor absurde ale existenței, filtrate printr-o
perspectivă tragi-comică”3, aspect care va fi prezent
ulterior  în mai toate creațiile acestuia. 

Dacă în „Ospățul...”, criticul amintit identifica o
însingurare a povestitorului și o cădere în derizoriu a

dezbaterilor sterile ale personajelor din nuvelă, în
„Timbrele de altădată” „lepra” seamănă cu „ciuma”
camusiană, nuvela fiind scrisă în 1950, cînd
existențialismul influența masiv literatura franceză.
Pe lîngă frica de moarte și fuga de ea, ciuma primește
încă o valență, aceea de a desemna valori politice:
comunismul și derivatele acestuia. În ceea ce privește
„Poveste cu țigani” – văzută ca o proiecție a
Apocalipsei, cu Judecata de Apoi de pe latura de apus
a Voronețului, cu tot cu elementele din frescă, Focul,
Noaptea, Înghețul, Copilul Primăverii, Închinare –
Nicolae Florescu afirmă că opera „se citește greu și
este inatractivă tocmai prin faptul că descripția cată
permanent să se interiorizeze, povestitorul acționînd
nu cu personaje, ci cu tipologii.”4 Tot personaje
conceptuale sînt identificate și în „Revoluție
culturală”, iar în „Scrisorile lui Condurică” (o
dramatizare a „Revoluției...”), trimiterile spre
realitatea istorică sînt mai evidente decît oriunde.
Despre „Ultima cauză a marelui Just ”, în „Parabolele
narative....” se arată că a avut comentarii nefavorabile
în cronicile pariziene de spectacol ale piesei în anii
‘93-‘94, iar „Pe vremea șoferilor ruși...” este văzută
ca o „dramă a limbajului, a incomunicării, a
incapacității confesiunii și a rătăcirii în labirintul
cuvintelor ce anulează formele viabile ale trăirii”.5

Datorită  neobișnuitei maniere de a scrie a lui  L.
M. Arcade, s-a propus termenul de „poeme epice”6

pentru „Poveste cu țigani” și „Revoluție culturală”, în
paralel cu evidențierea aspectului de parabolă al
acestor opere cu inserții lirice și simboluri frecvente.
Ironia fină, umorul jovial, rafinamentul lingvistic și
oralitatea savuroasă au un subtext amar, afilierea
potrivită pentru maniera artistică a scrierilor lui L. M.
Arcade părîndu-i-se criticului Ion Simuț (în ceea ce
privește literatura română), cea semnalată anterior și
de I. Negoițescu, care trimite spre stilul lui Dinu
Nicodin, iar cu referire la literatura universală, Dino
Buzzati, păstrînd însă diferența substanțială ce
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rezultă din specificul utilizării „mitosului folcloric, al
paremiologiei și elegiei, în registre diferite, pentru a
înfățișa spectacolul morții stranii”.7

Foarte interesante precizări se regăsesc sub titlul
„Un subiect de meditație” (semnat Aristarc), cu
referire la un articol al lui L. M. Arcade, „Literatura
mîinilor murdare” (care a apărut inițial în revista din
exil, „România viitoare”, an I, nr. 7, Paris, august,
1952). Într-o discuție între cei doi, Arcade îi amintise
lui Nicolae  Florescu de respectiva scriere, semn că
ideile erau importante pentru autor, chiar dacă de la
data publicării articolului trecuse aproape o jumătate
de secol! Încă de pe atunci, L.M. Arcade scotea  la
iveală idei preconcepute ale celor din Apus (oameni
de condiție medie sau intelectuali) care percepeau
fenomenul sovietic în anii ‘50 printr-o lentilă nu doar
deformatoare, ci complet falsă. „Literatura mîinilor
murdare înfățișează aria comunismului sovietic ca pe
un imperiu al «bunei constrîngeri». Abuzul e
mărturisit sau înfierat dar definit întotdeauna ca pur
terapeutic”.8 Scriitorii comuniști îi prezentau pe eroii
Uniunii Sovietice după cerințele marxism-
leninismului, numai în alb și negru: „Văzuți de
portretiștii apuseni, aceiași eroi apar raționaliști
sîngeroși dar întotdeauna cu patetic personal. [...]
Tehnica e mai rafinată, efectul însă trebuie căutat tot
în contrast. [...] Cît timp contrastul melodramatic se
adresează numai inimilor sensibile faptul nu merită
discuție. Devine totuși îngrijorător atunci cînd e la
originea unor adevărate reprezentări colective, atunci
cînd e reluat de semi-intelectuali sau de politicieni
naivi care-l folosesc ca o armă cu două tăișuri”.9

Despre „Poveste cu țigani”, L.M. Arcade face
confesiuni în articolul „Sub foc de zăpadă și-o rouă
de stea – mărturie nedeghizată”: primele trei pagini
le-a scris ca sub dicteu iar cartea a fost terminată
destul de repede („un număr de zile”). Primul capitol
din „Revoluție culturală” e scris tot la fel de rapid
precum „Predoslovia”, ca o replică la o nuvelă citită
la cenaclu de Henriette Yvonne Stahl: „Era atîta
lehamite de ceea ce se întîmpla în țară – și folosesc
un cuvînt poate impropriu, trebuia să spun mai dur –
scîrbă și dezolare, încît simțeam nevoia să lovesc
direct. Eu puteam să-mi permit. Așa a început primul
capitol, care – dacă îl veți citi – veți vedea că
cuprinde probabil paginile cele mai bune ale cărții.
După acesta n-am mai continuat însă imediat.
Redactarea a durat ani de zile, cu întreruperi, cu
revizuiri. «Revoluție culturală» a fost mult mai

laborios elaborată decît cealaltă scriere”.10

Titlul ironic, „Revoluție culturală”, precum și
faptul că narațiunea de sorginte și inițiativă
studențească este de plasat mai puțin în realitatea
anilor ‘70 (la care se face referire) și mai mult într-o
realitate ludică, sînt observații care îi aparțin lui
Cornel Regman,11 criticul ce evidențiază și țintele
predilecte ale textului: sloganurile cotidiene de partid
și naționalismul socialist. Tot autorul amintit
subliniază spontaneitatea în materie de invenție
lexicală, precum și înclinația spre grotesc, burlesc și
umor negru. Monica Lovinescu identifică în aceeași
operă modul diferit în care sînt tratate personajele, în
funcție de ceea ce trebuie să comunice:  „Deriziunea,
la L.M. Arcade, atacă uneori doar suprafața
cuvîntului, nu absoarbe neapărat și miezul lui alcătuit
din îndurerare. Pe unii obraji se scurg chiar lacrimi și
autorul le lasă, știindu-și fețele personajelor acoperite
de măști. Dar nu toate personajele poartă măști, sau
nu le  poartă mereu. Pe unele dintre ele le ferește de
deriziune ca de o ciumă: bătrîna în primul rînd,
ocrotitoarea studenților răsculați, sau moș Boian care
tot umblă între Gherla, Aiud și Pitești căutînd
osemintele fiului pierdut în nu se știe ce
închisoare”.12 Atmosfera coșmarescă (de tip Orwell),
spațiul aparent familiar (satul românesc,
Bucureștiul), absența fantasticului în adevăratul sens
al cuvîntului, alegoria și simbolurile – consideră I.
Negoițescu – caracterizează „Poveste cu țigani”
(1965) și „Revoluție culturală” (1983) care „sînt anti-
utopii în toată puterea cuvîntului”13. 

Există pagini memorialistice în care scriitorul L.
M. Arcade prezintă dificultățile adaptării la un alt tip
de societate, după plecarea din țară: „În ciuda marilor
mizerii materiale pe care le-am trăit la început, ceea
ce se numește «primul exil» a fost foarte frumos.
După ce am început să ne cîștigăm existența, am
descoperit o secetă de românesc în noi care ne-a
strîns împreună”.14 Într-una din povestiri, care
înfățișează un grup de români în capitala franceză,
„Ospățul sau despre imposibilitatea posibilului”
(Paris, 1949), sub masca absurdului se simte multă
însingurare și chiar tragism în relatările
povestitorului fără nume care, narînd evenimentele,
este reprezentant al naivității („Îl privii fără să
înțeleg, dar Dl Mazilescu mă lămuri”15), al
sincerității sau al recunoștinței („Ah, cît îl stimez pe
Dl Mazilescu! […] Cînd am ajuns la Paris după nouă
luni de lagăr mi-a dat bani și curaj!”) și al disocierii
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de manifestări grosolane („Ah, cît îl disprețuiesc pe
Dan pentru gesturile lui urîte și vorbele lui
destrăbălate”). Ironia și modestia (jucată? reală?)
însoțesc constant comentariile acestuia: „Dl
Caracoian scrisese o carte despre Tehnica Neputinței,
unde se demonstra că omul nu poate trăi și muri în
același timp. Eu o citisem și nu înțelesesem prea
mult, dar firește lucrurile nu puteau sta altfel”.
Replicile unor personaje (presupuși filosofi
recunoscuți) sînt uneori de o ridicolă prețiozitate iar
alteori simple jocuri de cuvinte (Caracoian: „în fond
nimic nu depinde de fond”, Gîrlădeanu: „în fond
nimic nu depinde de nimic”), dilema celor din grup
fiind aceea de a alege între un spectacol la teatrul Les
deux Cocottes și o masă la restaurantul Miorița, din
centrul Parisului, unde patronul făcea cinste de ziua
lui de naștere. Mentorul povestitorului, Mazilescu,
pare să identifice justificări pentru comportamentul
celor din jur („Prezentul ne descoperă priveliști atît
de îngrozitoare încît sensibilitatea noastră aleasă nu i-
ar supraviețui fără bagatelizări superficiale”), în timp
ce naratorul recunoaște tristul adevăr, camuflat în
spatele unor fraze bombastice: „Numai eu stăteam
deoparte și cam amărît, amărît pe mine fiindcă-mi
auzeam măruntaiele de parcă n-aș fi fost om întreg, ci
aidoma popii Armega, mîncău și preacurvar...”.
Suferința („Eu rămăsei mai la urmă întristat de cîte
auzeam”; „Așa s-a sfîrșit ospățul nostru cu batjocură
și hulă și pe deasupra mă durea mîna dreaptă de care
mă mușcase Dan”) e contracarată permanent de cele
mai diverse forme de comic;  tragicul subteran este
asemenea unei pînze freatice căreia nu i se permite să
se reverse, iar în momentele cînd acesta se manifestă
totuși, este contrazis rapid prin replici de umor
negru: „Există două feluri de români, după cum toată
lumea știe. Românul mioritic și românul non-mioritic
zis românul oaie. Românul mioritic e teoreticianul
românului oaie […]. În felul acesta cu o nimica toată,
cu o lînă din coadă, românul oaie e creat și recreat de
fratele filosof pînă la strămășescul arhetip, mai bine
decît în natură, cu dor în suflet conform teoriei
neantului (exprimat științific prin sartro-noseele
modei), cu gol în suflet conform teoriei neantului, cu
un sac de dileme (tot în suflet) și la nevoie chiar fără
suflet dacă-ți ții erudiția la zi”.

O atmosferă terifiantă, de suspiciune și alienare
este prezentă și în „Timbrele de altădată”, narațiune
ce ar putea avea drept motto: „Și-așa, așteptînd lepra,
mi-am început exilul”. Ansamblul halucinant e creat

prin indeterminări spațiale, prin gesturi ambigue,
aspecte stranii și, mai ales prin percepția deformată a
subiectului narator, cititorul neavînd la îndemînă
nicio modalitate de verificare a spuselor
povestitorului, de reflectare a situațiilor din alt unghi,
nici din perspectiva altui/ altor personaje, nici
datorată unui narator omniscient. Singurul care
trăiește exacerbat și care aduce spre finalul povestirii
și o cvasi-justificare a debusolării pe care o manifestă
este personajul-narator. El este cel care vede în
Gheorghe Piticu un om infestat de lepră, din cauza
unui „ochi carapace”, „galben, galben murdar ca
petele de tutun de pe degete sau ca șindrila udă”.16

Dincolo de coșmarul însingurării și drama
individuală, apar trimiteri la realitatea socială de
unde proscrisul tocmai sosise: „Îi varsă-n foc, îi
varsă-n ape, în Criș și în Olt, cu vagonul și găleata,
de-acolo-n Dunăre, din Dunăre-n Nistru, din Nistru-
n Bug, din Bug în Urali, din Urali în Kamceatka...de
le îngheață oasele...de le îngheață așchiile de oase la
toți sub Pol...”

În interviul datat 25 iunie 2001, L. M. Arcade
aprecia că Poveste cu țigani este „cartea unei vieți și
mai bogată decît celelalte în înțelesuri”, că și-a dorit
să creeze ceva „major”, aspirație îndeplinită de
această lucrare unde se regăsesc „unele fragmente
shakespeare-iene”, iar în finalul interviului, la
întrebarea Ilenei Corbea, dacă scriitorul ar fi vrut să
facă și altceva decît a realizat, dacă are neîmpliniri și
regrete, acesta întărește cele spuse anterior: „Pînă
acum am realizat «Poveste cu țigani». Nu! Eu cred că
asta am vrut să scriu toată viața”.17

Constatînd unele similitudini, I. Negoițescu
apropie „Poveste cu țigani” de „Ciuma” lui Camus,
deoarece – arată criticul – bureții ce năpădesc lumea
sînt asemenea șobolanilor iar istoria este deformată
halucinant: apar Domnii Cavaleri cu gradele lor și cu
războiul dus, țiganii care sînt cînd victime, cînd la
conducere, în timp ce țăranii sînt „supuși, suspecți,
canoniți, disperați, fataliști, creatorii substructurii
spirituale naționale”.18

Perspectiva narativă adoptată inițial în „Poveste
cu țigani” este cea plurală, povestitorul vorbind în
numele sătenilor, al unei colectivități ce respectă
reguli nescrise („De cu dimineață întindeam drapele
[…] O făceam toți cu grijă […]. Așa devenise datina,
așa trebuia să fie”19). Domnii Cavaleri, simbol
plurivalent, reprezintă o instanță a cărei autoritate nu
poate fi contestată, aceștia purtînd un război ale cărui
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temeiuri scapă judecății comune. Ei sînt temuți și
instituie o altă ordine decît cea firească: caii lor calcă
pe drapele la dus și la întors de pe cîmpul de luptă,
fiindcă duc o bătălie „sfîntă”, sătenii îngenunchiați
nu cinează prin casele lor, ci îi așteaptă în fiecare
seară cu totală supunere la marginea drumului,
oferindu-le ce bucate mai pot găsi prin sărăcia lor, iar
umilința și teama țăranilor sînt evidente în întreaga
lor atitudine deoarece chiar din biserica satului, într-
un moment cînd popa cînta slujbe de laudă și de
preamărire Domnilor Cavaleri și un copil începe să
țipe, oamenii îngroziți de posibilele urmări ies în
genunchi sau pe brînci! Întîmplarea din biserică
marchează momentul în care perspectiva plurală
dispare; acel „noi” narativ inițial se desface și apare
pentru prima dată eu, povestitorul: „Simții o
zguduitură, îmi zisei repede că biserica o să se
prăbușească. Privii totuși în sus”.

Iar tot ce va urma, va fi prezentat de acum înainte
din perspectiva unică a unui eu copleșit de
evenimentele care duc lumea pe un făgaș al
pierzaniei. Vocea narativă aparține unei persoane cu
statut social distinct, capabile să priceapă
mecanismele sociale și naturale („Eu, dascălul școlii,
pe nume Antim...”), el fiind un om care crede cu tărie
că ordinea și salvarea comunității sînt legate de
Cavaleri: „Eu, avînd carte, mustram uneori:
«Oameni, mai bine spre trecerea falnică ați veni, mai
bine datina strămoșească, cinstiți, ați păzi...»”.  

Dar natura însăși pare a fi ieșit din ritmurile firești
și anomaliile ating tot ce există, de parcă întreg
universul ar fi în suferință:  ani de pîrjol aduc
uscăciune atît de mare încît oamenii și vietățile ajung
în pragul pieirii, izvoarele secînd din adînc ori
picurînd doar smoală neagră. Se întinde peste tot
satul giulgiul fantasmelor, iar scăparea nu poate veni
nici dinspre înalt („totu-i ostrov de moarte și viață
sfîrșită […] de parcă și cerul ar fi gură de văgăună).
Moartea se insinuează în cele mai diverse forme,
scrîntind mințile sătenilor care fac gesturi de oameni
nebuni și nici Antim nu scapă, deoarece forța lui
interioară e puțină („E adevărat că mă știam puțin la
carte – deși dascăl – și la suflet cîteodată nevolnic”)
și mărturisește că, în loc să spună o rugăciune, se lasă
ademenit și ascultă gînduri ciudate, venite nu se știe
de unde: „Ia mai bine lasă-te alinat de un dor de
legănat de moarte”. Neputința se insinuează în toate
gesturile, iar starea  povestitorului devine o
nefirească pendulare între viață și moarte: „nici

veghe nici somn, nici viu, nici mort”.  
Bureții uriași, suri și otrăviți, năpădesc ogoarele,

ca și cum moartea și-ar trimite emisarii, o molimă
necunoscută vătămînd pămîntul, sursa vieții,
ciuperca nefiind altceva decît  un simbol al vieții
regenerate prin descompunere organică, adică prin
moarte. Cel de la care se așteaptă sprijin și
îndepărtarea blestemului este preotul satului,
Căruntu, căruia Antim îi spune despre urgia pe care o
vede zi de zi și despre viața care se scurge necontenit
din oameni: „De asta, Părinte, mi-e teamă și mie că
ce-a rămas – cît o fi rămas – nu-i viață ci-i moarte
vie”.  Zbaterea lui Antim pare să fie fără folos,
speranța în ajutor divin e infirmată, părintele Căruntu
moare  și dascălul este din ce în ce mai dezorientat:
„Îmi veni să plîng neștiind nici unde să merg, nici
cum să-ncep.” Soarele se acoperă de funingine, cade
ninsoare de cenușă și nici Moș Nicanor, zodierul, nu
poate să deslușească misterul blestemului ci, cel
mult, citește și pe bolta cerească aceeași maladie
care a cuprins pămîntul: „stelele rele stau roi în
stupul morții, fiindcă cele bune s-ascund”. 

Oamenii, asemenea unor păpuși dezarticulate, au
mișcări haotice, de multe ori fără sens, iar atunci cînd
rostul acțiunilor se coagulează totuși, efectul este nul,
de parcă o forță malefică veghează neîntrerupt, astfel
încît zădărnicia este finalul oricărui gest: „Ropotul
de la fierărie crescu pînă tîrziu. Unii căutau, alții-
ngrămădeau, cei mai mulți cărau. […] Unii-i
culegeau, alții-i azvîrleau […]”. Ecourile populare
din scriitură, amintind de gesturile meșterilor din
legenda Monastirii Argeșului, dau impresia că truda
furnicilor umane va fi ziditoare de izbîndă, dar
încercarea de distrugere a răului, prin arderea
ciupercilor otrăvitoare, rămîne doar încă un eșec al
sătenilor. S-ar părea că există o simetrie între micro-
și macrocosmos, rînduiala umană falsificată fiind
cea care e punctul generator al Răului: „toți  parcă
ne-am preface, dosul lucrurilor ne apare față, iar fața
noastră singuri ne-o acoperim”. Imposibilitatea
revenirii la echilibru, neputința de a găsi calea spre
normalitate este resimțită de subiectul-narator ca o
senzație de asfixiere: „Parcă m-aș fi zbătut în năvod,
pe fund de mare, printr-o goană de pești reci, printr-
o înstrăinare.” 

Trăirile lui Antim sînt atît de amestecate, încît
aiurarea, visul și realitatea nu pot fi separate: „Eu mă
împleticeam la ușa pridvorului, fără să înțeleg bine ce
se petrece, cu vreun picior pe alt tărîm. […] O ceață
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deasă mi le acopere pe toate.” Oscilații ale
conștiinței, momentele de refuz al ordinii impuse de
Cavaleri încep să se arate timid („Un paloș de argint,
moștenit de la părinți, prinse să-mi joace pe sub
pleoape […] Ori stam să mă răzvrătesc?”) dar eroul
crede  încă în autoritatea acestora, bucurîndu-se de
„fericirea credinței regăsite” deși,  paradoxal –
recunoaște el ulterior –, rătăcirea continua
amplificată („scuturîndu-mi smintirile deznădejdii,
răsăream, iarăși nădăjduind, cu mult mai smintit”). 

Convins că salvarea va veni de la aceeași instanță
tutelară, dascălul se distanțează de sătenii care se
întorc împotriva Cavalerilor, numai că  vrajba și
dezordinea sînt generalizate,  atingînd deopotrivă
cele lumești și  cele de deasupra: „Fiindcă tuturor li
se limpezea că cele rele se amestecă celor bune fără
osebire, că Domnul întorsese cu desăvîrșire spatele
pămîntului, lăsînd contopire de adevăr cu minciună
ca-n buțile Satanei și fiindcă răcnetului multor
piepturi: «moarte Cavaleriei, moarte!», nu-i veni
răspuns nici un fulger pedepsitor...”. 

Haosul atinge tot ce există și inversează valorile
(„Prin vremi cu împărați țigani nu mă mai gîndii să-l
întemnițez pe al nostru”) iar iluzia că Domnii
Cavaleri ar putea să curețe și cerurile după ce
eșuaseră în curățarea pămînturilor se spulberă și ea,
fiindcă  înșiși Cavalerii s-au dezbinat și chiar unii s-
au ucis între ei.

Vor urma drumurile pe care Antim le va face
alături de cîntărețul Pavel, pentru a înțelege rostul
celor întîmplate, pentru a-i întîlni pe Cavaleri, să se
încredințeze că drumul lor a fost bun ori să-i scoată
din greșeală; căutări în afară, trudnice și chinuitoare,
alte rătăciri în esență, în lungul și în latul pămîntului,
așa cum pornesc eroii din poveste, pentru a-și
descoperi la capătul călătoriei nimic altceva decît
ființa interioară: „[…] o pornirăm amîndoi spre
miazănoapte, purtînd și rămășița de grîu în sacul din
spate”; „– Unde, Antime? – La miazăzi”, „Și
merserăm vreo lună”; „Belșug nu curgea prin apus”;
„Și plecarăm spre milosîrdia răsăritului”.

Întoarcerea fără izbîndă este urmată de un somn
îndelungat („Zăcui aproape șase săptămîni fără
trezire și fără vise, după ce înfruntai, înainte de somn,
cazne nălucitoare și felurite vedenii”) și de
chinuitoare treceri prin vămi diferite, cu zbateri de
păgîn și întîmpinare a morții („Cruce nu-mi trebuie
alături”). Tot în răstimpul acesta are loc episodul
întîlnirii cu copilul pătimind dintr-o mare suferință:

„Printr-o ceață alburie mi se năzări un prunc de vreo
doi ani. Nu-l deslușeam bine, părea că zace în
mijlocul încăperii. Cînd dădui să mă apropii ca să văd
cine era, paloșul căzu singur, peștera se închise și
toate se limpeziră. Uluit de schimbare, șoptii pe
jumătate întors: «Domnul o fi, Domnul e». […] Apoi
dormii o săptămînă și-o lună, dacă nu mai mult. Iar
pe cînd dormeam, multe se schimbară”. Semne ale
bătăliei interioare și exterioare sînt simboluri apărute
în vis precum paloșul ce pică singur și peștera care
sugerează lumea subterană de care eroul tocmai
scăpa, lumea începînd apoi să recapete forma
obișnuită („toate se limpeziră”). Iar somnul este din
nou lung, marcînd vindecarea și ieșirea din haos la
lumină, lucrul fiind posibil datorită unei intervenții
salvatoare: „Într-o noapte îmi amintii limpede
privirea pruncului din mijlocul odăii mele – care n-o
fi fost nălucă – și mi se păru că murmurul abia
deslușit al firii, neîncetat la țară, mulțumește
Domnului pentru singurul bine: acela ce nu i-L
știrbește omul”. 

Să fie oare  atingerea fulgurantă care s-a produs
între Nivelurile de Realitate acel element binefăcător
ce  duce la ieșirea din haos? 

Datorită aspectului poliedric, multifațetat, al
„Poveștii cu țigani”, se întîmplă ca același
comentator să revină uneori asupra propriilor
aprecieri, evidențiind insolitul acestei opere, dar și
discontinuitatea ori fragmentarismul ei; un exemplu
în acest sens ar fi considerațiile lui Constantin
Amăriuței, care, la ceva timp după apariția cărții
„Poveste cu țigani” a scris un articol laudativ în „La
nation roumaine”,  apreciind însă ulterior că textul
ființează printr-un „logos parazitar” sau un limbaj de
gradul doi iar autorul este un „folclorist de gradul al
doilea”, în sensul creării unui folclor artificial: „Știe
să creeze un discurs, care dă, după aceea, și impresia,
și ideea, și convingerea chiar că există întîmplări și
idei semnificative. Însă, dacă cineva analizează mai
bine acest scris – care este, de altfel, unic în literatura
română, am impresia, – își dă seama cum, într-
adevăr, din frază, din cuvînt se nasc apoi și
întîmplările și sensul. Și nu invers”.20 Tot datorită
aspectului său neobișnuit, „Poveste cu țigani” a fost
catalogată ca fiind o scriere corintică, deoarece există
o „stare pe loc a narațiunii, căreia diferitele episoade
nu-i imprimă ritmul devenirii” iar personajele „nu
trăiesc prin concentrare, ci prin dispersiune”.21

Într-adevăr, textul în integralitatea sa, pe diferite
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straturi, pare să prezinte un aspect mozaicat: de la
structurile lingvistice care prin aglomerare nu produc
progres al semnificației, ci se întorc mereu asupra lor
înseși, la partea narativă, ce indică mereu o revenire
în punctul de plecare și la personajele care, asemenea
unor mecanisme, repetă aceleași gesturi fără a se
putea smulge de pe traiectoria circulară.

În universul ficțional din „Poveste cu țigani”,
atractorul fractal ce provoacă mișcarea haotică e
Răul sub diferite forme: minciuna, falsul generalizat,
răsturnarea valorilor, negrul devenit alb și lipsa
oricăror repere, elemente ce duc lumea în derivă.
Chiar Cavalerii, în aparență păstrători ai ordinii, sînt
în realitate mesageri ai morții spirituale și trupești,
generînd confuzie și suferință prin comportamentul
lor. Factorul-cheie ce determină deopotrivă mișcările
individului și ale societății, controlează lumea
pămîntească și aceea cosmică e Răul cu tentaculele
lui mascate în felurite chipuri: Cavalerii Gîtuitori,
Arzători, Luminători, Pustiitori, Domnii Poruncitori,
arșița, bureții monstruoși, noaptea, înghețul, foamea,
setea, spaimele, alienarea, omul întors împotriva
omului, natura potrivnică, ieșită din ritmurile
firescului. 

Spre deosebire însă de alte scrieri ale lui L.M.
Arcade, în care pot fi de asemenea identificate
caracteristici de acest tip ale universului imaginar,
finalul din „Poveste cu țigani” indică salvarea, ieșirea
din drumul rotitor la nesfîrșit și de pe orbita
eșecurilor repetate. Este povestea eului rătăcitor ce
și-a regăsit coerența și simte vitala apartenență la
colectivitate; transformarea există și este majoră,
indicînd chiar o substituție, înlocuirea factorului
generator de haos cu altul, capabil nu numai să
înțeleagă rădăcinile dezordinii, ci și să consemneze
experiențele: „Iar fiindcă toate cele atîtea de crude
stau astăzi duse departe și fiindcă mi-am zis că or mai
fi prin lume oameni în stare să creadă că alte
asemenea urgii ar putea rămîne, eu, dascălul școlii, pe
nume Antim (dar mi se spunea și Cavaleru s.n.),
dintre toți cel mai greșit și nici cel mai pocăit, m-am
încumetat să iau pana în mînă și să le scriu.”

Concomitent mărturie și condamnare a faptelor
care plasează omul în zone de anomalie socială,
politică sau morală, multe din operele lui L.M.
Arcade rămîn exorcizare prin scris a manifestărilor
răului și avertisment pentru viitorime că „Povestea...”
e repetabilă.

Note:
1. L.M. Arcade, Sub foc de zăpadă și-o rouă de stea –

mărturisiri nedeghizate, în „Jurnalul literar”, 1996, Serie
nouă, VII, nr. 9-24, p. 14.

2. Nicolae Florescu, La despărțirea de L.M. Arcade, în
„România literară, nr. 37, 19-25 septembrie, 2001, p. 19.

3. Nicolae Florescu, Parabolele narative ale lui L.M.
Arcade, în „Jurnalul literar”, nr. 5-10, mar.-apr.-mai, 2001,
p.6.

4. Idem, ibidem.
5. Idem, ibidem, p. 29.
6. Ion Simuț, Un basm al ursitei, în „ România

literară”, nr. 50, 12 decembrie 1991, p. 11.
7. Idem, ibidem.
8. Leonid Mămăligă: Literatura mîinilor murdare și

elful marxist, în „Jurnalul literar”, an XI, nr. 17-20,
septembrie-octombrie 2001, p. 5.

9. Idem, ibidem.
10. L.M. Arcade, Sub foc de zăpadă și-o rouă de stea -

mărturii nedeghizate, în „Jurnalul literar”, Serie nouă, an
VII, nr. 9-24, iulie –august 1996, p. 14.

11. Cornel Regman, L.M. Arcade, Revoluție culturală,
în „Jurnalul literar”, Serie nouă, an VII, nr. 39-46,
noiembrie-decembrie 1996, p. 3. 

12. Monica Lovinescu, Est-etice. Unde scurte IV, 20
ianuarie 1984, Ed. Humanitas, 1994, pp. 86-87.

13. I. Negoițescu, Leonid. M. Arcade și proza lui, în
Scriitori contemporani. Ediție îngrijită de Dan Damaschin,
Ed. Dacia, Cluj, 1994, p. 24.

14. L.M. Arcade, Sub foc de zăpadă și-o rouă de stea –
mărturisiri nedeghizate - „Jurnalul literar”, 1996, Serie
nouă, VII, nr. 9-24, p. 14.

15. Ospățul sau despre imposibilitatea posibilului, în
„Jurnalul literar”, Serie nouă, an X, nr. 3-4, februarie 1999,
p. 13.

16. Timbrele de altădată (citările din această operă  sînt
din exemplarul Copie de la Biblioteca Exilului Românesc
din Paris – Basarab Nicolescu, aflat la Biblioteca „Aman”
din Craiova).

17. Ultimul interviu al lui L. M. Arcade în „Jurnalul
literar”, an XI, nr. 17-20, septembrie-octombrie 2001, p. 1.

18. I. Negoițescu, Leonid. M. Arcade și proza lui, în
Scriitori contemporani. Ediție îngrijită de Dan Damaschin,
Ed. Dacia, Cluj, 1994, p. 25.

19. Poveste cu țigani, Editura Albatros, 1991.
20. Cuvinte sărace despre „un scriitor aparte, unic” în

„Jurnalul literar”, Serie nouă, an XI, nr. 17-20, septembrie-
octombrie 2001, p. 5 (interviu luat de Ileana Corbea lui
Constantin Amăriuței).

21. I. Negoițescu, Leonid. M. Arcade și proza lui, în
Scriitori contemporani. Ediție îngrijită de Dan Damaschin,
Ed. Dacia, Cluj, 1994, pp. 25-26.
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În prefața la prima antologie de poezie
românească publicată în exil (Buenos Aires,
1950), Vintilă Horia accentua faptul că „abia după
armistițiul din August 1944 se poate vorbi în
istorie de o emigrație românească /…/ care a dat
naștere peste hotarele Țării unui microcosm
românesc, reprezentând, cu destulă fidelitate,
trăsăturile caracteristice ale macrocos-mosului
originar. O lume românească a luat naștere în
câțiva ani în afara spațiului românesc.” Acea
„lume românească” despre care vorbea Vintilă
Horia a creat în exil o literatură oarecum paralelă
celei din țară. În plus, exilul cultural românesc a
fost – în parte – și o necesară verigă cu alte
culturi, unii scriitori intrând – prin lucrările în alte
limbi – și în istoria literar-culurală a unor țări din
vest. 

Unul dintre acești scriitori, a cărui operă scrisă
în exil (în franceză, spaniolă, italiană, dar și
română) a fost cunoscută (și recunoscută!) mai
întâi în străinătate este, fără îndoială, Vintilă
Horia. Romane, eseuri, studii, o istorie a literaturii
universale, o carte de interviuri cu cele mai
reprezentative personalități ale veacului XX,
memorii, jurnale, antologii de poezie etc., etc.
dau, fiecare în parte și toate la un loc, măsura unui
scriitor care a căutat – încă din perioada creării
revistei Meșterul Manole – de a situa literatura
română în context universal. 

Vintilă Horia – scriitorul-gânditor
Cunoscut astăzi îndeosebi ca prozator, Vintilă

Horia debuta editorial în 1937 cu un volum de
poezii, intitulat Procesiuni. Anterior, semnase în
revista Gândirea deopotrivă poezie, proză, eseu și

cronică literară, demonstrând încă de atunci
o vastă și solidă cultură, atât în plan
românesc, cât și universal.

Să nu uităm că formația scriitorului-
gânditor, afirmat la cote înalte în Occident,
avusese loc în perioada de mare înflorire
culturală dintre cele două războaie, când
generația lui Eliade, Cioran, apoi cea a lui
Vintilă Horia și alții asemenea lor erau
conectate la marea cultură universală,
beneficiind totodată de înalte spirite
tutelare (ca Nichifor Crainic, Lucian Blaga
ori Nae Ionescu). Marile probleme
filosofice – existența omului pe pământ,
viața și moartea, timpul, relația omului cu
divinitatea etc., etc. îi preocupau deopotrivă
pe scriitorii români, ca și pe cei din alte spații
geografice. Scriitorul și gânditorul Vintilă Horia,
având drept fundamentale preocupări a cunoaşte
şi a înțelege omul supus Timpului, supus Istoriei,
dar și vremurilor în care trăia, este produsul lor,
ca și al unui anume Timp şi, astfel, al unei anumite
civilizaţii. 

Când a publicat prima carte, un volum de
poezie, tânărul Vintilă Horia avea abia 22 de ani,
dar dovedea, așa cum îl caracteriza un coleg de
generație, Ovidiu Papadima, că are deja o
personalitate formată, iar aceasta era alcătuită
dintr-un „foarte prețios aliaj sau mai bine zis o
foarte rară stare neutră: un hotar incert între
cerebralitate și sensibilitate.” (v. Cronica literară
la vol. Procesiuni, în Gândirea, nr. 2/ 1938,
p.104) 

În toată opera sa de mai târziu vom întâlni, de
fapt, o îmbinare perfectă între cele două
coincidentia oppositorum, care conferă scrierilor

128128 CONVORBIRI  LITERARE

VINTILĂ HORIA – POETULVINTILĂ HORIA – POETUL
Mihaela ALBU

E
X

IL
U

L
 R

O
M

Â
N

E
S

C
E

X
IL

U
L

 R
O

M
Â

N
E

S
C



sale – indiferent de genul abordat – deschideri
către cunoaștere.

Poetul Vintilă Horia și Poezia sa
Volumele publicate în țară (Procesiuni, 1937,

Cetatea cu duhuri, 1939 și Cartea omului singur,
1941) vor fi continuate apoi în exil, într-un alt
timbru, într-un alt registru poetic, într-o altă
profunzime ideatică cu A murit un sfânt, 1952,
Jurnal de copilărie, 1958, și Viitor petrecut,
19761. La acestea trebuie adăugate cele două
antologii – una în 1950 – Antologia poeților
români în exil, publicată la Buenos Aires
(prefațată de editor), iar cealaltă în 1956 – Poesia
românească nouă, publicată la Salamanca.

Debutul editorial s-a petrecut așadar în 1937,
Procesiuni fiind un volum de 77 de pagini, primit
apreciativ de către cronicarii literari ai vremii.
Unul dintre aceștia, Ovidiu Papadima (citat mai
sus), ajunge la concluzia că „literatura noastră
poate nădăjdui un poet de rare și liniștite fineți și
nuanțe.”

Împărțit în două cicluri – Dragoste și Moarte
(Eros și Thanatos) –, volumul dezbate (în
tonalitate gravă) principalele vârstele ale condiției
umane, acestea constituindu-se într-un leitmotiv
tematic. 

Fiind poeme de tinerețe, tema iubirii le
străbate firesc, dragostea fiind idealizată, iar
poetul – învelit de raza iubirii fără fund – în
așteptarea (și căutarea!) cuvântului cu care să o
mărturisească: Aștept să prind din ape tot aurul
prisos/ Și să-l închei în daruri meșteșugit
cioplite,/ Pentru fecioara albă cu zâmbetul
frumos/ Și cu privirea smulsă din taine neghicite.
În unele poeme, metaforele trimit la poezia
blagiană (în paranteză vom aminti admirația față
de versul și filosofia poetului,mărturisită adesea),
dar meșteșugite totuși în stil propriu. De data
aceasta noaptea nu curge din ochii iubitei, ci din
părul ei: Din părul tău se naște noaptea/ O văd
cum flutură ușor/ În înserări ca uverturi de somn
(Legendă), iar liniștea în care – la Blaga – se
putea auzi cum bat în geam razele de lună este
acum tăcerea (care) a început să cânte-ncet. Mai
apoi, tăcerea se îmbarcă în galbene trireme, căci,

cu ultimu-i suspin, se aude plânsul toamnei.
(Spovedanie-ntr-un târziu), pentru ca în Cetatea
cu duhuri, „Când Eminescu a ieșit în prag/ Cu
ochii mari și sbuciumul în plete,/ S-a rezemat
tăcerea de perete”.

O altă temă, mărturisită și în literatura sa
confesivă de mai târziu, decelabilă și aceasta încă
din primul volum, este prietenia (făcând, desigur,
parte tot din tema cuprinzătoare a dragostei).
Celor cărora le dăruise, simbolic, câte-un inel de
suflet, prietenilor vechi care-au murit/ Nu secerați
de îngerul cernit,/ Ci prinși în roata vieții, fără
urmă, poetul le închină versuri, căci ei rămân
pentru el prietenii amintirii. Ca un epilog, cele
două versuri finale, separate grafic de restul
poemului, subliniază depărtarea celor de care își
amintește mereu, precum și singurătatea celui ce
i-a pierdut în roata vieții: Scriu versuri amintirii
de demult/ Pe care singur stau și le ascult.

O altfel de singurătate, în tonalități mai grave,
o transpune poetic mai târziu în Cartea omului
singur, volum închinat „Domnului Ion Pillat”,
poetul admirat totdeauna, „neuitatul Ion Pillat”
căruia, peste ani, în exil, îi va evoca figura și
poezia în două articole. Tânărul poet, care
afirmase încă de la primul vers că știe să moară,
de data aceasta își mărturisește credința într-o altă
viață (Nu cred în moarte ci înt’altă viață), aceasta
fiind sperata veșnicie a creației. Și astfel, mesajul
care închide prima parte din poemul Divina
tragedie (a se observa oximoronul, dar și
trimiterea la Dante!) devine emblematic:
Singurătatea nu mă mai doboară!

Însingurarea de care se plânge în multe poeme
are – nu de puține ori conotații grave –, trecând
dincolo de dorul după prietenii pierduți către
conștientizarea condiției pieritoare și a trecerii
implacabile în Pieirea îngerului (Din singur cum
am fost, mai singur sunt/ Și mă-nconvoaie timpul
spre pământ) ajungând – firesc – la căutarea – cu
ton de psalm arghezian – (în Închinare) a
Divinității (Nu vezi? Sunt singur și prea greu mi-
e scrisul/ De-a nu Te fi-ntâlnit pe nicio cale./ Dă-
mi semn să-nchin Minunăției Tale/ Condeiul greu,
poemele și visul), pentru ca în alt poem, într-o
aparentă negație – Nu caut vedenia Ta – să repete
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simetric, la începutul și sfârșitul fiecărei strofe,
căutarea: Pe care drum nu Te-am adulmecat,// Și
urma Ți-am ghicit-o pe poteci// Te chem așa cum
ești: Nemărginire…, firesc întreruptă la un
moment dat de îndoială și respingere: Nu vreau
vedenia Ta în ceasul pur. Însingurarea și nevoia
de sprijin divin sunt ghicite și în Psalm medieval,
Dumnezeu fiind implorat să-i fie „balsam” pe
pieptul palid zdrobit între colți, dar din ansamblul
poemelor închinate Divinității, sensul metafizic
trece dincolo de concretul omului aflat singur
printre străini, așa cum, mai târziu, singurătatea
celui care, în exil, va fi uneori numit extranjero,
acela care va scrie cu literă împrumutată, este din
nou o realitate dureros de concretă. (v. poemul
„Yo, extranjero”, în vol. Viitor petrecut, dedicat
prietenului său, poetul Ovid Caledoniu, precum și
„Desprindere sau cunoaștere” din același volum,
în care durerea înstrăinării e exprimată direct:
„Ies în strada cu soare bun/ –  Extranjero! Îmi
strigă trecând/ Un cuminte sau un nebun./
Extranjero? Cui am greșit și când?). „Ostila
însingurare”, cum o numește la un moment dat în
Jurnal de copilărie, o va resimți, de altfel,
permanent. 

Nu mai surprinde astfel faptul că în volumele
publicate în exil o temă constantă este aceea a
desțărării, amintirile îmbrăcând totul într-o  aură
ca de legendă. Jurnal de copilărie (1958) pare a fi
și un fel de replică la  versurile eminesciene
„Astăzi dacă m-aș întoarce/ A-nțelege nu mai
pot”. 

Întregul univers al copilăriei rămâne fixat în
câteva cadre și câteva întâmplări semnificative,
iar „amintirile din copilărie” sunt pentru scriitorul
de mai târziu „primele fundamente ale memoriei”
(v. Jurnalul unui țăran de la Dunăre, Vremea,
2016, p. 73).

Copilăria și locurile în care a trăit în acea
perioadă – în Ora de aur pentru orice adult la o
privire dincolo de vreme – devin astfel timpurile
și spațiile unui Eden simbolic. Aceia sunt anii în
care mărturisește: „Eu nu știam că lumina/ E soră
cu umbra/ Ca viața cu moartea/ Ca prezentul cu
peștera/ Amintirii”. (XXIV) În cazul exilatului,
nu numai anii acelei vârste a inocenței sunt

pierduți, ci – mai cu deosebire – teritoriul în care,
spre deosebire de un Eminescu, de exemplu,
crede a se putea reintegra, , căci, spune el, „Eu
sunt tot acolo – de ce nu –/ Suntem unde am
copilărit/ Numai anii se schimbă la față/
Consumați de locuri străine”. 

Paralel și în mod surprinzător la un foarte
tânăr autor este tema morții. Dintru început, ca o
replică la cunoscutul vers eminescian, în Ludus
princeps, poemul-artă poetică cu care deschidea
volumul Procesiuni, poetul declara: Eu știu să
mor, pentru ca în altă strofă să adauge: Eu știu să
mor dar viața mă strigă undeva. Chemarea
trăirilor vârstei estompează desigur filosofia
asupra vieții și a morții însușite livresc. „Om al
toamnei”, cum se va autocaracteriza mult mai
târziu în memorii, el se mărturisește conștiință
lucidă asupra propriului destin, trăind într-o
permanentă zbatere (În mine cad amurguri și
toamne cântă rar/ Cadențe limpezite în svonuri de
zăpezi), anotimpurile reci fiind ele însele simbolul
celui ce vrea să capete frunze și să depășească
condiția: Și jefuiesc paragini ca să’mplinesc ceva.

Încă din acel prim volum, pe lângă temele
majore – dragostea și moartea, la care am adăuga-
o pe cea a timpului (cu trecerea sa implacabilă –
Sub cer flămând trecură aprig anii./ Unde se duc?
De unde vin așa?) – care îi vor străbate poezia
(ca, de altfel, întreaga creație), leitmotivul
simbolic al toamnei poate fi surprins în metafore
insolite în multe poeme: În frunze umblă toamna
ca o boală ori Pe uliți urlă toamna ca un câine
sau Plâng frunze vechi pe drumul nou al toamnei
etc., etc. În cele din urmă, toamna devine
simbolul apusului vieții, el definindu-se ca fiind
muritorul cel mai blând, poetul,/ Care cioplește
versuri și cu-ncetul/ Își mută tinerețea într-o
toamnă. (Cetatea cu duhuri)

Dacă în primele volume sursele erau chiar și
direct consemnate de tânărul autor, în ultimul,
Viitor petrecut, volum de maturitate, asistăm la un
dialog mult mai subtil cu literatura, cu știința, cu
reprezentanți ai unor teorii și concepte din varii
domenii. În totalitatea lor, poemele devin jurnalul
unui om preocupat să se mărturisească pe sine în
experienţele şi descoperirile sale spirituale. Ele se
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constituie, laolaltă, pe lângă o mărturisire a
„schizofreniei exilului”, într-un jurnal al iubirii:
iubire faţă de lume, faţă de Dumnezeu, iubirea
pentru cunoaştere, iubirea pentru natură. Aici
întâlnim imagini ale locurilor, ale anotimpurilor,
ale întâmplărilor sufleteşti. Nimic ostentativ
livresc şi totuşi aici desluşim trimiteri pasionale
către luminile culturii, ale filosofiei, ale muzicii şi
ale ştiinţei. În poezie îi descoperim într-o vibraţie
aparte a adâncurilor sensibilităţii sale pe
Nietzsche, Kierkegard, Jung, Plank, Rilke,
Hölderlin, Blaga, Wagner, Reger, pe care-i
întâlnim şi în memorii şi în erudita sa eseistică,
dar şi în romane. Credință creștină, pe de o parte,
știință, filozofie, muzică, literatură, pe de alta –
acestea ducând spre cunoaștere ca doi poli care
dau sens lumii. „Numai pruncul e dovadă/ De ce-
n noi va fi să fie/…/ Ca un cuib cu-n ou feeric/ E
de toate-ntr-un corpuscul,/ Răsărire și crepuscul/
Completând întregul sferic.” (Iisus) Alegerea ca
aceste versuri să închidă volumul vorbește de la
sine asupra iluminărilor întru filosofie, ştiinţă,
întru tăcere şi mărturisire. Ca şi în romane şi
eseuri, aura mistică îmbracă rostirea cu fulgurante
imagini pline de viziuni surprinzătoare.

Avem acum în față o lirică în care
multiplicitatea ideilor îngreunează prima
apropiere de text, dezvăluind însă unui cititor
avizat un regal ideatic, poetul călăuzindu-i
intrarea pe Calea Cunoașterii. 

Câteva concluzii
Întreaga operă a lui Vintilă Horia este un

dialog între literatură, artă, știință și religie, dar
totodată un dialog al sinelui cu Lumea în căutarea
necontenită a Adevărului. Un scriitor şi cerebral,
dar și sensibil, el a îmbinat în literatura sa (scrisă
în mai multe limbi) deopotrivă idei și cuvinte
meșteșugit alese, reușind totodată – în poezia
scrisă în română – să exprime adevărul unei
experiențe de viață într-o limbă nealterată,
frumoasă și elegantă. 

Poetul Vintilă Horia va trebui cunoscut de
cititorul român și recunoscut de critica literară de
astăzi ca făcând parte dintre aleșii făuritori de
limbă poetică. Pe tot parcursul vieții sale

creatoare, fin cunoscător și admirator al marilor
poeți ai lumii, el va apărea (și nu numai în
poezie!) ca un „cioplitor” de cuvinte. Acestea, nu
rareori într-o întâlnire neașteptată, surprind și lasă
loc unui lung lanț de conotații. Mai mult chiar. Ar
trebui înțeles că pentru scriitorul aflat permanent
pe drumul cunoașterii – în varii ipostaze creatoare
–, poezia este cea care i-a conferit întregirea:
„Atunci a venit poesia/ Și-a deschis fără zgomot/
Ușile și ferestrele lumii/ Făcând din mine măsura/
Tuturor lucrurilor” (Jurnal de copilărie).

Cu cât înaintăm în lectura poemelor sale
descoperim nu numai un poet, dar și un filosof ce-
și pune în vers o vastitate de idei și concepte.
Constatăm astfel că nu îl poți înțelege în totalitate
dacă nu-i citești poezia, după cum nu poți înțelege
poezia sa dacă nu-i cunoști întreaga operă multi-
și transdisciplinară.

Și înțelegem astăzi de asemenea adevărul (și
luciditatea) cu care consemna la un moment dat în
Jurnalul unui țăran de la Dunăre: 

„Ca niște săbii tăcute, cărțile mele se
strecoară printre zgomotele secolului”. 

Notă:
1. Semnalăm apariția, la editura Vremea (2018), în

seria de autor „Vintilă Horia”, a volumului Culorile tăcerii
(care le cuprinde pe toate cele șase). Cuvânt înainte, note și
comentarii: Mihaela Albu.
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A trăi în trecut nu este o opțiune viabilă,
mai ales atunci când societatea contemporană
trece prin transformări capitale, de neimaginat.
Departe de noi ideea paseismului militant, dar
există acolo, undeva, ceva mai departe în timp,
umbre care ne trag de mânecă, încercând să ne
facă să nu uităm că au constituit, cândva,
jaloane ale unei evoluții (de care ne bucurăm și
astăzi), repere în devenirea națională. Este și
cazul lui Constantin Hurmuzachi, de la a cărui
moarte, în 15/27 februarie 1869, iată că au
trecut 150 de ani.

Cel mai mare dintre frații unei familii care
a făcut (a construit) istorie, mai ales în
Bucovina (Eudoxiu, Gheorghe, Alexandru,
Nicolae, Eufrosina, măritată Petrino, și Elisa,
căsătorită Sturza), s-a născut la Cernauca, în 12
noiembrie 1811, a făcut studii strălucite, de
Drept, la Viena, unde a început „scotocirea”
arhivelor, în căutarea trecutului românesc
(ocupație predilectă și de durată, mai târziu,
pentru mult mai cunoscutul său frate Eudoxiu).

Nevoile materiale l-au determinat să abandoneze un
doctorat în desfășurare și să vină în Moldova, la
curtea prietenului Constantin Balș, de la
Dumbrăveni, și mai departe, în Basarabia și la
Petersburg, unde a câștigat procesele domeniale ale
acestuia. Descoperirile făcute peste Prut și peste
Nistru, la Odessa, l-au propulsat în calitatea de
vrednic și apreciat colaborator la publicațiile lui
Mihail Kogălniceanu, „Dacia literară” și „Arhiva
românească”. Contribuţiile lui Constantin
Hurmuzachi la publicaţiile lui Mihail Kogălniceanu
se remarcă nu numai prin furnizarea de documente, ci
şi prin comentarii pertinente. Poezia lui C. Stamati,
Gafiţa blăstămată de părinţi, de exemplu, care apare
în „Dacia literară”, este însoţită de o scurtă
prezentare a manifestărilor literare ale autorului, cât
şi de relevarea unor caracteristici ale scrisului

acestuia: „Cea mai de căpetenie însuşire a poeziilor
d-sale este naţionalitatea lor. Muza d-lui Stamati fiind
patriotică, iubeşte a culege sujeturile sale din istoria
patriei şi a cânta obiceiuri şi întâmplări naţionale. (...)
Şi stilul d. Stamati este naţional, căci ne arată ca
într-o oglindă geniul şi idiotismurile limbii noastre”
(„Dacia literară”, 1840, p. 197).

Revenit în Moldova, temeinicele cunoștințe de
Drept îi asigură participarea la momente de seamă ale
modernizării Principatului, cum ar fi măcar rolul
primordial în comisia pentru reorganizarea
învăţământului public, „compusă din bărbaţi
înzestraţi cu însuşirile cerute spre a lumina acest
obiect de mare folos pentru Statul Nostru” (şeful şi
directorul depart. averilor bisericeşti şi al
învăţăturilor publice, Logof. Neculai Suţu, Aga
Lascar Rosetti, Spătarul Vasile Alecsandri,
Postelnicul Gheorghe Cuciurianu, P. Cazimir),
finalizată cu un Proiect (în 1850; manuscrisul de la
Arh. Naț. Iaşi, Documente, Pachet 539, nr. 115,
poartă și observațiile făcute de M. Kogălniceanu),
participarea la comisia ce avea să decidă falsitatea
Cronicii lui Huru (Mircea Anghelescu, în
Mistificţiuni. Falsuri, farse, apocrife, pastişe,
pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Ed.
Compania, Bucureşti, 2008, p. 41, făcând trimitere la
„Analele Academiei Române”, Seria II, vol. IV, 1882,
p. 96-97, îl citează pe secretarul Al. Papadopol-
Calimah: acea comisiune „a făcut un raport detaliat,
redactat în mare parte de repausatul Hurmuzachi, şi
toţi, afară de Săulescu, au convenit că documentul e
apocrif”; din comisie au mai făcut parte A. Donici, G.
Asachi, A.T. Laurian, D. Bojinca, T. Codrescu, S.
Bărnuţiu, M. Kogălniceanu), prezența în Comisiunea
legilor, care reglementează, la 1852, regimul juridic
din Moldova, grija în supervizarea activității
Academiei Mihăilene și a bibliotecii acesteia, sau
aflarea, în 1847, alături de V. Alecsandri, printre
puținii boieri doritori de a înființa o bancă, prima
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încercare de acest fel din Moldova.
Activ combatant pentru Unirea Principatelor, face

parte din Comitetul Central al acesteia, care a pregătit
alegerile pentru Divanul ad-hoc și a stabilit
principiile de bază ale viitorului României. În calitate
de deputat, se mândrește, printre altele, de a fi fost cel
care a întocmit „raportul atingătoriu de îndreptarea
hotarelor, raportul atingător de sinod, raportul
atingător de regularea relațiunilor comerciale,
raportul atingător de Delta Dunării și pentru osebitele
mele socotințe la rostirea dorințelor răzeșești” (dintr-
o scrisoare către Gh. Sion). Mai târziu, Dimitrie A.
Sturdza, cunoscutul politician liberal, avea să afirme:
„Constantin fu, în Moldova, unul din capii tuturor
luptelor întreprinse pentru susținerea drepturilor
politice ale României, pentru realizarea Unirii
Principatelor, pentru înființarea guvernului
reprezentativ constituțional și pentru răspândirea
învățământului și a culturii”. 

Nu cu multă vreme înainte de stingerea prea
curândă, urmare a raportului ministrului secretar de
Stat la departamentul justiţiei Anton I. Arion, către
Măria Sa Domnitorul, din 24 octombrie 1868, în care
îl prezintă drept „fost preşedinte al Camerei din
Moldova, fost ministru al justiţiei, fost preşedinte de
secţiune al curţii de casaţiune, bărbat cu întinse
cunoştinţe juridice şi care prin viaţa sa întreagă a
dovedit că ştie a pune, mai presus de orice cestiuni de
partidă, devotamentul către patrie şi naţionalitate,
simţământul justiţiei şi al nepărtinirii”, Carol I
semnează, în aceeași zi decretul de numire în funcția
de prim preşedinte al Curţii de Casaţiune
(„Monitorul”, Ziar oficial al României, Bucureşti, nr.
242, 26 oct./7 nov. 1868, p. 2105).

Posteritatea imediată și cea proximă au știut să-i
aprecieze meritele și să-l pomenească așa cum se
cuvine pe Constantin Hurmuzachi, începând chiar cu
anul morții: „defunctul a fost unul din apărătorii cei
mai sinceri și distinși ai renașterii și ai autonomiei
României, ai ideilor de progres și de luminare, de
libertate și de moralitate, de prosperitate publică,
dezvoltare națională și de constituire demnă, stabilă
și puternică a patriei” [Necrolog în „Foaia Soțietății
pentru literatura și cultura română în Bucovina”
(Cernăuți), An. V, nr. 3-5, mart.-mai 1869, p. 55],
extinzându-și interesul pentru personalitatea sa până
la cel de-al doilea război mondial (vezi lucrări de-ale
lui N. Bănescu, Ștefan Meteș, T. Balan, Silvia T.
Balan ș.a.) și cunoscând un reviriment, destul de

palid, de-abia după 1989, când profilul i s-a pierdut,
chiar dacă în capitole pregnante, în cărți subsumate
întregii familii Hurmuzachi (de văzut lucrările lui
Petru Rusșindilar și, mai ales, regretatului istoric dr.
Ilie Luceac).

Orașul Iași, căruia i-a dedicat o bună parte din
viață, nu s-a învrednicit să-l „nemurească” măcar
printr-o stradă care să-i poarte numele (dar situația nu
este singulară!). La Cernăuți, în 2012, nu a fost
considerat demn să figureze pe o placă dedicată
familiei, alături de părinții și trei dintre frații săi. Mai
nou, am aflat că până și fabuloasa (pentru vremea
aceea – 1871: circa 3.000 de titluri în 8.000 de
volume, față de averea de atunci a bibliotecii – 9.000
de titluri în 17.000 volume) donație de carte către
Biblioteca Centrală, care-i poartă numele
inscripționat pe ștampilele de apartenență, i se
atribuie fratelui său Eudoxiu. Deh! Cam prea mulți
frați într-o familie ca cea a Hurmuzăcheștilor, ca să-i
ții minte pe toți! Așa că… măcar acum și aici să-i
închinăm un gând bun celui care nu și-a cruțat
ostenelile pentru binele și viitorul patriei, care pentru
el purta numele: România!
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B. UNIFICAREA SISTEMULUI DE CREDIT
Pătrunderea capitalului bancar din Vechiul Regat

în noile teritorii a avut drept efect şi realizarea unui
sistem de credit unificat, aceasta constituind un alt
aspect al unificării economice, al reorientării
economiei provinciilor unite la 1918 spre Bucureşti,
întrucît băncile respective şi-au subordonat prin
„naţionalizare” şi participaţii nu doar industria, ci şi
creditul.

Înaintea Unirii, instituţiile de credit din
Transilvania, Banat, Bucovina, Basarabia aparţineau
unor sisteme de credit, deosebite de cel existent în
Vechiul Regat, ale căror centrale erau la Viena,
Budapesta, Petersburg. 

Sistemele de credit din noile teritorii erau formate
din instituţii bancare, instituţii de credit ipotecar, case
de economii, bănci populare. Marile bănci din Viena,
Budapesta şi Petersburg aveau numeroase filiale şi
afiliate în Transilvania, Banat, Bucovina şi
Basarabia. 

Anglo-Őesterreichische Bank – Viena avea
sucursale la Cernăuţi şi Oradea, Pester Ungarische
Commerzial Bank la Arad, Oradea, Braşov, Sibiu şi o
afiliată la Cluj (Banca Ardeleană şi Casa de
Economii), care, la rîndul ei, avea patru sucursale.
Ungarische Allgemeine Creditbank avea sucursale la
Braşov, Oradea, Timişoara şi o bancă afiliată la Arad.
Wienner Bankverein avea o sucursală la Cernăuţi,
Galizische Hypoteken Bank – Lemberg tot la
Cernăuţi, iar Banque Internationale de commerce a
St. Petersbourg la Cernăuţi1.

După război, sistemele de credit din care făceau
parte şi instituţiile de credit din Transilvania, Banat,
Bucovina, Basarabia s-au fragmentat, legăturile
instituţiilor de credit locale cu centralele lor fiind
complet sau aproape complet sistate. 

În această situaţie, necesităţi economice
(refacerea economică, reforma agrară, înviorarea
comerţului) şi politice (Unirea, prevederile tratatelor
de pace) au impus crearea unui sistem unificat de
credit, care să cuprindă toate teritoriile noului stat

naţional unitar român. Miezul acestui sistem de credit
l-a constituit sistemul de credit existent în Vechiul
Regat şi „sistemul” reprezentat de băncile româneşti
din Ardeal avînd drept centrală banca Albina. În
celelalte provincii, instituţii de credit româneşti
(creditul mare) nu existau în momentul Unirii. 

Sistemul de credit unificat a fost, mai ales, rodul
extinderii prin mijloace diverse a organizaţiei de
credit din Vechiul Regat în noile provincii. Între
aceste mijloace se numără: preluarea prin afiliere,
participaţiile, cumpărarea sucursalelor sau fuzionarea
cu băncile existente în noile teritorii, înfiinţarea de
sucursale noi sau de bănci noi, care să acţioneze în
toată ţara.

Preluarea (naţionalizarea) a fost înfăptuită pe
baza juridică oferită de tratatele de pace (tratatul de la
Versailles, articolul 297, alineatele b şi c; tratatul de
la Saint Germain –articolul 249; tratatul de la Trianon
– articolul 232; tratatul de la Neuilly – articolul 177).
Conform acestor prevederi, capitalul străin
neantantist existent în credit a fost supus, ca şi alte
bunuri, operaţiunii de lichidare fiind preluat de
capitalul naţional românesc. Ca urmare, în credit a
avut loc o operaţiune asemănătoare „naţionalizării”
capitalului din întreprinderile industriale, numită de
obicei „preluare” sau „transformare” a băncilor
respective. Acţiunile acestor bănci, reprezentînd
bunuri aflate în mîna capitalului neantantist treceau
în mîna/proprietatea capitalului naţional particular
ori a statului român2. 

Astfel Galizische Hypotheken Bank (filiala din
Cernăuţi) intră în lichidare la 1919. Alte bănci cu
capital străin (neantantist), inclusiv cele din Vechiul
Regat, sînt supuse lichidării prin „sechestrare” şi apoi
„preluare” a capitalului străin (neantantist) de către
capitalul naţional, prin cumpărare sau fuzionare
(subscriere de noi acţiuni preluate de români şi
antantişti). Avea loc, prin aceasta, un proces de
transformare a băncilor cu capital străin, căzute sub
incidenţa tratatelor de pace, în bănci cu capital
naţional sau aliat
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Probabil, în acest cadru, reţeaua de sucursale a
Băncii Naţionale a României se extinde, după război,
adăugînd la cele 33 agenţii şi sucursale deţinute în
Vechiul Regat, sucursalele Băncii Austro-Ungare din
Transilvania3.

Tot în aceste împrejurări, cele patru filiale ale lui
Pester Ungarische Commerzial Bank în Transilvania
au fost preluate de afiliata sa din Cluj, Banca
Ardeleană4 cu sprijinul băncii Chrissoveloni din
Bucureşti. Fosta Dresdner Bank-Bucureşti, care
suferise, ea însăşi, o acţiune de preluare a capitalului
inamic devenind Societatea Bancară Română, a
preluat prin fuzionare afacerile Băncii de Credit din
Transilvania, afiliata la Arad a lui Ungarische
Allgemeine Credit-Bank). La Cluj, Banca de Scont şi
Schimb, sucursală a băncii cu acelaşi nume din
Budapesta se transformă într-o societate anonimă
locală cu ajutorul cîtorva deţinători de capital din
Bucureşti şi Ardeal5.

În 1920, s-a înfiinţat, la Cernăuţi, Banca
Comercială Naţională, în urma transformării lui
Mercur Bank, din bancă cu capital străin în societate
anonimă română cu sprijinul Băncii Agricole
Bucureşti. 

Banca Comercială Italiană şi Română Bucureşti,
înfiinţată după război de Banca Comercială Italiană-
Milano, se infiltrează în Basarabia deschizînd o
filială la Chişinău în 1920. Cu această ocazie,
sucursala pe care Banque Internationale de
Commerce a St. Petersburg o avea la Chişinău s-a
contopit cu Banca Comercială Italiană şi Română. În
1929, sucursala din Cernăuţi a lui Wiener Bankverein
s-a transformat în Societatea Română de Bancă6. 

În acest fel, prin „preluarea” instituţiilor de credit
cu capital neantantist (şi rus) din noile teritorii şi
„transformarea” lor în instituţii de credit româneşti
sau cu capital antantist, dispăreau rămăşiţele
organizaţiilor de credit existente în provincii şi care
aveau o tendinţă centrifugă, conform orientării
antebelice, iar reţeaua de credit din Vechiul Regat,
împreună cu instituţiile de credit româneşti existente
în provincii creau un aparat de credit unificat, cu
orientare spre Bucureşti.

Participaţiile au constituit un alt mijloc utilizat
pentru unificarea sistemului de credit. În condiţiile de
după război, cînd legăturile filialelor şi afiliatelor din
Basarabia, Transilvania, Bucovina cu băncile
centrale din Petersburg, Budapesta, Viena s-au
întrerupt, cînd băncile româneşti din aceste provincii

erau slabe datorită îngrădirii la care fuseseră supuse
în ţările de care aparţineau, a revenit băncilor din
Vechiul Regat misiunea de a finanţa activitatea
economică în noile teritorii, prin înfiinţarea de
sucursale directe sau prin colaborări de capitaluri şi
oameni la băncile provinciale. Acestea sînt numite
participaţii financiare.

Banca Română avea, în 1922, o sucursală la
Chişinău şi participa la Banca Nistrului Românesc
din Soroca, la Banca „Economul” din Cluj,
Maramureşana din Sighetul Maramureşului, la banca
Corvineana din Hunedoara, Banca Comercială şi
Industrială din Valea Tîrnavei, Banca Sebeşană din
Sebeş, Banca Oraviciană din Oraviţa, Banca
Românească a Banatului din Lugoj, Banca Almajului
din Bozovici, Banca Suceveanî din Suceava, Banca
Cîmpulungului Moldovenesc şi Banca Rădăuţului. 

Dintre bănci, pătrundeau, mai repede, în noile
provincii, cele care înainte de război aveau legături
cu băncile austro-ungare. Astfel, Marmorosch Bank,
care număra printre fondatori pe Pester Ungarische
Commerzial Bank, iar familia Marmorosch se găsea
la Viena, avea, în 1919-1922, participaţii la: Banca
Comercială Lugoj, Creditul tehnic transilvănean,
Banca centrală pentru industrie şi comerţ – Sibiu,
Casa noastră-Satu Mare, Prima casă de păstrare –
Caransebeş, Casa română – Baia Mare, Banca
Răzeşilor Chişinău. În afara subordonării directe a
unor bănci, Marmorosch Bank controla altele, în
noile teritorii, prin intermediul filialelor sale. Prin
Banca Timişoarei participa la Banca de arendări şi
parcelare-Timişoara, Banca Unită şi Casa de
Economii Oradea, Banca Generală şi Casa de Schimb
Timişoara, Banca de credit ipotecar-Timişoara, Casa
de economii Deta, Banca Imobiliară Timişoara, iar
prin mijlocirea filialei sale, Banca Moldovei – Iaşi,
controla Banca Soroca7. 

Un aspect contradictoriu al formării sistemului
unificat de credit îl constituie contribuţia băncilor cu
capital străin, aliat (antantist) existent în România
Veche şi în provinciile româneşti, la acest proces. 

Au existat cazuri în care, bănci cu capital străin
(antantist), ce acţionau înainte de război în
provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină, şi-
au extins organizaţia, după Unire,  în Vechiul Regat8,
ori camuflînd capitalul inamic din noile teritorii, s-au
extins din Vechiul Regat aici.  Prin aceste acţiuni, ele
au contribuit la formarea unui sistem de credit
unificat, dar nu trebuie să scăpăm din vedere că, deşi
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acţionau în toată România nouă, rămîneau legate de
centre străine, slujeau acestor interese. 

În afara „preluării” (transformării), a
participaţiilor, o altă modalitate de pătrundere a
băncilor din Vechiul Regat în noile teritorii a fost
crearea de filiale noi (sucursale directe), fără legătură
cu instituţiile de credit existente anterior în provincii.
Creditul funciar rural, înfiinţat în 1875, a fost
reorganizat în 1923 pentru toată România Unită, iar
din 1924 a înfiinţat case de credit pentru agricultură
din intenţia de a-şi descentraliza operaţiunile. Şase
mari bănci din Vechiul Regat aveau, în 1922, un
număr de 29 sucursale directe în noile teritorii.
Numai în Ardeal, şapte bănci bucureştene aveau, în
acelaşi an, 22 sucursale directe9.

La unificarea organizaţiei de credit, după Unire,
au contribuit şi legăturile de afaceri stabilite între
băncile din Vechiul Regat şi cele din teritoriile unite.
La început, chiar nerealizarea unificării monetare a
impulsionat aceste legături, deoarece „băncile
Ardealului neavînd lei făceau apel sub formă de
credite, la instituţiile financiare din Bucureşti”10.
Mai tîrziu, au cerut asemenea relaţii necesităţile
finanţării diverselor sectoare economice, îndeosebi
industria noilor teritorii, din care Ardealul şi Banatul
ocupînd un rol de prim rang, au adus un aport
industrial de cea mai mare însemnătate. Toate aceste
industrii, fiind lipsite de concursul financiar al Vienei
şi Budapestei, au trebuit să facă apel la marea noastră
finanţă (din Vechiul Regat)11. 

Deşi operaţiunea de pătrundere a băncilor din
Vechiul Regat în afacerile instituţiilor de credit din
provincii s-a extins pe o perioadă mare de timp, se
consideră că, în linii generale, a fost înfăptuită în
intervalul 1918-192212. Din acest moment se poate
afirma că sistemul unificat de credit s-a creat în
România. 

Această realizare a avut serioase implicaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice unitare în noul
stat naţional, nu doar prin unificarea activităţii în
ramura creditului, ci şi prin aportul adus la unificarea
şi reorientarea activităţii desfăşurate în celelalte
ramuri: industrie, agricultură, comerţ, transporturi.
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„Ţinta ne e cerul, 
dar drumul duce pe pămînt”1

Săvîrşită la 1 Decembrie 1918, Reîntregirea
naţiunii române s-a desăvîrşit în timp. Aşa cum o
pregătise cu multă vreme înainte, cuvîntul a
continuat să o cizeleze după Ziua cea Mare.

Texte ecleziastice 
Greu de imaginat liant mai durabil al edificiului

românimii, de-a lungul istoriei, decît cuvîntul. Aşa
cum primele scrieri româneşti izvorîseră din
creştinism, cuvîntul ecleziastic s-a strecurat între
lespezile istoriei noastre ca un liant al românismului,
dovadă şi modul în care, după 1 Decembrie 1918,
Biserica Ortodoxă şi-a urmat cursul spre
constituirea Patriarhiei Române. 

Vistierie a subtilelor semnificaţii ce depăşesc
convenţionalismul cuvintelor, textele ecleziastice
româneşti din Transilvania începutului de secol al
XX-lea au anticipat şi pregătit cu precauţie
Reîntregirea naţiunii. Temele imaginare din
universul religios al omului s-au contemplat şi
completat, iar uneori chiar substituit, prin cele de
actualitate, referitoare la unitatea şi unicitatea
Bisericii Ortodoxe Române, în tumultul istoric al
Reîntregirii. 

Slavă Domnului, tema „1 Decembrie 1918” a
însemnat, dincolo de cuvinte, Reîntregirea naţiunii
şi nu o unire în premieră. Fuseserăm împreună
veacuri întregi şi vom fi de acum înainte.

Terenul pe care statul român se desăvîrşea,
începînd cu anul 1919, în propriile-i făgaşe şi valori
fundamentale, era dificil, căci apartenenţa anterioară
la structuri statale diferite sedimentase diferenţe,
greu de estompat într-un răgaz scurt. Mai mult decît
alte segmente ale obştii, biserica reuşise să-şi

conserve caracterul compact, peste veacuri. 
Respingerea încercărilor de subordonare a

culturii şi tradiţiilor româneşti în timpul dualismului
austro-ungar era absolut necesară pentru menţinerea
spiritualităţii bisericeşti a românilor din
Transilvania. De aceea, scriitorii ecleziaşti au fost
constrînşi la cantonarea, pe cît posibil, într-o
atitudine polemică faţă de autorităţi. În funcţie de
curajul asumat şi de conjunctură, unii au suferit
pedepse. Scrierile absolvenţilor de teologie nu se
limitau strict la tematica bisericească şi, de regulă,
nu ocoleau subiectul naţional, adică soarta
românilor în Imperiul Austro-Ungar. Jurnaliştii
ecleziaşti cultivau limba română ca pe o plantă ce
trebuia ferită de buruieni: „...să ne ferim a grăi în
limba pocită de influenţe şi împestriţări străine...
Graiul popular este acela înţeles de toţi, pronunţat în
curăţenia firească a limbii române2”.

Un tînăr gazetar creştin
În curentul scrierilor ecleziastice transilvane din

primele trei decenii ale sec. XX, Pompei Moruşca s-
a remarcat iniţial prin articole sub pseudonim, pînă
a venit vremea opiniilor nedisimulate, mai ales ca
redactor al Revistei Teologice în perioada 1920-
1922. 

Maturizarea treptată a scrierilor sale a condus,
mai tîrziu, la înfiinţarea peste ocean a revistei Solia,
peste ocean, în anul 1936. 

Implicat în viaţa cetăţii într-o perioadă dificilă
pentru spiritul românesc transilvănean, la început s-
a limitat la cronica evenimentelor la care participa,
exersîndu-şi condeiul în Telegraful Român, încă
înainte de înfiinţarea, în 1907, a Revistei Teologice,
sub îndrumarea prof. dr. Nicolae Bălan. 

În vremea cînd  urma cursurile Institutului
Teologic-Pedagogic Andreian din Sibiu (1902-
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1905) făcea jurnalistică într-un mediu filo-român, cu
profesori de mare ţinută academică şi colegi ca
Moise Balea şi Trandafir Scorobeţ. Acel mediu i-a
insuflat sentimente patriotice bine conturate,
susţinute atent în articolele sale. Într-o competentă
schiţă a scenei politice din 1906, se întoarce în timp
la Compromisul austro-ungar din 1867, pentru a
susţine folosirea limbii române în armată, parcă
presimţind că va deveni confesor militar, în Primul
Război Mondial: „Nu Coroana a stabilit clauzele
Compromisului, ci Parlamentul ungar. Şi, între
aceste clauze, niciuna nu vorbeşte despre limba de
comandă, maghiară, în armată, ci din contră, se
vorbeşte despre o armată unitară comună, asupra
căreia orice drept de dispunere este în competenţa
domnitorului. Deci şi dreptul de a stabili limba de
comandă3”.

Instinctul de conservare şi sfatul vîrstnicilor îl
îndemnaseră ca, atunci cînd se expunea prea mult,
să semneze cu pseudonim, mai ales în timpul
războiului, cînd îl înrolaseră confesor militar în
armata cezaro-crăiască

Pînă la începutul anului 1919, deşi prolific, s-a
rezumat la scrieri relativ prudente, exprimînd, totuşi,
opinii destul de limpezi despre război, cu speranţa
de consolidare a fiinţei neamului. 

Membru al Asociaţiei pentru Literatura Română
şi Cultura Poporului Român (ASTRA) încă din
vremea studiilor la Sibiu, a susţinut multiple
conferinţe despre istoria neamului românesc, în

comunele Stenea, Haşag, Veseud şi Şeica Mare4.
Organizarea preoţimii, cultura satelor, „şcolile de
adulţi” (ceea ce azi numim life long learning –
LLL), dotaţiile (cvincvenalele) preoţimii,
Conferinţele preoţeşti (Telegraful român 1913) – cu
frecvente referiri la Regatul României – se
constituiau în teme predilecte ale gazetarului.

În 1905, semnînd cu un simplu P., descria în
Telegraful Român manifestările ASTREI, printre
care şi cea din comuna Cioara. Sub impresia acelui
articol, am urcat şi eu la mănăstirea Afteia – Cioara
în anul 2017, identificînd cu satisfacţie descrierile
de natură din articolul tînărului teolog. În 1906, sub
titlul „Naţionalism şi confesionalism”, în aceeaşi
revistă, expune opinii aproape axiomatice, însă
ţinînd cont că se afla în Imperiul Austro-ungar, ele
se constituie în acte de curaj. 

Invocînd conştiinţa naţională în acel context

nefavorabil românilor transilvăneni afirma că
aceasta se naşte „din cunoaşterea trecutului…” şi
din însufleţirea fiecăruia faţă de tot ceea ce
înseamnă „fiinţa neamului al cărui fiu este – iar
aceasta se poate realiza numai prin cultură. De aici
rezultă dragostea… faţă de tot ce constituie bogăţia
naţională, faţă de tot ce a produs de-a lungul
timpului geniul neamului său şi, îndeosebi, faţă de
tot ce au produs capetele luminate ale poporului”.
Pompei vedea în cultură un element esenţial în
„trezirea conştiinţei naţionale”. Era cu 12 ani
înaintea Marii Reîntregiri a României, iar tînărul
autor îşi permitea să citeze din Alexandru C. Cuza,
viitor fondator al Partidului Naţionalist – Democrat
din Regatul României: „naţiunea este
individualitatea colectivă cu caracter bine hotărît, cu
interese proprii; ea se prezintă ca un organism care
nu poate trăi decît prin organele proprii, care sînt
clasele formate în sînul său”. Un asemenea citat nu
putea trece neobservat de către cenzură.

Poate tocmai de aceea, argumentează temelia
ecleziastică a culturii unui popor european cu citatul
din Goethe: „criteriul pentru a verifica viaţa şi
puterea unui popor va fi atitudinea sa faţă de
Biblie5”. 

În anul 1908, publicîndu-şi „Cuvîntul la
introducerea ca preot în Şeica Mare”, fără urmă de
dogmatism, pe înţelesul mirenilor, îşi enunţase
părerile, comparînd cuvîntul cu  „undiţa cu care se
pescuiesc oamenii, mijlocul care apropie pe om de
om”. Tînăr entuziast, se prezentase cu onestitate
enoriaşilor: „Nu aduc cu mine averi sau faimă, dar
vă aduc o inimă curată şi largă, cuprinzătoare şi
înţelegătoare; vă aduc lumina minţii mele, cîştigată
prin stăruinţă…”.

Surprinzătoare pentru firea sa fermă, prudenţa
făcea casă bună cu limpezimea exprimării:
„Îndeosebi în această vreme de primenire continuă,
cînd poate este cea mai mare lipsă de înrîurire
binefăcătoare asupra neamului nostru, preotul este
chemat să sprijine avîntul pornirilor bune şi să

îndrume pe cărări prielnice…”.
Cunoscător al literaturii creştine clasice, cu

începuturile la apologeţii greci şi latini, îşi aducea
pildele în zilele noastre, asumîndu-şi statutul de
părinte duhovnic la cei numai 25 de ani ai săi,
spovedind români ce-i fuseseră contemporani lui
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Avram Iancu.
Bisericile româneşti din Transilvania se

confruntaseră permanent, în perioada 1867-1918, cu
încercările guvernelor maghiare de a le limita
autonomia şi a se amesteca în problemele lor şcolare
şi bisericeşti. Asemenea tendinţe se materializaseră
în Legea Trefort, Legea Apponyi, legislaţia privind
crearea „zonei culturale” şi multe alte norme de
acest fel, ostile culturii române. Rezistenţa în faţa
acestor tendinţe s-a datorat, în cea mai mare parte,
clerului şi elitelor sale.

La centenarul lui Andrei Şaguna, în 1909, tot în
Revista Teologică îşi manifestase românismul cu
prospeţimea tinereţii, lansînd chemarea „să învăţăm
a ne iubi cu patimă neamul, cu toate comorile lui
sfinte, între care, cea mai scumpă să ne fie limba
dulce românească, pe care să ne silim a o
desăvîrşi...iar cu cît vrăjmaşii se arată tot mai porniţi
împotriva ei, cu atît să ne-o facem mai dragă, mai
preţuită, căci limba este semnul cel mai vorbitor
despre fiinţa şi dăinuirea unui neam; precum, de
asemenea, lepădarea de această limbă va aduce, fără
vreme, prăpădirea noastră”6. O asemenea provocare
la adresa autorităţilor dualiste austro-ungare îl putea
aduce pe banca acuzaţilor, în acele timpuri. 

În vreme de război
Apoi, cu numai un an înaintea Reîntregirii, în

1917, un titlu vizionar atrage atenţia în Telegraful
Român: Biruinţă prin Înviere. Aflat pe front, preotul
militar intuieşte finalul războiului, cu un singur
biruitor cert: viaţa! Scrisorile trimise de pe front îi
erau cenzurate, dar speranţele exprimate prudent i se
îndreptau către binele neamului: „Sufletele atîtor
amărîţi, datorită acestei grele încercări a
groaznicului război, sufletele noastre chinuite
însetează după o veste de biruinţă, de pe urma căreia
arhanghelul păcii să ne vină cu ramura de măslin”.

Gîndurile se ascundeau printre rînduri: „Azi, ni
se vesteşte deja biruinţa desăvîrşită, iar vestitorul
este praznicul mare al Paştilor. Biruinţa ce ni se
vesteşte azi nu este învingerea unei naţiuni de către
alta, ci este victoria asupra înfricoşătorilor stăpîni ai
acestei lumi, păcatul şi moartea”. Mai erau doar
cîteva luni pînă la luptele de la Mărăşeşti, iar
curajosul Pompei scria: „Această biruinţă a Învierii
o prăznuim noi astăzi. Dar, oare, această biruinţă
este într-o oarecare legătură cu biruinţa pentru care

fiii neamului nostru îşi jertfesc viaţa pe toate
cîmpurile de luptă, în nădejdea unei sorţi mai
bune?” El însuşi înrolat într-o armată străină cauzei
româneşti, îşi permitea să scrie acestea, riscînd
curtea marţială. 

Formidabilă intuiţie mundană, disimulată în
textul religios: „Gîndurile noastre nu se opresc la
această zi luminată din grădina lui Iosif din
Arimtaea; gîndirea noastră străbate departe, spre
viitorul neamului nostru”. Atît autorul cît şi editorul
dovediseră curaj, la acea vreme, să publice astfel de
fraze: „Mai mult chiar, nu avem numai nădejdea
unei biruinţe asupra vrăjmaşilor, ci nădăjduim într-o
biruinţă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului
nostru. O nouă primăvară va apărea pe urma
furtunilor acestui război, o nouă înviere va urma
după aceste zile de patimă şi suferinţă, o nouă
înviere a sufletului neamului nostru...”.

În anul premergător Reîntregirii, Pompei avea
temeritatea să intuiască în scris, de pe front,
evenimentele postbelice: „...se vor găsi uşor, în
mijlocul nostru, samariteni care să lecuiască rănile
adînci ale acestui război. Va răsări dintre noi
semănătorul care, în ţarinile brăzdate de proiectilele
tunurilor, să arunce sămînţa nobilă care va da roadă
nouă şi binecuvîntată7”.

Mai tîrziu, în acelaşi an 1917, o altă intuiţie
curajoasă ieşea de sub tipar: „Cine ştie dacă scara
suferinţelor amare, a îndoielilor chinuitoare şi a
jertfelor nenumărate pe care o urcăm şi noi, de
aproape trei ani de zile, nu ne va duce şi pe noi la
izbăvirea după care oftează de mult toată suflarea8”.

De Rusalii, tot în acelaşi an 1917, înţelegînd
rostul războiului pentru români, scrisese: „Azi,
vorbesc tunurile. Şi acesta este un glas care trebuie
ascultat. Cu atît mai mult, cu cît alături de focul pe
care îl aprind şi care pustieşte şi omoară, alături de
şuieratul morţii, mi se pare că aduce şi suflul unei
noi vieţi pentru neamurile pămîntului, suflul unei
noi rînduieli, mai fericită, menită a se înfiripa
deasupra ruinelor acestor 3 ani ce ni se par cît 3
veacuri”.

Vizionar de excepţie, îşi periclitează viaţa,
pentru afirmarea crezului şi speranţelor, după ce
spovedise pe patul de moarte atîţi ostaşi români
munciţi de îndoială asupra cauzei pentru care
luptaseră, continuînd să creadă în steaua românimii.

În sfîrşit, anul de graţie 1918 iese cu un titlu la



fel de sugestiv, în Telegraful Român: Ziua aceea....
La propriu invoca „ziua veşnicei despărţiri”, ziua
judecăţii, însă mai în profunzime intuia acel 1
Decembrie „ce va să vină”: „În vremuri grele de
încercări, de prigoniri de la oameni şi asupriri din
partea sorţii, credinţa într-o judecată dreaptă, ce va
să vină, insuflă curaj şi dă putere”. De data aceasta,
mai atent, simţind apropierea acelei Zile, a semnat
cu pseudonimul Părintele Terentie9.

După război
Mobilizarea ca preot militar, suspectat fiind de

acţiuni filo-române, i-a temperat elanul publicistic.
Abia după Marea Unire, implicat puternic în viaţa
ecleziastică, şi-a putut exprima fără oprelişti
opiniile. În efervescenta perioadă post-unionistă s-a
aşezat mai cu rîvnă la birou, publicînd broşuri sau
articole şi eseuri în presa ecleziastică: Telegraful
Român, Revista Teologică, Lumina Satelor.

Cel mai activ în publicistică s-a manifestat în
perioada 1920-1922. Chemat încă din ianuarie 1919
la dezbaterile privind unificarea ecleziastică, a făcut
parte din Consiliul Dirigent cu sediul la Sibiu10, iar
apoi a fost ales consilier economic pentru noul
Consistoriu Eparhial de la Cluj, cînd s-a implicat în
cristalizarea noilor instituţii administrative. Părerile
conturate în articole de presă, dar şi la reuniuni, l-au
recomandat drept unul din cei ce urmau să
contribuie, alături de  arhimandritul Nicolae Ivan, la
înfiinţarea episcopiei din Cluj.

Noile obligaţii profesionale nu l-au îndepărtat de
pasiunea scrisului, atunci cînd l-au ales secretar
general al Asociaţiei Andrei Şaguna în 1920, iar în
paralel redactor al Revistei Teologice din Sibiu,
poziţie suprapusă muncii la Consistoriul Eparhial,
unde îl adusese mitropolitul Nicolae Bălan. Tot în
acea perioadă, 1920-1921, şi-a dăruit energiile ca
„spiritual” al Academiei Andreiene”, unde a şi
predat cursuri de Drept Canonic.

Vocaţia publicisticii nu l-a părăsit nicio clipă. 
În 14 ianuarie 1919 a semnat, alături de alţi 21 de

teologi şi preoţi, convocarea Congresului preoţilor
din Transilvania, înţelegînd importanţa unificării
ecleziastice cu celelalte provincii din România
reîntregită, printr-o organizare omogenă a  Bisericii
Ortodoxe  sub un singur Sfînt Sinod.  

Eforturile de apărare a identităţii naţionale şi
religioase întreprinse de jurnaliştii ecleziaşti din

Transilvania, au permis ameliorarea statutului
românilor din această parte de ţară, conducînd la
înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia, la data de 1
Decembrie 1918. Prin aceasta, însă, nu s-a desăvîrşit
Reîntregirea. Pompei continua să semnaleze, în
articolele sale, diferenţele specifice bisericii din
Transilvania, în raport cu vechiul Regat, sugerînd
soluţii de armonizare treptată, fără convulsii.
Curajul de a pune degetul pe rană îl făcuse remarcat,
ajungînd redactor la Revista Teologică, unde, pe
lîngă articole de fond, a ţinut permanent rubrica
„Mişcarea literară”.  

*
Liant al blocurilor de granit din zidirea spirituală

transilvană, cuvîntul românesc ne ţine şi astăzi
alături. Ca să evităm gratuitele dispute despre Mica
şi Marea Unire, am putea conveni să numim actul de
la 1 Decembrie 1918 „Reîntregirea Naţiunii”, pentru
că la 24 ianuarie 1859 se uniseră doar două
provincii, în timp ce Întregul s-a săvîrşit abia după
Primul Război Mondial, urmîndu-şi apoi
desăvîrşirea.

Note:
1. „Telegraful Român”, 1917 - Eu merg la Tatăl meu,

Preotul P. Moruşca
2. „Revista Teologică”, 1908, Conferinţele religioase –

lămurirea unei propuneri făcute la Conferinţa preoţească a
tract. Mediaş din 9/22 noiembrie, Preotul P. Moruşca

3. „Telegraful Român”, 1906, Cine să cedeze? – Sibiu,
25 octombrie.

4. Revista „Transilvania” nr. 4-5, iulie – octombrie 193,
p. 259.

5. Pompei Moruşca, Zidire sufletească, vol. I, p. 238,
Ed. Dacia 2009.

6. Zidire sufletească, vol. I, p. 30.
7. Preotul P. Moruşca, Cuvînt la centenarul marelui

mitropolit Andrei Baron de Şaguna, „Revista Teologică”,
1909.

8. P. Moruşca – Biruinţă prin înviere, „Telegraful
Român”, 1917.

9. Preotul P. Moruşca – Eu merg la Tatăl meu,
Telegraful Român, 1917.

10. Părintele Terentie – Ziua aceea – Meditaţii,
„Telegraful Român”, 1918.

11. Congresul preoţilor – Convocare, Sibiu 14/27
ianuarie 1919, „Telegraful Român”, marţi, 22 ianuarie/ 4
februarie 1919.
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Grodek

Seara-n tomnatice păduri răsună
Armele morţii, întinsurile aurii
Şi-albastrele lacuri, deasupra soarele
Sumbru se rostogoleşte; cuprinde noaptea
Muribunzilor luptători, sălbaticele plînsete
Ale gurilor zdrobite.
Dar liniştea-n adîncul văilor adună
Nori roşii în care mînios Dumnezeu sălăşluieşte
Ce sîngele sie-şi vărsă, a lunii răcoare;
Toate drumurile sfîrşesc în neagră descompunere.
Sub ramurile aurii ale nopţii şi ale stelelor
Se clatină a umbrei Soră prin tăcuta dumbravă
Spre a saluta fantomele eroilor, capetele sîngerînde;
Încet răsună prin trestii întunecatele flautele

toamnei.
O mîndru doliu! Voi de minereu altare
Flacăra fierbinte a duhului hrăneşte astăzi o

cumplită durere,
Nenăscuţii nepoţi. 

Georg Trakl (1887-1914)

[...] Din băiatul prietenos şi plin de viaţă a
devenit, în perioada pubertăţii, un adolescent
melancolic, retras, fără nici o tragere de inimă,
parcă obosit de viaţă. Deja, în acest timp, se
dovedesc primele contacte cu narcoticele şi
drogurile pe care începuse să le folosească în mod
regulat. De asemenea ameninţă tot mai des cu
sinuciderea.

Relaţia sa cu sora lui cu patru ani mai mică,
Margarete, numită Gretl, s-a intensificat trecînd
dincolo de dragostea frăţească (incest). Puţin mai
tîrziu, o introduce în lumea drogurilor. Acestea
trezesc în el sentimente de vinovăţie care lasă urme
profunde şi în creaţia sa lirică.

Sora sa a rămas pînă la sfîrşitul scurtei sale
vieţi singura figură feminină importantă, ceea ce se
resimte puternic în mai bine de o treime din
poeziile sale.

Un avort, cît şi o boală extrem de gravă a sorei,
l-au catapultat pe tînărul Trakl în cea mai puternică
criză a vieţii sale (1913).

În august 1914 îl găsim ca sanitar voluntar,
scurt timp după izbucnirea primului război
mondial, pe frontul de Est, ca în septembrie să fie
trimis pe frontul din Grodek, unde a avut una
dintre cele mai sîngeroase bătălii ale acestui
război!

Aici Trakl a fost nevoit, timp de 48 de ore, să se
ocupe de 90 de gravi răniţi, fără a-i putea ajuta! A
încercat să se sinucidă cu o armă, dar a fost oprit la
timp. A evadat, dar a fost adus înapoi...

Pentru a-i controla starea psihică, în octombrie,
a fost internat (spre supraveghere intensă) în secţia
de psihiatrie a spitalului (singurul) din Cracovia
unde a murit din cauza unei supradoze de cocaină.

Grodek este considerată ca fiind una dintre cele
mai reprezentative poeme ale lui Trakl şi este o
expresie a brutalităţii trăite de el în primul război
mondial; Trakl prezintă cititorului o şocantă
experienţă a trăirilor sale. Lupta de la Grodek din
septembrie 1914 a lăsat o atît de puternică
amprentă asupra lui, încît după mai multe tentative
de sinucidere a reuşit, în octombrie 1914, în vîrstă
de numai 27 de ani, să-şi curme viaţa cu o
supradoză de cocaină. „Grodek“ este o
caracteristică exemplară a operei sale, pentru că
aici se îmbină cele trei motive obsesive: 

cel al nopţii, 
al toamnei şi 
al morţii.
Textul trebuie interpretat atît în contextul

istoric, cît şi în cel istorico-literar, ţinînd cont şi de
biografia autorului.

Poemul poate fi împărţit în patru secţiuni,
fiecare cu un conţinut clar definit. Astfel, în V.1 –
V.6 natura este descrisă într-un ton aproape idilic,
umbrită de evenimentele războiului; astfel se
formează un efect extrem de contrastant. Starea
prezentată aici se menţine, de altfel, de-a lungul
întregii poezii. În V.7 – V.10 Trakl descrie
imaginea grotescă a distrugerii şi a morţii, precum
şi lipsa vindecătoarei speranţe.
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Imaginea iniţială este intensificată. În a treia
secţiune, V.11 – V.14, contrastează din nou
impresiile naturii cu cele ale războiului, prin
descrierea „descompunerii” cadavrelor sub stelele
autumnale. Imaginea finală a V.15 – V.17, în care
perspectiva, printr-o abordare directă a eului liric
(prin enunţ direct), suferă o schimbare, evaluează
inutilitatea aşa-zisei „morţi eroice” şi subliniază
importanţa onoarei în faţa mizeriei.

Poemul Grodek constă în mod formal dintr-o
strofă cu 17 versuri de lungimi diferite şi fără un
ritm/metru fix, astfel încît se poată vorbi despre
metru/ritm liber. Versurile nu au rimă şi au
schimbări de cadenţă fără o regularitate aparentă.

Datorită numărului mare de „enjambamente”,
mai ales în primele două secţiuni, lucrarea
primeşte un caracter prozaic, de la V.1 la V.2, de la
V.2 la V.3, de la V.3 la V.4, V.5-V.6 sau, de
exemplu, în versul 7 spre versul 8: „Dar liniştea-n
adîncul văilor adună/ Nori roşii în care mînios
Dumnezeu sălăşluieşte”. Numai rareori versurile şi
propoziţiile se încheie împreunînd cruzimea
realităţii (V.6, V.10): zdrobire-descompunere!

În general, acest lucru duce poemul spre o
dinamică în crescendo, care prin pauzele între V.7
şi V.13 sau între V.14 şi V.6 vrea s-o încetinească,
ca pe urmă să crească din nou şi mai puternică.

Prin alternanţa sintaxei paratactice şi
hipotactice se suprapun pasaje uşor de înţeles cu
pasaje care par confuze.

În V.10 („Toate drumurile sfîrşesc în neagră
descompunere“) sau V.14 („Încet răsună prin
trestii întunecate flautele toamnei“), de exemplu,
nu există fraze secundare, doar în V.7 şi
următoarele sau V.11 şi următoarele. Caracteristice
sînt multele inversiuni, care uneori duc la „rupturi
gramaticale”.

Unele par confuze şi neclare; deseori,
propoziţiile nu sînt greşite ca atare, ci
incomprehensibile în contextul altora care se
aliniază sau sînt inserate ca paranteze, ca între V.7.
– V.9 unde este introdus un factor de confuzie şi
anume V.8, V.7 şi V.9 au sens: „Dar liniştea-n
adîncul văilor adună/ [...]/ sîngele sie-şi vărsat”.
V.8 („Nori roşii, în care mînios Dumnezeu
sălăşluieşte”), aduce structura, de altfel corectă –
puţin neobişnuită – prin inserarea inversată,

confuzia.
În V.11 este introdus un cuvînt prea mult: „Sub

ramurile aurii ale nopţii şi ale stelelor/ Se clatină a
Sorei umbră [...]”. Dacă V.12 ar sta singur ar fi
corect din punct de vedere gramatical, stînd însă în
legătură cu V.11 ar trebui să însemne mai degrabă:
„Sub ramura aurie a nopţii şi a stelelor/ se leagănă
umbra surorii [...]”.

În V.9 sau V.13 ies la iveală apoziţii, inserţii
scurte, care în plus au efecte explicative de uz
comun; dar aici se suprapun şi altele pînă la o
complexitate în aparenţă indescifrabilă.

În general, se poate observa, privind sintaxa, că
multe dintre elementele utilizate au un efect de
confuzie şi contradicţie.

Poate că acest lucru poate fi atribuit
sentimentelor personale ale autorului privind astfel
de scenarii oribile, în natura idilică, unde bălţile de
sînge al celor căzuţi, intră în opoziţie cu
normalitatea.

Acest lucru poate duce, fără îndoială, cel puţin
la tulburări interne, dacă nu chiar la daune psihice,
cum a fost cazul lui Trakl. Vorbirea directă din
V.15 („[...] Voi [...] altare”) arată o particularitate a
sintaxei acestuia.

Nu numai că o abordare directă a eului liric are
loc aici, care ar fi reprezentată într-un text epic
printr-un discurs direct, dar, în cazul de faţă, ea
transformă întreaga perspectivă.

Pînă inclusiv V.14, ego-ul liric, ca o instanţă
descriptivă, narativă, se retrage din spatele a ceea
ce a fost descris; aici se desprinde de vechea
atitudine ca să evalueze, în acuzaţia ei, enunţul
precedent.

Alegerea cuvintelor din substantiv se bazează
în majoritatea cazurilor pe lucruri imaginabile
concrete, cum ar fi „păduri“ (V.1), „arme“ (V.2),
„trestie“ (V.14), „flacăra“ (V.14). Abstractele abia
există; excepţii de la multitudinea de „obiecte”
concret folosite sînt „Dumnezeu“ (V.8), „doliu“
(V.15) sau, de exemplu, „durere“ (V.16).

Selecţia concretă a substantivelor întăreşte
imaginea poemului. În timp ce cititorul va putea
vizualiza mai greu „durerea”, el nu are probleme
de a vizualiza „armele”, „sîngele”.

Astfel, impresia pe care Trakl o transmite este
mai memorabilă şi mai surprinzătoare. Verbele sînt
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de obicei „cele ale mişcării lente”: aici nu domină
mişcări rapide, repezite ca „a alerga“ sau „a se
agita“, dimpotrivă, totul e lent, totul se
rostogoleşte, ca (V.4), „cuprinde“ (V.4), „sfîrşesc“,
(V .10) sau „clatină” (V.12).

Aceasta ar putea fi o caracterizare a
„neopritului”; deşi se vede cum răul se scurge încet
ca lava, de la distanţă, dar nimeni nu e în stare să-
l oprească.

Trakl foloseşte adjectivele în abundenţă. Ele au
funcţii metaforic-descriptive „tomnatice” (V.1),
„aurii” (V.2),  „sîngerînde” (V.13), şi contribuie
foarte mult la claritatea poemului. Adverbele nu
sînt prezente doar cu cîteva excepţii: „liniştite”,
„silenţioase”.

Acestea două, totuşi, joacă un rol deosebit în
determinarea ritmului. Pauzele care le preced dau
o eficacitate mai mare enunţului, astfel cînd se
citesc: „tăcute” şi „liniştite” dinamica este ruptă.

Trebuie amintită aria de cuvinte utilizate de
Trakl: Pe de o parte este cea a naturii, „Pădurile”
(V.1), „Cîmpiile” (V.2), „Lacurile” (V.3), (V.11),
„dumbravă” (V.12), „toamnă” (V.14), pe de altă
parte distrugerea „fatal” (V.2), „muribunzii
luptători” (V.5), „mînios” (V.8), „durere” (V.16).
Aceste două cîmpuri de cuvinte se schimbă în mod
constant şi sînt interconectate, precum şi
conţinutul. Astfel, imaginea naturii şi a războiului
contrastează extrem!

În textele lirice, mai mult decît în   textele
dramatice sau epice, sunetele joacă un rol deosebit.
Într-un spaţiu mai restrîns, ele îşi pot dezvolta
efectul mai intens şi, astfel, devin mai vizibile.

Importantă în „Grodek“ – de exemplu – este
ritmarea dinamicii în V.15 de către o exclamaţie
generată: („O mîndru doliu! [...]“). După căderea
tensiunii în V.14, ea este reconstruită aici şi rămîne
în V.17 stabilă (şi în subînţeleasă).

Deosebit de frapante sînt aliteraţiile („ramurile
aurii” (V.11), „salutul fantomelor” (V.13)). Mai
ales în V.12, efectul tonal este infailibil: „Se clatină
a Sorei umbră prin tăcuta dumbravă”.

Sunetele cuvintelor sumbre aduc cu ele un
suflu misterios, tăcut, fantomatic; alegerea
cuvintelor („umbra“, „tăcut“) se repetă. Mai mult
decît atît, varietatea sincopelor inserate este extrem
de vizualizată.

Aici trebuie remarcat faptul că în ritm liber nu
poate fi vorba de metrică. Astfel poetul poate
adapta sunetul cuvintelor prin inversiuni şi mai
ales prin eliminarea vocalelor neaccentuate
mergînd pe duritatea consonantelor.

Prin sincopă atenţia cititorului este îndreptată
asupra cuvintelor singuratic risipite: „aurii” (V.2,
V.11), „vărsă” (V.9), „a lunii” (V.9), „nenăscuţi”
(V.17). Ele cîştigă astfel mai multă greutate şi
profunzime.

Mai mult decît atît, o serie de cuvinte
onomatopeice sînt scoase în evidenţă tocmai prin
sunetele lor stridente.

Deci, „răsună“, în V.1 şi V.14, care are o
„cerinţă pompoasă”, aproape maiestoasă, „se
rostogoleşte“, în V.4, care sună ameninţător,
împreună cu  „liniştea“, „adîncul văilor“ (V.7) şi
„încet“ (V.14), care, aşa cum este deja descris,
cauzează o întîrziere sonic-dinamică ca în
„întunecatele flautele toamnei“ în V.14, în care
cititorul îşi poate imagina zgomotul acustic de
toamnă şi mai clar.

Chiar şi în limbajul pitoresc sînt caracteristici
speciale. Astfel, efectul contrastant al naturii şi al
războiului, prezent în întreaga poezie, este
permanent scoasă antitetic în evidenţă.

Mai ales opoziţional apare imaginea „soarele“
care „sumbru se rostogoleşte“ V.3 / V.4, fiindcă
puterea soarelui şi luminozitatea lui nu radiază aici
nici întuneric, nici amurgire.

În plus, numărul mare de cuvinte descriptive
culorilor nu trebuie trecut cu vederea ca de ex.
„tomnatic” (V.1), „aurii” (V.2, V. 11), „albastrele”
(V.3), „roşii” (V.8), „neagră” (V.10), „sîngerînde”
(V.13) sau „flacăra” (V.16). Ele toate sporesc
imaginile şi servesc la capturarea detaliilor. Ele
sînt culori puternice, expresive, care trebuie
încadrate toamnei.

Cu excepţia culorii „albastru”, autorul
utilizează în principal „negru”, „roşu” şi „aur” în
diferite variante.

Că acest lucru poate fi înţeles ca o aluzie la
culorile naţionale ale tricolorului german este,
desigur, o posibilă interpretare, dar avînd în vedere
situaţia de război ideea pare destul de plauzibilă.

Cu metaforele din V.15 („voi de minereu
altare”) este schiţată o reprezentare picturală a
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mormintelor „morţilor pentru onoarea patriei”. O
metaforă similară poate fi găsită în versul 10:
„Toate drumurile sfîrşesc în neagră
descompunere”.

Peste tot unde te uiţi numai
nenorocirile războiului unde toţi oamenii, mai
repede sau mai tîrziu, se vor dezumaniza, se vor
nenoroci, îşi vor pierde minţile.

Sinecdoca în V.16 este, de asemenea,
memorabilă. Aici „flacăra fierbinte a duhului” stă
pentru întregirea întregului, pentru fiinţa umană,
pentru poporul german sau chiar pentru întreaga
omenire.

Iarăşi şi iarăşi natura este personificată, o
modalitate de prezentare pe care autorii o folosesc
în întreaga istorie a literaturii, mai ales în realism
sau expresionism. Prin umanizarea naturii, Trakl
creează imaginea că numai natura singură rămîne
umană, prin război oamenii însă nu!

De exemplu, în V.1 („păduri răsună”), V.4
(„cuprinde noaptea”), V.7-V.8

(„adună” [...] norii) sau V.16 (Flacăra [...]
hrăneşte”).

Trakl foloseşte, de asemenea, elemente
inestetice: „sumbru se rostogoleşte“, în V.4
combină optica si acustica, „flacăra fierbinte“ în
V.16 care se împreunează, dînd de asemenea
posibilitatea simţurilor tactile şi vizuale de a se
amalgama. S-a dovedit ştiinţific că învăţarea pe
diferite canale interconectate (audio-vizuale)
funcţionează mai bine decît dacă un singur simţ
este activat. Cu cît mai multe simţuri sînt
combinate, cu atît mai memorabilă învăţătura. La
fel funcţionează şi sinestezia. Prin conectarea
diferitelor nivele de senzaţie, se poate provoca o
senzaţie mai intensă şi creştere în vigoare a
imaginilor.

Izbucnirea primului război mondial în august
1914 a dus la pierderi enorme. Deja, în septembrie
1914, acest lucru a fost brutal scos în evidenţă în
sîngeroasa bătălie de la Grodek, al cărui nume o
poartă poezia lui Trakl.

Georg Trakl era în acel timp voluntar în
serviciului sanitar, iar unitatea lui a fost trimisă
tocmai în această bătălie. Trakl a fost nevoit, două
zile şi două nopţi, să se ocupe de răniţi fără a avea
posibilitatea de a-i ajuta, din cauza lipsurilor.

Tocmai aceste traume trăite cu atîta intensitate
încearcă autorul să le prelucreze în poemul
Grodek. Mai ales în ultimele trei versuri,
incapacitatea lui de a recunoaşte un sens în această
moarte colectivă devine clară. Trakl, care a avut
probleme de sănătate psihică încă din tinereţe, s-a
refugiat definitiv, după această experienţă
traumatizantă, în lumea drogurilor şi a avut mai
multe tentative de sinucidere.

Deja la sfîrşitul anului 1913, înainte de Grodek,
Trakl a suferit cea mai puternică criză de viaţă prin
boala gravă a sorei lui, Margareta, care, din acest
motiv a avut şi un avort spontan în a noua lună de
sarcină.

Trebuie menţionat faptul că Georg [Trakl] şi
Margarete [Trakl] au avut o relaţie, care nu mai era
la un nivel pur familiar şi care, desigur, a contribuit
la instabilitatea psihică a lui Trakl.

Se pune întrebarea dacă „umbra sorei” din V.12
nu este o aluzie indirectă la Margarete. Această
referinţă este foarte obsedantă şi în alte lucrări ale
lui Trakl, ca de exemplu în Vinovăţia sîngelui în
care el cere iertare Fecioarei Maria din cauza
iubirii lor.

De asemenea, în poemele lui Trakl vin în mod
obsesiv copii nenăscuţi, mai ales „nepoţi”, ca de
exemplu în V.17, al poeziei Seara. Nu se poate
clarifica dacă acest lucru este legat de avortul
surorii sale; în orice caz este obsesiv faptul că
Trakl nu vorbeşte despre copii, ci despre nepoţi, şi
astfel construieşte o relaţie familiară.

În perioada expresionismului în care Trakl, pe
lîngă Georg Heym sau Gottfried Benn, aparţine
avangardei acestei mişcări, problemele se învîrt în
jurul priorităţilor precum disoluţia eului,
descompunerea umană în noua societate, în oraşe
sau în război, ca în Grodek.

Războiul cauzează mizeria şi moartea, precum
şi dezintegrarea umană. În faţa cruzimii, precum şi
a sentimentului de neputinţă, lipsa de putere şi
disperarea, mulţi autori resemnează. Amplitudinea
puterii distructive a războiului li se pare mult prea
vastă, prea puternică pentru a i se opune şi astfel
ori se refugiază, ori se autodistrug!

Din cartea în lucru Trakl pe înţelesul tuturor
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DRAGOSTEA LE CUPRINDE PE TOATE
Doar inima tresaltă acum
când se pescuieşte fără năvod;
frumuseţea pune lacăte uşilor toate
nenorocirea însă le doboară pe rând. 

Lunga absenţa vesteşte
dorinţa ghicită, 
şi rădăcinile adânci pornesc în voie să crească
împrejurul stâncii
când fiecare musafir ajuns aici până la urmă
întunecă soarele, devenind festin
şi vin şi desert. 

Atinge cicatricea să primeşti
învăţăminte neştiute:
farmecul trece, graţia rămâne;
focul mai îndrăgit decât fulgerul 
se dovedeşte a fi.

Dragostea le cuprinde pe toate,
prinos adus fără-ncetare
e bunătatea. 

PARFUM ŞI FULGER 
Îmi amintesc de o noapte 
plutind ca 
o rochie de vară
când fiecare sărut aduna laolaltă
liniştea nodurilor
cu setea cenuşii.

Te ridici din aşternut,
îţi prinzi părul
la spate
şi goliciunea ta
mai palidă e decât urmele paşilor
pierzându-se în nisip
mereu îndrăznind
ca parfumul şi fulgerul.

O PERLĂ DOAR DUPĂ MARE TÂNJIND
Târziu, e prea târziu acum să las
să mă neliniştească ambivalenţa,
dragostea cu o privire
mi-a mistuit
cuibul.

Nu-mi cere să-mi amintesc
de vremurile dinainte de a te cunoaşte,
acum sunt ca o perlă
doar după mare tânjind.

Cândva eram pîrâu şerpuitor,
pierdut într-un râu. 
Apoi în tine m-am făcut 
ocean de nepătruns.

Cândva eram ţărână
căutând săruturi.
După buzele tale,
acum sunt goliciunea vântului,
atingând totul deodată. 

TRUPUL IUBITEI
Fie ca mâinile tale

să ajungă dincolo de vise
acolo unde lumina lunii
se trezeşte precum carnea.

Fie ca săruturile tale
să se strecoare mai adânc decât ploaia 
în răscrucea rozalie
a trupului.

Fie ca degetele tale
să atingă imprevizibilul
mereu cu fiorul
dragostei.

Prezentare și traduceri de Olimpia IACOB
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Cînd pornesc la drum cu promisiunea din titlu că
mă voi referi în acest text la poezia unei doamne, nu
am în vedere fiinţa socială a autoarei, pe care de
altfel o cunosc prea puţin încît să o pot caracteriza,
ci doar la aceea din scrisul ei. Desigur, pot culege
unele informaţii biografice chiar din afirmaţii ale
acesteia, referiri la o genealogie spirituală, din
cuprinsul cărora poate fi schiţată o distincţie socială
prin care ea se alătură unei părţi rămase în umbră a
culturii noastre, mai puţin sau aproape deloc
frecventată de masa mare a cititorilor, unde însă stau
adăpostite figuri exemplare de universitari precum
tragicul italienist Al. Marcu sau Nicolae Cartojan,
istoricul literar în domeniul său cel mai de seamă de
la noi. Dar acestea sînt accidente biografice care pot
fi amplificate doar prin conjugarea lor cu opera de
poetă a Ioanei Diaconescu. Asupra poeziei sale
trebuie deci insistat pentru că ea este cu adevărat
revelatoare a nobleţei. Din parcimonioasa şi totuşi
bogata producţie lirică a acesteia, în cele ce urmează
iau în cercetare ultimele patru plachete de poeme
prin care autoarea îşi desăvîrşeşte un portret de
maturitate artistică.

Să observ mai întîi acest truism, că eşti poet cu
adevărat nu doar prin ceea ce scrii ci şi prin refuzul
de a epata, de a poetiza cu orice preţ, de a fi realist,
grosolan chiar, jignitor, agresiv, excesiv de subiectiv,
adică liric peste măsură. Tot atîtea modalităţi josnice
de a capta atenţia unui eventual cititor. În primul rînd
în aceasta se vădeşte aristocraţia respectivei poezii,
în oroarea autoarei de a fi confundată cu cei mulţi, nu
căutînd originalitatea cu orice preţ ci totuşi ţinîndu-
se departe de vulg, de moda care îţi garantează
accesul la succesul imediat. Secretul de a fi altfel,
deloc ostentativ în aceasta. Poezia Ioanei
Diaconescu este lapidară dar uşoară, adică aeriană,
celestă fără ostentaţie, o lirică sumară, concentrată în

ea însăşi, nu însă vorbăreaţă. Cu îngeri care nici nu
sînt îngeri de biserică precum la alţi poeţi ci mai
degrabă ai spiritului.

Numindu-şi, semnificativ, o placheta de versuri:
Arcadia (Editura Eminescu, 1999), prin chiar acest
titlu poeta ne sugerează să ne ducem cu gîndul la
poezia bucolică, pastorală, ca de exemplu la egloga a
V-a, unde doi păstori se adăpostesc de arşiţa verii în
intrarea unei grote, şi acolo unul cîntă din nai
(calamos inflare) iar celălalt spune versuri (dicere
versus). Totuşi, deşi invocă Arcadia, în poezia Ioanei
Diaconescu nimic rural, nimic campestru, iar ţinutul
respectiv, precum în adagiul antic Et in Arcadia ego,
parcă ar vrea să spună că şi ea este din ţara poeţilor,
şi ea este poet, precum un precursor a pretins că şi el
este pictor, Anch’ io sono pittore! Iar tărîmul
denunţat pe coperta cărţii este doar cel al poeziei, al
artei, unul depărtat de producţia comună a
congenerilor săi. E o încercare justificată de a se
delimita de vulg, de tonul general strident, cel cu
văicăreli, cu ţipete, cu trivialităţi care predomină în
poezia din anii regimului politic liberal. E o
cutezanţă aceasta, să renunţi la succesul facil pe care
îl poţi obţine făcînd abuz de zgomote. Într-o vreme
cînd poeţii, toţi poeţii îşi ghiftuiesc versurile cu
noroaiele lumii, cu scurgerile sangvinolente ale unui
trup totdeauna bolnav, autoarea aceasta îşi proclamă
ostentativ obsesia purităţii, a desenului, cel mai
dificil, alb pe alb, a zăpezii amintindu-ne, parcă,
zicerea poetului francez: L’hiver, saison de l’art
serein, l’hiver lucide... Iar luciditatea aceasta
camuflează sub atîta seninătate chiar suferinţa, cea
adevărata, nu una jucată, nu una artistică. E
conştiinţa faptului tragic că Frigul urcă în noi/
precum, odinioară, seva în arbori. Frigul, adică
moartea. Din toate acestea pot fi reţinute extatice,
mici bijuterii lirice. Precum de exemplu această
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Hibernală: Plecată stau pe steaua mea/ şi-o aripă-
ngheţată mă loveşte / pe cînd lumina rece bea/
căldura care-n mine creşte.// Asupra ploii reci mă
plec/ şi-n lume cade lin făptura/ ce nu s-a stins:
căldură-ncerc/ să strîng şi îmi îngheaţă gura.// Spre
floare zbor şi-n fruct aud/ o inimă ce încolţeşte,/ caut
căldura de amiezi,/ dar simt cum frigu-n mine creşte.

Această însingurare încă se mai complică odată
cu următoarea carte botezată Nusakan (editura
Timpul, 2013), pentru că acest cuvînt abscons pare
să denumească mai degrabă o stea îndepărtată,
tocmai din constelaţia Corona Borealis. Stea binară,
nordică, îngheţată. Paradoxul stă în faptul că
amplificînd răceala din vers, poeta are cutezanţa să
desfăşoare în acest context de maximă asepsie şi un
lirism erotic, aşezat sub semnul stelei duble, deci
pereche. Însă totul în registrul unui ermetism
crispat, de parcă erotica în cauză ar fi întotdeauna
neconsumată, simplă încordare ucigaşă a
sentimentelor, precum în poema Medievală: Îţi ţes o
armură/ Din firele părului meu/ Pentru regatul/
Pînzelor de aur/ Te culc în ele/ Iradiind în zale// Şi
adormim/ Cu spada între noi/ Care mai mult
sporeşte/ Taina nopţii// Buzele tale se mişcă în
somn/ Pe gura mea/ În cenuşă. Dar aici e vorba, în
subtext, chiar despre perechea tragică, cea mai
faimoasă în iubire, despre Tristan şi Isolda, un
model absolut. Unul al nerealizării erotice, exclusiv
al coborîrii în moarte.

Privit mai de la distanţă, acest tip de lirism pare
a fi ameninţat de sterilitate, de uscăciune, de
alunecare în minim, în alb, în inconsistenţă, dar în
ciuda acestor ipoteze el îşi păstrează o expresivitate
stranie precum în versuri ca acestea: Lumina/
Metalică/ Vînata poartă / Şi corpul meu în
catalepsie/ Pe orizontală/ În echilibru fragil/
Sprijinit într-o singură vertebră/ Pe spada ta de
cavaler teuton. Un lirism eliptic, cu un eu poetic
refugiat în răsfrîngeri, fantomatic într-o lume
multiplă şi inexplicabilă. Mai rar atîta idealitate. Şi
pretutindeni o exprimare performantă.

Poezie a atingerilor minime dar pătrunzătoare,
într-un univers ambiguu caracterizat de o
diversificare a posturilor fizice şi a peisajului
convocat în poeme. Este chiar lumea contaminată
de Vertigo (Editura Tracus Arte,2014, avînd pe
coperta a IV-a o recomandare a profesoarei Elvira
Sorohan, una concisă dar completă în expresivitatea

ei), unde dăm în acelaşi univers de gheaţă peste o
erotică tot mai aprinsă. Un univers în tangaj, în
cuprinderile căruia au fost pierdute reperele, ne mai
lăsînd în loc decît spaima şi suferinţele, ca atribute
ale iubirii. Cele ce se întîmplă în poeme ca această
Seducţie sînt viziuni nu doar tragice ci şi unele prin
care sînt ignorate frontierele realităţii, despicare a
ceea ce există pînă la a expune şi ceea ce nu este de
expus, taina erotică din adînc: Sărutînd
ascunzişurile misterioase ale trupului său/
Adumbrit de cealaltă parte a Lunii/ Cu gura mea
roşie - un mac în extaz/ L-am aflat odată cu/
Pierderea răpitoare a cunoştinţei/ Chiar lîngă mine/
În clipele/ Morţii clinice/ În starea sublimă
aurorală/ Sub apăsarea stelară foarte aproape de
astrul nopţii/ El rămăsese acolo/ Mă acoperea/
Respiraţia lui parfumată mă pătrundea/ Îmi
deschidea cuşca pieptului/ Ce-mi devenise strîmtă/
Incandescentă. Remarcabil este aici expresionismul
imaginii, ca şi în următoarea lecţie erotică,
divulgată ca fiind chiar aşa, încă din titlul în
italiană: APREDERE L’AMORE: Pe un perete
boreal/ Cu braţe legate la spate/ Pe pragul
seducţiei/ Respir enorm// Febra// Lipită de  peretele
boreal/ Atins de pielea mea cu răni în floare// Ochii/
Pleoape arse după/ Săruturi febrile// Orbitele ţi se
topesc/ Pe pieptul meu// Îmi laşi/ Stalactită de aur/
Pe coapsă. Atîta intimitate discretă exhibîndu-se cu
atîta graţie! E în toate poemele acestei cărţi o
descărcare radicală a sentimentului.

În această poate cea mai bună carte de poezie a
Ioanei Diaconescu este evidentă o concizie aspră, o
nuditate a imaginilor de pînă la cruzime. Şi peste
toate e muzica minimă întotdeauna într-un text mai
degrabă eliptic şi întrerupt de pauzele care cîntă şi
ele, peste imaginile ce se succed în cascadă: Floarea
mea/ Fiara mea/ Lent încolăcit caliciu/ Ferventă
lumină gheară de acvilă/ Răpind superficii
alabastru/ Penumbre moliciuni ascunse/ Patimă
ceaţă întoarsă/ Floarea mea/ Febra mea/ “Il tuo
veleno puro come l’acqua”// Carnivoră/ Pierzînd
dezinvoltul vegetal/ Înaripata speranţă/ A
candorilor mele/ Văd pulsul cum ţi se zbate/ La gît/
În timp ce volutele respiraţiei tale/ Îmi cresc în păr/
În ochi/ Mă încolăcesc întreagă/ Fervente şi
iluzorii/ Şi rupte din soare/ Ca trupul tău rupt din
soare/ Care-mi îmbracă/ Miezul hipnotizat/ De ochi
de linx/ Cu irişi transparenţi// De febra gurii tale/ Şi
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de trupul tău/ Ce-mi asupreşte trupul. Şi deşi totul e
atît de brutal în carnalitatea exprimării, eul poetic
încă încearcă să-şi salveze ultimele resurse de
pudoare erotică transferînd relaţionările înspre
ficţiune şi în medievalitate, precum în acest poem
cu un titlu care mai degrabă ascunde decît dezvăluie
intenţia autoarei: În nevăzut, dar iată şi textul: În
vis/ Umbra îmi cere/ Tînăra strălucire/ Din trupul
meu să bea/ Ca dintr-o cupă de crin/ Jarul lichid/
Între coapsele mele/ Să-şi odihnească
decrepitudinea/ Şi în nevăzut/ Să se transforme în
adolescentul buclat/ Trăgînd după el/ Trena grea de
miresme a tinereţilor noastre/ Marguerite/ Îmi
şopteşte stins/ Fără să-şi audă/ Vorbirea/
Marguerite şarpele meu constrictor/ Silfida mea,/
Zînă a lacului/ Îneacă-mă în sîngele tău/ Aşează-mi
pe cap coroana/ Eu sînt messirele tău/ Tînărul tău
companion de plimbare/ Dar eu rîd în hohote/ Nu
recunosc pe nimeni/ Nu recunosc// Umbra. Purul
extatic de la începutul carierei poetice revine peste
ani, peste decenii chiar, adîncindu-se în
expresivitate şi imagine: În vîntul acid/ Nimic nu
pare ceea ce este/ Trompetele morţii au asurzit/
Peste cîmpul oranj mantia vrăjitorului// Gura
metalică a înserării nu mă poate smulge/ Din
adolescenţa mea care se întoarce/ El mă iubeşte pe
un pat de flori/ Frenetică pătrunderea lui îmi lasă
trupul vîntului/ Şi iar se întoarce / Te iubesc te
iubesc/ Spune cu gura închisă/ Şi cu uitătura lui/
Strecurată pieziş/ Pe sub gene/ Mă absoarbe treptat
în sinele lui/ Ca o  casă de melc ce-şi înghite avutul/
Şi-n splendorile roz ale verii/ Mă cuprinde-ntre
braţe/ Atît de strîns atît de strîns/ Încît stăruie
asupra mea/ Sufletul meu ce se desprinde uşor/
Inima mea pe care şi-o aşează în piept/ Aerul pur în
care-l primesc/ Aura mea / Din jurul trupului său. 

După toate acestea, impresia este că în poezia
acestei autoare tot ceea ce era de spus a fost  spus şi
că nu mai are nimic de comunicat. Şi totuşi... Acum
maşinăriile de luptă ale tehnicilor  poetice au fost
puse la punct, funcţionarea lor verificată îndelung,
încît abia de acum lupta cea mare poate să înceapă
cu adevărat. Poeta poate acum scrie performat
despre indiferent ce subiect şi îi este cu putinţă o
diversificare a temelor. Ceea ce se va şi întîmpla în
cartea Ţesuturi (Editura Timpul, Iaşi, 2017), unde
stau mărturie poemele din secţiunea primă al cărei
titlul este şi al întregii cărţii. Sub unele titluri ca din

totdeauna, previzibile, cuminţi: Manifest, La arat,
Anima, sînt poeme care descriu cu forţă expresivă o
realitate atroce, chiar ipoteza că moartea e trecere
spre adevăr, spre cunoaşterea ultimă, una de care
doar poetul poate să aibă parte. Aici lumea este o
pădure a spaimei maxime, cea din poveşti, din
imaginaţii maladive, în timp ce viaţa este presimţită
ca o trecere printre fiarele aceleiaşi păduri. Un înger
dezaripat este înecat în mare.                                          

Din partea a doua a acestei cărţi ar trebui citate şi
comentate chiar toate poemele. Mă rezum la a mă
referit doar la un singur text, întitulat Adoremus, cu
un cuvînt deci care a fost poate cel mai frecvent
cîntat în catedralele Europei latine. Iată textul Ioanei
Diaconescu: Un văl subţire abia îi acoperă/
Coapsele de efeb/ Trupul gol rezemat pe cuiele
crucii/ Într-o poziţie nefirească/ Genunchii îndoiţi şi
călcîiele străpunse/ Coasta însîngerată/ Ochii
închişi de rănile cununii de spini// În muzeul
aproape pustiu mă observ prea îngrijită/ Prea laică
pentru această Răstignire oarecum eufemistică/ În
timp ce aştept coborîrea de pe Cruce/ Într-un ceas al
erei contemporane în care trăiesc cu neplăcere//
Caut cu privirea un semn/ Oh aceştia “care caută
semne în toate”/ Mă supăr pe mine prea mult
scăldată în aerul artificial/ Şi rămîn singură într-o
ceaţă oţelită insinuantă  precoce/ La picioarele Lui
străpunse de piroane/ Cu părul năclăit de sîngele ce
curge de sus/ Îi simt gustul sărat amestecat cu
sudoare pe buze/ Nu ştiu dacă vine de pe fruntea
rănită de spini/ Din coasta zdrobită/ Sau din tălpile
sparte de cuie/ Înţelesul e mult mai mult decît
durerea// În această după amiază tîrzie într-o ceaţă
de oţel/ Care mă îneacă în adevărul ei în istoria ei/
Care nu e cea contemporană/Deşi eu stau aici şi
acum în muzeul aproape pustiu/ Cu ochii larg
deschişi şi simt apropierea/ Mişcării încetinite a
braţelor aripi.

Cum s-a spus: în miezul ei ascuns poezia e
rugăciune, nu în înţelesul că prin ea poetul cere şi el
ceva de la puterile din veşnicie ci doar că ea
mărturiseşte starea de har, de atingere fulgurantă cu
nemurirea. În demersul ei mistic Ioana Diaconescu
este garantată că se află pe calea regală de
precedenţa că marii poeţi ai Europei au fost creştini
iar poeziile lor în acelaşi sens rugăciuni: Paul
Claudel, Rainer Maria Rilke, Pierre Emmanuel şi
toţi ceilalţi. 
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Ioan Alexandru scria, comentându-l pe Goga,
că: „Satul este patria, locuitorii satului sunt
neamul, această comunitate de suferinţă şi
bucurie în grai şi vecie, acest arhaic fel de
vieţuire liturgică [...]. Patria este satul, iar satul
începe în amurg în serile liniştite când se adună
laolaltă familia, părintele, în cazul de faţă
preotul satului, maica şi fraţii; Patria este familia
strânsă în suflarea aceasta de obârşie în amurg
când se anunţă noua zi, în lumina zorilor.
Atmosfera este asemănătoare cu serile de la
Theba, când satul se aduna în preajma focului
sacru şi pe cer se ridica luna şi începeau
cântările de noapte în vremile precreştine. [...]
Satul este graiul, locul unde se întrupează
cuvântul, unde se alcătuieşte rostirea şi se
întocmeşte acea stare sufletească de comuniune
şi echilibru care este originea cântecului. Odată
împlinită comuniunea, odată intrat în stăpânirea
graiului, odată pătruns în apele adânci de
origine, poetul iese afară înnoit, îmbrăcat cu
putere şi devine exponentul acestui sobor
Patrie”.1 Sentimentul cosmic al familiei, care
însufleţeşte versurile lui Ioan Alexandru încă din
primul volum, capătă valenţe noi odată cu
Imnele, în care rudenia trupească, chtonică,
prezentă în primele volume, unde moşii şi
strămoşii sunt recuperaţi ca puncte de origine, e
completat de rudenia duhovnicească, creştină,
de un întreg sinaxar de „fraţi” întru Hristos (sau
„Miel” sau „Logos”/ „Logos Întrupat” sau
„Adevăr”), de un uriaş stejar de sfinţi, un „sobor
Patrie”, sfinţi care nu sunt doar punct de plecare,
ci şi, mai ales, de sosire. După cum am precizat,
poetul nu abandonează niciunul dintre vechile

moduri poetice, ci doar le amplifică şi
completează în volumele de Imne în care
strămoşii îngropaţi în vatra satului sunt pomeniţi
alături de voievozi şi de sfinţii martiri, mucenici
şi învăţaţi ai Bisericii Ortodoxe. Tradiţia poetică
românească e şi ea văzută de Alexandru ca o
continuitate de tip apostolic între poeţii
întemeietori de ţară precum Alecsandri,
Eminescu, Coşbuc sau Goga, premergători care,
„organic izvorâţi din tradiţia autohtonă [,] au
împlinit în drumul lor un rost apostolic în cuvânt
şi prin aceasta s-au adăugat tezaurului de putere
al comunităţii”  fiindcă, spune Goga despre
Alecsandri, „morţii sunt rădăcinile unui neam.
Din fiecare se desprinde o fibră de viaţă”.2

Acest lucru e cu putinţă deoaerece, după Ioan
Alexandru, cultura română a izvodit modalităţi
artistice majore de a birui moartea
spiritualizând-o, după cum o dovedesc Mioriţa
şi Meşterul Manole, dar şi Brâncovenii şi alţi
voievozi şi eroi populari români cântaţi de Ioan
Alexandru în Imnele sale, imne care evocă şi
împărtăşesc bucuria înserată a unui „ceas
escatologic al suferinţii, al izbăvirii prin
lepădarea unui anume fel de a fi hazardat şi
minor biologic doar”.3 Iată, de exemplu, cum
vede Ioan Alexandru răscoala lui Horia, Cloşca
şi Crişan, ca pe un moment de Mioriţă à
rebours, în care brazii şi păltinaşii intră nu în
hora nunţii, ci a descătuşării prin luptă: „Horia
intră-/ Ntâiul în horă, după el umăr la umăr, braţ
pe braţ/ Hora se încinge fulger din sat în sat,
culme/ Pe culme. Brad strigă din păduri pe brad,
gorunii/ Cheamă şi-n rotocoale-aruncă flăcări pe
zări/ Vestind prăpăd în nopţi. Frate mi-eşti tu şi

149149CONVORBIRI  LITERARE

DESPRE DESPRE 
LUI IOAN ALEXANDRULUI IOAN ALEXANDRU

Mircea PLATON



eu sunt// Iarăşi frate, aceeaşi/ Lege şi acelaşi
gând. Acelaşi/ Pelican care se frânge în/ Toate
cimitirele de pe pământ. Vine vremea/
Scorburei, vremea sihastră când trebuie să pleci/
Degrabă-n pribegie” („Imnul lui Horia Rex
Daciae”). Stingerea Sfântului Nicodim de la
Tismana e, şi ea, văzută iconic, ca moment de
participare a realităţii văzute la adevărul
nevăzut: „Apoi vremea trecerii de aici către
Domnul sosi/ Sfânta şi fericita clipă a mutării la
moarte/ La viaţa nestricăcioasă se apropia/ Pe
care sfântul din pruncie o dorise nespus/ Nu era
moartea care veni ea murise demult// Nu era
jalea cea care-i cuprinseră ci sfinţenia/ prisosea
şi făclioara preastrâmtului vas de lut/ Făcu loc
arderii duhului miresmei de mir/ Tuturor să
vorbească. Nu era moartea care/ Veni a doua zi
de Crăciun în peşteră să-l trezească/ Ci viaţa fără
amurg lina tăcere unde nu-i durere/ Nici
întristare nici suspin ci viaţă fără de sfârşit”
(“Imnul lui Nicodim de la Tismana”). Departe
de a coborî în platitudini civice, Ioan Alexandru
scrie despre Niucodim de la Tismana în limbaj
de Panihidă care nu are nimic în comun cu
inscripţiile de pe urnele de activişti stivuite la
Crematoriul Cenuşa. Eminescu e văzut şi el
despuiat de folia propagandei oficiale şi înălţat
către lumină: „Corpul tău văzutu-l-am în vis/
Descojit de bronzul din morminte/ Oasele în
ploaie aşteptau/ Să primească duh de la părinte//
Îţi vorbeam într-o grădină-n vânt/ În puterea
umbrelor de noapte/ Plânsu-n teasc s-a prefăcut
în vin/ Și pe dealuri holdele sunt copate// Și-
nţeleg că locul este sfânt/ Și nu-i moarte unde e
iubire/ cei răniţi în sânge de cuvânt/ Numai
dorm acolo-n cimitire” („Eminescu”). Pe lângă
evocarea marilor figuri ale istoriei noastre, a
liniilor de forţă ale culturii române şi a
permanenţelor spirituale româneşti,4 volumele
de Imne conţin şi vignete ale micilor oaze de
armonie domestică, naturală şi duhovnicească
din lumea satului românesc sau din jurul
mănăstirilor. Poetul are în grijă „cele ce nu par a
avea nevoie de ocrotire, cele străine şi ale
nimănui, cele ce trebuie însă să fie mereu cu noi

altfel îngheţăm în istorie”.5

Momentele istorice cântate de Ioan
Alexandru în Imnele sale sunt alese conform
unor principii stricte de relevanţă ontologică:
„Trebuie făcută deosebirea între evenimente. Un
eveniment ca să intre în atenţia cuvântului, să
devină obiect pentru operă în cuvânt, trebuie să
împlinească foarte multe cerinţe. Întâi trebuie să
fie istoric, adică să izvorască interior ca o
necesitate, apoi să fie universal, adică să se
refere la toate cerinţele şi capacităţile omului, să
nu-l frustreze pe om de nici una dintre libertăţile
reale ale lui şi de necesităţile lui fiinţale. Marele
eveniment, naţional şi universal în acelaşi timp,
care este moartea, arta noastră l-a prezentat şi
înţeles cum puţine neamuri pe pământ au făcut-
o. Celelalte evenimente trebuiesc văzute mereu
în lumina acestei biruinţi. Căci cine nu înţelege
moartea aşa cum a înţeles-o poporul la noi, n-are
cum înţelege celelalte evenimente istorice”.6

Poeţii sunt, după cum spune Goga citat de
Alexandru, „păstrătorii cei mai de seamă ai
misterului nostru de existenţă”, cei care pătrund
adânc în sufletul unui neam, venind mai din
adâncuri şi mergând mai departe.7 De fapt, chiar
acesta e rostul poeţilor, de a căuta originile lumii
şi destinaţia ei.8 Geniu, notează Ioan Alexandru,
e cel care menţine legătura cu izvoarele, cu
sursele naşterii noastre: „A fi geniu înseamnă a
fi născut, a veni de la origini, a te solidariza cu
începutul, a coborî la izvor, a fi cel întâi
născut”.9 Menţinând legătura cu sursa în-
fiinţăriii şi identităţii noastre, poetul împiedică
poporul sau naţiunea să-şi „trădeze originile sau
strămoşii” şi astfel să „degenereze în
adunătură”.11 Spre deosebire de intelighenţie,
care mereu urcă din „josul” patriei înspre
„susul” universalităţii, aşezând mereu valorile
naţionale într-un raport de subordonare faţă de
cele cosmopolitane, în zona unui„mai puţin”
care trebuie să devină „mai mult”, Ioan
Alexandru urcă de la universalul rădăcinilor
înspre văzduhul Patriei, aşezând astfel în bună
rânduială raportul dintre naţional şi universal şi
ilustrând astfel implicit conceptul „societăţii

150150 CONVORBIRI  LITERARE



deschise” pe verticală, al lui Henri Bergson, iar
nu pe cel al „societăţii deschise” pe orizontală, al
lui Karl Popper.

Imnele lui Ioan Alexandru sunt astfel nu
poezie comunistă, ci radical anticomunistă
pentru că se opun masificării făcând apel la
„testamentul părinţilor”, punând în lumină
scorburosul arbore genealogic şi spiritual căruia
îi aparţinem, scoţându-ne din izolare pentru a ne
aşeza în mijlocul unei comunităţi de sfinţi,
martiri şi creatori: „Noutatea unui poet vine din
puterea de-a rosti frumos şi profund şi
convingător acelaşi alfa şi omega al părinţilor
noştri, lăsându-ne moştenire acest grai
românesc, aceste sacre ctitorii şi acest topos
binecuvântat”.11 Arta poetică a lui Ioan
Alexandru e una care uneşte gramatica (graiului
„frumos”), logica (graiului „profund”) şi
retorica (graiul „convingător”), adică clasicul
trivium, care stătea la temelia artelor liberale în
antichitate, adică a pregătirii unui om liber ca
membru activ şi vertical al cetăţii.

Imnele lui Ioan Alexandru sunt o uriaşă arcă
pe care poetul o construieşte şi umple de
creaturi, dar pe care nu o cârmuieşte, ci o lasă în
voia formei sau entelehiei ei.12 Arca lui Ioan
Alexandru aşteaptă, până la marele potop, în
mijlocul cetăţii, ca monumentul-pomelnic din
satul lui. La poalele acestei arce se desfăşoară
toată viaţa noastră naţională. E, această
construcţie poetică, un monument legat de
inimile tuturor.

Note:
1. Alexandru, Iubirea de patrie, 32-33. Vezi şi 42.
2. Alexandru, Iubirea de patrie, 39.
3. Alexandru, Iubirea de patrie, 52.
4. „Poeţii Franţei şi-au făcut datoria faţă de centrele

naţionale de spiritualitate precum Chartres, celebrată de
Peguy sau Claudel, apoi se ştie entuziasmul lui
Dostoievski faţă de Optina strămutată în poemele sale
[...]. Imnele cărţii de faţă, ţinând seama de erminiile
ctitoriilor mănăstirilor ce-şi mai păstrează zugrăveala
exterioară şi interioară, refac dogmatic icoana Putnei
distrusă în momentele centrale, se doresc Logosul
acelor splendori de aur şi azur dispărute pentru
totdeauna” scria Ioan Alexandru,  în „Prinos la Putna”

din Imnele Putnei (Bucureşti: Cartea Românească,
1985), 8.

5. Alexandru, Iubirea de patrie, 62.
6. Alexandru, Iubirea de patrie, 53.
7. Alexandru, Iubirea de patrie, 39.
8. Alexandru, Iubirea de patrie, 41.
9. Alexandru, Iubirea de patrie, 62.
10.Alexandru, Iubirea de patrie, 53.
11.Alexandru, Iubirea de patrie, 60.
12. „Imnul este această navă gata făcută în care se

pot încărca bunuri şi călători, pe care apele o pot purta
după voia lor. Rostul corăbiei este de a fi gata pentru
marele drum, de-a fi durabilă şi încăpătoare aşa cum a
fost prototipul ei. Când au venit puhoaiele potop şi-au
fost ghemuite în ea toate vietăţile perechi, Noe nu a fost
cârmuitor de corabie, ci constructor, aşa cum este şi
Manole ctitor pe un pierdut temei regăsit” (Alexandru,
Iubirea de patrie, 192).
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6. Tehnologia
Un alt aspect important al derapajului

modernităţii este derapajul tehnologic. În ea
însăşi, tehnologia nu constituie o abatere de la
normalitatea vieţii, însă ideologia galileistă a
ştiinţei întoarce împotriva vieţii, în aceeaşi
măsură, ştiinţa şi tehnologia. Esenţa tehnologiei
este cunoaşterea procedurală. Tehnologia este –
sau ar trebui să fie – producţia ştiinţifică a
mijloacelor destinate atingerii scopurilor vieţii.
Nu trebuie totuşi să uităm că nici ştiinţa şi nici
tehnologia nu au nimic de spus despre aceste
scopuri. Chiar mai mult, în condiţiile
galileismului, ele contestă ca iluzorii acele
aspecte ale existenţei umane pe care astfel de
scopuri s-ar putea întemeia. În felul acesta,
tehnologia nu se mai află în slujba niciunui scop,
în afara scopului dezvoltării proprii, indiferent
de consecinţe. Aceasta este una dintre
exagerările în care a căzut tehnologia de azi.
Scopurile aparţin vieţii, dar în urma alungării lor
în sfera presupus iluzorie a subiectivăţii,
dezvoltarea tehnologiei devine scop în sine.
Tehnologia actuală dictează tehnologia
viitorului, fără a ţine seama de fiinţa umană sau
de viaţa ei. Sîntem astăzi în faza în care
tehnologia se auto-generează şi creşte de la sine,
asemenea unei plante, evoluţia ei autonomă fiind
demonstrată de simultaneitatea descoperirilor, în
mai multe ţări. S-a tehnologizat astfel chiar
evoluţia tehnologiei. Din această cauză, ea se
dezvoltă asemenea unui cancer, adică, în afara
linilor directoare dictate de natura existenţei
umane şi de interesele ei. 

S-ar putea crede că respingerea dezvoltării

autonome a tehnologiei şi refuzul anumitor
tehnologii ar înseamna o respingere a
progresului, însă nu este vorba decît despre o
apărare a fiinţei umane împotriva
imperialismului maşinii. Trebuie să înţelegem că
progresul tehnic nu este acelaşi lucru cu
progresul uman. Astfel, inventarea telefonului
celular, deşi a revoluţionat comunicaţiile, nu a
îmbunătăţit calitatea comunicării interumane.
Dimpotrivă, s-a transformat într-un drog
distrugător de inteligenţă, împotriva căruia nu ne
mai putem proteja copiii. Astfel, deşi el a
rezolvat anumite probleme, a creat un potop de
alte dificultăţi. Complicarea vieţii nu înseamnă
însă sporirea calităţii ei, ci dimpotrivă. Ceea ce
trebuie să urmărim este progresul uman, pe care
nu trebuie niciodată să-l subordonăm progresului
tehnologic. Din păcate însă, în prezent,
cunoaşterea ştiinţifică defineşte aproape orice
tehnică, iar tehnica defineşte aproape orice
acţiune, fapt care introduce o ruptură între viaţa
şi acţiunea umană. În felul acesta, scăpînd de sub
controlul nevoilor reale ale omului, tehnologia
nu doar că devine autonomă, ci se face chiar
responsabilă de subordonarea acţiunii umane,
accelerînd inutil ritmul şi diversitatea acesteia.
Dezvoltarea autonomă a tehnologiei explică o
mare parte a stresul existenţei contemporane,
care marchează trecerea de la stăpînirea umană
la cea non-umană. Prin efectele sale
imprevizibile şi legile sale autonome de
dezvoltare, tehnologia impune fiinţelor umane,
ne spune Henry, „un destin străin” (p. 54), care
nu distribuie doar prosperitate, ci şi mizerie – şi
nu doar mizerie spirituală – pentru că orice
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produs nou creează o nouă categorie de săraci,
formată din cei care nu şi-l permit. Străduinţele
oamenilor se întorc astfel împotriva lor înşişi, din
cauza faptului că nu au acordat importanţă
progresului uman. 

Lipsit de maturitatea spirituală necesară,
omul nu va şti, în viitor, să călăuzească
dezvoltarea tehnică, la care se va reduce întreaga
lui realitate, căzînd astfel în capcana
subordonării totale faţă de maşină. Trebuie să
înţelegem, în acest context, că dezvoltarea
spirituală şi culturală a omului este şi ea tot un
gen de tehnologie, însă nu una a mijloacelor şi
cantităţii, ci una a scopurilor şi a calităţii. Cultura
şi spiritualitatea sînt preocupări legate de
maturizarea fiinţei umane însăşi. Ele au în vedere
ceea ce omul este, nu ceea ce omul are. Prin
cultura spirituală, fiinţa umană e formată după
modelul Logosului. Desigur, dat fiind
dezinteresul faţă de aceste preocupări şi
neînţelegerea crasă a funcţiei culturii pentru om,
induse de galileism, cultura a pierdut ea însăşi, în
mare parte, prin falşii ei reprezentanţi actuali,
conştiinţa adevăratului ei rost, confundîndu-se
cu divertismentul şi chiar cu prostiile şi
vulgarităţile unor oameni lipsiţi de orice vocaţie.
Ajunsă într-o astfel de stare, cultura nu doar că a
fost marginalizată, dar a ajuns să fie producţia
unor marginali. Nu orice fircăleală spînzurată pe
pereţii muzeului de artă e tablou şi nu orice
zgomot produs într-o sală de concerte e muzică,
pentru că nu locaţia defineşte produsul cultural,
ci valoarea sa pentru înnobilarea omului şi
pentru îmbogăţirea vieţii lui. Acţiunile şi
obiectele cu efect contrar nu sînt cultură, ci
incultură; e timpul să insistăm pe această
distincţie, dacă nu dorim să ne pierdem în
contrafaceri şi terfelire. Să nu uităm, aşadar, că
formele de bază ale culturii – arta, etica sau
religia – sînt forme de bază ale tehnologiei
calitative.

În sfîrşit, nu e, desigur, nicio greşeală în
faptul de a şti cum trebuie să procedezi, pentru a
atinge un anumit scop. E greşită însă ideea că nu
sînt tehnologice decît procedurile care

beneficiază de o eficienţă mecanică. Din
nefericire, tehnologia modernă nu admite grade
de eficienţă procedurală, decît în contextul
mentalităţilor mecaniciste şi calculative. Motivul
ţine de confundarea realităţii cu mecanismul,
confuzie care derivă din acelaşi reducţionism
galileic. Modernitatea este perioada cauzalităţii
eficiente, în care s-a scăpat din vedere faptul că
nu orice aspect al realităţii poate fi înţeles prin
prisma metaforei maşinii. Prin excelenţă, omul
nu este un lucru care funcţionează, ci un sine
care trăieşte şi simte, iar tehnologia calitativă
despre care vorbeam mai sus şi care i se aplică
mai ales lui nu ascultă de legea cauzalităţii
eficiente, ci mai degrabă de legea unei cauzalităţi
facilitatoare, care nu determină apariţia efectului
său, ci o cultivă. E o formă de cauzalitate care
ascultă de logica viului, adică, a seminţei şi a
condiţiilor propice de dezvolare. E o cauză care
nu se impune, ci mai degrabă se propune. Acesta
e tipul de raport cauzal care există între
produsele culturale şi maturitatea fiinţei umane.
În locul obligaţiei, intervine fascinaţia.
Tehnologia calitativă nu este însă mai puţin
tehnologică, din această cauză, în pofida faptului
că galileismul actual nu admite o tehnică a
calităţii, ci doar o tehnică a calculativităţii. Pe de
altă parte, cultura, dar mai ales religia, nu-şi va
recîştiga forţa decît în măsura în care îşi va da
seamă că esenţa ei este tehnologia calitativă. 

Combustibilul care alimentează derapajul
tehnologiei este economia în vederea profitului,
nu în vederea valorii de folosinţă a produselor.
Astăzi, nu mai folosim banii pentru a produce
mai uşor lucrurile de care avem nevoie, ci
producem lucruri de care nu avem nevoie, pentru
a acumula bani. Tehnologia de dragul
tehnologiei se armonizează perfect cu economia
destinată profitului de dragul profitului.
Derapajul tehnologic susţine economia profitul,
oferindu-i produse noi, în timp ce profitul
împinge şi mai departe derapajul tehnologic, prin
căutarea acestor produse şi sponsorizarea lor.
Economia pentru profit este ea însăşi un derapaj
al economiei, întrucît se investeşte pe sine în
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producerea unor mijloace abstracte, care sînt
banii. Scopurile au devenit astfel mijloace, iar
mijloacele au devenit scopuri. Este o economie
pătrunsă pînă în măduva oaselor de aberaţia
viciului zgîrceniei. Putem astfel afirma că
modernitatea nu a adus o revoluţie economică,
cît mai ales un derapaj economic, pentru că
activitatea economică nu mai ascultă de logica
vieţii concrete, ci de logica abstractă a ştiinţelor
profitului, o situaţie care afectează întreaga
acţiune umană. La urma urmei, eforturile
oamenilor de ştiinţă şi, cu atît mai mult, ale
producătorilor de tehnologie sînt dirijate de
interesele lor financiare, nu de scrupule morale
sau umane. Nu se mai ţine cont de faptul că, prin
scoaterea acţiunii în afara vieţii, acţiunea şi,
implicit, tehnologia devin neinteligibile. Nu mai
contează faptul că tehnologia proiectează
scopurile şi mijloacele acţiunii în lumea
obiectivă a exteriorităţii, falsificînd astfel
sensurile autentice ale experienţei umane. Se
înlocuiesc astfel categoriile vieţii, cu categoriile
facerii de dragul facerii. Aşadar, exluderea din
şcoli a disciplinelor umane şi distorsionarea lor
prin utilizarea pseudo-metodei statistice nu e
doar consecinţa violenţei totalitare a
tehnologismului, ci şi rezultatul intenţiei
baronilor lumii de a-i ţine pe oameni în ignoranţă
şi ai feri de o adevărată cunoaştere de ei înşişi.
Obscurantismul de tip medieval se întoarce
astăzi îmbrăcat în costum managerului, însă tot
sub protecţia marilor instituţii.

În epoca informatizării şi a tehnologiilor
digitale, munca s-a redus în mare parte la
activitatea de supraveghere a maşinilor, fapt care
implică o atrofiere a potenţialităţilor subiectului.
Solicitarea multiplă de către realitate a fost
înlocuită de monofizismul acţional al
manipulării tastaturii. Omul devine treptat un
apendice al computerului, care se interpune tot
mai eficient între om şi realitate, furîndu-i pînă şi
darul imaginaţiei, prin extinderea realului în
virtual. În condiţiile computerizării mediului său
şi, implicit, a fiinţei sale, omul se obişnuieşte cu
pasivitatea şi confortul. Muncitorul poate trăi

astăzi în schimbul puţinului pe care-l face, fapt
care-l aruncă în apatie şi dezinteres. Tehnologia
atrage după sine vegetalizarea omului. Din
această cauză, ne învaţă Henry, „epoca
informaţiei va fi o epocă a idioţilor” (p. 51), pînă
în momentul în care dispozitivele auto-
regulatoare îl vor elimina integral pe om, iar
politica tehnologiei de dragul tehnologiei îşi va
arăta explicit natura ei anti-umană. În felul
acesta, natura va fi restituită ei însăşi, în variantă
tehnologizată. Automatizarea completă va fi un
progres al naturii prin intermediul omului, nu un
progres al omului prin mijlocirea naturii. „Legile
stabilite de teoriile [ştiinţifice]”, continuă Henry,
„vor fi legile operării dispozitivelor” (p. 51),
sistemul complet automatizat impunînd un
sistem teoretic şi mintal închis.

Cît timp unealta a fost o prelungire a
corpului, ea s-a aflat în slujba vieţii. Chiar
acumularea de capital, ca scop în sine, şi
producţia girată de nevoi inventate mai pot fi
încă legate de experienţa vieţii şi de cultură.
Această înrădăcinare în viaţă e însă distrusă, în
lumea tehnologică, prin reducerea noţiunii de
progres la progresul tehnologic. Nimeni nu se
mai interesează cu adevărat de progresul
spiritual, estetic, moral sau intelectual. Se
realizează astfel o cădere a omului pe toate
aceste planuri, avînd, în acelaşi timp, la
dispoziţia lui o tehnologie cu care nu va şti ce să
facă.

7. Recuperarea ştiinţei pentru viaţă
Ştiinţa galileană încearcă să acrediteze idee

unei separaţii nete între subiect şi obiect. Ea
propune o imposibilitate, obiectivitatea pură, şi
exlude o realitate, adică, fiinţa umană situată
dincolo de orice aparenţă. Din cauza preocupării
exclusive faţă de obiect, ştiinţa nu se ocupă
niciodată de întreaga realitate, ci lasă în afară un
aspect important al acesteia, respectiv, realitatea
umană, dar şi temeiurile însele ale ştiinţei. Astfel,
ştiinţa scapă din vedere faptul că, chiar atunci
cînd se ocupă de cele mai abstracte dintre lucruri,
ea nu iese, de fapt, din perimetrul subiectivităţii,
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care este domeniul filosofiei. Mai mult, subiectul
nu se reduce la condiţiile de posibilitate ale
obiectului, pentru că, într-un astfel de caz,
subiectul s-ar reduce la exterioritate, iar filosofia
nu ar mai avea nimic esenţial de comunicat
ştiinţei. În consecinţă, pentru a fundamenta
seriozitatea culturii, nu e suficient doar să se
afirme natura subiectivă a activităţii ştiinţifice,
pentru că, dacă subiectul e doar contrapartea
obiectului, el e lipsit de profunzime şi de un sine
propriu. 

Toate acestea nu înseamnă că actele ştiinţei
nu sînt acte ale vieţii. Problema este că nu sînt
considerate astfel; şi nu sînt, pentru că latura
vitală a ştiinţei nu este de natură obiectuală şi nu
devine obiect ştiinţific. Esenţele nu ne sînt date
obiectual, ci ca nişte potenţialităţi de
experimentare, care se actualizează sub forma
obiectelor şi a teoriilor despre obiecte. Din
această cauză, fiinţa reală a lucrurilor este
practică, nu teoretică, şi aparţine vieţii. Esenţele
sînt forme ale trăirii şi ale auto-afectării, care
actualizează esenţa vieţii, nu substanţe sau
obiecte, iar mintea nu e decît setul de potenţe
cognitive al acestei auto-afectări subiective.
Deoarece cunoaşterea este o formă fundamentală
a culturii, aşa este şi ştiinţa, care nu e girantul
obiectivităţii, ci o formă a experimentării de sine,
a auto-afectării, asemenea artei sau religiei. Este
o manifestare a sinelui. Cu toate acestea, ştiinţa
nu se consideră o formă a culturii, iar adevărul ei
este gîndit ca fiind pur obiectiv, pentru că are la
bază prejudecata că adevărul nu poate aparţine
sferei subiectivităţii, o prejudecată întemeiată pe
realismul metafizic, pe ceea ce M. Henry
numeşte adevărul lumii. E prejudecata conform
căreia fiinţa şi adevărul aparţin exteriorităţii. Iată
de ce, după cum afirmă acelaşi Henry, ne
confruntăm astăzi cu „o viaţă care se neagă pe
sine... acesta este evenimentul crucial care
călăuzeşte cultura modernă, în calitate de cultură
ştiinţifică” (p. 63). Deşi ştiinţa îşi are temeiul în
viaţă, ea se întoarce împotriva vieţii. Mai mult,
negarea vieţii e postulată ca singura formă
viabilă de cultură, spre deosebire de culturile

tradiţionale, care se axau pe cultivarea vieţii
însăşi.

Ştiinţa nu poate fi o formă a culturii decît în
măsura în care se eliberează de presupoziţiile lui
Galilei. Ea trebuie să recunoască subiectul şi
conştiinţa transcendentală, fără de care obiectele
ei de studiu nu pot exista, inserîndu-se astfel în
contextul vieţii. Ştiinţa trebuie să înţeleagă că
nicio problemă teoretică nu e cu adevărat străină
vieţii. Abia în aceste condiţii, se poate alătura
culturii, pentru că, după cum ne spune Henry,
„nu există o cultură a computerelor” (p. xvi).
Dacă subiectul este eliminat, mintea e copleşită
de un obiectivism sterp, iar ştiinţa de azi
funcţionează tocmai în astfel de condiţii. Mai
mult, excluderea subiectului din ştiinţă este
complet inutilă şi cu adevărat vinovată, pentru că
ştiinţa poate continua să fie ceea ce este şi poate
produce tehnologia pe care o produce, fără să
ucidă spiritual fiinţa umană. Producerea unei
săbii nu presupune trecerea omului prin ascuţişul
ei. Datele matematice ale ştiinţei nu sînt decît
nişte idealităţi care există în contextul unor date
subiective, iar întemeierea lor transcendentală nu
le transformă în aparenţe subiective. Astfel, cînd
afirmăm că mintea depinde de natură, nu ne
putem referi la natura propusă de ştiinţă, care
este un construct abstract ulterior dependenţelor
cu care mintea se confruntă.

Viaţa conştiinţei transcendentale nu e
psihologic conştientă. Această conştiinţă nu se
arată, pentru că ea e puterea în care totul se arată.
Obiectivitatea e locul arătării şi, implicit, o
formă a conştiinţei transcendentale. În sensul
acesta, subiectul e condiţia obiectului.
Intenţionalitatea despre care vorbeşte Husserl e
posibilitatea relaţionării la obiecte. E actul
conştiinţei transcendentale şi puterea ei de a
arăta lucrurile. Cunoaşterea ştiinţifică e doar o
formă de actualizare a acestei conştiinţei, adică,
a relaţiei cu obiectul. Impresia că lucrurile stau
altfel e doar o iluzie a obişnuinţei.
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În 24 iunie 1972, aflat în Franța, la Chantilly,
Constantin Noica nota cu amărăciune, dar și cu
sentimentul ieșirii la suprafață: „... a făcut pipi istoria
peste mine, fac și eu peste ea, cu Școala regăsită după
30 de ani”1. Acest mod de a pune problema, în
termenii unei revanșe față de trecutul care îl călcase
în picioare arată cu precizie sensul subversiv,
detonator pe seama filosofiei marxiste oficiale, a
punerii în acțiune a Școlii lui idealiste de gândire; un
sens pe care Noica nu avea cum să îl ignore, ci îl
premedita. Într-un plan mai personal, dincolo de
contextualizarea istorică, este semn că deja
funcționarea privată a seminarului lui și apropierea
de ideile pe care le profesa a unui mic grup de tineri
îi oferea satisfacția neresemnării, a acțiunii
reconstructive la care năzuise și continua să
năzuiască. „Libertatea e capacitatea de a valorifica
înfrângerile și de a-și depăși reușitele”2. 

Pe de altă parte, datorită embargourilor politice,
Constantin Noica observa, nu fără a se simți
întrucâtva vinovat fără vină, că „Generația mea iese
din viața activă și eu n-am intrat încă [în ea – n.
O.P.]”3. Faptul îl determina să se întrebe, din nou:
„Ce e de făcut când nu mai e nimic de făcut? Poate
punctul sofianic. Poate un «cântec»”4. Nu cu mult
înainte, Noica reflectase: „Să fac punctul sofianic în
casa altuia. Dacă aceasta e condiția locului, prima
treaptă a înțelepciunii e supunerea, de o parte,
nesupunerea, neresemnarea, de alta”5. Prin punctul
sofianic Noica nu putea înțelege decât realizarea,
actualizarea, într-un viitor personal oarecare, a
momentului punctual care, prin creație filosofică
proprie, să dea expresie transcendentului care
coboară6. Punctul sofianic, altfel spus, este însăși
opera proprie, de realizat. Noica constată nepotrivirea
radicală dintre proiectul lui spiritual și împrejurările
descurajante, dictatura comunistă. Își recomandă
sieși, de aceea, supunerea formală („Să dăm
Cezarului...”7), dar în același timp și răzrătirea,

răspărul, fidelitatea față de propriul proiect. 
Un cântec, în acest sens, ar fi fost un imn dedicat

puterii divine – desigur, în forma transfigurată a unei
opere filosofice proprii – fie și un cântec ultim, „de
lebădă”. După cum o spune, într-o revenire la acest
gând: „De la un moment dat, toate te ajută să ieși din
lume – spre a reintra în ea cu un ultim cântec, dacă
ți-e dat să-l cuprinzi cu glasul anilor târzii”8. Desigur,
s-ar putea ca interpretarea acestui cântec ca psalm, ca
imn de slavă la adresa Demiurgului să fie restrictivă
prin vizarea unui sens teologic. Nimic nu îndeamnă
însă a se crede că Noica nu ar fi putut adresa acel
cântec existenței sau spiritului românesc de peste
timp, în care a crezut mereu, după cât se pare. Și
acesta era, la urma urmei, un mod de a slăvi opera
divină în monumentalitatea, complexitatea și
originalitatea ei... 

Între lipsa de speranță și disperare, Noica pare să
distingă ceva important. Ceea ce îl desparte de
disperare este faptul că, nemaiavând de ce să se agațe
în exterior, el mai găsește încă un reazem al
năzuințelor și al aspirațiilor în sine: „În clipa când nu
mai speri nimic dinafară, «ce sale espoir» [=
«această speranță murdară» – n. O.P.] rămâne totuși:
mai speri ceva de la tine”9. Acest sentiment se
întemeiază însă și pe o altă constatare. „Până la un
moment dat ceilalți văd în tine posibilul: sunt buni.
De la un moment dat încep să te fixeze într-un real:
sunt răi.// Totul este să-ți aperi sau să-ți recucerești
bunătatea. (Să redevii un pachet de posibilități.)”10

Din ce ar proveni bunătatea oamenilor în primul caz?
Din aceea că proiectează asupra ta posibilități încă
nemanifeste, din faptul că ei îți acordă un credit în
alb, crezând în potențialul tău de înălțare, de evoluție,
de atingere a propriilor limite superioare. Și pentru ce
se dovedesc răi atunci când te proiectează în real?
Fiindcă se rezumă la ceea ce deja s-a întruchipat și
s-a împlinit din tine, nu mai văd loc de creștere, de
accedere la mai mult sau mai bine existențial, în
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ordinea împlinirii spirituale de sine. Noica pledează
pentru stoicismul persuasiv al tentativei de a-ți
împlini potențialitățile creatoare și împlinitoare chiar
și după ce terții nu le mai observă sau nu le mai cred
necesare deoarece le apari ca deplin realizat sau
împlinit la maxima ta istorică. 

Cele de mai sus stau la baza unei anumite decizii,
a unui act personal de voință. „Am refuzat
necesitatea exterioară, ordinea, spre a intra în ordine
sub necesitatea interioară”11. În cazul lui Noica, acest
proces are o istorie veche. El s-a clarificat cu sine
încă din tinerețe, negrăbindu-se să caute rezolvări
administrative și profesionale ale situației lui.
Probabil că nu numai fiindcă viața lui s-a suprapus pe
o curbură istorică – Lucian Boia atrăgea atenția
undeva că în România, între 1938 și 1947, s-au
schimbat în viteză vreo șapte regimuri politice care
au însemnat și parcurgerea unor foarte diferite
experiențe istorice: democrație, dictaturi fasciste,
totalitarism comunist –, ci mai cu seamă prin reflecție
și decantare istorică, Noica a ales să urmărească o
necesitate subiectivă, conturată în virtutea alegerii
unui tip de parcurs specific. Acest parcurs a fost o
evoluție în cadrul unor cadre ale cugetării filosofice,
urmărind să se desăvârșească în calitate de gânditor,
nu printr-o carieră publică de relief. De la un timp,
domiciliul obligatoriu și apoi temnița politică au fost
semnele exterioare care au marcat că o altă alegere
devenise, în cazul lui, imposibilă. Mai apoi, odată cu
ieșirea din ordinea profesională instituționalizată prin
pensionare, Constantin Noica a decis să se sustragă,
de aici înainte, cu totul, ordinii instituite din exterior
de dictatură. El nu intenționează să facă o opoziție
activă totalitarismului în sensul unei angajări în vreo
dinamică social-istorică, ci retrăgându-se în creație
intelectuală, filosofică și în propriul univers interior.
Reacția lui retractilă, justificată de peripețiile trecute
ale vieții sale, rămâne, fundamental, redescoperirea
modalității romantice de autonomizare prin reverie:
în locul realului brutal imediat, replierea în spațiul
cvasi-oniric al propriilor dinamici intelectuale și
sufletești. O spune cât se poate de clar: „Să te
desprinzi de lucruri unul câte unul, spre a te prinde în
visul tău”12. Odată efectuată această translație de
sorginte romantică, idealistă, Noica se descoperă însă
într-un impas major: „Dar ce curios ca în ani buni și
liberi gândul creator să fie mai sărac! Aștept un nou
val. Îl pregătesc”13. Acum, când și-a dobândit dreptul
socialmente recunoscut la întregul său timp

disponibil, o anume sicitate a ideației îl consternează.
Ce îi rămâne este să aștepte. Așteptarea nu este însă
una pasivă, indolentă. Este o pregătire a terenului
necesar noilor creații. Pe parcursul ei, Noica ajunge
chiar să măsoare unele stadii ale apropierii treptate de
creația propriu-zisă: „Am ajuns până la «ar fi să fie».
Va fi?”14 Noica se află acum pe pragul dintre posibil
și real, fără a-l fi trecut. El își pândește gândul
original, ideea operei îndelung amânate, cu
nesiguranța că s-ar putea ca acesta să nu vină. 

Amar, plin de îndoieli, Noica scrie pentru sine,
punând o limită atitudinii sale stoice pozitive,
optimismului său autoimpus și cultivat mereu: „Se
poate surâde în fața vieții; [dar] nu se mai poate [face
acest lucru] în ceasul ei suprem”15. Vine momentul în
viața fiecăruia când nu mai poți continua să bravezi
zâmbind, amânând, și când ești adus în situația de a
arăta ce poți, dacă poți ceva. Își adresează sieși o
somație, încurajându-se să vadă neputința atâtora din
jur în raport cu potențialitățile pe care și le cunoaște:
„Când ai să te uiți la ceilalți, cum s-a spus de atâtea
ori, ca să poți regăsi încrederea în tine”16. O
comparare cu ceilalți îl poate întrema, oferindu-i
imaginea imobilismului necreator al anturajului
cultural. Imobilism nu în sensul că acest anturaj nu ar
produce nimic, ci pentru că producția respectivă este,
în bună măsură, compromisă, minoră sau tarată de
oportunismul adaptării la cenzura și la dictatul
ideologic al epocii. Simțind cum crește în el proiectul
unui volum, el consemnează: „Cartea aceasta știu că
va fi mai bună decât a lor. Dar nu este, pe când ale
lor...”17. Viitorul său volum, o știe cu tărie, va fi o
carte majoră față de cele existente. Chiar dacă
incomparabil mai slabe, acestea au totuși avantajul că
există deja, că s-au întruchipat, pe când a lui mai are
încă nevoie de timp pentru a se pregăti să răzbată în
pagina scrisă, deocamdată este doar un proiect care
se rotunjește și trăiește exclusiv în mintea lui. 

Astfel, la o dată neprecizată, Noica își numește
proiectul – un Tratat asupra posibilului și preființei
–, spunând că „... în clipa când încerc un tratat asupra
posibilului și preființei, mă gândesc să încerc și o
istorie a vieții spirituale din spațiul acesta al
neîmplinirilor”18. Dintr-o dată, ceea ce părea să fie
ideea lui originală, nediferențiată la început, se
bifurcă, se divide, ia aspectul a două posibile cărți.
Cea dintâi dintre ele ar fi tratatul de ontologie –
desemnat aici ca tentativă asupra potențialității și
increatului (prealabilul ființei) –, cea de a doua
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recomandându-se ca o Istorie a vieții spirituale
românești (proiect îndelung pritocit și niciodată
realizat ca atare). 

Dar lucrurile nu înaintează cu simplitate, după
dorință, instantaneu, la comandă. În 8 decembrie
1972, nemulțumit de baterea pasului pe loc, în pofida
eforturilor de a pune gândul în pagină, scrie: „Zero
treabă, non-treabă, anti-treabă, sub-treabă. Trebuie
dat nume ne-trebniciei lucrătoare”19. Nu este vorba
doar despre o expresie a exasperării, ci și de o
admirabilă expresie a spiritului mereu iscoditor, care
vede și în sfera strădaniei fără rezultate o gradație și
diferențieri necesar a fi definite. „Zero treaba” pare
să fie atunci când nu faci nimic, „non-treaba” este o
muncă lipsită de valoare, „anti-treaba” este când îți
iese ceva exact pe dos decât ai proiectat, iar „sub-
treaba” este când mâzgălelile pe care le-ai izbutit
rămân insuficiente înaintării în materia vizată sau se
dovedesc nefolositoare. Conceptul de ne-trebnicie
lucrătoare pare echivalentul unei munci
dezamăgitoare, deși laborioase; zadarnice,
submediocre... Ca unul care tocmai traversează un
asemenea stadiu, Noica reflectează asupra sa. 

Metoda propusă sieși de Noica este cea a
inversării, a răsturnării, a obținerii opusului. (Să ne
amintim că și despre Marx s-a spus că „a întors cu
capul în jos” dialectica hegeliană, aplicând metoda
filosofului idealist unei concepții materialiste.) Cum
se procedează într-un astfel de caz? „Totul este să
pleci de unde ești sau de unde este lumea, să
convertești banul în bun dezinteresat și negativul în
pozitiv (înfrângerea în biruință, situația în obiect, în
care ești pus, în cea de subiect, pe «a fi în» în «a fi
întru»)”20. Nu suntem, astfel, foarte departe de
soluțiile alchimiștilor. Convertiri în opusul simetric,
transmutări și transsubstanțieiri – desigur, de astă
dată într-un sens imaterial, spiritual fără necesare
operațiuni cu aliaje și substanțe din natură. Banul,
simbol al valorii materiale prin excelență, trebuie
convertit în bun – termenul este economic, în acest
domeniu, al economiei, vorbindu-se de bunuri, dar
fără a exclude sensul figurat al cuvântului (bunurile
sunt valorile ce se opun anti-valorilor, „relelor”) –
dezinteresat (de sens opus materialității, așadar bun
spiritual, axiologic: valori), iar valoarea negativă într-
una pozitivă. Pe toate căile este de avansat, deci, într-
o direcție dematerializată, spirituală, constructivă,
spre o generozitate cât mai pură. 

Cine ar fi bănuit, în prealabilul exuberanței

creative a lui Constantin Noica din anii 1970 – 1980,
atâta frământare, căutare, ezitare, batere a pasului pe
loc, testare cu gândul a propriilor posibilități? 

Note:
1. C. Noica, Jurnal de idei, București, Ed. Humanitas,

ed. a II-a, 2008, p. 179, fragmentul 4.84. 
2. Ibidem, p. 358, fragmentul 6.293. . 
3. Ibidem, p. 193. Fragmentul 4.185.
4. Ibidem. 
5. Ibidem, p. 188. Fragmentul 4.138. 
6. Se recunoaște aici o faimoasă concepție blagiană pe

care Noica, după toate semnele, și-o însușește fără rest,
aplicând-o la propria viață și activitate. Este însă probabil
că filosoful se exprimă astfel pentru a încifra filosofic o
exprimare care, în absența cenzurii ideologice, ar fi putut fi
mult mai simplă: revărsarea harului divin în operă. 

Ca observație generală este de amintit că, la fel ca I.D.
Sîrbu, Noica se numără printre puținii – dar importanții –
oameni de cultură români care includ în propriul discurs
idei inspirate de Lucian Blaga, făcând din sistemul
acestuia, implicit, o referință curentă și metabolizându-l în
propriul discurs filosofic. Este, de fapt, semnul celui mai
matur tip de întrebuințare a ideilor unui gânditor:
includerea lor în patrimoniul comun, transformarea lor în
referință curentă. 

7. Se poate pricepe mai bine atitudinea filosofului
luând aminte și la următorul gând: „Până la proba contrarie,
orice om are o sămânță de geniu. Toată problema e să fie
amabil cu societatea și să se supună la încercare, să aibă o
formă de pietate, să vadă dacă nu cumva are să ne spună o
noutate” (ibidem, p. 189. Fragmentul 4.147). 

8. C. Noica, Jurnal de idei, ed. cit., p. 194. Fragmentul
4.196. 

9. Ibidem, p. 188. Fragmentul 4.139. 
10. Ibidem, p. 215. Fragmentul 5.1. Scris ante

decembrie 1973. 
11. Ibidem, p. 192. Fragmentul 4.180.
12. Ibidem, p. 193. Fragmentul 4.184.
13. Ibidem. 
14. Ibidem, p. 192. Fragmentul 4.180. 
15. Ibidem, p. 184. Fragmentul 4.108. Databil,

probabil, în toamna lui 1972. 
16. Ibidem, p. 184. Fragmentul 4.109. Databil,

probabil, în toamna lui 1972.
17. Ibidem.
18. Idem, Jurnal de idei, ed. cit., p. 164. Fragmentul

4.29. 
19. Ibidem, p. 190. Fragmentul 4.157. Datat

8.XII./1972/. Anterior cu câțiva ani notase deja: „Treabă și
anti-treabă. Istorie și anti-istorie. Am trăit toate acestea”
(ibidem, p. 43. Fragmentul 2.53).

20. Ibidem, p. 295. Fragmentul 5.365.
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„e aşa ca şi cum ai simţi o fericire
despre care ai auzit odată demult
şi despre care ştii că nu mai vine

şi păsările zboară zboară nu se mai opresc”
(poem 15)

Nu ştiu dacă un poet se poate defini printr-o
imagine, o stare, o dispoziţie numai a lui sau mai
spectaculos conturată decît la toţi ceilalţi, o viziune
care să-l particularizeze şi, în acelaşi timp, să lege
toate capetele de fir ale operei lui de acel lucru unic
ca de un centru. Mi s-a întîmplat, în momentul în care
m-am apucat să citesc Desprindere (Charmides,
2018), cartea de debut a Minei Decu, să nu îi găsesc
acel „centru”, imaginea sau conceptul prin care îşi
structurează textul, şi din neputinţa de-a merge mai
departe pe această pistă am gîndit că nu există aşa
ceva. Că poezia ei este o continuă înfăşurare şi
desfăşurare de imagini, stări, viziuni, iar această
mişcare nu se produce după o regulă sau un plan, ci
în funcţie de forţa de graviţaţie a unei emoţii
dominante din care se naşte cîte un poem. Aşadar, atît
titlul acestui articol, cît şi percepţia mea sînt marcate
de provizorat, de dispoziţia în care m-a prins lectura.
Aproape sigur, citită de altul, cartea de faţă va părea
că exprimă altceva, va avea alte tonalităţi şi alte
motive dominante. 

De la început aş zice că Desprindere este un
singur poem structurat pe trei cicluri, iar nu colecţia
celor 66 de texte, unele dintre ele scrise în diptic şi
triptic. La fel de bine ar fi putut fi structurat ca un
poem în proză şi nu cred că se pierdea ceva esenţial.
Stilistic şi sub aspectul prozodiei, ciclurile unu şi trei
sînt la fel, iar cel de-al doilea diferă prin metodă – pe
care mai jos puţin o să o botez şi o să explic de ce,
cum funcţionează – dar şi prin motivul dominant.
Primul şi al treilea sînt tematic autocentrice şi
oarecum autofage – eul etalîndu-se în faţa unor
oglinzi otrăvite. Cel mai straniu, acest al doilea ciclul
– textele de la 20 la 43 – este o poetică a drumului în
compania unui şofer de camion cu care relaţia este

ambiguă, indecis erotică, şi pare să nu ducă spre
nimic. Poate fi un partener ambiguizat poetic, cu care
trăitul împreună e imposibil, sau pur şi simplu o
fantomă-ghid care vede totul cu tîmplele, într-o
călătorie poetică spre nicăieri. Rafinamentul acestei
ambiguităţi, arta narativă a indecisului relaţiei arată
atît închegarea stilistică, maturitatea deplină a
scrisului Minei Decu, cît şi o excelenţă rar întîlnită la
vreun poet debutant. 

Ca să nu pară că vorbesc în gol, iată cîteva
fragmente splendide: „vîjîitul tirurilor pe lîngă faţa
mea din cadrul geamului deschis făcea fumul care-mi
ieşea din gură să capete valenţe hieroglifice” (poem
20); „aş putea să jur că îi văd şi lacrimile pe care i le
simt apoi formîndu-mi-se în ochi îmi amintesc apoi
fetiţa lui cîntînd ca o pasăre cu vîntul în păr pe un
balcon atît de aproape de o inimă mare” (poem 24);
„eu nu văd cum diferenţa ar putea să taie din noi văd
doar sîngele scurs la picioare pe care nu mai există
nimeni care să se aplece să-l bea” (poem 28); „el îşi
aprindea o ţigară cu cea mai firească stranietate la
care aş fi putut vreodată fi martoră dacă aş fi existat
cu adevărat în momentele acelea cu patru roţi rulînd
pe un carosabil străin de orice lume posibilă” (poem
31); „nu îşi acorda atenţia să meargă cu nimeni puţin
îi păsa dacă pasărea de pe stîlpul de care se sprijinea
plîngea pe limba lui sau rîdea” (poem 39). Fiecare
fragment are un mecanism de construcţie de
uimitoare subtilitate, se bazează pe un joc de imagini
simple a căror expresie poetică se decide strict în
circuitul asociativ. Un pic mai jos o să vedem cum
funcţionează elementele primare ale poeziei ca
unităţi de percepţie şi structuri de versificaţie în
cadrele unei lecturi de tip calcul logico-semantic. 

Dintr-o greşită întocmire a firii mele, nu mă pot
raporta la texte doar în relaţia lor cu un aşa-zis „eu
auctorial”, eu poetic, adică nu le pot înţelege ca pure
rezultate literare ale artei scrisului. Mai degrabă cred
că textele sînt expresia rafinată a unor circumstanţe
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de viaţă şi unor moduri de-a fi, de-a te situa în lume
şi a te purta, de-a te închipui şi oglindi în tine.
Paginile sînt oglinzi, iar cine scrie se caută-n ele, cine
le citeşte trage cu ochiul la alţii. Ca atare încerc să
simt „existenţialii” în contextul cărora se iscă un text,
să prind vibraţiile vitale şi apoi psihice care-şi găsesc
expresie de pildă într-un poem. Poetul nu scrie doar
pentru că are talent, ci şi pentru că este într-un fel,
simte, gîndeşte, trăieşte şi se poartă în anume feluri,
şi oricît de histrionic ar fi sau s-ar da, ceea ce scrie îl
descrie. Nu poţi compune poezie din stări, situaţii,
emoţii, gînduri, circumstanţe care nu te definesc în
nicio măsură, aşa încît eu rămîn la convingerea că
scrisul e în mare parte act de legitimare şi confesiune
mascată. O voce poetică este înainte de toate vocea
unei fiinţe concrete, vii – chipul real din spatele
tuturor măştilor literare – pe care încercările de a-l
ascunde nu fac decît să-l dezgolească mai repede. Să
dezvăluie faptul că se ascunde, să demaşte
circumstanţa că poartă măşti. 

De ce m-am aventurat în această teoretizare?
Pentru că citind poezia Minei Decu mi se pare că
întrevăd prin perdeaua de cuvinte pe cineva, văd
fantomele autoarei etalîndu-şi anxietăţile, furia,
insolenţa, descurajarea, abulia alcoolică, somnolenţa
vecină morţii, histrionismul violent sau suicidar, şi
rămîn mai mult perplex, descumpănit pentru că nu
pot înţelege de ce. Nu văd suportul cauzal şi nici
circumstanţele pernicioase şi totuşi văd
hiperreactivitate furioasă, execrare înverşunată a
situaţiilor de viaţă, scîrbă şi repulsie de impersonalul
„Se” care asediază, nefericire toxică ce se complace
în excitaţia propriei fatalităţi, reverii întunecate cu
marginile zdrelite de incertitudini, o delicateţe a
simţirii de care parcă îi e ruşine şi pe care o
converteşte nesăbuit în cruzime, ciudă pe lume şi pe
sine, melancolia estompării de sine definitive,
goliciune a orizontului vieţii, surescitare
neputincioasă a iubirii care nu se-ncheagă sau din
care s-a ales pretimpuriu zgura, flirt cu moartea, o
deşănţarea beată a perspectivei neantului, drogul
nefericirii care aţîţă sentimentul de viu, palpitaţia
existentului. Reacţii cărora nu le pot dibui sursa,
despre care nu ştiu cît e histrionism poetic şi cît
confesiune. Unii ar zice că nu contează viaţa
autorului, contează ceea ce scrie, dar pe mine nu mă
cucereşte acest clişeu, ba îl găsesc chiar penibil.
Fiecare scrie ca urmare a unui fel de a fi, a unei
instalări personale în viaţă şi a unei vulnerabilităţi

particulare care e măsura sensibilităţii lui, de aceea
nici calculatoarele, nici îngerii nu fac poezie. 

Ştiu că greşesc tocmai în acest loc, încercînd să-
mi explic de ce, tratînd filosofic sau chiar psihiatric
circumstanţele în care observ că se pune autoarea.
Mai cinstit ar fi, cred, să iau de bune paragrafele din
Maurice Blanchot şi Roland Barthes care prefaţează
cartea, şi să admit că din start autoarea se plasează
într-un orizont problematic de natură, să-i zicem,
metafizică, în care aşteptarea fără ţintă sau scop şi
deriva, deruta, refuzul alegerii dau măsura suferinţei,
agonizării seci, iritate sau resemnat-duioase etalate în
această poezie. Cum s-a plasat ea în acest orizont e
altă chestiune, care nu priveşte cititorul, şi poate fi
unul existenţial propriu sau doar o circumstanţă
poetică „de lucru” în care răsar acele poeme. Tot în
ton cu Blanchot, parcă intuim că există ceva ascuns
de natură grandioasă, o cădere, o prăbuşire, o
catastrofă originară din care s-a desprins cu vremea
acel orizont întunecat lipsit de sens şi de perspectivă,
în care anticipaţia propriei absenţe pare mişcarea cea
mai firească. La origine se află un „dezastru”. Dar să
lăsăm un pic la o parte viziunea, simţirea poetei, să
lăsăm răceala să ne limpezească mintea şi să vedem
cum „se toarnă” această poezie. 

Ar fi nevoie acum de un concept prin care să
definesc tipul de text din a doua secţiunea a cărţii,
pentru că ar fi ceva de spus despre rostul lui în arta
literară. Voi răspunde la o întrebare pe care nu mi-o
pune nimeni, dar pe care eu mă simt obligat să o
angajez în acest moment: ce mai face autoarea din
punct de vedere literar atunci cînd scrie? Pe lîngă
faptul că scrie acele rînduri, face acele aranjamente
poetice, ea operează într-un fel cu limbajul pe care îl
obligă să se mişte şi să se modeleze într-un fel nou.
Atîta spus doar este o banalitate, deoarece cu fiecare
compoziţie literară nouă limba face acelaşi lucru,
exprimă ceva ce nu a mai fost exprimat într-un fel
singular. Mina Decu face cu textul poetic un lucru pe
care, dintre poeţii nou iviţi de care eu ştiu, l-a mai
făcut şi Gabriel Bota, dar dintre douămiişti l-au
practicat T. O. Bobe şi Răzvan Ţupa printre alţii:
întinde versurile, le leagă capetele ignorînd
punctuaţia şi face din ele o singură frînghie sau un
ghem înghesuit între ramele paginii. Aş numi acest
produs omnivers (sau omnistih, ca să nu fie confundat
cu omniversul/multiversul fizicienilor. Omnistih pare
totuşi uşor arhaic, aşa încît rămînem la omnivers).
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Omniversul apare pur şi simplu dacă lipim toate
versurile intuite, decupate logic sau semantic, într-un
singur înscris care le înglobează, dar a cărui expresie
potenţială nu mai este suma versurilor incluse, ci un
lucru nou. 

Omniversul nu este o sumă, ci o unitate textuală
cu aglutinări permutabile, un singur enunţ complex,
un continuum cu semantică polivalentă. Problema
este doar să-l putem cuprinde cu mintea ca întreg.
Pentru asta ar trebui să-l privim ca pe un tablou sau o
sculptură, anume ca unitate, nu ca alăturare
sintactică. Din păcate, orice efort am face, un astfel
de tablou textual nu poate fi privit, căci mintea
literară funcţionează secvenţial-diacronic prin
asocieri de unităţi de percepţie şi microprocese de
semioză, nu observă întregul unui text niciodată,
mulţumindu-se în cele mai bune situaţii cu sinteze
incomplete ale expresiilor secvenţiale. Enunţurile sau
formulările cu sens distinct constituie unităţile de
percepţie care prin asocieri diverse, întreţinute de
spontaneitatea minţii în actul lecturii, duc la
„înţelegerea” textului. Diversele asocieri compun
mulţimi, care sînt forme imediate ale
comprehensiunii cu care operează orice cititor,
însoţesc procesul lecturii şi se modifică pe parcurs. În
formula omniversului textul literar acţionează ca o
mulţime matematică faţă de care cititorii se constituie
în funcţii. Sensul textului se ajustează după felul în
care cititorii decupează unităţile de percepţie şi le
asociază. 

Lungimea propoziţiilor noastre ţin de o anumită
respiraţie semantică, este reglată de anumite unităţi
de percepţie pe care le construim prin limbaj şi prin
care urmărim să ne putem zugrăvi în minte imaginea
unei lumi sau stări de lucruri. De regulă versurile
corespund unor astfel de unităţi de percepţie, mai
simple sau mai complexe în funcţie de lungime. Cînd
citim, secţionăm textul în unităţi pe care le asociem
după ordinea dictată de şirul în care sînt dispuse în
pagină sau după o logică a compoziţiei pe care
eventual o intuim în timpul sau la sfîrşitul lecturii.
Mintea cititorului respiră în unităţi de percepţie,
funcţionează diacronic, asociativ şi analitic, spre
deosebire de mintea unui observator de artă, care
funcţionează sintetic, sincron şi disociativ. Însă prin
această tehnică folosită de Mina Decu a turnării
textului într-o unitate propoziţională – omniversul –
textul rezultat are caracter de tablou în sens artistic, o
imagine din cuvinte în care toate versurile/unităţile

de percepţie coexistă, iar cititorul trebuie să disocieze
după logica proprie, să taie şi să dezbine capete de
text pe care le consideră versuri autonome. Care e
criteriul lui? Desigur, unul arbitrar, care constă în
selectare celor mai simple şi predictibile enunţuri cu
sens din care îşi poate compune imaginea narativă a
textului. 

Să luăm exemple din secţiunea a doua – a fost
odată şi o dată n-a fost –, cea care se potriveşte
conceptului omnivers: „oprise la marginea drumului
tăcut îşi luase o cafea de la un automat cu cinci
minute mai devreme dăduse bani unui copil de pe-
acolo cît de-o cafea şi de încă trei îi adusese doar una
spuse mulţumesc şi-i atinsese dosul palmei micuţe şi
aspre acum coborîse din camion fuma cu un picior pe
scară nu voia parcă să se desprindă nici măcar un
minut o secundă o clipă deloc făcea rotocoale din
fum pe care le strica strecurîndu-şi în ele degetul
arătător încercam să nu-l privesc îmi devenise drag
mă uitam în altă parte se însera” (poemul 25, prima
parte, p. 46). Într-un astfel de text fluid unităţile de
percepţie, respectiv de versificaţie sînt oscilante,
funcţionează combinatoriu într-o logică multipoetică.
Folosindu-le în operaţii, respectiv combinaţii diferite,
introducem mutaţii disociativ-asociative prin care
obţinem versiuni asemănătoare, dar nu identice ale
aceluiaşi text. Dacă spunem aşa: „oprise/ de la
marginea drumului tăcut/ îşi luase o cafea” obţinem
un efect de percepţie, iar dacă spunem: „oprise/ de la
marginea drumului/ tăcut îşi luase o cafea”, obţinem
altul, după cum asociem tăcut cu drum sau cu
personajul subînţeles. Alt exemplu: „îşi luase o cafea
de la un automat/ cu cinci minute mai devreme
dăduse bani unui copil” sau „îşi luase o cafea de la un
automat cu cinci minute mai devreme/ dăduse bani
unui copil”. Percepţia, sensul şi construcţia imaginii
se schimbă semnificativ în cele două cazuri, după
cum se asociază cele cinci minute mai devreme, cu
faptul că el îşi luase cafea sau cu acela că dăduse bani
unui copil. Ori: „coborîse din camion fuma/ cu un
picior pe scară nu voia parcă să se desprindă” versus
„coborîse din camion fuma cu un picior pe scară/ nu
voia parcă să se desprindă”. 

Să mai luăm un singur poem ca exemplu pentru
ilustrarea felului în care funcţionează lectura într-un
omnivers, deşi s-ar putea face, şi ar merita, un studiu
amplu luînd fiecare text în parte şi secţionîndu-l în n
unităţi de percepţie, urmărindu-i metamorfozele
semantice: „am avut încredere în ea strîngea ceva mai
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tare de volan atîta tot nicio altă diferenţă abia dacă
puteam observa şi asta doar că deveneam dintr-odată
mai atentă pentru că vorbea îmi ţineam respiraţia nu
voiam să pierd niciun sunet îmi încordam auzul
palmele mi le lipeam de pulpe transpirau uşor
tensiunea plutea în aer tot aş fi vrut să ştiu tot cu toate
că mai bine nu poate că nici nu spusese asta nu
spusese de fapt nimic căzusem într-un somn brusc
zdruncinată de drum şi în vis cineva îmi spusese ceva
de o pierdere mă trezisem cu o idee plutindu-mi în jur
încredere nu el nu spusese nimic nu conducea liniştit
nici vorbă de strîns de volan doar palmele mele lăsau
nişte urme pe pantalonii de culoare deschisă nu-mi
făceam nicio grijă era întuneric şi oricum cine să fi
văzut”. În această secţiune putem citi: „deveneam
dintr-odată mai atentă/ pentru că vorbea îmi ţineam
respiraţia” sau „deveneam dintr-odată mai atentă
pentru că vorbea/ îmi ţineam respiraţia”. În funcţie
de asocierea cu pentru că vorbea avem fie îmi ţineam
respiraţia, fie deveneam dintr-odată mai atentă, ariile
semantice fiind sensibil diferite. Sau în următoarea
secţiune: „cu toate că mai bine nu/ poate că nici nu
spusese asta” versus „cu toate că mai bine nu poate/
că nici nu spusese asta”, este evidentă diferenţa
dintre propoziţii după cum acţionează functorul
poate. Ori: „mă trezisem cu o idee plutindu-mi în jur/
încredere” versus „mă trezisem cu o idee/ plutindu-
mi în jur încredere”. Plutindu-mi în jur poate
funcţiona atît asociat cu idee, cît şi cu încredere,
dezvoltînd registre semantice şi, de fapt, gînduri
diferite. 

Aici, în astfel de exemple nici nu mai avem de
fapt interpretare literară sau hermeneutică, ci calcul.
Cred că metoda adecvată analizei omniversurilor este
calculul logico-semantic, ceea ce diferă de principiul
hermeneutic al interpretării infinite, mai apropiat
fiind de calculul combinatoriu. Acestea par nişte
corpuri textuale care se rotesc în jurul lor înseşi pe o
mulţime de axe concomitent, permiţînd combinări
semantice variate. Texte în mişcare predispuse parcă
să germineze variaţii la poemul scris de autoare.
Totuşi este clar că autoarea a scris acel text monolitic
avînd în minte versuri distincte pe care le-a ordonat
într-un singur fel, cel propriu sensibilităţii şi, aş zice,
intenţiei poetice proprii, de care este bine să nu ne
îndepărtăm. 

Omniversul este, odată detaşat de intenţia
auctorială, o materie poetică laxă, predispusă la
variaţii, iar aceste exerciţii sînt altceva decît scriitura

originală. E posibil să ne jucăm combinatoriu în
cadrul textului de tip omnivers, însă prin acest joc
ieşim în afara convenţiei literare în care funcţionează
textul autoarei, îl transformăm în ceva al nostru, al
cititorilor, în materie, substanţă a unui nou tip de
creaţie. În mod clar, că să poţi citi un text de această
factură, trebuie să ai maturitate literară şi
disponibilitate pentru restructurarea lui prozodică şi
semantică. Din acest motiv cred că omniversul are
slabe şanse să se impună pe termen lung ca metodă,
ca stil scriitoricesc – pare mai mult o magmă poetică
decît un construct ca atare, mai mult o materie primă,
o masă amorfă, decît un produs finit. În fluiditatea
amorfă a omniversului este dificil de prins pecetea
auctorială, iar prin asta se fragilizează raportul de
conaturalitate autor-text. 

Odată învăţată tehnica, oricine poate produce un
omnivers – renunţînd la punctuaţie şi lipind versurile
într-un şir continuu –, riscul fiind să obţinem o
mulţime de plăcuţe literare, nişte cutii cu cuvinte şi
panglici versuale pe care cititorii le folosesc după
flerul şi dispoziţia proprii. Ba chiar se poate rescrie în
omnivers orice creaţie literară, rezultatul fiind o pastă
amorfă care ar aduce, e drept, avantajul densităţii
semantice infinite în care calculul logico-semantic ar
avea materie inepuizabilă de lucru, dar şi
dezavantajul pentru cititori că ar trebui să refacă
fiecare pe cont propriu o structură lizibilă, un poem
ca atare. Un exemplu care sper să fie edificator: „cînd
ai nevoie de dragoste nu ţi se dă dragoste cînd trebuie
să iubeşti nu eşti iubit cînd eşti singur nu poţi să scapi
de singurătate cînd eşti nefericit nu are sens să o spui
cînd vrei să strîngi în braţe nu ai pe cine cînd vrei să
dai un telefon sînt toţi plecaţi cînd eşti la pămînt cine
se interesează de tine cui îi pasă cui o să-i pese
vreodată fii tu lîngă mine gîndeşte-te la mine...”. Am
rescris în omnivers o parte din poemul Cînd ai nevoie
de dragoste de Mircea Cărtărescu şi a ieşit ce se vede.
Textul suportă de acum multe aranjamente şi
semantizări, care nu mai fac parte din aranjamentul
iniţial al poetului. 

Pot crea o mulţime de versuri şi poeme noi din el,
precum acestea: „nu ţi se dă dragoste cînd trebuie să
iubeşti/ nu eşti iubit cînd eşti singur/ nu poţi să scapi
de singurătate cînd eşti nefericit/ nu are sens să o spui
cînd vrei să strîngi în braţe/ nu ai pe cine cînd vrei să
dai/ un telefon sînt toţi/ plecaţi/ cînd eşti la pămînt
cine se interesează/ de tine cui îi pasă/ cui o să-i pese
vreodată/ fii tu/ lîngă mine gîndeşte-te la mine...”.
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Versurile sînt compuse din textul lui Cărtărescu, dar
nu sînt ale lui, iar ceea ce rezultă, folosind exact
ordinea cuvintelor scrise de el, dar aranjate prozodic
altfel, este un alt poem, spune cu totul altceva,
evoluează într-o semantică străină de conceptul
original, exhibă o filosofie care autorului îi este
improprie. M-aş mira ca autorul, auzind recitat în
acest fel poemul scris de el, să se recunoască o iotă,
însă cu siguranţă ar admite că spune ceva, că e
poezie. Avem aici încă o ilustrare a bogăţiei
germinative a omniversurilor, din care pur şi simplu
se poate scrie literatură nouă la nesfîrşit, dar aceea ar
fi, într-adevăr, o scriitură fără autor, ar consfinţi
moartea autorului. Literatura ar redeveni atunci
folclorică, bun public de care s-ar folosi oricine în
capricioase jocuri poetice. 

Dar dacă revenim la vibraţia intrinsecă a textelor,
la situări, ipostazieri, dezvăluiri şi arătări de sine, ce
exprimă de fapt Mina Decu? Am putea veni repede
cu clişeul deja aplicat de unii care au scris despre
această carte – este vorba de recuzita tipică pentru un
poète maudit, adică în fond o recilare de ticuri şi
situaţii „blestemate” fumate de alţii. Nu m-aş
mulţumi cu asta pentru că o include mecanic într-o
categorie a poeţilor blestemaţi, iar cînd ai în vedere
categorii pierzi chiar specificitatea. Autoarea se
etalează fără inhibiţii, ba chiar se exhibă uneori, aşa
încît dacă sîntem atenţi putem prinde anumite motive
care o definesc la nivel de expresie poetică, cum ar fi:
anxietatea fără indici explicativi, mişcarea vieţii
proprii în cerc închis, paralizia simţurilor ca metodă
– să-i zicem reducţie existenţială –, stîngăcia sau
neputinţa de-a fi într-un mod satisfăcător,
autoflagelarea ca exaltare a energiei sinelui, excitaţia
durerii, voluptatea respingerii şi opoziţiei, rînjetul în
locul surîsului, sufocarea ce ia loc respiraţiei,
grohăiala în locul vociferării inteligibile, putrejunea
ca mediu, boala ca simptom ontologic, tristeţea şi
durerea ascunse, autofagia psihică, anxietatea ratării
literare, reveria estompată a inexistenţei proprii,
sentimentul gregarităţii futile concentrat în mantra
eat fuck shit die, (replica Minei Decu la facila eat
pray love), cu care cred că autoarea ar ridiculiza
emfatic-găunoşii existenţiali heideggerieni. Şi totuşi,
ca un ecou îndepărtat a ceva de care se sfieşte,
nostalgia candorii... 

Vorbind în ton cu Maurice Blanchot, atunci cînd
nimic nu se întîmplă, se întîmplă tocmai

neîntîmplarea. Nu e un joc facil de cuvinte, întrucît
nu există situaţi existenţiale vide, ci numai dintr-
acelea în care apare un eveniment sau, dimpotrivă,
evidenţa absenţei evenimentelor, care are o densitate
goală în care răsună trăirile metafizice. Survine
momentul gol măturat de raza nimicului, şi tocmai
acolo se produce desprinderea de sine, de cel arestat
în tensiunea oarbă a aşteptării: „să ştii/ că doar
aşteptarea/ aşteptarea pînă în buza faptei/ fără
anticipaţie/ aşteptarea îmbinată cu presimţirea
prezenţei/ cu spaţiul gol şi lung/ care apasă/ pe piept
cu o densitate copleşitoare/ doar ea e cea care rămîne/
şi să nu aştepţi altceva decît să treacă/ orice” (poem
65). O aşteptare nu doar lipsită de ideal, ci una
concentrată pe erupţia propriei energii în autofagie,
care să pună capăt oricăror consecinţe şi să instaleze
nimicul. Aşteptarea oarbă, în care nu se luminează
nimic oriîncotro ai privi, iar ceea ce vezi este numai
sinele golit de orice orizont şi tensiune vitală, gata să
se topească odată cu încetarea aşteptării. O aşteptare
care deşteaptă în sine nimicul. 

Poezia Minei Decu nu este crepusculară, goală de
lumină sau „rea” în sensul poeţilor blestemaţi, ci
nihilistă etic şi metafizic. O poezie a împuţinării de
sine, a evanescenţei şi disoluţiei, a eschivei de la
imperativul fiinţării. Asta înţeleg prin reducţia
existenţială, care trimite evident la cea
fenomenologică. Diferenţa e că de data aceasta nu se
află în joc intenţionalitatea, reprezentarea lumii, şi
nici fenomenul acesteia, ci viaţa personală de care
eşti condamnat să iei act, care te apasă, ai vrea să o
poţi descompune în vreun fel sau să se risipească de
la sine ca să te uşurezi. Să te desprinzi şi să nu mai fie
nimeni care să privească asta cu milă ori să lunece
melancolic pe gînduri. De fapt e vorba de reversie în
pasivitate a sinelui – aşteptare a neaşteptării şi
întoarcere la stadiul existenţial gol al indeciziei.
Metastaza absenţei instalată în sentimentul de sine.
Nu rezistă nimic şi nu vrea să salveze pe nimeni, cu
atît mai puţin pe sine. Din carte, cu ultimul vers se
iese ca dintr-un bar cu pistolul la tîmplă, cu mintea
excitată de-o sumbră luciditate împotriva căreia
alcoolul n-are nicio putere. Fie ce-o fi, poţi privi
noaptea la nesfîrşit, iar dacă nimic nu se mai întîmplă
cu atît mai bine. Şi „o fi bine cînd e rău” (poem 19, p.
30).
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Vincențiu din Lerini, Commonitorium, traducere din
limba latină și studiu introductiv de Pr. dr. Mircea Florin
Cricovean, Cuvînt înainte de Arhid. prof. univ. dr.
Constantin Voicu, Iași, Doxologia (Colecția Apologetica,
Seria Izvoare 1), 2019, 189 p.

De curînd, la Editura Doxologia a fost publicat un
text fundamental: Commonitorium (cca 434). Cu toții
am auzit de scrierea lui Vincențiu de Lerini († cca
450), însă puțini am avut posibilitatea de a citi
această lucrare din secolul al V-lea. Editura ieșeană
ne face accesibil acest lucru: Vincențiu din Lerini,
Commonitorium, traducere din limba latină și studiu
introductiv de Pr. dr. Mircea Florin Cricovean,
Cuvînt înainte de Arhid. prof. univ. dr. Constantin
Voicu, Iași, Doxologia (Colecția Apologetica, Seria
Izvoare 1), 2019, 189 p. Sîntem convinși că editorii
au reflectat îndelung la alegerea titlului care să
deschidă această nouă serie găzduită de Editura
Doxologia. Nu putea fi orice text, ci unul cu adevărat
relevant pentru tradiția creștină. 

Titlul aceste scrieri este construit de la verbul
commoneo, -ere (a avertiza, a atrage atenția, a aminti
cuiva un lucru)1. În ediția la care ne referim, a fost
preferată varianta titlului original, mizîndu-se,
probabil, pe excelenta familiaritate a semenilor cu
limba latină. Totuși, pentru cei care nu sînt latiniști,
salvarea vine chiar de pe coperta I, unde apare
subtitlul: „Despre vechimea și universalitatea dreptei
credințe împotriva nelegiuitelor înnoiri ale tuturor
ereticilor”, care dispare apoi în mod straniu și din
caseta tehnică a volumului și din cuprins. Fiindcă am
amintit de caseta tehnică, trebuie să menționez faptul
că numai aici găsim următoarea prescurtare: „Ed.
reviz”. Fără să primim alte informații, înclin să cred
că este vorba despre o Ediție revizuită, dar e posibil
să mă înșel, deoarece nu știm despre ce ediție este
vorba, din ce an? de la ce editură? ș.a.m.d.

Întîmplarea face să fi citit cu ceva timp în urmă un
volum cu un conținut similar, dacă nu cumva identic
cu textul publicat la editura ieșeană: Vincențiu din
Lerini, Commonitorium. Studiu analitic și traducere,
trad. de Pr. dr. Mircea Florin Cricovean, Deva,
Editura Emia, 2006, 182 p. Cu totul surprinzător este
faptul că acest titlu nu este menționat niciodată în
ediția din 2019. Este firesc ca, la un moment dat,
unele ediții să fie reluate, revizuite. Este chiar indicat
să se procedeze astfel, însă revizuirea ediției din 2006
se reduce doar la noutatea reprezentată de „Anexe”
(în realitate, nu este decît o anexă), în care regăsim
varianta latinească a textului, după PL 50, col. 637
C–686 B. Ajunși în acest punct o altă întrebare îmi
pare îndreptățită: de ce textul latinesc este o anexă a
traducerii și nu a fost aranjat, firesc, în oglindă cu
temerara încercare de a-l tălmăci în limba română?

Pe alte meleaguri, scrierea lui Vincențiu s-a
bucurat de o mai mare prețuire: Commonitorium-ul
fiind editat critic de către Roland Demeulenaere –
care preia în bună măsură ediția stabilită de Reginald
Stewart Moxon (Cambridge, 1915) – în Scriptores
minores Galliae s. IV-V: Foebadius, Victricius,
Leporius, Vincentius Lerinensis, Euagrius, Ruricius,
Corpus Christianorum. Series Latina 64, Turnhout,
Brepols, 1985, pp. 127-195. Este de prisos să mai
amintesc faptul că această ediție nu este menționată
în volumul recent (re)publicat. Totuși, în note la
traducerea Commonitorium-ului publicată în 2019
întîlnim afirmații de genul: „această indicație, care se
găsește în ediții și manuscrise” (p. 127, n. 1). În ce fel
de ediții? de vreme ce nu este menționată nici una; cît
despre manuscrise, ce să mai vorbim… Este folosită,
în schimb, o ediție în limba engleză din 1894: A
Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers
of the Christian Church, second series, vol. XI,
Edinburg, pp. 131-156. De asemenea, nu sînt
menționate nici alte traduceri de dată mai recentă, așa
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cum este, spre exemplu, excelenta ediție în limba
franceză: Saint Vincent de Lérins, Le
Commonitorium, introduction, traduction et
annotation par M. Meslin, Namur, Editions du Soleil
Levant, 1959.

Chiar dacă se ascunde în spatele numelui
Peregrinus, autorul scrierii pe care o avem în vedere
a fost un anume Vincențiu (Vincentius), monah care
s-a retras la mănăstirea din insula Lerini (Lerinensis
Insula), fondată de către Honoratus către 410 (David
Woods, „The Origin of Honoratus of Lérins”, în
Mnemosyne, 46/ 1 (1993), pp. 78-86). Indiferent dacă
s-a născut la Toulouse, cum susțin unele surse, sau în
altă parte din Galia, un lucru este cert: Vincențiu nu
s-a născut în Lerini, pentru a fi din Lerini, cum
incorect apare peste tot în volumul pe care-l avem în
vedere. Corect este Vincențiu de Lerini (prepoziția
din indică locul unde s-a născut cineva). Cît privește
pseudonimia folosită în Commonitorium –
Peregrinus –, aceasta era o practică uzuală în epocă
(vezi, în acest sens, Bruno Luiselli, „Sulla
pseudonimia di Vincenzo di Lerino”, în Atene e
Roma 4, 1959, pp. 216-222). 

Volumul pe care îl avem în vedere este structurat
triadic: „Studiul introductiv” (Pr. Dr. Mircea Florin
Cricovean), pp. 9-69; traducerea scrierii
Commonitorium (pp. 71-134); „Anexe” (pp. 135-
186). La acestea se adaugă, în deschidere, „Cuvîntul
înainte” semnat de Arhid. prof. univ. dr. Constantin
Voicu și, la final, un „Indice de nume” (p. 189).
Întocmirea unei bibliografii nu s-ar fi justificat,
deoarece în „Studiul introductiv” și în note trimiterile
sînt extrem de sărăcăcioase, nu mai mult de 7-8 studii
folosite (iar o parte dintre acestea sînt cursuri folosite
în învățămîntul teologic liceal). 

Cîteva cuvinte despre fiecare parte: 
1. „Cuvîntul înainte” este semnat de Arhid. prof.

univ. dr. Constantin Voicu, care a trecut la cele
veșnice în 2015. De aici aflăm că „în premieră pentru
teologia patristică românească, apare o carte despre
unul dintre cei mai însemnați scriitori patristici
apuseni, Vincențiu din Lerini” (p. 7). În 2019 nu este
chiar în premieră dacă ținem seama de ediția din
2006 (pentru care a fost redactat acest „Cuvînt
înainte”), iar dacă îl așezăm pe Vincențiu alături de
Augustin și Ieronim, nu știu dacă mai este chiar atît
de însemnat. De fapt, poate în mod justificat, R.
Demeulenaere îl editează pe Vincențiu în Scriptores
minores Galliae. Textul monahului gal a devenit cu

adevărat important odată cu tensiunile iscate între
romano-catolici și protestanți. 

2. „Studiul introductiv” reia cinci articole
publicate anterior de către Mircea Florin Cricovean
în diverse reviste, însă nu există nici cea mai mică
intenție de a uniformiza aceste texte pentru a da
senzația unui studiu compact, unitar. Din acest motiv,
unele chestiuni se tot repetă, iar fragmente întinse pe
mai multe pagini din Commonitorium sînt reluate în
„Studiul introductiv”, așa cum întîlnim, spre
exemplu, la pp. 30-33. În această secvență a cărții sînt
preferate sursele – adevărat, foarte puține – cu un
caracter generalist, utile unui învățăcel din ciclul
studiilor liceale, în detrimentul unor cercetări
devenite fundamentale pentru înțelegerea scrierii lui
Vincențiu, precum cele întreprinse de José Madoz
(„El Canon de Vicente de Lerins: Id teneamus quod
ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est”,
în Gregorianum, 13/ 1, 1932, pp. 32-74); Thomas
Guarino („Vincent of Lerins and the Hermeneutical
Question: Historical and Theological Reflections”, în
Gregorianum, 75/ 3, 1994, pp. 491-524); Idem
(Vincent of Lerins and the Development of Christian
Doctrine, Grand Rapids, Baker Academic, 2013);
René Nouailhat („Analyse d’un discours théologique
dogmatique: le Commonitorium de Vincent de
Lérins”, în M.-M. Mactoux, E. Geny [éds.], Discours
religieux dans l’antiquité: actes du colloque,
Besançon, 27-28 janvier 1995, Paris, Les Belles
Lettres, 1995, pp. 295-320); și Augustine Michael
Casiday („Grace and the Humanity of Christ
According to St Vincent of Lérins”, în Vigiliae
Christianae, 59/ 3, 2005, pp. 298-314). 

Din păcate, „Studiul introductiv” nu ajută cu
nimic cititorul dornic să afle cîte ceva din scrierea lui
Vincențiu. Sînt rezumate tot felul de fragmente din
Commonitorium, iar din loc în loc sînt inserate
trimiteri la texte ale unor autori autohtoni.

3. Efortul Pr. Mircea Florin Cricovean este
lăudabil, cel puțin la nivelul intenției, însă, traducerea
propusă abundă în inexactități. Un inventar exhaustiv
ar însemna, nici mai mult, nici mai puțin, decît
retraducerea unor fragmente extinse din scrierea lui
Vincențiu. Să luăm, spre exemplu, următoarea
secvență discursivă din Commonitorium:
„Locus autem, quod urbium frequentiam turbasque
vitantes, remotioris villulae et in ea secretum
monasterii incolamus habitaculum” (I, 1), care se
traduce astfel: „iar locul <mă îndeamnă să-mi
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amintesc>, fiindcă, fugind de mulțimile din orașe și
de gloate, locuiesc într-un foarte îndepărtat cătun, iar
aici într-un ungher retras al unei mănăstiri”.
Consecințele neînțelegerii textului latin au determi-
nat redactarea unor note de subsol de un umor invo-
luntar savuros. O mostră găsim la p. 74, n. 7, unde
traducătorul se întreabă retoric: „Să fi avut Vincențiu
un conac la țară și nu în localitatea Lerini, cînd a scris
aceste rînduri?”. Această notă nu are sens, Vincențiu
nu avea nici vile, nici conace, era simplu monah în
căutarea liniștii, departe de lumea agitată, care nu
trăia într-o localitate, ci pe o insulă, Saint-Honorat,
din apropierea Rivierei Franceze (Cannes), puțin mai
la sud de Insula Sainte-Marguerite. El se retrăsese din
tumultul de pe continent pe această mică insulă, la
Abația Lerini. Mai mult decît atît, oare „portul reli-
giei”, despre care vorbește cîteva rînduri mai jos, nu
este o aluzie la insula unde se retrăsese Vincențiu?
Autorul însuși spune în continuarea frazei că locuia
într-un „ungher retras al unei mănăstiri”, nu într-un
conac, vilă, han sau orice altceva. 

4. în „Anexe” se găsește textul latinesc al scrierii
Commonitorium, însă putem doar intui de unde este
preluat, de vreme ce nu se spune în nici un loc despre
ediția urmată sau utilitatea acestei „Anexe”.
Niciodată nu am întîlnit această situație cînd un text-
sursă devine anexă a unei tălmăciri. 

5. un „Indice de nume” încheie volumul pe care-l
avem în vedere. Chiar dacă se desfășoară doar pe o
pagină se remarcă prin ambiguități și absențe, multe
absențe. Ce fel de „Indice de nume” este acela unde
nu se spune despre ce fel de nume este vorba? Într-
adevăr, sînt majoritare numele proprii (doar 14), dar
dacă este un astfel de indice, de ce apar termeni
precum erezie, gnostic, valentinian? Pe de altă parte,
dacă este un indice de nume proprii, de ce nu sînt
menționate nume frecvent întîlnite în
Commonitorium, precum: Adam, Alexandru,
Ambrozie, Andrei, Antiochus, Appeles, Bassus,
Bellona, Capreolus, Celestin, Donat, Eunomie, Felix,
Filip, Grațian, Ham, Hermogene, Hristos, Ioan,
Iovian, Iulian, Macedonie, Maria, Noe, Novațian,
Origen, Pavel, Pavel din Samosata, Pelagie, Porfir,
Praxeas, Priscian, Sabelie, Timotei, Valentin, Xist?
De asemenea, nu știm dacă avem în față un indice
care se referă doar la textul lui Vincențiu sau a fost
luat în considerare și „Studiu introductiv”? În mod
clar, George Florovsky nu apare în Commonitorium,
dar își găsește loc în „Indice”. Nimic nu este clar!

Oricît m-aș strădui, îmi este cu neputință să înțeleg
după ce criterii a fost făcut acest „Indice” și în ce fel
ajută cititorul… Această „realizare” m-a lăsat
perplex.

Este foarte bine că încă mai apar ediții din textele
Părinților Bisericii și ale scriitorilor creștini din
primelor veacuri; este minunat, dar nu așa, nu prin
astfel de ediții, care nu fac cinste nici traducătorului
și nici editorului. Vincențiu de Lerini merita mai
mult. Și cititorii săi.  

Notă:
1. Commonitorium-ul lui Vincențiu poate fi socotit

un ϕάρμακον, adică un „leac împotriva uitării”.
Răsturnînd teza lui Platon, din Phaidros (274e-275a;
trad. G. Liiceanu, în Opere IV, 1983, p. 485: „căci scrisul
va aduce cu sine uitarea în sufletele celor care-l vor
deprinde, lenevindu-le ținerea de minte”) – la mai bine
de două secole după Vincențiu –, Maxim Mărturisitorul
vorbește despre scris ca despre „leac (ϕάρμακον)
împotriva ui  tării şi ca ajutor al amintirii” (Maximi
Confessoris, Mystagogia: una cum Latina
interpretatione Anas ta sii Bibliothecarii, edita a
Christian Boudignon, Turnhout, Brepols (CCSG 69), p.
14 [4]; vezi şi Sfîntul Maxim Mărturisitorul,
Mystagogia. Cosmosul şi sufletul, chi puri ale Bisericii,
trad. D. Stăniloae, Bucureşti, EIBMBOR, 2000, p. 9).
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Se vorbește deseori despre genuri literare, dar a
vorbi despre genuri filosofice sau despre statutul
generic al unei scrieri filosofice poate părea cel
puțin surprinzător. Cu toate acestea, nimic nu
împiedică astăzi reflecția asupra genurilor
filosofice, deși mari istorici ai filosofiei, cum erau
Martial Gueroult scriind despre Descartes sau
Victor Goldschmidt despre Platon, își întemeiau
abordarea structurală a operei fără a ține seamă de
aspectul literar; Victor Goldschmidt recunoștea în
dialoguri o filosofie expusă într-o anume dinamică,
admitea că dialogurile erau construite ca drame
literare, dar avertiza că elementul dramatic al
dialogurilor nu trebuie să precumpănească asupra
elementului doctrinar, filosofic. Genul este o formă
de organizare codificată care propune constrîngeri
ale expunerii unei doctrine, este mai puțin un
principiu de punere în formă a enunțurilor, cît un
mod de instituire a expresiei filosofice. Multe din
genuri își găsesc originea în forme de interlocuțiune
practicate în școli care aveau ritualuri și reguli de
învățare, un rol important avînd mijloacele
mnemotehnice arhaice moștenite de la novicii școlii
pitagoreice. Genul joacă rolul unei semnături
pentru o filosofie care trebuie să-și ocupe locul în
sînul instituțiilor, al comunității; filosofia trebuie să
impună legitimitatea discursului său la concurență
cu alte tipuri de expresie care pretind de asemenea
că se constituie ca un garant și un model al
cuvîntului. Emergența abundentă de forme în
filosofia antică arată pînă în ce punct condițiile
culturale în sînul cărora se dezvoltă instituțiile
cuvîntului filosofic sînt determinante. Grecii s-au
inspirat din marea tradiție mitică și poetică,
cuvîntul filosofic afirmîndu-se într-un context al
unui registru teoretic orientat către rostirea
adevărului. Începuturile filosofiei grecești au stat

sub semnul unei forme de rostire a înțelepciunii
care a tins către concentrarea adevărului uneori
într-un nod aforistic, iar un astfel de nod poate fi
„Amicus Plato sed magis amica veritas”, a cărui
paternitate este în continuare prilej de ipoteze, ceea
ce a stîrnit interesul filosofului Anton Adămuț care
a configurat destinul disputei Aristotel-Platon pe
tema lui Homer în recenta sa carte Amicus Plato
sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer
la Tarski, Iași, Editura Institutul European, colecția
„Academica”, seria „Filosofie”, 2018, 226 p.

Anton Adămuț, după o scurtă privire asupra
parabolei fiului risipitor, se oprește asupra a ceea ce
pare un loc comun: Amicus Plato sed magis amica
veritas, citată, rostită, invocată, dar greu, dacă nu
imposibil, de atribuit, ceea ce face dintr-un loc
comun, locus comuni, un locis obscuri. Odată
identificată problema, Anton Adămuţ ne introduce
într-un labirint de referințe despre „spusa” antică,
referințe la antici și moderni (Platon, Aristotel,
Homer, Boethius, Wilamowitz, Nietzsche) într-un
subtil joc de nuanțe, comentarii și interpretări
despre apropierea și despărțirea dintre Platon și
Aristotel, despre „clavis homerica”, despre tăcerile
filosofului și critica platoniciană a scriiturii:
„Scriitura nu poate fi destinată decît lecturii, lectura
nu poate fi decît orală, încît este ușor de văzut în
scriitură o copie a cuvîntului. Pentru Platon, lucru
binecunoscut de altfel, lectura și scriitura sînt
derivate ale oralității și totul merge și se termină cu
comparația stabilită de Socrate între scriitură și
pictură. Ce spune comparația e simplu. După cum
pictura este o copie a realului, la fel scriitura este o
copie de rangul doi a limbajului, Eidolon este
scriitura, un simulacru al oralității. Neajunsurile
scriiturii? Nu este altceva decît imitația limbajului
oral, scriitura nu se poate apăra tocmai pentru că

...ŞI VÎNĂTORII NU AU PRINS...ŞI VÎNĂTORII NU AU PRINS
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este inanimată și, în fine, scriitura nu poate
răspunde la întrebări exact din aceleași motive”,
scrie autorul.

Dialogurile lui Platon încă din antichitate au
făcut obiectul unor încercări de descriere, de
clasare, de așezare tipologică în funcție de
categorii: retorice, propedeutice, teologice,
hermeneutice, semiologice, pragmatice. Diogene
Laertios le împărțea în narative și destinate
cercetării, apoi le subdiviza, neoplatonicienii au
urmărit principii și reguli, teme, rolul personajelor,
stilul literar, în vreme ce modernii au făcut
distincție în funcție de registrele retorice, dialogice,
dialectice, semantice. Dar au fost și încă mai sînt
comentatori ai lui Platon care evită inutila
complicare a criteriilor de clasificare, optînd pentru
principiul de exegeză formulat de Aristarc în
legătură cu Homer, și reluat de Porfir: „A explica pe
Platon pentru Platon”, evitînd grilele de interpretare
metodologică exterioare, văzînd în dialog un tip de
discurs, un gen literar. În visul ultim al lui Platon,
povestit de Olympiodoros, filosoful fusese prefăcut
într-o lebădă urmărită de vînători, adică de filosofi,
în tălmăcirea lui Simmias Socraticul; vînătorii nu
au prins lebăda sălbatică și sprintenă, așa cum
interpreții nu vor putea prinde în formule rigide
spiritul Dialogurilor, rămînînd ca filosofii să
descopere frumusețea miturilor din dialogurile lui
Platon. Visul lui Platon este un bun prilej pentru
Anton Adămuț pentru a supune atenției rezervele pe
care le avea Platon față de Homer pentru că
domeniul său era „verosimilul”, mitul, care i-a
servit de refugiu lui Platon. Poezia este cea asupra
căreia se înfruntă Platon, Homer și Aristotel;
poezia, spunea Platon, nu exprimă lumea ideală,
păcătuiește împotriva religiei și a moralei, se
sprijină pe pasiune, partea cea mai puțin rațională a
sufletului. În istoria filosofiei, s-a încercat o
armonizare a opiniilor lui Platon și Aristotel,
atitudine urmată de un timp al ascuțirii opoziției
celor doi, rămînînd nesfîrșita discuție despre
imitație, cea care duce la incertitudine și
ambiguitate, poetul rămînînd în cetate, chiar dacă
nu cu drepturi depline.

Căutînd cu acribie, refuzînd totdeauna să
rămînă la suprafața lucrurilor, preferînd
profunzimile, Anton Adămuț caută si găsește urme

ale spusei despre Platon la mai mulți autori antici,
medievali, moderni. Le găsește la Cicero
(Tusculanae Disputationis), la Iustin Martirul și
Filosoful, la Roger Bacon, la sfîntul Toma, la
Luther și Erasmus, sau la Tarski cu a sa maximă
răstălmăcită, Inimicus Plato sec magis inimica
falsitas. Este drumul care îl duce pe Anton Adămuț
„între Lîna de Aur și Creanga de Aur, ambele poartă
cu sine nu lumina într-o formă sau alta, poartă
lumina în esența ei. Și Lumina care luminează
Adevărul pe mine mă iluminează și nu mă mai
poate transforma pe mine în adversarul Adevărului,
după cum Adevărul nu poate să-mi devină
adversar.” Primii gînditori greci s-au întrebat
asupra naturii lumii sensibile, care îngloba întreaga
realitate, inclusiv ființa umană, căutînd să afle care
ar putea fi originea sa, cauza primă, găsind-o, unii
în elemente (foc, apă, aer, pămînt), alții într-o
realitate indeterminată. La Platon, realitatea
sensibilă, fizică, inteligibilă, universul, omul,
cetatea nu mai sînt rezultatul unui proces automat
sau al indeterminatului, ci în Timeu devin produsele
unei intenții divine, realizînd o sinteză între mit și
rațiune, între tradiție și cercetare liberă. Mitul
tradițional apărea ca un discurs prin care se
comunica tot ceea ce păstra o comunitate în
memoria sa. Pentru că deținea monopolul, era un
mijloc de persuasiune, Platon l-a contestat și
condamnat moral și epistemologic, confirmînd și el
că filosofia s-a născut la răscrucea oralității și a
scrisului, a logosului și a mitului. Discursul
platonician, fără model și, în forma sa, fără
posteritate, imprimă structura sa dialogică și
dialectică pe țesătura unei povestiri în care se
regăsește transpunerea mitului în logos. Și este o
poveste care, direct sau tangențial, cheamă o altă
poveste și tot așa de aproape două milenii și
jumătate, semn că vînătorii nu au prins lebăda care
și acum zboară din copac în copac... Cît adevăr,
căci despre adevăr e și spusa invocată în titlul cărții
lui Anton Adămuț, Amicus Plato sed magis amica
veritas, trebuie să fie în spusele lui Whitehead că
întreaga filosofie nu este decît o notă în subsolul
unei pagini din Platon!  
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Cartea profesorului Anton Adămuț Amicus
Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de
la Homer la Tarski (Institutul European, Iași,
2018) poate fi citită doar într-un mod
caleidoscopic: mai multe planuri și probleme se
întretaie, se suprapun parțial și își
problematizează reciproc formulările. Pe de o
parte, cum o sugerează intoducerea, este vorba
de sesizarea valorii integrative a contradicției.
Constantin Noica tematizase deja, în ontologia
sa, diferența dintre contradicția unilaterală și cea
bilaterală. Ultima este logică și consfințește o
opoziție; prima, în schimb, este dialectică, în
senul că dacă un termen îl contrazice pe celălalt,
acesta din urmă nu îl contrazice pe primul, ci îl
integrează, îl reconstituie pe un plan superior.
Parabola fiului risipitor, care se joacă între
„somnambulismul principiului” etic al fratelui și
negația vie a fiului risipitor este un exemplu al
confruntării celor două contradicții. Anton
Adămuț amintește parabola, o discută, dar o
repune, din absolutul sensului ei, într-un orizont
istoric. În problema contradicției, filosofia
greacă se unește, peste secole, cu cea germană,
disputîndu-și – uneori cu ironie – soluțiile. 

De aici un al doilea nivel al cărții: cel istoric.
Este vorba despre o lectură a istoriei filosofiei,
plecînd de la modul în care se poziționează în
raport cu „proverbul” devenit loc comun:
„Amicus Plato sed magis amica veritas”. El este
un revelator sau uneori chiar un mărturisitor al
felului în care diverși autori înțeleg să vorbească
despre adevăr și viață, despre relația cu celălalt
sau despre învățare. Analiza istorică, care
întîrzie, în cartea lui Anton Adămuț, asupra

grecilor, medievalilor și germanilor secolului al
XIX-lea, este de fiecare dată contextuală. Locul
din Republica 595 b-c trimite la Phaidon sau
Lysis, la fel cum Etica Nicomahică se cere a fi
citită prin Metafizica sau Politica. În ce scop
toată această lectură încrucișată? Pentru a evalua
sensul, nuanța și forța acelui „sed” din proverbul
aflat în discuție. Unde se întîlnesc prietenia și
cunoașterea și cum ajung ele să se despartă? Ce
înseamnă, în ultimă instanță, părăsirea
maestrului, pe drumul către cunoaștere? Sau,
hegelian spus, cum își cîștigă autonomia
momentul speculativ al spiritului față de
negativitatea din care survine? Anton Adămuț nu
oferă un răspuns „argumentat” la aceste
întrebări; metoda sa este de a sugera, în manieră
retorică, o cale pentru a ilumina o soluție. În
filosofie, răspunsurile contează cel mai puțin,
știe prea bine autorul. Travaliul întrebării,
împreună cu ispitele drumului pe care îl urmează
gîndul, epuizează de fapt exercițiul „filosofic”.
Prin urmare, cartea este o hartă a unui drum
către problema lui „sed”, care solicită acut
exercițiul interpretativ. Condamnarea poeților,
de exemplu, din Platon este un „loc comun”. Dar
studii filologice și istorice arată că, de exemplu,
Homer însuși (ținta, de fapt, a discuției din
Republica) nu este un personaj indiscutabil.
Alegoria care îi înconjoară orbirea, ceața care îi
domină biografia fac în așa fel încît
condamnarea platoniciană să nu mai fie nici ea
sigură de sine. Inspirația poetică, despre care se
vorbește și în dialogul Ion complică, la rîndul ei,
înțelesul proverbului. 

Creștinismul vine să zguduie încrederea
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antică în puterea lui „sed”. Ce se întîmplă în
momentul în care, după cum observase
Kierkegaard, iar în urma lui Gabriel Marcel sau
Michel Henry, adevărul este el însuși om?
Schimbarea numelui lui Simon în Petru, despre
care Anton Adămuț vorbește pe multe pagini,
este un moment esențial al discuției: această
schimbare produce o dislocare a destinului
acelui pescar ce urmează să devină piatra pe care
se va clădi biserica Domnului. Identitatea lui se
rescrie (ca și în cazul lui Paul, mai tîrziu) și
întruchipează mărturisirea însăși a adevărului.
Vechiul proverb își descoperă o nouă viață,
putînd fi citit ca prevenție în fața fariseilor și a
cărturarilor, a unei învățături moarte în fața
adevărului viu al celui care îl mărturisește
autentic. Se adaugă aici și accentul pe care îl
pune Cicero în Tusculanae Disputationes cand îl
face să afirme pe interlocutor, parcă într-o
prefigurare a noii vestiri care va urma: „Pe
Hercule, pe legea mea, prefer să mă înșel
împreună cu Platon, pe care știu că-l prețuiești
nespus și pe care îl admir cînd grăiește prin gura
ta, decît să am dreptate împreună cu filosofii
aceștia (...)”. 

Cartea lui Anton Adămuț este orientată în
jurul momentului creștin din istoria proverbului
antic. Miza speculativă a acestuia este surprinsă
printr-o anecdotă care îi pune împreună pe
Bonaventura și pe Toma (p. 162-163). Primul
este reticent la invocarea filosfilor în sprijinul
adevărului creștin, zicînd că „aceasta înseamnă
să amesteci cu apă vinul curat al Cuvîntului lui
Dumnezeu”. Cel din urmă replică, inspirat de
lectura Evangheliei: „Aceasta nu înseamnă să
amesteci apă cu vin, ci să transformi apa în vin”.
Adevărul este, pentru creștin, o făptură de felul
luminii, nu al pietrii. Contradicția îi este
oarecum străină, cel puțin cea bilaterală, despre
care vorbea Constantin Noica. Mai degrabă
cuprinderea blîndă și plină de viață a celuilalt, în
caracterul lui concret, cu numele și cu chipul lui
inconfundabil, stă în logica felului lui de-a fi.
Din acest motiv, poate, cartea lui Anton Adămuț
se încheie cu invocarea „mitului” lînii de aur –

nu chiar un mit, avertizează autorul, dînd și
informații istorice interesante – care închide
speculativ povestea proverbului: „și Lumina
care luminează Adevărul pe mine mă luminează
și nu mă mai poate transforma pe mine în
adversarul Adevărului, după cum Adevărul nu
poate să-mi devină adversar” (p. 189). În drumul
cunoașterii ca întemeiere spirituală a sinelui, nu
ca simplu exercițiu intelectual sau preocupare
printre altele, adevărul este întruchipat în
personaje, cărți sau evenimente, iar mărturisirea
lui este cuprinderea discretă a celuilalt în propria
lumină. La fel cum se întîmplă și cu proverbul
luat în discuție, care în istoria lui își atenuează
treptat tăria lui „sed”, pentru a se transforma,
speculativ, într-o paradoxală mișcare de
integrare. Cartea lui Anton Adămuț spune
povestea acestei transformări, identificîndu-i
miezul, ritmul și primejdiile care i-au modelat
traseele. 
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Caucazul, cu teritoriile învecinate,
Transcaucazia, Azerbaidjan apoi spre Daghestan
şi mai încolo, afară de frumuseţea locurilor,
înseamnă o zonă de sinteze (şi) culturale
interesante. Literatura popoarelor dinspre
Azerbaidjan, Georgia, Armenia, Iran până în
Crimeea şi apoi spre Istanbul e un „mozaic”
complex, cu poeţi mari despre care, din diverse
motive, la noi ştim puţin spre deloc. Limbile
popoarelor de acolo sună melodios, au o istorie
interesantă, datorată şi acelor elemente de
sinteză (şi) culturală asupra cărora ne vom opri,
dar pornind de la faptul că Georgia, dincolo de
toate astea, are propriile tradiţii, limbă
frumoasă1 ş.a.. 

Gândindu-mă la acea regiune şi la mari poeţi
care au trăit şi pe teritoriul ţării noastre, mi s-a
părut interesant că unii scriau şi în persană şi/sau
au fost influenţaţi de lirica persană/ arabă.
Amintesc doi, născuţi la mii de kilometri unul de
altul: Naim Frashëri (1846-1900), poetul
naţional al Albaniei, şi georgianul Besarion
Zakarias Gabaşvili, cunoscut după pseudonimul
Besiki (Tblisi, 1750 – 25 ianuarie 1791, Iaşi),
care, de acum, are o statuie în oraşul nostru. 

Limba persană era considerată în regiune,
spunea înţeleptul daghestan Dibīr Qād ī din
Khunzakh, n. 1792, cea mai elocventă/ afşah…
după arabă. Iar Teimuraz I (1589-1661), care a
transpus în georgiană Leyla şi Mejnun, Yusuf şi
Zuleiha ş.a., şi s-a proclamat cel mai mare poet
al Georgiei, peste Şota Rustaveli, spunea că
„dulceaţa limbii persane” l-a obligat să scrie
astfel de versuri. Peste Georgia au trecut

mongolii, turcii, persanii, arabii ş.a. Şi de aceea
se dezvoltaseră fenomene ca turnirurile de curte,
cu poeţi locali şi străini, aezi rătăcitori,
dezvoltându-se poezia/ creaţia „aşugă”. Adică a
celor numiţi în zona turco-arabo-persană aşık
(din arabă – aşeq, îndrăgostit) – poet/ recitator
rătăcitor, cu nuanţe/ specificităţi de la loc la loc,
întâlniţi în Turcia, Azerbaidjan, Georgia,
Turkmenistan, Armenia, Iran ş.a. Au fost poeţi
renumiţi pe mii şi mii de kilometri pătraţi, ca
Sayat Nova, Aşik Umer şi atâţia alţii2.

Besiki (care a fost trimis nu o dată ca
diplomat şi în Persia, are legătura sa cu poezia
persană) a trăit într-un un timp/ un loc în care
poezia cunoştea ani aparte. Tatăl său, Zaharie
Gabaşvili (născut în 1707), ajuns duhovnic la
curtea lui Teimuraz al II-lea al Cartliei şi
Carethiei (Georgia era, atunci, divizată), era
„bun cunoscător al filosofiei antice, predicator,
orator, minunat poet şi scriitor”3. A reînfiinţat o
şcoală filosofică la care au studiat nume notabile
în epocă, primind funcţii importante de la
Teimuraz al II-lea, dar fiind temut/ duşmănit de
Iracli, fiul acestuia. A luptat pentru credinţa
ortodoxă cu acei care aveau înţelegeri secrete cu
catolicii, între care, pare-se, şi Iracli. În 1762
moare Teimuraz al II-lea, urcă pe tron Iracli al
II-lea, Zaharie pleacă în exil. Besiki însă a venit
pe lume în 1750, cât încă Zaharie era la putere.
Astfel, a studiat (şi) la şcoala lui, între învăţaţi
de marcă, ştia limba/ mitologia greacă, cultura/
limba/ literatura persane, obligatorii atunci/
acolo în înalta societate, avea şi educaţie
muzicală, era deprins cu armele. A ajuns, astfel,
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având şi înfăţişare remarcabilă, să fie şi imitat în
ce priveşte îmbrăcămintea, comportamentul, şi
duşmănit. După ce Zaharie pleacă în exil,
Besiki, având 12-13 ani, rămâne în ţară protejat
de Ana, mama vitregă a împăratului. Fiul mai
mic al lui Iracli, organizând oştile regulate, l-a
luat în corpul său de elită. Fanny Djindjihaşvili,
în prefaţa din 1977, reprodusă şi în ediţia de faţă,
scrie despre cum trăia Besiki la curte, relaţiile
lui, cum era privit, intrigile/ comploturile,
poveştile de dragoste ş.a.

Aşadar, Besiki vine dintr-o ţară cu o cultură
veche, dar influenţată şi de limba/ poezia
persană, marii poeţi ai locului cultivând diverse
forme poetice, urmare şi acestei sinteze
culturale. Însă, dincolo de aceste influenţe,
vorbim de o ţară cu o cultură/ literatură/ tradiţie
(şi) creştină veche, în care şi imnografia creştină
avea un loc semnificativ, cu diverse tipologii,
unele cu ritmică influenţată/ legată de a
cântecelor folclorice/ populare, cum au relevat
cercetători georgieni (de pildă Korneli
Kekelidze4), şi/ sau, cu discuţii nuanţate, de cele
greceşti/ bizantine. Genul epopeic (iranienii
spun că datorită vechii poezii persane) era
tradiţional. Rustaveli, care (în perioada socotită
în Georgia a „vârstei de aur”5, secolele XI-XIII,
începută cu David al IV-lea cel Mare) a compus
Viteazul în piele de tigru, scrie cu ironie despre
poemele de mică amplitudine.

După unii, cele mai vechi forme poetice din
Georgia ar avea legătură cu literatura
eclesiastică, regăsindu-se în fragmente în versuri
din textele hagiografice, după alţii ar trebui mers
înainte, la literatura păgână. După alţii, mai
recent, nu ar fi folclorice, nici ecleziastice
(Apolon Silagadze). Cert e, spun georgienii, că,
înainte de traducerile de poezie religioasă din
greacă, exista în Georgia vers scris6. Majoritatea
specialiştilor georgieni încep, din ce am
constatat, studiile despre istoria poeziei lor cu
folclorul. Subliniază şi faptul că, fiind la
răscruce de drumuri religioase/ comerciale,
trebuie înţelese aportul/ influenţele persane şi
greceşti/ bizantine, dar rădăcinile vin din

folclorul local montan. Sigur, în timp au apărut
variaţiuni complexe de versuri rimate, ca 16
silabe – shairi, pistikauri – 20 silabe ş.a., s-a
dezvoltat genul epic etc. 

Şi autorul evocat aici, şi alţii înaintea sa (cu
toate influenţele amintite, manifestate şi în
vocabular, simbolistică uneori şi cu note din
mistica sufi7 sau simboluri perso-arabe, de la
bulbul/ privighetoare la filomel, roză, lună ş.a. –
întâlnite şi la Besiki – , forme orientale tip gazel,
qasida ş.a.), au cultivat/ inovat genuri lirice de
mai mică/ mai mare amplitudine. În contextul
acestor influenţe/ sinteze culturale (cu rădăcini,
după unii, poate prin secolul al XI-lea8, după
alţii, cu discuţii, de prin secolul al IV-lea9 ori
mai devreme) se discută, de pildă, de Mose
Khoneli, secolul al XII-lea, cu Povestea lui
Amiran, fiul lui Darejan (atribuită lui de către
Rustaveli, în epilogul la Viteazul în piele de
tigru), una din cele mai cunoscute opere din
poezia epică medievală georgiană, în acelaşi
secol XII – Tamariani10, de Grigol
Chakhrukhadze, o colecţie închinată reginei
Tamar (1184-1213), în care autorul foloseşte
formula pentasilabică novatoare, numită de
cercetători chakhrukhauli. Şi, sigur, în primul
rând, Viteazul în piele de tigru a lui Rustaveli.

De la etapă la etapă au fost schimbări ş.a.,
pornind, de pildă, de la epoca în care s-a
înstăpânit în poezia georgiană acel şairi de 16
silabe numit „rustvelian“11, la, de pildă, Davit
Guramishvili (1705-1792)12, autorul cărţii de
poeme autobiografice Davitiani (faimoasă fiind
Ghinionul Georgiei), considerată poate cea mai
importantă operă georgiană a secolului al XIX-
lea (nepublicată în timpul vieţii lui) şi prin aceea
că a introdus o mare varietate metrică/ de rimă13.
Apoi Nikoloz Baratashvili, inovator, dar cerând
şi întoarcerea la tradiţii; în secolul al XX-lea
Galaktion Tabidze, supranumit de mulţi „noul
Rustaveli” al vremurilor sale etc.

Aşadar Besiki, considerat ultimul mare
reprezentant al literaturii vechi georgiene, mulţi
văzându-l înainte de, alţii imediat după Davit
Guramishvili, dincolo de fondul local profund,
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evident, rămâne, ca mulţi din epoca sa şi sub o
sensibilă influenţă orientală. Se cultivau diverse
forme poetice de origini persano-arabe, unele cu
denumiri/ pronunţii „adaptate” locului (bayati,
muhambazi14, mustazadi15, madjama – după un
poem al lui Teimuraz ş.a.). Besiki a imprimat
poeziei un mai puternic specific georgian. Ca şi
Sayat Nova („ashug” şi muzician de origine
armeană; nume real Harutyan Sayatyan, 1712/
1722-1795), prin poemele sale, a avut un impact
major, dezvoltând limbajul/ melodicitatea,
modalităţile de scriere ş.a.. Având mulţi
admiratori/ imitatori. unii au semnat cu numele
lui, uneori fiind dificil de distins care sunt
creaţiile sale. Pe de altă parte, din cauza vieţii
sale complicate, călătoriilor, multe dintre
manuscrisele lui s-au pierdut, se pare.

La trecerea dintr-o limbă în alta, dincolo de
căutarea echivalenţelor pentru cuvinte şi
expresii, la poezia vremurilor lui Besiki, în
particular, în acele locuri de sinteză culturală
sunt dificil, uneori imposibil de transpus multe
aspecte de mentalitate/ vocabular, de la chestiuni
care ţin de jocuri de cuvinte/ înţelesuri proprii
numai unei limbi într-un loc şi spaţiu date, la
diverse influenţe care vin, cum este cazul aici,
din trecutul Georgiei, din felul cum s-a făcut
„melanjul” între tradiţia credinţa creştină/
populară şi valurile de popoare care au trecut pe
acolo, sau aspecte care ţin lumea poeţilor
rătăcitori, a simbolisticii sufi cu reverberaţii
complexe. Un exemplu: un cuvânt din acest
volum, trecut prin limba rusă fără a fi explicat –
mijnur, îndrăgostit, despre s-a spus că ar putea
proveni din persană, de la numele lui Majnun,
din Leyla şi Majnun, care a devenit sinonim cu
nebun/ suferind din dragoste. 

Nu mereu sunt uşor de perceput cu totul
semnificaţia, dar şi muzicalitatea/ măiestria cu
care Şota Rustaveli (patriot, dar cu care
„călătorim” din depărtările Orientului până spre
cele ale Occidentului) folosea, de pildă,
versificaţia cu catrenele tip shairi cu
monorimă16, cum par a fi şi la Besiki în Mierle
sure („În colivia neagră-s mierle sure –/ Privirea

geamănă n-o rabzi uşure:/ Un grai li-i cântecul
cu triluri pure/ Şi cum aleanul lor să nu mă fure?
etc.). Sau greu de imaginat, dacă Besiki nu ar fi
notat singur, cum sună cântat „după rastul
persan: tonalitate de doliu”, un poem ca Râu de
lacremi.

Oştile tristeţii relevă un poet preponderent
liric (am în vedere şi discuţia liric-epic (şi) din
Georgia), care a avut calea sa în poezie, tematică
deloc monotonă, de la viaţa domestică la cea de
curte, istoria neamului, bătălii, traiul său, lirică
erotică/ de dragoste (de o delicateţe aparte),
satirică ş.a., şi o viaţă parcă desprinsă din
poveştile de demult, cu fond creştin, dar şi fir
oriental. Pe de altă parte, a scris şi poeme
patriotice/ despre lupta georgienilor pentru
libertate (în acest volum, Bătălia de la
Aspindza), personalităţi marcante (Epitaful
împăratului Solomon). A introdus noi maniere
de a scrie versuri care au influenţat lirica
georgiană, cultivând ca nimeni altul până atunci
procedee stilistice diverse, când laconic, când
folosind metafora, aliteraţia, simboluri mai
vechi şi mai noi, ş.a., exprimându-şi
sentimentele într-o manieră aparte la vremea sa.
Chiar şi trecute prin „filiera” încă unei limbi,
rusa, din care au ajuns în română, şi-au păstrat,
graţie şi traducătorului, Dumitru M. Ion (despre
traducerile/ tălmăcirile căruia am scris nu o dată)
melodicitatea.

Fanny Djindjihaşvili în prefaţă şi Dinu
Flămând în postfaţă oferă două perspective de a
citi lirica lui Besiki. Eu le-am citit poem cu
poem, cu gândul la toate cele ce le ştiam şi
despre poezia de acolo şi despre cea a acelor
rătăcitori, aşugh, cum li se spune în Georgia, pe
urmele cărora am călcat din Anatolia, de pe
Eufrat, până în Bahcisaray şi de acolo în
Transcaucazia. Parcă citind aceste versuri m-am
regăsit din nou acolo, ascultând muzica unui
muhambazi, simţind în suflet parfumul venind
dinspre Georgia din inima unui autor cu un loc
aparte în istoria literaturii ţării sale.
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Besiki, Oştile tristeţii, ediţia a II-a, traducere de
Dumitru M. Ion, prefaţă: Fanny Djindjihaşvili, postfaţă (Un
poet georgian): Dinu Flâmând, au colaborat: Gary
Djindjihaşvili, Laly Kociladze, Editura Junimea, Iaşi, 2018,
106 p.

Note:
1. „Georgienii au o profundă şi ardentă dragoste pentru

limba lor, care, în cuvintele unui cântec din sec. al X-lea,
conţine în profunzimea sa toate felurile de mistere” (Sh.
Dzidziguri, The Georgian Language, Tbilisi, 1969. cf.
Katharine Vivian, Sufic Traces in Georgian Literature,
Institute for Cultural Research, Monograph Series No. 18)

2. Un autor din regiune, Pertev Naily Baratov, clasifica
aceşti aezi din ultimele şapte secole astfel: 1. „aşugh-ii sufi,
2. cei urbani, 3. cei rurali, 4. nomazi/ rătăcitori.

3. Ioane Batonişvili, fiul lui Gheorghe al XII-lea, în
Calmasoba, „adevărată enciclopedie a vieţii şi obiceiurilor
din Georgia”, citat de Fanny Djindjihaşvili în prefaţă.

4. Cf. Gocha Kuchukhidze, Imnografia georgiană, în
Georgian literature, History in the context of International
Literary  Process, I, Shota Rustaveli Institute of Georgian
Literature, Georgia, Tblisi, 2016.

5. „Vârsta de aur” (figura poetică dominantă: Şota
Rustaveli), secolele XII-XIII, s-a „întretăiat” pe drumurile
poeziei cu epoca marilor poeţi sufi; după secole de invazii,
lupte interne/ cu duşmani străini, din secolul al XVII-lea,
târziu, „Vârsta de argint”, cu oameni de stat/ literaţi/
savanţi ca Sulkhan-Saba Orbeliani (a alcătuit un lexicon
georgian, dar şi Cartea înţelepciunii şi minciunilor), Davit
Guramishvili ş.a.

6. A.G. Baramidze, G.M. Gamezardashvili, Georgian
literature, Univ. Press of the Pacific, Honolulu, Hawaii,
2001; Introducere: „mult înaintea cărţilor scrise în Georgia
existau variate forme de folclor, mituri, cântece epice şi
lirice”.

7. Katharine Vivian, op. cit: „multe teme din povestir-
ile sufi se regăsesc, în varii forme, în georgiană”.

8. De pildă, în Analele Georgiei, cronică din secolul al
XI-lea, sunt pasaje referitoare la Şah-name dar şi la altele
care sugerează familiarizare cu literatura persană.

9. Posibil întreruptă de cucerirea Persiei şi a unor
teritorii din Georgia de către arabi, prin secolele VII-IX; şi
aici însă putem vorbi, de pildă, de traducerea, pe filieră
arabă, a operei budiste Varlaam şi Ioasaf (persană
Belawhar o Būdāsaf), în Georgia Balavariani.

10. P. Ingorokva, în Viteazul în piele de tigru, Tbilisi,
1938 (cf. Katharine Vivian, op. cit.), scrie că după ce a
compus Tamariani a părăsit curtea reginei Tamar şi a rătăc-
it  prin lume, fiind semnalat în Iran şi ţări arabe ca „poet
rătăcitor”, recitând în arabă şi persană, fără să fie clar de ce,
dar aparent având comportamentul unuia care apucase pe
calea sufi.

11. Khintibidze A., History and Theory of Georgian

Verse, Tbilisi, 2009 ş.a..
12. Idem.
13. The Princeton Encyclopedia of Poetry and poetics,

ed. A IV-a, ed. Ronald Greene, Stephen Cushman ş.a.,
Princeton University Press, New Jersey, SUA, 2012, p.
555. Sau, din cărţile publicate în Occident, cu mai multe
detalii, A.G. Baramidze, G.M. Gamezardashvili, Georgian
literature, University Press of the pacific, Honolulu,
Hawaii, ediţia din 2001, p. 38 şi urm. Khintibidze, în op.
cit, p.39-43, vorbeşte despre 57 de metri, 40 fiind introduşi
chiar de Davit.

14. În câteva locuri din Transcaucazia am ascultat cân-
tece gen muhambazi. Am citit eseuri interesante despre
cum a apărut din cultura urbană poliglotă a zonei, dar
având rădăcinile in zone persane/ arabe.

15. Mustazād – formă clasică de poezie, practicată de
persani apoi arabi, turci, dar şi de poeţi ai unor popoare din
zona lor de influenţă, gen urdu şi georgieni. Ad litteram ar
însemna „adaos/ adăugat”.

16. Cunoscute şi drept „catrene rustaveliene”; versuri
în 16 silabe, cu cezura între a opta şi a noua (cumva ca la
beyt, din anumite perspective), şi rime feminine şi dactilice
şi alte caracteristici şi de rimă datorate limbii georgiene.
Putem vorbi, de două tipuri de astfel de şairi: maghali (put-
ernic/ înalt) – cu versurile în patru secţiuni de patru silabe,
cezura fiind preferată pe a doua secţiune – , şi dabali (slab/
jos) – fiecare vers e împărţit în patru părţi de 5 şi 3 silabe.
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În toamna anului trecut apărea concomitent la
Editura Școala Ardeleană (Cluj-Napoca) și la
Jacques André  éditeur (Lyon) cel de-al treilea
volum din integrala poetică blagiană, În marea
trecere/Dans le grand passage, ediție bilingvă
româno-franceză, datorată poetului și
traducătorului Jean Poncet,  prieten constant  al
literaturii române. Dedicat centenarului Marii
Uniri, proiectul editorial care a făcut posibilă
această nouă apariție  este organizat în mai multe
etape, din 2016 pînă în 2026. El este realizat sub
egida Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și
sub  coordonarea poetului Horia Bădescu, cel care
se îngrijește de întreaga construcție  intitulată
„Integrala operei poetice a lui Lucian Blaga în
limba franceză”, ambițios travaliu de restituire și
diseminare în spațiul francofon a uneia dintre cele
mai reprezentative  voci ale poeziei noastre.  

Nu este deloc întîmplător dacă, în acest nou
volum, calitatea traducerii lui Jean Poncet urcă pe
o  treaptă (și) mai înaltă. Ca într-o  scară a
virtuților zugrăvită în veacul al XVI-lea pe
peretele nordic al mănăstirii Sucevița, munca
tălmaciului se apropie – pas cu pas și poem după
poem – de  perfecțiune, învingînd numeroase
obstacole de ordin lexical, stilistic, prozodic,
cultural atunci cînd transpune verbul blagian în
limba lui Montaigne.

Excelența acestui traducător este confirmată pe
tot parcursul prezentului volum (ca și în cazul
celorlalte traduceri ale sale din  Blaga și din poeți
români contemporani) de echilibrul pe care el
reușește să-l instaureze între textul în limba-sursă
și cel în limba-țintă, de soluțiile traductive pe care
le propune, într-o perpetuă negociere sens/formă.
Și în cazul recent apărutei ediții bilingve, ca în
cazul precedentelor, se poate vorbi despre o
traducere de identificare, cu multiplele ei fațete. În

dubla sa ipostază de poet și traducător, de foarte
subtil cunoscător al celor două limbi-culturi, Jean
Poncet își propune și reușește o performanță pe
care, în alte timpuri și spații, mari scriitori-
traducători au înfăptuit-o: Nerval transpunîndu-l
în franceză pe  Goethe, Baudelaire  pe  Edgar
Allan Poe etc. 

În afară de acest aspect, nu putem ignora
calitățile de fin exeget ale traducătorului.  În
marea trecere/ Dans le grand passage se deschide
cu un cuvînt înainte intitulat Timpul maturității/
Le Temps de la maturité, care conturează pentru
cititorul francofon (dar nu numai!) specificitatea
acestui volum în cadrul operei blagiene, în
contextul istoric al unei Românii de puțin timp
întregită. Parcurgînd  acest text liminar, să reținem
de la bun început punerea în paralel a autorului
Marii treceri cu un alt mare gînditor din istoria
umanității, Michel de Montaigne. În ciuda
distanței în timp dintre  cei doi, Jean Poncet
constată prezența aceleiași preocupări pentru
escoulement, passage, effilement/curs, trecere,
destrămare. Dacă eruditul filosof și moralist
francez din secolul al XVI-lea răspunde acestei
provocări existențiale prin îndemnul la acțiune,
Blaga va da un răspuns în concordanță cu fondul
său melancolic, cu viziunea plină de gravitate care
impregnează creația sa de la început pînă la sfîrșit:
„suprema demnitate a omului”, creația, pare să fie
singura cale eliberatoare. Concluzia la care ajunge
prefațatorul este  una care  ține cont și de
„interconexiunile” prezente între poezia blagiană
și  reflecția filosofică  a autorului: „Totuși, l-am
jigni pe marele intelectual care este Lucian Blaga
dacă am explica gravitatea de ton din În marea
trecere prin considerente psihologice și biografice.
Există la el, încă de la debut, mărturisită chiar din
poemul Eu nu strivesc corola de minuni a lumii,

175175CONVORBIRI  LITERARE

JEAN PONCET SAU EXCELENŢAJEAN PONCET SAU EXCELENŢA
TRADUCĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂTRADUCĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ

Elena Brînduşa STEICIUC



care deschide primul său volum, o acută conștiință
a « misterului lumii» și a rolului specific care-i
revine poetului dinaintea acestui mister. Semn al
locului central al problematicii misterului la
Blaga, acesta reia, trei ani mai tîrziu, aproape mot
à mot, versurile citate în eseul Filosofia satului
[...]” (p. 18). Prin urmare, noutatea acestui volum
pe drept cuvînt considerat ca aparținînd de timpul
maturității, este „imposibilitatea ontologică de a
dezvălui misterul lumii, misterul divin, fie prin
intermediul luminii, fie al verbului. Misterul
rămîne inefabil pentru totdeauna” (idem).  

Numeroase sînt reușitele trecerii acestor
poeme în franceză, într-o uimitoare  transparență,
semn al desăvîrșitei cunoașteri a verbului blagian
de către poetul marseillez, dar și a unei stăpîniri
totale de către acesta a efectelor limbii sale
materne. Să ne aplecăm chiar asupra  poemului
eponim, a cărui transpunere  este nu numai foarte
fidelă originalului, din punct de vedere semantic,
ci și  purtătoarea unor ritmuri apropiate acestuia:
„Le soleil au zénith brandit la balance du jour./ Le
ciel se donne au miroir des eaux./ Le regard
obéissant, le bêtes de passage/ observent sans
effroi leur ombre dans les rivières./ La grande
voûte des arbres se referme/ sur un comte
accompli.// Rien n’aspire à être autre que ce qu’il
est./ Seul mon sang brame dans les bois/à son
enfance lointaine,/ tel un cerf fatigué/à sa biche
perdue dans la mort.// Peut-être git-elle sous
d’îpres  rochers./ Peut-être s’est-elle engloutie au
cœur de la terre./ En vain j’attends de ses
nouvelles,/ seul résonne l’écho des cavernes,/les
ruisseaux recherchent la nuit de l’abîme.// Sang
sans réponse,/ ô, si régnait le silence, comme on
l’entendrait/ la biche qui marche dans la mort.// Je
continue d’avancer d’un pas hésitant –:et, comme
un assassin qui bîillonne/ une bouche vaincue,/ de
mon poing j’obture toutes les sources/ pour qu’çà
jamais elles se taisent,/ se taisent” (p. 31). Toți cei
care, îndrăgostiți de acest poem blagian,  îl vor fi
repetat   în diverse etape ale existenței lor, vor
observa paralelismul perfect  dintre textul în
română și cel în franceză. Vor remarca, fără
îndoială, muzicalitatea și efectele sonore obținute
prin jocul repetiției, al aliterației (superb versul

„sang sans réponse”!), calitatea vizuală a
termenilor aleși, impactul adjectivului „îpres”
asupra ritmului din textul-țintă.

O altă izbîndă din aceeași categorie este finalul
poemului Pluguri/ Charrues: „Partout sur les
collines, vois/ leur bec planté dans l’humus
fertile,/ les charrues, les charrues, les
innombrables charrues:/ grands oiseaux noirs/ du
ciel descendus sur la terre./ Attention de ne pas les
effrayer –/ il faut t’en approcher en chantant.//
Viens – doucement” (p. 33), în care rima finală
chantant/doucement reia în cel mai fericit chip
perechea pămînt/cîntînd din original.

Într-un poem emblematic pentru întregul
weltanschauung al lui Blaga, Sufletul satului, iată
cum apar – cu o limpezime și o cadență gemene cu
cele din original – versurile transpuse în franceză:
„Enfant, pose tes mains sur mes genoux./ En
vérité, l’éternité est née dans le village./ Ici la
pensée est plus lente,/ et plus rare le battement de
ton coeur,/ comme s’il ne palpitait pas dans ta
poitrine,/ mais quelque part au profond de la
terre./ Ici on étanche la soif de rédemption/ et si
tes pieds sont en sang/ tu peux aller t’asseoir sur
une terrasse de glaise.// Regarde, c’est le soir./
L’îme du village virevolte autour de nous,/ comme
parfum timide d’herbe coupée/ comme fumée
s’écoulant des auvents de chaume,/ comme
chevreaux dansant sur le tertre des tombes” (p.
53).

Că poetul-traducător cîntărește pe o balanță
foarte fină orice sunet, cuvînt ori sens, orice
posibilă conotație – măsurînd de o sută de ori și
tăind doar o singură dată – stau mărturie toate cele
douăzeci și șapte de poeme din volumul recent
apărut. Molipsit,  parcă,  de acea „tentație a
tăcerii” la Blaga, pe care o conturează Horia
Bădescu în substanțiala-i postfață, poetul-
traducător din însorita Provence știe să găsească în
recent apărutul volum – ca în tot admirabilul său
travaliu de cursă lungă – tonalitatea cea mai
adecvată poemelor născute acum  un veac, pe
tărîm transilvan. Sub pana lui, între malul român
și cel francez, curgerea Marii treceri își păstrează,
ba chiar își sporește,  profunzimea și strălucirea.
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Se întîmplă, aşadar, şi la case mai mari, altfel
spus, în curtea principalelor premii literare
franceze. Din fericire. Asemenea episoade mai
închid gura celor care consideră – nu fără oarece
temei, e drept – că aceste distincţii prestigioase sînt
atribuite în circuit închis, după lobby-uri bine
conduse, urmînd algoritmi auctoriali şi editoriali
precişi. Dar pe ea, nu a văzut-o nimeni venind. Nici
măcar ea însăşi. Valérie Manteau, laureata
premiului Renaudot în 2018, autoarea romanului
Le Sillon/ Făgaşul (apărut la foarte tînăra editură
pariziană Le Tripode, fondată în 2013), care
lucrează actualmente la Muzeul civilizaţiilor
Europei şi Mediteranei de la Marsilia, a auzit la
radio verdictul final. Îşi luase gîndul de la vreo
recompensă de cîteva săptămîni bune, de cînd
ieşise din listele finale ale premiilor semnificative.

Or, iată că Renaudot (premiu instituit de
jurnalişti, în principiu pentru jurnaliştii scriitori, ca
o contrapondere la aristocraticul Goncourt) este un
brand suficient de puternic încît să-şi transgreseze
propriile reguli. Renaudot poate şi o şi face. Are
îndrăzneala conferită de un trecut în care a fost
capabil să onoreze scriitori majori precum Louis-
Ferdinand Céline, Marcel Aymé, Michel Butor,
Jean-Marie Gustave Le Clézio, între alţii, dar şi să
încoroneze renumiţi scriitori contemporani,
precum Emmanuel Carrère, sau David Foenkinos,
sau să meargă mult înapoi, pentru a descoperi o
romancieră asasinată la Auschwitz cu peste
şaptezeci de ani în urmă (Irène Némirovsky,
laureata din 2004). Iată că şi de această dată, juriul
Renaudot şi-a permis să schimbe datele problemei
pe ultima sută de metri. Căci în ultima sa listă se
mai aflau cinci nume, între care Philippe Lançon şi
al său Lambeau plecau din pole position. Însă
calendarul decernării marilor premii e stabilit
demult, aşa că juriul Femina li l-a „suflat” la

mustaţă pe Lançon, conferindu-i propria distincţie. 
În acel moment, juriul Renaudot avea la

îndemînă două soluţii: fie să-şi păstreze favoritul,
care ar fi primit astfel două mari premii (dar n-ar fi
fost o premieră, unsprezece scriitori s-au aflat în
această situaţie de-a lungul vremii; spre exemplu,
în 1995, Andrei Makine se vedea recompensat cu
premiile Goncourt şi Médicis pentru Le testament
français, iar Johnatan Littell cu Goncourt şi Marele
premiu al Academiei franceze în 2006, pentru Les
bienveillantes). Totuşi, cazurile de acest gen sînt
destul de rare, pentru că juriile marilor premii
preferă să se individualizeze prin selecţiile lor, să
creadă şi ele şi cititorii că au criterii bine definite şi
originale, nu să calce unul pe urma altuia. A doua
soluţie, mai logică şi mai simplă ar fi fost să aleagă
unul din ceilalţi patru finalişti - Gilles Martin-
Chauffier, David Diop, Diane Mazloum, sau Pierre
Notte. Or, juraţii au ales să iasă din impas făcînd
ceva ce nimeni nu aştepta, anume să caute prin
sertare prima listă, mult mai lungă, a
nominalizaţilor, unde figura şi Le sillon al Valériei
Manteau, o noutate în materie de practici de
selecţie. Ba mai mult, nu au renunţat nici la
Philippe Lançon, acordîndu-i acestuia un premiu
special.

Dedesubturile istoriei sînt ceva mai încîlcite
însă. Philippe Lançon a fost jurnalist la Charlie
Hebdo, celebrul săptămînal satiric devenit şi mai
cunoscut după sîngerosul atac căruia i-au căzut
victime douăsprezece persoane, dintre care nouă
membri ai redacţiei, în ianuarie 2015. Iar episodul
acesta, deşi nu e cel mai tragic din istoria teroristă
recentă a Hexagonului, cîntăreşte în memoria
populară cam la fel ca povestea clubului Colectiv
din Bucureşti, petrecută în acelaşi an. Sigur,
resorturile simbolice şi impactul social-politic şi
cultural sînt diferite în cele două cazuri, dar în
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multe privinţe, rănile se aseamănă.
Aşa încît, dacă l-au pierdut pe Lançon, juraţii

Renaudot şi-au amintit că şi Valérie Manteau a
lucrat la Charlie Hebdo (2008-2013), ba mai mult,
că romanul ei, pe lîngă faptul că este şi o frumoasă
poveste de dragoste în ameţitorul (mult mai
romantic decît Parisul, aş zice…) şi chinuitul
Istanbul de astăzi, îi este consacrat lui Hrant Dink,
jurnalistul turc de origine armeană asasinat în
2007, o figură emblematică a dialogului între
comunităţi şi un simbol pătimaş al libertăţii de
expresie sugrumată. Un reporter curajos şi creativ,
care a descoperit că unul din puţinele cuvinte pe
care le împărtăşeau odinioară limbile turcă şi
armeană este agos, care înseamnă făgaş (sillon), şi
a ales să-şi numească astfel jurnalul bilingv –
singurul de acest gen - pe care l-a fondat în 1996 la
Istanbul, sperînd ca ceva din eufonia acestui verb
să pogoare şi asupra fraţilor învrăjbiţi de istorie.
Forţa vindecătoare şi inspiratoare a cuvîntului
acesta nu i-a salvat viaţa, dar a dat titlul unei cărţi
aflată acum pe rafturile a mii de biblioteci şi librării
franceze, care îi onorează trecerea prin lume, ceea
ce este, pînă la urmă, un alt mod prin care verbul
dăruieşte nemurirea.

În oraşul pisicilor, sfîşiat între Europa şi Asia,
între boema occidentală şi vălurile misterioase ale
Orientului, între un trecut fastuos şi un prezent în
convulsii, tînăra eroină a romanului vine să-şi
reîntîlnească iubitul turc. Dar malurile Bosforului
nu susţin doar cele mai nostalgice apusuri
imaginabile, iar iubirea capătă repede alte
dimensiuni. În chip evident, tînăra scriitoare,
editoare şi jurnalistă e îndrăgostită nu doar de
bărbatul care a făcut-o să uite, măcar temporar, de
rosturile ei continentale şi de prietenii ucişi în
atacul de la Charlie Hebdo, ci şi de oraşul acesta cu
mii de faţete, parfumuri şi taine. De fapt, după cum
reiese din interviurile autoarei, Istanbul a devenit
oraşul ei de suflet, o a treia „acasă”, între Marsilia
şi Paris.

Naratoarea iniţiază o anchetă pe urmele lui
Hrant Dink, tulburată de destinul lui în sine, dar şi
de descoperirile prilejuite de contactul cu marele
oraş şi locuitorii săi. O paralelă cu Franţa i s-a
impus aproape imediat căci şi Turcia este o ţară
literară, în care oamenii sînt ataşaţi de intelectualii

şi de scriitorii lor, chiar dacă nu le cunosc neapărat
operele, dar se reazemă, cumva, de ele. În
explorarea acestei lumi, puţin cîte puţin, prin tuşe
subiective şi discrete, prinde contur chipul
jurnalistului „carismatic şi neobosit promotor al
păcii”, fiinţă dăruitoare pînă la sacrificiu, după cum
îl caracterizează un bătrîn armean din Marsilia,
care l-a cunoscut bine.

Lumile, civilizaţiile, mentalităţile se amestecă
efervescent în ancheta tinerei naratoare, care, deşi e
străină de locuri şi evenimente, deşi nu e nici măcar
în stare să pronunţe cum trebuie numele
jurnalistului asasinat, îi hărţuieşte pe prietenii ei
intelectuali turci, întrebîndu-i de ce Hrant Dink nu
a devenit imediat un simbol universal, de ce nu au
ieşit cu toţii în stradă să strige în apărarea dreptului
esenţial la rostirea adevărului… Indignarea şi
revolta ei se lovesc adesea chiar de oglinda cea mai
apropiată, de iubitul ei turc fără nume, care nu o
menajează niciodată, care judecă adesea critic, ba
chiar cu cruzime demersurile amantei sale. Căci în
Turcia din vara lui 2016 – cadrul povestirii –,
măcinată de atentate, puciuri ratate, parodii de
procese, asasinate, încarcerări şi izolare brutală a
celor care gîndesc, e periculos să te apleci asupra
unui caz precum cel al lui Hrant Dink. Şi nu doar
atît. E foarte greu să înţelegi în profunzime
nuanţele unor luări de poziţii care scormonesc prin
cufere ce se cer, poate, uitate şi zgîndăresc cicatrici
abia închise. Protagonista însăşi recunoaşte că dă
adesea „cu bîta-n baltă”, prinsă între cei care văd în
Dink un artizan visceral al reconcilierii istorice
dintre turci şi armeni, şi cei care văd în el o figură
ce atentează la unitatea naţiunii, una din cele pe
care, tot mai sistematic şi pervers, le diabolizează
regimul autoritar al lui Erdogan. 

„Visez pisici care cad de pe pervazuri,
adolescenţi cu ochi strălucitori care apar la colţ de
stradă şi împuşcă în cap, alunecări de teren care duc
la vale tot Cihangir-ul în Bosfor, balerine
funambule cu picioare ciopîrţite, visez că merg pe
ţiglele de pe casele din Istanbul şi că ele se
desprind şi alunecă. Dar de fiecare dată, mîna ta mă
prinde, chiar în clipa în care mă trezesc ameţită, cu
pumnii strînşi, agăţată de cearşafuri; chiar dacă, tot
mai adesea, la trezire, nu mai eşti acolo…”
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Pentru clasicism este titlul uneia dintre
secţiunile volumului recent apărut la Editura
Enciclopedică, în care sînt reunite 65 de articole,
prefeţe, postfeţe, interviuri, confesiuni din
răstimpul 1965-2011, datorate Profesorului
Nicolae-Şerban Tanaşoca. Respectînd dorinţa
autorului şi onorîndu-i memoria, Anca şi Rodica
Tanaşoca s-au îngrijit de apariţia acestei cărţi
care se transformă într-un portret al unuia dintre
cei mai seamă cărturari ai vremurilor noastre şi,
deopotrivă, al unei personalităţi inconfundabile:
amploarea este sugerată de secţiunile acestui
volum postum: Coroana de oţel, Credincioşi
nouă înşine, Liberali de altădată, Bizanţul,
Balcanii şi Europa, Pentru clasicism,
Convorbiri, Mărturisiri şi mărturii, Cenzurate.

Cele şase texte dedicate clasicismului sînt în
acelaşi timp diverse şi consecvente. Sînt incluse
aici articole apărute în presa culturală
(Observator cultural, 2003, Tribuna
învăţămîntului, 1994, 2004 şi 2005), care
proclamă cu glas limpede şi sonor „Rostul
limbilor clasice în învăţămîntul românesc” şi
necesitatea pregătirii atente a unor specialişti în
domeniul bizantinologiei (care se definesc
implicit şi prin dimensiunea clasicismului);
ultimele dintre ele (2004 şi 2005) au un ton
amar, dar păstrează ceva din optimismul
savantului care ştie că decăderea învăţămîntului
este reversibilă dacă există oameni în stare să
înţeleagă aşezarea culturii pe făgaşul ei corect:
„Simptome îngrijorătoare” şi „Cîteva păreri”. Li
se alătură textul admirabil cu care prefaţase
ediţia a treia a Formării ideilor literare în
antichitate, volum bine cunoscut cititorilor,
deopotrivă prin textul magistral al lui Dionisie

M. Pippidi şi prin prefaţa editorului din 2003 –
care, iată, se dovedeşte a fi o lectură în sine.
Secţiunea „clasicismului” era deschisă de un
articol apărut în 1973, în Viaţa românească, în
memoria lui George Murnu, de la a cărui naştere
se împlinea atunci un secol. Portretul pe care i-l
face acestui mousikòs anér (este chiar titlul
articolului), „bărbat hărăzit cultului muzelor”,
are rostul de a-l redimensiona în conştiinţa
publicului pe faimosul traducător al lui Homer,
care a fost însă cu mult mai mult decît atît. M-aş
opri însă la un pasaj al acestei rememorări,
pentru că vorbeşte la fel de mult despre marele
Murnu şi copilul Tanaşoca: aşteptîndu-l cu
sfială, a fost cucerit total de academicianul
jovial care a citit (recitat, mai degrabă, căci o
ştia prea bine) Divina Comedia a lui Dante şi
apoi pe sa, în traducerea pe care o făcuse unor
fragmente – doar a unor fragmente, pentru că i-
ar „mai fi trebuit încă o viaţă pentru Dante”, în
întregime. Amintirea a rămas vie şi s-a
transformat, cu certitudine, în reper profesional
şi uman.

Ultima pagină este o însemnare fulgurantă
din 25 octombrie 2016, încheiată tulburător: „În
ce constă identitatea mea aromână? într-un mare
sentiment de singurătate şi moarte. Să ştii că
mori, să ştii că dispari ca identitate colectivă,
nimic mai trist.”

Nicolae-Şerban Tanaşoca, Credincioşi nouă
înşine. Atitudini. Evocări. Mărturisiri, Bucureşti:
Editura Enciclopedică, 2018.
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În fiecare an, în noaptea lui 24 spre 25
februarie, ne-am obișnuit să urmărim, emoționați
și deopotrivă încordați, transmisia live a celei mai
grandioase ceremonii de premiere a marelui ecran.

Ne-am obișnuit, de asemeni, cu surprizele, mai
mari sau mai mici, ale Academiei Americane de
Film, care răsplătește cu statueta atît de rîvnită pe
cei pe care marele public îi anticipează drept
cîştigători sau, dimpotrivă, pe cei la care cinefilii
se așteaptă mai puțin.

Cursa nominalizărilor avea în pole position
producțiile „The Favourite”  și „Roma” cu cîte 10
nominalizări fiecare, iar cele peste 600 milioane de
dolari încasați în nici trei luni de la lansare, dădeau
posibil cîștigător filmul „Bohemian Rapshody”.

Această din urmă superproducție anunțată încă
din 2013 avea o așteptare de public colosală, ceea
ce a făcut ca doar în primele 10 zile de vizionare să
încaseze 285 milioane de dolari. Producătorii, ca și
scenaristul Anthony McCarten și regizorul Bryan
Singer, au dorit să transpună cinematografic
povestea celei mai populare trupe rock britanice,
după legendara The Beatles, faimoasa Queen, care
a întipărit în memoria noastră melodii ca „Love of
my life”, „We are the champions”, „Somebody to
love” sau „We will rock you” , ca să nu mai vorbim
de melodia care dă și titlul filmului. 

Pentru că nu au respectat întru totul biografia
formației și mai ales a  lui Freddie Mercury
(Farroch Bulsara, pe numele său real)  filmul și-a
atras valuri de critici. Cu toate astea box office-ul
le dă cu flit criticilor, filmul beneficiind de o
coloană sonoră inegalabilă și un joc remarcabil al
actorului scos din pălărie de producători, după un
prim eșec de distribuție, necunoscutul Rami
Malek, cel care a și primit Oscarul pentru cel mai
bun rol principal masculin.

Filmul regizorului Yorgos Lanthimos,
„Favorita”, șochează în primul rînd prin
maniera în care redă atmosfera vieții de la
curtea  regală, la început de secol XVIII, pe
cînd regina Anne de Stuart era primul
suveran al Regatului Marii Britanii (realizat
prin unirea Angliei cu Scoția în 1707), aflat
în plin război cu Franța. Deși război, la curte
e timp pentru vînătoare,  petreceri, amoruri
clandestine și politică de alcov. Regina duce
o viață chinuită, nu doar de cumplita gută și
de propriile sale vicii trupești, ori de
frustrarea lăsată de cele 17 sarcini după care
nu i-a rămas nici un urmaș în viață, ci doar
închipuirea lor întrupată de niște iepurași
care îi alinau suferința. Axul central al
acțiunii filmului îl constituie  țesătura de
intrigi și interese de la palat, controlată cu
cinism, pînă la un moment dat, de prietena sa
din copilărie, devenită mai apoi Lady Sarah ducesă
de Marlborough, cu care regina trăiește o idilă
perversă, cu scrisori amoroase și nopți albe de
lesbianism bolnav.

Filmat cu un obiectiv superangular, pentru care
imaginea redată simte nevoia unui ecran aproape
circular, camera cineastului se mișcă adeseori după
personajele pe care le vede cînd în racursi, cînd
plonjate, redînd tot cea ce se întîmplă la curtea
Annei în chip ridiculizat, cu șarje suprarealiste,
menit să pună spectatorul într-o perpetuă stare de
transă emoțională. Tripleta de personaje
interactive, formată din Anne, regina suferindă
care se complace într-o permanentă stare letargică,
lăsîndu-se voit la mîna celor care o folosesc, și cele
două caractere manipulatorii, Sarah, „favorita”
care conduce de fapt țara cu voluptatea unui bărbat
și  Abigail, cea care prin manopere dolozive  și de
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un cinism fără margini reușește să preia locul celei
dintîi,  reprezintă de fapt ceea ce are mai de preț
filmul.

În rest, artificiile tehnice de filmare și editarea
care decupează feliile de întuneric ale istoriei
acelei perioade, la lumina lumînării ce parcurge
mereu cotloanele palatului, nu te fac să tresari
cîtuși de puțin.

Actrițele Olivia Colman, Rachel Weisz și
Emma Stone s-au întrecut pe ele însele, ducînd
filmul spre succes. Toate trei cîștigătoare a cîte
unui Glob de Aur pentru aceste roluri jucate
ireproșabil, meritau poate și marele trofeu al
Academiei. A fost răsplătită doar Olivia Colman,
pentru un rol foarte complex în care a excelat mai
ales pentru scenele propriului chin, cu momentele
rare de luciditate extremă scoase dintr-o stare
extactică din care crezi că  nu mai are resurse să
iasă vreodată.

Scenariul construit de Tony McNamara și
Deborah Devis, răsplătit cu Globul de aur, nu a
putut primi Oscarul, poate si din cauza abordării
unor realități istorice văzute prea mult prin prisma
jurnalului scris cu patima răzbunării de Lady
Sarah, cea care nu a mai reușit să revină în grațiile
reginei după înlăturarea sa din poziția favoritei,
jurnal care a fost izvorul de informații deformate
despre Anne de Stuart multă vreme, pînă ce
istoricii secolului XX i-au reabilitat imaginea.
Pelicula aflată la intersecția realismului autentic cu
suprarealismul, cade în capcana unei redări axate
prea mult pe lupta cinică pentru poziția favoritei,
ceea ce cred eu a făcut ca filmul  să se
mulțumească cu un singur Oscar, după părerea
mea de cinefil, corect apreciat.

„Roma”, filmul regizorului mexican Alfonso
Cuarón, care avea de asemeni 10 nominalizări,  se
anunța drept un alt pretendent la titlul de cel mai
bun film. 

Titlul producției cinematografice a fost după
părerea mea neinspirat, amintind de o capodoperă
cinematografică a lui Roberto Rossellini, „Roma
oraș deschis”, turnat în 1945, ceea ce pune
pelicula, din start, în umbră.

În acest film „Roma” este denumirea
cartierului din Ciudad de México în care copilărise
Cuarón, și este mai degrabă metafora despre o

lume uitată a Mexicului anilor 70.
Este un film de autor, în care Cuarón face tot ce

definește creația cinematografică, scenariul,
imaginea, montajul și bineînțeles regia, toate
acestea determinîndu-i pe unii critici exaltați să-l
eticheteze înaintea Galei Oscar din 2019 drept
„apogeul cinematografiei”.

Oricîtă subiectivitate ar fi în aprecierea celei de
a șaptea arte, ca în orice artă de altfel, nu văd cum
să consideri un astfel de film, ce-i drept sensibil,
poetic, drept apogeu, decît doar dacă apogeul nu ar
mai fi cel mai înalt punct al evoluției unui
fenomen, ci mai degrabă  locul comun de pe care
oricine ar avea o perspectivă  autentică a lucrurilor.

Filmul în alb negru, precum memoria
subiectivă a realizatorului, aduce pe ecran
imaginile societății mexicane, mai ales a păturii
sale mijlocii în anul 1970, în care personajul
central este Cleo, cea care o întruchipează pe Libo
Rodriguez, bona reală din viața  proprie a
regizorului. Ea este urmărită în detaliu de camera
de luat vederi, atunci cînd regizorul nu ne
panoramează totul în cadre extrem de largi cu
intenția de a sublinia o pseudo-obiectivitate a
călătoriei sale în timp.

Lăudabil pentru Cuarón este, în opinia mea de
cinefil înrăit, doar faptul că reușește să
construiască această poveste cinematografică
folosind oameni obișnuiți și nu actori consacrați,
necunoscuta Yalitza Aparicio din rolul principal
impresionînd prin candoarea cu care a jucat, fiind
nominalizată chiar pentru „cea mai bună actriță
într-un rol principal”. 

Producția a fost gratulată de Academie cu trei
Oscaruri, pentru cea mai bună regie și cel mai bun
montaj (la fel cum primise Cuarón și pentru filmul
„Gravity” din 2013 ), precum și Oscarul pentru cel
mai bun film străin.

Pe mine nu m-a convins acest film care nu are
forță decît poate prin imaginea autentică și mai
puțin prin povestea însăși, care abia în partea a
doua, pînă cînd autorul parcă vrea doar să-ți inducă
tensiunea așteptării, se petrece ceva, un ceva în
care personajul central devine interesant prin
atitudine, dar filmul rămîne în aceeași așteptare
perpetuă.

Este o operă de expunere care face din
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spectator un trăitor neimplicat. Emoția doar te
atinge ușor, nu te sfredelește, precum se întîmplă
în marele cîștigător al statuetei pentru cel mai bun
film al galei din 2019, „Green book”, cel care, în
contrast cu filmele despre care am vorbit, adunase
doar cinci nominalizări înaintea decernării
premiilor și nici nu anunțase încasări
spectaculoase.

Ceea ce au comun toate cele trei filme e faptul
că au la baza ecranizării fapte reale. Dar dacă în
primele două, faptele și personajele aduc prea
puțin în prim plan calitățile umane, ori valorile
sociale care întotdeauna impresionează și aduc
succesul oricărei opere de artă (în „Favorita”
aproape de loc, filmul urmînd firul roșu al
supremației răului din om), în „Green Book” avem
de a face cu un elogiu adus prieteniei autentice
între doi oameni care aparent nu ar avea nimic în
comun, un tablou al societății americane brăzdate
de segregaționism rasial, în care pînă la urmă
demnitatea și căldura umană înving.

Filmul regizat de Peter Farrelly este povestea
adevărată a cunoașterii a doi oameni aflați  într-o
călătorie, procedeu artistic binecunoscut și uzitat
atît în literatură cît și în cinematografie.

În acest „road-movie”, pianistul de culoare
Don Shirley, un interpret de muzică clasică și jazz,
deopotrivă erudit și sofisticat, chinuit de
singurătatea geniului și marcat de rasismul foarte
prezent în societate, dar pe care vrea să-l înfrunte
cu sînge rece, propunîndu-și un turneu prin falia
rasială a Americii anilor 60, este interpretat ca o
mănușă de Mahershala Ali. Academia i-a acordat
un bine meritat Oscar pentru cel mai bun actor in
rol secundar, actorul fiind la a doua performanță de
acest gen (a  mai primit premiul in ediția 2017
pentru rolul din filmul „Moonlight”).

Cel care avea să-i devină prieten adevărat, lui
Don Shirley, italo-americanul Tony Vallelonga,
poreclit și Buză (Lip) pentru că avea talentul să
trombonească pînă convingea pe oricine, un
caftangiu uns cu toate alifiile, lipsit de maniere și
chiar cu unele accese de rasism afișat, este
interpretat de actorul Viggo Mortensen atît de
natural și de pitoresc, încît este aproape imposibil
să nu te îndrăgosteşti de cel întruchipat
cinematografic.

Ca  să intre în pielea personajului actorul s-a
îngrășat 20 de kilograme, efort pe care nu l-a făcut
în zadar, jucîndu-l perfect pe Tony Lip, cel care era
în stare să mănînce 26 de hamburgheri ca să cîștige
cîte un pariu de 50 de dolari contra altor mîncăi
redutabili. 

Tony, care își iubea soția în mod sincer, dar
căreia nu-i arătase niciodată sentimentele in mod
explicit,  în această călătorie avea să-i scrie
aproape seară de seară cîte o epistolă pe care la
început  i-o dicta pianistul, folosind cele mai
poetice expresii, iar mai apoi el însuși le scria
devenind un fel de urmaș a lui Da Vinci, după cum
glumeau membrii propriei sale familii de italieni
newyorkezi. 

„Green book”, care reprezintă o bucată de
istorie a negrilor americani, fiind de fapt un ghid
pentru călătorii in ariile segregaționiste, este de
fapt metafora cinematografică a cărții verzi cu care
călătorești prin țara valorilor supreme ale omului,
cum este prietenia, respectul, demnitatea și
finalmente dragostea de aproape, indiferent de
deosebiri. 

Oscarul pentru scenariul autentic semnat de
Nick Villalonga, fiul personajului real, ca si cel
pentru rol secundar masculin, secondează
adevăratul trofeu al filmului și cel mai rîvnit de
cineaști, Oscarul pentru cel mai bun film. 

Desemnarea a fost cît se poate de corectă, iar
pentru mine nu a fost de loc o surpriză. E un film
pe care ar trebui să-l vadă oricine căci rămîne în
memoria spectatorului „for ever”.
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Poeta Nina Cassian este personajul documentarului
realizat de Mona Nicoară şi Dana Bunescu după o idee de
Ada Solomon, Distanţa dintre mine şi mine. Secvenţe din
Arhiva TVR, din arhiva personală a poetei, sînt intercalate
cu cîteva note informative de la Securitate şi alte cîteva
fragmente de interviuri luate în ultimii ani de viaţă, pentru a
forma un portret de tip puzzle al uneia din cele mai celebre
figuri din literatura română postbelică. 

Evreică fiind, Nina Cassian nu a fost atrasă în
adolescenţă nici de sionism, nici de mişcarea comunistă din
Israel (pentru că a dorit să trăiască în România), ci de idealul
„ca de basm” al noii orînduiri ce se construia deja în URSS.
A devenit membră de Partid (în afara legii, pe vremea aceea)
la numai 16 ani. Visul ei era „să mîntuie lumea de toate
antagonismele fundamentale dintre sexe, rase, popoare,
clase”. Au urmat, în perioada imediat următoare instalării
puterii sovietice totalitare în România, utopia proletcultistă
căreia poeta încerca zadarnic să-i reziste prin metafore şi o
exprimare non-conformistă. Semnele limbajului său poetic
– sofisticat, elevat – au fost criticate ca fiind rămăşiţe ale
„moştenirii burgheze”. A fost, mărturiseşte poeta, un „tribut
de sînge estetic, nu etic”. Utopia comunistă i se părea cel
mai curat, nobil, vrednic de slujire, ideal. Era, aşa cum îi
plăcea să spună, o „dreptcredincioasă”. De aceea credea că
admonestarea adusă de Partid era singura ce merita luată în
seamă. „Dacă Partidul spune că am greşit, înseamnă că aşa
este!”. Schimbarea, cîtă s-a produs în anii care au urmat,
ţine mai degrabă de atitudinea faţă de personajele istorice
ale scenei politice româneşti. Stalinismul şi propaganda
sovietică fuseseră înlocuite, pe la începutul anilor ’60, de un
naţional-comunism cu care Nina Cassian (la fel ca cineastul
de excepţie al acelor ani, român după tată şi evreu după
mamă, care a fost Mircea Săucan) nu se putea împăca. „Eu
nu m-am schimbat, voi însă v-aţi schimbat!”. La un moment
dat, octogenara poetă spune că nici măcar nu a fost vorba
despre comunism, că el, comunismul, nu era decît „un
pretext pentru masacre, gulaguri, persecuţii”. Că, altfel
spus, idealul comunist a fost întinat de cultul personalităţii –
lui Stalin, Ceauşescu etc. – ajuns „insuportabil”. Că
distanţarea de sine, sugerată de titlu, s-a produs doar la
apariţia naţional-comunismului. 

Secvenţele de arhivă conţin şi cîteva fragmente din două
remarcabile documentare de propagandă ale anilor ’60 –
Uzina (regia: Slavomir Popovici), Tehnică nouă, oameni

culţi (regia: Alexandru Sîrbu) – pentru care Nina
Cassian a compus cîntece şi versuri „revoluţionare”,
„de agitaţie”. Se cîntă acolo despre „fruntea curată”
şi „umerii mai drepţi” ai inginerilor şcoliţi la
cursurile serale, neobosiţi scormonitori în „tainele
ştiinţelor”. De remarcat viziunea radicală, ieşită din
comun, a lui Slavomir Popovici, cu aportul deloc
neglijabil al directorilor de imagine (Costea Ionescu
Tonciu, Claudiu Soltescu) şi al muzicii lui Anatol
Vieru (care, peste opt ani, avea să o prelucreze
pentru coloana sonoră a Sutei de lei, filmul lui
Mircea Săucan – în varianta originală, de autor –
„îngropat de viu” pînă în 1990). Astfel de filme pot
însă oferi o imagine deformată despre vremurile în
care fericirea şi „mai binele” erau aduse cu de-a sila
în viaţa oamenilor, cînd veselia şi antrenul erau
regizate şi atent ţinute în frîu. Pentru unii spectatori
de azi, ele reprezintă o epocă de aur generatoare de
nostalgii şi noi manipulări. Alţii, dincolo de
cosmetizări, ştiu să recunoască bucuria contrafăcută
şi falsul, tristeţea chipurilor şi crisparea. 

Nina Cassian nu s-a sfiit să povestească despre iubirile
ei (Al. I. Ștefănescu, Ion Barbu, Marin Preda, Vladimir
Colin, Slavomir Popovici ş.a.), despre depresia pricinuită de
exilul autoimpus la mijlocul anilor ’80. Era în America pe
cînd prietenul ei, arhitectul Gheorghe Ursu aka Babu, fusese
arestat şi anchetat de Securitate (la scurtă vreme a şi murit,
în urma torturilor la care a fost supus). De teama
eventualelor represalii nu s-a mai întors în România. Au
urmat zece ani de acomodare – cu limba, statutul de
emigrant – pînă a izbutit să scrie primele versuri în engleză.
La capătul lor avea să-l întîlnească pe Maurice Edwards,
fost director artistic al Filarmonicii din Brooklyn, bărbatul
alături de care şi-a petrecut ultimii ani din viaţă. „El m-a
salvat!” – spune poeta, care nu mai contemplă gîndul
sinuciderii de dragul omului pe care – în fine, fără patimă –
îl iubeşte. 

Mai mult decît orice însă, Nina Cassian a iubit nevoia
omului de basm, de a crede că binele învinge răul.
Secvenţele decupate dintr-o emisiune TV în care autoarea
de texte pentru copii citeşte (şi adesea rosteşte pe de rost
fragmente întregi) din aventurile puilor de tigri Ninigra şi
Aligru încheie acest remember pe o notă candidă. 
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Poezie europeană contemporană, antologie de
Valeriu Stancu, traducători: Mariana Stancu, Valeriu
Stancu, studiu introductiv de Ioan Holban, Editurile
Ştiinţa – Chişinău, Cronedit – Iaşi, 2018, 349 p.

„Prins” dintr-o suită de antologii
de acest fel, ne spune Valeriu Stancu
dintru început, îşi propune să
deschidă drumul într-un demers, o
„panoramă a poeziei europene”, care
îşi doreşte să prezinte cititorului de
limbă română „un număr suficient
de mare din creatorii de valoare din
ţările bătrînului continent”, astfel
încît să aibă o „părere despre
mişcarea lirică a Europei de azi”.
Interesant este şi că în această antologie (parte a unui
proiect despre care citim că, după ştiinţa antologatorului,
ar fi unic în Europa) cuprinde texte ale unor autori care,
majoritatea, au participat la un festival – „Europoesia” –
care se desfăşoară în colaborare între Moldova de dincolo
şi cea de dincoace de Prut, la Brăila şi la Cahul,
coordonat fiind de cei doi directori ai Editurii Ştiinţa,
Gheorghe Prini şi Mircea V. Ciobanu şi, de Valeriu
Stancu, care diriguieşte Cronedit. (Festival din care, la
fiecare ediţie, a rezultat şi o antologie a celor prezenţi,
români şi de peste hotare.) 

Bună parte dintre aceşti poeţi au fost şi la Iaşi. Sînt
antologaţi 21 de autori din douăsprezece ţări, anume:
Belgia (Guy van Hoof, Yves Namur, Willem M.
Roggeman, Pierre-Yves Soucy), Croaţia (Dražen
Katunarić), Elveţia (Pierre-Alain Tîche, Franţa (Guy
Allix, Philippe Delaveau, Bruno Doucey, Hughes
Labrusse), Islanda (Sigurdur Pálsson), Italia (Dante
Maffia, Marco Onofrio, Claudio Pozzani), Luxemburg
(Serge Basso de March, Jean Portante), Macedonia (Luan
Starova), Portugalia (Nuno Júdice), Rusia (Evgheni
Bunimovici), Spania (Josep Maria Sala-Valladaura, Jordi
Virllonga), Ungaria (András Petöcz).

Este dificil de ales într-o semnalare succintă unul sau
altul dintre autori pentru a ne opri asupra lui. Pe unii i-am
prezentat deja cititorilor revistelor „Poezia” şi
„Convorbiri literare”, fie în volum, fie cu grupaje de
versuri, despre alţii vom vorbi, foarte probabil, într-un
viitor apropiat. Spunem doar că este un prim pas
interesant, în care aceste selecţii din creaţia poeţilor
antologaţi pot oferi cititorului o imagine asupra felului lor
de a scrie, Valeriu Stancu fiind un bun cunoscător al
poeziei europene, mai ales a celei francofone. Una peste
alta un demers interesant al celor două edituri, o
concretizare binevenită a unor întîlniri poetice care aduc
laolaltă autori din spaţii atît de diferite, dar care respiră
prin poezie. Încheiem, în aşteptarea viitoarelor volume

din „serie” – subliniind colaborarea de pe cele maluri ale
Prutului dintre editurile Ştiinţa de peste Prut (am fost la
sediul ei recent, şi am văzut cît de activă este în Moldova,
colecţiile de restitutio şi de alt tip pe care le are, felul în
care îşi propune să lucreze ş.a.), şi, în ultima vreme, şi la
noi, şi cea ieşeană, Cronedit – , cu două fragmente din
carte; primul, din Poezia, de Dante Maffia, un nume
important în Italia şi nu numai: „Poezia nu are nevoie/ de
prima pagină a ziarelor,/ nici de bătăi din palme; nu este
visul/ emisiunilor de ştiri/ Preferă poienile, turlele vechi
şi porturile bătrîne./ Poezia este o mahala/ în care stelele
cad/ şi nimeni nu face caz de asta”; Veşnicia, de Luan
Starova, autor cu o carte de vizită de remarcat: „Chiar şi
tu/ vrei din cuvinte/ să sculptezi o statuie/ pe malul mării/
care să sape/ o rană în piatră/ grafie/ a timpului care nu
aparţine/ nimănui”.

Eduard Filip Palaghia, Des prins, Editura Timpul,
Iaşi, 2011, 72 p.

„Pe-un vechi ceaslov m-aş aşeza,/ să mă citeşti în
faptul serii” scrie Eduard Filip Palaghia într-un poem din
Des prins. Dincolo de „jocul” de cuvinte din titlu, cartea

este o „călătorie” interesantă pe
cîteva planuri tematice, din care
două se desprinde mai evident: cel al
introspecţiei şi călătoriilor în(tru)
sine şi un al doilea, de care sînt
interesaţi mai mulţi scriitori (şi) de
azi din literatura noastră, fie că
vorbim de proză ori de poezie sau
eseistică, anume a orientului,
balcanicului/ balcanismului mai ales
(regăsită aici în poeme ca 1001

nopţi, Arcane prin nisip, Chira Chiralina, Răpirea din
Serai, în parte şi în Şoptind prin Lipscănime, poate şi
Navigaţie ş.a.). Spuneam de „călătoria” în(tru) sine – se
regăseşte într-o varietate de nuanţe, între amintire şi
căutare, sfîşiere şi dorinţă, poveste şi înăuntru, eros şi
visare, de la dragoste (şi aici am putea discuta de mai
multe faţete, de la Purtătorul de răvaşe, în care
„ibovnicele-mi toate au crupa de aramă/ şi ochii din altiţă
cu fir de rozmarin”/ […] Iar cînd mă-ntorc acasă îmi
dănţuiesc pe cale,/ înveşmîntate-n cidru şi-n car tea cu
poveşti,/ le depăn vorba dulce, prin zgomot de pocale/ şi
nu mai sînt eu omul ce-i doldora de veşti!” ş.a., la, de
pildă, A mea…: „Femeia mea e o sălbăticiune/ cu ochii
gri şi pîntec primitor/ m-aşez în ea ca-ntr-o minune/ şi
cînd o părăsesc mi-e dor” ori la jucăuşul clin din Blînd:
„Dac-aş fi zefir, tea-ş mîngîia pe frunte”…), la credinţă
(Rugăciune), curgerea implacabilă a timpului/ vieţii,
condiţia umană (Cîntec de leagăn, Larvar ş.a.), căutările
printre dunele vieţii (Dune) etc. Sigur, sînt şi alte teme,
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relevate în Poeţii, Exorcism, Călăuza, Fabula lui Narcis
ş.a.

Interesante sînt „culorile” din poemele despre
„levantul” său personal (şi subsumăm aici şi tenta
balcanică, şi pe cea orientală, amintindu-mi şi despre un
volum al său semnalat, anterior, în revista Poezia, anume
Mirodenii epistolare, în care regăsim accente tematice
asemănătoare uneori), uneori pare că muindu-şi peniţa în
călimara lui Panait Istrati, ca în Chira Chiralina (în care,
de altfel, regăsim şi pe şi Adrian Zograf(i)): „De te-aş
picta, detaliu strivit de panoramă,/ oraş albit de jocul
sordid cu nefiinţa,/ s-ar mai stîrni în mine chemările din
cramă/ strunind alunecarea? Curmîndu-mi elocinţa?/ Din
izolările-n văzduh de-aş întreba/ portretele de marinari,
îngîndurate,/ cum să-ţi pictez chenar de ilustrate?/ Mi-ai
ridica soldaţi pe străzi de mucava?/ Dacă din zbor de trup,
zvîcnind prin praf,/ M-aş izola de ţărm, croindu-ţi
estuare,/ mi-ai desena o lume la picioare?/ M-ai mai iubi
ca pe-un Adrian Zograf?/ Şi dacă tot nu-ţi este de ajuns,/
rînjind ca un băiat de pri copseală/ la un frizer cu muşterii
la tuns,/ mă voi plimba pe Stra da ta Regală/ cadavru viu
pe-o barcă eşuată.../ şi-ţi voi şopti o snoavă deocheată,/
ştiind că gîndul mi-a pătruns,/ ca magistratul pe-un dosar
disjuns/ din care tu eşti condamnarea ideală”. Alteori se
afundă în lumea Nopţilor arabe (în 1001 nopţi), cu „gini,
efriţi, califi şi beizadele/ cu robii robotind printre
seraiuri,/ cu beduinii robotind seraiuri, cu zaiafet,
turbane, miresme de lemn dulce,/ cadîne, mosc şi hell,
valtrapuri de mătase”ş.a., ş.a., ori, mai aproape de noi, în
Şoptind prin Lipscănime, unde ne întîlnim di nou cu
Chiralina şi Zografi: „Mă plimbi iar, Dante! Mă scobori
spre Limb,/ sortindu-mă emascu lării! Şi-n mine e
Levantul;/ Sînt Chire Chiraline fugind de-Adriani
Zografi,/ sînt străzile tăcute, pe care merg cavafi/ şi-s
bacla vale, arnăuţi, sofale cu duduci,/ sînt şi mirosuri
strepezi, duhnind printre uluci,/ şi-n toate astea-s eu,
fineturi am pe creştet,/ beau vin, şerbet, cafele, arome am,
nu-s veşted!”.

Acestea, şi alte teme pe care le „călătoreşte” în vers,
dar şi felul său de a scrie fac din Eduard Filip Palaghia un
poet care merită citit şi comentat.

Constantin Guzgă, Răni nevindecate, Editura
Timpul, Iaşi, 2015, 96 p.

Nu este prima dată cînd ne oprim asupra poeziei lui
Constantin Guzgă (am mai semnalat, aici sau în „Poezia”,
volumele: Minerale în vitrină şi Mărturisiri şi, mai
recent, Înrobit orizontului). 

Cartea aceasta are două secţiuni: Răni nevindecate
(cu secvenţe sînt datate între 11 iulie 2005 şi 11 mai
2007) şi Poem singurătăţii. 

Prima e o succesiune/ curgere de secvenţe aidoma
unor cadre dintr-un tablou vast, fiecare surprinzînd o

nuanţă (fie dinlăuntru, fie legată de
natură) a zilei în care au fost scrise.
Simţind că „timpul, martor fidel
aleargă cu noi/ paşii lui repezi ne duc
pe drumuri deşertice” şi, uneori, pare
că „aşteptăm să pogoare un sfînt să
ne înveţe cum să trăim”, autorul îşi
conturează/ esenţializează ce a
însemnat ziua pentru el în cîte un
fragment, fie despre soare,
anotimpuri, lumina care stă de

veghe, lacul aidoma unui pustiu fără margini sau „gura de
lup a începutului de secol hămesit” care „devoră timpul”,
fie despre cum „să nu te sperii/ atunci cînd nu mai poţi
iubi/ surghiunit de soartă”, căci „trăim în albia
învolburată/ a unui secol tehnic/ „bolnav″ după sisteme
I.T.” şi „să nu te sperii/ dacă simţi că nu mai trăieşti”…
Dar „să nu te sperii/ cînd nu mai poţi iubi”, căci
„deasupra ta lumina/ străluceşte tainic/ ea poate te-o iubi/
sau, poate, o vei iubi!”. Alteori citim despre „obsesii care
ne urmăresc toată viaţa”, despre cum şi „zidirile au
nevoie de suflet”. Ori cum „un arbore verde/ înfipt în
azurul infinit”, venit din Paradis, „din care am fost
izgoniţi/ pentru că ne iubisem prea mult/ pe noi înşine/
urînd pe ceilalţi”, îşi „pleacă ramurile/ pe rănile noastre”,
căci „aici vom „arde”/ chiar în repaos pînă vom fi/
purificaţi şi aşezaţi în lumină”.  

Unele fragmente depăşesc cadrul strict al trăirilor
interioare într-un context concret, căpătînd alte anverguri,
chiar ale odiseei umane: „un început de drum/ şi îngerul
ce ne-a părăsit/ mai multe suferinţe/ mai multe şoapte
rostite în taină/ ce decor trist/ o lume de demult/ un
trubadur cînta la menestrel/ şi era ev mediu/ îţi aminteşti,
lumea încăpea pe glob.../ dar au venit şi timpuri noi/ cînd
harfele s-au pus în cui/ iar trubadurii cîntă la ţevi de tun/
iubitele tăcute mărşăluiesc/ pe cîmpul lor de luptă/ şi
aprinse grabnic de amor” ş.a.

Sînt secvenţe de peisaje care duc cu gîndul la satul
natal, la dimineţile/ serile de acolo, altele la univers,
genunile ascunse înlăuntrul/ în afara noastră… Însă, dacă
ar fi să punem ciclul sub un moto, ar putea fi: „dilema
existenţei e povară grea/ din care nu „ieşim” vreodată”.

Poem singurătăţii reia o temă „călcată” de autor în
diverse tonuri şi acum, şi în alte volume – singurătatea
sau/ şi „singurătatea singurătăţii”, căreia aici îi conferă
sensuri/ înţelesuri/ „haine” de „stea iubită”, „linişte din
Infinit”, ori, ca în textul de deschidere al poemului
(alcătuit din XXXI de „fragmente”): „mă cheamă clipa
Facerii/ vîrsta începuturilor/ cu trupurile ei goale,/ lipsite
încă de Duh, de fiinţare”, căci „de atunci ne-a smuls
lumina/ dăruindu-ne singurătăţii fără nume şi chip/
atotstăpînitoare”, şi, de aceea, dar nu numai, „sîntem
chemaţi către obîrşii/ să simţim/ cum ne dor anii Trecerii/
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şi singurătatea/ semnul din carne şi din suflet”. De aici,
unul dintre înţelesurile pe care le vede drumului său prin
viaţă: „steaua hărăzită, zidită/ din sterpele materii,/
scăldată de lumină,/ îmi urmăreşte/ umbra mea, prin
lume/ hoinărind în singurătate”.

Viaţa, citim, e o călătorie în care, ca „într-un repaos
fără sfîrşit” vom ajunge „în locuri prin care n-am umblat”
şi, astfel, „mereu neobosiţi şi harnici/ răni de pe suflet/
vom şterge”.

Constantin Guzgă, un autor care ştie ce îşi doreşte să
spună, e în căutarea celor mai potrivire haine de cuvinte
pentru a îmbrăca trăirile şi gîndurile sale. Pare a-şi
construi volumele după un plan (şi) al definirii sale în
lumea credinţei, şi a cotidianului „obişnuit. 

Încheiem semnalarea cu un fragment, şi drept
exemplu de scriitură, şi ca un fel de „concluzie”: „rămîne
să călătorim/ din lumea aceasta/ cu umbre şi chin/ unde
au murit şi speranţele noastre/ să ţinem minte clipa
nemuritoare/ şi zorii nesfîrşiţi”, căci „aici o să plecăm
genunchii/ ca într-un templu sfînt/ să putem privi lumina/
cu ochii sufletului deschişi/ şi inima uşoară/ ca o aripă de
înger”, şi pentru că, în fond, „toate rămîn/ într-o lume
singulară, unică,/ ca şi cum s-au născut din Veşnicie.../ –
e rugă din durere”.

Adrian Filip, Dincolo de materie, cuvînt înainte
(Tentaţia totalităţii) de Mirel Cană, Editura Pim, Iaşi,
2016, 104 p.

Recent am avut în faţă mai multe
volume semnate de Adrian Filip,
inclusiv acesta prefaţat de Mirel
Cană, regăsind, dincolo de elemen-
tele particulare fiecăruia în parte, o
manieră de abordare comună, despre
ale cărei caracteristici generale vom
vorbi acum.

Pornind de la ideea că universul
pe care îl reflectă e, în fapt, departe de a fi o „călătorie”
în/ o oglindire a cotidianului/ un „excurs” biografic,
pendulînd între o viziune a autorului asupra misticului/
un anume fel de imagine a trecutului şi răsfrîngerea
acestora atît în „azi”, cît şi în universul său interior, acest
fel de a scrie comportă şi discuţii, unele funcţie şi de
eventualul lector. Acestea, de altfel, sînt „întărite” şi de
maniera de exprimare/ frazare, care uneori „călătoreşte”
între, scurtînd discuţia, „apăsare”/ încărcare chiar,
aforistic şi sentenţios, alteori între incantatoriu, ritualic. 

Pe de altă parte, apelează la un univers imagistic/
simbolic încărcat. E un fel aparte, personal, de creionare
a imaginarului, uneori în nuanţe grave/ marcate de o
frazare dorit solemnă, cu simboluri diverse, „încărcate”
de conotaţii şi parfum de „altădată”. E, totodată, ca o
„călătorie” „aglomerată” de locuri/ nume/ poate

simboluri/ opţiuni interpretative de la visele celtice,
temple, oracol, Basilica San Marco, la Agapia noastră,
apoi Egipt, Templul lui Amon-Ra, Canaan, Baal şi
Iehova, asceze, „amintiri din reîncarnări trecute”,
„Florenţa Medicilor”… O „călătorie” din lumea greco-
latină la cea egipteană, apoi europeană. Ori către noi (cu
secvenţe ca în Biserica de pe coastă: „Mioritic, turmele
coboară la lăsatul serii/ Cu oile istovite de vise şi
cîntece”), trecînd prin diverse etape ale construcţiei
spirituale a omenirii ş.a. Sau, spuneam cu altă ocazie, ne-
am putea imagina un palimpsest lăsat „populat” cu
„puncte” de referinţă, în viziunea sa (locuri, personaje,
simboluri ş.a.), cu/ pe care autorul îşi construieşte
discursul, în căutarea de a-i da încărcătura semantică
dorită, în tonul „actualului” său. 

Nici aici, nici în alte volume ale sale, nu regăsim texte
în care să pară a miza excesiv pe tropi (deşi figurile de stil
nu lipsesc). Pare că îşi propune mai curînd a afirma o
viziune despre micro/ macrocosmos, timp – istoric,
prezent/ viitor, „măsurat” în „paşi” ai unui anume curs al
lucrurilor, cum îl concepe/ şi-l imaginează a fi. Pe de altă
parte, şi înlăuntrul/ sentimentele par a fi trecute (şi) prin
mitologie/ metafizică, ca într-o simbolistică a unităţii
dincolo de timp. Alteori totul pare un puzzle de frame-uri
din diferite spaţii temporal-spirituale imaginate de autor
pornind de la mit/ istorie în ideea de construcţie a unei
„punţi” prin/ din simboluri. Uneori e şi o căutare a
polisemantismului, un balans între idealitate, imaginaţia
şi posibilele faţete ale realului. De aici, uneori, o
muzicalitate proprie autorului. Între temele sale e şi
iubirea, în mai multe poeme (o proporţie semnificativă)
cu secvenţe ca: „Iubito, chipul tău e dincolo/ De munţi,
de locul lacurilor albastre./ Cînt cu ecou dragostea ce
ajunge la alte porţi”; sau: „Te găsesc mereu în spatele
viselor/ Prin care respirăm şi ne iubim” ş.a.

Sînt şi aspecte care îl pot diferenţia în peisajul liric
actual, dincolo de cele enunţate deja: un „decor” liric/ o
atmosferă” proprie în care mitul/ simbolul/ atemporalul
sînt „drapate” în sentimentele/ felul de a gîndi al
autorului. 

E de văzut dacă acest tip de scriitură, pendulînd între
ermetic/ criptic şi o dorită idealitate, o căutare între
aforistic şi simbol/ mistic, aparenţă şi înţelesul (nu
totdeauna monovalent) pe care caută să-l confere autorul,
într-un „decor” uneori „aglomerat”/ supra-încărcat chiar,
este, eufemistic spus, pentru o plajă mai largă sau mai
restrînsă de cititori, pornind şi de la acele calităţi/
elemente care îl diferenţiază, şi de la alte aspecte/
rezerve, amintite deja. 

Marius CHELARU
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Eduard Filip Palaghia este unul dintre poeţii
noştri de azi cu o remarcabilă capacitate de a
schimba, de la o carte la alta, nu atît formula lirică,
cît temele poetice; în Des prins, de exemplu,
poetul explora ceea ce am numit tema balcanică –
balcanismul ca stare şi omul balcanic,
protagonistul liric al poemelor de acolo, în
descendenţa lui Panait Istrati –, pentru ca, numai
după trei ani, în Mirodenii epistolare, să-şi
circumscrie textele ideii dominante a exilului
interior, dar nu unul tragic, în dimensiunea
raportului conflictual cu realul, ci unul, mai
degrabă, jucăuș-tragic, în felul retragerii, altădată,
a lui Alecsandri lîngă focul din soba conacului de
la Mirceşti, scriindu-şi pastelurile în fiorul
provocat de şuierul crivăţului de afară sau după
cum, prin anii ‘70 ai secolului trecut, Adi Cusin îşi
invita iubita „lîngă piciorul mesei”, în spatele unui
gard ţintuit în strălucitoare cuie, ştergînd urmele şi
visînd o „nefirească libertate”, iar Emil Brumaru
se replia în bucătăria de vară de la Dolhasca ori
între pluşurile grele din camera unde se afla
dulapul îndrăgostit; în Mirodenii epistolare, exilul
e un joc, în care, într-o cameră, se dă un spectacol
de teatru cu păpuşi înfăşurate în zahăr: „Oraşului
din muguri de lumină,/ biet urs de pluş cu nas de
marţipan,/ i s-au născut copii din crinolină/
înfăşuraţi în candel moale. Pe-un divan/ stau
aşezate cinci păpuşi de abanos,/ cu ochii trişti, în
rochii de mătase,/ iţindu-şi picioruşele de os/ dintre
rochiţe. La fereastră, şase/ toreadori de mucava
vopsită/ aleargă tauri de hîrtie/ printre corăbii mici.
În bol, pitită,/ lîng’ un bondar cu aripi moi/ stă o
furnică veştejită/ cîntîndu-şi greierul. Doi/ urşi grei
de pluş, cu tobe mari/ mai hibernează şi nu ştiu/ că-
s aşezaţi lîngă canari./ Și-n fiece cotlon al casei
mele,/ ca-ntr-o poveste fermecată/ Trăieşte cîte un
personaj/ înfăşurat în zahăr, ca-ntr-o vată./ Pe rînd
îl scot pe fiecare/ să-l plimb printre bucăţi de nor./
Și apoi îl culc, printre cuvinte/ şi îl sărut, de somn
uşor” (Exilat).

Exilat, dar stăpîn peste construcţiile de nisip ale
oraşului din muguri de lumină și ale Regatului de
dincolo de negură, cum îi spune în Promisiunea
Levantului, poetul exersează diferite metafore ale
încercuirii („te-mbrăţişez dintr-un exil/ tu însămi
mie, însăţi mie tu”, scrie Eduard Filip Palaghia în
Exorcism), lăsînd să se audă distinct sunetul elegiei
şi să se vadă un sentiment al departelui, care dau un
farmec special versurilor din Mirodenii epistolare:
„Solfegii de bazalt încercuind platanii/ ca o himeră
cu intarsii de vioară,/ un gînd zburdalnic, stihuit
spre seară/ şi pleoape dulci, şoptind litanii./
Conclavul pescăruşilor cu ochi de fum/ încercuind
ostroave, spintecînd iluzii,/ un inocent al bit,
mătase, duzii,/ speranţe, dor, termite roşii, scrum./
Piticul Rumpelstiltskin, aşezat pe-o carte, ca-ntr-o
firidă părăsită de cuvînt,/ un demon binecuvîntînd
un sfînt/ şi ochii ei, zîmbind departe.../ Un freamăt
dulce, ca o-mprejurare/ încercuind construcţii de
nisip,/ complexe arhetipuri fără chip,/ Sperjur,
apocalipticele fiare.../ Un mic bazar în creştetul
furtunii,/ crenel multicolor cu cercuri de lumină/ şi
peste toate, fără nici o vină,/ tot ce-am iubit. Și
zgomotul minciunii” (Inventar). Înghesuit în
adăposturi iluzorii, cum spune în Rătăcit, lăsînd
afară „apocalipticele fiare”, protagonistul liric se
prinde, pentru a se pierde, în fragile jocuri ale
intimităţii, trăind poveşti de dragoste cu femei-
fantasme, cu contur de ceaţă şi miresme; în acest
orizont, poemele cărţii respiră un erotism calm, dar
acroşant, pătrunzător; unele sînt în cheie
minulesciană, în ludic, poantă, anecdotă şi umor:
„Nu ştiu cum de-mi reuşeşte,/ dar în fiecare zi,/ pe
biroul meu apar/ cîte două, trei hîrtii./ Și-uite aşa,
cum trece timpul,/ fără ca să-ţi dea bineţe,/ într-o
bună zi stăteam/ între două turnuleţe./ Cu țigara-n
colţul gurii,/ cu priviri absente-n zare,/ mă-
ntrebam: Ce-oi face azi?/ Parcă n-am nici o
chemare./ Și deodată-n pragul uşii/ o mîndreţe de
clientă/ reuşeşte să mă scoată/ din această stare-
absentă./ Bună ziua, dom notar!/ Spune dulce.
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Aflat la a treia sa carte de proză, din cele şase
apărute pînă acum, atît sub semnătura cu
pseudonim, Mihai Stîncaru, precum ne indică
coperta volumului „MYOZOTIS. PROSTOLO-
GHIKON. CASA IMEMORIALĂ”, Ed. Junimea,
Iaşi, sau cu numele civil, Mihai Botez, autorul a
publicat  o carte de proză delectabilă, conţinînd
secvenţial radiografia unei iubiri de factură
turghenieviană (prima secţiune, Myozotis), un
triptic de figuri în genul ,,fiziologiilor literare”
(Prostologhikon), cinci nuvele condensînd o
insolită materie epică şi un microroman în opt
capitole (Casa imemorială). Indiferent sub ce
semnătură apar editorial, cărţile sale fac dovada
unei măiestrii bine puse la punct, formaţia sa de
filolog şi  de lingvist constituie un atu în plus în
justificarea îndreptăţirii de scriitor. Ceea ce se
cuvine spus încă de la începutul prezentării acestuia
(care nu a făcut mai deloc valuri în jurul activităţii
sale de ,,sămădău” literar) este că avem de a face cu
un om căruia  notorietatea nu-i este pe plac, nu a
ţinut niciodată să-şi publiciteze apariţiile literare.

Povestea de iubire a adolescentului care nu se
pricepe în ce fel să-şi comunice sentimentul cel
mai auroral al existenţei este una dintre cele mai
dramatice şi care era cît pe ce să sfîrşească tragic.
Convins că iubirea îi este refuzată de plano, eroul
tulburătoarelor întîmplări care fac să-i sîngereze
inima află de la un iniţiat că ceea ce  l-ar fi salvat
de la o asemenea derută a vîrstei era cunoaşterea
limbajului... florilor. (Myozotis)

O serie de crochiuri, studii şi chiar portrete
literare lucrate ,,după natură” au darul de a ne
aduce în centrul atenţiei figuri şi caractere din
lumea rurală mai îndepărtată dar şi mai apropiată
de timpurile de acum. De Fănică Netedu, şcolar în
paralel cu învăţătura şi părinte văduvit de ştiinţa
abecedarului au făcut haz copiii proprii şi nevasta
celui portretizat din mers; ,,legendarul” Crişănel a
fost identificat de oricine l-a cunoscut în satul natal
în urmă cu 50 de ani – şi nu puţini dintre cei care-
i fuseseră apropiaţi i-au solicitat autorului să
mărească scrierea cu relatări încă necunoscute lui.
Instantaneele care-l surprind pe ,,ţîfnosul”
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Sărut mîna!/ Și cu ochi de chihlimbar/ mă
interoghează juna:/ Mi se pare că-i banal/ să aveţi
hîrtii o stivă!/ Oare nu e mai normal/ să le duceţi la
arhivă?/ Cum să nu, stimată doamnă!/ Să le ducem
împreună.../ Și pe drum, din întîmplare,/ i-am atins
uşor cu-o mînă/ rotunjimile iţite/ din corsajul
impecabil,/ monumente de ardoare/ unduind pe
carosabil./ Ce-a urmat... o ştim doar noi/ însă
mapele A3/ stau şi-acum dezorientate/ pe trotuar şi
pe alei./ Reîntorşi, spre dimineaţă,/ obosiţi, ne-am
așezat,/ şi am întrebat-o tandru:/ Cînd vă fac un
duplicat?” (Duplicatul). Alte poeme sînt ale unui
“fante de Obor”, de azi, amintind de lirica lui
Miron Radu Paraschivescu; „Jocul de-a iubirea,
cuceritor mironparaschivesc te-ntîmpină cu o
detaşare adesea acroşantă”, scrie Cassian Maria
Spiridon într-o caldă prezentare a volumului
Demers posesiv; argumente sînt, multe, însă, în

Mirodenii epistolare: „M-am aburcat pe sînu-ţi
stîng,/ îmbrăţişîndu-te inert, diform.../ dar gustul
tău cloroform,/ mirosul tău de poamă-n pîrg.../ îți
jur, mă-mpiedică s-adorm!/ Să faci ceva! Să
schimbi deodorantul!/ Sunt ca un mus ce şi-a
pierdut sextantul/ şi-ntr-o derivă de incest şi
amorţeală/ mi-e teamă că-ţi pătrund din nou prin
cală./ Și dacă intru nu mai ies! În veci!/ Mă pot
striga o mie de zevzeci/ privindu-mă prin bocaport,
prin pupa,/ mă pot ademeni strunindu-ţi crupa,/ pot
face giumbuşlucuri cîte vor!/ Rămân în tine.
Tandru. Ca un concasor./ Și strig din tine. Cu ecou:
«Cît de ador!»” (Trubadur prin Cuţarida).

Acestea sînt fanteziile lirice ale celui cu
„gînduri aromate”, asemeni unui „pastel înfăşurat
în miere”, cum îşi spune în Mărturisire, un poet
deplin, interesant, despre care critica de
întîmpinare a scris nefiresc de puţin.

UN FLORILEGIU SCRIPTURAL MARCAUN FLORILEGIU SCRIPTURAL MARCA
MIHAI STÎNCARUMIHAI STÎNCARU

N. SAVA



Sănducu, dispărut de aproape două decenii, au
revelat cunoscuţilor în special păţania de după
nuntă, integral imaginată de autor, însă care a
trecut drept verosimilă în 90% dintre situaţiile în
care el mai figura ca erou autoproclamat... La fel şi
cu alte personaje aparţinînd de acum încolo doar
lumii literare. O atmosferă de indicibilă poezie a
muncii în campanii primaverale de împădurire şi a
înfiorărilor adolescentine de dragoste se degajă din
nuvela Silvestri silvani. E aproape greu de crezut,
dacă nu te amesteci în tovărăşia fetişcanelor
plantatoare de puieţi pe colnice din munţi silhui, că
trudnica activitate de a completa cu noi spaţii verzi
parcelele defrişate se poate dubla de atîtea
năzdrăvănii, al căror protagonist este junele
pădurar poznaş Aurel, faunul pădurii fermecate de
glasurile argintii ale vestalelor vieţii mustind de
seve noi. Viaţa însă are şi aspecte mai sumbre,
precum cele prin care îi este dat sorei Filomela,
trimisă la călugărie, să vieţuiască sub mărunta
tiranie a îngerilor. Sau pensionarilor, sexagenari
scoşi din răbojul vieţii profesionale, minunat
sugerat acest aspect prin alegoria calului
deschingat din ham pe motiv de bătrîneţe şi care îşi
păstrează tropismele obişnuinţei alergînd pe
laturea celor înhămaţi în locul său, dar fără a-şi
mai regăsi vechiul loc şi rost... O brutală ciocnire
cu realităţile dure ale lumii are de întîmpinat şi
,,fugarul”, acel copilandru debusolat şi
înspăimîntat de o pedeapsă nedreaptă şi care alege
să-şi ia lumea în cap la cea mai nepotrivită vîrstă
cu gestul său de insurgent. Presimţim că gustul
amar şi amintirea crudă a aventurii sale de o zi şi o
noapte în afara domesticităţii protectoare nu-l vor
părăsi niciodată pe cel care le-a încercat şi ispăşit
ca pe experimentarea silnică a unei eclipse în
deşert. Parcursul său iniţiatic într-o lume a tuturor
durităţilor sfîrşeşte, izbăvitor, prin necesara şi
izbăvitoarea revenire la matcă.

Microromanul Casa imemorială are alura unui
modest bildungsroman, fiind centrat pe
experienţele unei copilării greu încercate de un
narator care se priveşte acum de la o distanţă
suficient de mare pentru a se putea defini ca
obiectivă. Atmosfera în care evoluează segmentul
său de viaţă trebuie coroborată, spre o mai
adecvată înţelegere, cu perioada istorică a evoluţiei

unei existenţe individuale. Este, majoritar,
contextul rural de după cel de-al doilea război,
cînd în epoca prefacerilor politice generale sînt
sacrificate destine de tot felul, printre care nici cele
ale copiilor nu sînt cruţate. Nu e nevoie ca să apară
numaidecît activiştii de partid care să tiranizeze
conştiinţele în formare. Se ocupă de aceasta figuri
din structurile familiale, precum tatăl cîştigat cu
uşurinţă de noile sloganuri zise revoluţionare.
Acestuia i se opune figura luminoasă a bunicului
pe linie maternă, singurul reazem sufletesc
adevărat al micului vlăstar rural. De altminteri,
resuscitării existenţei acestuia îi sînt dedicate
declarat tendinţele scrierii acestei proze. Însă
tandemul bunic-nepot ne apare ca insecabil atîta
timp cît vieţile lor se împletesc precum iedera şi
arborele susţinător. O frescă ferită de stereotipii şi
locuri comune, cu care ne-au obişnuit nu puţini
dintre cei care au sondat asemenea parcursuri. Pe
ansamblu, avem de a face cu o carte în care fiecare
va gusta după apetenţele proprii, ca la un banchet
în sensul  clasic al termenului. Casa imemorială,
alături de scrierile ce-i premerg, are toate şansele
de a dăinui ca un ecou reiterat în memoria celui
care va parcurge acest florilegiu scriptural al lui
Mihai Stîncaru, prozator care cu siguranţă îşi va
urma calea de artist al cuvîntului recuperator.

189189CONVORBIRI  LITERARE



Elena Fluturel, Repere eminesciene/ Pe drumuri
europene, editura Princeps Multimedia, Iași, 2018,
250 p. Pe coperta a doua și a treia texte însoțitoare
semnate de Daniel Corbu și Emilian Marcu.

Curiozitatea, dar şi dorinţa de
mari împliniri spirituale, l-a
determinat pe om, din toate timpurile,
la călătorii, unele din interes, altele de
plăcere, spre a compune sau re-
compune lumea. O carte de călătorie
cum este aceasta, Repere eminesciene
pe drumuri europene, de Elena
Fluturel, este o bună şansă de a

rememora traseele eminesciene, mai ales cele din
adolescenţa poetului, prin diferite localităţi europene, de
a te simţi, şi aşa, puţin, alături de Eminescu. Eminescu e
cu noi se intitula unul dintre capitolele cărții, şi apoi
Vama care este…tot vamă, Budapesta pendant la nuit,
Pe drumul Vienei, Urmele poetului nepereche, Praga –
Brno –Viena, Între Veneția și Florența, Dumnezeu a
așezat Alpii și cartea se încheie într-o notă de profund
patriotism, cu capitolul Ne așteaptă Țara. Am citat doar
cîteva dintre capitolele cărții Repere eminesciene pentru
a ne familiariza cu imaginile unui traseu pe care l-a
parcurs cu mult timp în urmă Mihai Eminescu și, aș
îndrăzni să spun, nu în condiții de cea mai bună calitate.

Autoarea, fină şi bine documentată cunoscătoare a
locurilor legate intrinsec de Poet, face adevărate volute
peste timp şi spaţiu. Într-un anume mod, Elena Fluturel,
ne invită să parcurgem, cu inima şi cu ochii minţii,
frumuseţea, lirismul şi umanismul, după cum spunea G.
Baoquan, esenţa creaţiei eminesciene.

A călători şi a citi sînt două izvoare prin care poţi să-
ţi alimentezi mintea, sufletul şi ochiul, dar a călători
întru descoperirea spiritului eminescian nu este alta mai
de trebuinţă ispravă.

Repere eminesciene pe drumuri europene este un
adevărat manual de cunoaştere, un far spre identificarea
spiritului creaţiei eminesciene, iar Elena Fluturel, cu
acribie şi har, dar şi muncă asiduă, construieşte punte
spre cunoaşterea unei lumi ce altfel ar trece în uitare. 

A reface lumea eminesciană, fie şi din călătorii, ne
dovedeşte complexitatea Poetului nepereche din
literatura română şi universală.

Reperele propuse de Elena Fluturel sînt cu adevărat
nişte repere culturale şi de aceea meritul scrierii unei
asemenea cărţi este unul de iniţiere intelectuală. Cu o
frazare clară și un cuceritor talent de povestitor, dar mai
ales cu un bagaj de cunoștințe prin care a reușit să
recompună lumea și spiritual eminescian, Elena Fluturel
ne oferă o carte de atmosferă, un manual de adorație și

un model infailibil al călătoriei cultural, ne spune poetul
Daniel Corbu. Și nu putem să nu fim de acord cu aceste
afirmații pentru că, lecturînd cartea Repere eminesciene,
descoperim locuri pe care nu le-am sesizat la timp sau
nu le-am descoperit cu acuratețea cu care o făcut-o
autoarea acestei cărți. 

Luminița Ignea, Contra-timp, 136 p și Muguri
de lumină, 78 p, Editura PIM, Iași, 2018. Cărți
apărute sub egida Asociației Universul prieteniei.

Într-o lume ahtiată după publicitate, pe merit sau nu,
într-o lume dispusă să sacrifice liniștea celorlalți pentru
a promova zurgălăii personali, apariția unui poet de
mare discreție pare o chestiune anormală. Luminița
Ignea este, am putea spune, discreția maximă. Poemele
sale se înșiruie asemenea mărgelelor pe un șirag,
depășind stadiul de gablonzuri ieftine și atingînd statutul
de adevărate perle. Reușind să
transfere poezia dincolo de gesturi sau
de coloratură, Luminița Ignea, știe să
se grăbească încet, punînd cap la cap
sentimente, sensibilități, stări,
îmblînzind cuvintele și dîndu-le sens
și respirare poetică. În multe poeme
livrescă, poezia Luminiței Ignea
conturează o trăire labișiană, către
primul fior, pentru că rănile din care
țîșnesc mereu cuvinte sînt niște
adevărate răni deschise ce se pot
obloji doar cu miracolul adolescenței.
Există în poezia din aceste cărți
anumite stări de grație scrise parcă
anume pentru a mitiza mesajul care
ajunge la noi într-o sticlă, rotund și
curat ca o perlă. Pentru ea această
imensă trăire poetică pare ca o sală de așteptare/ de
clasa a doua. În care poemele se rostogolesc sub motto-
ul: Frunză verde micșunea/ Dar-ar Dumnezeu să dea/
Să ningă și să se ia/ Să răsară dragostea. A se observa
tendința poetei, evident, spre filonul folcloric.
Dragostea este darul divin pe care îl așteaptă
semănătorul…de cuvinte, atunci cînd, în urma lui
încolțește/ vertiginos/ sămînța/ viitorului meu trecut.
Este în aproape fiecare poem al Luminiței Ignea un
adevărat și irevocabil recurs la… memorie, considerînd
că poezia e o fată bătrînă/ care-și face părul cu drotul/
își poartă trupul gol și subțire/ pe sub capotul cu flori
violet;/ ea nu stă la taclale,/ nu tîrguiește la piață,/
preferă să moară de foame/ decît să ia cu împrumut.
Prin acestea toate Luminița Ignea a aflat că poezia poate
fi descoperită dincolo de cuvinte, de exprimări
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vulcanice sau nu, că poezia este starea de veghe în care
cuvîntul este mereu mai subțire decît gestul, iar tăcerea
este deasupra retoricii. Poezia este un atlas al iubirii, al
respirării și apoi al regăsirii, ca o Atlantidă pe care o
știm toți, dar fără să o vedem, o cunoaștem toți doar
numai din imaginație, așa cum este și poezia. În poemul
Te visez ea scrie: dar nu mă-ndur să te alung uitării,/ din
visul meu de tot să pleci/ și sare/ pun pe rana
disperării./ comoara mea, pierdută-mi ești pe veci
(eminescian și nu e rău). Toate aceste trăiri ale sale se
împlinesc pînă cînta-va lebăda din noi, cum spune în alt
poem, și nu e doar o aluzie la lebăda mută a lui Blaga.
Cred că adeseori Luminița Ignea, aflată în Contra-sens
cu sine, cu indecizia de a se confesa pînă la capăt, de a
se descotorosi de ceea ce este surplus în trăirile ei, chiar
dacă: de dragul tău am fost o Magdalenă sau o Salomee,
sau o Hera sau, în final din nou o Eva, gata să
recompună lumea învățînd să nu mai fie femeie! Dar, în
acest caz despre cine am mai scrie noi? Ieșind din
condiția de femeie știe să domine cuvîntul și gestul și să
scrie o poezie încărcată de sensuri, reflexivă cel mai
adesea parcă anume așteptînd să răsară Muguri de
lumină, să poată să refacă lumea de la rădăcină și pînă
la înflorire. Tot acest ritual se aseamănă cu acel răsărit
de toporași care reușesc să țîșnească atunci cînd
drujbele sînt oprite. Este o revelație și un succes
incontestabil al naturii în fața modernizării excesive.
Haiku-urile din volumul Muguri de lumină sînt
adevărate teste de maturitate creatoare, pe care Luminița
Ignea le exersează cu mult succes.

Mirela Ianus Dinga, Arpegii, 128 p, editura
Detectiv Literar, București, Prefață de Nicolae Dabija
și Postfață de Emilian Marcu

Intrînd în ritmul executării succesive a notelor unui
acord, de această dată un acord liric, Mirela Ianus Dinga
explorează, pînă la detaliu stări sufleteşti diferite, stări
care au menirea de a-i contura tumultul trăirilor
sufleteşti într-o succesiune rapidă (ca la harpă), începînd
cu tonurile joase şi ajungînd de la acut la grav. Ecouri
poetice vin dintr-o lume dorită, o lume sperată, o lume
visată spre a o defini şi poate pentru a avea efectul
fulgerului care descarcă energia acumulată. E atîta cer
în gîndu-mi obosit, exclamă cu nonşalanţă, că simţea
cum o sugrumă iedera de gheaţă atunci cînd cu rouă
sîngerie iarăşi nudul/ amurgul şi-l sfida pictînd năluci,
pentru că în toată această aventură lirică ştie că Noi
eram balanţa de tăcere… dintr-o lacrimă cu chip de
catapultă. Gesturile bruşte, care par aproape de
necontrolat pe care le face, prin poezie, poeta
devoalează personalitatea unui om mereu preocupat de

uimirile zmeilor cu aripi de ceară
sfîntă, prin asta arătînd perisabilitatea
a tot ce ne înconjoară, ba chiar mai
mult, aproape a tot ce ne determină
gama stărilor existenţiale. Mirela
Ianus Dinga, prin aceste poeme, ne
determină să o vedem asemenea
pajurii care își sfîrtecă bucăți din
propriul său trup pentru a reuși să
rămînă în viață și să poată ieși la suprafață din lumea
acelor abisuri infinite și să nu se mai afle: sub mantia
prelungă dată cu împrumut uitării în răstimp. Poezia sa
din această carte intitulată Arpegii este una participativă
și nu doar numai comunicativă, pentru că fiecare poem
este scris pentru a aluneca lin pe lacrimi, așa cum spune
într-un vers. Nu știu cum este poeta în realitate dar
constat din versurile sale o tristețe funciară, o tristețe din
care ar vrea să se smulgă pentru că spune: ard și sar în
bucăți/ ca și cum s-ar sparge un zid de tăcere. Tocmai
acest zid de tăcere îl sparge cu versurile sale, Mirela
Ianus Dinga, lăsînd cale liberă unor trăiri poetice
puternice. Lumea basmului, a fanteziei, dar și a freneziei
lirice îi stimulează entuziasmul creator, și de aceea
poemele sale sînt populate de zmei, iele de iluzii care
fug din paradis. Evadînd din real în ireal ea simte că
ielele îi sădesc sîmburele dorului în gleznă. Forma de
voluntarism, pentru că trebuie să observăm un anume
voluntarism de exprimare în aproape fiecare poem, și în
care se simte cel mai bine, o face pe Mirela Ianus Dinga
să devină o melancolică incurabilă, să-și etaleze, cu
dezinvoltură întreaga gamă de trăiri prin aceste arpegii
lirice. De sub pașii ploii umbra noastră/ se ascunde sub
mireasma serii, spune ea chiar în primul poem din
aceste Arpegii, o Sonată, și trăiește, dureros de tandru
emoția cînd: din noroiul fricii încolțește o sonată scrisă-
n Mi bemol simțind că: niciodată n-am uitat că rana/
unor lungi și aspre încercări, poate fi oblojită cu un
acord dintr-un arpegiu în care sufletul este vioara întîia
din acest iremediabil Concert, încercînd ca în tăcerea
muzicii să poată traduce secretul morții/ ce în palme
aspre era scris. Un adevărat joc de-a viața și de-a
moartea, joc ocrotit de o muzică a sferelor se poate
decoda din această carte de poeme, din care poemele
devin partituri, uneori forte, alteori alegro, alteori piano
și chiar, cînd este cazul, pianissimo se poate regăsi în
această carte.

Doina Guriță, Gînduri din abis, editura Studis,
Iași, 2018, 98 p. Cuvînt înainte de Livia Ciupercă și
postfață de Corina Matei Gherman.

O carte de poezie este înainte de toate o oglindă de
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rouă în care autorul/autoarea își poate vedea sufletul,
pentru că carte se adună, cu emoție și multă răbdare o
sumă de trăiri, unele știute, iar altele neștiute. Gînduri
din abis se aseamănă foarte mult cu acel stup primar,
construit de albinele lucrătoare în tîmpla unei peșteri sau
pe vîrful unui copac înalt, la care este atîta de greu de
ajuns și, desigur, de înțeles, pentru că, metaforic
vorbind, este atîta de greu de a ajunge în abis. Această
carte a Doinei Guriță este înainte de toate un elogiu adus
părinților și locurilor natale, cu frămîntările pe care le
trăiește un copil, asemenea lui Șt. O. Iosif, cu care
pactizează armonizîndu-și trăirile și reverberațiile zidite
pe suflet încă din fragedă copilărie. Poemul care
deschide această carte, intitulat Nucul din vie este

definitoriu pentru maturitatea de
gîndire lirică în care autobiografismul
devine parte esențială într-un suport
emoțional, pe care îl surprinde cu
multă acuratețe. Zburdam de dor, de
drag de viață/ Lumina-mi pogora pe
față/ Și mă scăldam în rod de vie/
Părinții ne purtau în ie/ Era miros de
iasomie spune chiar în acest poem,
amintind de idilismul și bucolismul

autentic cu care era ocrotit și protejat copilul, dar și
copilăria de către cei apropiați, și în mod special de către
părinți. Atunci cînd surprinde cu spiritul de copil
indiferența celor din jur trăiește neliniști destul de acute
și ea se exprimă, prin versuri, astfel: Mă arde înghețul
celor din jur/ Și iarna inimilor bandajate/ Mă uit spre
cer și cer azur/ Să șteargă darurile blestemate. O serie
de întrebări, purtînd în ele naivitatea și sinceritatea
copilului, încearcă să găsească răspuns la aceste
neliniști. Multe dintre poemele din Gînduri din abis sînt
poeme de dragoste, uneori mărturisită, alteori doar
sugestionate, fie și pentru discreție, pentru teama de a
mărturisi totul pînă la capăt sau pentru a păstra taina
emoției vie, transformîndu-se în adevărate incantații
către Zburător, în cartea ei căpătînd dimensiunea de
Inorog cu dalbe plete, de la care așteaptă să primească
un licăr de lumină. Tot în perimetrul romantismului
adolescentin se înscriu și versurile: adun bob cu bob/
roua în căușul palmei/ și-mi ud buzele înfometate/
absorb, din farmecul/ dimineții/ zbucium de noapte, sau;
te joci cu dorurile mele/ că tu de dor ai fost răpus? și
mai departe simte că i se exilează liniștea în sicriul
tăcerii absolute pentru a putea debarasa fulgerul de
rugina luminii. În acest noian de gînduri ea se vede din
nou copila purtată în ie, iar împrejurimile unui sat
aproape mitic erau inundate în miros de iasomie drept
semn al purității ancestrale. Nota de nostalgie, de
regăsire a acelor locuri, a acelor dimensiuni, aparent

fabuloase, așa cum percepe lumea un copil, declanșează
o adevărată furtună. Întregul arsenal romantic se poate
regăsi, cu prisosință, aproape în fiecare dintre poemele
din acest volum în care gîndurile din abis se culcușesc
asemenea unui cal la Carul mare/ potcovit în galop, care
simte că va putea zburda liber. O notă de religiozitate se
poate observa în unele dintre poeme, o anumită
religiozitate care cuprinde aproape pe fiecare copil de
țărani, educat în acest spirit al respectului față de
biserică, față de cele sfinte și mai ales față de
Dumnezeu. Copilăria, în cartea sa, joacă un rol
fundamental și de aceea par închise ca într-un sipet de
aur, cu lacăte o mie, lacăte ce pot fi deschise doar atîta
cît să poată fi detectat mirajul întîlnirii cu Inorogul cel
cu plete dalbe.

Maria Toma, Inspirație din Eden cu Învingătorul
și Învingătorii, editura MJM, Craiova, 2018, 296 p.

Ati Albu Leblanc, fiul, iubindu-și obîrșia și pe mama
lui, și pe frații săi, cu vibrație pentru țara de adopție,
așezare pe locul luminilor, cunoaște o limbă franceză
impecabilă și, urmînd studii de înaltă ținută, prețuiește
pe oameni, tradiții și fapte. El este Marius Leblanc
Învingătorul cel care poartă dăruire pentru lumina
tuturor ființelor omenești enumerate, către lumină și
adevăr. Am citat acest mic text, postat de autoare pe
coperta a patra, pentru că mi se pare concludent pentru
întreg eșafodajul acestui roman, care se poate foarte
ușor înscrie în categoria romanelor cu temă dată. Altfel
spus, este un roman tezist de la primul la ultimul rînd.
Citind acest roman, care este destul de dificil de lecturat
pentru prolixitatea scriiturii, neconvingătorului mesaj,
mereu căutat și la care nu prea se poate ajunge, deci
citindu-l ai sentimentul nu au viață, ce să mai vorbim de
viață personală, și sînt un fel de roboți din plastilină de
care nu prea ai curajul să te apropii, sufletește vorbind,
părînd de fapt niște șabloane de personaje. Abundă acest
text de expresii arhicunoscute, aproape banale, care
circulă cu multă grație prin pagini, ca de exemplu:
moartea este o fațetă a vieții, iar exemplele ar fi multe la
număr. În fond, această carte de
psihologie pe un fond religios,
teoretizant, pare un mare butoi cu
must care dat în fiert nu prea te îmbie
la degustat. Frazele mărețe de aici se
vor un adevărat elogiu pentru Mihai
Viteazul dar și pentru olteni în
general. Cartea este încărcată de
truisme, de adevăruri spuse de n ori cu
diferite ocazii, încît aici plantate riscă a nu mai fi citite.
Fiind într-o permanentă teoretizare accesibilitatea spre
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inima romanului este extrem de anevoioasă. Se poate
remarca în paginile acestei cărți o mare învălmășeală de
teorii, neapărat creștine, cu personaje (personalități) din
varii domenii, de la Platon la Kant și pînă la olteni, ca
într-un tramvai obosit de atîta aglomerație, personaje
care se încălzesc la un foc sacru din Delphi crezut de
lumea antichității drept centrul lumii. Marius Leblanc,
doritor de a acumula cît mai multe cunoștințe,
intersectează cu personalitatea sa întreagă această carte
despre Învingătorul și Învingătorii, el fiind, în concepția
autoarei, Învingătorul. Cartea pare mai mult un amplu
eseu pe teme religioase decît un roman în adevăratul
sens al cuvîntului, în care epicul este sacrificat în
favoarea teoriilor și trimis spre diverse ziceri sau
noțiuni. Să fii liber ți-aduce înnoirea și încrederea în
tine și toți cred la fel, spune undeva autoarea, sau:
căderea se risipește sau modelul le-a fost cămașă, după
osîndă grea. Romanul Inspirație din Eden cu
Învingătorul și Învingătorii este cu de toate, dar, așa
cum spuneam mai sus, ai sentimentul că personajele, dar
și acțiunea ar fi din plastilină.

Rafila Radu, Singurătatea la puterea n, editura
Eikon, București, 2018, 114 p. Cu o scrisoare
însoțitoare pe coperta a patra semnată de Daniel
Cristea-Enache.

Ca și în celelalte cărți, și nu puține la număr, Rafila
Radu, face o adevărată obsesie în a vorbi despre
însingurare, despre singurătate, despre asumarea
singurătății ca mod de a trăi și de a se exprima poetic.
Poate că de aceea acest volum l-a intitulat chiar
Singurătatea la puterea n, o singurătate multiplicată. În
cer stelele se-ntregesc/ după legea singurătății/ la
puterea n, adică la puterea nedefinită, care nu poate fi
definită, iar n înseamnă chiar infinitul singurătății. Cum
de nu lasă-n urmă semne/ îngerii cînd umblă prin
grădini?/ Se ascund în argint de păpădii cînd între ele
noaptea,/ Se-mplinesc pe viu, trăiri,/ cu farmecul blînd
de lună… Ritualul poetic, în aproape fiecare poem din
această carte, se derulează teluric, palpabil, dar și astral,
ca într-o continuă stare de visare simțind că: e semnul
cînd din rai străbat/ glasuri de parfum furat, iar pentru
ea povestea și-a prelungit cu mult sfîrșitul. Cele cîteva
teme mari, spune Daniel Cristea-Enache în cuvîntul de
însoțire, de pe coperta a patra a acestei cărți, înalte
subiecte lirice pe care autoarea le marchează în
proximitatea lor sînt caracteristice în egală măsură
pentru fiecare text și pentru volumul în ansamblul lui.
Peste tot, un discurs al inteligenței și sensibilității, al
atenției la realitate și la stările interioare, ale
rememorării nostalgice și al proiecției…se desfășoară

parcă de la sine, pe cîte o pagină de
poezie autentică. Textul scris de
criticul Daniel Cristea-Enache despre
această poetă confirmă faptul că
Rafila Radu este chiar o poetă despre
care merită să se scrie mai mult, o
poetă care își trăiește cu seriozitate și
gravitate poezia și care își asumă, cu
prisosință fiecare gest poetic, fiecare
vis al său, fiecare gînd pe care îl transpune în poem.
Pentru ea singurătatea, fie și la puterea n este un mod
poetic, un ritual pentru a intra în camera mare a poeziei,
și nu de a poposi în sala de așteptare, dintr-o haltă
părăsită (vezi titlul cărții poetului Cassian Maria
Spiridon). Mitul construirii, și mai ales al re-construirii
este o altă temă majoră ce se poate descoperi în poezia
sa, după cum ni se relevă și din poemul Numele tău,
Ana: dă-mi, Ană, cu împrumut/ Dă-mi numele tău, Ană,/
pîntec de pietre/ pînă ies din zid// mi-a venit, Ană,
sorocul/ în mine țipă acum lumină/ vreau să nasc/ vrea
să și fug.// scapă-mă, Ană,/ Cu numele tău/ scoate-mă
de sub asprul legămînt/ mai vreau ca umbra mănăstirii/
să rămînă-ntreagă/ pe pămînt. Supunerea întru jertfire
este ruga sa către Înaltul, considerînd că prin jertfire
avem datoria de a lăsa umbra întreagă pe pămînt. Cu
siguranță că poemele Rafilei Radu din această nouă
carte reușesc să se impună în inima cititorului, prin forța
sa de sugestie și prin claritate.

Emilian MARCU
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„Iată, au trecut 70 de ani de la reapariția asociației
noastre de breaslă, Uniunea Scriitorilor din România , iar la
anul se vor împlini și 110 ani de când a luat ființă
Societatea Scriitorilor Români, cea care s-a transformat în
1949 în Uniunea Scriitorilor. Printre primele filiale
înființate atunci a fost și filiala Iași. Înainte de război,
Societatea Scriitorilor Români nu avea o structură bazată
pe filiale.

70 de ani nu înseamnă nici mult, nici puțin într-o istorie
a literaturii, a instituțiilor literare, dar faptul că România se
numără printre puținele țări foste comuniste în care după
căderea comunismului asemenea asociații de breaslă au
supraviețuit spune multe. Există probabil un spirit
suplimentar de solidaritate între scriitorii români, care
lipsește altora.

Trei colegi de ai noștri au fost recent în China la o
invitație a Uniunii Scriitorilor chinezi, la care au participat
reprezentanți ai uniunilor de scriitori din multe țări din estul
și centrul Europei. Singura cu adevărat importantă și

care-i cuprindea pe aproape toți scriitorii valabili din
literatura actuală era Uniunea Scriitorilor din România.
Toate celelalte erau formațiuni minuscule, născute
întâmplător și reprezentate de niște oameni care… erau tot
ce vrei, dar nu erau scriitori, în mare majoritate. 

E un lucru important pentru că aceste uniuni de creatori
au avut menirea încă de la începutul lor tocmai această
formă de solidarizare a scriitorilor în jurul unor principii. Cu
alte cuvinte, un fel de suport pe care o instituție devenită
puternică la un moment dat îl oferea creatorilor. Scriitorii
sunt individualități. Unii dintre ei sunt personalități
accentuate, dar ei nu își pot apăra singuri interesele.
Uniunea Scriitorilor din România este și un sindicat, dar nu
numai un sindicat, este în primul rând o asociație de breaslă
profesională. De aceea există criterii de primire în uniune.
Sigur, în primul rând numărul de cărți dar în al doilea rând,
nu neapărat secundar, valoarea acestor cărți. 

Filiala Iași este a doua, a treia ca mărime, după două
filiale bucureștene, cea de poezie și cea de proză. Este o
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UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘIUNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
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Ana PARTENI
● SOCIETATEA PENTRU CULTURA ŞI LITE-

RATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA – Filiala Iași, în
colaborare cu UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
– Filiala Iași au organizat sâmbătă, 9 februarie  acțiunea
AMIAZĂ CULTURALĂ BUCOVINEANĂ (ediția a
LXXXVIII-a). În cadrul evenimentului a fost lansat volumul
Leca Morariu, Opere, vol. IV, Jurnal (1909-1919), text
stabilit și note de Maria Olar și Olga Iordache, Cuvânt
introductiv de Liviu Papuc. Invitați: Antonio Patraş, Mircea
Platon, Aurel Ștefanachi. Moderator: Cassian Maria
Spiridon.

● Vineri, 22 februarie 2019, a avut loc acțiunea
Dragobetele la scriitori sau Dragobete – România iubită
(Ediția a II-a, 2019). Invitați: Angela Baciu – coordonator
proiect (Galați), Adi Cristi (Iași), Angela Furtună (Suceava),
Ștefania Hănescu (Iași), Horia Zilieru (Iași). Amfitrion:
Cassian Maria Spiridon. Evenimentul a avut loc la sediul
Filialei Iași a USR. Un proiect inițiat și coordonat de poeta
Angela Baciu, organizat de Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Iași. Scopul acestui proiect este de a
susține literatura scrisă și tradițiile românești. Proiectul se
desfășoară în trei ediții: 24 februarie 2018, 22 februarie
2019, 24 februarie 2020. În prima ediție au susținut lecturi
publice scriitorii: Angela Baciu, Marius Chelaru și Gabriela
Chiran.

● Luni, 25 februarie 2019, a avut loc o nouă şedinţă a
Cenaclului USR – Filiala Iași, coordonat de Mircea Platon,

redactor șef Convorbiri literare și Marius Chelaru, redactor
șef Poezia. Au citit: Luca Alexandra Luminița, Daniela Irina
Stadniciuc și Cassian Maria Spiridon. .

● „Întâlnire cu Valeriu Valegvi” – lectură publică si
sesiune de autografe este evenimentul care a avut loc pe data
de 23 februarie 2019, la Muzeul „Carol I”, Secția de
etnografie Brăila. Acțiunea a fost organizată de
Reprezentanța Galați-Tecuci a Filialei Iași a USR.
Prezentator: Violeta Craiu

● Muzeul „Carol I”, Secția de etnografie Brăila și
Reprezentanța Galați-Tecuci a Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România au organizat joi, 28 februarie 2019,
la Secția de etnografie Brăila a muzeului, acțiunea O carte la
ceai… de Mărțișor. Din program: tradiții și obiceiuri de
Mărțișor; vizitarea Secției de etnografie; recital de poezie
susținut de elevii Liceului de Arte „Haricleea Darclee”
Brăila; Missy – Arta de a trăi – Victor Cilincă – lectură
publică. Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului
,,Interferențe culturale interetnice”. Prezentator: Violeta
Craiu. Moderator: Brândușa Ilie, dr. muzeograf.

● Reprezentanţa Botoşani a Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România a continuat în luna februarie 2019,
seria Întâlnirilor de joi cu lecturi ale scriitorilor Theodor
Damian (New York), Ovidiu Petcu, Mircea Oprea, Vasile
Iftime și Gabriel Alexe. A fost prezentată în avanpremieră
revista „Hyperion” nr.1/ 2019, precum şi noile apariţii
editoriale ale scriitorilor prezenţi. 

FILIALA IAŞI FILIALA IAŞI 
A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA LA 70 DEA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA LA 70 DE ANIANI



filială cu o activitate extrem de bogată. Mai bogată decât a
majorității celorlalte filiale. În fiecare an, o nouă
manifestare, un nou eveniment este organizat de filiala de
la Iași. Aș dori să amintesc de Gala Scriitorii anului, aflată
la a treia ediție, care face din Iași un centru literar al țării”.

Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor
din România

„Sărbătorim la Iași o instituție foarte valoroasă pentru
cultura scrisă din această parte a țării, dar și pentru cultura
națională. E vorba de cei 70 de ani pe care-i împlinește
Filiala Iași a USR. Doar cu 30 de ani e mai tânără filiala
ieșeană a USR decât statul român modern, ne spune un
calcul simplu. Vârsta este respectabilă, 70 de ani, dar ceea
ce contează enorm este că filiala, astăzi, este una tânără,
dinamică, valoroasă. Sunt foarte mulți scriitori trăitori în
Iași care dau un contur extraordinar acestei filiale prin
opera lor, dar și prin toate evenimentele culturale pe care le
generează, cu fantezie, cu devotament pentru cultura
adevărată. De la Cassian Maria Spiridon și Adi Cristi, până
la Nichita Danilov, Gellu Dorian și Lucian Vasiliu, ca să
numesc câțiva poeți, apoi critici importanți care contează în
peisajul literar românesc, Ioan Holban, Vasile Spiridon și
atâția alții, îmi cer scuze că nu pot să fac o enumerare
exactă și exhaustivă, sunt doar niște exemple care
subliniază vivacitatea acestei filiale și contribuția
extraordinară pe care o aduce la bunul mers al literaturii
noastre și, în fond, la pregătirea viitorului acestei literaturi.
Sunt convins că și la 100 de ani, ca și acum, la 70 de ani,
bilanțul acestei filiale va fi cu totul și cu totul benefic
pentru literatura română. La mulți ani!”

Gabriel Chifu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor
din România

„Inițiativa Societății Scriitorilor din România de a
înființa prima filială la Iași în 28 februarie 1949 este o
certificare a faptului că Iașul a avut și are potențialul unui
adevărat centru cultural în care scriitorii sunt în prima linie.
După cum se știe, abia în 27 martie 1949, Societatea
Scriitorilor s-a metamorfozat în Uniunea Scriitorilor. În cei
70 de ani, Filiala Iași a crescut constant, a devenit un centru
de iradiere culturală pentru întreaga zonă a Moldovei. În
prezent, suntem aproape 300 de membri, cea mai mare
filiala din țară după București, având Reprezentanțe în
marile orașe ale Moldovei: Botoșani, Suceava, Piatra
Neamț, Galați/Tecuci, Vaslui. Între acțiunile de rang
național pe care le gestionează filiala noastră, inclusiv prin
reprezentanțe, menționăm Premiul Național „Mihai
Eminescu”, Premiul Național „Ion Creangă”, Zilele
Revistei Convorbiri Literare – în cadrul acestei acțiuni se
acordă Premiul Național „Titu Maiorescu”. Doresc tuturor
membrilor filialei noastre să ne reîntâlnim la centenar”.

Cassian Maria Spiridon, președinte al Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Iași

*
Procesul verbal nr. 1

Astăzi, Duminică, 28 februarie 1949 s-au întrunit la
Școala Mică a Teatrului Național din Iaşi, în baza convocării
speciale a Societății Scriitorilor din R.P.R. – prin delegatul ei
tov. Mihai Novicov – scriitorii ieșeni, ziariștii, membrii
Cenaclului Literar din Iași, membrii Sindicatului Mixt şi
muncitorii care au preocupări literare.

Scopul acestei şedinţe a fost: Constituirea unei Filiale a
Scriitorilor din Iaşi, pe lângă Societatea Scriitorilor din R.P.R.

Şedinţa s-a desfășurat între orele 4-7,30 după-amiaza, a
fost prezidată de tov. Gh. Agavriloaei, responsabilul
Cenaclului Literar din Iaşi, şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Conferinţa tov. Mihai Novicov, secretar al Societăţii
Scriitorilor din R.P.R: Despre principiile de reorganizare a
activităţii scriitoriceşti din R.P.R. După conferinţă au urmat
discuţii şi întrebări.

2. Alegerea Biroului Filialei din Iaşi a Societăţii
Scriitorilor din R.P.R, compus din trei membri.

3. Chestiuni organizatorice şi angajamente. 
4. Diverse.
Tov. Mihai Novicov a demonstrat că literatura şi arta sunt

un instrument de luptă în mâna clasei muncitoare. Scriitorii
burghezi au inventat gogoriţa crizismului, pentru a susţine mai
departe neutralitatea artei, aşa că datoria noastră nu este
numai să învăţăm , ci şi să desvăţăm pe scriitorii care au scris
pentru burghezie. Aceste trebue să fie rolul criticii
constructive. Arată apoi care sunt cauzele întârzierii în
dezvoltarea literaturii şi artei, propunând să ţinem sama în
orientarea noastră de Mişcarea literară şi artistică a URSS-
ului, de acţiunea P.M.R. prin presa de partid şi prin revistele
progresiste Flacăra, Contemporanul şi Viaţa Românească. În
faţa literaturii române stau numeroase sarcini, dar mai
importante şi imediate sunt două: 1. Cultivarea realismului
socialist care contopeşte oglindirea adevărată a vieţii cu
injectarea unui bogat conţinut ideologic şi 2. O deosebită grijă
pentru ridicarea scriitorilor noi recrutaţi din clasa
muncitoare. În partea a doua a conferinței, tov. M. Novicov dă
ample informaţii despre felul în care s-a reorganizat
Societatea Scriitorilor din R.P.R. care stau la baza înfiinţării
filialelor acesteia. Filiala va avea printre altele, următoarele
sarcini principale: să ţină mai strâns legătura cu masele, să
aibă grijă de toate condiţiile de viaţă ale scriitorilor, să
organizeze noi cenacluri literare şi cercuri literare în fabrici şi
întreprinderi, , să redacteze un almanah (revistă locală fără
periodicitate fixă) şi să aprovizioneze paginile culturale din
presa locală şi cea din Bucureşti. Înainte de toate Filiala
trebuie să-şi aleagă un birou de conducere compus din trei
membri, birou care să ţină legătura cu toţi scriitorii din
localitate şi cu Comisia de reorganizare a Societăţii
Scriitorilor din R.P.R.

După conferinţă , au fost puse diferite întrebări şi s-au ivit
discuţii la care au participat: Otilia Cazimir, George Lesnea,
Alexandru Ghizic, Ion Istrati, Neculai Ţaţomir, Ion Ghelu şi
Gh. Agavriloaei. Tuturor le-a răspuns tov. M. Novicov.

Trecându-se la la doilea punct din ordinea de zi, tov. Gh.
Agavriloaei propune adunării ca să fie aleşi în biroul Filialei:
D-şoara Otilia Cazimir, Ioan Istrati şi Tov. Dumitru Ignea.
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Adunarea aprobă în unanimitate această propunere şi votează
prin ridicare de mâni pe fiecare din cei trei candidaţi propuşi,
cu majoritate absolută. 

Al treilea membru din birou, tov. Dumitru Ignea, la
propunerea preşedintelui adunării, a fost desemnat de adunare
să îndeplinească şi rolul de secretar al Filialei din Iaşi. 

La cel de-a treilea punct din ordinea de zi, tov. Novicov dă
câteva îndrumări practice Biroului ales, iar scriitorii ieşeni, în
frunte cu Biroul Filialei, îşi iau angajamentul să scoată un
almanah al scriitorilor moldoveni, în cinstea primei
Conferinţe pe ţară a scriitorilor din R.P.R.

La Diverse, neridicându-se nicio problemă, şedinţa de
constituire a Filialei Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R. s-
a încheiat la orele 7.30.Durata şedinţei: trei ore şi jumătate.
Participanţi: 22 persoane.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal
Preşedintele adunării Secretarul de şedinţă
Dumitru Ignea Gh. Agavrioloaei
Pentru conformitate
Gh. Agavrioloaei

*
Procesul verbal nr. 1/1949 este actul care confirmă

înfiinţarea Filialei Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R.
Biroul de conducere al Filialei este format din Otilia
Cazimir, Ioan Istrati şi Dumitru Ignea, cel din urmă fiind
ales şi secretarul Filialei.

Otilia Cazimir a avut un rol activ în cadrul conducerii
filialei, însă după numai cinci luni, în august 1949, ea se
retrage din activitate, invocând motive de sănătate. Totuşi,
din unele documente din arhivă(ciorne), scrise de mână de
Otilia Cazimir, arată că ea a fost, în această perioadă scurtă,
preşedintă a filialei ieşene. Nu a fost găsit niciun document
oficial de alegere a scriitoarei Otilia Cazimir în această
funcţie.

Gh. Agavriloaei este desemnat să-i preia atribuţiile,
până la însănătoşirea acesteia. Astfel, începând cu data de
30 august 1949, Biroul de conducere al Filialei este format
din Gh. Agavriloaei, Ioan Istrati şi Dumitru Ignea.

Cotizaţia era de „aproximativ 50 lei lunar” pentru
membrii stagiari şi „circa 100 de lei lunar” pentru membrii
definitivi. Pentru eliberarea carnetelor de membri, scriitorii
achitau 50 de lei. Mai trebuia achitată taxa de înscriere de
100 de lei. Cotizaţiile şi taxa de înscriere constituiau
veniturile filialei, banii fiind păstraţi pentru „nevoile
Filialei”.

La iniţiativa Filialei Iaşi a Societăţii Scriitorilor din
R.P.R. se fac demersurile necesare ca scriitorilor să li se
înregistreze în buletinele de identitate şi pseudonimul
literar pe lângă numele adevărat , însă se primeşte răspuns
negativ din partea Direcţiei Generale a Miliţiei.

Începând cu data de 19 octombrie 1949, Filiala Iaşi a
Societăţii Scriitorilor din R.P.R obţine un spaţiu în strada
Cuza Vodă nr. 45 (localul fostei farmacii „Sănătatea”) în
care va începe să funcţioneze din data de 21 octombrie
1949.

Tot la data de 19 octombrie 1949, se fac primele

investiţii importante: se achiziţionează 20 de scaune
taburete, „date cu baitz a câte 200 lei”, confecționate la un
atelier de tâmplărie din strada Costache Negri. Se fac două
firme care costă 3200 lei şi se cumpără de ocazie o masă
rotundă, cu suma de 1000 lei. Totalul primei investiţii
majore: 8200 lei. 

Filiala Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R. începe să-
şi pună în aplicare planurile culturale. La data de 25
octombrie 1949, informează Societate Scriitorilor din
R.P.R. că în cadrul sărbătoririi a 100 de ani de la naşterea
lui Mihai Eminescu, intenţionează să tipărească un volum
cuprinzând mărturii, acte şi studii în legătură cu Ipoteştii,
Botoşanii şi familia Eminovici. Volumul se va intitula
„Eminescu şi Ipoteştii” şi este scris de prof. Dumitru
Furtună , având 200 de pagini.

Pe 7 noiembrie, urma să apară al doilea număr al
Almanahului, iar pentru 21 decembrie era programată
placheta oferită lui Stalin, cu ocazia celei de-a 70-a
aniversări. Cadoul pentru tov. Stalin fusese solicitat
insistent de către centru, prin adresa 1939/ 26.10.1949,
telegrama 275311513.

În anul 1949, Filiala Iaşi a Societăţii Scriitorilor din
R.P.R. este foarte activă. Porneşte proiectul privind
reeditarea operei lui George Topârceanu. Reprezentanţi ai
filialei participă pe data de 30 octombrie 1949 la o întâlnire
a scriitorilor de limbă idiş. 

Pentru membrii filialei se solicită petrol, pentru „46
capi de familie”, ajutor pentru bolnavii din sanatorii, se
întocmesc fișe individuale ale scriitorilor, în care sunt
incluse informații despre starea materială a acestora, starea
de sănătate, situația în literatură.

*
În anul 1949, la Iaşi pe lângă filială, funcţiona Cenaclul

literar „A. Toma”. 
Prin Decretul 268/25 iunie 1949 a luat fiinţă Fondul

Literar al Scriitorilor din R.P.R, cu scopul de ajutorare
materială pentru desfăşurarea muncii creatoare a
scriitorului. De acest ajutor beneficiază toţi scriitorii,
precum şi persoane care nu îndeplinesc condiţiile de a fi
membru , dar totuşi se manifestă pe tărâm literar, devenind
membri ai Fondului literar, conf. Art . 6 din decretul 268.
Se cere filialei ieşene să informeze scriitorii despre
prevederile Decretului 268. „Tov. Scriitori vor depune
cererile la filială. Dvs. veţi cerceta şi dacă este cazul o veţi
timite cu avizul respectiv la Fondul Literar Bucureşti”, se
aducea la cunoştinţă filialei ieşene.

La 27 martie 1949 se înfiinţează la Bucureşti Uniunea
Scriitorilor din R.P.R. Astfel, Filiala Iaşi a Societăţii
Scriitorilor devine Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din R.P.R. 

De-a lungul celor 70 de ani, Filiala Iaşi a avut următorii
secretari/ preşedinţi: Ion Istrati, Dumitru Ignea, Al. Husar,
Mircea Radu Iacoban, Al. Călinescu, Ioan Holban, Mihai
Ursachi, Grigore Ilisei, Lucian Vasiliu, Valeriu Stancu,
Cassian Maria Spiridon.
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Primăvară cu toane, ghiocei, brîndușe, buchete
arogante cu aer de sărbătoare, așteptări înșelate „de
ce mi-ai/nu mi-ai…” și un maldăr de reviste
apetisante. Oricum nu ne mai îngheață nimic, am
făcut pace cu caloriferul, soarele s-a privatizat așa că
ce ne mai împiedică să purcedem la lectură? Revista
Litere ne duce în anii de școală primară ai lui Barbu
Cioculescu petrecuți la Găești. Amintiri curate,
povestite cu șarm și știință. În contrapartidă, Marian
Popa vituperează împotriva societății post
decembriste și primul reper al articolului
Fundamente relaționale este Corupția. Iordan Datcu
ne atrage atenția asupra demersului lui Ion H.
Ciubotaru privind Integrala operei Petru Caraman,
încheiată mai an cu Restituiri etnologice. Dintre
îndemnurile la lectură (sau relectură) ale revistei
subliniem și noi Rătăcirile unui caligraf semnată de
Mircea  Horia Simionescu și propusă de Mădălina
Simionescu, Amintiri din Țara Fagilor a lui Ovid
Țopa, semnalată de Niculae Ionel sau Dans cu
amurgul, semnată de Vasile Toma și încondeiată de
Nicolae Georgescu. Deschidem și Expres cultural în
căutarea semnăturilor feminine, că așa dă bine în
prag de martie și o găsim la datorie pe Mihaela
Grădinaru exersînd Regula timidității a lui Andrei
Novac despre care scrie cu generozitate: „Mereu o
voce autentică, delimitându-se de biografismul de
senzație, atât de în vogă astăzi, Andrei Novac se
individualizează prin asumarea unei legături
indestructibile cu Poezia, vizibilă nu doar în poetica
textuală, ci clamată cu putere”. Iată și un articol care
se potrivește ca o mănușă pe intenția subsemnatului:
Ipostazele feminității, semnat de Daniela Ouatu din
care cităm: „Personalitățile feminine – mitice,
istorice, culturale – acoperă o largă acoladă de tipuri
umane: femeia – zeiță, femeia – martir, femeia jertfei
sacrificiale, femeia credincioasă în absolut, femeia
demonică, angelică, vizionară ș.a. Indiferent de
ipostazele în care se află, în martie gândurile noastre
se întorc spre ea cu recunoștință, devenind floare și

lacrimă – nsorite în buchet de La mulți ani!” Așa, m-
am pus bine și acasă…și e momentul să mai plecăm
o dată capul în fața portretului lui Emil Brumaru care
veghează din interior articolul Emanuelei Ilie,
„Poate roua, poate îngeri”…Poezia lui Emil
Brumaru. Continuăm în același ton cu Cronica
veche din care decupăm poemul Marianei Codruț:
„mereu împotrivă înot/mereu și împotriva mea/ –
astfel nu pot să văd/nu pot să aud nu pot să simt.//
cordonul e viu sub straturi:/drastic și pur/ la capăt e
un copil.//soarele verde vibrează în față –/ dar umbra
și frigul/cu mult mai multă putere.// unde mă duc?”
(Mereu împotrivă). O falangă cunoscută de autori
deschide numărul: Angela Traian, Aurel Brumă,
Nicolae Turtureanu și Dionisie Vitcu. Mircea
Ciubotaru ne poartă prin Misterele onomastice ale
Iașilor către Copou, așa că, vorba domniei sale: „la
Copou, birjar!” De o elegantă și sensibilă prezentare
se bucură Eugen Cioclea, grație Claudiei Partole.
Eugen Cioclea, un poet care trebuie redescoperit,
autorul memorabilei cărții: Dați totul la o parte ca să
văd, prefațată de Emilian Galaicu-Păun și apărută la
Editura Cartier, din care mă grăbesc să citez: „doar
când ni-i greu ne amintim de tine./În zile bune toți
suntem străini./Există și-un confort al lipsei de
rușine,/al celor smulși din rădăcini.//Există încă
mame părăsite/în casa lor ca niște chiriași,/sau la azil,
când nu mai pot s-achite/Polița unor feciorași.//N-am
să-ți alin durerea ca Vieru,/căci sunt mai aspru și ades
mai rău,/dar simt cu vremea cum mă-ncearcă gerul/și
mă-ncălzesc parcă la rugul tău” (mamă). Atitudini
face o reverență scriitorului Nicolae Breban, la o
sărbătoare rotundă, care  îmi amintește de anecdota
pe care Aura Christi o spune cu șarm despre o altă
aniversare, la care i-a atras atenția, glumind că are o
…sumă de ani. „Este o calomnie!” a replicat
maestrul! Pentru că nu am avut prilejul unei firitiseli
la momentul potrivit, cel de început de februar, o fac
acum și confirm, da, este o calomnie aluzia la vârstă!
Mă grăbesc să citez dintr-o laudatio cuvintele lui
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Eugen Simion: „Despre prozatorul Nicolae Breban
știu, evident, mai multe și pot să-i fac un portret mai
exact sau, poate, mai verosimil. Este un spirit
orgolios și ambițios (recunoaște singur), și-a ales
modele mari în literatură (Dostoievski, Nietzsche și
Thomas Mann) și le pomenește ori de câte ori are
prilejul, vrea – tot cu ardoare și vehemență – să fie un
mare scriitor și dă semne că reușește sau a și reușit
deja, în fine, ucenicul mărturisit, jurat, al lui
Dostoievski, nu suferă de complexul modestiei și nici
nu crede că modestia și calea de mijloc (aceea pe care
o recomandă moraliștii lumii, de la antici la moderni)
este, în literatură, calea cea bună, calea creației mari”.
De la grav la ludic, de la Nicolae Breban la
….Gheorghe Penciu prin mijlocirea celui care
îngrijește Galeria marilor  epigramiști, Constantin
Tudorache: „Deși sunt mărunțel de stat,/Tot n-am
rămas neînsurat:/ M-a luat o fată-așa cum sunt,/C-
avea nevoie de…mărunt” (Apropos de statura mea…
mini). Evident că omagiul maestrului Nicolae Breban
nu putea lipsi din paginile revistei Contemporanul.
Dintre numeroasele mesaje omagiale semnate de Ion
Ianoși, Teșu Solomovici, Augustin Buzura, Mircea
Platon, Iulian Boldea, Constantina Raveca Buleu,
Ștefan Borbély, Virgil Tănase, Aura Christi ori Ioan-
Aurel Pop, alegem un fragment al celei care îi este
colaboratoare devotată de mulți ani: „Există scriitori
fără care o literatură ar fi incomparabil mai săracă.
Există scriitori în a căror absență imaginea unei
literaturi ar fi diferită. Există scriitori care în cazul în
care n-ar fi existat, fără îndoială, ei ar fi fost inventați.
Tagma alcătuită de acești fii risipitori e ultrarestrânsă
și e alcătuită după nu se știe ce criterii, neghicite nici
de  un Rodion Raskolnikov, care s-a uitat îndelung în
retorta în care sunt făcuți oamenii mari.” (Aura
Christi, Imperialul Breban) Dragoș Nelersa ne
informează că „Vineri, 25 ianuarie, în sala mare a
Casei Scriitorilor din Israel a avut loc o întrunire
organizată de Centrul Cultural  Israeliano-Român,
Editura Teșu și Revista Maximum cu sprijinul
Asociației Scriitorilor Israelieni de Limba Română”.
Printre premiați: Aura Christi pentru Opera Omnia ca
și Cleopatra Lorințiu,  Magdalena Brătescu,
Francisca Stoleru, Ernest Hușanu și mulți alții. Virăm
către Cluj pentru un număr din Apostrof. Ne
bucurăm mai întîi de de grupajul poetic al Magdei
Cârneci: „Nu, asta nu ți se poate întâmpla tocmai ție/
femeie dulce amară zeiță teribilă/tu nu vei trece prin
tunelul de pâslă întunecată/nu vei fi aspirată de

Cercul de Foc uriaș pe zare/tu vei fi iertată, tu nu vei
putrezi// Dulapurile-s pline de haine, sertarele gem de
gablonzuri/cutiile de medicamente golite, lenjeria
uzată/ rămân stupefiate, în așteptare// Mobila,
ustensilele de bucătărie, rujul, rimelul/ stau
suspendate într-o clipă lungă, blocată/ vibrează tăcut,
încearcă să te convoace/Ale cui vor rămâne râsul și
cochetăriile mărunte” (Lamento pentru Mamă).
Impresionantă evocarea lui Valeriu Anania „autorul
cel mai protocolar pe care l-am întâlnit vreodată”
făcută de Marta Petreu. Încă un îndemn la un popas
critic și la memorie ne propune Nicoleta Cliveț,
recenzînd  proaspăta monografie a Florinei Lircă-
Moldovan: Cornel Regman: a fi critic literar,
Muzeul Literaturii Române, 2018. Și un ultim popas
la România literară. Unde facem rabat la intenție și
spicuim din poemul lui Marian Drăghici cu
„adrisantul cunoscut”, Mircea Ciobanu: „de când s-a
luat definitiv/albul zăpezii/regelui nostru în
picioare//toate lucrurile reci/au amuțit privind
focul/ahab e viu în fiecare/nici porcii nu mai cad în
mare/își duc râzând printre grătare/grohăitura în tot
locul” (poemul lui Mircea Ciobanu sau stricarea
lumii prin poezie: ultima variantă). Nicolae
Manolescu ne invită la clemență în cazul lui Slavici,
„nedreptățitul Slavici”, scrie domnia sa. Iată unul
dintre argumente: „Cenzura morală aplicată și în
posteritatea lui Slavici are prea puțin stemei, dacă
examinăm atitudinea omului, care n-a fost niciodată
indemn sau profitor de pe urma simpatiilor sale. În
1871, după serbarea de la Putna, naționaliștii radicali
l-au învinuit că a căutat înțelegere la autoritățile
cezaro – crăiești. Faptul că și alți români din Țară, de
pildă V. Alecsandri ori M. Kogălniceanu, au arătat
aceeași prudență nu i-a impresionat pe  membrii
„României june”. Nici chiar faptul că serbarea s-a
dovedit un mare succes grație tocmai abilității lui
Slavici”.  La care se adaugă și alte argumente. Iată și
Postscriptumul lămuritor: „Textul de mai sus trebuia
să apară în Suplimentul Centenar din 2018. Poziția
lui Slavici privind Marea Unire este diferită de  a
majorității clasei politice și a intelectualilor români.
Cred importantă publicarea textului, fie și cu
întârziere de câteva luni”.
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„Mă numesc Vladimir Tulei, sunt student în anul
3, la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării,
specializarea Comunicare și Relații Publice, la
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Încă
din perioada când învățam la liceu sunt pasionat să
scriu poezii (bazate pe romantism, naturalism și
critică socială). Toate poeziile mele nu sunt alcătuite
la întâmplare, ci în urma unor trăiri din adolescență și
perioada preadultă, de obicei desenez câte un desen
reprezentativ poeziei. Multe dintre poeziile mele le-
am publicat în Revista Noi, Florile Dalbe și Ziarul
școlar Ochiul de Veghe din Republica Moldova. Mă
interesează dacă aș putea să public și la
dumneavoastră poezii și care ar fi condițiile!?” –
Vladimir, versifici destul de binișor, dar la capitolul
comunicare ești deficitar, în sensul că nu transmiți
nimic în aceste așa-zise versuri. Faptul că ai publicat
în niște reviste școlare începuturile tale în ale poeziei
nu e un argument de a apărea cu versuri și la
„Convorbiri literare” aici condițiile fiind mult mai
stricte. Asta nu înseamnă cu nu ai șanse de te a te
vedea publicat și la noi. Mai scrie, mai citește multă
poezie, mai trimite din când în când cîte un grupaj.
Cu versurile de acum nu ai șanse: „Nouri negri, cer
albastru,/ Lume simplă, eu un astru./ Tu și eu – un
cuplu sfânt,/ Frunze moi plutind în vânt./ Tu de ce nu
cânți cu mine,/ Sau poate că ți-e rușine?/ Ca să știi am
fost învins,/ De tăcerea ta ucis.” Am citat din textul
„Labirint de sentimente”, dar și celelalte fiind de
aceeași factură valorică.

„Buna ziua! Ma numesc Valentina Bizga. Cu voia
dvs, va transmit cateva poezioare

scrise de o novice in domeniu. M-ar bucura mult
o opinie avizata pe incercarile mele. O zi buna!” –
Valentina, am redat scrisoarea fără diacritice, așa cum
ai scris-o. Te rugăm, înainte de a ne trimite prozele

tale (pe care tu le numești poezioare), să citești cele
câteva reguli elementare de trimitere a textelor, reguli
pe care le reluăm de fiecare dată la „Curier...”.
Scrierea fără diacritice merge doar pe facebook, pe
blog sau pe alte site-uri personale. Așadar, dacă
dorești o opinie față de textele tale, retrimite-le, cu
respectarea regulilor pentru o revistă literară.

Nicolae Nistor revine cu un nou grupaj de versuri.
Înzestrat cu multă imaginație a discursului poetic, el
scrie o poezie o poezie elevată și, aș zice, chiar
profundă uneori. Voi alege din grupajul trimis câteva
texte într-o antologie viitoare.

Semne reale de talent aflăm și din grupajul de
versuri primit de la Ramona Muller: „Bună ziua,
stimată redacţie! Să facem cunoştinţă! Numele meu
este Ramona Müller,  iar pseudonimul literar
Ramova. Viaţa este pasiunea mea, de aceea vă invit
să trăim cuvintele şi să cernem emoţiile dintr-un
cotidian concret! „La început a fost Cuvântul” şi,
poate, Dumnezeu a creat Poetul pentru a continua
cuvintele... Vă trimit un grupaj de poezii în speranţa
că lectura acestora vă va stârni interesul şi emoţia!
Mulţumiri şi gânduri bune! ” – Da, Ramona, din ceea
ce ne-ai trimis voi alege ceva pentru o antologie
viitoare. Cât despre pseudonim, nu! Ai un nume
frumos, așa că nu ai nevoie și de pseudonime. De
regulă, în literatură,  și-au împrumutat pseudonime
scriitorii care s-au născut cu nume ciudate, fără
rezonanță, mult prea comune sau pur si simplu urâte.
Nu e cazul la tine.

„Mă numesc Emilia Amariei, am fost pe frontul
generației optzeciste (publicând în Flacăra,
Transilvania, etc.) însă am tăcut vreme lungă...
Îndrăznesc să vă trimit spre citire un grupaj de poezii,
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.
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cu rugămintea să-mi spuneți părerea sinceră despre
ele. Dacă veți considera că unele dintre ele merită, m-
aș bucura să le publicați. Cu deosebită considerație”
– Emilia, din câte rețin și eu, numele tău a mai fost
prezent prin revistele literare cu mulți ani în urmă.
Neîndoielnic, ești un poet de care trebuie să ținem
seama. Deocamdată, având în vedere că ne aflăm
într-o lună în care se serbează și poezia (poeții) dar și
femeia, am ales din versurile tale doar două texte
adecvate lunii martie. 

Un domn care semnează „Catalin de la Balgrad”
ne trimite niște texte ciudate, scrise parcă într-o altă
limbă și din care nu am înțeles mare lucru. Sub formă
de versuri citim o astfel de „Scrisoarea 1”, din care
redăm doar primele 6 versuri din cele peste vreo 300:
„Ile se dă din lumină. Odată era să cadă de pe pod din
dragoste. Şi tot nu vine să-şi mai vadă plicur, plicur.
Ile întreabă. Care dă răspunsur. Ile nu mai dă decât
două întrebări. Sticla plesneşte, colbul se-ndoaie şi
totul doar pe caiet, pe datorie. Ile nu deschide
albastrul în geamuri, ci poate, doar poate în limba din
tine. Pe mine mă strânge la piept. Dați piept puilor de
pisică lăsați în râpă. Înhamă fumul. Care să tragă
vrea.”

ANTOLOGIA CURIERULUI:ANTOLOGIA CURIERULUI:

Emilia AMARIEI
Poetul

– Poetule, dar cum e ziua ta?
Îl întrebase curios copilul.
– Eu ziuă n-am, e noaptea ziua mea;
Așa i-a fost poetului destinul.
Numai în noapte știu să luminez
Și miezul nopții miez de ziuă-mi este.
Cuvintele pe suflet le așez 
Apoi le-nvăț să spună o poveste. 
Când îngerii coboară pe pământ, 
Îmi bat la geam să-i însoțesc și iată, 
Aripi îmi cresc din orișice cuvânt, 
Simt pulsul omenirii deodată.

Iubesc cu toți, mă vindec de iubiri, 
Dar mă rănește crunt a lumii vină. 
Eu plâng cu cei ce plâng nefericiri,
Și-n văi întunecate-aduc lumină.
Mi-e frig de frigul lumii tremurând, 
Flămând mă simt cu cel ce flămânzește, 

Mi-e dor cumplit cu cei ce-n dor arzând 
Se sting străini, tot așteptând vreo veste. 
De-atâtea boli mi-e trupul răvășit 
De chin amar la patul celor care 
Îmi spun cu un suspin înăbușit,
Cât de haină-i boala și cum doare.
Și ard mereu în noapte tremurând,
Cum ard pe rug, de dor, poeții lumii,
La cele două capete arzând, 
Sunt torțe vii sub strălucirea lunii.
Așa e ziua mea, copil iubit:
Un foc din focul sacru de iubire.
Poetul ca să ardă e menit,
În flăcări pentru-a lumii nemurire.

De ziua mamelor postume

De ziua mamelor plecate
Cuvântul prinde-a lăcrima,
Oricâte flori sacrificate
Pământul tot l-ar îmbrăca.
Și-i martie din nou în lume,
Iar ghioceii înfloresc.
De ziua mamelor postume,
8 Martie pari nefiresc...
Încă un an fără de tine,
Măicuța mea, încă un an,
Se-așează martie în mine,
De ghiocei tot mai sărman,
Căci sub omătul de pe dealuri
Se-ascunde iarba de priviri,
Îngheață Bistrița pe maluri
Și-n mine-ngheață amintiri.
Eu nu știu cum de tăinuiește
Țărâna, chipul tău cel sfânt
Și-n tămâioare înflorește
Neîncetat al tău mormânt.
Oricât de frig mi-ar fi prin suflet,
Oricâte răni am adunat,
Oricât de greu e-al vieții umblet,
Până la tine tot străbat
Cu flori de gând, cu flori de rouă,
Cu lacrimi și păreri de rău,
Cuprind cu mâinile-amândouă,
Măicuța mea, mormântul tău.
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