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Născut la Pleşeşti, în fostul judeţ Tutova, pe 5
septembrie 1858, şcolit la Bîrlad, a trecut
bacalaureatul la Bucureşti unde, după, se înscrie la
Facultatea de drept pe care n-o finalizează din
motive materiale, ca în 1879 să ia un post de
institutor la Tîrgovişte, iar în aprilie 1880, Alexandru
Vlahuţă debutează cu poezii în Convorbiri literare,
îndrumat şi încurajat de la început de Iacob
Negruzzi, directorul foii junimiste. Va continua, cu
intermitenţe, colaborarea la foaia care l-a debutat. În
1886 debutează şi editorial cu volumul Nuvele.
Propus pentru premiul Eliade Rădulescu, Academia
respinge în 1887, volumul de Nuvele. La sfîrşitul
aceluiaşi an Vlahuţă publică primul său volum de
poezii. Şi tot din 1887 este redactor pînă în martie
1891 la proaspăt înfiinţată foaie, Revista nouă, a lui
B.P. Hasdeu.

Fascinat de creaţia lirică eminesciană încă de pe
băncile liceului, cu o admiraţie extatică, după cum
singur declară: trei ani am căutat pe uliţele capitalei
figura aceasta şi n-am găsit-o. Abia în iunie 1884 îl
întîlneşte pe Eminescu, pe care în zadar încearcă să-
l determine să plece la ţară pentru refacere în urma
bolii. În decembrie, acelaşi an,  se află la Iaşi, unde
stă trei zile cu Eminescu. Cu acest prilej asistă la o
reprezentaţie a Scrisorii pierdute a lui Caragiale,
despre care spune că e cumplit de prost jucată şi
totuşi place publicului.

Pe 28 februarie 1886 Vlahuţă ţine la Ateneul
Român o conferinţă despre poeziile lui Eminescu,
fapt care îi va provoca replica lui Maiorescu din
Poeţi şi critici, unde, alături de Delavrancea, va fi
sancţionat, pe motiv că poeţii nu au îndreptăţirea de
a se pronunţa cu aprecieri critice asupra fenomenului
literar şi artistic. În fond eseul maiorescian, despre
care am mai scris, este un elogiu adus lui Alecsandri,
pus în plan secund faţă de Eminescu de cei doi:

Vlahuţă şi Delavrancea.
Nici volumul Poezii, susţinut de B.P. Hasdeu, ca

raportor, în aprilie 1888, nu va întruni sufragiile
Academiei.

În martie 1892, Convorbiri literare găzduieşte
poemul Unde ni sunt visătorii?... Şi în aceeaşi lună,
pe 12 martie susţine la Ateneu conferinţa Curentul
Eminescu şi poezia nouă. La final recită, ca
argument, poezia Unde ne sunt visătorii?... Din
goana vieţii este un nou volum de proză editat tot în
1892.

La începutul lui martie 1893 este prezent la
Ateneu cu o nouă conferinţă, Onestitatea în artă.
Succesul conferinţei determină pe Iosif Vulcan să-l
propună pe 9 martie membru corespondent al
Academiei. Toţi cei opt membri din secţia literară îl
votează în unanimitatea. Cinste pe care o va refuza şi
ca efect al respingerii repetate a cărţilor sale de la
premiile Academiei. Într-o scrisoare adresată lui I.
Vulcan îşi argumentează refuzul: „D-ta eşti unul din
puţinii academicieni cari ne iubesc pe noi cîţiva
tineri urgisiţi şi priviţi ca o primejdie pentru
literatură de ceilalţi colegi ai d-tale. Academia n-are
premii pentru nimeni din noi, Caragiale a fost
respins, Gherea a fost respins, eu am fost respins,
Delavrancea va fi pro babil respins... Eu eram dator şi
faţă de prietenii mei să răspund aşa. În glasul meu
strigau şi amărăciunile lor”.

Era cunoscută în epocă şi a rămas în istorie
prietenia poetului cu Delavrancea, Coşbuc,
Caragiale, Eminescu, inclusiv cu pictorul N.
Grigorescu căruia i-a dedicat o documentată
monografie.

A fost şi un creator de publicaţii, singur sau
împreună cu prieteni de idei, un îndrumător şi o
conştiinţă civică şi morală în plan naţional. Citim în
Prefaţa lui George Sanda, la antologia lirică Iubire,
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publicată în 1965 în colecţia BPT: „Din anii petrecuţi
la Tîrgovişte ne-au rămas primele mărturi -
i ale pasiunii scriitorului pentru ziaristică. În mai
1881, împreună cu un comitet de redacţie, a scos
ziarul Armonia, unde a publicat, sub diferite
pseudonime, poezii satirice şi pamflete la adresa
unor politicieni din localitate. Mai tîrziu, la 28
noiembrie 1893, a scos împreună cu dr. Urechia,
revista Vieaţa, la 2 decembrie 1901, împreună cu G.
Coşbuc, revista Semănătorul, în 1916 a condus
publicaţia săptămînală Scriitorii români, iar la 1
octombrie 1919, cu cîteva săptămîni înainte de a se
stinge din viaţă, revista Lamura”.

Foaia Viaţa va fi diriguită de Vlahuţă din 28
noiembrie 1893 (însoţit de V.A. Urechia pînă la
numărul din 5 martie 1895) pînă pe 28 ianuarie 1896
cînd îşi încetează apariţia.

La sfîrşitul anului 1893 publică primul şi singurul
său roman, Dan, roman cu evidentă tentă
autobiografică.

În decembrie 1894, începutul lui 1895 apare
primul său volum de publicistică, Un an de luptă,
volum care nu va mai fi reeditat, nici fragmentar în
ediţia de Scrieri alese. În 2019 la Editura Timpul, cu
îngrijirea şi prefaţa asigurate de Mircea Platon, va fi
reeditată împreună cu ultimul său volum de
publicistică, Amurg şi zări, publicat postum la
Cartea românească în 1925, la care îngrijitorul
adaugă Texte programatice: Prefeţe, Articole
program, Crezuri publicistice; Alte articole,
neincluse în volume. Preopinenţi şi adversari, B.P.
Hasdeu, Adevărul, C. Stere şi Evenimentul literar;
Amprenta lui Vlahuţă (care cuprinde texte scrise de-
a lungul timpului despre scriitor) şi un Epilog.

De la începutul lui 1894 începe să colaboreze
constant la Gazeta săteanului.

Volumul său de proză În vîltoare, apărut în 1896,
va fi respins în 1897 de a fi premiat de către
Academie pe motiv că a refuzat titlul de membru
corespondent.

Abia în 1900, după al doilea tur de scrutin,
Academia îi va acorda premiul Năsturel Herescu,
pentru volumul Clipe de linişte, publicat în urmă cu
un an. Vlahuţă mulţumeşte pentru această onoare
printr-o scrisoare care va fi citită în şedinţa
Academiei din 21 aprilie 1900.

Gazeta săteanului din 5 martie 1898 îi publică
scrisoarea prin care se adresează învăţătorilor din
întreaga Ţară şi în care le solicită informaţii pentru

realizarea unei cărţi intitulate Geografia pitorească a
României. În final va publica în octombrie 1901,
volumul România pitorească, bine primit şi introdus
în manualele şi programele şcolare ale timpului,
volumul rămînînd tributar unei viziuni idilic
sămănătoriste. Cartea va fi, de altfel, premiată de
Academie în 1902.

Împreună cu George Coşbuc lucrează din 1901 la
seria cărţilor de citire pentru şcolile primare. Ultimul
număr din Sămănătorul, care mai are pe copertă
numele lui Vlahuţă este din 20 decembrie 1902. Va
trece sub direcţia lui N. Iorga.

În proaspăt apăruta revistă Viaţa românească
(Iaşi, 1906) Vlahuţă publică povestea Datorii vechi,
iar în mai anul următor, tot aici, îi apare poezia 1907.
În iulie 1907 participă cu Delavrancea la înhumarea
lui Nicolae Grigorescu la Cîmpina. În 1909 prezintă
Din trecutul nostru la premiile Academiei, este
respinsă.

În 1910 el are oaspete în februarie şi mai pe
Caragiale iar în iarna lui 1911 vor fi la Iaşi, în vizită
la Viaţa românească. Pe 14 iunie 1912 ia parte la
înmormîntarea lui Caragiale, împreună cu
Delavrancea, Cerna, Zarifopol, Gherea. Se retrage la
ţară la Dragoslavele – Vrancea, în apropiere de
Rîmnicu-Sărat. Casa va fi arsă în 1917 de trupele de
ocupaţie germane.

În martie 1914 publică volumul Dreptate, iar
Revista Flacăra îi dedică numărul din 8 martie; are
pe copertă portretul scriitorului. În noiembrie 1916
pleacă în refugiu şi în noiembrie 1917 îl aflăm la
Iaşi, unde se şi îmbolnăveşte. Pe 29 aprilie 1918 este
prezent la înmormîntarea lui Delavrancea, la Iaşi.

În 1919, avînd raportor pe Iacob Negruzzi,
Academia îi acordă Marele Premiu pentru volumul
Poezii, editat în 1915. Pe 19 noiembrie 1919
încetează din viaţă la Bucureşti. Va fi înhumat pe 21
noiembrie.

Despre poezia sa Vlahuţă consemna, cu
modestie: „De altmintrelea, nu greu va fi să
cunoaşteţi cît de mult îmi place şi mă silesc să fac
ceea ce face în mare domnul Eminescu, a cărui
tăietură genială în versuri nu o pot îndeajuns admira.
Mi-va sluji de model acest maestru care-şi cunoaşte
atît de bine limba şi care-şi mlădie atît de artistic
gîndirea”.

Tudor Vianu în Scriitori români (B.P.T., vol. III,
1971), considera că Vlahuţă făcea parte din
generaţia trezită la viaţa spirituală sub influenţa lui
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Eminescu. Limba românească pe care o mînuia
Vlahuţă este apreciată de I.A. Condrea, nu mai puţin
de Vianu ca fiind una dintre cele mai bune printre
cele ale contemporanilor, una din cele mai sigure
pentru atestările de sensuri căutate de el. Dar poate
că tocmai această siguranţă şi precizie în mînuirea
instrumentului obştesc al limbii, această virtute a
corectitudinii a stat de-a curmezişul derivărilor
semantice prin care marii poeţi ajung la „inovaţiile”
lor metaforice surprinzătoare şi îmbogăţesc limba.
Reflecţiile acestea se impun cititorului poeziei lui
Vlahuţă mai mult decît celui al prozei lui narative şi
al paginilor lui de gînditor şi moralist.

Ca poet rămîne cel mai important epigon al lui
Eminescu, totodată i se recunoaşte de către autorul
culegerii de Scriitori români, că a fost un foarte
îndemînatic scriitor de idei. Natură reflexivă şi
cultivată, dispunînd de un număr de idei mai mare
decît al multora dintre con temporanii lui, expresia
gîndirii i-a reuşit foarte bine. Această expresie nu
arata un gînditor abstract, ci unul pentru care
legăturile de gînduri sînt evenimente adînc simţite
ale subiectivităţii sale, idei în adevăr trăite. De aici
provine verva scriitorului, articu laţia fireasca a
demonstraţiei sale, toată înmlădierea discursului,
obţinută prin împerecherea fericită a cuvîntului
abstract, împrumutat vocabularului filozofic sau
ştiinţific, cu expresia familiară şi cuvîntul uzual. Din
cînd în cînd expresia cugetării se opreşte ca într-o
scăpărare de fulger şi se concentrează într-una din
acele maxime pe care le-a numit el însuşi, cu
modestia-i cunoscută, „Fărmături” – publicate în
volumul „Din goana vieţii” şi sporite prin alte
extrase din opera scriitorului în mica culegere
„Gînduri” din 1927, o culegere susceptibilă de a fi
extinsă pentru a da ci titorului de azi un breviar de
înţelepciune şi bună tate.

Şi ca argument Tudor Vianu citea cu încîntare
cîteva dintre Fărmături.

Esteticianul se simte dator să-l prezinte pe
Vlahuţă aşa cum l-a cunoscut la finalul primei
conflagraţii. „Aşa a apărut Vlahuţă generaţiei noastre
şi ne sim ţim îndatoraţi să-i transmitem imaginea
celor mai tineri decît noi. Într-o zi,după sfârşitul
primului război mondial, am fost primit de Vlahuţă
în modesta lui lo cuinţă din strada Visarion. Am
rămas uimit de înfăţi şarea obosită a omului
încovoiat, cu faţa adînc brăzdată, cu şuviţa de păr
alunecată peste fruntea chinuită, pana corbului lui

Edgar Poe, aşezată pe creştetul poetu lui, din
neuitatul portret consacrat lui de N. Iorga. Ne-a
vorbit de Caragiale, de Delavrancea, de Grigorescu,
căci era un entuziast prieten, fericit să recunoască
meritul altora şi să se aşeze mai prejos de ei; apoi a
adresat cuvinte binevoitoare tinerilor care-l
înconjurau, bucuros să recunoască în fiecare un
semn, oricît de modest, al făgăduinţelor lui. Mi-a
apărut atunci un om blînd, măsurat la vorbă, dar
prietenos, şi această întîlnire urmată de puţine altele
pînă la dispariţia lui, curînd după aceea, a întregit,
pentru mine chipul scriitorului şi al omului cules
pînă atunci numai din cărţile lui.

A fost o personalitate morală aleasă, un om de
mare omenie. Cuvîntul acesta, folosit adeseori şi cu
mare plăcere de el, i se părea şi foarte semnificativ
pentru firea poporului român, care n-a trebuit să
recurgă la o vocabulă străină pentru a desemna ca -
litatea morală cea mai înaltă, aceea care realizează
finalitatea speciei noastre”.

Portret confirmat întrutotul de publicistica
adunată de Mircea Platon în volumul Primul şi
ultimul apărut recent la Editura Timpul şi al cărui
cuprins l-am detaliat mai sus.

Primul, Un an de luptă se deschide cu Amintiri
despre Eminescu. Încă din gimnaziu, fascinat de
opera lui Eminescu şi-l imagina drept: un tînăr slab,
înalt, palid şi tras la faţă, cu ochii negri, visători, pe
umeri îi cad plete ondulate, o haină lungă şi veche îi
acopere trupul pănă‘n călcăe; el nu vede pe unde
calcă, nu se uită la nimeni, şi merge ca un
somnambul, parc’ar pluti. 

Sub această imagine l-a căutat pe uliţele
Bucureştilor timp de trei ani: „Într’o zi, mă’ntorceam
cu mai mulţi prieteni de la universitate. În dosul
pasajului, aud pe cine-va zicînd: „uite Eminescu!”.
Toţi ne oprim să’l vedem. Un om în vîrstă, bine
făcut, rotund la faţă, fără plete, îmbrăcat ca toţi
oamenii.

Îl văd suindu-se’n tranvai. – Mă despart de
prieteni, şi mă urc şi eu. M’aşez în faţa poetului şi’l
privesc, cu sfieală. El ţine pe braţe un ghiozdan ros
pe la mărgini; degetele de la mîna dreaptă îi sunt
pline de cerneală violetă, ochii lui mici, înfundaţi, cu
gene rare, au privirea vagă şi ostenită a omului
distras, dus pe gînduri”. Se întîmpla scena prin 1879:
„Cinci ani după asta. Stăm amîndoi la o masă în
cafeneaua de la Imperial. O fetiţă, c’un paneraş de
flori, se tot milogeşte pe lîngă noi, c’un aer de
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sfîşietoare mizerie. Aleg o garoafă şi o dau poetului,
care’mi spune că’i plac florile”.

Provocat de garoafa roşie, îi spune; „– Uite,
dintre tinerii de azi, ştii cine dă semne c’are să fie un
poet mare la noi? 

– Cine?
– Mile. Da, da, nu te uita. Mile e poet... În

„Caetul roşu” al lui am găsit lucruri minunate,
minunate!... 

Această remarcă ne dezvăluie, în fapt, nobilul
interes al lui Eminescu privind mişcarea literelor din
epocă.

La plecarea din cafenea, aproape de miezul
nopţii, îi întîmpină o ploaie puternică, fiind fără
umbrelă, mai mult în fugă ajung la hotel Metropol. Îi
propune poetului: „– Rămîi la mine’n noaptea asta... 

– Nu pot, am de făcut gazeta pe mîine... şi mie
nu-’mi vine îndămînă să scriu de cît acasă la mine.
Da hai, că mă suiu şi eu pentr’un sfert de ceas, poate-
a mai sta ploaia. 

Eminescu are chef de vorbă. Îmi povesteşte o
dragoste a lui, o întîmplare curioasă, care i-a inspirat
poezia Luceafărul, şi care nu se poate spune aici... 

– Dar ştii că sunt două aproape.
Îşi ia pălăria şi pleacă grăbit”.
Vlahuţă se culcă şi la scurt timp aude bătăi

disperate în uşă: „– Cine’i? – Eu... Mi-am uitat
garoafa.

Aprind lumînarea. Eminescu, ud leoarcă, îşi ia
floarea de pe masă şi sgribulit, c’un rîs copilăresc,
îmi zice noapte bună şi pleacă”. 

Scena care îl pune pe gînduri pe narator, cu
privire la sănătatea poetului, totodată, recuperarea
florii afirmă o anume sensibilitate; oricare altul, sub
ropotul ploii, ar fi renunţat la garoafa roşie.

În continuare sunt adunate cîteva zeci de tablete,
în general de mică întindere, centrate pe o temă,
rezolvată mai totdeauna cu acurateţe, amenitate şi
fără concesii, adesea presărate cu ironii mai mult sau
mai puţin accentuate.

În Seriozitate… după o scurtă remarcă asupra
omului flecar şi fluşturatic, este portretizată
nesuferita seriozitate a omului nul, prezent în toate
straturile sociale, tipul este pretutindeni acelaş
bărbat important, foarte serios şi foarte solemn, care
merge ţanţoş, ca un tambur-major la paradă, şi care
vecinic are aerul de a zice: „daţi-vă la o parte,
nenorociţilor, nu vedeţi cît sunt de grav!”.

Şi se continuă pe acelaşi ton prin care este

dezgolită seriozitatea găunoasă a ipochimenului.
Mauriciu Fenerştein ne prezintă portretul unui

fiu dintr-o familie de evrei, a unui escroc, lipsit de
orice sentiment filial.

Admiraţie naturală este o adevărată lecţie de
viaţă, de cum trebuie să te porţi faţă de un vrăjmaş,
nu lipsit de calităţi, a cărui vrednicie ar fi o naivitate
să o negi: „L’aş defăima, dar ce valoare va avea
cuvîntul meu, cînd oricine va putea vedea că e pornit
din pasiune? 

Şi chiar pentru X. ar fi o satisfacere, o legitimare
a urii pe care mi-o poartă, cînd ar afla că l’am vorbit
de rău... 

Ia să m’arăt că nu sunt aşa de mic la suflet, şi că-
i recunosc meritele, chiar cînd ele se ridică în contra
mea... 

Ce om, cu puţină inteligenţă, nu se poate ridica
pînă la acest grad de... viclenie, dacă vreţi. – Dar de
o viclenie ceva mai nobilă!”

E un preambul prin care se apără de acuzaţia de a
se fi închis cu cei doi-trei prieteni într-un cer de
admiraţie mutuală: „Noi recunoaştem bucuros
meritele adversarilor, cînd le au: ar fi şi naiv să
căutăm a le tăgădui. Dar să nu ni se facă un păcat din
faptul că ne admirăm, mai cu deosebire, prietenii. E
aşa de natural să descoperi calităţi distinse în omul
care’ţi împărtăşeşte credinţile şi sentimentele, care te
apreciază şi te iubeşte, în sufletul căruia găseşti ca un
fel de repaos, de consolare, de oglindire a propriului
tău suflet! Ş’apoi cînd se întîmpla ca şi alţii să
recunoască şi să laude meritele amicilor tăi, cum să
nu te bucuri, cum să nu vorbeşti şi tu cu entuziasm,
ca de ceva care ţine de vieaţa, de inima ta! 

Cum vreţi să nu vorbesc în totdeauna cu cea mai
mare admiraţie despre Delavrancea, despre Coşbuc,
despre Caragiale şi despre... de ce m’aş jena?...
despre iubitul meu tovarăş de luptă, Dr. Urechia! Ce
sunt eu de vină, dacă s’a nimerit să aibă şi talent, pe
lîngă celelalte însuşiri cari mi i-au făcut prieteni? 

Aceasta nu mă împedecă însă de a simţi o
nespusă mulţumire sufletească de cîte ori pot afla, şi
în afară de cercul prietinilor mei, merite şi talente
remarcabile, pe cari le admir din toată inima. 

Admiraţia este cea mai înaltă expresie a iubirei,
şi’mi închipuiu cît trebue să fie de nefericiţi aceia
cari, din cine ştie ce diformitate morală, sunt lipsiţi
de nesfîrşitele comori de voluptăţi pe cari le dă vieţii
sentimentul acesta”. 

Şi cu necesitate pune în paralel, pe un cîntar
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axiologic, ce merită şi ce nu merită admirat: „Simt o
adevărată fericire să citesc Paraziţii lui Delavrancea,
şi nu mă pot sătura de a admira monumentalele
lucrări literare ale D-lui Haşdeu, ori care ar fi părerea
D-sale despre neînsemnata mea persoană. – Dar
nu’mi cereţi, vă rog, să am aceeaşi consideraţie şi
pentru operele celebrului Neculai Petraşcu bună-
oară, sau pentru dramele junelui Panait Macri, căci,
cu toată bună-voinţa pe care-aş avea-o de a-i admira
şi pe ei, îmi este peste putinţă să găsesc secretul
acestor ilustraţii... Probabil sunt glorii cu cheie. 

În templul legilor redă ceva din atmosfera
parlamentară a vremii, nu departe de cea
contemporană: „Domnul deputat Popovici, în
şedinţa de Sîmbătă 5 Fevruar, a bătut, în incinta
Camerei, pe colegul său Dobrescu-Argeş. Eată dar
arena parlamentară transformată în arenă de circ, şi
discuţia – în pugilat. Cum se cunoaşte că suntem
Romani! Fără să vreau mă gîndesc la cuvintele D-lui
Carp: pe unii îi vom convinge, pe alţii îi vom învinge.
D-l Dobrescu era destul de convins; valorosul său
coleg, onorabilul D-l Popovici, a găsit necesar să’l şi
învingă, pentru mai multă siguranţă. Şi l-a învins.

Şi oamenii aceştia, în faţa cărora noi trebue să ne
dăm la o parte cu respect, aceşti nobili inviolabili
cari sunt onoraţi, sunt plătiţi, pentru ca să ne
reprezinte pe noi, pentru ca să discute în parlament
nevoile noastre, aspiraţiile noastre, cînd nu mai
găsesc putere în trivialitatea insultelor pe cari şi le
aruncă unii altuia, recurg la brutalităţi de bădărani,
îşi dau pumni în obraz şi se umplu de sînge, în
sacrosancta incintă a camerei!”. 

Mahalagismul în literatură vituperează maniera
în care este abordată opera literară, unde de interes
fiind posibilele aluzii sau trimiteri directe la
personagii reale, cunoscute sau uşor de recunoscut
de eventualul cititor, lectură însoţită de o mare
cecitate în a constata şi aprecia talentul literar.

Zagherlina D-lui Haşdeu este un răspuns elegant
şi argumentat la atacul impetuosului autor al
Duducăi Mamuca: „Dar unde mi se pare că D-l
Haşdeu nu prea are dreptate e în următoarele rînduri:
«De o bucată de vreme de cînd cu filoxera
anonimatului, oamenii mari pe Cîmpul literaturii
romîne cresc ciuperceşte». Graţie anonimilor şi
numai anonimilor eată că: D. Gherea, cu idealurile
sale muscăleşti şi cu erudiţiunea cea de vitrină, a
ajuns cel mai mare critic; D. Vlahuţă, bun
versificator fără îndoială (mersi) dar foarte unilateral

şi aproape sterp «cel mai mare poet» şi chiar «cel
mai mare romancier»; D. Caragiale, «garson» de
talent şi numai atîta, «cel mai mare dramaturg»;...
«rival cu Iordache lonescu din Covaci, d. Gherea a
născocit pe «artist» ca un marafet de bucătărie pentru
a preface zerul în smîntînă, măcar că un zero rămîne
tot un zero, iar trei zero tot încă nu sunt mai mult de
cît un singur zero, şi cînd cei trei zero figurează lîngă
d. Gherea, din aceasta nu resultă o mie, ci numai şi
numai un «mare zero»”. 

Şi în continuare încearcă a-i împrospăta memoria
şefului de la Arhivele statului: „Domnule Haşdeu, vă
amintesc că – acum şase ani – n’aţi vrut să primiţi a
fi Director la „Revista nouă” de cît c’o singură
condiţie: ca Delavrancea şi Vlahuţă să facă parte din
redacţia acelei reviste. 

Vă mai amintesc că tot pe atunci – cum trece
vremea, şi cum ne schimbăm! – m’aţi sfătuit să’mi
pun poeziile la Academie; încurajat de D-voastră am
tras şi eu la ţintă într’un premiu şi cu ocazia aceea aţi
citit în plină şedinţă academică un raport, iscălit de
D-voastră, în care mă ridicaţi atît de sus, şi mă faceţi
atît de „mare poet”, că multă vreme mă sfiiam să vă
privesc în faţă, cînd mă gîndeam că nu merit nici a
suta parte din acele laude exagerate, cari au iritat cu
drept cuvînt şi pe unii colegi ai D-voastră din
Academie. 

Şi acum am găsit că sunt un zero!”.
Spre a-i demonta diatribele, cu fină ironie se

întreabă dacă împricinaţii n-ar recăpăta talentul în
cazul că ar primi botezul spiritismului, nu’i aşa că
s’ar face o mică schimbare în judecata D-voastră
despre neînsemnatele noastre merite?... 

Mai ştii? Poate c’am începe chiar s’avem oare
care talent... Şi dacă unul din noi ar fi mai pişicher,
ş’ar şti să simuleze, la trebuinţă, leşinuri inspirate în
cari să ticluească scrisori de pe ceea lume... o,
atunci cum l’aţi mai înbrăţişa, şi cum i-aţi mai striga
cu entusiasm: „Speranţă, tinere, tu ai un viitor mare
în ţara asta, talentele tale vor fi răsplătite!

Cu înţelegere şi blîndeţe Vlahuţă se străduie să-l
aducă la sentimente mai bune pe năbădăiosul
polemist.

Este ironizată prin contrast medalia Bene-
merenti, medalie refuzată cîndva de Eminescu,
acordată unor nulităţi, în defavoarea celor cu talent:
„Astăzi ştiu cum se dau şi cui se dau aceste pretinse
semne de distincţie. Aş putea să înşir aci nume de
curtizani linguşitori, cari pentru acest nenorocit
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bene-merenti s’au tîrît pe brînci, şi-au terfelit
conştiinţa în cele mai sarbede şi mai desgustătoare
laude, pe cari numai o slugă laşă şi perfidă le poate
aduce unui stăpîn credul şi vanitos. Aş putea să pun
faţă în faţă pe cei cari au bene-merenti şi n’au talent,
cu cei cari au talent şi n’au bene-merenti, şi să denunţ
publicului, în chestia aceasta, nedreptăţi insolente,
batjocuri revoltătoare, cari ar sui sîngele în obraz ori
cărui om onest. Aş putea – dacă n’ar fi aşa de
repugnant – să răscolesc mocirla literaturii de
căpătuială şi să pui sub nasul împărţitorilor de
favoruri toate murdăriile pe cari ei le-au medaliat şi
pe cari publicul – adevăratul judecător – le-a aruncat
la gunoiu.

Înţeleg să împărţiţi slujbele şi misiile grase
trîntorilor cari vă cădelniţează, dar să patentaţi
înjosirea şi prosternarea laşă a nulităţilor, să brevetaţi
lenea şi inepţia. – Nu vă gîndiţi ce dezastroase
exemple daţi tinerimei care vă priveşte? 

La noi, unde caracterele demne sunt aşa de rari,
nu simţiţi că ar fi nevoe de o şcoală mai sănătoasă,
de o deşteptare de sentimente mai înalte şi mai
moralizatoare; că de astea e lipsă în ţară la noi, nu de
bizantinism şi de conştiinţi de închiriat. – Nu’i aşa,
Domnilor Miniştri? Aveţi D-voastră destulă bătae de
cap cu politica, destui clienţi flămînzi, destule guri
lacome de aplecat la ugerul bugetului. – Lăsaţi cel
puţin arta să rămîe mai curată şi mai independentă,
nu ispitiţi pe bieţii tineri să vă aducă laude pe cari nu
le simt, ca să capete o medalie pe care n’o merită”. 

Sfatul ultim este de a refuza această distincţie,
compromisă, în favoarea publicului care-i
simpatizează şi-i citeşte pe tinerii care-şi respectă
munca şi talentul.

Se apleacă asupra Familiei artiştilor, familie
plină de invidii şi ură de neînţeles şi cu totul
neproductivă: „De cîte ori nu m’am întrebat, văzînd
învrăjbirea în care trăesc unele talente mai de seamă
la noi: oare de ce nu se pot suferi oamenii aceştia?
Nu e glorie, nu e nemurire de ajuns, pentru ori cine
ar şti s’o cucerească? Nu suntem noi în stare să
admirăm cît de mulţi aleşi, numai să fie?... Sunteţi
aşa de puţini, acei cari v’aţi deosebit din gloata
noastră; – de ce nu vă iubiţi? De ce căutaţi să vă
întunecaţi meritele unul altuia? Vă temeţi că n’o
s’avem destulă marmură pentru statuele voastre? 

Ce frumos şi moralizator spectacol ar fi pentru
noi să vă vedem uniţi, lucrînd c’o întrecere de
camarazi, nu de vrăjmaşi, la deşteptarea neamului

nostru. Ni s’ar părea că sunteţi mai mari, şi v’am
admira mai mult. Energia voastră  ni-i scumpă, şi noi
suferim cînd cheltuiţi din ea pe înveninări şi pasiuni
de rînd”.

Îşi fură singuri, sufletului lor una din cele mai
mari şi mai scumpe plăceri ale vieţii: plăcerea de a
admira. O boală care s-a perpetuat cu aceeaşi
virulenţă şi-n actualitatea noastră dezinteresată de
faptele literare şi culturale.

„Avem academii, atenee, universităţi, muzee,
laboratorii, biblioteci, avem, consemnează
publicistul, tot aparatul de cultură al unui stat pus pe
drumul civilizaţiei. Ar trebui ca din capitală să se
reverse asupra întregii ţări lumina acestor instituţii;
ar trebui ca presa să se ocupe mai de aproape de ele,
să arate publicului că în afară de larma şi hărţuelile
politice, cari ţin primul plan în atenţia generală, mai
e cîte ceva de remarcat în activitatea noastră
naţională. A-rare-ori am văzut două-trei rînduri
într’o gazetă despre vr’o conferinţă la Ateneu, dar nu
ştiu să se fi ţinut, la Orfeu sau la teatrul Dacia, un
discurs politic, cît de neînsemnat, care să nu fi fost
relevat şi comentat de toate ziarele. Şi tăcerea
aceasta, pe care o lasă presa în jurul manifestării
culturale şi artistice a neamului nostru, stinge o bună
parte din dorul de muncă şi entuziasmul tinerimei, şi
înlesneşte tînjirea simţimîntului naţional, care, şi fără
asta, nu prea e ridicat”. 

Cît de actuală, de întristător de actuală este
constatarea lui Vlahuţă. Convorbiri literare au
împlinit, mai dăunăzi, o sută cincizeci de ani, presa
mai n-a observat, nici în Iaşi, nici în Ţară, nici în
Bucureşti, mai trist şi presa literară a avut aceeaşi
atitudine… Vanităţi, invidii… toate în paguba
tuturor.

Procesul Lazu-Coşbuc se apleacă încă o dată
asupra moravurilor noastre literare, aceleaşi atunci şi
acum. Socec publică Balade şi Idile, poeziile lui
Coşbuc, volum între prieteni citit şi admirat, cu
strofe ştiute pe dinafară etc., dar, cum remarcă
publicistul, nimeni nu pune mîna pe condei spre a
saluta splendida şi neaşteptata răsărire a acestui
poet. Singurul este Caragiale în Moftul Român, cu
cîteva rînduri de sinceră admiraţie. Un anumit d-n
Lazu publică o broşură în care arată că în proaspătul
volum al lui Coşbuc sunt cîteva care nu sunt
originale: „Imediat toată presa se pune în mişcare.
Gazetari, cari habar n’aveau, ori se prefăceau că
n’au, despre existenţa unui poet Coşbuc, îşi freacă
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mînele de bucurie, iau pana şi s’aştern pe lucru!...
L‘a prins! A, ce fericire! Cu cîtă rea voluptate se
răped toţi să dea lovitura... micului pătimaş, în gloria
acestui poet, al cărui talent strica liniştea atîtor
mediocrităţi... apoi aşa, ştim şi noi!...”. 

Coşbuc explică scăparea, una în afara voinţei lui.
Vlahuţă are şi o morală a fabulei: „Poate Coşbuc să
fie un geniu, poate scri el cele mai mari şi mai
originale opere – aceasta nu ne atinge! Nici nu vrem
să’l băgăm în seamă. L’a prins însă D-l Lazu cu
mîţa’n sac – a, atunci da, poetul Coşbuc devine
foarte interesant: pe el copii! Daţi’i la cap, tăvăliţi-l
fără nici o milăl... Auzi D-ta, să ne ia partea noastră
de glorie!...”

De cît vuiet mediatic s-a „bucurat” Premiul
Naţional „M. Eminescu” care se acordă anual la
Botoşani, ori de cîte ori a avut loc un „scandal” şi ce
tăcere se aşterne asupra laureatului şi a
evenimentului în absenţa acestuia.

Eternă s-a păstrat setea de scandal.
Supărarea d-lui I.L. Caragiale este o şarjă

argumentată cu calm la atacul neîntemeiat al
dramaturgului la adresa lui Vlahuţă din care primul
iese destul de şifonat.

Ca argument, o frază ar fi suficient de redat: „Eu,
Domnule Caragiale, m’am hotărît – cît voiu mai avea
de trăit de-aci încolo – să-mi consacru tot timpul
literaturei... poţi D-ta să zîmbeşti ironic şi să-mi spui
ori-ce, n’ai să mă convingi nici o dată că tot ce scriu
eu e stupid, mai lesne m’ai putea convinge că tot ce
scrii D-ta e genial”.

„Eminescu şi Junimiştii în Chestia Naţională”
pare o răfuială cu cei de la Junimea şi de la
Convorbiri şi o acuză nedreaptă că pentru ei patria,
naţionalitatea ar fi doar mofturi…

Tableta despre Eminescu şi junimiştii – e dintre
cele publicate în revista lui Vlahuţă, Vieaţa, bun
prilej pentru Munca, de a consacra două articole de
duioase mustrări, crezînd că a găsit o contradicţie în
No. 13 ai „Vieţii”. Lucrul n’ar fi de mirare, căci
vieaţa, în sine, e plină de contradicţii, şi, cînd mai e
şi numărul 13 la mijloc, e natural să te aştepţi la rău.
Dar s’a întîmplat ca de astă-dată să nu fie de cît o...
părere a „Muncii”.

Foaia socialistă îi acuza că vor numai de cît artă
„cu tendinţi naţionaliste”, acuză pe care Vlahuţă o
demontează prin simpla citare a celor afirmate. Al
doilea articol privind „contradicţia”, cu titlul Arta
naţionalistă şi arta socialistă, semnat: Cipar, din

care publicistul redă un fragment: „Unitatea
naţională, ne spune d-l Cipar, va fi fost bun lucru, o
dată, azi însă desvoltarea capitalismului a distrus
naţionalizmul, după cum cavalerizmul a distrus
familia patriarhală etc. Desmoşteniţii din toată
lumea formează un singur popor”. Concluzia:
„Socializmul pătrunde pretutindeni şi arta socialistă
va eşi triumfătoare, căci e timpul ei”. Cuvintele
„arta socialistă” sunt subliniate de noi: ne
propunem a vorbi într’un articol viitor despre
această artă. D-l Cipar, crezînd şi D-sa că noi am
dori o artă cu tendinţi naţionaliste, relevează
următoarele rînduri pe cari le-am scris într’o
informaţie privitoare la conferinţa D-lui A.
Bacalbaşa: „Cît despre arta „cu tendinţă” şi anume
cu tendinţa de a servi cauza unei clase sau a unui
partid, noi continuăm de a rămînea convinşi că
aceea nu e artă”. Fiind sigur D-l Cipar că a găsit
aci o contradicţie adaoge mai la vale: 

„Să nu se uite însă că mişcarea naţională e o
mişcare de clasă şi chiar de partid, şi că deci
„Vieaţa”, care spune că arta cu tendinţe de a servi o
clasă sau un partid nu e artă, nu are dreptul să ceară
artiştilor de a face artă cu tendinţi naţionaliste...”.
Ştim, Domnule Cipar, că nu avem acest drept, ştim
foarte bine că nu putem cere artei să aibă o anumită
tendinţă şi de aceea nici nu’i cerem”. 

Urmează cîteva constatări de neadmis pentru
socialiştii de atunci, şi în egală măsură pentru cei
care s-au înstăpînit asupra României călare pe
tancurile sovietice: „Vieaţa e aşa de complexă,
priveliştile ei sunt aşa de variate, în cît un poet care
şi-ar pune sufletul sub epitropia şi disciplina unui
program, şi s’ar încăpăţîna să privească lumea numai
dintr’un anumit punct de vedere, lasă că ar vedea-o
falş, dar şi operele lui ar deveni de o monotonie
insuportabilă. Talentul lui, pus în serviciul unui
partid, ar fi, negreşit, un preţios organ de propagandă
– pentru cauza acelui partid –, dar, dacă numai sub
această îmboldire ar lucra poetul, noi credem că,
strîngîndu-şi astfel gîndurile în încleştarea unui
sistem, s’ar distruge ca poet, şi ceea ce-ar face el n’ar
mai fi artă”.

În numărul cu pricina din  Munca află o dare de
seamă a unui discurs al lui A. Bacalbaşa, unde: „D-
sa e de părere să preferim mai bine un articol din
Munca sau un discurs de la Clubul Muncitorilor, de
cît să încurajăm literatura unor literaţi nemernici cari
fac artă pentru artă”.
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Curat nemernici, ar fi susţinut şi politrucii de
după 1944.

Mimînd naivitatea, Vlahuţă întreabă: „De ce,
iubiţi confraţi, să fiţi aşa de aspri şi de agresivi cu
bieţii literaţi cari nu vă împărtăşesc vederile şi fac
artă aşa cum o înţeleg ei, iar nu cum vreţi D-voastră?
Aţi fi mai îngăduitori cu ei dacă v’ar face artă de
comandă, artă pentru club?...”

În tinereţe publicistul a avut afirmate simpatii
socialiste, de care, după cum vedem şi vom constata
în continuare, s-a lecuit. Să ne amintim că în 1892,
Titu Maiorescu publica în traducere românească
cartea lui Herbert Spencer, În contra socialismului,
carte care arată ce s-ar putea întîmpla dacă s-ar
instaura „noua orînduire”, descriere care a fost
împlinită întocmai după instaurarea comunismului
învingător la oraşe şi sate.

Astfel de articole sunt cauza pentru care Un an de
luptă nu a fost reeditat în timpul comunismului, din
păcate, nici după.

Părintele Lucaci şi socialiştii noştri e încă o
diatribă în contra malversaţiunilor de la Munca.
Părintele Lucaci fiind unul dintre marii luptători
pentru cauza naţională a celor de peste Carpaţi, sosit
în vizită, după eliberarea din închisoarea ungurească,
la Bucureşti şi primit aici cum se cuvine unui erou
naţional cu un banchet în cinstea lui; la revenirea în
Transilvania va fi din nou aruncat de către unguri în
închisoare pentru lupta de susţinere a libertăţii
naţionale. Vizita marelui luptător este un bun prilej
de a-l denigra pentru cei de la Munca: „Aceşti
naţionalişti banchetofagi şi atîta tot nu merită nici
măcar dispreţul muncitorilor, care le-ar face poate
cinste! 

Să-i lăsăm pe dînşii să-şi ia lefuri şi de la romîni
şi de la Papă, căci menirea lor este asta; iar
muncitorii să treacă înainte fără a se opri măcar niţel
ca să privească pe asemenea stimabili!”.

Un prieten, probabil Gherea, la rugămintea lui
Vlahuţă, în următorul număr face cuvenita
Rectificare (Munca, 20 martie 20 martie 1894). Dar
în acelaşi număr se scrie din nou despre
banchetofagi. Publicistul, cu calm, le aminteşte
cîteva adevăruri vitejilor de la Munca: „Hei, iubiţi
confraţi, lesne’i să faci pe grozavul şi pe bătăiosul
într’o ţară în care nimeni nu’ţi ia socoteală de ce
spui, în care poţi să scrii ori ce, poţi să insulţi pe cine
pofteşti... eşti sigur că diseară ai să dormi liniştit, şi

mîine’ţi vei reîncepe macaronadele cu aceeaşi
seninătate şi siguranţă cu care ni le-ai debitat ieri.
Lesne’i să te baţi cu pumnul în piept şi să strigi că
numai ţie ţi-e milă de bietul ţăran care sufere, că
numai tu eşti „salvatorul” bietului muncitor asuprit şi
reformatorul lumei, şi că toţi acei cari nu declamă ca
tine sunt nişte mizerabili banchetofagi! 

Ţăranii noştri sufăr? Ştiu, şi mă doare şi pe mine,
căci nu de la voi am învăţat mila. Dar în Transilvania
sunt ani de puşcărie pentr’un strigăt de libertate.
Lucacii, Albinii, Şirienii n’au furat, n’au lovit, n’au
făcut nici un rău nimăruia. – Au spus c’ar vrea să’şi
vadă neamul liber, au pledat cauza poporului
prigonit şi l’au arătat lumei nu ca pe o turmă de
sclavi şi de cuceriţi, ci ca pe o naţiune care, cu preţul
vieţii, vrea să’şi apere drepturile şi limba... înţelegeţi
voi ce vor să zică vorbele astea: naţiune, limbă? – Ei
bine, pentru vorbele astea au fost aruncaţi în temniţă
apostolii acestui popor. Acolo nu’i tocmai comod să
spui ce gîndeşti, acolo trebue curaj civic ca să aperi
drepturile neamului tău înpotriva asupritorilor. Şi voi
îi numiţi banchetofagi pe aceşti martiri şi vă bateţi
joc de idealul lor şi de suferinţile lor?”.

Şi în final le face o recomandare de care nici
atunci, nici după n-au ţinut seama: „Fiţi mai
omenoşi, Domnilor Socialişti! În interesul cauzei pe
care o susţineţi, fiţi mai blînzi, fiţi mai cumpătaţi în
insulte: prezintaţi-ne cu mai multă demnitate
imagina lumei viitoare!.”

Seria atacurilor la adresa socialiştilor se continuă,
practic pînă la finalul primului volum de publicistică
al lui Vlahuţă.

Arta socialistă, o sintagmă care poartă titlul
următoarei tablete, este apreciată, pe drept cuvînt, ca
o ciudată împerechere de cuvinte, ce este definită
între ghilimele: „arta, aşa cum o înţeleg socialiştii
noştri, cum o prescriu şi cum îşi închipuiesc ei c‘ar
face-o dac‘ar fi artişti”. „După cît am putut afla, ne
spune iscoditorul poet, aceasta este o artă care nu
există, o artă însă despre care se zice că are să vie, şi
despre care se afirmă cu siguranţă că are să aibă
anumite tendinţi”.

O putem confirma cei care peste aproape un secol
am trăit-o pe propria piele în timpul vechiului regim
de îngrozitoare amintire.

Vlahuţă insistă şi doreşte să se lămurească ce
înţeleg doctrinarii cu pricina asupra cuvîntului
tendinţă. Şi încearcă în temeiul documentaţiei
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oferite, cu ironia necesară, să facă „lumină”: „O
seamă de tineri cari au citit admirabilile pagini ale lui
Gherea, şi nu le-au înţeles, ori au crezut că trebue să
înţeleagă mai mult de cît spuneau ele, s’au aruncat pe
această sărmană vorbă, ş’atîta au mozolit’o, atît au
întins’o ş’au răsucit’o, în cît nu te mai dumereşti ce
vor ei să spue cu tendinţa lor. Unii au mers pîn’acolo
cu elasticitatea cuvîntului (căci de aia e tendinţă, ca
s’o poţi întinde) în cît au spus curat că: din moment
ce un artist îşi propune să creeze o operă frumoasă,
aceasta înseamnă că el are o tendinţă; deci arta, în ori
ce caz, e tendenţioasă! 

Dar socialiştii noştri – vorbim de cei mulţi şi de
cei gălăgioşi – cer alt-fel de tendinţă artei. Ei susţin
că poetul trebue să cînte vieaţa, sufletul omenesc,
femeea, natura... numai şi numai din punctul de
vedere social democratic. Partidul are un program
bine determinat, şi artistul care nu se ţine de tipicul
acestui program este un artist burghez şi deci e
repudiat”. 

Publicistul devotat principiilor estetice afirmate
inclusiv de convorbirişti, remarcă viziunea
exclusivistă  şi cum am spune astăzi globalistă a
partinicilor: „Nu trebue să’ţi iubeşti patria, nu trebue
să lupţi pentru ridicarea şi cinstea neamului tău...
patrie, naţiune, familie sunt creaţiuni burgheze, ele
trebue să dispară, ele vor dispărea în faţa marii
familii care se chiamă Umanitate! Unguri, ovrei, din
moment ce sunt oameni – sunt fraţii noştri, trebue
să’i iubim, să fim una cu ei, să cîntăm virtuţile lor, şi
aspiraţiile lor, şi nemărginita dragoste pe care o au
pentru noi! 

Iar femeea care n’ar fi în stare – cînd ar veni
vorba la o adicătilea – să se sue pe baricadă, cu
steagul roş în mînă şi să... etc... să ştii, poete, că nu
face de tine, şi eşti un „neruşinat burghez” dacă vei
îndrăzni să’i cînţi mîna ei mică şi albă... O mînă mică
şi albă nu poate fi de cît aristocratică, decît o mînă
blestemată, care s’a spălat în sîngele proletarului. 

Poetul trebue să fie toboşarul partidului. Scurt!
Dacă’i place; dacă nu – nu e poet! 

Eată arta viitorului, vestita artă socialistă.
Sărmana artă!...”

Să ne amintim, Mihai Beniuc se declara în
anii’50 ai secolului trecut toboşarul vremurilor noi.
Nihil novi sub sole (Nimic nou sub soare) cum
spunea Ecleziastul.

Vlahuţă le acordă încă un bobîrnac: „Eu credeam

– şi continuu de a crede, cu toată propaganda
reformatorilor – că o poezie poate rămînea frumoasă
şi fără să aducă servicii unui partid politic, şi fără să
pledeze cauza unei clase sociale. Gherea s’a ridicat
în contra criticilor judecători; adepţii lui, cei
primejdioşi, vor poeţi-avocaţi. Asta o să fie cam
greu”.

Hotărît să-şi afirme în continuare iubirea faţă de
artişti „burghezi”, se arată bucuros c-a deschis ochii
la timp, şi declară: „Voi saluta cu simpatie pe
prietinii mei, exploratori temerari, porniţi într’o
călătorie lungă şi fără sorţi de izbîndă... în căutarea
artei socialiste!”

Artiştii partidului… vine ca un răspuns la
atacurile şi reproşurile socialiştilor că Vlahuţă,
cîndva un simpatizant al acestor idei, odată dumirit
refuză să le mai fie alături. La întrebările: „Ce e cu
artistul? Ce urmăreşte el? Şi ce ar trebui să facă el, ca
să placă partidului social-democrat?” 

Vlahuţă citează în continuare răspunsul elocvent
al partidului, unul atît de asemănător cu textele
vînturate în vremea proletcultului în floare din
România comunizată: „Dar cărţile şi operile de artă
trebue să se vîndă, căci de aceia s’au produs. Pentru
a le asigura desfaceri mănoase, artistul a început a
scrie şi a simţi pentru toţi; a alege ceea ce i se pare
lui că ar putea simţi şi admiră de o potrivă şi boierul
care bate cu frînghiea pe ţărani la partea... artistică,
şi proletariul care ie în chômage şi care ie ameninţat
de a muri de foame, şi conţopistul ţanţoş care speră
să găsească în opera poietului modele de scris unei
„angelice domnişoarei”.

Şi a găsit artistul două-trei sentimente care, la
prima vedere, par comune tuturor. Şi trage-i cu
dragostea, şi dă-i cu ochi albaştri, şi învîrte-o cu ochi
negri, cu sînuri tari, cu braţe moi, cu poene
misterioase etc. Şi dă-i, pe aceiaşi strună. Şi asta se
chiamă... miere, iar fericitul iei părinte se cheamă
artist. 

Dacă aceşti producători de miere s’ar putea
convinge că nu se pot găsi sentimente comune
tuturor claselor, că a-ţi închipui că ai găsit o formulă
algebrică pentru psihologia claselor ie o nerozie, şi
că deci mierea produsă, ori-ce culoare şi gust i s’ar
da, nu poate avea trecere de cît la anumite părţi din
societate, – atunci le-ar rămîne a alege: pentru cine
să producă miere. Ar cumpăni care gust ie mai fin,
mai sănătos, mai viril; ar găsi că mierea lor, de pînă
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acuma, ie de rău gust, ie pentru stomacuri şi minţi
stricate şi ar renunţa să fie albină; ar voi să devină
om; să’şi fixeze, după temperament, locul lor şi să
declare: scriem pentru cutare clasă şi nu pentru alta.
Cui nu-i plac sentimentele noastre să nu’mi deschidă
cartea. Am şti că avem de a face cu un om („Artiştii
muşte” de Rion, Evenimentul Literar din 14
Februarie)” (Curat Ecce homo!)

Alecsandri este pentru zisul Rion calul preferat
de bătaie, defăimările ziarului sunt desfiinţate de
Vlahuţă cu argumente tot din opera bardului, la care,
mai mult ca sigur atacatorul a rămas cu totul
refractar. Le declară ritos: „Nu, nu vă pot urma pe
calea aceasta, oricît m’aţi ameninţa cu insultele şi ura
voastră distrugătoare. 

Cum, Domnule, zic socialiştii, D-ta nu ne dai voe
să cerem artei ce ne place nouă? Nu suntem noi liberi
să spunem ce fel de artist ne trebue? – Ba da,
Domnilor socialişti, sunteţi foarte liberi,... de cît
această libertate nu prea vă ţine de cald, şi vă poate
duce, cu vremea, la ipohondrie. Dovadă e că, de  cît-
va timp, aţi devenit nervoşi, violenţi, agresivi; şi asta
nu’i de loc frumos. Ne vede lumea! ”

La atacurile constante, vehemente şi necinstite
ale socialiştilor publicistul este obligat să răspundă,
pe surprinzător de multe pagini, păstrînd tonul de
civilitate şi corectitudine, care l-a urmat totdeauna.
Era de neiertat faptul că a deschis ochii şi a văzut
adevărul, pe care îl şi argumentează, privind
tendinţele socialiştilor.

Supărarea socialiştilor este un destul de întins
articol de răspuns la atacurile sub centură ale
onorabililor.

„Niciodată nu mi-aş fi închipuit, se exprimă cu
uimire Vlahuţă, că reformatorii lumii sunt aşa de
irascibili. M’aşteptam ca aceşti apostoli ai omenirei,
cari propovăduesc pacea şi înfrăţirea obştească, să
fie mai îngăduitori, mai blînzi cu bieţii necredincioşi. 

Eu sunt un rătăcit, eu nu cred într’o artă care nu
vede în om de cît stomahul, care n’are altă ţintă de cît
să îndîrjască, să aţîţe la ură şi la răzbunare, să facă
„proces de clasă” cu ori-ce preţ şi apropo de ori-
ce...”.

Spre exemplificarea realităţii că socialiştii noştri
nu văd în artă decît o armă de luptă citează o mostră
de literatură în Munca din 19 aprilie 1894, una de
care proletcultiştii din anii comunismului ar fi
considerat-o paradigmatică în mînia lor partinică.

Dă şi un răspuns de bun simţ la atacurile lor

încărcate de mînie proletară: „Ca să mă convingeţi
însă că D-voastră veţi regenera arta e cam greu. Uite,
cu toată bunăvoinţa, nu vă pot lua în serios aerele de
reformatori pe cari, cu atîta dezinvoltură, vi le luaţi
faţă cu noi burgheji simpli şi retrograzi. Mă uit în
toate părţile, v’ascult frumoasele teorii, dar nu văd
arta socialistă. Şi nu’nţeleg de ce v’aţi năpustit cu-
atîta furie asupra mea, căci eu v’am spus destul de
cuviincios lucrul acesta. V’aţi dat însă D-voastră
seama de amabilitatea cu care mi-aţi răspuns?... E o
lună de cînd stau şi v’ascult. 

Mi-aţi răspuns că sunt nebun. V’ar plăcea oare să
fie adevărat? Eu nu fac paradă de generozitate, dar
vă mărturisesc sincer că n‘aşi dori nici celui mai
înverşunat duşman al meu să i se’ntîmple o
asemenea nenorocire. Mulţumesc lui Dumnezeu,
pînă acum nu vă pot satisface această nobilă şi...
delicată dorinţă!”.

Îngăduitor, dar şi consecvent în a-şi urma
îndemnurile dintotdeuna ale inimii, încearcă o
juxtapunere lămuritoare pentru oricine nu-i orbit
ideologic: „Dar care vă e arta? striga mai dăună-zi
marele regenerator. Eată o întrebare pe care-aş
putea-o întoarce, drept ori-ce răspuns, Domnilor cu
arta socialistă. Ţin însă să dau adversarilor mei o
esplicare: nu mi-am schimbat nimic din sentimentele
şi credinţile mele din trecut. Şi astă-zi mi-e milă de
cei asupriţi, şi astă-zi cred într’o lume viitoare mai
bună. Dar lumea nouă, pe care-o visez eu, n’are de a
face cu aceea pe care ne-o pregătesc şi ne-o arată
socialiştii. În Munca ilustrată de la Paşti e o gravură
foarte eloquentă. 

Pe planul întîi ni se reprezintă un tablou fioros:
un grup de ţărani pe cari soldaţii îi iau la ochi şi’i
împuşcă. Eată lumea de azi, ne spun socialiştii. E
foarte urîtă, răspundem noi, şi să ne silim din toate
puterile ca s’o îndreptăm, să facem ca oamenii
aceştia să se iubească, iar nu să se ucidă între ei. 

Pe planul al doilea ni se reprezintă lumea de
mîine, idealul socialiştilor: un grup de ţărani, de astă
dată veseli, fericiţi... dar ce vedem în mijlocul
tabloului? Un proletar care, triumfător, îşi apasă
piciorul pe beregata unui burghez; un om torturînd
pe un alt om: eată lumea de mîine ne spun, încîntaţi,
socialiştii. Vă foarte mulţumim, le răspundem noi. 

Aceasta este pacea, iubirea şi dreptatea pe care-o
propovăduiţi? Acesta vi’i idealul, în serviciul căruia
cereţi poetului să’şi pue tot focul, toate gîndurile,
toate bătăile inimii lui? Dar nu vedeţi că amîndouă
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tablourile, din gravura pe care ne-o înfăţişaţi, sunt
deopotrivă de barbare şi de îngrozitoare?” 

La finalul acestei parabole întreabă pe vechiul
său prieten: Unde duci corabia, D-nule Gherea?

10 Mai (De la fereastra mea) este un reportaj
despre desfăşurarea evenimentului dedicat regelui,
10 mai fiind la acea vreme ziua naţională. De la orele
8, tacticos îşi ia locul la fereastră, sub coate cu un
covor şi urmăreşte gardiştii, steagul, toţi şi toate ude
sub ploaia care nu conteneşte, stare meteorologică ce
oferea un aer jalnic evenimentului. Din jumătate şi
din sfert de oră apar noutăţi sub privirea atentă a
jurnalistului. Nici regele nu scapă condeiului acid al
lui Vlahuţă: „10. Trec spre tribune... cei cari au
bilete. Pentru unii, jobenul şi oare-cari ifose ţin loc
de bilet. Mi se pare că vine regele: văd mişcare în
armată, şi caii sunt foarte emoţionaţi”.

Şi se continuă în aceeaşi manieră de ironie
subţire, pentru ca-n final să-l citeze aproximativ pe
Goncourt: „Un guvern s’ar putea menţinea vecinic,
cu condiţiune de a da publicului cîte un proces
scandalos pe fie-care lună, şi cîte o paradă, cu
luminăţie seara, din trei în trei zile...”.

Mascarada socialiştilor narează poate una dintre
primele şi ruşinoasele manifestări de grobianism,
trivialitate şi bădărănie la care s-au pretat pegra aşa-
zişilor reformişti, care cu adevărat s-a dezlănţuit cu
toată violenţa şi încărcătura criminală după 23
august 1944. Se merită citat in extenso: „La serbările
presei în Cişmegiu, era un chioşc unde se vindea
suplimentul ilustrat al revistei Vieaţa. Duminică
seara, stăteam la chioşc cu soţiile şi cu copiii noştri.
Venise şi d-na Delavrancea cu copiii. Serbarea se
începu tîrziu, căci mai toată ziua ploase. Pe la 10 ore
ne pomenim cu un bilet de la un amic al nostru: ne
înştiinţa că o bandă de socialişti sub comanda lui
Toni au intrat în grădină şi vin furioşi spre chioşcul
nostru, hotărîţi să ne atace. Imediat ne-am trimes
copiii acasă, ş’am închis chioşcul. Soţiile noastre ne
întrebau îngrijate: ce s’a întîmplat. Le-am spus să fie
liniştite, să nu se sperie de nimic... Banda socialistă
ne încunjurase: erau vr’o cinci-zeci de inşi – cercul
studiilor sociale!. 

Se auziau ameninţări, strigăte injurioase, rostite
de nenorociţi cari’şi ascundeau faţa în dosul
celorlalţi, ca să nu’i vedem. Am dat braţul soţiilor
noastre şi doamnei Delavrancea şi, înconjuraţi de
ceata socialistă, care ne izola de public, am mers ast-
fel pîn’la poartă, hotărîţi să suportăm cu linişte

trivialităţile şi insultele pe cari ni le aruncau, din ce
în ce mai îndîrjiţi, din ce în ce mai neruşinaţi,
superbii pregătitori ai lumei viitoare. Nu pot să
reproduc aci grobieniile pe cari ni le-au strigat, nouă
şi nevestelor noastre, în tot parcursul ce l’am făcut
pînă la eşire. În poartă am oprit o birjă. Doamnele
s’au dus acasă. Nevasta mea plîngea. Eu şi doctorul
Urechia ne-am întors în grădină, decişi să ne ţinem
liniştiţi şi să vedem cum are să se sfîrşească această
nedemnă mascaradă a domnilor socialişti.

Un moment ne-am oprit. Banda se îndesa în noi,
o duhoare de usturoiu impesta aerul. Comandantul
era livid şi tremura. Doctorul Urechia îl privi ţintă în
faţă şi’i spuse tare şi desluşit ca s’audă toată band:
Eşti o canalie. 

În momentul acesta sosi Delavrancea. Cîţi-va
socialişti, cari’şi ascundeau faţa, începură să’i spue
obrăznicii. Cine vrea să mă insulte, zise
Delavrancea, să vie aci să’l văd şi eu... să nu fie laş.
Se făcu tăcere. Dacă începeţi discuţia nu mai
garantez bîlbîi palidul erou. Cu d-ta nu discut şi
Delavrancea îi întoarse spatele dispreţuitor. Am
plecat tustrei; ceata socialistă se ţinea după noi şi ne
insulta. Aproape o jumătate de ceas ne-am plimbat
prin grădină urmăriţi de această bandă de măscărici.
De la un timp băgăm de seamă că strigătele au
încetat. Ce se întîmplase? Studenţii cari erau în
grădină, aflînd de această mişelie, se strînseseră în
jurul nostru. Bravii socialişti dispăruseră ca prin
farmec. Oameni străini veniau să ne întrebe ce a fost.
Toată lumea era indignată. Am mulţumit studenţilor
pentru atingătoarea simpatie ce ne-au arătat’o, şi ne-
am dus acasă. A doua-zi, pe cînd toate ziarele din
capitală reprobau necuviincioasa purtare a
socialiştilor noştri, Adevărul singur publica sub titlul
Scandalele din Cişmegiu un articol plin de injurii la
adresa noastră şi a soţiilor noastre. Cu un cinism ne
mai pomenit în presa noastră, autorul acelui articol,
care era însuşi conducătorul mascaradei din ajun,
denatura faptele într’un mod revoltător şi, ca să’şi
acopere infamia din Cişmegiu, nu se sfia de a comite
o nouă infamie şi mai degradatoare. Am rămas
înmărmuriţi în ce hal de decădere morală trebue să
fie cine-va, ca să poată minţi aşa propriei lui
conştiinţi!”.

Cel care-i conducea era prim redactor la
Adevărul, unde Beldiman, directorul foii, face un
pustiu de bine şi refuză replica pe motiv (o nouă
minciună!) că Vlahuţă şi D-rul Urechia au aţîţat pe
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studenţi în contra d-sale.
La o astfel de ispravă tristă, dar nu lipsită de

înţelesuri, putem spune alături de publicist: „Ori ce
comentarii sunt de prisos. Aceasta’i lumea viitoare a
socialiştilor noştri!”.

Concluzia este premonitorie.
Avem şi două scrisori deschise adresate D-lui

Gherea şi publicate, probabil, în foaia pe care o
diriguia poetul, Vieaţa. Îi reproşează lui Gherea toate
atacurile mîrşave la adresa lui şi a d-rului Urechia –
ultimului îi este tîrîtă în noroi inclusiv mama,
decedată cu mult timp în urmă (să recunoaştem de o
astfel de manieră de a „polemiza” nu ducem lipsă
nici în prezent – atacurile publice la adresa mea stau
mărturie), atacuri la care este martor şi, se pare,
incitator: „Ceea ce ştiu e că D-ta ai tăcut şi de astă
dată. 

Alta. Evenimentul literar mă iscălesce sub o
coloană de versuri stupide, pe cari spune că i le-am
trimes eu – şi, pentru ca să înşele pe cumpărători, mă
afişează pe sumar în rîndul colaboratorilor săi. – Un
procedeu iscusit, o recunosc, dar cam... ovreesc,
inaugurat iarăşi de socialişti. În legile burgheze
aceasta se chiamă escrocherie. 

Şi D-ta colaborezi la acea revistă!... 
Vezi, Domnule Gherea, eu nu mă plîng aci de

insultele ce ni s’au adus personal, prin cele trei
gazete ale d-voastră. – Recunosc că nici noi, în
Vieaţa, nu v’am cruţat slăbiciunile, ş’am ştiut să
relevăm ridiculul pe care ni’l înfăţişează preţioşii D-
voastră apostoli, atît de umanitari în teorie, şi atît de
barbari în fapte”.

Vlahuţă şi aici, în această conjunctură,
precizează: „…M-am gîndit la prietenia francă şi
nemărginită pe care-am avut’o pentru D-ta, şi nu mi-
am putut ţinea o reflecţie, un regret duios al iubirei
mele maltratate, batjocorite: 

– O, dacă Gherea ar fi în ţară, de sigur că nu ni
s’ar fi întîmplat o asemenea mişelie...”.

Va fi cu atît mai uimit şi dezamăgit cînd află
adevărul: „Ş’am aflat – spre marea mea durere – că
D-ta, în toată vremea asta de certuri furtunoase, ai
fost în ţară, ş’ai făcut de mai multe ori drumul între
Ploeşti şi Bucureşti, ş’ai avut numeroase consfătuiri
intime cu prietenii Dumitale...

Nu ştiu ce’ţi fi pus la cale, dar ceea ce-am văzut,
şi ceea ce-am aflat în urmă, e odios, e înspăimîntător,
bunul şi iubitul meu amic de altă-dată!”.

Dezamăgiri ce se amplifică în a doua epistolă,

subliniind deosebirile de înţelegere asupra
cuvîntului prietenie, de către cei doi foşti amici:
Vlahuţă şi Gherea, pentru ultimul pare mai
importantă deviza: Jos patria, sus perciunii!

„În ceea ce ne priveşte pe noi personal, ţine să-l
atenţioneze poetul Iubirii, află Domnule Gherea că
manifestaţia spontanee pe care ne-aţi făcut’o în
Cişmigiu nu ne-a intimidat de loc. Din potrivă, ea ne
dove-deşte că Vieaţa – pretinsa revistă, cum ziceţi
D-voastră – a izbutit să vă exaspereze şi să vă ia
piuitul. Nici odată nu ne-am fi aşteptat la o izbîndă
ca aceasta! 

D-voastră, care aveţi la dispoziţie trei ziare, o
armată formidabilă de luptători devotaţi şi un
arsenal de înjurături, de cari noi nu ne putem folosi
(vezi Munca, Even. Lit. şi Adevărul), v’aţi simţit
totuşi atît de slabi, în cît aţi recurs, în disperare, la
argumente brutale, cari v’au compromis pentru
multă vreme în ochii oamenilor cinstiţi – sper că te
vei fi convins şi d-ta de acest adevăr. 

E rîndul nostru acum să vă privim liniştiţi şi să vă
întrebăm: unde-o să mai ajungeţi cu lupta, cu nobila
D-voastră luptă pentru salvarea omenirei? Căci dacă,
în faţa unei biete pretinse reviste ca Vieaţa, v’aţi
pierdut cumpătul întru atîta, în cît aţi sărit pe noi cu
ciomegile ca să ne... faceţi propagandă, ce-ar fi cînd
întreaga societate, pe care zilnic o batjocoriţi, v’ar
lua în serios şi v’ar cere socoteală de insultele pe cari
le aruncaţi şi de ura pe care, cu atîta stăruinţă, o
propagaţi în dorinţa de a ne face mai buni şi mai
fericiţi!” 

Sunt vituperaţii Barzii de zile mari: „Se ştie că la
sărbătorile suveranilor bucuria obştească se
manifestă nu numai prin steaguri, parăzi şi luminaţii,
ci şi printr’un bun stoc de discursuri şi poezii de
ocazie. 

Era, în această festivitate, pe cît am înţeles, un
îndoit prilej de bucurie naţională. Se serba augusta
nuntă de argint şi de demult dorita întoarcere în ţară
a reginei poete. Carmen Sylva, şi prin bunătatea ei,
şi prin talentul ei, şi, mai ales, prin suferinţile ei, este
o regină iubită. Ştiam de mai înainte că se vor scri
multe linguşiri sarbede şi desgustătoare, căci din
nefericire se găsesc în blagoslovita noastră ţară
multe spinări de gumilastică, mulţi milogi ahtiaţi
după cîte-o slujbuşoară sau după cîte-o cruciuliţă; –
dar n’aşi fi crezut nicio dată că în acest torent de
fraze, rimate şi nerimate, să nu se găsească o licărire
de bun simţ, dacă nu de talent. – Un rînd, un singur
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rînd care să exprime un sentiment sincer, o gîndire
cinstită”.

Nu sunt iertaţi, cu îndreptăţire, „poeţii” de curte,
neamul lor a fost în permanentă înmulţire, una chiar
copleşitoare în deceniile comuniste.

„Să ne dumirească” este titlul preluat din
publicaţia Munca, unde Gh. Rot. lucrător croitor
întreabă pe Vlahuţă: „… De ce mi-am schimbat
sentimentele, dragostea mea pentru muncitori, şi de
ce ne batem joc de cei asupriţi şi de apărătorii lor?”. 

Şi răspunsul este unul pe cît de cinstit pe atît de
franc: „Domnule Gh. Rot., acei cari insultă pe
martirul Lucaci, acei cari ne batjocoresc familiile şi
tot ce avem mai scump şi mai sfînt nu pot fi prietenii
noştri. Şi te rog să nu confunzi pe adevăraţii
muncitori şi pe cinstiţii lor apărători, pe cari în
totd’auna îi vom iubi şi-i vom stima, cu gălăgioşii
aceia făţarnici şi vicleni cari caută să’şi facă slavă şi
căpătuială din suferinţile voastre; aceştia vor deveni
din zi în zi mai odioşi şi mai ridiculi, iar muncitorii
şi socialiştii sinceri şi cinstiţi vor merge înainte. 

Noi ne-am ridicat în contra şarlatanilor şi mai
tîrziu te vei convinge şi D-ta că am făcut un serviciu
real cauzei şi luptei de care ne crezi atît de
înstrăinaţi”. 

Marin Făgureanu este un cuprinzător pamflet la
adresa celui care-i dă numele, poet pe care muza a
refuzat să-l viziteze şi care, vorba lui Vlahuţă,
trebuie să ştiţi că orice poet dispreţuit de public
sfîrşeşte prin a deveni critic. Deşi redactor şef la
Perciunul Literar (aluzia este evidentă la
Evenimentul literar), o foaie beletristică înfiinţată de
evreii naţionali din Iaşi. În ciuda străduinţelor sale
de a accede la glorie, numele lui n’a putut străbate
dincolo de bariera Iaşilor. Crede că a prins ocazia de
a-şi împlini visul, încercînd să intervină într-o
polemică dintre doi scriitori cunoscuţi, dar nu are
nici o reacţie din partea celor doi. Sunt narate cîteva
scene ce amintesc de Două laturi, nuvela lui
Caragiale, dar şi de Mantaua lui Gogol sau Dublul
lui Dostoievski. Nimic din toate încercările disperate
ale lui Făgureanu nu dau rezultate, nu depăşesc
răsunetul produs de Perciunul literar, răsunet ce nu
depăşeşte barieră menţionată: „Şi, pe cînd, la Iaşi,
bietul Făgureanu, constată naratorul, îşi smulgea de
necaz zulufii de păr roşcat cari’i atîrnau pe lîngă
urechi, ticăloşii de la Bucureşti făceau glume pe
socoteala lui. Ce oameni fără suflet!”.

Sunt trecute în revistă o parte Din vitejiile

sotiriste, toate vesele, dacă n-ar fi îngrozitor de
penibile, inclusiv ceremonia ultimă: „Da, pe noi ne-
a înmormîntat Perciunul Literar. De mult ce ne
iubia, a ţinut să ne procure şi această mulţumire
sufletească. Solemnitatea n’a lăsat nimic de dorit. Şi
spiritul cu care ne-au prohodit inteligenţii noştri
adversari a fost în adevăr jalnic, cum se şi cerea în
asemenea împrejurări. 

Nemulţumiţi cu gloria pe care tovarăşii lor au
repurtat-o în Cişmigiu, cînd cu faimoasele
argumente socialiste în susţinerea artei cu tendinţi,
inimoşii perciuni au căutat să’şi facă, şi cu acest
prilej, pînă şi din cruzimea lor un titlu de cinste şi de
vitejie sotir: în procesul verbal de deces au ţinut să
declare că n’am murit de moarte bună, ci ei ne-au
ucis, ei, teribilii redactori de la Perciunul Literar, în
complicitate, bine înţeles, cu genialii reformatori de
la Spanacul Tendenţios, Tonică Meţ & Armata! 

Două luni ne-au persecutat triumfători cu fel de
fel de amabilităţi, şi nu numai pe noi cei morţi, dar
şi pe inconsolabilele noastre familii”. 

Se întreabă, după acest spectacol macabru întins
pe tot sezonul estival: „Ce duh oare să iasă din
Perciunul literar? „O, usturoiu, usturoiu!”.

Propune şi o nuvelă didactică, Fondatorii, în care
ironizează intenţia înfiinţării unei gazete, Spanacul
viitorului, calculele de cîştig graţie abonamentelor,
etc. etc. Totul se termină, cum era de aşteptat, cu un
fiasco.

Pastelurile lui Alecsandri, conferinţă ţinută la
Iaşi de N. Volenti, şi despre care Vlahuţă precizează:
„Nu mai încape vorbă, împărtăşim din suflet
admiraţia conferenţiarului, el însuşi poet în vremile
glorioase ale Convorbirilor literare, pentru cele mai
gingaşe şi mai corecte poezii ale bardului de la
Mirceşti. 

Dar trebue să ştii şi D-ta, Domnule Volenti, că
astă-zi avem o critică social democrată, care nu se
prea uită cu ochi buni la aristocratul Alexandri, şi
dacă pe noi ne farmecă încă admirabilele pasteluri
ale poetului, pricina e c’am rămas tot la arta curată şi
sinceră, căreia nu’i atîrnă tendinţile, şi pe care clubul
Sotir de aici a pus-o de mult la index, ca nefiind o
armă de luptă în contra infamului burghej”. 

Pastelul despre Juna Rodică devine ţinta
domnilor împerciunaţi într-un limbaj cu nimic diferit
de cel practicat de propagandiştii realismului
socialist. Versul: Cu grîu de aur ei o presoară intră
sub raza nemiloasă a criticii clubului Sotir: „Atît
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găseşte poetul – pretinsul poet – să ne spună despre
grîu, că era de aur! Încolo nimic: nimic despre
nenorociţii cari au sămănat ş’au secerat acel grîu,
nimic despre hrana muncitorului şi preţul ridicul –
dacă n’ar fi jalnic – cu care se plăteşte ziua lui de
muncă, nimic despre rapacitatea arendaşilor, nimic
despre legea tocmelelor agricole. Nici un cuvînt
generos, nici măcar o aluzie la societatea viitoare, la
steagul roş, la lumea nouă! Ce dispreţ pentru bietul
ţăran, şi ce indolenţă de parazit zacaş şi sătul! Nu, pe
astfel de poeţi nu putem conta să ne servească la
propagarea ideilor noastre. – Nu, cu ast-fel de poezii
nu înjghebăm noi societatea viitoare! Şi criticul
sfîrşeşte printr’o solemnă invocaţie la un poet al
viitorului plin de principii şi de tendinţă”.

Citatul este edificator asupra mijloacelor critice
perciuniste, cu totul în refuzul esteticului. 

Nu este iertat, pe mai multe pagini, nici Anton
Bacalbaşa şi „spiritul critic”, prin care-i caută
pricini lui Hasdeu şi cu atît rămîne. Marele Hasdeu
nu se oboseşte a-l lua în seamă. La fel de pline de
răsunet sunt şi alte iniţiative „critice”.

Vlahuţă, la finalul primului său volum de
publicistică, Un an de luptă, propune, în loc de
concluzie, O privire generală…: „Iată un an de cînd
socialiştii noştri şi-au luat hotărîrea de a ne dovedi
că, în materie de insulte, de calomnii şi de scandale,
ei sunt un partid bine organizat. Şi în adevăr au
reuşit să ne convingă că, pe acest teren, au şi curaj, şi
disciplină, şi spirit de solidaritate. 

A fost de-ajuns să scriu în Vieaţa că nu
împărtăşesc vederile acelor cari propagă arta cu
zgardă şi cu ştampilă-sotir... şi de-odată m’am
pomenit ca într’un viespar. Toţi Şărcălenii, toţi
Witzlingii, toţi Vrajii şi Răsvrajii s’au năpustit
asupra mea cu o ură, cu o sete de a mă distruge care,
trebue s’o spunem, e departe de a ne da o idee
atrăgătoare despre bunătăţile şi fericirile viitoarei
lumi socialiste. Mi-am însemnat într’un caet, zi cu
zi, toate atacurile, toate răutăţile, toate insinuările pe
cari le-au scris pe socoteala mea oamenii aceştia. E
un dosar îngrozitor. Şi creşte, creşte mereu. Îl
răsfoesc adesea: sunt pagini de-o monumentală
perversitate, sunt unele articule de-o răutate
delirantă, cari mă fac să cuget cu milă, ca la nişte
oameni în adevăr bolnavi, la autorii lor. Bieţii
socialişti, cît au trebuit să sufere ei, pentru ca – ştiind
foarte bine că nu’i adevărat – să spună că eu fac

literatură pentru parale, că sunt un linguşitor, şi că
am preferat pentru hrană zilnică să bat pragurile
puternicilor lumei cerşind mai bine o slujbuşoară...
(Evenimentul literar de la 27 Iunie 1894). Şi’n ce
penibilă încurcătură i-aş pune pe D-nii socialişti dacă
le-aş cere să’mi citeze un singur fapt din vieaţa mea
în sprijinul acestei triviale şi sfruntate calomnii, pe
care mereu mi-au repetat-o în ziarele lor, şi la care
nici odată n’am răspuns!”.

În faţa acestui nenorocit sistem de propagandă
mincinos, şi atunci bine articulat şi sigur la fel de
stipendiat, poetului nu-i rămîne decît să se întrebe,
nu fără întristare: „Unde ni’s sămănătorii
generoaselor cuvinte? Şi am adăuga, citîndu-l: Unde
ni-s visătorii?

Primul volum de publicistică, Un an de luptă,
publicat la sfîrşitul lui 1894, este reeditat, pentru
prima oară, cu prilejul centenarului plecării în lumea
drepţilor a lui Alexandru Vlahuţă. Redarea marelui
public după mai bine de un secol a acestui volum
pune într-o lumină cu totul schimbată opera şi
atitudinea poetului la provocările timpului, provocări
care, se vede, nu sunt prea diferite de cele de astăzi,
fapt care reimpune actualitatea sa şi în calitate de
publicist în slujba adevărului.
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George MOTROC: Domnule Profesor Dan
Grădinaru, nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când
mă gândesc la luna martie simt că este luna în
care trebuie să îl sărbătorim sau în care, măcar
atunci, ar trebui să ne aducem aminte și să
aducem în discuţie mai mult decât în timpul
anului, mă refer la atenţia criticii literare și a
cititorilor, pe Ion Creangă! În acest ultim caz,
întâlnim aceeaşi problemă biografică a clasicilor:
se mai poate afla astăzi data exactă, pe baza unor
documente credibile, dar şi corect întocmite sau
rămâne suficientă propria mărturisire a lui
Creangă, care afirma că s-a născut pe 1 martie?

Dan GRĂDINARU: Stimate domnule George
Motroc, în legătură nu doar cu Creangă, dar la încă
doi mari scriitori de la finele secolului 19, Caragiale
și Eminescu, există mărturisiri exprese și așa-zise
acte de naștere i.e. menționări în registre bisericești
suficiente (nu avem nevoie de mai multe; și dacă ar
apărea nu se schimbă nimic) într-un secol în care
actele de naștere (să le numim așa) emanau de la
preoții bisericilor, nededați cu rigoarea, care, atenție,
nici nu se cerea sub pedeapsa sancționării în caz de
inadvertențe. Să le luăm pe rând. La Creangă, în
„Fragment de autobiografie”, avem: ,,Sunt născut la
1 martie 1837...”, la Eminescu există într-un registru
cu membrii Junimii, completat la nr. 49 de mâna
poetului, aflat în plenitudinea forțelor intelectuale:
,,1849 – Decembrie – (Ignat) 20”, la Caragiale, cf.
datele furnizate de scriitor într-o scrisoare din 1908
adresată primului biograf, Horia Petra-Petrescu:
,,Ion Luca Caragiales Leben und Werke”, Leipzig
1911: ,,M-am născut în anul 1852, la 30 ian. (Trei
Ierarchi) st. v., dis de dimineață”.

În privința actelor de naștere întocmite de preoți,
Creangă are două, unul, descoperit de Gheorghe

Ungureanu, datat 10 iunie 1839, celălalt, descoperit
de Lucian Predescu, datat 4 februarie 1842,
Eminescu e trecut în ,,metrica” de la Uspenia: ,,15
ghenari, locul nașterii, Botoșani și s-a botezat la 21
ghenari 1850”, cu observația că 21 pica într-o
sâmbătă; la Caragiale în actul de botez scrie că s-a
născut pe 1 februarie. Cum să procedăm? Părerea
mea este că trebuie să respectăm voința celor trei
autori. Așadar, Caragiale s-a născut pe 30 ianuarie
stil vechi/ 11 februarie stil nou (nu cum scrie G.
Călinescu că s-a născut în 29 ianuarie stil vechi),
Eminescu s-a născut pe 20 decembrie stil nou 1849
(nu cum a întemeiat tradiția T. Maiorescu în
favoarea zilei de 15 ianuarie stil vechi 1850),
Creangă s-a născut pe 1 martie stil vechi/ 13 stil nou
1837 (nu cum apare în unele gazete, chiar de ținută,
10  iunie 1839). 

În cazul lui Creangă aș mai preciza că nu este
adevărat că scriitorul face declarații contradictorii,
dimpotrivă este extrem de scrupulos în a evidenția
ca moment al ivirii pe lume începutul de martie (am
avut în vedere, în cartea mea, toate declarațiile lui
Creangă și am dat acolo explicații), singura
problemă fiind aceea dacă s-a născut pe 1 sau 2 stil
vechi/ 13 respectiv 14 martie, stil nou. Înainte de a
deveni scriitor, Creangă creditează ziua de  2 martie,
iar după ce devine scriitor scrie 1 martie, cred, în
stilul său glumeț, datorită orgoliului cât cocoșul de
mare din ,,Punguța cu doi bani”. Dădea mai bine 1
decât 2, dacă la mijloc n-o fi altceva: i-o fi spus
Smaranda celui mai iubit fiu că s-a născut, poate că
nici ea nu mai știa cu precizie când, în noaptea dintre
1 și 2 și putem corela lucrul acesta cu faptul că Ion
Creangă a murit în noaptea dintre 31 decembrie
1889 și 1 ianuarie 1890.
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„NE GĂSIM 
ÎN PLIN MIT ION CREANGĂ”

Dialog cu istoricul literar DAN GRĂDINARU



În același context, aș mai adăuga și o altă
dilemă biografică, chiar dacă pare să fie una cu o
miză mult mai mică: Ion sau Ioan Creangă?

Într-adevăr, pe coperta volumelor postume,
tipărite imediat după dispariție, dar a căror publicare
era cunoscută scriitorului, citim Ioan Creangă, ceea
ce ne determină să admitem opțiunea scriitorului
pentru Ioan, însă G. Călinescu, căruia îi datorăm
fixarea pe 1 martie și ,,botezul” cu Ion, are dreptate.
Ioan vine în Vechiul Regat pe filieră grecească
(dincolo de munți vine pe filieră germană). De
oriunde ar veni, Ioan presupunea în secolul 19, cel
puțin, o ascendență socială și un nivel cultural mai
înalte, de asemenea nașterea la oraș, în timp ce Ion
este forma populară, neaoșă, ca să zic așa, așadar
mai apropiată de caracterul popular al creației
crengene.

Acest ,,Ion”,  care îl ,,coboară” pe Creangă în
comparație cu contemporanul Slavici, cu Ioan
Slavici, născut tot într-un sat, are și dezavantajul de
a ni-l face uneori, așa-zicând, mai  accesibil, Ioan
sună mai distant, mai semeț, mai ,,boierește”, pe Ion
îl batem pe umăr, e mai de jos, e de la țară, poate ne
și răstim la el, îi suntem superiori și cu asta ajungem
la ceea ce este cu disimulările lui, cu ,,masca”
scriitorului. La ,,Junimea”, Creangă își punea pe
obraz, între ,,boieri”, între cei superiori social și ca
avere, o ,,mască” de protecție, cea de ,,prost”, de
,,ghiorlan”, de ,,țăran”, pe care o resimțim,
familiarizându-ne cu viața scriitorului, citind cu
atenție amintirile lăsate de cei ce l-au cunoscut, ca
agresivă și iritantă de la un punct încolo, cum era la
1889, de exemplu, bojdeuca, dacă o punem față în
față, deci în contrast, printr-un exercițiu de
imaginație, cu casele locuite de majoritatea
junimiștilor. Bojdeuca e o răzbunare. Cu cât arăta
mai ,,hrentuiră”, mai lamentabilă, cu atât Creangă
trebuie să fi fost mai mândru de scrierile sale – un
paradox.

Să înțeleg că aici e unul dintre impulsurile
cărții dvs.?

Mai sunt și altele. Creangă avea ochii de culoare
albastru deschis și părul cum e firul de păr la blana
de oaie (ne informează cel mai bun memorialist al
său, Ioan S. Ionescu), semăna adică cu Goga și
Rebreanu, era un ,,albinos”, pe linia ascendenței
ardelenești, foarte probabil bistrițene, dar s-a impus

în conștiința publică ca un ins brunet, cu ochi negri.
Ce scrie Creangă? Niște ,,țărănii de-ale mele”, cum
o spune singur. Dar e vorba de ,,țărănii”? 

Vă propun să folosim drept principală sursă
critică pentru dialogul de astăzi cartea dvs.
dedicată marelui povestitor, rezultatul unei teze
de doctorat, care a fost publicată în anul 2002 la
All și republicată în 2013 cu patru capitole noi,
apreciată în momentul susținerii de exigenta
comisie, dar, mai ales, de dl. acad, Eugen Simion
drept ,,o teză în care se încearcă rediscutarea
dintr-un unghi critic nou a operei unui prozator
care n-a dus lipsă de interpreți în ultimele
decenii”. Pe scurt, ce înseamnă acest nou unghi
critic?

În monografie sunt 24 de capitole dispuse în
patru părți, cum patru părți au și ,,Amintirile” (nu
mi-am planificat această structură, așa a ieșit).
Abordarea mea este una de tip holistic, pe unele
capitole le-am scris dintr-o perspectivă sociologică,
altele sunt de analiză psihologică, ba chiar
psihanalitică (,,Ego”, ,,Cele trei cercuri ale copilului
teribil”, ,,Ciclul epic al mamei și ciclul epic al
tatălui”), în unele m-am relaxat, ca în capitolele
,,minimaliste” intitulate ,,Puzzle”, există demersuri
antropologice, poietice, tematiste, statistice ș.a.m.d.
M-am străduit să juxtapun un număr de focalizări
egal îndreptățite asupra operei, doar așa, din
reunirea acestora, am socotit că binomul om-operă
își etalează pregnanța. 

În ceea ce mă priveşte, aş identifica drept
principal centru de greutate al cărţii dvs. cele
două capitole despre ,,Disimulările lui
Creangă”... 

Creangă se ascunde, e o caracteristică a firii
profunde. Există la el o reală tendinţă de disimulare.
Artistul şi omul au ceva de ascuns, nu ,,mărturisesc”
totul şi atunci când o fac confesiunea nu atinge
esenţialul. Un capac de ,,pudoare” astupă o oală cu
supă ce dă în clocot. Pudoare sau altceva? Oricum,
atenţia ne e permanent deturnată de la aspectele
realmente importante spre cele secundare şi Creangă
cel adevărat scapă ca făina prin ochiurile sitei, deşi,
sau tocmai pentru că, la prima vedere, lucrurile apar
clare ca lumina zilei. Fiindcă el e, toată lumea o
ştie!, ,,ţăran”, ,,prost”, ,,bufon”, ,,sacul cu minciuni”,
cu ,,corozive” bune pentru ,,uliţa mare” sau ,,uliţa
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mică”. Să-i dăm cuvântul lui G. Ibrăileanu (ar putea
fi acuzat de rea-credinţă?): ,,Şi-n adevăr Creangă
este un ţăran foarte talentat care scrie o literatură
foarte personală, dar ca ţăran, ca un ţăran cultivat şi
atâta tot”. Să-l aducem ca martor pe Iorgu Iordan (tot
un ,,moldovean”): ,,Nu există pagină care să nu pună
un număr de probleme, nu există pasaj, oricât de
redus ca întindere, în faţa căruia să nu te întrebi prin
ce minune acest ţăran puţin cultivat a izbutit să
creeze, cu mijloacele cele mai simple, modele
strălucite nu numai de limbă, ci şi de măiestrie
artistică”. Ne găsim în plin mit Ion Creangă.

Tot legat de măști și de cât de mult pot
contribui la imaginea superficială pe care ne-am
format-o de-a lungul timpului despre Creangă, aș
da un citat, scris subliniat în cartea dvs., din Ioan
S. Ionescu: ,,În tot timpul de două luni cât a scris
el pe Arap-Alb, nu s-a îmbrăcat măcar o dată cu
hainele și nici nu a ieșit din casă [...] El şedea
îmbrăcat în cămeşoiul lui cel lung şi cu
ghighilicul pe cap şi scria necontenit povestea lui
Arap-Alb” (p. 50)  Arată acesta un alt fel de
Creangă  pentru care a trăi înseamnă uneori
doar a scrie?

Fără îndoială. ,,Primitivul”/ „humuleșteanul”
scria în felul lui Balzac și toți cei ce trec pragul
bojdeucii – și nu sunt puțin deloc puțini – nu-l
găsesc altfel decât scriind. Cine s-a uitat pe
manuscrisele lui a văzut că, departe de a scrie ,,de la
sine” (Maiorescu), Creangă își muncea pagina ca
Eminescu.

Dacă sunt cunoscute neînţelegerile dintre
Maiorescu şi Caragiale sau o perioadă de răcire a
relaţiilor dintre Eminescu şi Maiorescu, ce ne
puteți spune despre relația lui Creangă cu
Maiorescu?

Relația cu Maiorescu a însemnat două perioade,
una pe plus, cealaltă pe minus, cum am încercat să
demonstrez în capitolul privitor la relația dintre cei
doi. Începutul relației a fost extrem de pozitiv,
,,Creangă avea un adevărat cult pentru Maiorescu”,
cum ne asigură Th.D. Speranția, apoi Creangă s-a
îndepărtat. S-au păstrat șapte scrisori ale lui Creangă
adresate criticului, în primele șase prozatorul adoptă
o poziție umilă și solicită câte ceva, a șaptea e
inversul celorlalte în privința urbanității adresării.

Solicitantul cu fruntea la pământ a devenit un
interlocutor agresiv/ răzvrătit care vorbește la
persoana a doua singular. Ceea ce-l deranja pe
Maiorescu la Creangă sunt aspecte, acumulate în
timp, care țin de situația socială, de încăpățânarea
acestuia de a locui într-o bojdeucă declasantă,
improprie vizitelor personale (Creangă avea destui
bani din vânzarea manualelor școlare, era asociat la
o tipografia, avea un debit de tutun), de statutul de
învățător pus alături de licențiați în Franța și
Germania plus maniera de a se îmbrăca și a se
comporta spre bătrânețe în stil bufon: ciubote
scâlciate, haine largi, un toiag noduros cu care să se
apere de câini, replici stârnind hohote de râs dar și
nimicitoare. 

Ultima parte a ,,Amintirilor”, a patra, va fi citită
în cercul literar al lui N. Beldiceanu. Ca amănunt
până la un punct umoristic, amintesc că prozatorul
avea o duzină de pisici, pe care le dresa ca la circ,
spre uimirea vizitatorilor, între aceștia Smaranda
Posa, nimeni alta decât celebra Smărăndița. Unul
dintre cotoi se numea Titu, după critic, și putem
bănui că a fost bine cotonogit până a învățat ceea ce
dorea scriitorul, inclusiv o ordine strictă în ceea ce
privește căpătatul de mâncare din mâinile
stăpânului.

În mentalul colectiv există o întreagă
mitologie despre prietenia, o mare prietenie,
dintre povestitor și Eminescu...

Nu știu dacă a existat o așa de mare prietenie.
Eminescu nu-l tutuia pe Creangă. Îi legau Moldova
și două chestiuni la ordinea zilei, problema națională
și problema țărănească, într-un cuvânt problema
național-țărănească, căci altfel, politicește, doctrinar,
Creangă era pe față junimist, în suflet liberal, iar
Eminescu un conservator ireductibil.

Biografia scriitorului este la fel de fascinantă
ca portretele dedicate atâtor personaje, de la
Zaharia Gâtlan la Smărăndița și de la Oșlobanu
la părintele Duhu. Cât privește viața reală,
netransfigurată artistic, ați descoperit ceva în
legătură cu Ileana Grigoriu, soția povestitorului?

Ce să spun? Părintele Duhu e un fel de Socrate
autohton și Creangă Platon al său. Cât despre Ileana,
e un alt capitol misterios din viața lui Creangă. L-aș
apropia de unul similar din biografia lui Emil
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Gârleanu. Gârleanu era fiul unui militar, locotenent-
colonel, și al unei grecoaice pe nume Pulheria
Antipa. Tatăl lui Gârleanu e părăsit de soție pentru
un alt  militar, colonel, apoi biata femeie se
îmbolnăvește de plămâni și moare. Să se fi petrecut
lucrurile în mod similar cu soția lui Creangă, atrasă,
e susținerea povestitorului, de o față bisericească, un
călugăr, îmbolnăvindu-se apoi? Ftizia, boala
secolului, și probabilitatea ca Elena Creangă să fi
murit în felul acesta de timpuriu nu mi se pare o
forțare, un exces. De aici e și amintirea unui fost
elev al lui Creangă, care, atunci când clasa aduce
vorba de Ileana, Creangă devine brusc melancolic și
zice, gânditor și pătruns, că Ileana lui o fi ,,oale și
ulcele”.

În final mă gândisem să vă întreb cum aţi
organiza dvs. la nivel naţional ziua marelui
povestitor, dacă aţi primi o funcţie ministerială
importantă, dar, cred că, mai  interesant ar fi să
ne spuneţi cum vedeţi locul lui Creangă, dar şi al
lecturii în general, în această epocă
(post)postmodernă a internetului, cărţilor
digitale şi a globalizării, eventual sub forma unui
citat din cartea dvs., altfel spus şi o invitaţie la
relectura lui Creangă privit prin lupa critică a
istoricului literar Dan Grădinaru...

Am să vă decepționez, stimate domnule George
Motroc, dar vă rog să rămână între noi, când am să
vă spun că dacă aș fi ministru, ceea ce nu-mi doresc
în ruptul capului, n-aș putea să schimb mare lucru,
deci tot simpozioane, recitări, coșuri cu flori, tot
tacâmul. Festivismul, apariția pe scenă a fețelor
politice și, pe meleagul mioritic, bisericești, este și
va fi inevitabil, probabil, cât va exista pe lume
politica. Mi-ar plăcea, în schimb, dar nu ca ministru,
să produc în fața unui public eterogen o explicare a
,,Amintirilor”, cum a făcut actorul Roberto Benigni
cu ,,Divina commedie” a lui Dante, ținând cu
sufletul la gură toată Italia mai multe emisiuni tv. 

Creangă nu-i un subiect epuizat și fiecare
generație va găsi și de-aici înainte, sunt convins,
drumul spre inima scrisului acestui mare autor. Cât
privește un fragment din monografie, iată unul din
capitolul inaugural ,,Sat vs Oraș”: 

„Iaşul, cu Universitatea, cu viața politică, cu
bănci, telegraf (introdus de același domnitor Ghica),
librării, biblioteci, tipografii, hoteluri, trăsuri,
pensioane, cu băi publice, cu cosmopolitismul

firmelor, cu sediul Mitropoliei, cu Junimea, cu
Şcoala normală, vuind încă de viaţă după mutarea
capitalei la Bucureşti, Iaşul pe care scriitorul nu-l va
descrie, aşa cum s-a ferit să descrie latura socială
întunecată, este totuşi altceva decât cele două oraşe
mai mici amintite. Este Oraşul. Este Damascul,
‹‹strămoşul tuturor oraşelor››, lui Creangă.

Ca în cazul lui Saul, pe drumul evocat în partea
a patra a Amintirilor, de la Humuleşti la Iaşi, se
declanșează, deocamdată numai la nivelul unei
modificări de locaţii, declicul, începutul
metamorfozei scriitorului, schimbare care se va
produce încetul cu încetul, convertirea la religia
scrisului, a artei şi literaturii, care – fără îndoială –
nu ar fi fost cu putință în Humuleşti.

Amintirile din copilărie împart, în porţiunea
finală, spaţiul narativ al itinerarului Humuleşti –
Socola (Iaşi) în două segmente ce se contrapun.
Prima parte încorporează segmentul Humuleşti –
Blăgeşti, partea a doua segmentul Blăgeşti „peste
Siret” – Iaşi. Primul segment este verticalizat
metaforic de „urieşii” munţi ai Neamţului, luminaţi
tot metaforic de stelele Humuleştiului, segmentul al
doilea este luminat de stelele Iaşului, ale oraşului
care nu mai seamănă cu Fălticeniul şi cu Tg. Neamţ,
de plopul Socolei, străjuind ca un felinar imens până
departe. În ambele segmente, pe drum, autorul îşi
atribuie câte o replică. În primul segment, replica
este ,,tristă”, negativă: ,,Ei, ei! măi Zaharie, zic eu,
coborându-ne la vale spre Paşcani, de-acum şi
munţii i-am pierdut din vedere, şi înstrăinarea
noastră este hotărâtă cine ştie pentru câtă vreme!” În
al doilea segment, replica este ,,veselă”, pozitivă,
tristeţea s-a risipit şi adolescentul îşi permite o ironie
la adresa căruţaşului, despre care autorul va scrie
peste ani, numai cu câteva pagini mai înainte, că el
împreună cu Zaharia se rușinau ,,ca şi de părinţii
noştri”: ,,Moş Luca, de te-a întreba cineva, de-acum
înainte, de ce trag caii aşa de greu, să spui că aduci
nişte drobi de sare de la Ocnă, şi las’ dacă nu te-a
crede fiecare!...”. 

Interviu realizat de George MOTROC
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„O boală învinsă e orice carte” sună versul lui
Blaga, apărut din memoria-mi la încheierea
lecturii cărţii Transparenţa, recent publicată de
Radu Vancu la „Humanitas”. Scriind despre, ştiu
că o voi traduce într-o aproximativ-înţelegătoare,
vagă „limbă a norilor”. Este proza fabulos de
bogată, migălos scrisă cu efort spiritual şi
profund marcată de ironia emergentă a unui, nu
uşor de descoperit, melancolic, contestatar vădit
al unei realităţi fără conţinut. Scriitorul avar cu
tot ce a adunat în „biblioteca interioară”,
ostentativ făcută vizibilă în cartea bătută „pe
tastatura laptopului, uzată şi abuzată de
fantasmele” sale, îl zămisleşte pe Vancu,
personajul care înţelege literatura „drept crimă
ultimă şi necesară, anihilînd corpurile şi făcîndu-
le transparente”. Astfel, scrisul mîntuie, goleşte
şi istoveşte fiinţa pînă la transparenţă luminoasă,
reflex al „corpului transparent al literaturii”, cum
va spune acest personaj al cărţii, un dublu al
autorului, purtîndu-i numele, nu şi prenumele.
Un dublu născut, întruchipat din „transparenţa
dureroasă” a celuilalt. Mărturie, în fond
auctorială, dacă nu unică, oricum foarte rară.
Excepţii sînt scriitorii care să fi mărturisit ceva
despre laboratorul psihologic, intim, al suferinţei
şi chinurilor creaţiei. Istorisind mereu la
persoana întîi, naratorul lasă puţin loc dialogului.
Îşi rezervă lui plăcerea şi dreptul la desfăşurarea
unor fraze lungi, epuizante, dar cu înţeles deplin,
într-o admirabilă bogăţie a vocabularului, amator
de combinaţii derivate, anglisme şi jocuri adesea
pline de poezie. Remarcabilă e şi o scurtă
discuţie şarjantă despre ce ar fi poezia ca „limbaj
al celor de dedesubt” şi nu o simplă înşirare de

cuvinte. Dealtfel, un studiu aparte, specializat, ar
merita coloratul registru stilistic al cărţii, ca şi
arta dilatării amintirilor, demonstrată în episodul
ceştii de cafea cumpărată de Mega. Şi, pe
deasupra, „imaginaţia laterală” subtil asociativă,
cultivată ironic sau nu, care supradimensionează
textul.

Citind albul, adică subtextul acestei cărţi, pe
care autorul, mereu în răspăr cu tiparele, evită să
o subintituleze roman, ni se conturează o
personalitate al cărei temperament, prin
atitudine, trăire şi sensibilitate, aparţine unei
specii aparte de saturnieni. E genul care,
instinctiv îşi caută vindecarea, ori remediul
singurătăţii, în lecturi asimilate şi tezaurizate în
scris, într-un registru stilistic labirintic, în fond.
Biblioteca a fost farmacia nedeclarată a
naratorului care imaginează trecerea Megăi prin
viaţa lui.

Paginile sînt, adesea, inundate de aluviuni
livreşti rezultate din, explicabile sau nu, nevoi de
evadare din poveste. Ele sînt stocate în text, spre
salvare, parcă într-un acces de disperare
vlăguitoare. E o stare apropiată de cea pe care
gînditorii vechi o numeau acedia, cu o
psihogeneză explicată în traume vechi, cum ar fi
trecuta viaţă de hamal invocată de narator în
termenii celui mai dur naturalism. Sînt atît de
numeroase şi referirile la porunca secretă,
imposibil de învins voliţional, de a scrie cartea ca
mijloc de purgare, încît nu pot fi neglijate. Este
un mod personalizat afectiv de a folosi tehnica
numită de teoreticieni: mise en abîme. Nu numai
prietenia laptopului îl mînă „să scrie povestea
asta care va trebui tradusă în limba norilor”, ori
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„paginile astea paranoice şi inutile de
amărăciune neagră”, ci o altă, nelămurită putere.
Este puterea invocată din dorinţa de a scrie un
„roman faustic”, sub influenţa lui Vancu, dublul
său, care încheiase deja un capitol din „romanul
lui faustic”. De aici dialogul lor pe teme oculte
despre Goethe, despre Paracelsus şi Wagner,
personajul din Faust, alchimistul creator, în
eprubetă, al homunculului, omul artificial cu
puteri demonice. În cele din urmă, un astfel de
roman e lăsat în proiect şi tratat autoironic, chiar
dacă mai persistă motivul magiei invocării, iar
Sibiul, cu tot cu legenda lui Hermann, este ornat
cu crama Auerbach’s Keller, existentă şi astăzi,
prin tradiţie, numai în Leipzig. Nolens volens,
pivniţa Auerbach din Faust devine în
Transparenţa „subpămînta” cîrciumă, botezată
cu un nume combinat între sacru şi terestru,
„Graalaj”. Aici se adună fanteziştii constituiţi în
„masoneria anti-suferinţă”, uniţi de credinţa în
puterile magice, inspiratoare, ale alcoolului şi nu
că ar fi avut o comună concepţie de viaţă, sau că
ar fi fost de aceeaşi esenţă spirituală.

Romanul lui Radu Vancu are drept exordiu,
un fel de laitmotiv al cărţii, un „moto
existenţial”, poezia „Ce frumoasă e moartea”,
semnificînd finitudinea, în momentul renunţării
la viaţă, a poetului său preferat, Mircea Ivănescu.
Dar ca să ajungă la aceeaşi împăcare,
povestitorul acestei voluminoase proze, greu de
învins cu lectura, trebuia să se nască şi nu
oricum. Incipitul vizează abrupt concepţia ce
explică adopţia titlului, printr-un decisiv dialog
al cuplului protagonist, povestitorul şi Mega,
iubita lui. Ca să fim introduşi în ficţiune, în
viteza ameţitoare a maşinii, cuprinşi de febra
unei licori psihedelice, ei decretează rapid că „nu
cred în realitatea lumii”, după cum „nici lumea
nu crede în realitatea lor”. Se poate citi în această
„irealitate a lumii”, ce se percepe cu precădere
noaptea, însemnînd o inadecvare, un declarat
metaforic refuz al realităţii, cea care a început cu
„halucinanţii, mizerabilii ani ’90” şi cu zîmbetul
lui Iliescu. Este „lumea butaforie” căreia
protagoniştii, în chip rebel, îi întorc spatele,

creându-şi o lume a lor. Se va vedea ce remedii
sînt chemate să-l facă pe narator să simtă cum
devine transparent, încercînd să-şi „construiască
un adevăr ca să poată supravieţui”. Transparenţa,
nu transluciditatea, este abstracţia reflexivă a
cărţii. Nu întîmplător se vorbeşte de transparenţa
ploii ori a economiei banilor lichefiaţi organizat
în afaceri financiare figurat catastrofale.
Înţelesul e mai complicat şi greu de pătruns în
toate ramificaţiile lui. Se alege, totuşi, un sens
din ironia conţinută în imaterialitatea lumii, idee
implicată ca avertisment în incipitul romanului.
Se poate citi mereu în subtext o ironie
interiorizată, care îl situează pe narator la o
anumită altitudine, separat de lumea exterioară şi
totuşi fiu al ei. „Eşti un om transparent într-o
realitate care nu există”, decretează Mega
adresîndu-i-se. Totul e numai literatură. În
replică, apare autodefinirea: „transparenţa mea e
o traducere nevrotică şi maniacală a luminii. Un
act de imaginaţie laterală a corpului” în momente
de groază sau de plăcere.

Nu e fără legătură şi „vînătoarea” de invizibili
cu care autorul recunoaşte că îşi „popula
paradisul interior”. E o altă variantă a jocului
ficţional de apropiere şi distanţare de ceilalţi.
Golul de realitate va fi, parcă răzbunător,
acoperit, pînă la saturaţie , cu multă, foarte multă
şi variată cultură acumulată. Livrescul, în
expresia autorului „imaginaţie laterală”,
„memorie mitomană”, este revărsat în pagină cu
„iactanţă histrionică”, ameninţînd, voit sau nu, să
acopere literarul amintirilor povestitorului trăite
cu Mega şi cu micul anturaj pestriţ de la Graalaj.
Parantezele laterale, fiecare în sine interesantă şi
instructivă ca provocare a gîndirii, sînt
împrăştiate cultural spre filosofie, literatură, arte
plastice, muzică, fizică, matematică, biologie,
cinematografie. Şi nu ştiu de le-am cuprins pe
toate, ca să nu mai amintesc şi de un index de
nume corespondente şi de titluri. Cititorul le
resimte ca suspendări ale fluenţei povestirii
amintirilor. Adevărul e că numai unele se
integrează clar în unitatea discursului general al
romanului. 
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Senzaţia de transparenţă a apărut odată cu
amintirea copilăriei, cu scena dramatic
sonorizată a naşterii celui care povesteşte, o
pseudohalucinaţie subiectiv semnificativă,
amplificată de o imaginaţie ce pare torturantă.
Este un fel de animism infantil de afirmare a
ego-ului. I se spune, îşi aminteşte naratorul, că la
naşterea sa a fost un cutremur catastrofic. Toate
obiectele „clincheteau”, oamenii dansau ca într-o
unire a contrariilor etnice, clădirile se năruiau.
Natura întreagă a fost „păcălită de muzica acelei
Bune Vestiri false”, dar Bună Vestire orgolios
autoironică. Brusc, fenomenul e asociat narativ
cu un mare cutremur trăit, împreună cu Mega, pe
o divin de frumoasă plajă grecească. Emoţia e
calmată cu ouzo, băutura specifică locului.

Din încrucişarea timpurilor narate se înţelege
că există un reper ordonator, „catastrofa”,
aşteptată de cititor, imprevizibilă fiind în
gravitatea ei de punct culminant cu deznodămînt
tragic, într-un fel. Se înţelege că tot ce se
povesteşte, ca amintire amplu detaliată, s-a
întîmplat înainte de catastrofă. În acest întins
spaţiu narativ se pot distinge cîteva puncte de
interes ce constituie „realitatea” cuplului de
studenţi literaţi, naratorul şi Mega, „doi îngeri în
vremuri demente”. Este realitatea nou creată, de
supravieţuire, în mare parte, dar nu total
desprinsă de irealitatea voită a lumii.
Transparenţa e un roman de memorii, de
reconstruire din amintire despre şi cu Mega,
amintiri ce trebuiau scrise în stil elegiac.
Reproduc textual ceea ce, în esenţă, ar fi
programul cărţii, formulat de autor cu motivare
schematic explicativă pentru sine, şi pentru
cititor, a ceea ce se stochează în memoria textului
scris, puţin înaintea „catastrofei”. Sînt aici „toate
amintirile mele, şi cele despre trecut şi cele
despre viitor, deopotrivă”. Totul pare să se
concentreze pe Mega, pe realitatea amintită a
corporalităţii ei şi a consumului cuplului într-un
„amor devastator”, autodistructiv, disperat. În
rezumat: „Corpul ei slăbuţ era muzica mea, era
tîrgul meu de vechituri, era bordelul meu, era
cimitirul meu”. Şi, ca să încheie: „Îi memorasem,

aşadar, Megăi fiecare moleculă a corpului, în aşa
fel încît s-o pot reconstitui după catastrofă – iar
paginile astea nu sînt altceva, ştiam asta de la
bun început, decît molecule ale corpului ei,
rearanjate în aşa fel încît, la o anumită trecere a
luminii prin ele, cristalele de cuvinte să se
încălzească, să se înmoaie, să se facă materie
organică fluidă şi hipnotică – şi să devină, literal
şi în toate sensurile, Mega”. Renaşte aici o
variantă a lui Pygmalion, autorul voind să dea
viaţă, cîndva, statuii iubitei, acum pierdută,
sculptată în cuvinte.

Întrucît în acest roman nu trebuie căutată
neapărat ordinea temporală clasică, sensul
textului reprodus mai sus, situat către sfîrşitul
povestirii, este anticipat, în primele zece pagini,
ca şi cum „catastrofa” s-ar fi produs. Omniscient,
autorul scrie, cu tristeţe nostalgică, la alt timp
verbal, anticipînd ceea ce va fi posibil la „a doua
venire”: „Acum, după ce catastrofa s-a produs,
după ce Mega nu mai are pentru mine decît
adevărul acestor pagini, care vor trebui traduse
cît mai repede în limba norilor, ştiu că adevărul
ei, ca şi adevărul lumii, ca şi adevărul literaturii,
e acela că nimic nu are nici un adevăr”. Însă,
pentru că sînt curată ficţiune, vrea autorul să
spună, „paginile astea mă mai ajută să
supravieţuiesc”, fireşte, ca scriitor. Acelaşi lucru
e întărit de fragmentul epistolar „Draga mea”,
către o dragoste dispărută din care n-a mai rămas
decît un obiect simbolic, „eşarfa albastră”. Cu
„nimic nu e ceea ce pare” începe scrisoarea.
Asemenea proiectului de „roman faustic”, totul
trebuie înţeles ca „autoironie şi umor”. Dar,
prevalentă e autoironia. Cît despre încărcătura de
cultură din domenii extrem de variate, ea ar
reclama mai degrabă un roman goethean, în
general, nu redus la faustic. De altfel, ar fi fost
interesant, dar n-ar fi fost deloc uşor să aduci,
adaptiv, mitul rebelului faustic la dimensiunea
zilelor noastre. În cheia ironiei trebuie înţeleasă,
în context, şi răsturnarea sensului clasic al
termenilor „atic” şi „asianic” sau beoţian,
evident contrastante, atunci cînd comite
alăturarea „aticismul lumpen” şi „asianismul
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fastuos”. Numeroasele capcane întinse lecturii
grăbite sînt tot atîtea riscuri pentru cititor.
Transparenţa nu e o carte pentru cititorul de rînd,
ci pentru un public ales, psihologic şi intelectual.

Dacă nu este uitată poezia „Ce frumoasă e
moartea”, luată ca moto, se descoperă proiecţia
ideii în predestinarea conţinută în numele
personajului, supraexcitantul erotizant
Megamorte, de care e îndrăgostit naratorul.
Supraîncărcarea sexuală e un capitol cultivat fie
pentru sfidarea morţii, fie din iubire pentru
frumuseţea ei. Pentru ca totul să pară viaţă trăită,
naratorul o iniţiază pe Mega în ceea ce este
Sibiul lui, „cea mai bună dintre lumile posibile”,
cu harta specifică, Cibinul, cartierele, clădirile,
pieţele, străzile şi Catedrala în care se va produce
catastrofa. Ca toată povestea creată de scriitor ca
sursă de lumină şi condiţie a supravieţuirii, pe
fondul lumii „atît de obiectiv urîtă cum era
România anilor ’90, Mega era tot atît de obiectiv
frumoasă”. Cu blugii ei Mustang, veritabili, prin
contrast cu lumea, ea „dădea senzaţia unui petic
luminos de pictură restaurată într-o biserică
sufocată de murdărie”. În preajma ei, naratorul,
student şi hamal în acelaşi timp, simţea că îl
restaurează şi pe el cineva. Termenii şi variantele
portretizării ei abundă. În rezumat spus, viaţa lor
se consumă cu discuţii pe teme de literatură şi
muzica generaţiei, mult sex şi întîlniri cu
interesanţi convivi la Graalajul etilic, „banca lor
de timp”. Atras de vodcă, remediu împotriva
transparenţei, povestitorul fără nume, gratulat de
Mega cu termenul argotic „tîmpiţel”, oferă un
întreg catalog al băuturilor alcoolice, o summa
ethilica, un fel de vademecum pentru scriitorii
metafizici. Începe cu ţuica şi sfîrşeşte cu
Whisky-ul. Pagini decorative de atotştiutor, ca
atîtea altele, repede contrazise de adevărul că
barul Karinei, Graalajul, cu „bolgiile lui
vegetale” „ a fost şi o masonerie livrescă, nu doar
una elilică”. Grupul întîlnirilor aducea acolo,
parcă întîmplător, două femei de moravuri
uşoare, un neamţ cu o carieră interesantă, un
patriot scoţian, un fost securist, un muncitor-
sudor amator de literatură. Şi, simbolic, al

şaptelea, distins „dintre toţi cavalerii Sfîntului
Graalaj” , prezent din cînd în cînd, era Vancu, un
„citaţionist cu memorie demonstrativă”, gata să
apară în „faţa tribunalului posterităţii”. El era
„mascota culturală a Graalajului, el dădea ştaiful
cultural al localului”. Aşadar, nu ca alteritate a
povestitorului, ci ca existenţă şi gîndire
complementare lui, în această societate
compozită,izolată de lume, apare, ca o excepţie,
personajul Vancu, universitar, sursă de cărţi,
conducătorul tezei de licenţă al Megăi şi prieten
cu poetul Mircea Ivănescu. Las la o parte
episodul teribil de dezgustător al suicidului, rău
mirositor al lui Vancu, ce-i drept protestatar, dar
gest inacceptabil de excesiv, nemeritat în
totalitate de instituţia vizată. Pagini întregi se pot
acoperi cu date amănunţite despre profilul şi
opiniile literare ale acestui personaj, cert
împărţite cu părerile şi chiar cu temperamentul
autorului, foarte darnic cu sine. Chiar dacă
plusează, scaldă totul într-o tonalitate umoristică.
Povestitorul şi Vancu se întregesc reciproc. Nu
lipseşte nimic din ceea ce este autorul. Ce sens
altul poate avea prezenţa acestui personaj, decît
autoconsiderarea şi critic autoironică şi
valorizantă a autorului. Ca poet, Vancu –
personajul „era arhetipul ideal al poetului de
provincie care se simte prea mare pentru un oraş
atît de mic. Părea că se întreabă mereu unde-i vor
amplasa statuia după moarte”. Portretul plin de
umor caricatural e o terapie inteligentă contra
înfumurării ce stă la pîndă. În orice dialog în
grup, Vancu „decreta academic”, lăsa fără
replică. Era crezut pentru că aşa a spus Vancu.
După cum cei din generaţia ’27 acceptau opiniile
lui Nae Ionescu, pentru că „aşa a spus Nae”
(scria într- o notă Mircea Vulcănescu). Mai mult
decît oriunde, autorul trădează transferul unei
părţi din ce erau credinţele sale în dublura sa
atunci cînd ajunge la o idee esenţială,
perseverent înnoită, prin care îşi completează
autoportretul prin celălalt, la modul serios.
Pasiunea pentru literatură îl împinge nu numai
spre obiectul ei,dar îl transformă în creator de
literatură, o formă de „suicid literar artistic”, ca
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şi „explozia strălucitoare a centurii ucigaşe”.
Bogată în asociaţii plastic-expresive, pagina 227
defineşte „curiozitatea morbidă şi teroristă a
oricărui îndrăgostit de literatură”. „Misogin cum
era”, Vancu se consola la gîndul că Mega nu-l
lasă să fie singurul care vede în literatură „un act
terorist”. Discuţia intră în psihologia pasiunii, a
obsesiei. Cel mai spiritual moment mi s-a părut
caracterizarea, în oglindă autoironică, pe care
autorul o croieşte ca a fi a lui Vancu, cel care
suferea de „ţicneală jungiană”, „îndrăgostit de
propriul scris şi de propriul destin”. Restul
detaliilor, nelipsite de umor în descrierea
fizicului, spuselor şi gestualităţii personajului,
care avea ultimul cuvînt, sînt un original mod al
lui Radu Vancu autorul romanului de a-şi lua în
deriziune propria posibilă fatuitate . Este felul lui
de a spune: cartea mea sînt eu.

Transparenţa e o carte ce trebuie citită cu
skepsis , mai ales pe paginile cu speculaţii
ştiinţifice, cum de exemplu „nanocristalele
guanine”, corpusculi constitutivi din ţesuturile
animale, ca ale cameleonului, dar şi în derma
umană a povestitorului, în anumite împrejurări.
Sînt patru pagini, şi mai bine, în care se întoarce
pe toate feţele subiectul eredităţii. Poate fi şi
internetul sursa vinovată. Într-o clasă specială
pot fi situate parantezele de grotesc şi urît
halucinant, cum e cel absolut sîngeros al
suicidului şobolanilor, sau scena maltratării
pruncilor din „Biblia ilustrată” citită în copilărie.
Excesul de urît e o vindecare de urît, dar nu
pentru cititor.

În fine, din arhitectura complicată, amestec
de adevăr şi fabulaţie a romanului, nu lipseşte
politicul, şi ironic inversată formula – în
„political incorrectness”, pentru că aceasta este
realitatea istorisită, valabilă aici şi acum. Este
numit politicianul comunist, „Omul care
transforma lumea într-un lagăr de concentrare –
şi zîmbea”. Este incriminat, fără înconjur aluziv,
acest personaj care „reciclase adstratul
comunismului, adusese minerii să căsăpească
gravide şi studenţi”. Mai rămînea să spună că
altă serie de reciclaţi joacă încă pe scena

„României muribunde” de după catastrofă.
Centrul răului este şi securistul, tatăl Megăi,
cauza catastrofei finale. Nimic mai puţin fictiv
decît regimul privilegiat material, dat ca răsplată
unei părţi din Securitatea românească după ’90.
Vizează tot ce sîntem astăzi această satiră, avînd
ca subiect o imensă înşelătorie financiară,
figurată în dărîmarea unei catedrale în timp ce
fostul căpitan de securitate predica isteric
lăudînd afacerea Caritas. Mor sub dărîmături toţi
potentaţii zilei şi „cavalerii” de la Graalaj,
înmănuncheaţi acolo pedepsitor, în frunte cu „el
capitan”. Povestitorul, martor la spectacolul
apocaliptic, devine invizibil şi e salvat, dar e
rănită de moarte Mega. De la pagina 374, pînă la
sfîrşitul cărţii, textul trebuie citit direct ca să
apreciezi valoarea încifrării, într-un singur
eveniment, a fenomenului cu reverberaţii spre
noi, cum nu mai citeşti în nici o proză actuală.
Acesta e, în fond, apogeul discursului romanului
şi nu dispariţia Megăi care era recunoscută a fi
unul şi acelaşi creier, unul şi acelaşi corp cu al
partenerului, naratorul. Parcă luînd locul
autorului, personajul Vancu are ultimul cuvînt
atunci cînd cotează şi ficţiunea cuplului: „N-am
cunoscut niciodată pe cineva mai transparent ca
voi... îngeri transparenţi pentru un Mileniu
transparent”. „Doi îngeri pentru un mileniu
dement”, nuanţează autorul completîndu-l. Cînd
îşi încheie „turnul de cuvinte”, un Babel literar
(nu atît multilingv, cît multicultural, poate şarjant
enciclopedic), Radu Vancu caută să pună sigiliul
potrivit pentru final şi îl găseşte în cea de A Doua
Venire. Presupun că a avut în minte, poate, ideea
de regenerare, sau poate Judecata de Apoi cînd se
cerne binele de rău, venire care nu sperie decît pe
cei de bună credinţă, nu şi pe reciclaţii malefici
socialmente. Cîştigurile lecturii înţelesurilor
subiective ale unui pasionat de literatură, parcă
voind să se vindece de ea, n-au fost puţine. La o
a doua lectură ele ar putea fi mai multe.
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*
Oglinda nu e, cum crede un autor al nostru, o

expresie a vizualului exclusivist ori a disoluţiei în
clipă, ci un simbol al unei răscruci între efemer şi
peren, între contingent şi absolut. Al deschiderii
unor orizonturi ale identităţii printr-însa stabilite.
Nu vorbim oare de oglindirea unei epoci, a unui
mediu într-o creaţie, ca şi despre oglindirea într-
însa a fiinţei creatorului? Inclusiv în perspectivă
mistică. Conform lui Plotin, fiinţa posedă o
imagine menită a primi influenţa modelului său,
aidoma unei oglinzi; inima omenească e oglindă
reflectîndu-L pe Dumnezeu, afirmă şi Angelus
Silesius. Oglinda: un triumf al suprasenzorialului,
al izbăvirii fiinţei corporale prin spirit. 

*
„A fi tratat cu ingratitudine: unul din felurile –

şi nu cel mai neînsemnat – de-a semăna cu
Dumnezeu” (Monseniorul Ghika).

* 
Există se pare simetrii divin-telurice. De pildă

între elevaţia mistică şi intensitatea erosului
(referindu-se la actul sexual, Blaga mi-a vorbit
despre o „puritate păgînă”).

* 
Dintr-un film: „puterea contează doar în clipa

în care ia sfîrşit”.
* 

Homa: pasăre mitică prezentă în literatura
persană, dispensatoare de noroc şi glorie. Planînd
în înălţimile celeste, îi dăruieşte cu virtuţi pe cei pe
care îi protejează cu aripile sale. Opusă corbului,
simbol al cupidităţii, ca şi bufniţei, asociată
blestemului şi nenorocirii.

*
Nu poţi iubi lucrurile mari fără a le iubi pe cele

mici. Test sufletesc. 

* 
Normalul poate fi insidios. Cu cît îi percepi mai

distinct pulsul, cu atît se întîmplă să te îndemne
mai tentant către o extravaganţă dinafara sferei
sale. 

* 
„Ce se va mai întîmpla? Ce ne rezervă viitorul?

Nu ştiu, nu pot prevedea nimic. Cînd păianjenul se
lansează în gol din punctul fix în care se afla,
suportînd efectele acţiunii sale, el nu are în faţă
altceva decît golul, pe care nu se poate sprijini, nu
se poate aşeza. Acesta este şi cazul meu: am în faţă
un spaţiu vid, dar pe mine mă împinge înainte un
efect care-mi stă în spate. De unde se vede că viaţa
e făcută de-a-ndărătelea şi de aceea e teribilă, de
nesuportat” (Kierkegaard).

* 
Flacăra unei lumînări care arde poate atinge o

temperatură mai mare de 1000 grade Celsius. 
* 

Cît de greu de mărturisit semenilor, cît de greu
de mărturisit chiar ţie însuţi, simţămîntul de orfan
nativ ce te încearcă uneori. Ţi-ai iubit desigur
părinţii, dar aceştia par a aparţine unei perioade
dinaintea naşterii tale, de natură edenică. E o
solitudine de fond, dureroasă dar şi straniu
consolatoare, o pavăză, poate unica de nădejde
împotriva solitudinii de toate zilele. Pe cînd ultima
este o suprafaţă rugoasă care te limitează
irevocabil, cea dintîi e fertil proteguitoare, aidoma
unui cer al fiinţei pe care se poate desluşi zenitul
iubirii.

* 
„Adevărul nu e obiectiv, ci trans-subiectiv” (N.

Berdiaev). 
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* 
Bunacredinţă primară a uimirii, riscul etic al

reflecţiei. 
* 

„După 2000 de ani de la exilarea poetului
roman Ovidiu pe coasta Mării Negre,
municipalitatea din capitala Italiei a luat decizia să
revoce ordinul de exil. Faimosul poet a fost exilat,
la ordinul împăratului Augustus, în anul 8 după
Cristos, în portul Tomis. El a murit pe teritoriul
actual al României, numeroasele sale solicitări de
a revedea ţara natală fiind ignorate. Motivul
exilării este unul dintre cele mai mari mistere ale
literaturii antice, însă unii istorici susţin că ar fi
vorba despre un adulter cu o nepoată a împăratului
Augustus, la rîndul ei izgonită în aceeaşi perioadă.
[…] Nu este prima oară cînd autorităţile din Italia
iau o astfel de decizie: în 2008, Primăria Florenţa
a realizat un demers identic în cazul poetului Dante
Alighieri, exilat în secolul al XIV-lea” (Historia,
2018). 

*
În genere fragmentul sugerează întregul, dar de

la o vreme poate dobîndi o proprie semnificaţie,
aidoma petalei unei flori ori a unei frunze căzute,
aşadar a unei delicate diviziuni ce se răzleţeşte,
cum o paradoxală demonie ingenuă. 

* 
Tinereţea e îndeobşte o neîmplinire, dar de cîte

ori neîmplinirea nu se lasă cu un gen de tinereţe
prelungită? Am cunoscut rataţi radioşi, care, după
decenii de insuccese, păstrau elanul bovaric al
începutului. 

*
Strugurii sunt dăunători pentru cîini întrucît le

afectează puternic rinichii. 

* 
„Omul poate sfida moartea, dar nu propria sa

imagine. Aşa trebuie să ne explicăm faptul că
ucigaşul dus la eşafod îşi mai afirmă încă
nevinovăţia – aici el nu mai vrea să-şi salveze
capul. Este un fapt dintre cele care atestă un
instinct transcendental” (Ernst Jünger).

*
Insinuată lent, picătură cu picătură, slăbiciunea

fizică a vîrstei înaintate poate produce un soi de
puritate tardivă, nostalgică, precum la despărţirea
de o fiinţă familiară, care în acest caz eşti tu însuţi. 

*
„Nimic mai instructiv, în ceea ce priveşte

relativitatea gloriei omeneşti, decît listele de
noutăţi de pe spatele cărţilor tipărite acum treizeci
sau patruzeci de ani. Nici un nume nu mai pluteşte
pe lacul acesta de uitare, nici un titlu. Şi totuşi unii
dintre scriitorii aceia erau foarte convinşi că şi-au
atins ţinta. Nu vorbesc de Anatole France care are
cheiul lui. (Şi cine ar fi îndrăznit să pună la
îndoială gloria lui eternă, în 1912? Părea tot atît de
solidă ca şi cea a lui Montaigne). El cel puţin ar
putea spune Volito vivus per ora virum, pentru că
de o mie de ori pe zi numele său este rostit de
taxatorii de autobuz (la staţia care îi poartă numele,
n.tr.) etc. Mă gîndesc la toţi cei despre care se
vorbea şi din care nu rămîne o silabă. Dar şi mai
bine e să alcătuim, dacă se poate, lista cît de cît
completă a scriitorilor din secolul al
şaptesprezecelea. Mai rămîn oare dintre ei, nu zic
o zecime, dar o sutime? O cinci sutime poate
pentru toată Renaşterea şi Evul mediu. Şi pentru
antichitate, vai… Eu însumi, care nu sunt încă
bătrîn, am văzut falimentul celor în viaţă, ca şi al
celor morţi. Gloriile dinainte de război s-au
prăbuşit cam pretutindeni în lume şi cu sutele. A te
crede ceva este o mare tîmpenie. Cine-i obscurul
care va cîştiga în cele din urmă? Proust este
probabil domnişoara noastră de Scudéry, iar
Valéry, Maurice Scève al nostru” (Julien Green). 

*
Nimic nu se pierde, totul se adaugă la ceea ce

există deja în formula entităţii sufleteşti, adesea
aidoma unor tautologii ontologice. 

*
Centrul vanitos, tendenţios, gelos, însuşindu-şi

fără jenă aportul marginilor dezarmate.
*

„Se întîmplă adesea ca obţinerea unui lucru să
ucidă cele mai frumoase poeme ale dorinţei, pentru
că obiectul posedat răspunde numai rareori
visurilor dorinţei” (Balzac). 

*
Visul: un exces în sine, o superfetaţie a

existenţei.
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*
„Cică în Paris, pentru o perioadă limitată, a fost

amenajat un parc pentru nudişti. Aceştia îşi pot
practica pasiunea într-o zonă special amenajată în
Bois de Vincennes, în perioada 31 august-15
octombrie. Mă întreb cine va mai putea sta la Paris,
în luna octombrie, în pielea goală. Dar poate că va
fi o toamnă foarte caldă. Sau poate că nudiştii sunt
mai puţin friguroşi decît restul oamenilor. Oricum,
oficialii spun că, pentru siguranţa acestui spaţiu,
nu vor fi permise voyeurismul sau exhibiţionismul.
Care va să zică, nudiştii nu sunt nici voyeurişti şi
nici exhibiţionişti. Şi nici nu suportă în preajma lor
prezenţa acestui gen de indivizi” (Dilema veche,
2017). 

*
Meditaţia sa din ce în ce mai revărsată,

începînd a bolborosi într-o cursivitate în sine ce
aspiră a-i lua locul. Se transformă într-un lichid
tulbure, inutilizabil. 

*
Ce a realizat pînă la urmă, scriind, publicînd

abundent? O clonă a propriei sale mediocrităţi. 
* 

5 % din populaţia României ar fi afectată de
depresie. A.E.: „Numai atît?”. 

* 
„Este uluitor! Povestea porcului Zhu

Jianqiang, de 10 ani, a depăşit demult graniţele
Chinei. După ce a supravieţuit cutremurului din 12
mai 2008, în care au pierit 87.587 de oameni,
trăind sub ruine timp de 36 de zile, Zhu a devenit
cel mai popular animal chinez. (…) Anual
milioane de oameni vin să se pozeze cu el pentru
că a devenit un simbol al luptei pentru
supravieţuire. Între timp eroul cutremurului
devastator a ajuns să cîntărească 200 de kilograme
şi dispune de o întreagă echipă de fizioterapeuţi,
veterinari şi maseuri care-i fac traiul mai uşor”
(Click, 2017). 

*
Undeva, nu departe de tine, s-a clădit în timp o

viaţă robustă care ar fi putut fi şi a ta, aidoma unui
maidan pustiu transformat în pădure. Impulsul
unui început care n-a încetat, în vreme ce tu te-ai
lăsat în voia unor relaţii promiscue cu sfîrşitul.
Veşti care-ţi dau senzaţia că le primeşti

postmortem. A. E.: „Nu te prea înţeleg, amice”.
Nici eu nu mă mai pot înţelege cum s-ar cuveni.
Mă simt derutat, cum spunea un teolog, pentru că
nu am un singur capăt… 

*
Neîndoios mai puţin suportabilă ţi-ar deveni

viaţa dacă n-ai păstra în tine imaginea tînără a unor
persoane cunoscute odinioară, care între timp au
îmbătrînit. A substitui acesteia înfăţişarea lor
prezentă ţi s-ar părea un sacrilegiu la adresa
propriului tău trecut, un act blasfemic. Din care
motiv nădăjduieşti să nu le mai revezi niciodată. A.
E.: „Dar nu vorbeşti cu unele din ele la telefon?”
Evident, dar vocile în cauză au un statut similar cu
cel al vocilor unor cîntăreţi care nu se mai află în
lumea aceasta, pe care le asculţi cu emoţie la
casetofon. 

*
O dragoste de demult dobîndind un buchet

aparte aidoma vinului vechi.
*

La numai cîteva clipe după ce am aşternut
însemnările de mai sus, deschid radioul şi ce aud?
O melodie din anii, pentru mine încă solari, ‘70,
oferită de Mădălina Manole: „Vreau să te uit să pot
trăi”. Nu demult am primit un neaşteptat telefon de
la Niculae Gheran, îndată ce am închis revista în
care citisem scrisoarea pe care d-sa a adresat-o
istoricului Ioan-Aurel Pop. Cred că de cîţiva ani n-
am mai avut sub ochi o pagină a acestui autor. I-am
spus: „Aveţi neîndoios un dar telepatic”. La rîndul
său, prietenul Victor Ştir, după o pauză de cîteva
luni, îmi telefonează chiar în ajunul zilei în care
îmi propusesem să scriu despre ultima sa carte.
Cum să nu-mi vină din nou în minte teza lui Jung,
referitoare la cauzalitatea ocultă a unor
coincidenţe, oarecum similară cu lumea fizicii
cuantice? 

*
„Orice fel de artă acţionează tonic, accentuează

forţa, provoacă plăcere (adică sentimentul puterii)”
(Nietzsche). 

*
Graţie înotătoarelor dure care seamănă cu nişte

aripi, peştii zburători pot zbura aproximativ 40 de
metri.
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*
Singurul animal de companie menţionat în

Biblie este pisica. 
*

Către sfîrşitul studenţiei mele clujene, m-a
încîntat un vers apărut în abia înfiinţata revistă
Tribuna, care în acel climat părea temerar: „Facem
repetiţii pentru nimic, domnilor” (Gheorghe
Chivu). 

*
Din simbolistica solitudinii. Un tei izolat la

marginea pădurii mai înalt decît paltinii din jur,
avînd un aer vigilent, de păzitor al lor în faţa
primejdiilor ce-ar putea veni de la şoseaua din
vale, cu un trafic compact, cu un zvon surd de
furtună care se apropie. 

*
„Zilele trecute, prim-ministrul thailandez a

lăsat un manechin de carton cu poza sa pentru a
evita să răspundă întrebărilor de la o conferinţă de
presă. N-ar fi mare diferenţă dacă s-ar aplica
această metodă şi la noi, plus că ar justifica desele
«probleme de comunicare» invocate” (Dilema
veche, 2018).

*
Problematizările le iscăm noi, clarităţile ni se

dăruie.
*

Autentica solitudine pare a fi o vocaţie
neomologată ca atare. La cei care o au, din
pudoare, la ceilalţi din dispreţ.

*
„Am găsit soluţia: prin referendum convenim

ca lui Dragnea să i se retragă toate capetele de
acuzare pentru deturnare de fonduri etc. şi îi mai
oferim şi 1 % din PIB doar pentru a renunţa la
cetăţenia română şi a se retrage definitiv în
Brazilia, în fortăreaţa lui construită cu fonduri
europene. Şi noi, şi ţara am avea de cîştigat încă de
a doua zi” (Dilema veche, 2018). 

*
Vanitatea unui autor înzestrat, producînd un

indenegabil scăzămînt al personalităţii sale,
întristează, vanitatea unui veleitar care nu are
nimic de pierdut e ridicolă, vanitatea unui autor de
condiţie medie nu poate produce decît plictis.

*
Depinde din partea cui şi sub ce formulare vine

delicata cerinţă „scrie despre mine”. Cînd,
odinioară, mi-a fost adresată de către sobrul,
aristocraticul, admirabilul Petru Creţia, nu m-a
putut decît măguli.

*
„Problema aceasta atît de grea şi care constituia

un adevărat chin nu numai pentru mine, a fost de
multe ori cercetată. Se ştie doar că progresul,
dezvoltarea nu sunt opera unor oameni în medie
sănătoşi, care de-abia dacă îşi dau seama… ci
tocmai a celor infirmi, a făpturilor eliminate din
«normalitatea» onorabilă. Cel bolnav va sesiza mai
bine conţinutul adînc al sănătăţii pentru că n-o are
şi aspiră la ea. Cel lipsit de echilibru interior poate
tocmai prin asta să devină cunoscător în
problemele echilibrului, iar sfatul unui om
nedreptăţit poate fi de folos cuiva cu o viaţă
puternică. Aceia care, drept urmare a schilodirilor
proprii, nu se pot uni cu turma şi rătăcesc la
periferie, văd mult mai clar drumul turmei şi
cunosc mai bine pădurea înconjurătoare. Am
socotit deci şi socotesc pînă azi că geneza
infamantă a ideii mele n-ar trebui să fie un obstacol
– o idee născută în micul infern al slăbiciunii mele
proprii, îmblînzită de copilărie, ar fi putut deveni
obiectiv importantă. Şi sănătoasă. Cu condiţia să
nu ascund faţă de nimeni (începînd cu mine
însumi) cum a luat naştere”. (Witold
Gombrowicz). 

*
Poeta X, ridicată în slăvi doar de un singur

autor, e adevărat, prestigios, aidoma unor state
precum Ciprul otoman, recunoscut doar de
Ankara.

*
Lucrurile aproximative sunt primejdioase prin

slăbiciunile lor. Lucrurile exacte sunt primejdioase
prin forţa lor. 
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Părintele Jean Boboc a fost una din figurile
eminente ale dialogului dintre știință și religie
în Franța.

Doctor în medicină al Facultății de Medicină
din Paris, specialist în farmacologie și toxicolo-
gie clinică, având și un MBA (Master of
Business Administration), și-a împărțit viața
profesională între practica medicinii și cerceta-
rea aplicată. A condus, în calitate de președinte,
firme farmaceutice din Europa, Statele Unite și
Canada, ceea ce l-a familiarizat cu problemele
etice ale cercetării medicale. 

Sub influența operei lui Mircea Eliade, el a
urmat cursurile Institutului de Știință și
Teologie a religiilor de la Institutul Catolic din
Paris (1968-1969), hotărând apoi să se consac-
re preoției.

La întoarcerea din Statele Unite, a fost hiro-
tonisit preot în 2009 de către Înaltpreasfințitul
Mitropolit Iosif, în istorica Biserică română din
Paris, devenită în aceeași zi Mitropolia Europei
Occidentale și Meridionale. 

Preot econom stavrofor, decan al Centrului
Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru
Stǎniloae din Paris, profesor de antropologie și
de bioetică, el a reprezentat Patriarhia română
la CEC (Conferința Bisericilor Europene) în
probleme de bioetică. 

În exilul românesc, a fost Președinte fonda-
tor al AFDOR (Asociația francezilor de origine
română) și al BRP (Biblioteca română din
Paris), susținând numeroase conferințe pe
ambele maluri ale Atlanticului despre situația
din Basarabia și Bucovina anexate de URSS,

dar și despre chestiunea macedo –română.
Părintele Jean Boboc a scris numeroase artico-
le pe această temă și a participat la lucrări
colective ce tratează aceste probleme. A fost
traducătorul scrierilor politice ale lui Mihai
Eminescu și ale operelor teologice ale părinte-
lui Dumitru Stăniloae, cum ar fi La Théologie
ascétique et mystique de l’Église Orthodoxe
(Teologia ascetică și mistică a Bisericii orto-
doxe), Cerf, 2011.

Teolog bioetician, s-a interesat de aspectele
pneumatice și escatologice ale antropologiei
ortodoxe și de impactul lor asupra științelor
vieții.

Părintele Jean Boboc a obținut un doctorat
în teologie ortodoxă în 2013 și a publicat o
primă carte1. Este vorba despre o lucrare de
mare amploare și anvergură. Autorul propune o
nouă antropologie – o onto-teo-antropologie, în
acord totodată cu teo-antropologia ortodoxă și
cu evoluțiile din știința contemporană (cosmo-
logie, embriologie și genetică).

Îndrăzneala sa teologică a constat în a lega
abordarea apofatică și cea transdisciplinară,
demonstrând pertinența, în plan teoretic, a logi-
cii terțului inclus a lui Stéphane Lupasco și a
noțiunii de niveluri de Realitate. Cheia de boltă
a antropologiei sale este prezența permanentă a
Terțului Ascuns, care permite stabilirea unei
relații între rațiune și mister. Catastrofa dualis-
tă, care amenință existența însăși a speciei
umane, poate fi evitată prin adoptarea antropo-
logiei tripartite, pneumatice și escatologice.
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Această carte deschide vaste piste de cercetare.
În volumul care a rezultat din Ziua

Internațională de Studii Transdisciplinare
CIRET «Le Tiers Caché dans les différents
domaines de la connaissance»/ „Terțul ascuns
în diferite domenii ale cunoașterii” (Colegiul
bernardinilor, Paris, 15 decembrie 2015), părin-
tele Jean Boboc a studiat pertinența Terțului
Ascuns pentru antropologia creștină2.

Părintele Jean Boboc a demonstrat într –o
carte substanțială, pasionantă și bine argumen-
tată că transumanismul pune în pericol religiile
constituite, prin eliminarea oricărei transcende-
nțe3.

Părintele Jean Boboc a fost consilier
al „Science and Orthodoxy around the World”/
„Știința și ortodoxia în lume” (SOW) și a ținut
o conferință luminoasă pe subiectul care îl
pasiona, pericolul transumanismului, la congre-

sul „Orthodox Christianity and the
Reassessment of Scientific
Knowledge” („Creștinismul ortodox și
reconsiderarea cunoașterii științifice”),
care a avut loc la Atena, între 9-10
februarie 2018.

Cu câteva luni înainte de moartea
sa, a susținut o conferință importantă la
colocviul „Théologie orthodoxe et
science” („Teologie ortodoxă și știi-
nță”), care a avut loc pe 8 octombrie
2018 la Catedrala Ortodoxă Română
din Paris4. A fost spitalizat la scurt timp
după aceea și a decedat, după o lungă
suferință, pe 4 aprilie 2019.

Personalitate puternică, amestec de
rigoare, umor și căldură umană, părin-
tele Jean Boboc va rămâne veșnic viu
în inimile noastre.

Note:
* Traducere din limba franceză de Simona

Modreanu.
1. P. Jean Boboc, La grande métamorphose – Essai

de théo –anthropologie orthodoxe (Marea metamorfoză.
Eseu de teo –antropologie ortodoxă), Cerf, Paris, 2014.

2. P. Jean Boboc, «Le Tiers Caché et l’onto-théo-
anthropologie» („Terțul ascuns și onto –teo –antropolo-
gia”), in Basarab Nicolescu (Éd.), Le Tiers Caché dans
les différents domaines de la connaissance (Terțul
ascuns în diferitele domenii ale cunoașterii), Le Bois
d’Orion, 2016, p. 41 –53.

3. P. Jean Boboc, Le transhumanisme décrypté –
Métamorphose du bateau de Thésée (Transumanismul
decriptat. Metamorfoza vasului lui Tezeu), Apopxis,
Paris, 2017, prefață de Pierre Magnard.

4. P. Jean Boboc, „La connaissance noétique –
Approche eucharistique et doxologique” („Cunoașterea
noetică. Abordare euharistică și doxologică”), in
«Rencontres transdiciplinaires» no 24, ianuarie 2019,
CIRET, Paris

http://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b24.php
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Ești ispitit, meditînd asupra unor cuvinte de
amplă rezonanţă, să recurgi la obişnuitul instru-
mentar lexicografic, să recapitulezi deci înţe-
lesurile, să te întrebi de ce unul se întunecă une-
ori şi altul triumfă, cum se explică preferinţa
unei epoci pentru o nuanţă anume sau conotaţia
peiorativă pe care o adaugă alta. O întreagă isto-
rie ţi se descoperă, adesea fascinantă, şi nu te
miri că filosofi ca Heidegger sau Noica le acordă
atîta interes. Îşi au şi cuvintele soarta lor, desig-
ur, și de această soartă se ocupă nu numai
lingviştii şi filosofii, dar şi istoricii, fiindcă în
istoria cuvintelor, a ideilor, ei văd răsfrînt sufle-
tul oamenilor cu interese, pasiuni, refuzuri, opţi-
uni caracteristice pentru fiecare epocă. Istoria
unei idei devine astfel o „istorie în filigran” a
comunităţii respective, şi a urmări în timp des-
tinul unui cuvînt e un îndemn dintre cele mai
utile.

Cuvîntul patrie, de exemplu, îi oferă istoricu-
lui şansa de a sesiza cum ia un popor cunoştinţă
de sine și cum înainte chiar de a fi o naţiune în
sens modern el îi fixează sensurile fundamen-
tale. Ce-a fost patria pentru întemeietorii ţărilor
române? Ce-a însemnat ea pentru „oamenii
Măriei Sale” Ştefan Vodă cu o jumătate de mile-
niu în urmă? Cum i-a lărgit sfera, mai întîi cu
gîndul, apoi cu spada, eroul de la Turda? Ce-a
fost ea pentru Cantemir, pribeagul, sau pentru
pateticul Bălcescu atunci cînd adulmeca ţărmul
românesc al Dunării în speranţa că i se va îngă-
dui să o vadă? Ce-a fost ea îndeobşte pentru
„căuzaşii” de la 1848, pen tru unionişti şi pentru
dorobanţii de la 1877? Cum i-au resimţit îndem-

nurile acei viteji care au scris, cu sînge, la
Mărășești, că „pe aici nu se trece” și ce înţelesuri
i s-au adăugat apoi pînă în zilele noastre? Sînt
întrebări la care nu se poate răspunde, fireşte,
decît apelînd stăruitor la istorie, iar istoria relevă
pe de o parte permanenţa patriei, inerentă, pe de
alta un efort constant de a-i preciza conturul în
raport cu idealurile de împlinire naţională şi
socială asumate de poporul nostru de-a lungul
secolelor. La su prafaţă, momentele de entuziasm
patriotic eu putut face loc altora depresive. În
adîncurile vieţii naţionale, totdeauna mai stabile
(longue durée la Braudel), istoria descoperă însă
acelaşi ataşament de glie, care echivalează în
conştiinţa populară cu patriotismul cel mai
firesc. „Dragostea moşi ei”, la care ce referea
Cantemir, rezumă un sentiment şi o dimensiune
esenţială a patriotismului, iar această dragoste
înseamnă nu doar mun ca paşnică a plugarului şi
lupta ostaşului la fruntarii, ci şi ostenelile căr-
turăreşti, devoţiunea pentru ceea ce, în epoca
redeşteptării naționale, se numea „îmbunătăţirea
stărei de obştie a patriei”.

La Patrie îşi intitula Asachi o juvenilă odă,
îndemnîndu-şi concetăţenii să se sprijine cît mai
mult pe istorie. Eforturile de modernizare a ţării,
de pregătire a Unirii potrivit cu spiritul veacului
şi cu pil da altor popoare de pe continent erau
aşadar însoţite de efortul au todefinirii prin isto-
rie. „Întrebaţi dar istoria şi veţi şti ce sîntem, de
unde venim şi unde mergem”, îndemna
Kogălniceanu, plasînd în trecut geneza unei
„solii” pe care doar viitorul era chemat să o
împlinească. Dimensiunea culturală participă tot
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mai activ la definirea valorilor civice, patrio-
tismul capătă valenţe noi, potrivit cu progresiva
compli care a societăţii însăşi.

„Patriotismul nu este iubirea țărînei, ci
iubirea trecutului”, observa Eminescu, adăugînd
că „fără cultul trecutului nu există iubire de
ţară”. Iar trecutul înseamnă şi luptă pentru
„moşia” cea mare, dar şi munca paşnică a
săteanului şi creaţia cultura lă. Asimilarea valo-
rilor produse în timp devine atunci o nevoie
inexorabilă, iar luciditatea o condiţie. „Cu cît ne
iubim patria şi poporul nostru, cu atît vom trebui
să ne înarmăm mintea cu o rece nepărtinire şi să
nu surescităm cugetarea, căci aşa s-ar putea să
fal sificăm vederea acestei călăuze destul de
credincioase şi să ne agităm cu vehemenţă prin
întunerec, în luptă cu fantasme.” A îndrepta
lupta pe terenul înfruntărilor creatoare, a evita
„fantasmele”, închipuirile de sine, fanfaronada,
zbaterea sterilă, a nu risipi energiile naţiunii, ci a
le gospodări cu pricepere şi a le stimula prin
asumarea de idealuri înnobilatoare, iată ele-
mente de program asupra cărora Eminescu a
stăruit mereu, pentru a conchide: „Inimă foarte
caldă şi minte foarte rece se cer de la un patriot,
chemat să îndrepteze poporul său, şi fanatismul
iubirii patriei, cel mai aprig fanatism nu opreşte
de fel creierul să rămîie rece şi să-i îndrepte
activitatea cu siguranţă, să nimicească adevărata
cauză a răului şi să o stîrpească cu statornicie de
fier”. Atitudinea critică e deci o chestiune de
program, perfect compatibilă cu ataşamentul cel
mai adînc, iar adevăratul patriotism o reclamă ca
pe o condiţie a progresului. De unde însem -
nătatea crescîndă a culturii în viaţa unui popor şi
definirea tot mai complexă a patriei ca o realitate
prismatică, în care se reflectă sensuri infinite,
nuanţe fără număr. Din solidaritatea organică a
tuturor se înfiripă tăria obştească, iar solidari-
tatea presupune conştiinţă activă, efort creator,
putere autocritică.

„Patria, spu nea Delavrancea, nu vine de la
pămînt, nici din vreo lucrare a cîmpului, nici din
vreo abstracţiune, ci din acţiune concretă, de la
pater, de la patres, din părinţi, moşi şi strămoși.”

Dar ea îi cu prinde în acelaşi timp şi pe succesori,
pe seama cărora trece orice moştenire. Numai
gîndit astfel, în totalitatea duratei şi în mulţimea
registrelor de manifestare, patriotismul devine
activ, şi numai „un steag de cultură”, după
expresia lui N. Iorga, îi poate asigura izbînda în
durată. Căci patria nu e doar „moşia” cronicaru-
lui, ci o realitate vie, complexă, în care intră și
calitățile morale ale unui popor, aşadar „un prin-
cipiu spiritual” rezultat din complicaţiile pro-
funde ale istoriei (E. Renan) şi îmbogăţit prin
aportul fiecărei generaţii. A-i asigura durata și
un spor de nobleţe în raport cu moştenirea prim-
ită e propria noastră datorie.

Cronica, XVII, 1982, nr. 23 (4 iun.), p. 2.
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Primele două cărţi ale Gabrielei Adameşteanu
– Drumul egal al fiecărei zile (1975) şi
Dăruieşte-ţi o zi de vacanţă (1979) – se
circumscriu unei formule epice intens folosite de
prozatoarele contemporane, pe linia unui orizont
deschis în perioada interbelică de Hortensia
Papadat-Bengescu (în primele volume), Ticu
Archip (în nuvele), Ioana Postelnicu, Cella
Serghi, Lucia Demetrius; lirismul, investigarea
„sufletului feminin”, visarea, personajele
bovarice mistuite de dorinţe fără contur – acestea
sunt caracteristicile generale ale literaturii
„feminine” care însumează, iată, o experienţă
bogată şi destul de întinsă în timp. Letiţia Branea
din primul roman al Gabrielei Adameşteanu este
un personaj care se situează cu mare exactitate în
tradiţia tipului de proză amintit; mai întâi, trăirile
sale se produc în perspectiva unui model care
cuprinde atât „scenariul” cât şi „rolul” unei piese
binecunoscute, unde se vor beşte despre speranţe
înşelate, suferinţe şi singurătate. Cartea şi filmul
reprezintă ele mentele modelatoare ale fiecărei
experienţe pe care o parcurge adolescenta
Gabrielei Adameşteanu, începând cu urcarea în
acest „rol aşteptat” de pe prima pagină a
romanului: citind din plăcere în vremea liceului
sau din ambiţie în timpul studenţiei, Letiţia
Branea nu află nicicând „ce să spere şi până
unde”, strivindu-şi între cărţi fiinţa fragilă
mistuită de dorinţe vagi, fără putinţa de a-şi
părăsi scenariul şi de a-şi depăşi rolul. Sufletul
protagonistei se compune dintr-un aliaj pe care îl
numim îndeobşte „bovaric”; intră aici o
„infirmitate” socială care este efectul unor
nesigure vini anterioare, ca şi chemarea spre o

lume bănuită, abia întrezărită, dar chinuitoare
prin persistenţa şi agresivitatea himerei sale;
relaţia cu Petru Arcan şi munca la manuscrisul
unchiului Ion sunt schiţe (ale erosului şi
profesiei) pentru o ţintă unică. Distanţa „umană”
dintre Petru Arcan şi Letiţia Branea este, în fapt,
o distanţă socială, femeia dorindu-şi accesul într-
o lume de dincolo de anonimat şi de dincoace de
struc tura sa interioară: în aceste dorinţe fără
contur ale protagonistei nu se pot recunoaşte
speranţele arivistului, ci doar inadecvarea,
tragică, e drept, dintre vis şi realitate. Cu zilele
„înecate în obişnuinţă”, purtând semnele
nereuşitei, primind suferinţe ale altora şi
repetându-le ratarea, Letiţia Branea se mişcă
într-un decor care închide, în fiecare element al
său, aceeaşi istorie cenuşie şi aceeaşi lipsă de
strălucire pe care studenta încearcă să le înlăture
iubind şi muncind haotic: casa, mobilele vechi,
Telefunkenul, căminul studenţesc, patul, perna
ori fotografiile îngălbenite din vitrina de pe
corso-ul oraşului de provincie „emit” particulele
fine ale unei atmosfere apăsătoare în care
„manechinele” zâmbesc silit şi aţintesc cu priviri
„oarbe” străzile pustii.

Cele trei texte din Dăruieşte-ţi o zi de vacanţă
sunt variaţiuni pe aceleaşi teme; obsesia evadării
în altă lume şi inadecvarea celor două „tipare”
(ale visului şi structurii interioare a personajului)
marchează „viaţa neclară” a lui Cristian Călin
din proza care oferă titlul volumului. Între
Cristian Călin şi Letiţia Branea este, însă, o
deosebire pe care o produce natura diferită a
celor doi protagonişti; dacă existenţa femeii se
supune unui scenariu pe care l-a scris lectura,
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destinul bărbatului (deşi cu acelaşi final)
evoluează pe coordonatele trăitului: de aici,
atenţia mai mare acordată în cea de-a doua carte
texturii relaţiilor sociale şi ordonării vieţii
personajului central în jurul unui complex al
culpabilităţii: redactat în două variante
asemănătoare („Nu, nu-şi dusese cum trebuie
viaţa” şi „ăsta era, probabil, cel mai mare defect
al lui, că nu putea să facă ce trebuie”), amintitul
complex este unul impus de norma privirii şi
opiniei celor din jur în ai căror ochi Cristian
Călin îşi citeşte eşecul. Deşi bine scrise, primele
cărţi ale prozatoarei nu ies din media romanului
de analiză, substanţa şi for mula lor epică
adoptând ipostaze comune ale unor invariante
tematice şi stilistice care au produs câteva sute
de texte în proza noastră contemporană.

Dimineaţă pierdută (1983) este, însă, surpriza
Gabrielei Adameşteanu, la fel cum, altădată, au
surprins Galeria cu viţă sălbatică a lui
Constantin Ţoiu, Lumea în două zile a lui George
Bălăiţă sau Absenţii lui Augustin Buzura; această
carte a prozatoarei nu pare a avea nimic în
comun cu precedentele două, saltul calitativ fiind
la fel de spectaculos ca şi cel al Hortensiei
Papadat-Bengescu de la Romanţă provincială la
Concert din muzică de Bach. În Dimineaţă
pierdută, Gabriela Adameşteanu se foloseşte de
instrumentele prozei „obiective”, creând câteva
personaje memorabile, conturând profilul unei
epocii şi, mai ales, punând în valoare ceea ce aş
numi funcţia critică a discursului narativ. Primul
semn al obiectivării este structurarea textului
prin alternarea a cel puţin trei unghiuri de
vedere: al Vicăi Delcă, al aristocratei Yvonna
Scarlat şi al naratorului omniscient. Funcţia
critică devine astfel activă, producând o realitate
nouă pe care jocul monologului interior o
potenţează, o pune în valoare, acordându-i
pondere, trasând spaţiul romanesc în detaliile şi
cadrul său general. Iată modul în care se
constituie, mai întâi, realitatea psihologică a
protagoniştilor; mono logul Vicăi Delcă,
comentat de narator, defineşte calitatea
personajului „opozant”, aceea a Ivonnei Scarlat,

dezvăluind, însă, şi caracteristicile tipului pe care
îl reprezintă ea însăşi în roman: „Ivona! Cu
cipilica ei gri, cu paltonul verde, cu vulpea la gât,
vulpea aia argintie de năpârleşte, d-a tot a vrut s-
o vândă la Consignaţia şi nu i-a primit-o ăia…
Ea ştie de ce n-a vândut-o pân’ la ormă, că ce
spune ea n-ai cum să crezi, minte de stinge.
Ivona, cu nasu ei lung şi cu botu de vulpe, care
încuie casa! Uite-o cum încuie, de două ori, uşa
din faţă. Şi p-ormă adulmecă. Uite-aşa se uită, şi-
n dreapta, şi-n stânga, parcă-i o vulpe care
adulmecă. Şi-odată-i scapă ochii la uşa din dos,
şi-odată vezi că rămâne şi ea, încremenită. A
rămas încremenită c-o vede. Ei, am io ac de
cojocu tău, am io ac de cojocu tău (…) Nici nu-i
zice nimic, nici nu se uită chiorâş, se face c-o
crede. Ştie ea ce merită alde Ivona: pup-o în bot
şi ia-i banu tot”; monologul Yvonnei Scarlat are
aceeaşi dublă deschidere spre destinatar
(chiriaşii de aceeaşi condiţie cu Vica Delcă) şi
emiţător, pe care o asigură amintita funcţie
critică a ochiului personajului: „este o naivitate
să îţi închipui că poţi schimba ceva în psihologia
unor asemenea oameni, dacă îi tratezi de la egal
la egal. Sau dacă le faci mărturisiri adevărate,
dacă te umileşti, în faţa lor, să le faci. E o
naivitate să îţi închipui că ai putea să le câştigi
încrederea, sau cel puţin bunăvoinţa. Nu, ei sunt
mai şireţi decât tine, iar de crezut tot n-au să te
creadă, pentru că tocmai de aceea au ajuns unde
au ajuns: pentru că ei cred mai puţin decât
oricine. Ei sunt convinşi că totul e o min ciună, că
toată lumea, minte. Ei sunt cei care nu îşi fac
despre nimic iluzii”.

Personajele Gabrielei Adameşteanu au un
ochi foarte critic – cum spune Yvonne –,
„criticând împrejur tot ceea ce văd”; dar textul
acesta deosebit de activ al privirii critice este, în
acelaşi timp, oglinda personalităţii celui care îl
produce: criticând, personajul ajunge la
„autocritică”. Un asemenea text presupune un
dublu registru al lecturii, cititorul luând act, într-
o primă instanţă, de rezultatul criticii, pentru ca
apoi, interpretând, să poată vedea natura
complementară a celui criticat: Vica Delcă şi

3333CONVORBIRI  LITERARE



Yvonne Scarlat sau profesorul Ştefan Mironescu
şi Titi Ialomiţeanu sunt, în primul rând, „critici”
şi „criticaţi”, naratorul consemnând, cu grijă,
monologul fiecăruia şi realizând un montaj
inteligent al segmentelor critice şi autocritice ale
acestora: vorbind, protagonistul produce un text
critic pe care naratorul, prin plasarea unor
anumiţi indici, îl face accesibil analizei
cititorului care construieşte un profil al
personajului-critic din datele pe care acesta i le
furnizează despre personajul-criticat.

Această dublă mişcare a textului, care
antrenează în aceeaşi măsură personajul,
naratorul şi cititorul, fiecare creând câte un nivel
al naraţiunii, reprezintă mecanismul esenţial al
cărţii Gabrielei Adameşteanu, permiţând
prozatoarei abordarea unor zone foarte largi, de
la particula unei structuri psihologice la conturul
unei epoci istorice; prin funcţia critică a
monologului personajului se povesteşte istoria
unei familii în confruntare cu evoluţia atât de
contorsionată a primei jumătăţi din secolul trecut
şi se stabilesc tipologiile romanului, în timp ce
prin funcţia de reflectare, textul oferă o imagine
cuprinzătoare a situaţiei politice şi sociale din
România anilor primului război mondial. Iată un
exemplu: compromisul formulat de Titi
Ialomiţeanu („a fi bine cu toată lumea”) îl
caracterizează ca personaj în limitele relaţiilor cu
Sophie şi Ştefan Mironescu şi, totodată, acelaşi
principiu este al unei întregi categorii sociale şi
al grupării politice a „filogermanilor”.
Prozatoarea dovedeşte o perfectă cunoaştere a
epocii, ceea ce i~a permis crearea unor tipologii
care, deşi structurează un text de ficţiune,
păstrează intacte atributele autenticităţii,
dezvăluind, tocmai de aceea, un adevăr istoric;
în planul intern al textului, personajul-critic şi cel
criticat formează cuplul naturilor
complementare, stabilesc ceea ce se numeşte o
pereche de caractere: arivistul Titi Ialomiţeanu,
cu ifosele şi neascunsa sa ambiţie de a fi „altul”,
şi profe sorul Ştefan Mironescu, visând la
intangibila „sophrosyne”, alcătuiesc perechea de
caractere din „trecutul” romanului, în vreme ce

Vica Delcă, urmărind să câştige cincizeci de lei
(leit-motivul monologului său este acesta: „Păi,
două suflete, şase sute cincizeci de lei, şi chiria,
şi lumina, şi televizoru?…”) şi aristocrata
Yvonne Scarlat, încercând s-o păcălească pe Vica
Delcă, pentru a economisi aceeaşi sumă de bani,
formează perechea din prezentul textului: funcţia
critică jalonează distanţa socială între
protagonişti („plebeul” şi „aristocratul”), în timp
ce funcţia de reflectare nivelează caracterele,
reducându-le la câteva invariante: această dublă
deschidere a textului creează materialul epic,
constituie romanul şi, în aceeaşi măsură,
analizează materia, înfăţişează, adică, epoca.

Impecabil construite sunt scenele „crude” ale
cărţii, aducând, în bună tradiţie bengesciană,
necesarele elemente naturaliste unui text care
mizează mult pe fineţea analizei psihologice
(secvenţa bombardării unui depozit de lemne, de
pildă); pe frag mente şi întregul său, Dimineaţă
pierdută este unul dintre cele mai importante
romane apărute după 1980 şi, totodată, cartea-
efigie a Gabrielei Adameşteanu: în aceste con -
diţii, Drumul egal al fiecărei zile şi Dăruieşte-ţi
o zi de vacanţă constituiau, atunci, în 1983, o
etapă depăşită despre care se scria astfel: înainte
de romanul Dimineaţă pierdută, Gabriela
Adameşteanu a mai scris…

… După, au venit Vară-primăvară(1989) şi,
mai ales, romanul Întâlnirea (2003). Romanul îşi
are originea, cum spune Carmen Muşat într-o
pertinentă prefaţă (Tentaţia trecutului,
dezamăgirile prezentului), în nuvela cu acelaşi
titlu din sumarul volumului Vară-primăvară;
originea doar, pentru că orice „lectură
comparată” e de prisos, nuvela de altădată
nefiind decât pre-textul romanului din 2003. Într-
o altă ordine, Gabriela Adameşteanu a vrut
altceva de la acest roman, în primul rând, o altă
para digmă literară decât aceea din Dimineaţa
pierdută, un text „periculos” pentru orice
scriitor; succesul (ediţii succesive, comentarii
foarte favorabile, premii şi o dramatizare în regia
Cătălinei Buzoianu, jucată vreo două stagiuni la
Teatrul „Bulandra”) creează, adesea, o povară,
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un „vârf” dincolo de care pare a nu mai putea fi
imaginat nimic: Întâlnirea trebuia să fie o
„despărţire” de Dimineaţă pierdută. Înainte de
toate, dispar ceea ce E. Lovinescu numea (în
cazul Hortensiei Papadat-Bengescu), „semnele
obiectivării”: naratorul omniscient e primul
„sacrificat”. Rămâne, însă, funcţia critică a
discursului narativ acutizată, acum, mai ales prin
noua experienţă a autoarei în zona publicisticii
sociale şi politice, finalizată în doua volume,
Obsesia politicii (1995) şi Cele două Românii
(2000). În perspectiva acestei noi realităţi, cu
dublu impact, personajul romanului nu mai are
„consistenţa” realistă a Vicăi Delcă sau a
Yvonnei Scarlat din Dimineaţă pierdută; Traian
Manu din Întâlnirea (departe de Titi Ialomiţeanu
şi Ştefan Mironescu) e o „ficţiune” care
călătoreşte (sau nu?) „într-un expres într-un tgv
în trenul de Drăgăşani clasa a treia”, este şi nu
este, vede şi nu poate fi văzut, trece proba
labirintului, evoluând pe linia atât de subţire care
uneşte/ desparte visul şi fantasma de realitate.
Visul/ coşmarul/ realitatea virtuală ale acestei
călătorii sunt întrerupte brutal – sec, în secvenţe
asemeni unor operaţii chirurgicale – de file
extrase din dosarul făcut de poliţia secretă a
vechiului regim cercetătorului Traian Manu,
exilat, un Ulise ale anilor ’80 din secolul trecut:
dosarul îi acordă iden titate – de acolo aflăm
nume, adrese, datoria, biografia, relaţia socială şi
umană –, dar, în acelaşi timp, îl trimite din vizibil
în invizibil, din real în imaginar, chipul
transformându-i-se în fantasmă: plecat, exilat,
Traian Manu e un „mort”, e dincolo, nici măcar
mama nu-l (re)cunoaşte: „ea zâmbeşte trist dă a
lehamite din mână/ ce bine ar fi să fii tu dar n-ai
cum dacă ai fi tu n-ai fi aici cu noi ai fi departe/
dacă ai fi tu ai fi dincolo ai fi ca mort/ (…) noi n-
avem rude dincolo străine/ noi avem doar pe
unul care e mort demult/ i-am făcut parastasul de
şapte ani/ de paisprezece/ de douăzeci şi unu/ un
impostor/ un informator/ nu-l vezi cum se uită în
toate părţile cum/ nimeni dintre ai noştri n-a
plecat afară înţelege străine/ noi n-avem nici un
neam dincolo/ noi n-avem nevoie să plecăm din

ţară/ noi n-am ieşit niciodată de la noi din curte/
feriţi-vă face doar pe nebunul ca să audă ce
zicem şi să ne toarne după/ dacă ai fi el nu te-ar
fi lăsat să treci frontiera/ dacă ai fi el n-ai căra
valize cu fermoarul rupt şi legate cu sfoară/ dacă
ai fi el ai fi mort în Donbass/ la Stalingrad/ ce
dracu doar ne-am înţeles să spunem c-ai murit pe
frontul de vest în Tatra/ te-a văzut cineva străine
când ai intrat la noi în curte/ să plece şi să-şi vadă
de drumul lui nu vezi că s-a strâns lumea în
stradă la gardul nostru ca la urs/ hai pune-i ceva
pentru drum nu te mai moşmondi atât uite aici o
pungă de plastic mere, pâine/ ia ce-ţi iei de aici
şi du-te”. Mama, rudele vorbesc/ nu vorbesc
astfel; protagonistul le răspunde cu o mişcare
„din buze din gât îţi iese un horcăit sacadat o
albină zboară deasupra ta şi umbra chiparosului
îţi acoperă faţa/ glasul nu ţi se aude şi trupul tău
nu lasă umbră pe iarbă”. Aceasta este condiţia
exilatului, a omului prins în maşinăria infernală
pe care un inspirat a numit-o despărţirea
românilor de români; Traian Manu, plecat la
studii în 1941, rămâne „dincolo”, în Italia, se
întoarce după treizeci de ani, nimeni nu-l
recunoaşte, nu vrea, mai mult, îi e frică să-l recu -
noască: Traian Manu trăieşte coşmarul
exilatului, visează „aceeaşi călătorie periculoasă,
istovitoare” acasă, unde nimic nu mai aminteşte
de „vârsta de aur”, de „eterna reîntoar cere”
pentru că, iată, „unii sunt prinşi acolo şi nu mai
pot să se întoarcă, alţii sunt îngroziţi când îşi dau
seama că s-au întors”. Întâlnirea exilatului cu cei
din trecutul său e, în fapt, imposibila întâlnire
(ori, cu vorba celebră a altui prozator, imposibila
întoarcere): lumea încremenită de acasă şi lumea
normalităţii de „dincolo” nu comu nică şi, fireşte,
nu pot (re)adopta pe nimeni.

În proba labirintului, pe care trebuie s-o
treacă în încercarea de a se întoarce acasă (o casă
pierdută definitiv, devenită imaterială după
cortina de fier), protagonistul romanului
Întâlnirea al Gabrielei Adameşteanu se
intersectează doar cu semne ale unor persoane
care ar fi putut să-l întâmpine, să-l (re)cunoască,
să şi-l reasume; în locul lor i se oferă un coşmar
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populat doar cu figuri ale unor avertizori,
simboluri ale unui univers concentraţionar: în
trenul fantomatic sunt un controlor de bilete faţă
de care e vinovat pentru lipsa legitimaţiei de
călătorie (şi-atunci: „te-ai vârât sub banchetă, te
ghemuieşti, te faci mic, tot mai mic, tot mai mic
printre roţile care se învârt, stai în patru labe şi-ţi
ţii respiraţia”), un soldat, cu arma întinsă căruia
nu-i poate prezenta nici un act („sus pe pasarelă
uite soldatul cu arma întinsă nemişcat ca o
statuie/ cine eşti de unde vii unde mergi/ arată
actele/ răspunde”), vameşi şi grăniceri, fuge
nebu neşte pentru a scăpa („strigă vameşii
grănicerii şi bat cu patul puştii în uşa comparti -
mentului/ actele cine eşti/ unde mergi/ ce cauţi
aici/ răspunde/ nu te speria stai liniştit e acelaşi
vis sâcâitor/ ca să te trezeşti ţi-ai înfipt unghiile
moi în carnea moale/ încerci să faci pumn palma
flască dar eşti tot aici, orice faci degeaba nu poţi
să scapi alergi nebuneşte întrezăreşti uniforma
controlorului la capătul culoarului spre el goneşti
nebuneşte/ e prea târziu să te mai întorci cu
spatele/ e prea târziu să te mai prefaci că nu-l
vezi/ e în faţa ta la doi paşi/ actele/ auzi din
spate”), civilul plasat în colţ, lângă vitrina unei
cofetării, în sfârşit, dosarul „Savantul”, reflexul
din realitate al fantasmelor din coşmar: sunt
semnele autorităţii care supraveghează,
spionează, dirijează viaţa lui Traian Manu şi pe a
celor care (supra)vieţuiesc în celulele unei vaste
închisori unde personajele pendulează între
apăsarea şi nostalgia trecutului, însoţindu-se
doar de leit-motivul homeric al imposibilei
(deloc necesarei) întoarceri: „Mărite al lui Laerte
fiu, Ulysse/ Prea iscusite, ce-ai lăsat, sărmane/ A
soarelui lumină şi venit-ai/ Să vezi pe morţi şi
jalnica lor ţară?”.

De altfel, în lipsa identităţii, personajele din
romanul Gabrielei Adameşteanu sunt sensuri,
blocuri de sens, cum spunea Roland Barthes,
înseamnă ceea ce erau în Odiseea, îşi transferă
înţelesurile în Întâlnirea: Traian Manu e un Ulise
al secolului trecut, vegheat/ „vrăjit” de Christa,
soţia sa din exil, Calypso, adică; bunica (Buni)
din Cărbuneşti e Penelopa; personajele Gabrielei

Adameşteanu sunt, în fapt, nişte figuri, structuri
semnificante, la care nu interesează identitatea,
istoria, biografia, ci esenţele distilate ale istoriei
veacului prin ele: chiar şi cuplul Traian–Christa,
cu o istorie ce pare a se articula în naraţiune, nu
este, până la urmă, decât bărbatul şi femeia
„două siluete eterne, încremenite, solemne”. Prin
aceste două personaje, Gabriela Adameşteanu
explorează, într-un fel original, ideea
similitudinii celor două regimuri dictatoriale ale
secolului trecut: prin Christa, pe cel nazist, prin
Traian Manu, pe cel comunist. Germania lui
Hitler e radiografiată prin stări ale memoriei
afective (şi nu atât prin clasicul story) de Christa;
România comunistă e a coşmarului lui Traian
Manu. Ce le uneşte? În primul rând, frica sau
ceea ce un personaj numeşte „fanatism de frică
de nepăsare de ură”. Apoi, memoria fracturată a
oamenilor (de război şi de cortina de fier). Tema
romanului Gabrielei Adameşteanu e tema de
seminar din studenţia lui Traian Manu: „Îmi
alesesem ca temă să refac traseul călătoriei în
lumea de dincolo pe baza informaţiilor existente
în literatura greacă, lectura de bază fiind
Odiseea…”. Astfel, călătoria protagonistului,
după treizeci de ani, în România, la Bucureşti şi
Cărbuneşti, e aceea a unui Ulise în infern; la fel
cum monologul interior al Christei e tot o
călătorie, în infernul naţional-socialist al
Germaniei deceniului patru.

„Jurnalismul mi-a modificat relaţia cu
literatura, pe care timpul oricum ar fi modificat-
o”, spune Gabriela Adameşteanu într-un foarte
interesant „dosar” al roma nului Întâlnirea; în
fond, întâlnirea necesară cu jurnalismul a fost
placa turnantă şi, aş spune, şansa autoarei: prin
„obsesia politicii” şi prin analiza „celor două
Românii” a fost posibilă Întâlnirea, scrisul
literaturii dincolo de „distanţa amoral-cinică a
scriito rului faţă de existenţe” de „hedonismul
timpului nostru” ori de conştientizarea „deşer -
tăciunii fiecărui proiect intelectual”: şi, mai ales,
dincolo de Dimineaţă pierdută.
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La 13 martie 2019 se împlinesc şase ani de cînd
Sfîntul Părinte, Papa Francisc, cel de al 266-lea Suveran
Pontif, cunoscut ca Jorge Mario Bergoglio, a fost ales de
către conclavul cardinalilor Papă al Bisericii Universale
/catolice/ şi Episcop al Romei, în locul Papei Benedict al
XVI-lea, retras din funcţie la 28 februarie 2013. Este
primul Papă iezuit, neeuropean, după Papa Grigore al III-
lea (731-741) şi tot primul Papă originar de pe continentul
american.  

Jorge Mario Bergoglio, născut la 13 decembrie 1936,
provine dintr-o familie modestă de emigranţi italieni; a fost
unul dintre cei cinci copii ai unui muncitor feroviar. A
studiat chimia în oraşul natal, apoi a urmat cursurile
seminarul din Villa Devoto (Buenos Aires). La 11 martie
1958 a devenit novice în ordinul iezuit. 

A revenit în Argentina, unde a obţinut licenţa în
filosofie la Colegio Máximo San José din San Miguel
(Buenos Aires). după care a Jorge Mario Bergoglio s-a
născut în Buenos. într-o familie de emigranţi italieni, fiind
unul dintre cei cinci copii ai unui muncitor de cale ferată
italian. A studiat chimia la Buenos Aires, apoi a urmat
cursurile seminarul din Villa Devoto (Buenos Aires). La 11
martie 1958 a devenit novice în ordinul iezuit. Jorge Mario
Bergoglio a intrat în Societatea lui Isus la 11 martie 1958 şi
a studiat pentru a deveni preot la seminarul iezuit în Villa
Devoto. Însemnul iezuit figurează pe stema de cardinal şi
pe cea de Papă. 

În 1960 Bergoglio a obţinut o licenţiere în filosofie de
la Colegiul Maximo San Jose din San Miguel; în 1964 şi

1965, a predat literatura şi psihologia la Colegio de la
Inmaculada, un liceu în provincia Santa Fe, Argentina, iar
în 1966 el a predat cursuri similare la Colegio del
Salvador din Buenos Aires.

A fost hirotonit preot în ziua de 13 decembrie 1969.
Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit în anul 1992 episcop

auxiliar de Buenos Aires. Consacrarea sa episcopală a avut
loc la jumătatea anului, iar în februarie 1998 a devenit
arhiepiscop de Buenos Aires, încredinţîndu-i-se la cîteva
luni, suplimentar, jurisdicţia episcopală asupra
credincioşilor de rit bizantin din Argentina, inclusiv a
romano-catolicilor. 

A fost ridicat la demnitatea de cardinal de Papa Ioan
Paul al II-lea în februarie 2001.

Cardinalul Jorge Mario Bergoglio a fost ales Papă, la
13 martie 2013 – se spune – cu 90 de voturi din 115. Şi-a
luat numele de Francisc, în amintirea slăvitului Sfînt
Francisc de Assisi, cu toate că i s-a sugerat să îşi ia numele
de Adrian. Slujba de inaugurare a pontificatului a avut loc
la 19 martie 2013 cu participarea Patriarhul Bartolomeu I al
Constantinopolului, ceea ce a constituit o premieră pentru
epoca modernă, pe care îl va întîlni şi la Ierusalim în anul
următor. 

Se ştie că apreciază operele scriitorilor Friedrich
Hölderlin (lucrarea de doctorat şi-a scris-o în
germană), Jorge Luis Borges şi Feodor Mihailovici
Dostoievski. Îi plac filmele neorealismului italian. Iubeşte
fotbalul şi este susţinător al echipei argentiniene San
Lorenzo de Almagro din liga întîi. 

La 24 noiembrie 2017, Papa Francisc a fost ales
membru de onoare al Academiei Române.

În primăvara anului 2019 Sfîntul Părinte Francisc este
aşteptat de întreg poporul român, cu dragoste, interes şi
preţuire să viziteze România pentru a continua cu
autorităţile ecleziastice româneşti dialogul ecumenic avut
de Papa de fericită amintire, Ioan Paul al II-lea, în 7-9 mai
1999. 

În cei şase ani de Pontificat, Sfîntul Părinte s-a dovedit
a fi nu numai un mare lider al contemporaneităţii prin
modul în care conduce barca credinţei în vremurile atît de
tulburi în care trăim, dar şi un teolog şi gînditor de mare
forţă, care abordează cu mare curaj şi în mod novator
problemele spirituale ale vremurilor noastre. Printre cele
peste o mie de documente ale Pontificatului său amintesc
enciclicele de largă cuprindere şi pline de învăţăminte:
Lumen fidei (2013) şi Laudato si’- 2015, aşadar despre
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îngrijirea casei comune şi despre credinţă. Prezentăm un
grupaj de reflecţii din cea de-a două enciclică, care este de
la scrierile Conciliului Vatican II documentul programatic
cel mai actual al  Bisericii catolice,  pentru a prefaţa atît
vizita Pontifului pe meleaguri româneşti, probabil la
începutul lunii mai 2019, cît şi cea de-a şasea aniversare de
la alegerea sa în jilţul Sfîntului Petru din Cetatea Eternă.
[Nicolae MAREŞ]

*
Politica – vehicul pentru construcţie sau

instrument de distrugere?
Politica este un vehicul fundamental pentru a

construi totalitatea cetăţenilor şi lucrările omului,
însă atunci cînd nu este trăită ca slujire a
colectivităţii umane de către cei care o exercită,
poate să devină instrument de asuprire, de
marginalizare şi chiar de distrugere.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 18
decembrie 2018

Fraternitatea
Fraternitatea constituie reţeaua de relaţii

fundamentale pentru construirea familiei umane
create de Dumnezeu.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 11
decembrie 2014

Sclavia – delict de lezare a umanităţii
Ca urmare a unei evoluţii pozitive a conştiinţei

omenirii, sclavia, delict de lezare a umanităţii, a
fost abolită în mod formal în lume.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 11
decembrie 2014

Rădăcina sclaviei
Astăzi ca şi ieri, la rădăcina sclaviei se află o

concepţie despre persoana umană care admite
posibilitatea de a o trata ca pe un obiect.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 11
decembrie 2014

Combaterea reţelelor transnaţionale ale
crimei

Organizaţiile interguvernamentale, conform
principiului subsidiarităţii, sînt chemate să

realizeze iniţiative coordonate pentru a combate
reţelele transnaţionale ale crimei organizate care
gestionează traficul de persoane umane şi traficul
ilegal de migranţi.

Devine necesară o cooperare la diferite nivele,
care să includă instituţiile naţionale şi
internaţionale, precum şi organizaţiile din
societatea civilă şi lumea antreprenorială.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 11
decembrie 2014

Datoria firmelor
Firmele au datoria de a garanta angajaţilor lor

condiţii de muncă demne şi salarii adecvate, dar şi
să vegheze pentru ca forme de aservire sau trafic
de persoane umane să nu aibă loc în lanţurile de
distribuţie.

(Cf. Consiliul Pontifical al Dreptăţii şi
Păcii, Vocaţia liderului de firmă. O reflecţie,
Milano şi Roma, 2013).

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 11
decembrie 2014

Trebuie globalizată fraternitatea, nu sclavia
şi nici indiferenţa

Să devenim artizani ai solidarităţii şi
fraternităţii

Globalizarea indiferenţei ne cere nouă tuturor
să devenim artizani ai unei globalizări a
solidarităţii şi fraternităţii...

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 11
decembrie 2014

Coresponsabilitate solidară
Există multiple motive pentru a crede în

capacitatea omenirii de a acţiona împreună în
solidaritate, în recunoaşterea propriei
interconexiuni şi interdependenţe, avînd la inimă
pe membrii cei mai fragili şi salvgardarea binelui
comun. Această atitudine de coresponsabilitate
solidară este la rădăcina vocaţiei fundamentale la
fraternitate şi la viaţa comună.

Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a
Păcii, 1 ianuarie 2016
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Indiferenţa
Indiferenţa constituie o ameninţare pentru

familia umană... Ea se manifestă ca lipsă de
atenţie faţă de realitatea înconjurătoare, în special
cea mai îndepărtată.

Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a
Păcii, 1 ianuarie 2016

Pacea ameninţată de indiferenţa globalizată
Indiferenţa faţă de Dumnezeu depăşeşte sfera

intimă şi spirituală a fiecărei persoane şi cuprinde
sfera publică şi socială. Aşa cum afirma Benedict
al XVI-lea, „există o legătură intimă între
glorificarea lui Dumnezeu şi pacea oamenilor pe
pămînt”

Cf. Benedict al XVI-lea,  Discurs cu ocazia
urărilor adresate Corpului Diplomatic acreditat
pe lîngă Sfîntul Scaun, 7 ianuarie 2013.

Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a
Păcii 1 ianuarie 2016

Cucerirea sau menţinerea puterii şi a
bogăţiilor

Adesea proiectele economice şi politice ale
oamenilor au ca scop cucerirea sau menţinerea
puterii şi a bogăţiilor, chiar cu preţul călcării în
picioare a drepturilor şi exigenţelor fundamentale
ale altora. Atunci cînd populaţii văd că sînt negate
propriile drepturi elementare, cum sînt hrana, apa,
asistenţa sanitară sau munca, el sînt tentate să şi le
procure cu forţa.

Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a
Păcii 1 ianuarie 2016

Indiferenţa faţă de mediul natural
Indiferenţa faţă de mediul natural, favorizînd

despădurirea, poluarea şi catastrofele naturale
care dezrădăcinează întregi populaţii din mediul
lor de viaţă, constrîngîndu-le la precaritate şi la
nesiguranţă, creează noi sărăcii, noi situaţii de
nedreptate cu consecinţe adesea nefaste în
termeni de siguranţă şi de pace socială.

Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a
Păcii, 1 ianuarie 2016

De la indiferenţă la milostivire: convertirea

inimii
Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a

Păcii, 1 ianuarie 2016

Compătimirea provine din fraternitate
Solidaritatea „este determinarea fermă şi

perseverentă de angajare pentru binele comun:
adică pentru binele tuturor şi al fiecăruia pentru că
într-adevăr toţi sîntem responsabili de toţi”/ Ioan
Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei
socialis, 38/, deoarece compătimirea provine din
fraternitate.

Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a
Păcii 1 ianuarie 2016

Solidaritate
Solidaritatea constituie atitudinea morală şi

socială care răspunde mai bine la conştientizarea
plăgilor din timpul nostru şi a interdependenţei de
netăgăduit care există tot mai mult, în special într-
o lume globalizată, între viaţa individului şi a
comunităţii sale într-un loc determinat şi viaţa
celorlalţi bărbaţi şi femei din restul lumii.

/Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea
enciclică Sollicitudo rei socialis, 38/.
Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a Păcii 1
ianuarie 2016

Pacea: rod al unei culturi de solidaritate,
milostivire şi compătimire

Mesajul pentru celebrarea Zile Mondiale a
Păcii 1 ianuarie 2016

Migraţiile globale
Toate elementele de care dispune comunitatea

internaţională arată că migraţiile globale vor
continua să marcheze viitorul nostru. Unii le
consideră o ameninţare. În schimb eu vă invit să
le privim cu o privire încărcată de încredere, ca
oportunitate pentru a construi un viitor de pace.
Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 26
noiembrie 2017

Strategie pentru azilanţi
A oferi celor care cer azil, refugiaţilor,

migranţilor şi victimelor traficului de persoane o
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posibilitate de a găsi acea pace pe care o caută,
cere o strategie care să combine patru acţiuni: a
primi, a proteja, a promova şi a integra.

Cf. Mesaj pentru Ziua Mondială a
Migrantului şi Refugiatului 2018, 15 august 2017

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 26
noiembrie 2017

Iubirea străinilor
Biblia învaţă că Dumnezeu „îl iubeşte pe

străin, dîndu-i hrană şi îmbrăcăminte”; de aceea
îndeamnă: „Să-i iubiţi pe străini căci şi voi aţi fost
străini în ţara Egiptului”

(Cf. Dt 10, 18-19.) Mesaj cu ocazia Zilei
Mondiale a Păcii, 26 noiembrie 2017

Propunere pentru două pacte inter-
naţionale

Îmi doresc din inimă ca acesta să fie spiritul
care să însufleţească procesul care de-a lungul
anului 2018 va conduce la definirea şi la
aprobarea din partea Naţiunilor Unite a două
pacte globale, unul pentru migraţii sigure,
ordonate şi regulamentare, celălalt cu privire la
refugiaţi. Fiind acorduri împărtăşite la nivel
global, aceste pacte vor reprezenta un cadru de
referinţă pentru propuneri politice şi măsuri
practice.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 26
noiembrie 2017

Pace – speranţă
Pacea este asemănătoare cu speranţa despre

care vorbeşte poetul Charles Péguy (Cf. Le
Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris
1986); este ca o floare fragilă care încearcă să
răsară în mijlocul pietrelor violenţei.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 18
decembrie 2018

Funcţia şi responsabilitatea politică
Funcţia şi responsabilitatea politică reprezintă

o provocare permanentă pentru toţi cei care
primesc mandatul de a sluji propria ţară, de a-i
proteja pe cei care locuiesc acolo şi de a lucra

pentru a realiza condiţiile unui viitor demn şi
drept. Dacă este realizată prin respectarea
fundamentală a vieţii, a libertăţii şi a demnităţii
persoanelor, politica poate să devină cu adevărat o
formă eminentă de caritate.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 18
decembrie 2018

Viciile politicii
Din păcate, alături de virtuţi nu lipsesc în

politică şi viciile, datorate fie incapacităţii
personale fie deformărilor din ambient şi din
instituţii. Este clar pentru toţi că viciile vieţii
politice elimină credibilitatea sistemelor în care
ea se desfăşoară, precum şi a autorităţii, a
deciziilor şi a acţiunii persoanelor care se dedică
ei.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 18
decembrie 2018

Politica bună promovează participarea
tinerilor şi încrederea în celălalt

Atunci cînd exercitarea puterii politice tinde
numai la salvgardarea intereselor unor indivizi
privilegiaţi, viitorul este compromis şi tinerii pot
să fie ispitiţi de neîncredere, pentru că sînt
condamnaţi să rămînă la marginile societăţii, fără
posibilitate de a participa la un proiect pentru
viitor.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 18
decembrie 2018

Viaţa politică autentică
Viaţa politică autentică, ce se întemeiază pe

drept şi pe un dialog leal între subiecţi, se
reînnoieşte cu convingerea că fiecare femeie,
fiecare bărbat şi fiecare generaţie cuprind în ei o
promisiune care poate elibera noi energii
relaţionale, intelectuale, culturale şi spirituale.

Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 18
decembrie 2018

Pacea – rod al unui mare proiect politic
Pacea este rod al unui mare proiect politic care

se întemeiază pe responsabilitatea reciprocă şi pe
interdependenţa fiinţelor umane. Dar este şi o

4040 CONVORBIRI  LITERARE



provocare care cere să fie primită zi după zi.
Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, 18

decembrie 2018

Etica – parte integrantă a gîndirii şi acţiunii
economice

Prezenta criză globală demonstrează că etica
nu este ceva exterior economiei, ci este o parte
integrală şi de neşters a gîndirii şi a acţiunii
economice.

Scrisoarea Papei cu ocazia Întîlnirii G8 –
iunie 2013

Etica adevărului – să conducă toate
acţiunile economice

....Măsurile pe termen lung pentru a asigura un
cadru adecvat de legalitate care să conducă toate
acţiunile economice, ca şi cele conjuncturale de
urgenţă pentru a rezolva criza economică
mondială, trebuie să fie conduse de etica
adevărului ...

Scrisoarea Papei cu ocazia Întîlnirii G8, iunie
2013

Bunăstarea fundamentală materială şi
spirituală – punct de plecare pentru soluţiile
politice şi economice

Preocuparea faţă de bunăstarea fundamentală
materială şi spirituală a fiecărui om este punctul
de plecare pentru orice soluţie politică şi
economică şi măsura ultimă a eficacităţii sale şi a
caracterului său etic.

Scrisoarea Papei cu ocazia Întîlnirii G8, iunie
2013

Scopul economiei şi al politicii
Scopul economiei şi al politicii este tocmai

slujirea oamenilor, începînd de la cei mai săraci şi
cei mai slabi, oriunde s-ar afla ei, fie chiar şi în
sînul mamei lor.

Teoria şi acţiunea economică şi politică
Orice teorie sau acţiune economică şi politică

trebuie să se străduiască pentru a furniza fiecărui
locuitor al pămîntului acea minimă bunăstare care
să permită să trăiască cu demnitate, în libertate, cu

posibilitatea de a întreţine o familie, de a-i educa
pe copii, de a-l lăuda pe Dumnezeu şi de a
dezvolta propriile capacităţi umane. /.../ Fără
această viziune, toată activitatea economică n-ar
avea sens.

Scrisoarea Papei cu ocazia Întîlnirii G8, iunie
2013

Schimbare de atitudini la provocările
economice şi politice

Diferitele şi gravele provocări economice şi
politice pe care lumea de astăzi le înfruntă cer o
curajoasă schimbare de atitudini, care să redea
scopului (persoana umană) şi mijloacelor
(economia şi politica) locul lor propriu.

Scrisoarea Papei cu ocazia Întîlnirii G8, iunie
2013

Banii şi mijloacele politice şi economice
Banii şi celelalte mijloace politice şi

economice trebuie să slujească şi nu să conducă,
ţinînd cont de faptul că solidaritatea gratuită şi
dezinteresată este, în mod aparent paradoxal,
cheia bunei funcţionări economice globale.

Omul – scopul primordial al politicii şi
economiei

Omul este cea mai adevărată şi cea mai
profundă resursă a politicii şi a economiei şi, în
acelaşi timp, scopul primordial al acestora.

Scrisoarea Papei cu ocazia Întîlnirii G8, iunie
2013

Adevărul
Adevărul este revelaţia minunată a lui

Dumnezeu, a feţei sale de Tată, este iubirea sa
nemărginită. Acest adevăr corespunde raţiunii
umane dar o depăşeşte infinit, pentru că este un
dar coborît pe pămînt şi întrupat în Cristos
răstignit şi înviat; ea este făcută vizibilă de cel
care-i aparţine şi arată aceleaşi atitudini ale sale.
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Mercuri 9 / 21 decemvrie 1898. S-ta Anna. Ziua
Anicuţei. Ninge, pentru prima oară, acoperişe, arbori
plini de zăpadă.

Astăzi noapte, pe la ora 2º 40’ după miezul nopţii,
a murit, după peste o lună de grozave dureri, George
Cantacuzin-Rinoveanu, pînă la 30 septemvrie încă
ministru de Finanţe în cabinetul D. A. Sturdza, după
cum zice certificatul d-rului Romaiceanu, de
pneumonie, după cum spune dr. Buiucliu, de rarul
cancer la plămîni. El era să se însoare cu Sabina I.
Brătianu (pe care a luat-o apoi frate-său, doctorul),
dar, la lăţirea acestei ştiri, o domnişoară, cu care era în
relaţie, a încercat să se sinucidă şi acest fapt a
împiedecat însurătoarea lui cu Sabina Brătianu. El,
vizitînd pe rănita, pentru a cărei căutare adusese o soră
de caritate, s-a înnădit în acest timp cu sora de caritate
(femeie comună), care, devenind însărcinată, a luat-o
de nevastă, şi are de la ea 5 copii, o fată mai mare,
astăzi de 13 ani, copilul cel mai mic de 2½. – Coralie
Sevescu, care venea astăzi chiar de la casa mortului,
ne spune că însăşi nevasta lui i-a povestit astăzi,
înecată în lacrimi, cum încă ieri sară bărbatul său,
ştiind că moare peste cîteva ore, i-a dictat depeşa către
rege, ca să aibă ea numai să o iscălească şi să o trimită
îndată ce va murì – precum s-a şi făcut. Depeşa era: 

Majestăţii Sale Regelui,
Am durerea a aduce la cunoştinţa majestăţii tale

încetarea din viaţă a prea iubitului meu soţ, George
Cantacuzin. 

Caracteristică trăsătură de menajare pentru
nevastă, a cărei lipsă de cultură voia bărbatul să o
acopere şi după moarte înaintea Regelui.

Dar încolo, era un sectar fanatic, cu apucăturile
carada-iste ale partidului său. 

Joi 10 / 22 decemvrie. Iarnă, zi clară, frig.
Imprimarea volumului 3 al Discursurilor mele

parlamentare întreruptă pentru cîteva zile la Socec,
fiindcă iar nu mai are hîrtia cu care a început
imprimarea.

Ieri a fost primit Teodor Rosetti de rege, de la 6 –
8. Confirmat ce-mi spusese şi mie. Generalul Manu îi
zisese că trebuie să se încerce un minister vechi
conservator, fie numai pentru un an, în care vor
executa o parte a programului (!) lor. 

Regele: Vă faceţi iluzii. Timp de un an, miniştrii
vor avea timp să se orienteze. Fără junimişti, nu există
un guvern conservator puternic.1 – De altminteri,
regele bine dispus pentru Carp, prietinos cu junimiştii
etc. 

Despre situaţia actuală (slabă) a aurelianiştilor îi
spune că acum îi cer lui, regelui, să le spuie ce
atitudine să aibă. (Probabil prostul de Em. Porumbaru,
care a avut la el o audienţă de ½ oră).

Vineri 11 / 23 decemvrie. Sculat la 6½, flori de
ghiaţă pe ferestre. –5½º R. Scriu Kiliani, cerere de
audienţă la Ferdinand etc. 

Anicuţa, copilul drag, întristată că nu-i luasem eu
anume flori de Sfînta Ana alaltăieri. 

D-sale d-lui
general Al. C. Robescu, maestru al Curţii 

Alteţei Sale Regale principelui Ferdinand,
Cotroceni.

Domnule general,
Am onoare a vă ruga să binevoiţi a solicita de la

Alteţa Sa Regală principele Ferdinand o audienţă în
favoarea mea. 

Pentru cazul cînd alteţele regale ar fi dispuse a
acorda audienţe în comun, îmi cer voie a vă înştiinţa
că tot astăzi soţia mea, în numele său şi al meu, se
adresează d-nei Greceanu pentru audienţă la alteţa sa
regală principesa Maria. 
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Primiţi, vă rog, d-le general, încredinţarea înaltei
mele stime.

T. M.
Senator
Str. Mercur, 1.

Sara, de la 8½ – 11 ore, şedinţă a facultăţii de litere
(prezenţi numai noul decan Bogdan, noul rector C.
Dimitrescu – Iaşi, Onciu, Crăciunescu şi eu. Iorga, al
cărui copil bolnav va iscălì mai pe urmă, secretarul P.
Popescu. S-au pus fundamentele catedrelor ca la
necesitate agregaţi pe viitor, se va cere astfel 7 catedre
nouă, cu concurs de agregaţie: 1) Geografia (cu gînd
la Mehedinţi), 2) limba franceză (Pompiliu Eliad), 3)
limba germană (burtă-verde Ghiţă Pop ??), 4) greacă
bizantină (Lizica), 5) estetica şi literatura română
(Dragomirescu), 6) a doua catedră de latină
(Evolceanu), 7) psihologie experimentală (Vaschide).

Sîmbătă 12 / 24 decemvrie. Senin, aer sec.
Dimineaţa, la soare, – 9º R. Peste zi cu soare rămîne
termometrul cam la 0.

Interesantă criza partidului liberal din Pesta asupra
unei dări anticipate de indemnitate din partea
majorităţii, prin iscălituri în club în favoarea
ministrului prezident Banfy pentru a învinge
obstrucţionismul opoziţie. Ei n-au la cloîture
(închiderea discuţiei). Alegeri cu presiuni
guvernamentale. Vezi discursul contelui Stefan Tysza
şi a lui Koloman Tysza, guvernamentali, scris contelui
Julius Andrassy, discursul lui Czafry, scrisoarea lungă
a prezidentului demisionar Szilagiy, ieşiţi din
majoritate şi din clubul liberal, asupra acestor
împrejurări  în „Neue freie Presse”.

Mercuri 16 / 28 decemvrie. Cam acelaşi ger,
admirabil cer senin, frumoase zile de iarnă. Lună
splendidă, ieri sară, după 10½, eclipsă de lună, dar noi
nu ne-am mai întîrziat culcarea pentru ea. 

Ieri, de la 2º 20’ pînă la 2¾, audienţă cu Anicuţa la
prinţul Ferdinand şi prinţesa Maria la Cotroceni. Ei
mai amabili şi mai dezgheţaţi decît altădată. Ea
radioasă în frumuseţea ei. El mai viril cu barba ce şi-
a lăsat-o după boala din anul trecut. El blamînd severa
cercetare disciplinară, ce ministrul de Culte Bosse din
Berlin o face acum contra profesorului de la
Universitatea Berlin (urmaşul pe catedra lui
Treitschke) Hans Delbrück (fiindcă a scris în
„Preussische Jahrbücher” că vexaţiunile

administraţiei germane din Schleswig contra
danezilor zicînd „strigător la cer”2, tot aşa de rele, ca
fostele vexaţiuni ale danezilor contra germanilor, care
atacuri au indignat pe germani şi au făcut războiul
contra danezilor de la 1864, aşa de popular. Însă ce a
fost atunci nedrept este nedrept şi azi.3 Prinţul
Ferdinand găseşte măsura disciplinară rea şi că nu-şi
va ajunge scopul, ci din contră atrage şi mai mult
atenţia asupra relei administrări.

Astăzi ultima prelegere de Istoria Filosofiei la
universitate, în acest an calendaristic (libertatea Mill),
mîine ultima din Logică. 

A sosit hîrtia la Socec. Diseară primesc, după cum
mi-a telefonat ieri, continuarea corecturelor.

Sîmbătă 19 / 31 decemvrie 1898. Tot frig, dar mai
puţin, azi la 8 ore, – 2½º R. De vro 3 zile am probabil
un mic atac de influenţă. A început cu un mic junghi
la partea dreaptă a capului, apoi permanent durere
slabă în ceafă, ca un mic torticoli, ieri dureri ca de
migrenă la partea stîngă a capului, dar numai ¾ oră,
apoi sara, după culcare, junghi în mijlocul capului, de
¼ oră. Azi am luat 20 centigrame chinină. Încolo,
fricţiuni terebentină şi a doua zi cu beaume tranquille
la ceafă – mi-a părut că am făcut mai mult rău. – 

Corecturi Socec întruna. Sîntem pe la pagina de
tipar 257.

Azi cred că ia senatul vacanţă şi mîine, Duminecă,
pe la 9º 10’ dimineaţa, plecăm prin Predeal –
Budapesta – Fiume la Abbazia.

Abbazia

Marţi, 22 decemvrie 1898 / 3 ianuarie 1899. După
ce am plecat în adevăr Duminecă la 9º 10’ dimineaţa
din Bucureşti (în vagon pînă la Azuga, Basset cu noi),
la 1½ la Predeal (mîncare proastă), la 2º 12’ (ora
austriacă 1º 12’) din Predeal, la 2½ Austria în sleeping
cu 4 locuri în Braşov, apoi bine dormit în sleeping la
7º 50’ dimineaţa. Luni în Pesta, cafea acolo (era şi
Jeana Berendei cu bărbatul, 2 copii şi bona, ei
continuă drumul la Viena, cuminte în clasa a II-a, apoi
pe la 10º în tram electric la schimbătorul de bani (4½
florini suta), 4 volume Engelhorn, legate pentru 1
florin 80 creiţari, de cetit, un lanţ de ceasornic de
argint Thula, cumpărat 7 florini pentru Costake, la 12º
la Casino Naţional, excelent prînz, apoi cu tram la
gară, unde cetit între 2 şi 3, apoi în sleepingul cel
mediocru, 4 locuri, la Fiume, unde sosit pe timp
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ploios la 6º 20’ dimineaţa de marţi. Era şi colonelul
Anghelescu, comandantul prieten Bucur, cu noi în
tren. (Vrea să vadă azi Abbazia, pleacă la 5º din Fiume
spre Nizza, de unde după vro 6 zile la Berlin în
misiune). La gara Fiume, un landau pentru 5 florini cu
toate bagajele la Abbazia. Ne-am dus întîi la
cafeneaua de la port, am luat ceai, eu cu unt proaspăt,
la 7º 5’ am plecat de acolo, se făcea zi, am sosit iute şi
veseli la 8¼ în Hotel Pension Quisisana, unde avem în
etajul I No 16 (mare salon colţ) şi No 17 mic iatac,
lumină electrică cu pension 20 florini pe zi cu totul,
fără vin şi foc.

Pe la 11 ore, soare. E cald şi frumos aici, ca
totdeauna. Am ieşit, m-am ras, am adus flori Anicuţei. 

Noaptea, în sleepingul de la Pesta la Fiume, foarte
rea din cauza căldurii nebune. În încălzitul cel prost
stă inconvenientul călătoriilor de iarnă. 

Eu tot cu durerile musculare la ceafă şi cu ceva
tuse de flegmă.

Joi 24 decemvrie 1898 / 5 ianuarie 1899. Abbazia.
Timp splendid. Ieri de la 11 – 1, pe faleza de sud4 şi
pe şosea înapoi, în plin soare. La dus, ceva vînt pe la
spate. Am luat azi al treilea hap de 18 centigrame, ieri
2, presupunînd durerile de la ceafă sînt o mică
influenţă din patrie. Am cetit ieri cu încîntare
Munkeboda (Der alte Herrenhof) al excelentei, mie
pînă acum necunoscute autoare suedeze, Mathilde
Malling (în Engelhorn, colecţia romane5). Acum o
recetesc cu Anicuţa, care sfîrşeşte azi Munkeboda.

Azi sculat la 5¾. Lucrez la scrisorile de la tată-
meu 1850 – 1860, pentru „Convorbiri”. 

Apoi plimbare de la 10 la 1, pe sus prin pădurice,
stradele la König Carol-Promenade, la Volosca – port,
de acolo pe faleza nordică6, la hotel Quisisana înapoi.
La 1, totdeauna excelentă mîncare, mai bine decît în
orice pension. Noi, la prînz, Palugyai Rizling a 1 franc
30 creiţari alb, cu buna apă de munte, vara bere.

De la 2-4, somn. Apoi, cu Anicutza, care se
sculase la 8¼ şi în timpul somnului meu de după
prînz, a tradus din Little Lord, cetim întîi din Heinrich
Leo, Geschichte von Italien. Dela 8¼ – 9,
Munkeboda, de la 9-10, pichet. La 10 culcat.

Vineri 25 decemvrie 95 / 6 ianuarie 99. Abbazia.
Sculat la 5 ore. Luna splendidă pe mare. La stînga, în
strălucire, Jupiter. Ceai. Copiez, cu lampa electrică pe
masă în salon, scrisorile 1850 – 1860. 

Sîmbătă 26 decemvrie 1898 / 7 ianuarie 1899. Tot
timp minunat, cald, soare. Am terminat cetirea
scrisorilor de la tată-meu, lucrînd azi de la 6 – 8¼.
Între 10 şi 12½, plimbare spre izvorul7 Littrow şi apoi
jos, pe malul mării8. Eu bine de tot. Anicuţa ceva rest
de friguri, dar veseli amîndoi şi fericiţi.

Duminecă 27 decemvrie 98 / 8 ianuarie 99. Sculat
la 5. Făcut 2 coale corecturi sosite de la Socec. –
Plouă. 

Marţi 29 decemvrie 98 / 10 ianuarie 99. Trezit la
4 ore, cetit Dickens în pat, sculat la 5, ceai, 2 ore9

scrisorile tatăl-meu, apoi vreau să traduc din Leo,
Geschichte von Italien.

Ieri noros, dar între 11½ şi 2, soare cald. Frumoasă
plimbare spre Volosca pe malul mării10. Anicuţa mi-a
cetit şi a copiat buna ei traducere a capitolului I din
Little Lord, minunatul roman englez. 

Găsim „Quisisana” foarte convenabilă, decentă,
dar politicoasă, mai ales înţepenitul fel de11 table
d’hôte.

Anicuţa ieri sară cu ceva sfîrşală; la plimbare,
durere de coapse12. Prea obosită. Eu bine de tot. Fără
nici un rest de tuse, fără dureri de ceafă. Dispus la
orice lucru. 

Pentru viitor, în prima linie în Abbazia, Villa
Alloro, în a doua Grand Hotel. –

Frumoasă plimbare azi, între 11¼ şi 12¾, la faleza
sudică13. 

Mercuri 30 decemvrie 98 / 11 ianuarie 99. Sculat
la 5½. Ceai. Scriu la manuscriptele – scrisori de la
tatăl meu. Apoi traducere din Leo.

Anicutza ieri veselă şi bine. Numai dureri
reumatice la umărul drept. – Am început cu încîntare
cetirea volumului II, Politik, a spiritualului Treitschke.

Scriu cu lumina electrică pînă la 8 ore, de abia
atunci pot vedea să scriu cu lumina zilei. Cer noros,
plouă, dar e cald. Anicuţa doarme încă.

Telegramă
General Robescu
Bucureşti
Palatul Cotroceni
Vă rog să prezentaţi alteţelor lor regale

respectuoasele noastre felicitări pentru fericita
aniversare urăm ca 1899 să aducă bucurie alteţelor lor
şi copiilor.
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Maiorescu14

28 cuvinte

Joi 31 decemvrie 1898 / 12 ianuarie 1899.
Abbazia. Sculat la 4¾. Plouă. Dar între 11 şi 1,
plimbare pe malul mării15, spre Volosca sub ceva
soare, eu Em. Porumbaru, sosit de ieri. El vorbi la
Pesta cu contele Aponyi, pe care îl cunoaşte de la un
congress de pace al interparlamentarilor la Bruxelles.

Telegrame
Rosetti,
Bucarest,

Clementza 23.
Bunica, copii, nepoţi, 
Să trăiţi mulţi ani cu toţi.
Noi trimitem unchiu şi zia
Sărutări din Abbazia.

Mitropolit Primat
Bucarest.
Vă urăm viaţa lungă şi mulţumirea de a lucra cu

vechia putere la înălţarea credinţei.
Maiorescu

General Vlădescu
Palatul Regal

Bucarest.
Rugăm prezentaţi Majestăţilor Lor urările noastre

pentru ultimul an al marelui secol din istoria
României în care s-au întemeiat dinastia şi regatul.

Maiorescu.

Note:
1. Ultimele trei propoziţii în limba franceză în manuscris.

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

Textul continuă în limba română.
3. Ultima propoziţie în limba germană în manuscris.

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

Textul continuă în limba română.
5. Ultimele două cuvinte în limba germană în manuscris.

Textul continuă în limba română.
6. Ultimele două cuvinte în limba germană în manuscris.

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

în limba română.
8. Ultimele trei cuvinte în limba germană în manuscris.

Textul continuă în limba română.
9. Ultimele două cuvinte adăugate ulterior.

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

11. Ultimele două cuvinte adăugate ulterior.
12. Cuvînt în limba germană în manuscris. Textul

continuă în limba română.
13. Ultimele două cuvinte în limba germană în

manuscris. Textul continuă în limba română.
14. Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul

continuă în limba română.
15. Ultimele două cuvinte în limba germană 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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1.
Dragă Doina,
Mi-a făcut bucurie scrisoarea ta şi, împotriva

obişnuinţelor mele, îţi răspund imediat. Cu această
ocazie, îţi mulţumesc pentru sfaturile tale de natură
etică.

Am auzit că n-o duci prea bine în Cluj, dar nu cred.
Poate că Pişta a exagerat. Oricum, înflăcărarea ta din
timpul anului la a pleca la redacţia clujeană era prea
mare ca să poată fi desamăgită şi hilarizată.

Eu lucrez la „Gazeta literară”, unde mă prezint din
an în paşti. În curând, voi pleca acasă, c’est à dire „în
documentare”. Acolo, voi relua ocupaţia mea centrală
din lunga vacanţă pe care mi-am făcut-o: călăria. Actual,
mă prezint ca un jokeu desăvârşit.

Lucrez la un volum, care, cred că, va ieşi mult mai
bun decât restul delirurilor mele semi-lirice de până
acum. Între timp, sfidez muzele şi dau periodicelor
stanţe ridicole.

Am scris, întâia oară, o cronică laudativă la „Steaua”,
care o să apară în „Viaţa românească” no. nu ştiu care, la
„Revista revistelor”. Nu ştiu ce mi-a venit; cred că
numerele 3-4 din „Steaua” erau într-adevăr bune.

Îl salut cordial pe A. Rău. Aştept să-mi scrii la
şcoală, până nu plec din Bucureşti.

Îţi mulţumesc pt. invitaţia din Februar. Cred că am
să trec prin Cluj mai repede.

Cu distinsă afecţiune,
Nicolae

30 august 1954

2.
Dragă Doina,
Nu m-am dus acasă, după cum n-am mai trecut nici

prin Cluj. Treburi redacţionale mă reţin în Bucureşti
până după Congresul Partidului.

Cu toate că am fost în Bucureşti, n-am primit
scrisoarea de care mi-a vorbit Ţic. S-o fi rătăcit sau cine
ştie ce s-a întâmplat cu ea. Dacă vrei să-mi scrii, scrie-
mi pe adresa „Gazetei literare”.

Deocamdată mai stau la Şcoală, însă, cred că, în
curând, am să mă mut într-o chilioară pe care am găsit-
o. Este foarte mică         (4 mp), dar este acceptabilă.

Te aştept să vii în Bucureşti, aşa cum mi-ai spus.
Vizita mea la Cluj o las pe altădată.

Despre viaţa mea cotidiană, n-am prea multe de
spus. Am program de la ora 5 după masă şi dimineţile,
sunt liber. Ora târzie la care isprăvesc serviciul mă
împiedică să fac obişnuitele orgii. Le-am mai rărit.
Singura pasiune zilnică: cafeaua.

Mi-a plăcut poezia ta din „Steaua”. Te rog foarte
mult să ne trimiţi o poezie pentru Congresul Partidului.
Dacă accepţi, lucreaz-o cât mai mult şi vezi să fie pe
linie, pentru că cenzura este foarte atentă cu noi.

Încă odată, te aştept în Buc(ureşti).

Cu dragoste, 
Nicolae Labiş

13 sept(embrie) 1954
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CORESPONDENŢĂ CORESPONDENŢĂ 
NICOLAE LABIŞ – DOINA SĂLĂJANNICOLAE LABIŞ – DOINA SĂLĂJAN

(1954-1956) (I)(1954-1956) (I)

I N E D I T

Corespondenţa poetului Nicolae Labiş (primită/expediată) se va îmbogăţi cu un set de opt scrisori aflate în sipetul plin
de amintiri al D-nei Doina-Cornelia Sălăjan, care, cu mare greutate şi emoţii de nedescris, a decis de curând să le dea
publicităţii pe cele primite, între anii 1954-1956, de la fostul său coleg şi bun prieten de la Şcoala de Literatură şi Critică
Literară ,,Mihai Eminescu” din Bucureşti de sub patronajul Uniunii Scriitorilor din R. P. Română (1952-1954).

Totodată, a hotărât ca originalele să le doneze Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti. 
Textele epistolelor în discuţie conţin informaţii personale, atât cu caracter sentimental, cât şi cu referinţe la

preocupările literare ale poetului damnat. 
Printre cele aparţinând lui Nicolae Labiş, două se referă la altele primite de la Doina Sălăjan, dintre care una a fost

recuperată şi publicată deja (nr.6), iar o alta a lui N.L. a rămas printre manuscrisele sale/ neexpediată, numerotată de noi
(nr.lo), pe când se afla într-o excursie în Deltă, împreună cu Geo Bogza, Lucian Pintilie ş.a. (oct.1956). 

Anexăm acestor rânduri epistolare şi dedicaţia lui Nicolae Labiş către Doina Sălăjan, pe volumul său de versuri
Primele iubiri (Bucureşti, Editura Tine retului, 1956, 133 p.), din care se desprinde aceeaşi puternică afec ţiune magnetică
ce a existat între cei doi poeţi şi care, prin aceste cuvinte, îi este dezvăluită intensitatea profunzimii… [Mircea
COLOŞENCO]



3.
Doina,
Mă văd obligat să renunţ la vizita mea, cerându-mi

scuze că am angajat-o.
O indispoziţie acută mă pune în imposibilitatea de a

avea întâlniri gingaşe.
Cu regret şi cu salutări,

al tău,
Nicolae Labiş

2 mai 1956, ora 11, str. Sevastopol, camera 13)

4.
Mălini, 15, VII. 1956

Dragă Doina,
Arunc în fugă câteva rânduri pentru tine, pe care le

voi completa altădată. Mă interesează ce planuri ţi-ai
făcut pentru vară şi cum te-ai aranjat în Bucureşti.

Eu sunt puţin trist, dar foarte liniştit.
Dacă nu m-ai uitat deja,

scrie-mi.
Cu aceeaşi afecţiune,

Nicolae Labiş

5.
Mălini, 30 iulie 1956

Dragă Doina,
Când ţi-am primit scrisoarea, credeam şi eu că mă

poţi invidia. Eram liniştit în tovărăşia munţilor şi
cărţilor mele. Călătoream mult, luasem o maşină
confortabilă a ziarului local, mă bucuram şi mă
indignam, pe rând, în condiţii vecine, totuşi, cu
seninătatea.

Dar sora mea cea mare a suferit un accident grav –
un beţiv a aruncat-o dintr-un camion, pe când se
întorcea dintr-o excursie. Umărul stâng îi este fracturat
foarte rău şi am o sumedenie de griji. Nu mă mai invidia
deci. Vreo lună şi jumătate voi sta lângă suferind, ceea
ce, pe lângă altele, mă irită.

Scriu, totuşi, destul de mult, citesc încă şi mai mult.
Uneori petrec destul de bine.

Te rog să-mi scrii.
La revedere,
Nicolae Labiş

6.
(nedatată, cca.

Iulie-august, 1956)
Dragă Nae,
Trebuie să-ţi spun că eşti cam zgârcit când scrii.

Poate numai când îmi scrii mie. Scrisoarea ta m-a găsit
într-o stare sufletească destul de agreabilă. Mama, e
mult mai bine şi sper să iasă din spital peste o
săptămână, două. Îmi pare rău pentru Margareta. Te rog
transmite-i din parte-mi salutări şi însănătoşire grabnică.
Eu nu mă pot bucura de munţi, în general nu mă bucur
de nimic. Ar trebui să fiu la Bucureşti, m-a chemat
editura.

Lucrez cam greu – nu mai rezist decât până la 2-3
noaptea. Mă dor ochii şi port ochelari. Am îmbătrânit,
Nae dragă. Îmi pregătesc noul volum. În tot ce-am scris
de când sunt acasă, este ceva străin de poeziile mele. M-
am înrăit şi caut să ascund adevărul acesta care mă
înspăimântă.

Când ne vom întâlni am să-ţi povestesc o întâmplare
hazlie. Acum mă apuc de scris. Poţi să-mi scrii mai
repede?

Te îmbrăţişez,
Doina.
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E cu neputinţă ca acest tip să nu vă fie cu noscut. La
teatru, în tramvai, în drumul de fier l-aţi auzit de sigur
vorbind tare, debitându-şi, cu glas sonor şi cu gesturi
studiate, preţiosul lui repertor de fraze ciugulite de prin
gazetele cotidiane, veşnic plângându-se de ţara asta pă -
cătoasă, de oamenii cari-o cârmuesc, de neamul nostru
tembel, neam de faliţi, de trântori şi de palavragii, neam
putred şi netrebnic, în viitorul căruia el, unul. nu mai are
nici o speranţă.

E, vezi bine, şi acesta un mijloc de a prosti pe
semenii tăi şi de a-i speria cu cinstea ta şi cu adâncimea
spiritului tău de observaţie. Mulţi, ascultându-l, şi-or fi
zicând: „Ce bine vorbeşte!... Iată un om care, dac’ar fi
avut putere’n mână, nʼar fi făcut nici una din greşelile pe
cari cu atâta energie le înfierează”.

De obiceiu, acest palavragiu de răspântii, căruia
toate-i put în patria lui, e ceea ce se numeşte „un om
bine situat”, are o funcţie importantă, garnisită cu două-
trei sinecure binişor retribuite, ia parte la toate serbările
şi banchetele oficiale, intră gratis la teatru şi la Ateneu,
dispune de-un bilet de liber parcurs pe toate căile ferate
române, şi-i membru în mai multe societăţi culturale.
Cum vreţi să nu se plângă de-o asemenea țară?... El a
trecut liceul cu mofturi. Cu mofturi şi-a dobândit un titlu
universitar, şi tot cu mofturi a dat în lături pe cei cari au
muncit, şi i-a lăsat în urma lui, departe. Cum să nu se re -
volte el acum în contra profesorilor pe cari i-a păcălit
atâția ani, în contra miniştrilor pe cari i-a îmbolmojit cu
vorba ş’a obţinut dela ei tot ce-a vrut, în contra societăţii
care cască gura la palavrele lui şi-l aplaudă, în contra
neamului din a cărui muncă trăeşte aşa de bine! El nu s’a
trudit, el n’a asudat pentru nimic în lumea asta, toate
i-au venit de-a gata şi, când trece pe stradă, noi ne luăm
cu respect pălăria la el, şi ne simţim măguliţi când ne
ʼntinde mâna, şi-i ținem hangu când îşi batjocoreşte țara.
Cum vreţi să nu ne despreţuiască şi să nu ne trateze ca
pe nişte găgăuţî, când vede cu ce puţine arme ne biruie,
cu ce ieftene mijloace ne cucereşte şi ne domină! –
Onoruri, funcţii, atâtea succese dobân dite repede şi fără
nici o osteneală au sfârşit fireşte prin a face din el un om
blazat. Viaţa nu mai are pentru dânsul nici un farmec. Ar
dori să vie o invazie dela Miază-noapte, să ne robească

şi, sub lovituri de cnut, să ne civilizeze. „Un Nerone, un
nou Nerone, care să dea foc capitalei, întreaga ţară s’o
treacă prin foc şi sabie – iată ce ne-ar trebui!”. Şi cască
plictisit, în tăcerea plină de admiraţie şi de respect a
celor cari-l ascultă.

Nu e unul, nu sunt doi, ci e o speţă numeroasă de
bârfitori de aceştia, cari cred că e o notă de distincţie şi
de originalitate să-şi ocărască ţara şi neamul. Şi noi
înţelegem bine că toată revolta asta a lor e o revoltă
prefăcută şi numai aşa, de paradă – cu toţii ştim că
oamenii aceştia n’au lucrat nimic şi n’au produs nimic
în ţara asta pe care-o bat jocoresc, ştim bine că numai de
plâns n’ar avea dreptul să se plângă trântorii aceştia
fericiţi ai milostivului nostru buget, ştim, şi cu toate
astea-i ascultăm cum ne insultă, şi nu le răspundem ni -
mic. Ia să poftească un Ungur să vorbească aşa în ţara
lui de ţara lui, – în fiecare cetăţean ar găsi un apărător al
demnităţii patriei maghiare. La noi sentimentul acesta
nu e încă ajuns la de plina lui desvoltare. Câte vorbe
frumoase şi înălţătoare şi demne de ţinut minte n’au fost
ros tit apostolii şi profeţii noştri, în momentele lor de
fericită inspiraţie! Cine le mai ştie? Cine stă să le mai
desgroape şi să le mai scoată la lumină de pe unde-or fi
dormind uitate: Dar o vorbă de ocară despre ţara
noastră, o necuviinţă pe care-a spus-o un capelmaistru
zeflemist acum douăzeci de-ani, este şi azi repetată de
gazete, ca ceva de foarte mare haz, ş’o ştiu şi copiii. —
Cum vreţi ca numărul moftangiilor să nu spo rească în
atmosfera asta... aşa de prielnică pentru ei! Ori unde se
duc, şi ori când deschid gura, îşi găsesc mica lor galerie,
gata să-i apla ude. Ştiu oare nemernicii aceştia cât rău ne
fac, fără să vrea? Îşi dau ei seamă cât de bine ser vesc,
bârfindu-ne aşa, cauza adevăraţilor noştri duşmani, cari
trăiesc aici cu noi şi caută să-şi facă arme din
slăbiciunile noastre şi biruinţă din durerile noastre?...
De sigur că nu ştiu, cum nu ştim nici noi cât de vinovaţi
suntem când le batem în strună şi facem haz de
palavrele lor...

Din  volumul Alexandru Vlahuţă, Primul şi ultimul, în
curs de apariţie.
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Iubire mărturisitoare

Printre degete ascunsă
căutată vrei să fii
cu petale peste noi
palmele pe trup învii...

vocea șoaptă se prăvale
în abisul dintre noi
cu ecoul prins în zbor
cad pe tine repezi ploi

te arunc din vale-n deal
te ridic mai sus de cer
și te țin în ochi să treci
peste acest ciudat mister

arde-n noi iubirea scrisă
și nescrisa mea pedeapsă
de-a te ține-n mine prinsă
flacără pe tâmpla arsă

știu iubito ce e taina
și ce taină naște-n noi
când în brațe trupul cântă
frunza sună-n munți și văi.

Olarul și coapsele tale

Arunc peste umăr hlamida de ceață
o umbră prelungită în carne
din care îmi cresc evadarea, iubito
veșnica îmbrățișare de palme

Am mâna ridicată sub formă de zid
peste care nu trece nici țipăt, nici șoaptă
din piatra de munte pe tâmplă se-nalță
durerea iubirii sub crucea de piatră

Exist pentru a fi început de lumină
cum tu ai ajuns lumânare să-mi fi
mă pierd, te găsesc, dispărem împreună 
în noapte întunericul rămâne gri

Am ochii deschiși mai rotunzi decât cercul
cum tu ai ajuns cu ispita de gât
colier sau un lanț terminat cu o cruce
iar coapsele-ți cer surplusul de lut 

Rămân ne-ntrebat de ce capul mă doare
de ce sufletul trece fluid peste noi
iar dragostea nu mai stă în picioare
ne duce în brațe, sub rotocoale de ploi!

Doamna de coasă păstrătoare

Bătrânele și bătrânii
șovăielnici în pași
trec umbre pe garduri
sfidând răsăritul
și ceasul în care cu soarele-n cap
ar prinde secunde ce nasc infinitul 

Pe pereții albiți și murdari
trec umbrele lor bâjbâind
Se opresc să-și mai tragă în ei 
obositoarea stare a pașilor grei

Bătrânele și bătrânii
plutesc fragmentat
pe toate aleile închise în parc
să nu care cumva să se piardă
sau între ei să nu se mai vadă

Șovăielnici, dar încăpățânați
vin să asculte ce-i viața în fond
dacă pentru ei există clipa frumoasă
când este așteptată la masă 
sau oriunde există așteptare
Doamna de coasă păstrătoare.

Nimicul din nimic

Ploaia trece prin noi 
cum mai trec gloanțele trasoare
(să fie văzute de la depărtări
de la adâncimi sau de dincolo de nori)
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Ploaia are această putere de a ne aduna
unul în celălalt, unul în Unu
chircit și de nedezlegat
după care se întâmplă cu totul altceva

Răpăit pe creștetul dezgolit
ca o piele de tobă întinsă
din care ies sunetele înapoi
sărind, sărind...
ridicând parcă picăturile de ploaie
înspre cer, înapoi, în nori
și norii înapoi, înapoi...

Ploaia este și ea 
un exercițiu de respirație
gură la gură, 
picătură la picătură
puhoi de apă la rostogoliri browniene
după care intrăm pe o altă poartă
într-o altă lume
cu o altă față, strigăt înghețat
lume dezbrăcată la pielea goală
în pocăință și rugă fierbinte
crescută ca o carne în jurul strigătului:

„Cu ce ți-am greșit Doamne, 
de nu mi-ai mai lăsat nimic,
după o nebunească și păgână ploaie”?

Ploaia are această putere de a ne aduna
unul în celălalt, unul în Unu
chircit și de nedezlegat
până când
la o nouă trecere de ape 
să nu mai rămână nimic:
Nimicul din nimic.

Ars poetica

Poezia este: 
...sala de așteptare
în care călătorul este tras de mână
de privirile tale insistente ...

...trenul de pe linia moartă 
în care ne mai întâlnim uzi leoarcă
de ploaie dezbrăcați...

...flacăra care își caută lumânarea

...cântecul cocoșului ce-a fugărit noaptea

...glasul tău pierdut în sunetele plăcerii
ca o sumă uriașă pierdută la ruletă

...saltul mortal pe care îl faci
în brațele mele
...dezastrul care ne strânge mâinile 
căutându-ne căldura trupurilor
în jurul focului
(cum ne mai căutam trecutul
prin clădiri părăsite și uitate)

Poezia este 
ceea ce nu mai știm că este
Așa cum nu mai știm dacă ea
mai ține minte
că eu i-am fost părinte
iar tu, muză dreaptă!

Peste drum l-am văzut 
Fernando Pessoa

Am nevoie de starea anume 
a înghețului
să pot să-mi justific nimicul
să fiu mai nefolositor mie
decât aș fi celorlalți...

Simt cum în mine
e loc de maidan
de periferie încremenită în apa stătută
sub formă de baltă

E loc de cimitir
pentru timpul pregătit să moară
înaintea mea
și mai apoi să-mi pun singur flori
pe un mormânt ce nu va mai fi săpat
nu va mai fi ocupat
va exista totuși în aerul pe care
îl va confisca 
ultima mea respirație.
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FRUNZE ȘI OCHI

Din tavanul acesta pieziș
Cad frunze și ochi
Tragice crengi

Rămuriș indicibil
Mă prinde în spinii uitării de sine

De la o treaptă la alta
Urc scara lentamente
Între un pas și următorul
Raiul desfășurat
Ursita gîndirea

Părea că-i o fugă pînă
În vîrful acoperișului

Între pașii cu obstinație seduși
Lentoarea senzualitatea
Degustarea 
Clipei

ACELAȘI ÎN CARE

Prinsă între fire de păr
Coroana deplînsă de aurul
Înserării precoce

La vale
Picioarele neascultătoare gonesc
În pantofii subțiri
Cu tocuri gentile

Pe gleznă
Paingul feroce 

În plasa electrică
Ochi cît roata carului
Mandibula înhață 
Colți picurînd otravă adormitoare

Citesc un jurnal în fuga forțată
De panta abruptă
În fuga celestă visînd
Moaruri și catifele
Asfaltul miroase ca palmele mele 
A pămînt strîns în pumni
Același în care
Trupu-mi va coborî
Așa cum rugul de mure văratic
Cu tot cu frunzele-i verzi
În plină iarnă
Coboară în această zăpadă

DRESURĂ DE ÎNGER

Într-o mlădioasă linie frîntă
Se cobora capul meu

Nu plutea se așeza
Întocmai coroana

La gura peșterii în tunete și fulgere
Carnivorul felin numai blană
Mă hipnotiza cu ochi fosforescenți
Albaștri și verzi

Uite-mă îngere i-am șoptit
Cu gura tremurînd de groază
Îi văzusem pe dinăuntru gîtul palid și roșu
Ca și cum răsăritul și apusul
S-ar fi luptat pentru supremație

Uite-mă îngere cu coroană
(Colții începuseră a i se topi ca ceara)
Și de mila mea plînse atît de mult
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Că rămase din el numai blana
Și labele dezgolite de carne pînă la os

Așa-așa
Așteaptă-mă
Îngere
Cîine credincios

LUMINĂ FĂRĂ CORP

În haina subțire prea te crezi
Doborîtor al frigului
Urcă în tine conștiința
Ucigătoare de praguri
Te somez să crești în înălțime
Peste albele rînduri de nori
Și de acolo capul tău mîndru
Să nu mai poată trece înapoi
Prin Vămile Pustiei cu ochii în pămînt
Nu spun că vorbesc eu
Te aud în interioritate
Și spun cu vocea mea
Cuvintele tale perfecte
Aspru îndurerate
Rostogolindu-se rotunde
Pe raza care-mi intră printre buze
Și se aprinde cu subtilitate
Într-o lumină fără corp

O MOARTE UȘOARĂ

O moarte ușoară
Peste lacurile verzi
Ea pătrunde cu persuasiune
Rădăcinile ierbii albastre 
Strecurată ca o acvilă
Cu al ei roșu clonț în țesuturile tale
În sfîrșit adumbrite
Printre fibrele cărnii
Cu otrava mandragorei
Sau a pelinului

Aripi de frunze bat intermitent
Ciulinii înfloriți în cunună
Și cine mai știe cîte alte necunoscute 
Cînd aerul se-aprinde
Și frigul se stinge

P I E T À

Îi este frig
Strînge la piept haina subțire
Pe trupul adolescentin

Un băiat
În tainele zorilor la fereastră
Strecurat între așternuturi pustii

Palmele subțiri cu stigmatele cuielor crucii

Maica lui plînge
Broboada albastră îi acoperă ochii
Pe Cerul înroșit
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TRIBURILE NOASTRE

Solomon a spus odată:
„Odele scrise de mine
Le voi pune-n fundamentul
templului ce va să nască
întunericul ș-apoi lumina
celor care m-or urma” –

Secol după secol toate
odele, la temelia triburilor
învrăjbite, au dărmat
cu lacrimi zidul
pământescului simbol –

Iată, după noi pârjolul
a mocnit pentru o clipă
peste triburile toate 
amuțind întreg avântul
întrebărilor sihastre:

„Să ascult de cine oare?
De oracole, de sfinți?!
Unde oare temelia
să mi-o pun?”

Lacrimile mele astăzi 
nu mai au cucernicia
preafrumoasei Salomea
fata lui Heroida,
povestite de Ioan
spre-ntregirea ăstei lumi –

Triburile noastre?!
Umbre poposite-n cercul
amintirilor trecute,

aruncate-n temelia
unui templu fără ctitor!

DUPĂ GHILGAMEȘ ȘI GAIA

Veste după vești și basme
despre prințul din Uruk
trec sub ziduri și se duc
cuprinzând Gaia în spasme.

Ce n-a fost, va fi să fie,
ce-a rămas, o umbră vie
aruncată ca un voal
prinsă de un paspoal
mitologic curcubeu 
dar culori de scarabeu –

Cine-i pregătit, să moară 
în noianul de durere 
al deplinelor tăceri 
unde doar cuvinte surde 
înconjoară neputința 
clipelor rămase-n urmă!

Iată, un boboc răsare
pe când ultimele ramuri,
nemișcate, în surdină,
se despart de străvezii
frunze, răvășind tăcerea
altelor neîmplinite –

Gaia și-a desprins mantaua
trecerii-n singurătatea
revenirilor trecute –
liniște-i totul, și pace –
cine-i pregătit se duce,
cine nu, acela moare
pe când ultimele ramuri
se desprind din nemișcare.

Nu-i nici somn, nu-i nici visare;
numai Ghilgameș – și Gaia
care naște neputința
celor șapte cărți Mishlai!
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FUGA

Fâlfâie la geamul orb
Aripi negre de zăpadă –
Croncănitul unui corb
Amuțește în ogradă...
Negura se lasă stol
De funingine cleioasă –
Cerul stelelor e gol –
Luna-i rece; găunoasă...

De pe streșini în b-Moll
Picură-n roșu catranul
Liniștind negrul domol –
Asurzește orb și geamul...

O, ce verde și de gol
Sună fuga în c-Moll...

TEODORA DIN BIZANȚ

Doamne, oare cât de multe
Curcubeie s-au pierdut
Prăbușite-n început
De lumini bezne-oculte.

Luna roșie dispare
Străvezie și bolnavă
Aruncată ca o navă
În talaz, înșelătoare.

Într-un colț de cer se-arată
Mâna Domnului întinsă,
De culori albe cuprinsă
Blândă și aristocrată... –

Iată cum s-a spart lumina
Prăbușită în ocultă
Beznă care nu ascultă
De Bizanț... Ah, bizantina

Teodora! Cât de multă
Prăbușire te exultă!

SPRE CARTAGENA

Starea asta mă dezbină;
Îmi umblă Medeea prin cenușa
Viitoare-i urne!

M-am pierdut în desișul
Sinapselor ce umblă brambura
Prin cutia Penelopei.

Buzele umede și reci
Ale unei necunoscute bizantine
Mă sărută pe ochii-mi tulburi.

Oglinda trecutului
Îmi întoarce spatele
Arătându-mi că nimic nu va rămâne.

Hannibal mă târăște spre Cartagena
Lăsându-mă strivit de elefanții
Alpilor mei.

Număr pe degete paginile trecute
Și paginile apocalipsei goale de mine!
O, Doamne! Cum de-am ajuns aici?

COLIVIA LUNTREI DE PE STYX

În tragica oră a neputinței
Rândurilor ce năvălesc peste mine,
Cuvintele nu mai au coloana vertebrală,
Frazele nu mai sunt cucernice liane,
Nici paginile nu pot fi răsfoite.

Tropotele dactilelor mi-au dărmat zidul
Ridicat piatră cu piatră
Din fiecare răsuflare.
Sunt gol de cuvinte,
Suspendat în metaforele anilor ce vin
Fără a mă număra și pe mine.

Mă doare existența viitoarelor sinapse
Apuse în colivia luntrei de pe Styx –

Ianuarie/ Februarie
Spitalul Kemperhof pe Rin 
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O lume fără aștri

Nu mai scriu de la un timp 
și lumea se descompune cromatică,
sângerează melci albaștri.
Plouă mărunt și-n gene apune
o lume fără aștri.

Tu mă lauzi, mi-e dor
de umbra mea de altădată,
geană pe geană, 
ușor-ușor,
viața anterioară se dilată.

Cormoranii 
s-au împrăștiat în vâltoare,
poeții la căpătâiul cuvântului
se destramă 
în boare pământului.

Lista e lungă

Viața începe să semene
din ce în ce mai mult 
cu o imagine răsturnată, 
firavă ca o libelulă.
Mi-e foame, 
deschid o cutie cu greieri,
nu mai înțeleg nimic din existență.
S-au interzis clipele de libertate,
melcii alunecă trufași 
pe trupul tău de marmură,
oamenii aleargă pe străzi lăturalnice.
Limba cea de toate zilele 
nu mai are importanță,

vorbim prin semne,
asistăm cu uimire
la propria execuție.
Se înșiră îngerii 
până dincolo de viața
pe care o lăsăm dezinvolți
pe butucul eșafodului.
Lista e lungă,
rămâne moștenire eternității...

În grădina cu nori fumurii

Dimineața, la micul dejun
se dilată ca soarele și mă iubește,
după amiază dansează despletită
în grădină cu nori fumurii.

Crește și descrește
ca lumina ce ne descântă,
cântă pe scena cu fluturi 
ca o egretă 
în lumea sfântă.

Noaptea-i frumoasă,
crește pe-o pleoapă,
când vine 
se lipește de mine
destul de sfioasă.

Lipit de Pruncul-Eu.

M-am pomenit fugar
și fără de hotar
alergând printre sfinți
să mă rog de Părinți.

Din lut îi plămădesc
lumină și ceresc,
în ochi cu Dumnezeu
lipit de Pruncul-Eu.

Micul dejun

De ce mă grăbesc
îmbrăcat cu platoșa grea
a timpului trecut,
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mai pot oare 
să mă joc cu îngerii?

De ce rima s-a chircit
între litere și mă chinuie
cu sunetul ei nătâng
când te aștept 
pe marginea unui poem?

Când m-am trezit dimineață
cu ochii încă la stele, 
mai liber ca niciodată,
de ce am pus 
de două cafele?

Neliniște letală

Bang iubito, și s-a destrămat totul,
grinzile casei s-au surpat și mi-au luat locul,
timpul s-a furișat în sufletul meu, o pisică,
descopăr imensul destrămării în frică.

Calc apăsat pe nimic, lumea rotundă
din ce în ce mai mult în mine se-afundă,
pereții-aplecați în tablouri hidoase
mă apasă dureros pe greșeli, pe oase.

Valul negru se scurge și pe carnea slinoasă
au ieșit din muguri bătrânii la coasă,
goana asta rănește, caut în van aiurea
ca un câine stăpânul, să descopăr pădurea.

Atmosferă de tranșee
Alerg printre tancuri, mă răpește
soldatul nemuritor cu ochi de pește.

Pun masca de gaze să nu mă recunoști
sălbatic și primitiv printre atâtea oști.

Aleargă și ea, crezând că sunt stea,
se intră  goală în memoria mea.

Prin cazemate înglodate, soldații-eroi
cu femeile zgribulite, fac copii din noroi.

Paris, 26.nov. 2018

am tot bătut în ziduri

am sângerat Iisuse privirea-ţi este aspră
şi uite, stau acuma la zid de mânăstire
mi-s aripile arse de-o deznădejde pură
şi-am obosit de-atâta nestinsă amăgire.

şi nu găsesc nici drumul ce duce către Tine
în podul palmei drepte mi-a înflorit un clopot
am bântuit o viaţă fără să am lumină
şi-am ascultat cu ploaia al nopţii prelung tropot.

nu voi Mărite Doamne ca să cârtesc zadarnic
mi-e soarta meritată prin fapte neprescrise
dar toată viaţa albă (pe care n-am trait-o)
am tot bătut în ziduri ce mi-au rămas închise.

şi azi cu ochii-n lacrimi la zid de mânăstire
îmi mai încerc norocul în asfinţit de floare
căci vreau să-mi scutur trupul de umbra ta Iisuse
să-mi aflu izbăvirea acum cât mai mi-eşti  Mire.

fulgerând ca-n fructe

în loc de arginţi, am apă-n buzunare
şi-un busuioc fermoar la fustă
ameţitor delir de felinare
mă-nvăluie când trec pe strada-ngustă.

iar inima mi-e peticită-n colţuri
(doar o icoană dă din coate).
de când tu rătăceşti spre alte sfere
mi-s sânii lebede îndoliate
împătimite turle de atingeri şi plăcere.

abia de mai observ cum trece a ta nuntă
iubitul meu, doar frunzele compacte 
mă mai dezmiardă fulgerând ca-n fructe
pe pletele de smoală sau pe spate.
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Să fiu auzit
Scriitorului Dumitru Radu Popescu 

Îţi mulţumesc limba mea,
Maica mea,

că o dată cu tine venit-am pe lume
că ai găsit la tot ce ne înconjoară şi nu

ne înconjoară
un nume

că mă aflu în ceata de tine călăuzită
că în graiul pe care tu l-ai modelat

din leat în leat 
mă exprim

că în straiele tale sunt îmbrăcat
din cap până în picioare

că prin tine
că pot umbla liber prin lumea ta

iar atunci când vorbesc
sunt înţeles

mândru sunt că din Rădăcina ta am
purces

după regulile tale exprim ce am
în Gând

Bucurii şi tristeţi
fără de tine nimic n-aş fi înţeles.

Sub bolţile aurite ale cupolei 
care la cer se înalţă

mă simt cu totul în siguranţă.
Că fiecare cărămidă are puterea unui

oştean
care pentru tine şi-a dat şi îşi dă viaţa

Limbă
Erou care niciodată nu cade

înălţat pe-o temelie de fier şi din aur
prin tine mă fac auzit şi aud

în orice împrejurare.

Mirarea
Mirarea s-a născut de mult

Odată cu slova

Curajoasă a fost de la început 
Nu ca azi mută.

Mirarea s-a născută o dată cu lacrima
S-a ridicat ca o floare frumoasă 

Şi curioasă, curioasă... 

Din ale mirării petale
Iubirea a tresărit încet, agale  

Încă de la început, dornică de viaţă.

Mirarea a devenit cu timpul o zeiţă
Chiar şi de înţelepţi proslăvită 
De oamenii de rând doinită.

Fără mirare lumea n-ar fi mers înainte.
Mirarea n-ar fi devenit stea 

Nici lacrimă.

Sămânţa
Sămânţa-i plină ochi de aşteptare

Numai înghiţit de pământ 
Rodeşte bobul sub brazdă  ascuns.

Din bob se naşte ceea ce i-a fost hărăzit de cel de sus.
Nimic mai mult.

Sămânţa nesemănată
Rămâne ca o fată nemăritată.

Fără a fi împerecheată
Cu glia roditoare

În plin soare
Sămânţa rămâne stearpă.

N-aşteptaţi să dea roade
Sămânţa moartă 
Fără de viaţă. 

*
Iubind zbori
Urând mori
încet încet
de pe cer

în întuneric
cobori

c
o
b
o
r
i
.
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După fiecare poem
(variantă)

După fiecare poem de dragoste cineva trebuie să adune
lucrurile împrăștiate prin cameră
sunt încă un fermier obosit după recoltarea cînepii 
când poemul dansează măreț în ritmul cordului tău;

dar sentimentele tale privesc mereu către statuia lui venus
eu aș vrea să recuperez tot trecutul meu răzvrătit
toate naivitățile mele calde ce vor putea pierde pariul
ținîndu-ne atât de strâns unul pe celălalt
cu șnurul acesta împletit ce se crapă;

privirea mea mai rămîne în încăpere o noapte
pînă tu arunci pe geam rînd pe rînd mobila secolelor
trecute
roțile trăsurii caii zilele însorite de vară
semințele de cînepă și cavalerii ăștia abandonați de pe
stînci;

și eu nu mai pot vedea lumea pînă departe
prin perdelele puse de tine cînd ești supărată
caligrafia poemului vine chiar din oasele tale aprinse
din pielea ta în care s-au imprimat valurile mării;

aș vrea să rețin toate aventurile tale spectaculoase 
ca să te pot sculpta în creier din nou 
dar tu schimbi jocurile schimbi poșetele, metropolele
și toate astea într-o singură zi
te aștept să vii din nou ca pe o ceață cu roțile ei moi
ca pe o casă veche într-un peisaj ardelenesc
unde mai intră căldura unor bluze albe;

inima ta spune o serie de povești despre rochii
dar și croitorii sunt vopsiți cu toate mizeriile 
croitorii mint vor și ei să se îmbogățească
și calfele au mîinile mînjite de sînge
luați o rochie caldă din mîinile lor 
și veți simți umezeala pe degete;

iar iau poemul și nu-l las să se emasculeze
tu poți să fii din nou un spectacol din zăpada asta 
stropită cu sînge
un scandal imens atîrnat de literele legii;

acum după un poem de dragoste 
cineva trebuie să strângă morții
și altcineva trebuie să curețe toate eșecurile;

ziua de azi este plină de fete 
ce-și folosesc parfumul ca pe un glonț de aur;

Pentru tine annabel
Doar pentru tine am venit pînă aici draga mea
aș vrea să ne împletim din nou mîinile 
în cearceaful moale al nopții
amorul nu arată prea bine acum
chiar dacă metropola asta ne scrie scrisori parfumate
și își așază luminile peste trupurile noastre 
chiar dacă oglinzile străzii sunt imprimate 
de buze cu un roșu intens;

strecori între cuvinte și cuburi de gheață
și nici nu vezi cît de adînc freud și-a băgat coada
în gesturile tale 
să ne salvăm dacă mai putem genunchii din zilele astea
ei mai au curajul să dărîme iluzii; 

dar te rog să-ți închizi facebook-ul cînd mă inviți la tine
acoperă raftul din stânga rescris cu marx printre rînduri
ieri aprindeai străzile cu fularul tău de celule
și-l făceai pe eminescu să-ți trimită răvașe;

privirea ta de azi fentează pînă și inchiziția
n-am înțeles de ce ai afișat articolele acestei legi recente
pe toți pereții cartierului în toate coaforurile de lux
pe toți plopii puși în rînd în seara asta
și spui poveștile noastre la un post de radio stîngist;

ai aruncat din pat toate armurile mele
se mai văd încă stropi de sînge pe covor
în noaptea asta vrei să mă culci într-un morman de rochii
și să torni parfumurile tale tari 
peste buchetul meu de trandafiri de pe cîmpul sălbatic;

și eu aș vrea să scriu despre tine pînă la capăt
vin mereu după cum vezi mă cunosc toți pereții
toate ramele albe de la ferestrele tale
plăcile acestea de ciment aranjate geometric 
care-ți înconjoară solitudinea
pisicile îmi sar pe umăr și încă sunt bucuroase
să se joace pe telefonul mobil al clipelor noastre;

ochii mei mai pot lumina un timp bronzurile tale
tu îți deschizi în schimb o mie de conturi pe net
și activezi cele mai tari farduri;

tocurile pantofilor tăi ștampilează mozaicul mallurilor
și lasă urme adînci în asfaltul străzii
numai așa pot să-ți aflu drumurile 
pe care mergi în fiecare noapte spre paradis;
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Fântânile cerului
Se deschid fântânile cerului

ca nişte ochi albaştri
privind spre grădinile de jos.

Florile
neînfloritele suferinţe

poeţii orbi
cu orbire cătând înflorirea.

Când se deschide
poarta raiului

pleoapa lui Dumnezeu
spre pietrificatele flori privind

stânca oarbă
piatra albastră

crapă de bucurie
şi urcă pe scena

atât de mult dorită
inima Creatorului.

Parfumul împietrit
în veacuri de suferinţe

tămâiază prispa de lumină
spre care
aezii orbi

urcă
din literă
în literă

până la zidirea Cuvântului.

Despietrirea
şi înflorirea

tainică vieţuire
a poetului.  

Cireșul
În valea soarelui prezent

trăiește cireșul
cu fructele pururi în pârg.

Ca ochii tăi
cireșele

ca buzele tale mirate
când ascunzi pe sub frunze

fructe în pârg.

Lângă fiecare fruct
o floare.

Și-i plin copacul!

Rătăcit printre inimi obosite
și minți vulcanice

unde lumina foșnitoare
sărută cireșele în pârg.

De veacuri alerg după tine
iubito

cu traista plină
de stele căzătoare.

Să-mi dai
te rog

să mai gust
din pârguitele cireșe

trăsnitoare.

Din iad și din rai
De pe prispa iadului

vezi lumea
dar n-o poți îndrepta.

Din rai
privești spre cei dragi

și tainic
îi poți îmbrățișa.

În iad suferi
martiriul sfinților
dar nu poți muri

doar moartea se plimbă
dureros prin tine

fără s-o poți birui.

Pe pământ
exersăm mersul pe apă ca Petru

ori gustăm eternitatea
prin gurile leilor.

În mintea mea pustiită
am găzduit iadul

până când fulgerul luminii
a deschis o altă poartă.

De mii de ori m-am rătăcit în viață
și o singură dată

m-am salvat prin moarte.
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Unde și cum o fi acel București?
Auzise fiecare dintre ele cîte ceva, însă uitaseră.

Dar nu le-ar fi folosit la nimic și dacă țineau minte.
Pentru că Bucureștiul despre care povestiseră cei de
demult dispăruse. Așa cum dispăruse și Bucureștiul
despre care îi auziseră vorbind pe urmașii acestora.

Despre Bucureștiul de acum, care era altul decît
cel din trecut, nu știau mare lucru. Cu excepția casei
din fruntea convoiului, ce trăsese cu urechea la
gîndurile lui Hariton în timp ce acesta scria la cartea
aceea a lui. Cîteva capitole se născuseră sub
acoperișul său, în odaia cea mare de la drum, sau
afară, pe prispă. Unul dintre aceste capitole era despre
casa în care trăia el în prezent, cea din București,
căreia el nu-i spunea de fapt casă, ci locuință. Poate ca
să nu se supere ea, care nu s-ar fi supărat, neavînd de
ce. Aceasta se afla, din cîte înțelesese, la ultimul etaj
al unui bloc  din centrul Bucureștiului și era compusă
din patru încăperi și-un fel de prispă, numită de el
balcon Puteai să vezi de aici tot orașul, în vremea ce
de pe prispa din sat se vedeau numai cocoșul de tablă
al casei de peste drum și, bineînțeles, cerul, care nu
putea să fie același cu cerul de deasupra Bucureștiului,
cu toate că Hariton zicea că este. Dacă era așa, de ce
nu se plimba și acolo cu Carul Mare de la un capăt la
altul al pămîntului, cum singur povestise în carte, în
vreme ce la oraș,  umbla doar cu tramvaiul, metroul și
automobilul?  Recunoscuse asta chiar el în paginile pe
care i le dedicase Bucureștiului. Celui din prezent, ce
mai păstrase din orașul de altădată doar cimitirele și
bisericile. În rest, se schimbase cam totul. 

Alte străzi, alte case, alți oameni. Nu mai exista
niciunul dintre cei pe care-i cunoscuse Iacovache
Ghinea, cînd ajunsese pentru prima oară aici. Nici
dintre cei întîlniți mai tîrziu de Ion și Tudora, care
merseseră de cîteva ori la București cu căruța vîrfuită
cu pepeni. Piețele de atunci nu mai existau nici ele. Le
rămăsese numai numele: Națiunii, Domenii, Rahova,
date acum altor piețe, așa cum alți oameni purtau
acum numele de Iacovache, Gherghina, Ion sau

Tudora.
Constantin și Niculina fuseseră și ei la București,

tot cu căruța. Nu cu Carul Mare, cum scria despre sine
Hariton. Așa îi promisese și Constantin Niculinei,
cînd hotărîse s-o ducă în Capitală, ca să-i cumpere
rochie de mireasă, sperînd să nu mai fie supărată c-a
luat-o fără nuntă. I se năzărise ca odată cu botezul
primului lor copil să facă și un fel de nuntă, numai că
în loc s-o urce în Carul Mare, cum o amăgise,  el a
suit-o pe Niculina în căruță. Și-au pornit doar ei doi,
singuri, singurei, peste cîmp, printre grîiele ce
începuseră să se îngălbenească, și printre cîntecele
pitpalacilor, ce izbucneau de-o parte și de alta a cailor,
țîșnind cu mare viteză în văzduh, pentru a cădea în
clipa următoare înapoi pe pămînt, unde se scuturau
macii de rouă, dar și de lumina  fără de care n-ar fi
știut caii pe unde să meargă- ar fost mai simplu cu
Carul Mare, dar Constantin, cu toate că promitea
mereu, nu se ținuse niciodată de cuvînt! Avusese un
astfel de gînd, îi treceau adesea prin minte gînduri la
fel de năstrușnice, numai că își suise nevasta în căruță
și dăduse bice cailor, nădăjduind să ajungă pînă seara
la intrarea în București, unde aveau să rămînă peste
noapte, alături de alții ca ei, veniți, tot așa, de departe.
Dormea sub cerul liber, în căruță, la marginea unui
islaz, dar nu amîndoi odată, ci cu rîndul, ca să nu-i lase
cumva fără cai hoții ce mișunau peste tot.

Așa dormeau toți. Să se fi cunoscut între ei, n-ar
mai fi existat cîte un paznic pentru fiecare căruță, ci o
pază comună pentru toate căruțele de acolo.

S-au întors tot peste cîmp, cu spice de grîu și
secară încă necoapte în jurul lor.

Cam ca ele era și Niculina, care-l născuse pe
Marin, dar tot necoaptă rămăsese, fiindcă se mira
continuu de lumina acelei zile de primăvară tîrzie și de
macii de pe marginea drumului, ca și cum atunci
vedea pentru prima dată maci, deși văzuse pogoane
întregi în primăverile celelalte, însă mirarea ei se
transforma aproape pe loc în bucurie și  venea de la
faptul că fusese, în fine, și ea la București.
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Nici apă de la o fîntînă cu cumpănă, precum cea la
care oprise Constantin, ca să adape caii, nu mai băuse
parcă tînăra femeie niciodată! Părea că bea acum
pentru întîia oară, sorbind-o direct din ciutură, cu
înghițituri mici, ca și cum voia s-o legumească.

Satură-te, femeie! E destulă! a rîs Constantin,
privind-o cu coada ochiului.

Dar ea tocmai asta nu voia, să se sature. Nici de
apa proaspătă din fîntînă, nici de priveliștea macilor
de pe cîmp, nici de lumina soarelui! Cu toate că
puteau să sature, fiecare în parte, toate nevestele tinere
de pe lume, Niculina își dorea să le legumească.
Pentru că numai legumindu-le, era încredințată că le
simte pînă în străfundul sufletului gustul.

Înainte să pornească iarăși la drum, bărbatul a
făcut un lucru pe care nu-l mai făcuse pînă atunci și n-
avea să-l mai facă vreodată : a cules un buchet de flori
din preajma fîntînii și i l-a întins nevestei, cu privirea
îndreptată în altă parte. Ca să n-o vadă rușinîndu-se,
sau poate ca să nu-l vadă ea pe el. Nu s-au văzut unul
pe altul, fiindcă Niculina stătea cu privirea în pămînt.
Și nu i-au văzut nici caii, care își umpluseră burțile cu
apă și li se închideau pleoapele de somn. 

Femeia ținea strîns la piept buchetul acela, de
parcă era toată viața ei adunată în el, viața ei alături de
Constantin, nu numai cea de cînd se căsătoriseră, ci
toată, pînă la capătul existenței lor comune.

Nu cumva exagerase cu bucuria? s-a întrebat la
cîteva ore după aceea, cînd, prinzîndu-i noaptea pe
drum, tăbărîse o ceată de haidamaci asupra lor în
valea de la Bălăria.

I-au lăsat în cîteva minute fără cumpărăturile pe
care le făcuseră la București.

Cel mai mult i-a părut rău nu de pumnii încasați,
care i-au învinețit ochii, și nici de lovitura de ciomag
ce l-ar fi lăsat fără suflare pe Constantin dacă-i
nimerea scăfîrlia, dar el se ferise la timp, îi atinsese
doar umărul, nici de rochia pe care urma s-o îmbrace
la nuntă, ci de florile acelea de cîmp, pe care le pusese
la păstrare în cutele rochiei, cu dorința secretă de a
păstra viața lor acolo, căci după mintea ei încă
necoaptă, de femeie simplă de la țară, ce văzuse
pentru prima oară Capitala și se dăduse, ținută de
omul ei de mînă, în scrînciob, la bîlciul de la Obor,
bînd mai apoi sirop de trandafir cu sifon și gheață, la
o tarabă din bîlci, ea credea, zăpăcită de atîtea
minunății, că ei doi or să se bucure toată viața de
tinerețe și de lumină. Și dintr-odată se pomeniseră cu
întunericul prăvălindu-se, ca o grămadă de bolovani,
peste ei. Dar nu cînd se năpustiseră hoții simțise ea

asta, ci după aceea. Cînd descoperise că dispăruseră și
rochia de mireasă, și buchetul.

Avea să dispară oare și viața lor?
Vezi, i-ar fi zis maică-sa, dacă ar fi fost de față, e

din cauză că vrei să te îmbracă în mireasă la botezul
copilului! Asta o să vă aducă numai necazuri. O să
vedeți voi mai încolo, dacă nu vă potoliți!

Niculina s-ar fi potolit chiar atunci, dar Constantin
nici n-a vrut să audă. Tîlharii fugiseră cu mărfurile
cumpărate, lăsîndu-i cu banii ce le rămăseseră după
cumpărături.

Cu banii și cu cîteva vînătăi.
La Drăgănești Vlașca, în loc s-o ia peste cîmp,

spre casa lor, pe același drum pe care porniseră din sat
spre București, Constantin a mers înainte, ajungînd
după ora prînzului la Alexandria. S-a oprit în fața unei
prăvălii de pe strada Spitalului, de unde i-a cumpărat
Niculinei o altă rochie de nuntă, mai ieftină decît
prima, iar de la o băcănie de alături, un kil de bragă și-
o cutie cu rahat.

Astfel că s-au întors mulțumiți acasă.
Doar că atunci cînd erau întrebați de vînătăi, s-au

văzut nevoiți să mintă, spunînd c-au căzut din
comedie la bîlciul din Obor!

I-auzi comedie, rînjea cîte unul cu subînțeles.
Au făcut nunta înainte de seceriș. Odată cu botezul

lui Marin. La puțin timp după aceea, a început primul
război mondial. Constantin a ajuns pe front, apoi într-
un lagăr la nemți, de unde s-a întors la vreo cîțiva ani
după terminarea războiului. A venit imediat celălalt
război, în care și-a pierdut doi fii, unul răpus de
gloanțe, pe malul Nistrului, altul răpus de baioneta
unui soldat de-al nostru, în fața casei. Moartea
acestuia din urmă a înțeles-o cel mai puțin. Și-a decis,
ca s-o poată înțelege pînă la capăt, să se lase el însuși
învins de ea. I s-a părut mai potrivit așa, decît să se
lase învins de viață, și într-una din verile de după
război, a plecat la cîmp, să-și secere grîul, dar s-a
întîmplat invers, l-a secerat grîul pe el! Stătea
încruntat și fără să scoată o vorbă în căruța cu care o
dusese pe Niculina la București. Și mirosea a toate
florile alea pe care i le culesese ei atunci pe cîmp.

Era de flori proaspete mirosul, cînd s-a oprit căruța
în fața porții, devenind miros de flori uscate în clipa în
care a intrat curte. Se împlinise, a înțeles cînd ea cînd
a simțit această schimbare bruscă, vechea proorocire a
mamei sale.

De ce n-or fi făcut ei, se întreba în cartea aceea
Hariton, o poză acolo la Obor? Că erau cîteva ateliere
de pozat în jur. Dar bunicului său, căruia îi dădeau tot
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fel de lucruri prin gînd,  uite că asta nu-i dăduse!
Dacă-i dădea, mai mult ca sigur s-ar fi aflat în pozele
de mai tîrziu de pe pereți și chipul său. Ar fi putut să-
l cunoască în acest fel și Hariton și cîteodată să stea
împreună de vorbă. Pe cînd așa, vorbeau doar în
închipuire. Îl vedea însă de fiecare dată altfel. Existase
un singur Constantin Ghinea, dar lui îi apărea în
închipuire cu înfățișări diferite. Nu știa care dintre ele
e cea reală, iar faptul aceasta îl înnebunea, făcîndu-l să
se gîndească la ziua aceea la care se gîndeau toți cu
înfrigurare. Cum avea să-l recunoască printre cei
înviați din morți pe bunicul său, Constantin?

Ion și Tudora, părinții acestuia, se păstraseră într-o
poză.

Niculina, ce trăise pînă tîrziu, îi povestise lui
Hariton nu numai despre primul ei drum la București,
ci și despre zilele petrecute de socrul său, Ion, în
orașul unde se găseau cele mai frumoase rochii de
mireasă din lume și unde siropul de trandafiri avea
gustul dulce al tinereții, cînd lumina macilor de pe
cîmpuri se lua la întrecere cu lumina soarelui.

Vizitiu al moșierului Capră, ce stăpînea pămîntul
dintre măgură și Drumul Muscalilor, Ion fusese
primul din neamul lui care ajunsese în Capitală. Și
primul ce se trăsese în poză în atelierul unui neamț din
apropierea Hanului lui Mănucu. Așa îi zicea el,
încurcînd numele întîiului proprietar al hanului cu
numele clopotarului și paracliserului din sat, pe care-l
chema Mănucu.  Fiul cel mare al lui Iacovache Ghinea
îl împroprietărise pe bietul paracliser al bisericii din
cătun cu cel mai neevlavios așezămînt  din buricul
Bucureștilor, un loc unde cîntau lăutarii și ziua și
noaptea, iar numele lui Dumnezeu nu era pomenit
aproape niciodată; pe drumul ce ducea spre curtea
interioară, podit cu trunchiuri de stejari, cum fusese
Podul Mogoșoaiei, devenit, după izbînda din războiul
cu turcii, Calea Victoriei, vedeai intrînd și ieșind tot
timpul căruțe vîrfuite cu butoaie, trăsuri cu boieri și
boieroaice, atelaje de tot felul trase de cai.

Într-o zi, avea să spună Ion la întoarcere, am văzut
o căruță ce mergea singură. 

Cum singură? au sărit cei din sat intrigați. Așa cum
vă spui! le-a răspuns el scurt.

Nu era adică niciun cal înhămat la ea? 
Nu! 
Păi cum putea să meargă, atunci?! 
Putea! i-a lăsat Ion cu gura căscată, așa cum

rămăsese și el cînd o văzuse, nevenindu-i să creadă că
poate să existe așa ceva.

A avut nevoie de ceva timp pînă să înțeleagă cum

de putea să meargă de una singură căruța aceea despre
care a aflat mai apoi că se cheamă automobil.

D-asta îl luase conașul Capră cu el la București, ca
să-și cumpere o astfel de...căruță. Numai că
fabricantul, ce era din Germania, nu i-o trimisese la
timp și se văzuseră nevoiți să aștepte sosirea ei mai
bine de două săptămîni.

Stătuseră în tot acest timp la Hanul lui Manuc,
boierul într-o odaie de la etaj, deasupra crîșmei, unde
nu se opreau niciodată țiganii din cîntat,  el, lîngă
trăsură, în curtea interioară, pe un polog de trifoi
uscat. Cînd se întîmpla să plouă, se adăpostea în
grajdul cailor, în iesle, mai precis, învelindu-se cu
respirația caldă a acestora.

Au fost cele mai frumoase zile din viața lui. Dar
cea mai frumoasă dintre ele a fost cea în care a mers
cu boierul pe un cîmp, fiindcă Bucureștiul de atunci
nu însemna doar case și străzi, ci și cîmpuri, mai mari
sau mai mici, rătăcite printre case, dacă nu cumva era
invers, casele se rătăciseră printre cîmpuri, și odată
ajunși pe acel cîmp, ce se chema Cotroceni, au văzut
un balon mare, cum nu mai văzuse niciodată vreunul,
deși fusese la toate bîlciurile de Rusalii, însă baloane
de felul celui de acolo nu avusese ocazia să vadă.

Atîrna de balon, prins cu frînghii noduroase, un
coș mare de răchită, iar deasupra coșului, sub balon,
ardea ditamai focul. Se aștepta ca și balonul, și coșul
să fie mistuite de flăcări. Mai rău era că urcaseră niște
oameni în coș și balonul pornise cu ei spre cer. Îi
ducea tot mai sus, și  inima lui de om căruia îi păsa de
alți oameni, fie ei și necunoscuți, o luase și ea în sus,
ajungîndu-i în gît, unde o simțea bătînd cu putere.

Oamenii ăia din coș avea să se prefacă, în scurtă
vreme, în scrum. Asta credea el că o să se întîmple.
Dar nu s-a întîmplat nimic din ceea ce credea.
Dimpotrivă, balonul  s-a întors cu tot cu oameni
înapoi pe pămînt.

Boierul Capră i-a făcut semn să-l urmeze. El, ce
era să facă?, a urcat pierit în coșul de răchită, pentru
că moșierul nu venise acolo doar să privească, ci și să
facă o plimbare cu balonul.

Ion era convins că n-o să scape cu viață, dar n-avea
încotro!

Să fi știut ce are conașul de gînd, ar fi găsit un
motiv să-l refuze, atunci cînd îi ceruse să-l însoțească
la București. Acum n-avea de ales, trebuia să se
supună, deși boierul nu s-ar fi supărat dacă i-ar spus
că-i este frică.

Dar cum să-i spună așa ceva? Mai bine să moară
pîrjolit de foc, decît să moară de rușine!
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Și-apoi cărui alt om de la el din sat i se mai dăduse
vreodată un asemenea prilej? Adică să zboare, cum
visa fiecare dintre ei în secret. Poate chiar să atingă cu
mîna norii pe care îi privise mereu de jos, neînțelegînd
niciodată din ce sînt făcuți. Să se apropie, cum s-ar
zice, de cer și, cine știe, să găsească din întîmplare
vreo spărtură pe întinsul lui, găsind, totodată, și
curajul de arunca, prin spărtura aceasta, o privire
înăuntru!

Nu, asta nu!
I s-a făcut frică de frica de a-l vedea înăuntrul

cerului pe Dumnezeu! Aceste două mari frici l-au
scăpat dintr-o dată de cealaltă frică, mai mică, ce-o
resimțise în clipa în care s-a desprins balonul de
pămînt. Și-a închis ochii. Nu ca să nu vadă ce nu
trebuia nicicum văzut.

Cînd i-a deschis, a descoperit că Bucureștiul,
orașul peste care îi purta balonul, ajutat și de un vînt
ușor, s-a făcut, din mare cum îl văzuse el că este,
străbătîndu-i străzile înguste cu trăsura, mic de tot, iar
casele, înșirate de-o parte și de alta a străzilor, se
micșoraseră și ele, ajungînd de mărimea unor de
degetare. Se și mira cum de puteau să trăiască oamenii
în astfel de case! Se uita uluit de sus, încercînd să
ghicească pe unde se afla Hanul lui Mănucu, apoi,
scrutînd depărtările, se întrebă pe unde putea fi la ora
aceea clopotarul cu același nume, dacă nu el, măcar
clopotnița, ce întrecea cu mult în înălțime omul, dacă
nu ea, măcar biserica, mai înaltă decît clopotnița și
decît salcîmii din jur, și dacă nici ea, măcar măgura, pe
care se găsea satul din care plecase. În loc să
contemple turlele aurite ale bisericilor de dedesubt și
să se mire de curelușa albastră a Dîmboviței ce
încingea mijlocul orașului, el căta spre orizont, cu
gîndul la cei de acasă, sperînd ca vîntul să-și schimbe
direcția și să-i ducă într-acolo. Ca să le poată striga
celor de jos, cu permisiunea boierului, desigur: Hei!
Sînt eu, Ion, băiatul lui Iacovache. Uite, chiar aci, la o
palmă de mine e cerul. Vreți să-i transmit ceva lui
Dumnezeu?

I s-a părut c-a durat o veșnicie jumătatea de oră cît
au umblat cu balonul prin aer.

A visat toată noaptea ce-a urmat că zboară, cu toate
că nu mai avea nevoie să viseze, pentru că el zburase,
chiar dacă nu o veșnicie, cu adevărat.

Și se vindecase, în timp ce zbura, de orice teamă.
Spre deosebire de ziua întoarcerii acasă, cînd,

intrînd pe capra trăsurii în sat, la o distanță de două
zile de la întoarcerea boierului, ce venise la volanul
automobilului pe care-l cumpărase, a început, nu fără

motiv, să se temă că oamenii n-o să-l creadă atunci
cînd o să le spună ce-a văzut.

Tatăl lui Hariton fusese ceva mai norocos.
Circulau tot mai multe automobile pe șosele, ce nu
mai semănau aproape deloc cu cel adus de boierul
Capră în sat, doar că aveau, tot așa, patru roți, în rest
se deosebeau și la înfățișare, și la viteză. Marin n-a
mai trebuit să înhame caii la căruță ca să ajungă la
București. Ieșea pe drumul pe care pornise și Ion, în
veacul trecut, ca să-i cumpere rochie de mireasă
Tudorei, dar fără să ajungă la Drăgănești, cotea, cu
vreo doi-trei kilometri înainte, spre stînga, dînd de
șoseaua ce lega capitala județului de capitala țării. De
aici lua o mașină de ocazie-automobilele își
schimbaseră numele, se chemau mașini acum, și-n mai
puțin de două ceasuri era la București. 

O dat a mers și Floarea cu el. S-o vadă un doctor,
pe care-l cunoștea unul dintre foștii lui camarazi de
armată, ajuns ofițer de miliție între timp. Nu prea-l
dădea deșteptăciunea afară din casă. Însă fratele său
era primul secretar al regiunii. Vrusese camaradul ăsta
să-l bage și pe el la miliție. Cu serviciul, nu la carceră,
cum o pățiseră cîțiva de prin sat, între care și fiul lui
Capră, care nu mai era moșier, ci avocat, dar rămăsese
copilul tatălui său, iar lucrul acesta nu se putea șterge
nicicum, cu atît mai puțin atunci cînd nu-ți doreai, așa
cum i se întîmplase lui, cu niciun chip asta!

Marin se întîlnise cu prietenul său în Piața
Națiunii, unde mersese, ca să facă rost de bani, cu un
sac de grîu pentru colivă.

Gîndește-te bine! i-a zis ofițerul de miliție, Îi
găsim și nevesti-tii ceva, că sînt făbrici destule. O să
fie mulțumită. Credi-mă!

Marin îl crezuse, dar spusese, ca și prima oară, nu.
Încă nu se născuse Hariton. Îi găseau și lui un servici
cînd se năștea?

Ești un mare prost, să știi! a răbufnit fostul
camarad de arme.

Sînt, a recunoscut el, și s-a întors în satul de pe
măgură a doua zi, știind că n-o să-l poate convinge
nimeni și nimic să plece vreodată de acolo. În afară de
moarte. Dar n-a plecat nici atunci prea departe. Doar
cu un kilometru, poate doi, mai în vale.

Fragment din romanul Goarna lui Tuturuz, în curs de
apariție.
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Era un sfârşit de vară. Xilofon Godeanu se
trezise cu gândul să bea apă. Avea gura uscată.
Visase vrăbii, borcane de iaurt şi ferestre
deschise. Acum se gândea cum de au luat doar
câte un oscar pentru întreaga lor activitate mari
actori, mari regizori care au modificat filmul şi
nu l-au luat la vremea lor, atunci când trebuia.
Iote Chaplin, Fellini, Antonioni, Kurosawa, Peter
O’Toole, Buster Keaton, Marx. Groucho, nu
ălălalt. Ce rost au premiile astea oare? Şi vor
conta ele cândva, îşi va mai aminti de ele cineva?
Şi asta fiindcă ştim noi, la meridianul nostru, că
poate pentru alţii contează alte nume.

Viaţa nu-l premiase, deşi avea fix patruzeci şi
cinci de ani. Trăia pe apucate, aproape clandestin.
Ducea o viaţă normală, croită decent, dar
lâncedă. Trecea zilnic printre rigorile ei, ale
vieţii, printre „crânceniile” ei şi „dădea fugire”.
Mai trăia şi din citate. Ai lui citeau zilnic
prospectele medicamentelor, mai ales capitolul
cu efecte secundare. El avea o tabletă unde
introducea mereu numele vreunui medicament şi
urmărea aceleaşi lucruri. Adormea deseori cu
câte o carte în mână şi trecea direct în vis din
paginile ei. Acum visa un dialog la distanţă cu un
cineva imaginar: „fii atent că am un ac în
mânecă”. Un ac, nu un as. Delir verbal provenit
din singurătate. 

Nu, nu era nici kinoterapeut, deşi avea o
intensitate debordantă şi pe alocuri intimidantă în
comportament, nici chiar instructor de
gimnastică la un colegiu particular, dar citea
Biblia. Nu era nici medic, nici paramedic, dar era
smerit şi la locul lui. Un tip cuminte, cu frica lui
Dumnezeu cuibărită adânc, autopsier, că de-aia
nici nu se însurase. Îşi reprima melancoliile,
aspiraţiile şi tentaţiile cărnii, deşi nu era vreun

ascet, dar avea un copil din flori căruia îi plătea
pensie alimentară. Se scârbise. Nu avea nici
mobilă de la Mobexpo sau Rovere, nu purta nici
costume Armani sau Canali. Era o fiinţă mocnită,
cu o faţă ca de ceară, cu nişte ochi bulbucaţi,
sprâncene groase, nas puternic reliefat ca un cioc
de vultur sau poate de papagal şi o cărare pe
mijloc. Viaţa lui era alcătuită din astă
instrumentaţie: două camere cu chirie, la un etaj
superior, lift, acces la metrou, voci (ale mamei, că
numai asta mai avea din familie, soprane, altiste,
tenor, bariton de la trei), corul străzii şi al
serviciului, viori, violoncele, contrabaşi, alămuri
(două trompete în do, doi corni, tromboane),
percuţie (două ţimbale, în do şi în sol), orgă,
program lejer, între nouă dimineaţa şi patru după-
amiaza.

Cu vârsta, se învârtoşează toate cele. Cu
vârsta pare că pierzi apetitul, pierzi în greutate,
pierzi şirul amintirilor care dau năvală peste tine
neordonate, nu ca o grămadă ordonată. Cu vârsta
îţi mai dai drumul la gură, tot cu vârsta începi să
uiţi unde ai pus borcanul de miere sau cutia de
cafea, cu vârsta începi să nu mai pui stavilă gurii
tale. Mai mult, cu vârsta începi să regreţi sau
măcar să regândeşti opţiunile vieţii: de câte ori ai
ratat vreo iubire, de cîte ori ai ratat vreun examen,
de câte ori ai întors spatele vreunui prieten, de
câte ori ai contrazis sau poate ai suduit vreunul
dintre părinţi sau de câte ori ai răspuns obraznic
la provocările vieţii. Bilanţ care trebuie depus,
precum zaţul din viaţa ta însăşi.

Acum şterge aragazul, după căderea cafelei
care, zăpăcită, dăduse în clocot şi apoi în foc.
Ştergea. Acum şterge aragazul temeinic, căci este
absolut necesar şi el e tipicar, nu numai aiurit.
Acum spală cana lăsată în chiuvetă de ieri seară,
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cu linguriţa în ea, cu zaţul şi cu caimacul de la
laptele pe care-l turnase din ibricul de alături, din
aceeaşi chiuvetă. Îşi confecţionase un şodou, căci
simţea ceva iritaţie în gât. Deşi profită de diverse
promoţii, nu găseşte buretele. Improvizează.
Adică ia o bucată de hârtie din sulul de lemn în
care e aşezat prosopul de hârtie. „Viaţă de
hârtie!”, îi vine să zică, dar nu o face. Îşi toarnă
atent cafeaua necesară. Întâi, regulamentar, în
ceaşcă, pe urmă puţin pe gresia din bucătărie. Nu
mai şterge, doar înjură. 

Ce chestie? Să adormi mereu cu câte o carte în
mână şi să treci parcă direct în paginile ei. I se
întâmpla asta des. Se auzea vorbind, i se părea că
se adresează mulţimilor. Asta în vis, desigur.
Delir verbal provenit din singurătate, aşa tot
gândea. Şi mai gîndea în continuare: banalizarea
existenţei, spre asta tindem şi ăsta e ţelul
civilizaţiei actuale. Dar ce e rău în asta? Nu vrem
să trăim mai bine, mai confortabil, mai mult? Mai
mult şi bine? Ne ameţim cu vorbe frumoase şi de
duh şi nu vedem că omul e acelaşi, are aceleaşi
nevoi de când a ieşit din burta mamei şi din
peşteră şi până când se răcoreşte în burta unui
iaht sau a unui frigider la morgă.

Gata. Iese pe uşă. Ce faci aici, bezmeticule,
porcule?

Nimic, nu vezi că vreau să bag cheia în
broască?

Se salută la lift, echilibrat, cu Puşa, de pe
palier. Care tace şi-l priveşte abia mijit, dar cu o
doză şi aia abia reţinută de ură, ca şi cum ar vorbi
cu el. O lăsase baltă aseară. Luaseră o sticlă de
vodcă, la ofertă, împreună cu o cutie de icre de
Manciuria şi stătuseră pe canapea după care
aţipise. El. Chiar de ziua lui însuşi. Poate că
aşteptase altceva, ea, dar privirea cărnii îl
deziluziona, îi dădea gânduri chiar înfricoşătoare
pe alocuri. Lui. Chiar şi în muzee sau în alte
stabilimente oficiale nudurile, picturile îl
nelinişteau, le privea economic, le cântărea atent,
le făcea o mare favoare privindu-le.

Liftul, defect de felul lui. Coboară
rostogolindu-se pe trepte şi trece rapid pe lângă o
gospodină care tocmai dusese gunoiul şi închidea

acum tacticos cutia poştală. Din care extrăsese
urlând o înjurătură o nouă factură.

Intră în metrou şi se loveşte de un perete de
aer cald, abătut şi stătut. Bătrâni morocănoşi ce se
bat pe locurile libere.

Oameni ce se înghesuie la intrare sau la ieşire.
Oameni ce se bat pe produsele reduse.
Oameni fără adăpost, beţivi, mai nou drogaţi.
Copii maltrataţi. Persoane cu copii în braţe.

Viaţă mediocră, slabă, moderată până la
potrivit.

Se prefac că muncesc când vine şeful sau
şefa.Bârfesc, se plâng de orice, se simt
discriminaţi.

Oameni cu unghii lungi la degetul mic.
Oameni ce rulează ţigări crezând că ies mai ieftin
în decor.

Şmecheri şi şmenari care nu plătesc
transportul în comun. Sau public.

Parlamentari care fură sau fură cu ochiul la
filme porno pe tabletă. În timpul programului de
dezbateri, că doar au şi ei program, sunt la
program, au un program, se ţin după un program.
Asistaţi sociali. Asistaţi, stimaţi telespectatori, la
marea diviziune a muncii. Salariul minim pe
economie ce nu îţi ajunge să trăieşti singur în
casă. De-aia ai nevoie de un suflet pereche, şi-ţi
iei un pisi, de exemplu.

Sistem de sănătate de căcat.
Aştepţi cu orele la doctor, chiar dacă plăteşti.

Restricţii la mâncare – la şcoală nu ai voie să îi
dai sandvici cu salam pentru că discriminezi
persoanele neadulte de altă confesiune.
Multe programe „educative“ şi de divertisment
colectiv la televizor.

Poliţiştii comunitari nu au arme, au spray-uri
paralizante cu piper alb, negru sau roşu, fără
discriminare, nu se pot apăra şi de aceea de cele
mai multe ori nu pot rezolva cazurile grave ivite
în traffic. Iar atunci când le rezolvă le rezolvă
prin împuşcare. De frică.

Lumea îşi închiriază sufrageria sau camera
mică zisă şi dormitor pentru a plăti chiria.
Oamenii încep, în magazine, pe carosabil, la
biserică, uneori chiar şi la cimitir să devină
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importanţi. Cumpără câte două case, câte două
piscine, câte două locuri de veci. Să fie. Să NU
ajungă la toată lumea.

Omul e un consumator de la naştere şi până la
moarte. Consumă şi se consumă, ca un creion pe
care îl ascuţi mereu, cu care scrii şi ştergi.
Dinainte de naştere trebuie să te aprovizionezi cu
costumaşe, cu scutece şi cu biberoane. O moarte
te costă cât o maşină. Oamenii îşi fac cariere din
astea şi se pare că sunt cele mai rentabile.

Carnea. Viaţă cu ţârâita. Viaţă alterată. Când
zvâcneşte, când picoteşte. Sub pelerine, pardesie,
cămăşi, fuste grămezi de vene, nervi, zgârciuri,
bătături, pori, păr, puncte negre, negi, oase,
unghii încărnate, fleici, maţe, muşchi în sânge,
glande, grăsime, lene, sudoare, nevoi, pasiuni,
gâlceavă.

De îndată ce a coborât la metrou, Xilofon
Godeanu îşi caută direcţia dorită. Îi trece prin cap
să nu depăşească linia galbenă. Sau albă, că nu o
distinge. Un aer tare, împins din tunel, îl învăluie.
Îl ameţeşte. Îl clatină.

Familia Hodorogea, de la doi, avea un pisic şi
trei camere. Amplasate oarecum ordonat: pisicul
în holul de la intrare, după care urmau bucătărie
pe stânga, living sau sufragerie pe stil vechi,
iarăşi hol, baie, debara şi două cămăruţe de-a
dreapta şi de-a stânga vestibulului. Prevăzute cu
câte un locatar fiecare dintre ele, respectiv
Natural Hodorogea, soţul, şi Morfina Hodorogea,
soţia celui dintâi. Ambii având etatea de şaizeci şi
opt de ani, plus minus unu, adică 69 el şi 67 ea.
Într-un început de bună dimineaţă de sfârşit de
vară, mai precis la orele 4 şi 53 de minute,
ambele persoane numite mai sus se trezesc
abundent şi brusc din somnul profund în care
pătrunseseră cu horcăielile de rigoare. Bibeloul
de pe biblioteca din living sau sufragerie pe stil
vechi fusese dislocat de la locul său de baştină şi
fusese transformat în ţăndări de diverse mărimi.
În aşa fel încât nu se mai putea desluşi deloc
figura iniţială, aceea a unui pescar stând amorţit,
aproape fleşcăit, pe o stâncă şi izbind în
singurătate luciul unei ape stilizate în sticlă

verzuie.
Întâi îi încearcă un autogol în stomac. Apoi o

senzaţie de vomă. Îi trec, deşi nu-i obligatoriu, şi
sudori reci. Abia ulterior se gândesc să ia un
extraveral. Ceea ce li se şi întâmplă celor doi soţi.
Care astfel au scăpat teferi. Şi fără infarct. Şi nu
numai, căci de cealaltă parte a uşii veghea
răufăcătorul de minuni nedorite Modest
Pălimaru. Care provenea dintr-un sat atât de sărac
şi de amărât că nici uliţă principală nu avea. Dar
lui nu-i lipsea nimic. Doar norocul, căci a fost
surprins de Amandina Tudoran ce taman ducea
gunoiul la ghenă, a încercat apoi o pătrundere
corectă în lift, poate singura din viaţa lui, şi a fost
dibuit în casa liftului de echipa de intervenţie de
la Ascensorul, sosită mai târziu la faţa locului.

Ieşit din metrou, din aglomeraţie, din
întuneric, din gândurile lui alb-negre Xilofon
Godeanu ajunge la serviciu. Aprinde lumina, îşi
pune mica servietă pe scaun, îşi pune halatul pe
el, îşi pune oarece ordine în gândurile ce au
început să se coloreze pe nesimţite, îşi
despachetează sandvişul luat de la ghereta din
gang şi se apucă de lucru. Acum ridică eticheta ca
pe o carte de vizită şi face cunoştinţă cu Modest
Pălimaru.
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Era dimineaţa aceea în care te-ai trezit şi ai văzut-
o pe bunica făcându-şi cruce, ţinând privirea
îndreptată spre icoana aşezată în colţul camerei, sus,
spre răsărit? Ea, cea care şoptea cuvintele rugăciunii,
puţin înainte de răsăritul soarelui, cu o anume
delicateţe pentru ca nu cumva să te trezească pe tine,
cel obosit după noapte trecută. Auzeai ca prin vis,
cocoşul cu întreita cântare, pe gardul dinspre şosea,
dar ai ţinut ochii închişi, imaginându-ţi că a adus acasă
la bătrâni galbenii aruncaţi ca momeală de boierul
lacom. Simţeai apoi mângâierea caldă cu mâna aspră a
bunicii şi binecuvântarea de pe creştet. „Amintiri din
copilărie…” şi ai tras cortina. Nu te mira că le-ai dosit
aşa repede! Te-ai sculat astăzi, agitat, din cauza
alarmei stridente a telefonului mobil, pe care l-ai
trântit aseară lângă cap, punându-l să se încarce puţin
după miezul nopţii. Atât de tare a răsunat încât te-a
scurtcircuitat cu un glas poruncitor, aşezându-te
automat la marginea patului. Culmea că zgomotul nu
era de la tine, ci de dincolo de perete, de la vecini. 

Acum, cu ochii înceţoşaţi, orbecăind spre
jaluzelele trase, ai constatat că puteai să mai dormi
câteva minute. Dar noua zi de muncă stă să înceapă.
Te-ai ridicat şi te-ai dus direct la telefon. Ai verificat
emailul să vezi ultimele noutăţi. Ce mesaje, ce
dispoziţii au mai sosit. Apoi, până la prima cafea a
zilei, ai butonat pe reţelele de socializare să vezi ce
poze, ce gânduri sau pe unde au mai umblat prietenii
virtuali. Ai trimis gândurile şi imaginaţia să zboare
peste mări şi ţări, pentru că, nu-i aşa, visatul este
gratuit. După toate acestea, te-ai dus să te speli, te-ai
îmbrăcat şi ai plecat la serviciu. Ai ieşit repede pe uşă.
Of! Iar ai uitat să săruţi pe frunte copilul care doarme
în camera lui. „N-am vrut să mai intru la el! Să se
odihnească”. L-ai lăsat acolo pentru ţi-era milă să nu-
l trezeşti. L-ai auzit intrând astă-noapte târziu, în
cameră. Nu-ţi mai aminteşti de unde s-a întors. De
fapt, nici n-ai avut timp să-l întrebi unde pleacă. „E
mare de acum…”. Tot vorbea tare şi râdea la telefon.
Ai mormăit ceva prin somn, să se culce pentru că e
târziu. El a strigat şi ţi-a explicat ceva, însă fie nu ai

înţeles, fie te-ai supărat şi ai adormit. 
E dimineaţa. Omul nostru a ieşit grăbit din casă.

„Ce tot atâtea imagini! Ce bunică, ce poveşti! M-am
tâmpit. În loc să mă gândesc la chestiuni importante!”
îşi zise vorbind în şoaptă. Pe casa scării şi jos, în
stradă, bucăţi de lumânări. Ici-colo, ba chiar şi pahare
roşii pictate cu icoane, zvârlite pe lângă garduri.
„Nişte nesimţiţi! Nişte oameni fără respect!”. Dar, ce
l-a bulversat a fost lumânarea de ceară de lângă garaj,
rezemată de uşa metalică. Era de un galben perfect. A
fost momentul acela copleşitor când, om urban fiind,
trăitor între mesaje şi informaţii virtuale, şi-a ridicat
ochii din servieta de piele cu laptop şi i-ai înălţat către
cer. „Cine, Doamne iartă-mă, a pus o lumânare lângă
garajul lui proaspăt vopsit!” Atunci a văzut că, spre
stupefacţia lui, deşi zi, stelele se vedeau perfect, ca-n
seara când plecă la Înviere de mâna cu bunica. Ieşise
pe poartă şi luă lumânarea de la ea, bucuros nevoie
mare. Sus, un cer impecabil, ca o perdea plină de
lumini. Între constelaţiile parcă pierdute acolo era şi
imaginea bunicii îmbrăcată în haină nouă. Zbură cu
mintea, în câteva fracţiuni de secunde, peste timp,
lăsându-şi trupul amorţit în stradă. Era aşa de frumos!

Clătină din cap ca omul ameţit ce-şi revine după o
lovitură. Era, din nou, dimineaţă. Acum era tolănit în
pat. Simţea soarele răsărind şi aruncând o rază exact în
faţa ta cufundată în perna de puf de găină. Auzi agitaţie
pe afară. Se ridică somnoros, dar cuprins de o veselie
indelebilă şi se duse în curte, lângă găleata cu apă. Auzi
şi păsările care ciripesc şi care, în fermecata lor cântare,
îi făcură o trezire specială. Lângă apă e şi cana aceea
mare cu oul roşu vârât într-însa şi bănuţul. Se răsuci ca
un soldat jur împrejur şi pricepu că era ultimul trezit.
Probabil a fost cel mai obosit dintre toţi. Acum zâmbi
la soare. Şi anul acesta, bănuţul va fi al lui.

„Da. Era frumos…”, îngăimă el. Ce momente
frumoase, mormăi pentru sine Scoase cheia maşinii.
Dădu să deschidă portiera, când de la etaj auzi un
strigăt:

– Hei, tată! Hristos a înviat? Unde pleci? Astăzi e
o zi liberă pentru toată lumea. E Paştile, tată! 
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Personaje: Luca, Jinga – inspectoarea, Femeia în
capot, Preşedintele Societăţii pentru Protecţia Animalelor 

Scena 1
Acasă în bucătăria lui Luca

Jinga (cu glas apăsat): Sunt de la Societatea
pentru Protecţia Animalelor. Am venit în problema
căţeluşului. 

Luca (duce degetul la gură): Psst...
Jinga (cu glas pătrunzător şi înalt): Prea târziu.
Inspectoarea îl împinge uşor şi intră înăuntru.

Se aşază autoritar pe scaunul de lângă masă, cu
picioarele larg depărtate, bărbăteşte. Îşi scoate
din poşetă blocnotesul şi un pix.

Jinga: Ce alte lămuriri ne puteţi da în
respectiva problemă?

Luca: Nu înţeleg nimic... trebuie să fie o
neînţelegere, o neînţelegere idioată...

Jinga (ciocănind cu pixul în masă): Întocmai.
O foarte mare neînţelegere. Să îngropi animalele
după ce le-ai ucis în felul ăsta. (Femeia frunzăreşte
filele blocnotesului şi începe să citească cu
aceeaşi voce ascuţită şi pătrunzătoare). ”În ziua de
13 mai a.c. inculpatul a aruncat de pe balcon de la
etajul 5 un căţel de două luni. Fapta de mai sus a
fost observată de câţiva copii ce se jucau în faţa
blocului. După aceea inculpatul s-a îndreptat cu o
maşină marca Logan, număr de circulaţie 2435,
spre parcul municipal, unde a curmat viaţa bietei
făpturi în mod bestial cu ajutorul unei lopeţi. După
comiterea acestei fapte abominabile a îngropat în
grabă căţeluşul. (Repetă cu o expresie de fericire
extatică) A îngropat căţeluşul de viu, după cum au
declarat martorii oculari, trei tineri de la Colegiul
Naţional, care au văzut cum biata făptură (glasul
inspectoarei tremură de durere şi emoţie) cu foarte
puţin timp înainte de a fi îngropată, a mişcat de

câteva ori din lăbuţe. Aceşti tineri inimoşi au fost
martorii uciderii cu ajutorul lopeţii (glasul se
îngroaşă şi capătă inflexiuni metalice) şi, zguduiţi
de cele petrecute, şi-au notat numărul maşinii
acuzatului...”

Inspectoarea bate cu degetele, tic, tic! în tăblia
mesei, apoi se uită curioasă prin bucătărie.

Jinga: Aţi rămas cu gura căscată, nu-i aşa? Nu
v-aţi închipuit c-o să aflăm... Eu! (se bate cu
degetul în pieptul plat)...aflu întotdeauna. De
pildă, anul trecut, au lapidat un câine şi l-au înecat
în baltă. Cică era turbat. Seara, nu era nimeni, erau
siguri că n-au fost văzuţi. Şi, ce credeţi? Le-am dat
de urmă... Şi cazul acela a fost cu mult mai
complicat.

Luca (cu glasul gâtuit de emoţie): Am luat la
cunoştinţă. Iar acum vă rog să plecaţi numaidecât
de aici!

Inspectoarea nu se mişcă din loc.
Luca (înfigându-şi degetele în umărul ei osos):

Gata!
Jinga: Mă rog, am plecat. Dar basma curată nu

scăpaţi. O să am eu grijă...
Luca împinge inspectoarea spre uşă.
Jinga (împotrivindu-se uşor): O să aveţi

proces.
Luca îi smulge mâna vânoasă de pe catul uşii

pe care o trânteşte în urma ei.

Scena 2
În sediul Societăţii pentru Protecţia Animalelor

Preşedintele (trăgându-l de mânecă pe Luca în
încăpere): Sunt Preşedintele.

Preşedintele îi indică un scaun, Luca se aşază.
Uşa scârţâie uşor şi în cameră intră o femeie într-
un capot înflorat.
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Femeia (fumând şi tuşind): S-a agravat din
nou.

Preşedintele: Fumezi prea mult, dragă.
Preşedintele se îndreaptă spre birou, parcurge

cu privirea câteva hârtii, apoi le aşază teancuri,
potrivindu-le cu grijă.

Preşedintele (oftând): Avem o zi grea mâine.
Femeia: O şedinţă lungă?
Luca (pe un ton de iritare, vădit nemulţumit că

nu i se acordă nicio atenţie): Prin urmare
dumneavoastră credeţi ... că eu am omorât
căţeluşul.

Preşedintele (sigur pe el): Eu nu cred nimic...
Faptele vorbesc.

Femeia (însufleţindu-se): A, problema
căţeluşului ucis cu bestialitate! (Pauză) Cine a
făcut raportul?

Preşedintele: Inspectoarea noastră cea mai
bună, doamna Jinga.

Femeia (cu încântare vădită): Doamna
Jinga!... Pe toate le adulmecă.

Luca (cu îndrăzneală, ironic): Cer cuvântul.
Preşedintele (cu gravitate): Vă dau cuvântul.
Luca: Mă văd nevoit să vă dezamăgesc,

stimaţii mei interlocutori, întrucât acuzaţia ce mi
se aduce de a fi omorât căţeluşul nu e decât o tristă
neînţelegere. Tristă şi totodată supărătoare, ea
datorându-se nepriceperii, cum aş putea să-i spun
altfel, celei mai bune inspectoare a Societăţii,
nepricepere ce frizează necunoaşterea obligaţiilor
sale reale constând în urmărirea sadicilor ce
chinuie animale. Sadici, care sunt destul de
numeroşi, ceea ce pot afirma cu toată răspunderea,
în baza propriilor mele observaţii. Nepriceperea
are consecinţe cu atât mai grave pe plan social, cu
cât numărul sadicilor este mai mare. Iar
inspectoarea dumneavoastră, doamna Jinga
(rosteşte numele cu indulgenţă) a făcut eforturi
mari şi zadarnice urmărind nişte piste false. False
pentru că se sprijină pe mărturia fictivă a unor
tineri ce se învârteau în apropiere de locul unde am
îngropat căţeluşul răpus de o moarte tragică. Aceşti
tineri, mânaţi de propria lor fantezie, cât şi în
căutarea de efecte ieftine, au scornit – pură
mistificare – povestea despre o aşa-zisă ucidere a
unui căţeluş încă în viaţă. Cât despre lopata pe care
am folosit-o exclusiv pentru a-l îngropa...

(zâmbeşte cu o înţelegătoare superioritate). Astfel
s-a ivit o documentare bogată şi inutilă privind aşa-
zisul accident, ceea ce v-a luat şi dumneavoastră
prea mult din preţiosul dumneavoastră timp... (se
înclină uşor)

Preşedintele (cu glas oficial şi aspru): Din
păcate, doamna Jinga nu s-a înşelat nici de data
asta.

Femeia (strigând cu glas isteric): Pista a fost
cea justă!

Preşedintele (pe acelaşi ton): Nu numai nota
întocmită de Doamna Jinga în baza relatărilor
celor trei tineri constituie dovada infracţiunii, dar
şi copiii din curte, interogaţi cu acest prilej, au
declarat cu toţii acelaşi lucru: căţeluşul, pe care
inculpatul l-a aruncat pe fereastră, mai trăia încă...
(coborând vocea). Eu însumi am fost cândva
procuror. Pe mine e greu să mă ducă cineva...
Copiii, declaraţiile martorilor, toate astea nu
înseamnă nimic (face un gest de nepăsare cu
mâna). Cel mai important este psihologia
făptaşului, comportamentul lui.

Luca (dând cu zgomot scaunul în lături):
Destul, destul! (Cu imbold năvalnic şi nestăpânit)
Dar cel de la parter, ştii dumneata care, cel de la
numărul cinci, cum se poartă cu câinele lui, e un
sadic, ce mai! Îl bate cu zgarda, cu băţul, cu ce-i
pică în mână, ca un apucat, ticălosul, iar câinele o
ţine tot într-un urlet, de nu mai poţi dormi, sau le-
ai văzut dumneata pe fetele lăcătuşului de peste
drum ce fac cu pisoiaşul lor, îl apucă de coadă, îl
ridică în sus, apoi îl trântesc cu botul de pământ,
cum se poate să te porţi aşa cu un animal, aproape
că auzi cum îi trosnesc oasele, şi nimeni nu le
vede, absolut nimeni... (indignându-se tot mai
tare) sau căruţaşii, îşi lovesc mârţoagele cu bâtele,
le maltratează, le chinuie, ca nişte călăi...

Tulburat, Luca îşi întrerupe monologul.
Preşedintele (puţin speriat): De ce vă

enervaţi? N-aveţi de ce...
Luca (cu glas schimbat, pe un ton jos):

Căţeluşul a căzut pur şi simplu de la etaj. Niciodată
nu mai căzuse până atunci şi acum, aşa deodată...
Ciudat! S-a dat la o parte scândurica, pragul ce
oprea ieşirea pe balcon.

Preşedintele: Şi după aceea?
Luca: Zăcea pe beton. Zdrobit, plin de sânge...
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Mort.
Preşedintele: Oare? Doar se mişca. Aşa afirmă

martorii. Se mişca...
Luca: Poate o mai fi tresărit. Dar nu erau decât

mişcări convulsive, contracţii ale muşchilor.... Şi
atât. Murise... Sigur.

Preşedintele: Foarte interesant, continuaţi.
Luca (precipitat): M-am dus atunci să-l îngrop

imediat... Am ales parcul. M-am grăbit ca să nu
prindă de veste fiul meu... Era foarte legat de
căţeluş. Am săpat o groapă cu lopata...

Preşedintele: Tocmai, tocmai asta e
importantă, această lopată.

Uşa de la intrare se deschide şi înăuntru se
strecoară privindu-l cu ochi ageri şi privire
veninoasă inspectoarea Jinga. Ea ţine în mână, cu
băgare de seamă, un pacheţel, pe care-l desface şi
răstoarnă pe masă conţinutul, rămăşiţele
căţeluşului.

Jinga: Iată dovada.
Preşedintele (mirat, dar satisfăcut de gestul

doamnei Jinga): E cea mai bună, am spus. Nimic
nu-i scapă.

Luca (surprins): Iertaţi-mă că repet. Căţeluşul
a căzut singur de la balcon. Credeţi-mă! Eu am
vina că nu am anunţat pe nimeni. Nu voiam să afle
fiul meu, care se ataşase mult de căţeluş. (Cu calm)
Stimaţii mei interlocutori, nu aveam nici un interes
cât de mic să moară, încă atât de tragic, căţeluşul.
Vă rog să mă credeţi. Chiar şi eu mă ataşasem de
el. Nu sunt un criminal. Înţelegeţi!

Preşedintele: De ce vă supăraţi?... De ce?...
Femeia: Credeam că astăzi o să fie o zi fără

astfel de evenimente. E revoltător!
Jinga: Domnule Preşedinte, repet: iată dovada

cea mai clară! Capul strivit, oase rupte. Asta a mai
rămas din această fiinţă nevinovată pe care acest...
individ, altfel nu-i pot spune, l-a lapidat cu lopata
într-un mod bestial... Permiteţi-mi câteva
observaţii. Oamenii îşi ascund adevărata lor faţă,
caracterul lor de ucigaşi. Să ne amintim unele
figuri de lideri politici ce cu zâmbetul pe buze au
trimis milioane de oameni la moarte, în război. În
faţa mulţimii îşi declarau umanitatea, iar prin spate
dădeau ordine de ucidere a celor ce erau sau ar fi
putut fi împotriva lor. Să nu fim orbiţi de prestanţa
Domnului Luca. Se poate să ne înşelăm amarnic.

Martori credibili susţin cu argumente solide că
avem de-a face cu un criminal, un om, dacă îl
putem numi aşa, ce urăşte fiinţele, un duşman de
moarte al câinelui. Or în statutul Asociaţiei noastre
scrie, negru pe alb, că noi trebuie să protejăm
animalele prin orice mijloace. Am terminat.

Preşedintele: Inculpatul mai are ceva de spus?
Femeia: Orice ar spune nu poate fi decât

împotriva sa. Faptele sunt evidente.
Jinga: Încă un amănunt. Inculpatul lucrează la

serviciul de salubritate. Mă întreb şi vă întreb: de
ce oare? Nu cumva avem de-a face cu o deformaţie
profesională? Nu cumva vrea să cureţe oraşul de
animalele de companie, sub pretextul că acestea
reprezintă un inconvenient social?

Preşedintele (către Luca, cu un calm prefăcut
şi vocea aparent îngăduitoare): Ce aveţi de
adăugat?

Luca (strigând): Sunt accidentele lumii! Nu-s
ale mele şi nici ale dumneavoastră. A fost o
întâmplare nefericită. Nu a fost vina mea.

Preşedintele (cu glas gros): Aşa te vreau,
domnule! Să fii mai tare ca moartea! (Cu calm şi
îndoială) E totuna. Orice ai spune, tot o minciună
este.

Luca: Văd că vă uitaţi fix la mine.
Femeia: Pardon? Dar unde vreţi să privim?
Luca: Dacă vreţi să mă intimidaţi, n-aveţi decât

să o spuneţi. Dar nu fiţi atât de ipocriţi. Sunt un om
normal şi, la dracu, nu văd nici un motiv să se uite
cineva fix la mine. (Cu o voce reţinută) Ascultaţi-
mă, vă rog... Am plâns toată noaptea după aceea,
după accident. Asta arată ce înseamnă pentru mine
să trăiesc neliniştit.

Preşedintele, Femeia şi doamna Jinga se
privesc unul pe altul, în linişte, câteva secunde.

Jinga: Este exact cum mi-am închipuit. Eu nu
mă înşel niciodată... Domnule, vom consemna
astfel în raport: „A fost un om bun şi un bun
prieten al câinelui, care nu mai putea râde pentru
că lumea era atât de tristă, încât îşi pierduse
puterea de a mai râde”... Ucigaşule!

(Cortina)
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„Aş vrea să fiu aşa cum sînt:/ Un om, un cînt” 
O antologie poetică, însoţită de numeroase

mărturii şi referinţe documentare, Anarhetipul sau...
un frate tînăr (Eikon, 2017), readuce în atenţie
personalitatea impresionantă a lui Dorin Liviu
Zaharia (25 sept. 1944 – 3 dec. 1987), creator
multivalent, de tip romantic, cu nostalgii
enciclopediste, plecat din lumea pop-rockului, unde a
făcut epocă prin experimentele sale îndrăzneţe, şi
ajuns la cinepoeme, gen de avangardă în
reprezentarea sincretică a poeziei, prin vocile filmului
şi ale teatrului. Ediţia de faţă (selectivă şi, inevitabil,
aluvionară) este realizată de muzicianul Doru Ionescu
şi arh. Magda Soare, soţia neuitatului autor, oferind
numeroase date puţin ştiute, de penumbră, sau inedite,
desprinse dintr-o biografie astfel recuperată, bogată în
nuanţe şi conexiuni. Avea înfăţişarea unui misionar
ascet, iniţiat în tainele filosofiei orientale, în special
ale celei budiste, cînd l-am cunoscut, prin anii 1966-
67, la cenaclul „Atlantida” de la Casa studenţilor din
Bucureşti, cenaclu elitist şi discret, condus pe atunci
de Dan Mutaşcu şi Adriana Bittel, unde el a citit un
grupaj de poeme cu efecte ermetic-barbiene. Trecea
drept poet underground din boema hippie, cu multe
manuscrise la el (a şi publicat versuri în „Luceafărul”,
seria Eugen Barbu), iar drept bonus că-l ascultam cu
admiraţie, ne invita frenetic la concertele pe care le
dădea sîmbăta seara, la Clubul 303, ca solist al trupei
„Olimpic 64”, apreciată intens pentru extravaganţele
ei. 

Avea o voce înaltă, sopranală, inconfundabilă, iar
cînd nu-l mai ajutau corzile vocale să ia acutele
imposibile, la concurenţă cu chitara, îşi apuca în joacă
beregata ca pe un instrument, forţînd sunete de-a
dreptul siderale. Din perioada ezoterică face parte
caietul (1) „Alchimia cuvîntului”, unde identific
cîteva poeme parcurse atunci: „Din sînge-n soare spre
albastru/ Aud dor adînc de prea alb astru/ La steaua

fără de culoare.// Aripi mătănii bat amar,/ La
scăpărare de amnar/ Am dat damnat scîntei de
soare,/ Dar salba lor n-a rupt din jar/ Un trup
care nu moare.// Spre-albastru arde sînge-n
soare/ Albatroşii confundă cerul cu marea...//
Soarta are aripi destule, să-nece păsări/ În
soare, să lase-n suflete întrupare.// Sînt sferă
fără de culoare/ Gîndire-s, la scînteie rea./ Spre
dor adînc rupt din alb astru/ Îmi dau din gînduri,
vinerea/ Din sînge-n soare spre albastru” (Stea
incoloră, 24-25 febr. 1967); „Cumpăna aiurea-
mi pleacă,/ Cumpătul în şa mă seacă,/ Cum
pătrunde mai adînc,/ Cu păţanii la oblînc,/ Cum
ascunde în trup trap.// Cum ascunde în trup
trap!/ Sap amar, hram sterp, m-adap/ Cu năluca
apelor/ Muşc zăbala cailor/ Crunt curmată, mut
să scap/ De iluzia de cal/ Din concluzia de
fum.// Cum încalec scrum acum/ Dus m-asmut, mă
cred pe drum,/ Toc năpîrcă, beau din cer,/ E zadarnic.
Caii-mi pier/ Sub ceţoasa stea Necum.// Cu ramul
rămas m-adăp,/ Cu uscat astup trup, trap,/ Mă ascunde
de adînc,/ Cu păţanii la oblînc,/ Salt trepetnic, leac, o
hfebr. 1967) Combinatorismul lexical îl conduce spre
bizarerii burleşti: „Curcubeu de lotus, cum/ Spirala-n
timp de pe drum/ Aum Mani Padme Hum/ Timp în
ceriuri, spin şi ghimp,/ Astru logic, bere, cadastru,/
Vag săpat, grav încrustat/ De zoroastru în/ Albastru./
Magul întreit de ort, grai crăi/ La răsărit, lacrimă de
roşu...” (Ceas baroc, 1967) Căuta meleaguri noi prin
sublimarea sinuoasă a cuvîntului. Mirabile, în ton de
mister agrest, erau şi pastelurile de sugestie folclorică,
în susur ameţitor: „Sat fantastic, duh ascuns/ Rîpelor
de lîngă munte.// Rustic gest de brad pătruns,/ Stînd
fanatic în pridvoare.// Fire arsă de mărunte/ Înstelări
prispei din veac.// Arde rece,/ Barda-l trece,/ Casa-l
unge./ Sfînt lunatic încrustat,/ Sfînt soratec învîrstat.//
Crestătură –/ Ţesătură –/ Mănăstirilor le-a dat/ Soare,
lună, stea, -ntreite,/ Plîns la trup cu chip crestat.// De

7171CONVORBIRI  LITERARE

DORIN LIVIU ZAHARIADORIN LIVIU ZAHARIA
ŞI DE LA „ALCHIMIA CUVÎNTULUI”ŞI DE LA „ALCHIMIA CUVÎNTULUI”

LA POEMELE ARHAICELA POEMELE ARHAICE

Cristian LIVESCU

C R O N I C A  L I T E R A R Ã

C
R

IT
IC

A
 P

O
E

Z
IE

I



la mort la înviat,/ Prin icoane înlemnite,/ Înfiat cerdac
cioplit e/ Către stelele cărunte,/ Rustic brad de gest
străpuns.// Lîngă rîpele din munte/ Duh fantastic, sat
ascuns.” (Sat, duh de brad, caietul „Alchimia
verbului”, febr., 1967). Părea sedus de un onirism
halucinant, compunînd studii manieriste, cu noimă şi
fără noimă: „La apusul lui Saturn/ Fata moare
taciturn,/ Luna pare ochi de aur,/ Lupta are iz de taur/
Străpungînd roşie cruce.// Cerc cu corn plecat, aduce/
Săgetat de-a curmeziş,/ De gelos tăiş cruciş./ De
plumb semn, peste argint:/ Cad inele care mint./ Nasc
din faune roşi fauri./ Matur maur satur tauri,/ Goţi
răstorn, la plai de corn...” (La apusul lui Saturn, apr.
1967) Pe tema cunoaşterii poetice, se întreba, în ton
cu sensibilitatea gravă a epocii: „Cum irealitatea
existenţei –/ Din stările nefăcătoare –/ Intră în starea
superioară, a esenţei”? (Despre cunoaştere, eseu,
1970).

„Dacă oamenii au îngeri,/ Ei, după moarte, vor
deveni,/ Mai presus de îngeri”

Sintaxa elaborată şi pasajele baroce („saltul
trepetnic”!) sporesc misterul ludic al textului, venit
parcă dintr-un cod anarhic. Vădea gustul
experimentului şi gratuităţii ludice, lăsîndu-se cu
voluptate în voia lor anarhică şi teribilistă. Din acelaşi
interval datează mai multe piese cu iz baladesc-
balcanic: „În Popa Nan stă un bărbos bătrîn şi
fotograf/ Puştii de pe stradă spun că este-un zeu/ Ştie
chiar de eşti om bun sau rău/ După chipul, după chipul
tău/ Sub o streaşină-n statuia unei fete gri/ Sprijinind
un coş cu struguri de ciment/ Jos, în casă, stau trei fete
vii/ Cu comportamentul indecent// Popa Nan e-o
stradă-nspre Hala Traian/ De la Foişor pînă-n Piaţa
Vitan// La un colţ e-o florăreasă ce ne vinde flori/
Mereu plînge din nimic şi-are păr creţ/ Cînd rîde rar,
numai la sărbători/ Toate florile nu mai au preţ// În
Popa Nan e-o frizerie fără muşterii/ Pensionarii stau
în pragu-i la taifas/ Iar frizerul gras şi chel dă
glas/Unor melodii de cheflii// Zilnic trece un poştaş
cu ochii de cafea/ Toate fetele-l citesc şi-i scriu vederi/
Numai fata lui ce stă în cartier/ Nu e nicăieri, nicăieri//
Popa Nan e-o stradă-nspre Hala Traian/ De la Foişor
pînă-n Piaţa Vitan” (Strada Popa Nan. Penny Lane,
febr. 1968). 

A locuit şi copilărit în cartierul Popa Nan; tatăl
Liviu, originar din Ludişor, Ţara Făgăraşului, avînd
preoţi şi muzicieni în familie, şi mama, Ioana, din
Buşteni. Autodidact perfect, cu lecturi anevoioase, a
început mai multe facultăţi, inclusiv Filosofia şi

Conservatorul, fără să termine nici una. A învăţat
singur să cînte la mai multe instrumente şi să noteze
cum îl tăia capul armoniile melodice. În timp, fiind
de-al casei la Club A, unde recitalurile lui erau
frecvente, şi-a instalat atelierul de repetiţii la
Facultatea de Arhitectură. „Reuşea să transmită o
stare formidabilă, îţi atingea o fibră sensibilă...”, îşi
aminteşte cineva. Remarcabilă este perioada hindus-
orientală, în plină modă asiatistă, la noi, cu alte două
caiete stranii „Occidentala Orrientala” şi un altul,
„Atlantida dintr-un lemn” (1967-1970), unde creşte
pofta dicteului fantezist, amintind de Urmuz şi
Grigore Cugler: „Nici un orizont, un singur brad,
orice stea./ Karma, Karma, de ce eşti tu rea?/ Om trăi
prin străini şi n-om mai vedea/ Nici un brad, un singur
orizont, orice stea.// Vană la icoană nu erai altădată,/
Karma, Karma, de ce n-ai rămas fată?/ Om muri şi nu
ne-om mai zări niciodată/ Nici ca stea peste brad, nici
ca stea într-o fată...// Galaad din graal, însă-n graal
graaf,/ Michail din safir răsfira negru praf./
Abandonai, în plai contemplai zoograf/ Zugrăvind pe
anafori cinematograaf.// Din gonade se pare că prea
ieşi nomad/ Karma, Karma, de ce-ai mai născut tu
răsad?...” (Karma Kaliyuga, 1971). Poemul făcea
parte dintr-o operă pop, venită după o alta,
Dodecameronul focului alb, din aceeaşi perioadă,
prezentate în costumaţie de maharajah indian,
împreună cu Mircea Florian şi aşa-numita „Ceată
melopoică”, unde nu lipseau aşa-numitele „sunete
idiofonice”, din fluiere neaoşe scufundate în apă sau
foşnete şi stridenţe naturale! Erau un soi de imnuri
păgîne sau balade, cu stihuri ascuţite, dificile,
labirintice, ca de pildă antologica A pogorît din cer o
cerşetoare devenită Domnişoara cerşetoare albastră
sau Gria Safiria, replică la Domnişoara Hus a lui Ion
Barbu: „Motto: O, doamnelor,/ Ştiaţi că sub al
manuscriselor voal,/ Poetul – fiecare Poet –/ Guduce,
tribun fiecare,/ Un tribunal?// A pogorît din cer o
cerşetoare albastră./ E fecioară, eşti tînăr. Îi dai foc,/
Ea-ţi dă foc,/ Ea-ţi dă soare. O iei de nevastă,/ O
scuturi de floare, o doare...// La răsărit taci, pudoare.
O doare./ La apus gemi, sudoare. O doare./ La
miazăzi zaci, putoare. O doare./ La miazănoapte,
plîngi. Paloare,/ Te doare!// Să vezi pogorînd, din înalt
în ogor,/ Un chip de fată albastră,/ Să şi s-o vrei de
nevastă,/ Să şi s-o scuturi de floare,/ Să scalzi pe
mascul, maşina/ Ruşinii sexual să cazi/ La picioarele
cerşetorului din tine, tină,/ Zicîndu-ţi: Eşti în stare să
calci/ În picioare un chip de lumină, o taină?/ Poţi tu
să cinezi, cînd lîngă tine,/ E mort cald încă, cultul
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culturii fecioarei, Europei?// Poţi tu să mori, icnind de
plăceri, cu mintea piatră de moară...// O aştept, alb la
faptă,/ Să-mi dau foc,/ Să-mi dea soare,/ Să îi dărui o
floare.../ Şi s-adorm lîngă sufletul ei,/ În picioare,
alături/ Să visez că n-aţi fost niciodată/ Căzătoare
făpturi!// O, domnişoară,/ Cerşetoare Albastră!” (din
caietul „Arca lui Aion”, febr., 1970) Cîntate cu foc, în
modulaţii ciudate, cu accente pe anumite cuvinte,
aceste stihuri trezeau la acţiune un spectacol absurd,
preferat de bardul din Curtea Veche, plin de
imaginaţie şi cu un rarisim simţ al limbii române.
Inventase şi un concept autoimpus, inexistenţialism:
„Să nu fiu vesel,/ Să nu fiu trist,/ Să fiu optimist:/ SĂ
NU EXIST/ Ca şi cum aş exista.// E singura scăpare”.

„Tu, vis al meu,/ Liber robindu-mă,/ Ia-mă în
dar!”

Sigur că în cutele textului se perindau reverii
aiuritoare, de domeniul hazardului, dar şi vagi aluzii
politice, poetul fiind un meşter al ocultării cinic-
groteşti: „Pe o alee cu iarbă urîtă, la herăstrău,/ mi-am
amintit de mihnea cel rău, am sărutat o necunoscută,/
Sigur nu s-a turcit, mi-a zîmbit, m-am crucit.// Trec
care galbene cu cepe cît o portocală./ Se dreg poteci,
poeţi şi garduri cu ceaţă, ţuică, balamale./ Ard
uscături cu miros putred de salată orientală...// Cade
frunză, a pas de şatră sună pe piatră,/ De vatră păgînă
la spuză parfum are bruma./ Ochii sînt roşii, moare
semiluna,/ Seara pare elucubrată, tătară...// Fanfara
ploilor cîntă pompos la gară/ Odată cu revoluţia
sentimentelor sure,/ A sosit însuşi feldmareşalul
Toamnă...” (Cafea turcească, toamna, 1967). Sînt
versuri nepublicate, citite ocazional sau ţinute la
sertar, într-o societate închisă, deprinsă să se mişte pe
ascuns şi să cultive subversiunea. Tot de atunci
datează şi unele poeme protestatare, care au făcut
vîlvă în rîndul „generaţiei în blugi”, avîndu-l autor
(anonimizat între timp) pe mereu revoltatul Dorin
Liviu Zaharia, printre puţinii care au ocolit orgolioşi
Cenaclul „Flacăra”: „Sînt curat la trup, curat la suflet,/
Vreau să înţeleg şi să iubesc,/ Nu contează cît de lung
am părul,/ Important e cît şi cum gîndesc.// Simt în
trup pletoşii de altădată,/ Firea mea e saltul omenesc,/
Nu contează cît de lung am părul,/ Important e cît şi
cum gîndesc.// Lume, lume, soro lume,/ De ce eşti
prea rea de gură?/ De ce ne priveşti cu ură?/ Vinovaţii
fără vină/ Cer să se facă lumină.// Vreau să înalţ
castele de gîndire,/ Vreau să fiu lăsat să simt cum
cresc,/ Nu contează cît de lung am părul,/ Mai presus

e cît şi cum gîndesc.” (Vinovaţii fără vină) După cum
putem vorbi cu nostalgie de textul unei alte
compoziţii rebele, pe melodia unui şlagăr
internaţional, Ploaia care va veni, mult vehiculată
pentru mesajul ei virulent:„Sînt un frate tînăr, care
crede în dreptate,/ Am ochi negri, dar am mîinile
curate./ Iubesc pletele şi ploaia şi cămăşile-nflorate,/
Nu răspund cînd mi se-aruncă vorbe-n spate.// Un fapt
fără importanţă mă poate face să sper,/ Mă-nclin şi
pun în balanţă ce-i sfînt cu ce-i efemer./ Peste tot
atîrnă greu, teama de sinceritate...// Dar de căte ori,
prieteni, n-am surîs cu întristare,/ Cînd speranţele
păreau înşelătoare./ Cînd necinstea şi prostia şi-
ascundeau prin gropi norocul,/ Ştiţi de cîte ori,
prieteni, i-am prins jocul./ Ne-am săturat de palavre,
de cărţi şi filme de şoc,/ Cu vampe, regi si cadavre, cu
stele de iarmaroc.// Ploaia care va veni, le va potopi
pe toate./ Ni-e lehamite de marşuri, de tromboane şi
plocoane,/ De blazoane, de canoane şi fasoane,/
Fiindcă banul şi prostia sînt pericole morale,/ Circul
vieţii ne-a impus salturi mortale,/ Deasupra florilor
noastre, ciuperca cheamă a pustiu,/ Din cer cad păsări
albastre şi totuşi nu-i prea tîrziu.// Ploaia care va veni,
le va potopi pe toate./ Să-ncercăm să facem noi, un
oraş fără păcate./ Ploaia care va veni, le va potopi pe
toate.” Sînt poeme contestatare, cu încărcătură
politică, circulînd clandestin în mediile tinere, unde
cuvinte ca „plete”, „dreptate”, „potop”, „necinste”,
„prostie”, „ură”, „pericole morale” trezeau frisoane
cenzorilor.

A fost unul din bunii prieteni bucureşteni ai lui
Ioan Petru Culianu (1950-1991), liderul nerecunoscut
al unei generaţii sagace, discipol al lui Mircea Eliade
şi specialist, la rîndu-i, în gnosticism şi istoria
religiilor, şi el răpus prematur, care scria în Rîul
Selenei (1975): „Cel mai bun prieten al meu era un
cîntăreţ de muzică folk. Era un om foarte serios,
folosea muzica folk ca pe un instrument de
rugăciune... O rugăciune aspră, care să-i pătrundă pe
ceilalţi şi să-i zgîlţîie din temelii. Numai că nu prea
avea succes cu regimul politic. De obicei, însă, îi
trăgea pe sfoară, adică le prezenta la cenzură nişte
texte absurde, apoi la spectacol el îşi cînta cîntecele în
întregime,” Andrei Oişteanu, cel ce decupează acest
portret, adaugă un fragment dintr-o scrisoare a
viitorului savant, datată oct. 1973, pe cînd Culianu se
afla la Milano, adresată prietenului Silviu
Anghelescu: „Ce mai face Chubby (porecla artistului,
n.)? E singurul care n-a dat nici un semn şi nu-l
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înţeleg. S-a rupt de voi, considerînd că nu mai are ce
vă da? Pentru că, aşa cum ştii, el dădea totul într-un
sacrificiu etern. Ultima oară cînd l-am văzut predica
într-un bar – minunată incongruenţă! Dar se
depărtează de înţelegerea omului obişnuit. Mi-e dor
de el şi de toţi, dar el îmi lipseşte cu precădere – mi-a
dat tărie vreme de doi ani. Dintre toţi, el singur se va
pierde în lumină. Poate şi eu voi obţine liniştea pe
care o rîvnesc, dar nu merit lumina... Nu există nici o
victorie, decît în afara istoriei, a iluziei şi a timpului.
În taină, ca Chubby…”.

„Cîntec vechi, din pogorîta/ Cale-a îngerilor
baci”

Cîteva explicaţii sînt necesare pentru înţelegerea
acestor pasaje. „Ruptura” se referă la despărţirea de
gruparea „Atlantida” (după mărturia Terezei
Culianu), din care mai făceau parte, în afară de I.P.
Culianu şi D.L. Zaharia, Dumitru Radu Popa, Victor
Ivanovici, Şerban Anghelescu, Silviu Anghelescu,
Paul Drogeanu. Cei şapte studenţi formau un anturaj
care depăşea protocolul cenaclist obişnuit, Chubby,
mai în vîrstă. fiind elementul de legătură între vechea
garnitură eterogenă a lui Mutaşcu-Bittel-Ţărnea şi
noua echipă, aplecată mai mult spre studiul
antropologiei şi istoriei religiilor. Cariera fulminantă a
lui Culianu în străinătate îi datorează mult lui Dorin
Liviu Zaharia, adevărat ferment de „sacrificiu”, în
căutarea de teritorii spirituale dificil de explorat.
Poezia lui era la loc de cinste. Spune Valeriu Oişteanu
(fratele mai mare al lui Andrei), autorul volumului de
factură suprarealistă Proteze (1970): „Eram tineri,
purtam părul lung şi ne strîngeam în jurul lui. El era
un poet, dar nu avangardist, ci mai curînd de factură
religioasă, care a introdus spiritualitatea ortodoxă
română în muzica pop şi folk. Ăsta-i meritul lui! Şi nu
se juca, avea o tendinţă profundă şi serioasă de a
induce această spiritualitate în rîndurile celor cu
vederi mai înaintate, în acest cerc al avangardiştilor.
Era un hippie, nu dintr-aceia cu droguri şi sex liber,
care doreau să impresioneuze lumea. Nu, era un tip
foarte serios, care studia creştinismul şi pre-
creştinismul, influenţa muzicii religioase asupra pop-
rockului.” Observaţiile sînt corecte. Caietele („Tezele
din castele”, „Arca lui Aion”, „Poeme în ii”, „Traxia”,
„Mereu cai”, „Eroul şi roua” etc.) relevă această
evoluţie dinspre frecventarea mediilor de avangardă,
neoficiale şi obscure, de prin case de cultură şi
cafenele anonime, spre studiul lirismului arhaic,
schimbînd lent fluxul dadaismului asociativ pe cel al

profunzimilor ancestrale, pline de taine. Încă prin ’68,
punea la cale un grup „Tarabostes”, mergînd îndîrjit
împotriva comercialului facil („Neplăcîndu-mi soul,
nu suport zgomotul şi hărmălaia preistorică beat...”) şi
scriind despre sine: „Ham legat letargic./ Gata? Doar
atît?/ Eşti dac şi eşti get – nu cred/ Eşti un tragic”
(Prinţ jos).

Se pare că schimbarea şi desprinderea de „grupul
celor şapte” se datorează, între altele, şi apropierii de
părintele Dumitru Stăniloae (1903-1993), evocat în
cîteva rînduri, discuţiile cu acesta, pe la începutul
anilor ’70, producînd o schimbare de atitudine
creatoare, în favoarea situării în divin a harului şi
mesajului peziei, viziune comunicantă cu idealul
eminescian, cum reiese dintr-o poemă dedicată
eminentului teolog, în caietul „Cartea mirilor II”:
„Dintre cei bătrîni şi preoţi, mai mireni, mai
sihăstriţi,/ Din tot natul tînăr, coamă din coama celor
numiţi/ Oameni buni, numai Poetul vede-n stele
alfabetul,/ Dar cum, nici el nu mai ştie cine-i murmură
secretul.// E un înger? Poate-i ceata-i? Har habarnic
de icoane/ Scorpioane şi săgete, luminoase de-ţi iau
ochii/ Îi strămută pe tărîmul unde doine şi dochii/
Dăinuie horă albastră heruvilor viorii,/ Tăinuiţi după
ivoriul izvorît din galaxii.// Ba cu stană, ba cu grabă,
zorilor de ziuă-l paşte/ Pe poetul nopţii albe, sărutînd
vorbele moaşte/ Într-o vreme decembrită şi umbrită
de oşteni/ Care nu mai ştiu războiul, asfinţindu-l în
mireni.// E aproape miazănoapte. Stele vii răsar din
ceri,/ Să-mi ascundă alfabetul, sub ninsoare şi tăceri.”
(El, Poetul, 8 dec. 1974) Torsiunile expresive produc
surprize şi savori, dincolo de timpul aşternut peste ele.
Poemele sale se regenerează, au devenit mai clare,
mai ample, uşor convenţionale, cu aer patriarhal-
sacrale şi indici de psaltire ortodoxă, dar menţin unda
insolită: „Iată o uşă pe dinăuntru roşie,/ Trei lumînări
ardeau într-un geam, pe moşie.// Iată, mă-ntîmpina la
scară:/ Tu frate-mi mai eşti?/ Tu soră îmi eşti,
bunăoară?// Undeava, în dreapta, e doar poruncă./
Altundeva, în stînga, e o junglă./ Uite colo, -n savane,
se svîntă un miel.// O, Doamne, în spatele său e Mare
Măcel” (Ultimatum, caietul „Poeme în linişte”, 1 nov.
1973). 

„Daco-române, dac-o rămîne/ Cîte ceva din
truda ta”

Începe o perioadă fecundă, de succese şi de
recunoaştere, în special în lumea filmului, unde
produce muzica mirifică, ieşită din comun, a cîtorva
pelicule de referinţă, în colaborare cu regizori de
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marcă: „Duhul aurului” (1974). „Filip cel Bun”
(1975), „Tănase Scatiu” (1976), cu Dan Piţa;
„Hyperion” (1975), de Mircea Veroiu; „Lumina
palidă a durerii” (1979), de Iulian Mihu; „Ţapinarii”
(1981) şi „Lişca” (1983), de Ioan Cărmăzan. Se
adaugă muzica de scenă la vreo douăzeci şi ceva de
spectacole teatrale. În mai 1977, cu prilejul
spectacolului „Muntele” de D.R. Popescu, cînd ne-am
întîlnit la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, se
lăuda actorilor că a deprins limba dacilor şi că vrea să-
i înveţe şi pe ei acest idiom dispărut. Tradusese ad hoc
inscripţia de pe celebrul Inel de la Izerovo, datat sec.
V î.Ch.: „Za OLISA tene/ Asa nera ene/ A tila
TEANA/ E Sakoa raaza/ Eada omeana/ Tile zavpata/
Mihe e raaza/ Helata” – devenit imn, la modul:
„Regele ULIS îţi întinde/ Acest negru inel/ Pentru tine
TEANA/ Precum sfînta rază/ Iadă omenească/ Ţie
fată de zeu/ Genune şi rază/ De soare”. Un mic poem
de prolog era realizat numai convocînd cuvinte de
substrat (unele incerte), pe o linie melodică
incantatorie, ceea ce i-a pus la încercare serios pe
actori, neobişnuiţi cu asemenea exerciţii. Nu s-a
bucurat de prea mare recunoştinţă din partea lor...
Neuitat rămîne şi fundalul arhaic pentru spectacolul
lui S. Purcărete, cu „Hecuba” de Euripide, montat pe
plajă, la malul mării (1981). Va deveni un susţinător
entuziast al curentului dacist, convins că Europa ne
aşteaptă cu acest specific latent, cum denotă caietele
„Europoeme” şi „Indiile de la Istru”. Punea la cale un
studiu „Clasele de îngeri” şi un roman, „Istorii
răsăritene”, avînd erou ascet pe învăţătorul Ioan Miru,
cu un plan de lucru amintind de eminescianul Dionis:
„1. biblioteca din beciuri; 2. tăbliţele, sulurile; 3.
porţile, ferestrele, hornurile, cărţile din bibliotecă
arată că ea este o casă, un castel, o darbazi (!); 4.
tărîmurile (ce se ascunde în spatele fiecărei tăbliţe ori
fiecărui sul); 5. tărîmul (ţărmul) Oxis, cel al Liniştirii;
6. A doua naştere; Epilog, Arhiva Merovingiană,
Gebriidia, Bradania, Brodnicia (Frăţia)”.

Vorbind în dese ocazii despre angelicismul
„muzicii ideilor”, manifestă interes pentru psaltica
bisericească şi caută să deprindă tactul irmologic,
posibil de lămurit astfel traseul poeziei orfice şi
vizionare. Găsim acum una din cele mai frumoase
poeme ale perioadei de maturitate: „Sînt gîndurile
pururi cîntec/ mai înainte de-a fi grai,/ iar glasul lor se
naşte-n minte/ ca-n mai întîiul imn de nai.// Că sînt
ascunsul ih de îngeri/ cu întrebarea cîntătoare,/ din
văile fostelor plîngeri/ precuvîntînd o înălţare.// Prin

vorbe-n şir se iscă rar,/ le urcă-n gînd plîngînd
scărarul:/ de bucuria unui rai/ în care-au fost cîndva
amnarul.// În crug lumesc întrebătoare,/ că-s sau nu
sînt încă rostire,/ le-aude cel ce nu mai moare/ şi le
răsfiră prin psaltire.// Pe şa, strîngînd cu duhul şoimii/
strigării, infim în infirma/ Vînare-a vînturilor noimii,/
cînt: iro-ira-irka-irma!// Aşa se-aud în noi adîncuri/
cum suie scările-n armindeni,/ cu gîndurile la
oblîncuri/ albind pe cai spre pretutindeni” (Irmologia,
caietul „Europoeme”, 7 mai 1984). Se credea un
avatar al măreţului Ştefan: „Cînd am să mor, vreau să
vă spun,/ Cu moartea n-o să mă cunun./ Aşa mă simt:
Ştefan, cel bun.// Cînd am să zbor vreau să prenumăr,/
Eu aripi patru am să număr./ Aşa mă simt: Ştefan, cel
tînăr.// Cînd am să-mi văd muntele-n zare,/ Voi ştiţi
de-acum ce vreau să spun:/ Am să mă simt: Ştefan, cel
mare.// Nici nu au pietre-atîtea-n drum.” (Cununa
vieţii, apr. 1985) Un altfel de a concepe „poezia
patriotică”... În 1986, face un pelerinaj la mănăstirea
Sihăstria, în munţii Neamţ, pentru a-l întîlni pe
părintele Cleopa, de la care e posibil să fi preluat
teoria cu România Noului Bizanţ („Învaţă româneşte,
străbună Europă!/ Bizanţul vechi grăieşte o limbă
interlopă...”) şi căruia îi dedică un poem de efigie:
„Eu nu plîng, dar plîng mereu/ Pe cei mai buni din
jurul meu/ Care se vor cei mai buni.// Vînez minuni,
ucid minciuni şi/ Mă retrag printre străbuni.// Am tot
ce dau; iau din ce-au rău/ Toţi cei mai buni din jurul
meu” (Exorcistul, din „Europoeme”). Poetul este
considerat un „ionaut”, scoţînd din pîntecele
imaginarului „cuvîntul liber şi însufleţit”: „Da, Nemo
e aghiotantul lui Iona,/ Iar acesta e un
hagioceanograf:/ Rînduieşte reducerea la scară a
balenelor/ După dimensiunea din graaf.// Deci Iona
nu mai permite osanale chiţilor,/ Şi cum chit pe chit
pînă la urmă-s toţi chit,/ Iona scoate din pîntecele lor/
Cuvîntul, liber şi însufleţit.” („Europoeme”, 4 iulie
1986) Cuvîntul însufleţit!... S-a stins prematur, la 43
de ani, după o scurtă suferinţă, datorată unei afecţiuni
tumorale, reflex al unei hepatite mai vechi, erupte în
vara furtunosului an 1968.

Spirit neliniştit şi rebel, asemănător în destin cu al
altui coleg de generaţie, Daniel Turcea, la fel de
expansiv în cunoaştere şi romantic în proiecte
utopice, Dorin Liviu Zaharia trebuie alăturat valului
literar şaptezecist al secolului trecut şi cu siguranţă
restituirea operei sale este la început, putînd oferi şi
alte surprize.
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Cu un nou roman, de această dată apărut la
editura „Timpul”, Caliopia Tocală
demonstrează că e înscris într-un program
propriu ambiţios şi temeinic. Celelalte volume
probau o anume ştiinţă a scrisului şi o cultură
temeinică etalată ca atare; noul roman pare a fi
un fel de anunţare cu schepsis a ceea ce
urmează să facă în viitoarele cărţi o autoare tot
mai sigură pe puterile ei.

Cu o prefaţă semnată de Ioan Holban (în
care cunoscutul critic analizează „surprizele”
narative din acest roman rezervate cititorilor
care au avut ocazia să parcurgă precedentele
romane semnate de Caliopia Tocală) Năluca
este începutul unui proiect romanesc interesant,
deoarece liniile narative configurate aici lasă
posibilitatea unor continuări atractive.

Scris sub semnul unei alergări independente
spre eliberare, romanul îşi plasează personajul,
încă de la primele rînduri, sub semnul

interogaţiilor existenţiale, cele care conduc spre
acceptarea existenţei „nălucii”: „Din cauza ei, ai ratat
copilăria, adolescenţa şi tinereţea, ai ratat iubirile şi
eşti pe punctul să ratezi totul. Năluca...Cum cine este
Năluca? Cea din tine, despre care-ţi vorbesc. Năluca
te va distruge, dacă nu te trezeşti. Desigur, ţi se pare
că exagerez, dacă nu că mă înşel de-a dreptul. Ce vină
să aibă ea, îţi spui, că nimeni nu şi-a dorit să se nască,
şi că fraţii mai mari şi chiar tatăl îi strigau în faţă:
urîto, urîto, şi ea, fragilă, cu genunchi tremurători, de
lapte, alerga să se ascundă în spatele casei, niciodată
în grădină, fiindcă în grădină se aflau paparudele din
vie, care de bună seamă că erau acolo ca s-o
urmărească şi s-o prindă, ca s-o ducă înapoi, în ţara
lor, vecină cu a diavolilor, cu care erau rude
îndepărtate, căci ea evadase şi acum era o fugară şi
împăratul paparudelor, care-şi avea sălaşul, ea era
convinsă, în uriaşa groapă părăsită de la marginea
satului...”. Spre paparude, adică spre un

acompaniament mitologic al materiei narative, face
trimitere chiar numele personajului, încărcat de
sugestii, de altfel, Casandra. Sunt, după cum se ştie,
„personaje favorite” în economia unei naraţiuni: nu se
poate trimite spre aşa ceva în romanul scris de
Caliopia cît, mai degrabă, de dorinţa unui autor făcut
„de” şi „din” cultură să releve mereu motivaţia
culturală a scriiturii sale, suprapusă cu aceea care
vine din cunoaşterea efectivă a vieţii.

Felul care naratorul priveşte istoria (istoria mare
vs istoria „mică”) are drept punct de sprijin o întrebare
de natură filosofică, întrebare ce se rosteşte (direct sau
subînţeleasă)  în marile momente (precum Revoluţia)
la care face trimitere personajul Casandra, un fel de
raisonneur ad-hoc: „ (...) şi liniştea s-a lăsat peste
scena durerilor, a umilinţelor îndurate ca la sfîrşitul
unui spectacol tragic, cînd nu mai ai puterea să te
ridici şi să aplauzi, ci, dimpotrivă, ai certitudinea că
lumea nu va mai fi la fel şi apoi cine ştie cu ce vom
schimba această dictatură, dacă nu va veni alta.
Oblonul coboară peste durerile noastre şi actorii se
retrag în spatele cortinei dominaţi de o chinuitoare
interogaţie:

De acum, quo vadis?”.
Privind înapoi/ în prezent, dimpreună cu ceea ce se

petrece în carte, nu ai cum să nu fii prins de fervoarea
naraţiunii: avem de a face cu o pasiune mistuitoare în
faţa textului ce urmează să apară: se scrie sub
presiunea unui timp ce ameninţă că se poate opri şi
atunci  nu ar mai avea cum să ne spună ce are de spus
despre ieri şi despre azi,  despre un viitor neputînd fi
vorba, în faţa atîtor neclarităţi şi neşanse în viaţă...E ca
şi cum prin povestire  s-ar putea  re-cîştiga anii de
viaţă pierduţi, ca şi cum s-ar putea şterge petele uriaşe,
urîte, din existenţa Casandrei , a ei şi a celorlalţi...

E un discurs precipitat, cu de toate, fără să fie
preocupare pentru desenarea unor planuri narative,
acestea se bănuiesc, pot fi intuite, eventual ca
dezvoltări în viitoare proiecte epice. Casandra, fata
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pornită în viaţă după o copilărie rurală, în care, firesc,
se pot adăuga scheme narative mitologice/ folclorice,
aşa cum sunt ele invocate deseori ca un fel de al doilea
de existenţă a celor ce se petrec în roman. În roman se
petrec multe, dacă le privim strict într-un discurs alert,
dornic „să dea samă” de felul în care faptele istoriei
majore se intersectează cu evenimentele trăite la scară
particularizată, de către Casandra, în primul rînd, de
alţii, într-un plan secund. 

Dar nici gînd nu poate fi de frescă sau alte
asemenea realizări specifice altor romane. Într-un
proiect interesant, Caliopia Tocală este interesată, într-
o bine calculată afiliere marii scheme din Delirul lui
Marin Preda, de scrutare a toboganului istoriei, din
multiple puncte de referinţă; de aici, un al doilea
centru de interes narativ se adiţionează în jurul
relevării grotescului existenţial. Cele două planuri de
interes sunt prins într-un discurs generos, după cum
spuneam şi anterior, ce surprinde mai totul:
însingurarea copilului devenit apoi adolescent rătăcit
într-un cămin universitar în care, la fel ca în viaţa de
după repartiţie, sunt adunaţi oameni din toate părţile
ţării, ei devenind prinşi într-o adevărată organigramă a
„dezrădăcinaţilor”, în care regulile de supravieţuire ţin
de manipularea comunistă, de practici delaţioniste sau
de alunecări dincolo de morala minimală în forme de
pervertire diverse; o lume în care lectura poate deveni
cale a mîntuirii, salvînd, pe cît posibil, schingiuirea
sufletului ce cunoaşte fariseismul marilor prelaţi,
simte lipsuri materiale cronice, se izbeşte de
incompetenţa unor medici (care o aduc pe Casandra în
faţa unei maladii incurabile), pervertirea actului
educaţional şi a mediului educogen, formele de  trai
de tînăr ale unui profesor înainte şi după, la fel de
marcat de tarele existenţiale, un profesor care, ca şi
studentul vede totul, cum ar fi imaginea năucitoare a
decanului de la Drept care spiona dintre boscheţi
pentru binele Regimului, sau felul în care feciorii de
bani gata de dinainte devin, probabil, vip-uri de după;
imposibilitatea de a te refugia într-un turn de fildeş,
mai cu seamă cînd cei doi dictatori controlează tot,
singura dilemă fiind aceea a modului în care e
împărţirită puterea de către cei doi nebuni ai istoriei; o
lume în care, dincolo de lectură, mai toţi ascultă Vocea
Americii, Europa Liberă, o lume în care nici mitizarea
părinţilor nu e suficientă iar re-căutarea sufletului în
iubire poate descoperi aceleaşi racile ale istoriei (chiar
dacă pot fi trei fire narative distincte prin care să
întrevedem posibile romane de dragoste, în care
istoria neiertătoare se amestecă cu regulile ei

inflexibile, descoperind compromisuri acceptate sau
nu); o istorie în care amintirea marelui Eveniment
decembrist se amestecă printre amintiri de tot felul,
colcăitoare, deoarece acestea au acelaşi drept la
existenţă ca şi istoria mare; se încearcă o panoramare
rapidă, de regulă adnotată în chip profitabil narativ:

„Ţara mea de glorii şi de dor devenise între timp şi
ţara care adăpostea şi în care trăiau mulţi escroci, care
vindeau iluzii pe bani mulţi; noi suntem visători şi
buni şi generoşi şicîteodată dispuşi, în naivitatea
noastră, să cumpărăm fericirea pe mulţi bani de la
vînzători de iluzii, de la farseori cu artă care au învăţat
ce trebuie să spună omului ca să-l dezechilibreze în
universul său de linişte şi confort. Şi aşa au apărut
ghicitorii în cărţi, în cafea, în Tarot, în bobi...”

Avem de a face cu un autor care urmează o lecţie
întipărită de demult, în care obsesia timpul şi continua
rememorare devin motoare de căutare esenţiale,
făcînd să fiinţeze naraţiunea aşa cum o simţeau şi
vechii greci, ca pe un depozit de amintiri care re-
constituie, poate, viaţa. Nu întîmplător, cele trei caiete
de culori diferite, inserturile cu italice, posibilitatea de
a ne rătăci în altă realitate cu prinţesa paparudelor au
puterea de a ne provoca, relansînd mereu atuurile
acestui roman.

Un roman bine articulat şi din punct de vedere
stilistic, autoarea ştiind să se plaseze, inteligent, de
comentariile în sine, pe care le aduce către alcătuiri de
bună calitate a scriiturii:

„...întuneric în faţă, întuneric în spate, întuneric în
sus, întuneric în jos, întuneric în trecut, întuneric în
prezent, un întuneric greu ca o masă de plumb îmi
apasă fiinţa; simt o transpiraţie rece care se prelinge
tumultuos pe spate, de la ceafa acoperită de plete şi
pînă în talie, devenisem o fîntînă arteziană, ţîşnea
transpiraţia rece prin toţi porii pielii, o simt
prelingîndu-se de-a lungul coloanei, simultan şi
picioarele sunt antrenate în spaima anterioară; şi cu
ele se întîmplă la fel, şiruri lungi, abundente de
transpiraţie mi-au acoperit trupul, n-am transpirat atît
de mult din timpul stagiului militar, fiinţa însăşi cerea
eliberarea dintr-un destin chinuit, captiv într-o
infinitate de interdicţii şi de constrîngeri, simţeam că
mă deshidratez, că e o luptă în organismul meu, era
nevoie de o descătuşare, de regenerare ca la
vieţuitoarele care năpîrlesc, fiinţa însăşi voia
eliberarea dintr-o infinitate de exuvii...”.
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Fără a fi o istorie literară în sensul clasic, de
demers sistematizant care încearcă să
esenţializeze şi să cartografieze diferenţiat
evoluţia în termeni fireşti a literaturii române,
recentul volum semnat de Mihai Vornicu, Statui
de hîrtie (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2018), nu
urmăreşte să confecţioneze un profil exhaustiv
al dinamicii scrierilor importante care
îmbogăţesc patrimoniul estetic autohton.
Manifestându-şi încă din titlu o autonomie
programatică de viziune critică, Studiile şi
impresiile asupra literaturii române induc
iniţial o aparenţă de schematism şi
fragmentaritate, contrazisă însă în întregime de
conţinut. Deşi fiecare dintre eseuri poate fi
apreciat separat, independent de celelalte,
împreună alcătuiesc un tablou unitar, compozit.
Scena desăvârşirii literaturii noastre este

comprimată, redusă la câteva dintre principalele
momente de conştientizare a semnificaţiei capacităţii
de plăsmuire a formelor beletristice, din care se extrag
asumat fizionomii artistice. Bogata activitate anterioară
a lui Mihai Vornicu, cercetător timp de treisprezece ani
în cadrul institutului de Istorie şi Teorie Literară
„George Călinescu”, stabilit în Franţa începând din
1983, justifică eclectismul intelectual al prezentei
colecţii de studii.

Preocuparea vizibilă pentru configurarea destinului
literaturii române moderne îl determină pe autor să îşi
extindă unghiul de observaţie asupra unei perioade
întinse de timp, elaborând o serie de eseuri ce scrutează
trei secole de literatură, începând cu Ion Neculce şi
oprindu-se la Marin Sorescu. În consecinţă, dintr-un
cadru încărcat de evenimente istorice se decupează o
galerie de portrete expresive de scriitori, alăturând
unora dintre cele mai răsunătoare nume şi câteva figuri
mai obscure (Dinicu Golescu, Grigore Lăcusteanu
etc.), eclipsate de strălucirea literară a celor dintâi.
Evident, criteriul valoric este întrebuinţat pentru a
opera o ierarhizare în direcţia validării unor principii
estetice încetăţenite, iar astfel se vor contura trei
categorii de studii: cele fundamentate pe detalii

istorico-biografice, incidentale sau anecdotice, cele
care realizează o analiză detaliată a particularităţilor
operelor literare, iar ultimul tip, mai restrâns, urmăreşte
cromatica receptării şi influenţele. În linii mari, este
definit profilul cultural al epocilor străbătute
panoramic, iar titlurile capitolelor exprimă cu concizie
convingerile esenţiale cu privire la aspectele specifice
avute în vedere de autorul studiilor, enunţând lapidar
ariile tematice abordate (Un maestru stimulat de
discipoli: Heliade Rădulescu, poet al ruinelor, Gala
Galaction, între Helicon şi Golgota, Şerban
Cioculescu, un critic caragialofil, Marin Sorescu, un
poet singur printre confraţi etc.). Se creează astfel o
reprezentare veridică a precipitării culturii româneşti
de a aborda noi modalităţi de expresie şi de a-şi asuma
o nouă identitate artistică tributară traiectoriei istorice.

Fascinaţia aristocratică exercitată asupra istoricului
literar de către autoritatea titanică a marilor scriitori
clasici se prezintă la o intensitate maximă şi de aceea
alege să le clădească admirativ „statui de hîrtie”,
folosindu-şi propriul instrumentar. Ce studiu, fie el şi
schematic şi mizând pe o anumită doză de arbitrarietate
în selecţie, ar putea să omită să le consacre un număr
generos de pagini lui Eminescu, Caragiale sau
Creangă?  Acest discernământ ideologico-literar facil
de identificat îl constrânge pe Mihai Vornicu să
făurească un edificiu teoretic reverenţios în raport cu
tradiţia. Ideea seducătoare a unei literaturi naţionale
care îşi elaborează un chip propriu sub imboldul
romantic al latenţelor istorice şi al unor figuri tutelare
prinde limpede contur, rolul formator al primelor
generaţii de scriitori nefiind diminuat, dar nici exagerat
sub raport valoric.  

Din paginile volumului răzbate efortul extraordinar
de sinteză şi absenţa terorii faţă de locurile comune din
critica şi istoria literară. Metoda întrebuinţată s-ar
putea caracteriza ca o încercare de evaziune şi totodată
un permanent recurs la convenţia canonică. În acest
demers, amprenta particulară se conjugă cu raportarea
la consideraţii consacrate, nuanţate însă de opiniile
individualităţii autorului. Pentru Mihai Vornicu,
directivele tradiţiei devin prolegomene ale întrebărilor
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şi reflecţiilor viitoare, fidelitatea şi conservatorismul
multora dintre perspective fiind meritorii. Faptul că nu
se avântă cu aplomb pe un făgaş contestatar pregăteşte
reuşita de a converti cu succes melancolia
succesoratului într-un prilej de inovaţie şi
reconsiderare a istoriei receptării. Bagajul de informaţii
de ordin teoretic, concretizat în cunoaşterea profundă a
backgroundului şi a specificităţii operelor literare
discutate, la care se adaugă imaginea clară asupra
receptării diacronice a acestora, acţionează ca principiu
unificator al impresiilor şi notelor personale. Tradiţia
nu mai este negată ca garanţie a succesului unui nou
demers reformator. Dar această atitudine nu înseamnă
o supunere oarbă în faţa autorităţii antecesorilor, ci o
recunoaştere a lor, iar autorul nu va ezita să amendeze
acele perspective critice care prezintă un decalaj mult
prea mare faţă de cea impusă de conştiinţa sa.  

Dincolo de fidelitatea faţă de o întreagă tradiţie
literară şi hermeneutică, se observă şi cea faţă de
creaţiile examinate, colecţia de studii încercând să
limiteze rigorismul sistemului teoretic de judecăţi
printr-un cumul de reflecţii adesea metaforice, ce
capătă forţă aforistică. Unele analogii aproape
romantice, precum aceea care îl transformă pe criticul
literar într-un Columb, trădează tocmai credinţa într-un
rafinament stilistic şi preocuparea permanentă ca
rigiditatea unor consideraţii de ordin pur conceptual să
nu suprime farmecul exprimării: „Ideal privind, criticul
literar e un Columb plecat pe căi nemaiumblate spre
mirodeniile şi aurul Indiei, care descoperă de fapt un
continent neştiut, America, alt pământ al aceleiaşi
Terra” (p. 15). Studiul inaugural, Homo criticus.
Despre critică. Genul proxim şi diferenţa specifică,
stabileşte instrumentarul ideal al criticii, relevând
statutul privilegiat al istoriilor literare, obţinut prin
„considerarea producţiei literare în continuitatea ei
evolutivă”. Mihai Vornicu face elogiul individualităţii
creatoare atât în artă, cât şi în critică, urmărind cum
metamorfozele viziunii asupra realităţii se îmbină în
profund acord cu fenomenul estetic. Dorind să explice
raporturile dintre obiectivitate şi subiectivitate în
critică, în încercarea de a eluda potenţiala tiranie a
conceptualizărilor, autorul susţine principiul prudenţei
în demersurile teoretice, ştiind că acestea limitează
experienţa expansivă a lecturii. În relaţia dintre aceste
două concepte-cheie, istoricul literar pledează pentru o
obiectivitate înţeleasă doar în sens flaubertian, ca
„tehnică a scriiturii, ca opţiune estetică în care se evită
programatic persoana întîi, spre a mima imparţialitatea
şi atitudinea olimpiană”, subiectivitatea fiind inerentă

oricărui act hermeneutic. Aşadar, teoria supunerii
obediente în faţa faptului estetic analizat este
minimalizată şi se dovedeşte flexibilă pentru a putea
rezista asaltului experienţei literare autentice, însă îşi
manifestă puternic prezenţa, oferind normele cu
ajutorul cărora demersul critic se desfăşoară. Apărând
cu fervoare dezbaterile de idei şi libertatea sensurilor
literaturii, imposibil de demarcat definitiv, se
construieşte şi un profil al criticului desăvârşit, în care
trăsăturile caracteristice sunt „calificarea specifică” şi
„sentimentul profesionalităţii”, adică o demnitate
intelectuală şi o conştiinţă a abilităţilor personale, ceea
ce reprezintă, în fond, o acreditare a valorii scrisului
propriu. Simţul polemic şi capacităţile de recunoaştere
a valorii se îndreaptă spre evitarea „divagaţiilor
eseistice” posibil seducătoare, puternic sancţionate de
autor. Acest Homo criticus se identifică până în cele
mai ascunse fibre lăuntrice cu Columb, într-o viziune
romantică, o alegorie inspirată care concentrează
convingerile lui autorului cu privire la forma ideală a
criticii, cea creatoare. Pentru că înţeleptul (sau artistul)
îşi alege familia spirituală din care doreşte să facă
parte, înţelegem aceste afinităţi elective care corelează
descoperirile geografice, explorările exotice cu
decriptarea sensurilor operelor literare.

Ca efect compoziţional dominant, se alege
contextualizarea, identificarea rădăcinilor cauzale şi
încadrarea într-o tradiţie cultural-literară ce depăşeşte
de cele mai multe ori graniţele spaţiului românesc.
Introducerile capitolelor spulberă, prin diversitatea
informaţiilor oferite şi prin variaţiile de ton,
prejudecata univocităţii etichetelor ataşate faptelor
estetice, între momentul asumat existenţial şi expresia
sa artistică existând multiple interacţiuni. Prevalenţa în
analiză fie a detaliului biografic, a evenimentelor de
fundal istorisite sau a coordonatelor stilistice ale
scriitorilor trataţi constituie un prim indiciu al aşa-zisei
obiectivităţi părtinitoare, care punctează caractere,
veleităţi, carenţe, aplicând criteriul esenţial reprezentat
de rezonanţa meritelor artistice şi de posibilitatea
cuantificării lor în timp. Istoricul literar erudit, deşi îşi
configurează investigaţiile uneori pornind de la surse
extraliterare, de la contexte social-culturale, politice şi,
uneori, psihologice, nu se îndepărtează de valorificarea
estetică a scrierilor, de validarea lor literară, şi îşi
manifestă cu eleganţă prezenţa în arena judecăţilor
critice. 

Deşi literatura îşi extrage seva din realitate, din
frământările trecute şi din cele curente, autorul
Statuilor de hîrtie nu cade în capcana ingenuităţii şi nu
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susţine că, între cele două categorii de factori, literari şi
extraliterari, ar exista o corespondenţă perfectă, ci
adaugă posibilei dezbateri şi inserţii aluzive la puterea
ficţiunii, ce scapă adesea controlului instanţei
auctoriale. Capitolul care deschide istoria pitorească a
ficţiunii literare româneşti are în centrul său figura lui
Ion Neculce, cronicarul care pare adesea captivat de
veleităţile ficţiunii prin care îşi creează un portret
amăgitor atunci când relatează evenimentele istorice ce
l-au avut ca martor. Cazul particular al acestui prim
creator al unor forme incipiente de plăsmuiri literare îşi
găseşte o tratare multilaterală, nuanţele stilistice
originale ale scriiturii fiind alăturate momentului care
le-a generat, iar Mihai Vornicu face dovada unei
cunoaşteri extensive asupra demnităţii şi a rangurilor
medievale, pe care le descrie cu acurateţe subliniind,
încă o dată, importanţa detaliului istoric într-o analiză
persuasivă. Itinerariul cultural al spaţiului românesc
din secolele XVII-XVIII, precum şi înţelegerea unui
destin de factură pragmatică, îndreptat către
acumularea şi conservarea demnităţilor aristocratice,
nu pot fi valorificate de istoriografia literară decât prin
creionarea lor cât mai sugestivă. Chiar dacă
escaladează înălţimile ierarhiei nobiliare cu
perspicacitate, adesea Ion Neculce cade de pe culmile
funcţiilor boiereşti în adâncimile preocupărilor
cotidiene din cauza propriilor alegeri politice luate într-
un cadru istoric ce se aseamănă în nestatornicia sa cu
nisipurile mişcătoare. Departe de a fi un susţinător al
capacităţii de obiectivare prin scris, cronicarul este
totuşi un artizan al unei lumi ficţionale valide estetic, în
care propriul caracter dictează receptarea
evenimentelor istorisite. Scenariul existenţial proiectat
ne permite însă să observăm o asociere paradoxală
între ceea ce scrie şi ceea ce crede sau simte Neculce,
cel care se ascunde nu doar în spatele diferitelor faţete
pe care ni le prezintă aparent obiectiv, alegându-şi
drept paravan credinţa conform căreia istoria este o
ştiinţă ce pretinde un adevăr ireductibil la capriciile
individului. O reuşită remarcabilă care se insinuează în
parcursul istoricului literar este abilitatea cu care poate
răspunde cât mai convingător necesităţii stringente de
a circumscrie semnificaţia faptelor realităţii pentru
sensul operei literare, iar autorul stăpâneşte exemplar
această capacitate, după cum reiese şi din zugrăvirea
veridică a balcanismului românesc, privit în ansamblul
mecanismelor şi consecinţelor sale la nivel moral,
comportamental şi cultural.

Ceea ce îl individualizează pe Dinicu Golescu, o
figură mai puţin familiară, este aspiraţia la o cultură cu

principii occidentale şi intruziunea unui fenomen
spiritual ce constă în pasiunea însemnărilor de călătorie
ca demonstraţie didactică, Mihai Vornicu plasându-l
sub bunele auspicii ale tradiţiei europene care a dus la
înflorirea acestui gen autonom, puternic licitat în
secolul XVIII. Pentru acest Pro-european de la porţile
orientului se aplică o grilă de lectură în spiritul
scriiturii sale. Naivitatea sa stilistică şi tehnica artistică
rudimentară prefigurează entuziasmul descoperirii
altor meleaguri şi a altor structuri sociale precum şi
tonul laudativ cu care îşi relatează experienţa.
Receptarea sa nu ezită însă să amendeze pragmatismul
acestui mare logofăt care, deşi apare ca om învăţat şi
boier luminat, nu este sensibilizat de grandoarea
marilor opere de artă din muzee deoarece „spre a da
seamă de frumuseţile văzute, măsoară mozaicuri şi
statui «cu stânjenul»” (p. 52). Anecdota pare să
primeze şi să intermedieze evoluţia literaturii. 

Totuşi, odată cu valorificarea superlativă a
resurselor expresivităţii prezente la Vasile Cîrlova se
realizează o mutaţie semnificativă la nivelul registrului
stilistic, una susceptibilă să ofere garanţia unui destin
poetic pe măsura orgoliului romantic care căpăta din ce
în ce mai mulţi adepţi în spaţiul românesc. Cartea de
vizită a acestui promotor al poemelor ruinelor de la
Târgovişte o reprezintă portretul iconic câştigat prin
„moartea la vîrstă romantică, nimbată de gloria
muzelor”. Imaginea pe care a confecţionat-o
posteritatea literară acestui poet depăşeşte contururile
realităţii, conţinuturile liricii sale capătă o magnitudine
inimaginabilă, astfel încât „pentru contemporani şi
urmaşii imediaţi, el reprezintă imaginea canonică a
Poetului” (p. 54). Autorul volumului de Studii şi
impresii... restabileşte proporţiile evoluţiei poeziei
româneşti şi arată cum, pentru a disipa stratul brut de
contradicţii dintre actuala valoare literară a poemelor
lui Cîrlova şi exagerările succesorilor care s-au
revendicat de la el, a fost nevoie de Eminescu, scriitor
singular, personalitate tutelară a configurării
universului liric autohton, imposibil de imitat prin
dimensiunea genialităţii ca element amplificator al
creaţiei. Ion Heliade-Rădulescu se înscrie în aceeaşi
paradigmă, ca „maestru stimulat de discipoli”, figură
paternă ce veghea asupra tinerelor voci literare
promiţătoare. Cum publicul începutului de secol XIX
era tot un debutant în ale receptării noilor forme de
discurs artistic, nu sesiza precaritatea stadiului noii
literaturi, ridicate pe umerii mişcărilor politice şi
tributare emancipării naţionale. Patronând cu
entuziasm primele încercări poetice ale unor Vasile
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Cîrlova, Grigore Alexandrescu şi impulsionat de
avântul lor, Heliade-Rădulescu concepe proiecte ample
şi îşi exersează intens condeiul în zona elegiilor
romantice influenţate de Lamartine.

Mihai Vornicu închină cristalizării memorialisticii
ca specie autonomă în spaţiul românesc un set de patru
studii centrate pe particularităţile de stil şi pe
personalităţile lui Grigore Lăcusteanu, Ion Ghica,
George Sion şi Radu Rosetti. Anatomia intenţiilor
literare ale acestor scriitori este atent realizată, având
un impact imposibil de tăgăduit asupra scriiturii. De la
stilul cronicăresc al colonelului Lăcusteanu, personaj
destul de obscur, snob şi pretenţios, care dorea să lase
„îndărătul lui un codex de parimii pentru uz intern
familial” (p. 65) şi până la rafinamentul observaţiilor şi
eleganţa stilului evocator al Memorialistului epistolier
Ion Ghica, devine evident că asistăm la concretizarea
unor registre antagonice de sensibilitate în care nu
rangul nobiliar sau educaţia joacă rolul major.

Apartenenţa la o direcţie literar-estetică nu se
măsoară numai în subterfugii contextuale, nu se caută
cu obstinaţie exclusiv în sfera cauzalităţii istorico-
biografice, aşa cum observăm în studiile consacrate
marilor scriitori clasici. Tradiţia hermeneutică nu
înfrânează total elanul avântărilor în ipoteze insolite,
influenţa covârşitoare exercitată de maeştrii artei
critice moderne, G. Călinescu şi E. Lovinescu, numele
cel mai frecvent invocate şi ale căror reverberaţii sunt
recognoscibile în volumul de faţă, nu are funcţie o
funcţie dizolvantă, ci una stimulantă.  În cazul lui
Creangă, autorul avansează câteva judecăţi de valoare
inedite, afirmând cu tărie că humuleşteanul „îşi joacă
personajele şi, totodată, pe sine însuşi ca personaj” (p.
107). De asemenea, afinităţile stilistice şi de percepţie
care îl leagă pe acesta de Caragiale sunt evidenţiate cu
abilitate, explicând cum limbajul, concretizat în actul
vorbirii, determină însăşi statutul ontologic al
personajelor. Oprindu-şi atenţia asupra lui Eminescu,
istoricul literar consacră două capitole fascinaţiei sale
extraordinare pentru teatru, ambiţiile de a scrie o operă
de anvergura celei shakespeariene, aspiraţie comună
regăsită şi la Caragiale, şi anumite aspecte ale
traducerii sale în franceză. Evoluţia de viziune poetică
ilustrată în poemul dramatic Mureşanu este trecută prin
filtrul receptării sale şi privită ca model pentru „piesa
de propagandă unionistă Viitorul Românii[i] – «cea
dintîi scriere» a lui Mihail Pascaly”. Despre
problematica transpunerii subtilităţilor de expresie
eminesciene în franceză ni se argumentează cum
aceasta antrenează o serie de dificultăţi mai ales în ceea

ce priveşte „anacronismul limbajului poetic”. Scrierile
semnate de cei doi autori reprezentativi ce poartă
numele „Caragiale”, lucidul Ion Luca şi fiul său,
burghezul cu un caracter aristocratic, Matei, nu mai
apar ca tranşant diferite în esenţa lor stilistică. Deşi
Matei Caragiale încearcă o aparentă ruptură faţă de
formula estetică a „levantinismului pieţii orientale”,
îmbrăţişată de Ion Luca, căreia îi conferă  o notă
presupus virulentă, pentru a o ilustra exemplar în cea
mai puternică operă a sa, Craii de curtea veche, reuşind
să creeze un „aliaj de Orient şi Occident”. Aşadar,
decadentismul disperant de autentic nu se putea
amplifica decât prin fuziunea unor lumi antitetice.

Tentativa de stăpânire a subiectivităţii asupra
indiferenţei realităţii devine apanajul multora dintre
mizele artistice ale personajelor acestui volum, fie că
vorbim despre critici precum Dobrogeanu-Gherea,
Şerban Cioculescu, Nicolae Iorga sau despre pleiada
glorioasă de poeţi şi prozatori care au dat trei secole de
literatură, valorificând toate registrele şi sectoarele
beletristicii. Prin eseistica sa, Mihai Vornicu nu se
erijează într-un erudit agresiv, dornic de dialoguri
aprinse, purtate în special în contradictoriu, ci este mai
degrabă un istoric literar care întrebuinţează abil o
scară valorică stabilită de o amplă tradiţie
hermeneutică, cunoscută în toate nuanţele sale. Istoria
receptării şi filosofia operelor apar şi ele ca puncte de
reper, fiind redate în desfăşurarea lor evolutivă.
Proiectul în sine este ambiţios, iniţiat cu un aplomb
teoretic fixat pe delimitarea exactă a principalelor
instrumente conceptuale cu care operează critica şi
istoria literară, trasând apoi limitele unei diacronii a
ficţiunii româneşti clădite pe temelia unui impuls tardiv
de a cosmetiza realitatea trăită. Deşi autorul Statuilor
de hîrtie nu caută să răstoarne tabloul literar românesc
sau să reconfigureze fundamental eşafodajul canonic,
asemenea volumelor recente care propun noi criterii de
triere valorică, precum istoria literară stilistică a lui
Mihai Zamfir sau cartografierea spectacolului
receptării din Istoria critică a literaturii române de
Nicolae Manolescu, ci îşi axează demonstraţiile pe o
intuiţie care confirmă stabilitatea valorilor fixate
anterior, el colindă cu pricepere epocile prezentate,
zugrăveşte în culori vii turbulenţele social-politice şi
percepe în mod creator subtilităţile artistice. Inovaţia
nu lipseşte însă, nici la nivel de viziune, nici la nivel
expresiv. 
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O recentă antologie de autor (prima!),
ivită la editura Prut Internaţional (Un om de
succes şi alte pierderi, 2019), ne prilejuieşte
reîntîlnirea cu poezia Irinei Nechit, o voce
de prim-plan nu doar în peisajul basarabean.
Lăsînd deoparte producţia teatrală şi,
desigur, publicistica (neispitită de
abundenţă), încercăm, rezumativ, un portret
totalizator al poetei, traversînd cercurile
unor vîrste lirice, mixînd, pe substrat
arhetipal, motive onirice şi tuşe

expresioniste, acum cu un mai pronunţat interes
pentru biografism. Ca dovadă, colorat nostalgic,
grupajul ineditelor convoacă, regresiv, în albia
amintirilor rustice, imaginea părinţilor cu „feţe
tinere”, recuperînd un timp pierdut (al propriei
copilării). Şi tatăl „plecat în pămînt” (v. Maşina
galbenă) sau „mama mea mică”, o fetiţă desculţă
pe „uliţa albă”, întipărind în zăpadă „un lanţ de
urme” explică titlul, cel al pierderilor, mereu
sporitoare odată cu scurgerea anilor. Îmbogăţit,
însă, prin urmele scriptice (palmaresul autoarei),
categoric un om de succes.

Să ne amintim că Sorin Alexandrescu
descoperea uimit, cu ani în urmă, „o nouă poezie
românească în Basarabia”, anunţînd o schimbare
de paradigmă; implicit, o modificare de
temperatură lirică şi o despărţire brutală de cei
care reprezentau „fauna preistorică”. Iar un volum
precum Cartea rece, semnat de Irina Nechit,
apărut în 1996, părea, la o ochire retrospectivă, un
titlu programatic, vestind glaciaţiunea lirică. E
drept, adierile postmodernismului, canonizat rapid
şi conducînd, ciudat, la „depunctarea” celor care
nu îmbrăţişau noua dogmatită tulburau tabloul
axiologic, cerînd zgomotos execuţii şi excluderi.

Graba noilor veniţi, mulţi textieri înrolaţi unei
industrioase conduite mimetice, cotizînd – prin
indistincţie – la un confuzionism gălăgios, agresiv,
iubind zgomotul mediatic şi, pe de altă parte,
cultul licenţiosului, acea lectură viscerală împinsă
înspre o „scriere de tot” (cum zicea Adela
Greceanu) au înteţit bătăliile generaţioniste.
Ideologia postmodernistă devenea suprem
argument valoric, petardele pornografice asigurau,
peste noapte, o gloriolă rîvnită de mulţi;
pornocultismul, cultivînd limbajul denudat,
dezinhibat, împănat cu durităţi argotice şi cruzimi
expresioniste consfinţea „virusarea licenţioasă”
(cf. E. Lungu) şi ieşirea din „era virginozoică”
(Luminiţa Dumbrăveanu). Scrisul, prin programul
autenticist, devine chiar act fiziologic.
Mizerabilitatea realului şi fiziologizarea
limbajului (sondînd biograficul,
autoreferenţialitatea) alimentau, aşadar, un „trend
detracant” (Al. Cistelecan), suprimînd cenzura,
aruncînd la coş pudoarea. Feminitatea era taxată în
acest context drept o oroare; serafismul denunţa,
vai, o infirmitate! Încît o poetă cu har, de mare
sensibilitate precum Irina Nechit (n. 1 ianuarie
1962, la Antoneşti-Cahul, absolventă a Facultăţii
de Ziaristică a Universităţii de Stat din Chişinău)
nu se lăsa „prinsă” şi aşezată în convulsiile
contextului. Cu o mamă bibliotecară, Irina
(semnînd şi I. Popa) a crescut în lumea cărţilor.
Dar ea nu a erupt în lumea literară pe filieră
optzecistă; mai mult, doar o curiozitate tîrzie i-a
prilejuit întîlnirea cu optzecismul, suspectat iniţial
de inflaţionism, asigurînd însă – va recunoaşte – şi
o posibilă regenerare a fluxului liric. Poetă
apreciată, redutabil critic de teatru, Irina Nechit
debuta în 1987 în presa republicană. Editorial,
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Şarpele mă recunoaşte (1992) marca intrarea ei în
literatura basarabeană. După deja amintita Cartea
rece au urmat Un viitor obosit (1999) şi Gheara
(2003), asigurîndu-i o invidiabilă cotă la bursa
lirică. „Încercarea de a scrie” o ţine departe, din
fericire, de viermuiala politică. Discursul liric nu
agreează agresivitatea strategiilor textualiste
(uneori, de cert rafinament), dar nici siesta
contemplativă, căzînd în somnolenţă. Avem de-a
face, am zice, cu o cultivată stare poetică, căutată
programatic, interesată de bruiajul realităţii şi, mai
apăsat, de evadările în fabulos, purtînd amprenta
unui suflet bovaric; o stare pe care unii
comentatori au taxat-o drept onirism realist,
răsturnînd perspectiva, încercînd o privire „de
dincolo”. Din moment ce cuvintele „au gustul
morţii”, anxietăţile thanatice îşi fac loc în cutele
textului. O undă meditativă scaldă poemele,
însoţite de un zîmbet amar. Fiindcă lirismul Irinei
Nechit, deplorînd – cioranian – ieşirea din increat
şi aflînd în înverşunarea scrisului ceva „mai presus
de tot restul”, aparţine unei fiinţe de o devoratoare
luciditate, privindu-şi singurătatea în ochi.
Neîndoielnic o cioraniană, fără vehemenţele
maestrului parisian, Irina Nechit încearcă să
identifice vitalitatea misterioasă, locuind şi
combustionînd eul nostru limitat, purtînd germenii
morţii. Adică, un conflict fără ieşire, mijind
conştiinţa neantului; acceptîndu-şi eşecurile şi
anulîndu-se pe sine. 

Evident, Irina Nechit nu atinge intensitatea
bolnăvicioasă, insuportabilă a trăirilor cioraniene.
Acest potenţial dramatic, atenuat în primele
volume (acolo unde Grigore Chiper sesiza o „fobie
a detaliilor personale”, un univers obiectual şi
chiar un „ton flasc”) nu capătă, în timp, un ritm
năvalnic, învolburat, iscat de sinele febricitant-
delirant. Dimpotrivă. Şi în pofida „duhului
adamic” (cf. N. Leahu), în confruntarea cu viaţa
nu rezultă un discurs siropos, atras de beatitudine,
produs al unei lascivităţi gelatinoase. Sub
„protectoratul” lui N. Popa (de care unii, să
recunoaştem, au făcut mare caz), poeta a ivit, chiar
la start, versuri frumoase, îngrijite, suportînd – mai
încoace – o atentă şlefuire, purtînd o eleganţă
cumva vlăguită. Chiar dacă un freamăt tenebros
cutreieră versurile, poeta, privindu-se –

bachelardian – în apă, rîvneşte perfecţionist la un
„diamant lichid”. Şi crede că „din străfunduri iese
la suprafaţă/ imaginea mea/ cea adevărată”.

Citind viaţa cu ochi obosiţi, deplîngînd, fără
vociferări şi gesticulaţie voit spectaculoasă,
diafanitatea pierdută, acceptînd insertul
suprarealist şi salvatoarea prospeţime/ rumoare a
concretului, coborînd în cotidian, Irina Nechit
aşează, totuşi, numeroase filtre (sisteme de
oglinzi) între sine şi lume. Reflexiv-impersonală,
de un tragism difuz, impregnat, neexpus publicitar
în vitrină, ea – deşi un autor de intensă combustie
– pare, ciudat, un intermediar. Ştie că „ard de vii
atîtea speranţe”, mărturiseşte că suferinţa o
îmblînzeşte („strigătele mor dacă nu-s auzite”), în
fine, netemătoare, desfăşoară o viziune cerînd
imperativ: „ochii mei, nu vă deschideţi” (v. Ca în
celulă). Pentru Irina Nechit, poezia, cum spunea
memorabil Vasile Romanciuc, este „haina de
sărbătoare a tristeţii”.

Recunoscînd că tristeţea îi e „soră siameză”,
trăind „între un chin şi alt chin”, poeta încearcă o
evadare din „temniţa în formă de femeie”.
Deducem că, fără a fi o amazoană furioasă,
justiţiară, fără a agrea discursul revărsat, Irina
Nechit face din condiţia femeii supratema liricii
sale. Suferinţa de a fi, răbdarea, răzvrătirea se
consumă sub faldurile discreţiei. „Coborîtă din
palmele Domnului”, fixată „în mîlul
vremelniciei”, eroina Irinei Nechit iradiază o
seninătate constatativă. Alteori însă, ceremonialul
liric se tulbură chiar dacă autoarea nu îmbrăţişează
feminismul agresiv, aţîţat în decor postmodern de
noua sensibilitate: „Arăt ca o umbră dar sînt ca o
fiară/ pe care numai suferinţa o îmblînzeşte” (v.
Zvon de nervi). Nu vrem a spune că Irina Nechit
ilustrează, neapărat, poezia feminină. Şi nici nu
credem că denunţînd convenţia (exilînd autoarea
în ghetto-ul speciei) acredităm infailibile judecăţi
de valoare. Ameninţarea informului, supliciul
existenţial, prezenţa celuilalt întreţin o frenezie
antitetică. Fiinţă interogativă, poeta află combustia
efluviilor sufleteşti în autoflagelare. Angelicul şi
demonicul coexistă, El – un „idol putred” – poate
fi un pretext angoasant în stăruinţa de a descoperi,
prin jocul enigmatic al echivocurilor, imaculatul.
Gîndurile celuilalt, doar bănuite, hrănesc o lungă
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aşteptare şi o solitudine castă. Interiorizată, fiind o
„amărăciune visătoare” sau, dimpotrivă, „un arc
bine întins”, poeta impune prin intensitatea
mărturisirii, sperînd în învingerea limitei. Dar ştie
că „în inima mea hohotesc atîtea umbre”, că
trecerea e inevitabilă: „boala mea se numeşte
înflorire”. Se agaţă de o aşteptare utopică (precum
în Godot eliberatorul, volumul din 1999 adunînd
eseuri teatrale) şi rîvneşte nespusul, acel „cu totul
altceva”, preparatoriu pentru „o tăcere lungă”.
Resemnarea, defetismul, stingerea („ofilirea”, zice
poeta) urmează o cale inversă, regresivă, „pînă voi
întîlni celula care am fost”. Cu emoţie
supravegheată, făcînd din poezie un instrument
pentru a „transmite ceva lumii”, autoarea ţinteşte
„cu pixul cerul” (v. Geopoem). Mîinile „desenează
în aer amînarea” şi storc „veninul cuvintelor”.
Repetitivă prin imagini şi procedee, cu poeme
migratoare (accentuînd, astfel, mesajul), Irina
Nechit, un suflet visător, bovaric, dezvoltă, sub „o
lumină sfîşiată”, o contemplativitate zăgăzuită,
străină de teatralitatea infatuată, cu faţadă
spectaculoasă ori de conduita mimetică,
victimizînd atîtea condeie. Vocea ei,
„neresemnată”, a dobîndit pregnanţă poetică,
intrînd, competitiv, în circuitele literaturii noastre.
Chiar dacă în placheta Un fel de linişte (Ed. Vinea,
2006) ne anunţa că „De la zîmbetul neobservat/ al
fătului din pîntec/ începe resemnarea”.

*
O voce „locuită de-ndoială”, tînjitoare,

invocînd „clocotul neirosit” şi dezlegînd în pagină
o patimă sub cenzură, rostind sincopat cuvinte
„nemăsluite” este, indiscutabil, Călina Trifan (n.
30 aprilie 1953, la Slobozia Mare-Vulcăneşti), pe
adevăratul său nume Aculina Trifan. Strunind o
inteligenţă artizanală care distilează trăirile fără a
accepta alambicările tehnice, fugind de
sensibilitatea declamativă, eşuînd într-o
destăinuire nudă, de vitrină, poeta, protejînd „un
foc sub obroc”, se împarte între decorul auster şi
senzualitatea mătăsoasă, tăinuită. Ea ar dori să
ocupe textul cu „mesajul luminii”; dar raza pipăie
„drumuri oarbe” şi chiar mustrătoarea lumină se
lasă trăită „pe furiş”. Pe de altă parte, Călina Trifan

se închină nopţilor de singurătate, atunci cînd –
uitînd că „realitatea se ţine scai” (v. Sfidare) – ea
îşi oferă „mari îndrăzneli”, „vise de răsfăţ” etc. Un
reproş mut poate fi citit printre rînduri. O tristeţe
difuză, trădînd o iubire necheltuită, mari rezerve
erotice (vezi simbolistica „mîinilor avide”) indică,
dincolo de o stranie muzicalitate, hăul dintre real
şi vis (M. Cimpoi) şi o povară existenţială care îşi
intensifică trăirile şi simte nevoia dialogului („cel
care intră se face/ egalul tău”). Dacă zgomotoasa
Istorie se-mbujorează ruşinată la o citire
retrospectivă, poeta ştie că în viaţa privată
fericirea „calcă pe vîrfuri”; nu-şi va exhiba
suferinţa, pudoarea controlează cutele
intimismului, surdinizînd depoziţia. Tiranizată de
singurătate şi înţelepţită, poezia Călinei Trifan nu
agrează masca cinismului gureş, decapitînd
afectul. Ea devine o poezie a esenţelor, cultivînd
enunţuri cu iz aforistic, rîvnind lapidaritatea,
concentrarea; de unde reţetarul: texte scurte,
rostirea sacadată, sentenţioasă, ciudata plăcere a
autoflagelării. Dar Călina Trifan, spuneam, îşi
dezvăluie cu pudoare acest regat al suferinţei.
Pustiul din jur („luînd chipul Tău”) se lăţeşte,
imaginile sublime se sting şi „inima-n ceruri se-
ngroapă”. Beatitudinea-tîrfă stă pe-aproape
veghind însingurarea şi risipind tandreţe
„neantului onctuos”, încurajînd săruturile
(pătimaşe) ale morţii. Vorbind despre dragoste,
iertare, suferinţă, poeta ştie că rostul păsării e să
cînte „cu sînge” (Poem). Fără a complica discursul
(exceptînd stridenţa unor neologisme), fără a
mima convulsiile unei fiinţe fragile, temătoare,
doritoare de bucurii simple, iute scrumite, trăind
discret ca „o pînză în aşteptarea vîntului”, străină,
însă, de arta travestiului, semnatara volumului
Adagio (prin care îşi vestea intrarea în lumea
literară, 1989), „vibrează ocult” (v. Dojană). Ea
deschide „porţile orizontului”, simte că „nu mai e
departe” cîntecul, dar la fel de bine ştie că „un gard
de năluci” îi împrejmuieşte ţinutul. Scriitura e o
stare vecină cu „ubicuitatea lui Dumnezeu”
(Poemul). E gata să se arunce „sub copitele
cuvintelor”, încearcă să îmblînzească turma
cuvintelor „suspicioase” şi dovedeşte, mereu, un
„entuziasm potolit”, vecin ascezei. În fine,
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refuzînd suferinţa comercializată, exhibată
clamoros, vrea să afle cuvîntul seminal, fecundînd
tăcerea cotropitoare. „Ce nu e carne -/ e cuvînt”,
notează sec (v. Menuet), veghind naşterea grea,
sfîşîindu-i trupul. Suspendată între umbră şi
lumină, cea care publica în 1992 un Soliloc şi, mai
apoi, ivea, sub un titlu misterios, Descărcarea în
egretă (1999) pare decisă să nu-şi asume rolul de
regină apocrifă. Dacă „realitatea se naşte” şi
„trăim din datorie” (v. Anamneză), poeta, făcîndu-
şi loc în poem, va încălca maiestuos canonul
tăcerii (cum   şi-a botezat un alt volum, 2000): „cu
gîndul n-am să mai caut nimic/ inima bate
cuvintele”. Repudiind tonul de romanţă veştedă
ori confesiunea volubilă şi, în aceeaşi măsură,
optzecismul „branşat la cotidian” (cum ar zice Al.
Cistelecan), îmi pare că poeta, străină de orice
traiect oportunist, e menită unui prizonierat
fecund. În acest regat al suferinţei, Călina Trifan,
sfidînd timpul canibalic, poetofag îşi construieşte
– sperăm – un destin înalt, inventînd realitatea:
„ireal e doar ceea ce -/ nu ne-a trecut prin minte
încă” (Cînd se-ntîlnesc...). Nume consacrat, Călina
Trifan are dreptul la o lectură atentă, integratoare
circuitului valorilor româneşti, fără pusee
filantropice ori griji paternaliste. Ca dovadă, şi
prezenţa în antologia întocmită (în 2000) de Dante
Cerilli la Foggia Dal Pensiero ai Segni (Dieci
Poeti moldavi contemporanei). Pentru ea, poezia –
economicoasă, disciplinată, de o stranie
muzicalitate (cum s-a observat) – rămîne „o
nebunie biruitoare”. Trecerea „în luturi”, răscolind
„molozul anilor” (cu speranţa declarată de a dibui
„urme văratice”) respiră „un aer bolnăvicios” (cf.
Emilian Galaicu-Păun). O mare singurătate,
ispitită de neantul „dulce” îndeamnă la
autoflagelare. Deşi muza „e greţoasă”, poezia
suferitoare îşi cere drepturile: „Îmi fac loc în
poem/ sorbind din potirul aromitor/ aciuată pe
poteca rostirii/ m-arunc/ sub copitele cuvintelor”.
Poeta îşi rescrie, aşadar, traumele şi solitudinea,
acceptînd pătimaşele săruturi ale morţii: „Autorul
redactează/ zilnic acelaşi Text”. Ţinînd cîndva de
„blocul” contrafortist, fără excese şi manifeste
zgomotoase, Călina Trifan (bibliotecar, apoi
redactor şi, în fine, înainte de pensionare, secretar
ştiinţific la Muzeul literaturii) păstrează o

salvatoare temperanţă; invocînd „foamea de duh”,
ea încearcă a se desprinde de „ţărmul” trupului.
Spirit disociativ, amănunţind „amintiri de
diamant” (ca reverberaţii ale unor decepţii
surdinizate), Călina Trifan îşi interzice, şi în Pe
banchizele din cer (2004), „perfuziile de extaz”;
discreţia este împinsă în sibilinic, se insinuează
erupţii de umor negru şi sarcasm, semn că poeta ar
fi trecut cu brio testul desentimentalizării. Totuşi,
o Mărturisire ne-ar contrazice flagrant...

Acum, în Arta războiului sau pauză de
respiraţie (Editura Prut Internaţional, 2018), cea
care e „multiplă campioană la pierderi” (v.
Autobiografie) şi, fără a se lamenta, ştie că
„speranţa e un leş”, ne împărtăşeşte cîte ceva din
Iubirile tîrzii: „Iubirile tîrzii sînt ca vinul/ de
Cabernet/ băut în vîrful buzelor/ în loc să stingă
setea/ mai tare o aţîţî// după atîtea repetiţii/ trebuia
să stăpînim rolul perfect/ că nu era totul în mîinile
noastre/ am aflat la premieră -/ să iubeşti şi să mori
nu-i tîrziu/ niciodată.” Dar iată chiar o
Împărtăşanie: „Cu firimituri de anaforă/ ne
îndopăm/ spre suprema împăcare/ totuşi/ ceva
pluteşte în aer/ dar ce anume -/ n-avem încă ştire:/
Imaginaţie, inima mea,/ căci tu eşti singura/ care
poţi mai multe spune/ despre ce n-are înţeles/ dar
ne ţine ancoraţi în lumină”. Or, inima, aflăm, nu
cunoaşte „îndestularea”: „Inimă a mea,/ nu mai
încapi un ac,/ de ce atunci/ nu cunoşti
îndestularea?” (v. Împunsături în inimă).

Cu un anume prilej aniversar, Irina Nechit,
construind un portret sentimental, constata că
lirica Călinei Trifan are un „limbaj simplu, firesc,
fluid”. Într-adevăr, pentru Călina Trifan „lumina
unei ferestre/ e de-ajuns”. Şi dacă invocă
tangenţial arta războiului (într-o carte dedicată
fratelui Nicolae, mort la 19 ani în războiul din
Afganistan), lămuririle vin deîndată: „Blîndeţe, cu
mîinile goale/ cucereşti omul/ pînă în vîrful
unghiilor,/ asta se cheamă/ arta războiului”. Călina
Trifan, negreşit, merită o altă vizibilitate.
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Motto-ul ales de Vasile Igna pentru prima
parte din cele trei ale romanului Ora
închiderii (anabasis) (Editura Cartea
românească, 2016) este luat din volumul de
poeme Anabase, al lui Saint-John Perse, şi
sună astfel: „însoţitorii noştri, înalte trîmbe în
peregrinare, clepsidre călătoare pe pămînt”.
Neîndoios, m-am gîndit imediat la
hagialîcurile întreprinse de craii de Curtea-
Veche ai lui Mateiu I. Caragiale, la
peregrinările lor „în viaţa care

se vieţuieşte, nu în aceea care se visează”, atunci
cînd, spune naratorul, „Înaintea ochilor mei, aievea,
se desfăşura fermecătoare trîmba de vedenii”. Chiar
dacă în romanul lui Vasile Igna primează
dialogurile, care conferă o alură dramatică
naraţiunii, există şi o linie poematică, deoarece
acţiunea este mai degrabă statică, în sensul că
personajele nu trec prin felurite întîmplări, ci le
povestesc, prin incursiunea în perioade diferite
suprapuse, într-un timp sacru (conclavul
personajelor-narator demarează în preajma unui
Crăciun) şi într-un loc ce a căpătat şi el atributele
sacralităţii. 

Oricît ar părea de curios, condiţiile sacralităţii
pot fi îndeplinite şi într-o proaspăt deschisă cafenea
bucureşteană Consul, în zilele noastre: „Consulul
devenise un loc geometric de neocolit. O rezultantă
a unui sistem de forţe centripete şi centrifuge ce nu
putea avea o altă justificare decît naşterea unui
univers cu graniţele ferme, dar greu de apărat” (p.
28). Potenţialul client ce se decidea să intre „se afla
pe pragul imaginar ce despărţea înăuntrul de afară,
spaţiu în egală măsură echivoc prin indeterminare şi
tulburător prin concreteţea sa. Înăun tru şi afară, în
acelaşi timp, o abolire a timpului şi spaţiului, un

gest pe care conştiinţa îl accepta cu uşurinţa cu care
te supui iremediabilulului, progresiei implacabile a
timpului. Căci nu poţi intra înăuntru fără a lăsa ceva
afară şi nu poţi ieşi afară decît ducînd cu tine ceea
ce ai primit înăuntru. Banalităţi, poncife, prozaisme.
Dar cum altfel să interpretezi acel exit, inscripţie
anonimă şi banală, înscrisă deasupra tuturor uşilor
aflate într-un spaţiu public, decît ca un triumf
concomitent al provizoriului şi definitivului? Exit,
adică ieşire din, dar şi intrare în, cel mai adesea într-
o ţară a nimănui” (p. 32). 

În această no man’se land, sau mai curînd Ţară a
făgăduinţei ad-hoc, îşi făceau apariţia rînd pe rînd
protagoniştii, care „soseau ca la o biserică veşnic
deschisă, dar în care nu se slujeşte nicio liturghie.
Erau, pe rînd sau toţi deodată, preot şi enoriaş,
cantor sau lumînărar” (p. 52). Pe parcurs, sînt
îndeplinite condiţiile participării la o laică cină de
taină, fără solemnitatea vreunui ceremonial religios
şi cu euharistia săvîrşită graţie unei azime speciale:
„Rupeau din cînd în cînd din aluatul subţire şi bine
rumenit al focacciei, străduindu-se să păstreze cît
mai mult în gură gustul duios al uleiului de măsline
şi boarea răcoritoare a rozmarinului. Dar ciudata lor
împărtăşanie nu-şi găsea împlinirea decît în
însoţirea imediată cu vinul roşu ce aştepta în
paharele pîntecoase din faţa lor” (p. 218). 

Alegerea numelor pentru personaje are şi ea o
asemenea raportare religioasă (Andrei, Luca,
Marcu, Matei, Hristu, Elisabeta, Pierre, Tiberiade),
pe parcursul romanului făcîndu-se unele analogii pe
măsură, precum: „Pînă astăzi, Andrei n-a mai
continuat povestea Elisabetei. În ochii comesenilor,
el fusese născut de această poveste, aşa cum o altă
Elisabeta îl născuse pe Ioan Antemergătorul, atunci
cînd ea nu mai spera la zămislire şi cînd povara
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anilor o puteau face victimă sigură a clevetirilor şi
derîderii” (p. 64) sau „Cu intuiţia diagnosticianului,
Luca presimţise că pentru Andrei Elisabeta
renăscuse la soroc, aşa cum în alte vremi o altă
Elisabetă auzise în pîntecele său, înmugurit pe
neaşteptate în pragul iernii, ecoul premonitoriu al
veştii celei bune şi simţise acolo tresăltînd trupul
născătorului de zaveră, a întemniţatului orgolios ce
avea să fie descăpăţînat nu de capriciile unei
curtezane, ci de zorii unei noi ere” (p. 69). Dar
inserţia simbolurilor creştine este făcută de Vasile
Igna cu discreţie, pentru a se evita turnura
parabolică nemijlocită. Astfel, aluziile şi tîlcurile
biblice risipite în ţesătura romanului strălucesc
echivoc doar pentru o clipă, în scopul de a-şi pierde
logica doctrinară explicită.

„Amfitrion” este Andrei Ionescu, în calitate de
posesor, cu acte în regulă, al unei mese rezervate pe
timp nedeterminat de patronul cafenelei, care
considerase că aşa poate fideliza primul client care
îi păşeşte pragul la prima ei deschidere. „Invitaţii”
(iniţial autoinvitaţii) lui Andrei Ionescu – Luca
Hossu, Matei Alupei, Ioan Hristu, Marcu Popoviciu
şi Augustin Steriu, pînă atunci străini unul de altul,
cu rădăcini etnice, biografii şi profesiuni diferite (nu
putem şti profesia lui Andrei Ionescu), dar înzestraţi
cu un înalt discurs, demn de o antică „agora” şi de o
cafenea din strada Docenţilor, ajung să creeze un
grup omogen al discuţiilor şi un minimum de
condiţii propice desfăşurării unor adevărate
„simpozioane”. Ei dezbat, analizează şi drămuiesc
un anumit număr de fapte şi de întîmplări, privind,
dar nu cu mînie, mereu în urma lor şi după a altora.
Din succesiunea aleatorie a acestor întîlniri, cu
glisări şi intersectări de planuri narative iniţial
autonome, se configurează o lume cu destinele
încrucişate, reprezentată prin adunarea de probe
pentru desluşirea enigmelor a trei „dosare de
existenţă” de extracţie camilpetresciană pe care stă
scris: Elisabeta, Dumitru şi Terezia. Vasile Igna
articulează în aşa fel secvenţele narative, încît
acestea să permită intersectarea sau convergenţa
diferitelor destine între un trecut incert (cel mai
nesigur pare a fi... trecutul), un prezent ambiguu şi
un viitor imprevizibil.

Romanul poartă subtitlul Anabasis. Ştim că
„anabaza”, împreună cu „catabaza”, constituie polii
opuşi sus–jos ai unei aceleiaşi realităţi spirituale şi

ajută la dobîndirea vindecării şi purificării sufleteşti.
Pentru aceasta, este necesară transcenderea, totală
sau parţială, pe o anumită perioadă de timp, a
condiţionărilor şi limitărilor specifice planului fizic
şi, implicit, ale trupului. Explicaţia unei asemenea
stări ar putea fi găsită în următoarea frază: „După
toate aparenţele, nici teatrul de umbre chinezesc de
care pomenise Ioan Hristu nu fusese deloc adus
întîmplător în discuţie, deoarece cei de faţă păreau a
pierde tot mai mult din consistenţă, trupurile lor
aruncau umbre alungite pe pereţii de un alb de cretă
ai cafenelei” (p. 185). Ascensiunea conştiinţei
fiinţei prin efort anabazic duce la un anumit grad de
profunzime a purificării ei sufleteşti sau, altfel spus,
a stării ei de catharsis. „Anabaza” se realizează cu
ajutorul imaginaţiei creatoare, care este mai mult
decît o simplă plăsmuire sau imaginare sterilă cu
ajutorul minţii. În romanul lui Vasile Igna,
revelaţiile anabazice sînt asemuite cu fulgerele care,
„dacă nu sînt urmate imediat de trăsnet, nu lasă
nicio urmă. Luminează scurt, apoi, pentru a lumina
din nou, aşteaptă o altă ciocnire între norii încărcaţi
cu electricitate de sens contrar. Iar, acolo Sus,
curenţii sînt imprevizibili...” (p. 146).  

Nu frecvenţa prezenţei în spaţiul cafenelei
rămîne să le ordoneze personajelor gîndurile şi
reacţiile, ci intensitatea confruntării în dialoguri
dătătoare de dependenţă, de adicţie, dar nu la aburii
de... cafea, ci la miresmele povestirii. De altfel,
niciunul dintre ei nu ştie să ghicească în cafea şi
cred că le-ar fi fost necesară pentru asemenea
practici o prezenţă feminină dintre acelea cărora
încearcă să le ghicească misterioasa existenţă şi
inexplicabila dispariţie. Dialogul dintre
„consumatori” devine pe neaşteptate o formă
degradată a mono logului, timpul deschiderii
suprapu nîndu-se peste cel al închiderii.
„Autoficţiunile” se construiesc pe sine, pornind de
la ceva preexistent, dar nu pe deplin conştientizat,
ele stînd la fundamentul despletirii tuturor firelor
narative. Chiar dacă nu sînt cuprinşi de aburii
alcoolului, protagoniştii discută îndelung, deoarece
simt că le face bine, ca pe divanul psihanalitic,
vorbăria aceasta într-o succesiune de monologuri
frînte, de voci fără ecou. Iniţial, nimic nu se leagă în
discuţiile lor, totul se reduce la o învălmăşeală a
impresiilor şi a senzaţiilor. Un fel de carusel plin de
fapte şi de întîmplări pare a se învîrti rapid, cu masă,

8787CONVORBIRI  LITERARE



cu tot, împiedecîndu-i pe convivi să vadă ceva clar.
Aş asemăna această situaţie cu aceea în care priveşti
atent spiţele unei roţi în mişcare şi ai impresia că se
învîrt în sens invers (în situaţia din roman, pe axa
temporală, dinspre prezent înspre trecut, iar nu spre
viitor). 

În această derulare temporală în spaţiul afectat
diverselor povestiri pus la dispoziţie în jurul mesei
rezervate pentru Andrei Ionescu, prezentul vizibil şi
viitorul incert îşi caută rădăcinile în trecut
„asemenea zbaterii uşii batante de la intrare:
înafară-înăuntru; înafară-înăuntru... ca şi cum nu s-
ar fi putut hotărî să aleagă între un trecut incert, un
prezent ambiguu şi un viitor imprevizibil” (p. 76).
Însă prezentul din timpul discuţiilor probează o
neînchipuită putere de absorbţie, o nebănuită
capacitate de a anihila datele trecutul şi de a
substitui promisiunile viitorului. Trăirea prezentului
ca pe un trecut reinventat transformă totul într-o
pastă omogenă, aparent fără putere de semnificaţie,
dar care se dovedeşte a fi plină de ambiguităţi: „[...]
a înainta spre viitor nu înseamnă altceva decît a
conserva prezentul, a-i prezerva clipa, a o extrage
din cloaca informă a trecutului şi a o proiecta pe
cerul plin de variabile a zilei de azi. Din această
perspectivă, nici viitorul, nici trecutul nu au vreo
relevanţă. Existenţa lor stă ascunsă în neputinţa
prezentului, nu în afirmarea lui deplină. Cu sau fără
voia noastră, prezentul poartă în placenta lui
spongioasă, în proporţii absolut aleatorii, atît
cadavrul mumificat al trecutului, cît şi embrio nul cu
inima bătînd regulat al viitorului” (p. 202–203). 

În economia narativităţii, o absenţă ce pare
definitivă poate fi mai importantă decît o prezenţă
sporadică: „– Ştim doar că a dispărut. Şi nimeni nu
mă va putea convinge că o dispariţie care durează
ani poate fi suplinită de o apariţie ce nu depăşeşte
consistenţa unei iluzii. Ce diferenţă e atunci între
prezenţa fantomatică a Elisabetei şi rătăcirea cît se
poate de reală a unui Dumitru în carne şi oase, dar
lipsit de memorie?” (p. 190). Obsesiile nutrite din
absenţă, precum şi iluziile potenţate de frustrări
ascunse, pot supravieţui în adîncurile fiinţei multă
vreme, pentru ca apoi să răzbată cu totul neprevăzut
la suprafaţă („[...] o singură deosebire între mine şi
cei de la Auschwitz: numărul meu de identificare nu
era imprimat pe braţ, ci pe muşchiul invizibil al
inimii” – p. 300). Adevărul fiinţei rămîne relativ,

asemenea meandrelor greu decriptabile ale
trecutului, şi la fel de imprevizibil, asemenea
incertitudinilor viitorului. Doar prezentul conferă
semnificaţie rădăcinilor („răgăliilor”) trecutului şi
virtualităţilor viitorului. Romanul lui Vasile Igna se
constituie într-o pledoarie pentru acceptarea
diferenţei dintre ce eşti şi ce rişti să ajungi dacă nu
ştii să trăieşti pentru a gusta nuanţele provocate de
stările echivoce: „– Ceea ce ne-a povestit Andrei
seamănă cu o reclamă de pe hainele cumpărate în
străinătate care, la spălat, se decolorează foarte
uşor: laver avec des couleurs similaires. Altfel spus,
să nu amesteci culorile, deoarece rufele vor sfîrşi
prin a fi poate mai curate, dar de nefolosit” (p. 164).  

Ora închiderii (anabasis) este o carte despre
încercarea de prezentificare a întregii axe
temporale, despre iubiri terminate inexplicabil în
lipsa trecerii unor probe de foc ale reciprocităţii
sentimentelor, despre neputinţa activării memoriei
pentru a stăpîni prezentul şi despre riscurile uitării.
Din moment ce nicio poveste nu poate să înceapă cu
sfîrşitul („dacă n-ar fi fost nu s-ar fi povestit”), ea nu
poate să se încheie nici cu „a fost odată”.
Altiminteri, „Ai încălecat pe-o şea, dar povestea nu
te vrea!...” (p. 213). Aşa se explică faptul că, pe
nesimţite, „Consulul devine un labirint în miniatură,
aşezat în mijlocul unui Cnossos în ruină, cu un
Dedal în pragul nebuniei şi un Minotaur toropit de o
căldură apocaliptică. în umbra subţire a zidurilor
Palatului” (p. 290). Concluzia implicită, la „ora
închiderii”, anunţată de motto-ul întregului roman
(„Dacă prin veşnicie nu se înţelege o durată de timp
infinită, ci atemporalitatea, atunci trăieşte veşnic cel
care trăieşte în prezent” – Ludwig Wittgenstein) ar
putea fi: carpe diem!

Vasile Igna a scris un viguros roman polifonic,
plin de virtuţi stilistice şi de accente filosofice puse
prin fraze apoftegmatice, de obicei cu înţeles
paradoxal. Sursele tensiunii ideatice au fost
asigurate nu numai din sfera literaturii, ci şi din
aceea a religiei, a logicii şi a fizicii. Cartea Ora
închiderii (anabasis) trebuie citită cu mare atenţie
pentru a i se pătrunde sensurile în totalitatea lor.
Romancierul ştie să pună în scenă şi să schimbe cu
abilitate cursul tramei epice; naraţiunea înnoadă şi
dezleagă firele spre deznodăminte aşteptate cu
nerăbdare.
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Încă de la debutul său în volum (Viața lui
Mihai Eminescu, 1932), Călinescu se remarcase
prin talentul epic și portretistic cu totul
excepțional, ilustrat ulterior în tot ceea ce a scris,
indiferent de gen, fie că e vorba de critică, de la
banalul foileton și până la monumentala Istorie a
literaturii române de la origini până în prezent
(1941), fie că e vorba de literatura propriu-zisă.
De altfel, între critică și creație, criticul-scriitor nu
găsea nicio diferență substanțială, ambele
implicând ideea de vocație și deci acțiunea
simțului critic, echivalat cu intuiția și definit drept
forma propriei noastre facultăţi creatoare.
Călinescu sancționa astfel, indirect, prejudecata
maioresciană potrivit căreia ar exista o vădită
incompatibilitate între poeți (inevitabil subiectivi)
și critici (singurii capabili de obiectivare). Din
acest motiv, în mediul academic și universitar mai
cu seamă, dominat de scientism și pozitivism,
criticii sale i se va aduce reproșul că ar fi prea
literară, prea impresionistă (și, ca atare,
subiectivă), tot așa cum despre literatura pe care
el a scris-o se va afirma deseori că e un produs
artificial, de laborator, trădând aptitudinea
autorului de a comenta viața, dar nu și pe aceea de
a o inventa.

În fapt, fiind inspirat de filosofia și de estetica
lui Benedetto Croce, Călinescu aprecia literatura
drept o manifestare sui generis a personalității
scriitorului, indiferent de forma abordată și de
distincțiile curente de «gen» și «specie».
Perspectiva din care vede criticul lucrurile e
așadar una monistă, integratoare, tributară atât
idealismului crocean, cât și umanismului
Renașterii asimilat direct de la sursă în perioada

studiilor universitare, când tânărul
Călinescu va petrece la Roma o bună bucată
de timp. De aceea, autorul lui Șun nu a
considerat niciodată opera literară o
realitate autonomă, desprinsă de viață; în
opinia sa, viața și opera scriitorului
alcătuiesc un întreg organic, pe care criticul
e chemat să îl deslușească și să îl evalueze
apoi, după propria scară de valori. Mai
mult, predilecția lui Călinescu atât pentru
genul biografic în sine, cât și pentru
biografism ca metodă critică, relevă faptul
că interpretarea operei literare are ca
finalitate, în viziunea sa, portretul. 

E vorba însă despre un biografism à
rebours, deoarece demersul călinescian
vizează preeminența operei ca document ce
justifică intenția portretistică, de aprofundare a
omului care scrie. În acest fel, mai mult decât
orice altceva, opera sa de sinteză, Istoria
literaturii române..., va fi construită ca o imensă
galerie de portrete, ca un vast tablou de familie
acreditat prin aderența mai mică sau mai mare a
scriitorilor la „specificul național”. Acesta este, se
pare, o ficțiune utilă istoriografului în edificarea
metanarațiunii sale legitimatoare.  

Se cuvine remarcat mai apoi că ficționalizarea
și narativizarea documentului în biografia de tip
călinescian trimite cu gândul la inevitabila
asemănare dintre biografie și roman, acceptată în
linii mari de Călinescu însuși. În opinia sa, numai
statutul personajului constituie elementul
diferențiator, biograful ocupându-se de
personalități, de oameni excepționali; din contra,
aria de investigație a romancierului ar fi
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umanitatea canonică, reductibilă la tipuri și locuri
comune, la stereotipii. Ca atare, lui E. Lovinescu,
care îndrăznise să romanțeze viața lui Eminescu
în Mite și Bălăuca, criticul îi va reproșa
inadecvarea, hibriditatea formulei, pe motiv că nu
se poate scrie un „roman” al geniului, ci numai o
biografie, aceasta fiind posibilă numai cu condiția
ca autorul să dovedească el însuși capacități
creatoare cu totul excepționale, să fie adică, la
rândul său, geniu. 

Scriitorii sunt însă cu toții, observa același
Călinescu într-o scrisoare către Al. Rosetti, „niște
închipuiți”, și nimeni nu-i poate împiedica să se
considere geniali. Scriind despre Eminescu, ambii
critici se simțeau la fel de îndreptățiți în credința
lor de a-l fi înțeles și concurat pe nemuritorul
autor al Luceafărului. În consecință,
discriminările operate de critic trebuie receptate
ca efect de moment al unei predispoziții polemice
față de Lovinescu, marele său rival, în concepția
căruia romanul presupunea „romanțarea” unui
document prealabil, în spiritul melodramei,
recalibrat însă la sensibilitatea omului modern.
Pentru Călinescu romanul înseamnă, de
asemenea, creație de oameni, epicul îndeplinind
doar un rol secundar, de exemplificare narativă a
portretului. Apropierile dintre creațiile romanești
ale celor doi critici sunt așadar mult mai mari
decât s-ar părea, judecând lucrurile superficial. În
fond, la fel ca romanul lovinescian, biografia
călinesciană recurge tot la procedeele
„romanțării”, ale înscenării dramatice. Călinescu
este, de bună seamă, mai talentat decât autorul lui
Bizu, însă în cadrele unuia și aceluiași gen (pe
nedrept discreditat) al „vieților romanțate”, căruia
un André Maurois, spre exemplu, i-a dat un
prestigiu universal. 

Un alt aspect prin care, după afirmațiile
criticului, biografia se distinge de roman îl
reprezintă faptul că biograful reconstituie
existența unei personalități din trecut (adevărata
biografie, afirmă Călinescu, începe cu anul
morții, nu cu cel al nașterii), pe când romancierul
se focalizează asupra prezentului, proiectând
umanitatea descrisă tipologic pe un fundal istoric
și social anume. În ambele cazuri narațiunea

vizează transfigurarea realității în sens mitologic
și tipologic, printr-un demers deliberat de
generalizare simbolică. Drept urmare, dacă facem
o comparație între Viața lui Eminescu și Cartea
nunții, de pildă, observăm că autorul vine în
ambele cazuri cu observația gata făcută, în spiritul
clasicismului teoretizat în cunoscutele sale eseuri,
dar și cu personajele deja configurate din punct de
vedere caracterologic (există câteva mărturii
edificatoare în acest sens, care-l apropie pe
Călinescu de Caragiale). Cât privește epicul
propriu-zis, menit a ilustra o simplă funcție a
portretului, după cum am mai spus, el este
preponderent anecdotic și senzaționalist,
Călinescu mărturisindu-și în repetate rânduri,
asemeni lui Balzac sau Dostoievski, predilecția
pentru romanul popular, de mistere, ale cărui
procedee se regăsesc și în Ciocoii vechi și noi (lui
Filimon îi va consacra criticul o monografie în
anii de după război). 

Față de anecdotă în schimb, criticul a avut o
atitudine oscilantă, sancționând abuzul
procedeului (în literatura lui Lovinescu sau a lui
Cezar Petrescu), dar nu fără a-i recunoaște
eficiența narativă și portretistică. Așa se explică în
mare măsură teatralitatea romanului călinescian,
construit pe o structură de satyricon, de farsă (cf.
Nicolae Balotă), ca o succesiune de secvențe
semiautonome, în care personajele își manifestă
trăsăturile latente încifrate de la bun început în
portret. 

Dar și biografiile călinesciene reflectă o
structură similară, la fel de schematizată, căci
farsa nu reprezintă decât o ipostază degradată a
tragediei, la fel cum tipologia romanescă trebuie
înțeleasă ca un element de contrast în raport cu
excepționalitatea omului de geniu. Mai mult decât
atât, și romancierul și biograful tratează aceleași
momente fundamentale din viața omului: nașterea
(familia, ereditatea), iubirea, creația, raporturile
cu lumea și cu societatea, moartea. Consecvent la
început cu ideea că diferența dintre omul comun
și geniu dictează opțiunea scriitorului pentru
biografie sau pentru roman, Călinescu a schițat în
primele două romane ale sale un tip de erou (Jim,
Felix) caracterizat prin ambiția de a reuși în
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societate, de a-și construi un destin. Pentru
aceasta, Jim trebuie să evadeze din cadrul
constrângător al propriei sale familii și să-și
întemeieze el însuși un cămin, iar Felix să-și vadă
de carieră și să depășească momentul critic al
despărțirii de Otilia.  Ambii sunt de fapt niște
ariviști cu veleități de cuceritori, având o energie
vitală ce trimite cu gândul la eroii balzacieni, cu
precizarea că în cazul lui Felix eșecul amoros
generează regrete, pe când Jim se reorientează la
timp, refuzând de la bun început jocul periculos și
căutându-și o parteneră pe care să o modeleze
după bunul său plac. Prin comparație cu ei,
Eminescu manifestă un dezinteres vădit pentru
inserția în societate, fiind preocupat exclusiv de
creația sa, ca orice geniu. Singurul element care îl
individualizează în raport cu prototipul abstract
configurat de Schopenhauer și de romantici îl
reprezintă exponențialitatea etnică, reductibilă la
un set de trăsături comune „românului verde
subcarpatin”, cum ar fi vitalitatea robustă,
țărănească, reflectată în opțiunea fundamentală
pentru elementaritate. E. Lovinescu își
descoperea un profil psihologic identic cu cel
eminescian, pe care l-a proiectat invariabil în
toate romanele sale, teoretizând ulterior ideea că
literatura criticilor e o formă de confesiune
mascată, cu un substrat autobiografic relevabil nu
atât în fabulația propriu-zisă, cât în transferul de
identitate (de unde și unitatea psihică) între autor
și alter-ego-ul său ficțional. 

Observația lovinesciană nu e originală,
trimițând de fapt la definiția stendhaliană a
romanului, conceput ca „autobiografie a
posibilului”. Stimulat de geniul eminescian, cu
care ar fi vrut de la bun început să emuleze,
Călinescu pare să se fi conformat și el, mai mult
sau mai puțin voluntar, la modelul „epicii
autobiografice” teoretizate de Lovinescu, cu
precizarea că romanele sale vădesc o evoluție
particulară, demnă de semnalat. Astfel, dacă în
Cartea nunții și în Enigma Otiliei Călinescu
descrie o umanitate canonică surprinsă în niște
formule romanești deliberat anacronice (romanul
liric-pastoral gen Daphnis și Cloe, romanul
balzacian), menite a sancționa autenticismul mai

mult sau mai puțin căutat al prozei noastre de
orientare modernistă din interbelic, în romanele
publicate după cel de al doilea război mondial,
adică în Bietul Ioanide și Scrinul negru, criticul
pare a renunța la orice fel de constrângeri,
încălcând prescripțiile dogmatice ale realismului
socialist, dar și pe acelea impuse de el însuși
odinioară romanului, pentru că geniul devine aici,
în aceste cărți, personajul central. Voi încerca să
explic, în cele ce urmează, raporturile dintre autor
și personajele sale, cu intenția de a desluși câteva
aspecte mai importante care definesc mecanismul
creativității călinesciene.   

Spre deosebire de prozatorii autenticiști din
generația sa, Călinescu a respins teoretic scrierile
de tip confesiv (jurnalul, memoriile), considerând
că un artist adevărat va căuta întotdeauna să
dispară în propria-i operă, să-și transfigureze
simbolic biografia. Ca atare, dacă încercăm să
depistăm urmele autorului în primele două
romane călinesciene, vom constata că
romancierul se identifică numai în punctul de
pornire, prin câteva elemente secundare, cu
personajele ce încurajează lectura în cheie
autobiografică (Jim, Felix), pentru a se distanța
mai apoi ironic, cu intenția clară de a demonstra
inutilitatea unor asemenea determinări
reducționiste. Cu toate acestea însă, atitudinea
față de trecut rămâne la Călinescu ambivalentă,
de atracție și respingere totodată, literatura sa
înscriindu-se în categoria „modernismului retro”,
după cum remarcase Paul Cernat într-unul din
cele mai pătrunzătoare și mai subtile studii
consacrate criticului (Modernismul retro în
romanul românesc interbelic, Editura ART,
București, 2009). Exegetul observă un amănunt
trecut în genere cu vederea de majoritatea
comentatorilor, și anume faptul că, în pofida
aparențelor (seninătate afișată ostentativ,
optimism, vitalitate exuberantă), opera
călinesciană își dezvăluie la o  privire mai atentă
„un suflet ascuns, un palpit spectral” și lasă
finalmente impresia unui „imens relicvariu/
anticariat/ muzeu revizitat melancolic, nostalgic,
ironic...”, fiind străbătută în fond de o profundă
anxietate. În acest context, prezența fotografiilor
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joacă rolul unui revelator semnificativ menit a
semnala obsesia evanescenței, implicată atât în
configurarea unei „estetici a dispariției” ce
caracterizează întreaga operă, cât și în
ambiguizarea statutului personajelor călinesciene,
care trăiesc simultan în trecut și prezent
deopotrivă, în acord cu viziunea contemplativ-
ironică a prozatorului. Însă fotografia poate fi, la
fel de bine, și o formă de îndepărtare față de
biografie. 

Scriitorul refuză identificarea cu eroii
masculini din primele două romane, deoarece atât
Jim, cât și Felix ilustrează o tipologie masculină
comună, încadrabilă ca atare în „umanitatea
canonică” vizată de romancier. Cu totul altfel va
fi conceput Ioanide, personajul central din
romanele de după război ale lui Călinescu (Bietul
Ioanide, Scrinul negru), cu care autorul însuși se
identifică în ipostaza sa de creator, de geniu,
confirmând o dată în plus ipoteza formulată de
Otto Rank într-una din lucrările sale de tinerețe
(Dublul. Don Juan, traducere de Maria Vicol,
prefaţă de Petru Ursache, Iaşi, Editura Institutul
European, 1997), și anume că scriitorii şi artiştii
în genere sunt înclinaţi să-şi eroizeze propria
existenţă prin mijlocirea unei naraţiuni mitico-
simbolice pe tema dublului şi a celei de-a doua
naşteri. Potrivit teoriei psihanalistului, eliberarea
de legăturile „naturale” s-ar realiza cu ajutorul
unei proiecţii fantasmatice voluntare, ce
declanşează procesul individuaţiei, astfel că omul
comun, indiferent de numele pe care îl poartă,
rămâne sub dominaţia „mamei” şi a „naturii”, pe
când „artistul” iese de sub jurisdicţia aceasta
constrângătoare pentru a se naşte a doua oară, în
lumea spiritului şi a voinţei triumfătoare (op. cit.,
p. 11). 

Dar eroii călinescieni sunt în marea lor
majoritate orfani, situație ce determină
precipitarea prematură a personalității lor în
vederea câștigării autonomiei. Ca atare, în Cartea
nunții energia eroului va fi canalizată în direcția
evadării din cercul constrângâtor al unei familii
sterile („casa cu molii”), ce depersonalizează
individul, iar soluția pentru care optează Jim e de
a-și întemeia el însuși o familie și de a procrea.

Din acest motiv, pentru a nu eșua în tentativa lui
de emancipare și a nu repeta destinul unchiului
său Silvestru, femeia pe care o va cere tânărul în
căsătorie (Vera) este aleasă după criterii dinainte
stabilite, ea trebuind să fie inocentă, convenabilă
sub aspect psiho-somatic și supusă întru totul
bărbatului. Felix în schimb nu va mai juca rolul
bărbatului dominator, ci al inocentului (în
fotografiile din copilărie apare îmbrăcat în fetiță,
la fel precum Călinescu), Otilia fiind cea care îl
seduce, pentru a-l copleși totodată cu atitudinea ei
matern-protectoare. În ambele cazuri, eroii
călinescieni se despart împreună cu creatorul lor
fără niciun fel de regret de trecut și de nefericita
lor copilărie, dar nu și de tinerețe, celebrată în
spirit goethean în romanele târzii ale criticului.
Nici aici nu ni se spune nimic despre copilăria lui
Ioanide, căci geniul personifică el însuși spiritul
copilăriei (Schopenhauer dixit), trăind mereu într-
o stare de completă abstragere față de problemele
practice ale vieții ce-i preocupă atât de mult pe
oamenii de rând. 
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Perceput, de către supravieţuitori, drept un
prag al pragurilor, la finele căruia absenţa celui
mort devine o cruntă hiperrealitate, ritualul
thanatic rămîne un spectru (textual) pe care nici
măcar scriitorii cei mai temerari nu se încumetă
să îl materializeze decît rareori. Fie din refuzul,
altminteri firesc, de a-şi devoala suferinţa, de a
şi-o transforma într-un fel de act social, fie
dintr-o conştientizare a riscurilor suplimentare
impuse de transpunerea acestei suferinţe în
registrul estetic. Iar atunci cînd, totuşi, se
încumetă să exprime, poetic, inexprimabilul,
finalitatea primă a opului rezultat nu vizează
atît speranţa (adesea iluzorie) de vindecare a
autorului, cît nevoia de restabilire a unui nou
prag, a unui liant de o concreteţe altfel
(ne)liniştitoare între cel viu şi cel mort. 

În cazul rarisim în care aceste două forme
de alteritate radicală coincid, se suprapun fără
nici un rest – aşa cum se întîmplă, spre
exemplu, în derutantul volum al lui Nicolae
Tzone intitulat chiar Înmormîntările (ilustraţii
de Suzana Fîntînariu, Editura Vinea, Bucureşti,
2017), de o atare învestitură se poate vorbi,
desigur, în cu totul alţi termeni. Cu toate că,
peritextual, promite a materializa, decis,
ceremonialurile unor pierderi, ale unor morţi la
persoana a III-a (cf. Vladimir Jankélévitch),
splendidul macro-poem al nouăzecistului erijat
adesea în neoavangardist detaliază teribila
despărţire simbolică de propriul trup, într-un
discurs de o rară expresivitate, al cărui interval
acoperă distanţa tragică a unor sumbre
revelaţii. La un capăt de volum, iluminarea –

una întunecat ataşantă, desigur – vizează
stabilirea unui nou raport de forţe cu Alteritatea
însăşi: „dumnezeu/ priveşte/ şi el/ deodată/ cu
mine// se agaţă/ chiar/ cu un deget/ de cuiul/ de
lemn/ de corcoduş/ de care/ sînt/ şi eu/ agăţat//
norul/ în care/ se află/ bătut/ cuiul/ de lemn/
este/ mai rezistent/ decît/ bănuiam// ne ţine/ pe
amîndoi/ în echilibru/ deasupra/ pămîntului//
privesc/ alături/ de dumnezeu/ spre masa/ de
sub/ măr// să nu/ începi/ îi zic/ să plîngi/
tocmai/ tu/ ai ochii/ umezi/ doamne// de ce”. La
celălalt capăt, epifania pare a căpăta la rîndul ei
un straniu corp poietic, anunţînd, în termeni
fără echivoc, neantizarea auctorială, tradusă
inclusiv ca reacţie lucidă împotriva bolilor de
receptare: „acum/ sînt/ în/ miezul/ pămîntului/
departe/ de tot/ ce a fost/ şi de tot/ ce nu a fost/
să fie/ sînt/ eu însumi/ complet/ fără/ rest//
scriu/ versuri/ ce nu vor/ fi/ citite/ decît/ de
morţii/ asemenea/ mie/ singuri/ şi trişti// mai/
singuri/ decît/ singurătatea/ singurătăţilor/ şi
mai/ trişti/ decît/ tristeţea/ tristeţilor/ de sub/
ceruri/ şi de/ peste/ ceruri”. 

Dacă Înmormîntările lui Nicolae Tzone
reprezintă excepţia, Peste gură un crin (cu o
prefață de Ioan Holban, Editura Timpul, Iași,
2018) de Gabriela Chiran ilustrează mai
degrabă regula, dacă putem vorbi de o
reprezentare aşa-zicînd canonică a doliului
turnat pe tipare poetice, într-o scriitură
similară, ca finalitate, tulburătorului Kaddish al
lui Leon Wieseltier (ca să menţionez doar
reperul sine qua non al speciei). Cartea se
rotunjește în jurul pierderii îngrozitoare a
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fratelui, pe care scriitoarea erijată în Casandră
tinde, pe bună dreptate, să și-o asume organic,
să și-o transforme, după spusele proprii, în
„prima ta moarte/ prima/ știută”. De
transformarea radicală a ființei printr-o moarte
la persoana a II-a singular ne vorbește, între
altele, o altă pagină memorabilă din Tratatul
despre moarte al lui Vladimir Jankélévitch:
„Tu reprezintă, într-adevăr, primul Celălalt, un
celălalt imediat, altul și non-eul în punctul său
de tangență cu eul, limita proximă a alterității.
Astfel, moartea unei ființe dragi este aproape
ca a noastră, aproape la fel de sfîșietoare ca a
noastră.” Doar o asemenea sfîșiere totală, pînă
la limita identificării cu Celălalt, poate explica,
într-adevăr, întunecarea aproape deplină a
imaginarului poetic din Peste gură un crin,
într-o manieră ce amintește pe undeva de
superba carte de doliu a Ilenei Mălăncioiu
(Sora mea de dincolo), deși ca referință
intertextuală obligatorie în context ar trebui
adăugat și volumul Crini pentru domnișoara
mireasă. Pe lîngă motivul funerar comun,
poeta din Iași mai apelează, desigur, și la alte
embleme ale trecerii înnegurate, pe urmele sau
alături de cel perceput drept Marele Absent,
conform unei logici sfîșietoare, admise undeva
tacit: „invazie/ din albul smerit/ a negrului în
care toate/ se întorc” (gîndul ascuns):
întunericul ca „un perete de sticlă”
(convorbiri); „mîlul neputinței” (Instinct) și
„fumul vederii dinăuntru” (lipsă); „umbra
numelui” și „cărțile cu bandă neagră” (uitarea
numelui) etc.

În ciuda inervațiilor întunecat metaforice și
a tușelor expresioniste previzibile, în Peste
gură un crin palpitul existențial este mult mai
viu decît cel propriu-zis estetic. Poeziei dintr-o
carte de doliu îi prevalează, desigur, celelalte
funcții, inerente într-un asemenea context
biografic: ea este chemată în principal să
exorcizeze trauma supraviețuitorului și să
catalizeze amintirea celui dispărut pe vecie.

Tentativa de îmblînzire a demonului marii
pierderi e vizibilă mai ales în prima secțiune a
volumului – cea mai extinsă și, cu totul
semnificativ, neintitulată, sugestie a faptului că
ruptura tragică de celălalt nu poate fi niciodată
contrasă într-o etichetă, că intensitatea unei
asemenea suferințe este imposibil de translat
într-o identificare nominală. De unde sugestia
unei tăceri necesare, vădit ritualice, într-un
spațiu poetic analog cronotopului mortuar:
„întunericul/ e un perete de sticlă/ la fața căruia
atunci cînd ziua/ prea necruțător/ şi răspicat/
dictează destinul/ lucrurilor/ mici sau mari/ –
mă‐ntorc cu fața/ şi‐mi aprind lumînările/
obrăzarul de ceară se topeşte văd/ un chip mai
real mai neutru/ pregătit de machiajul unei
înserări nedibace/ tăcem pe‐nfundate/ pînă în
zorii cuvîntului// eu şi peretele” (convorbiri).
Dar și intuiția că singurul concret în care
teribila absență se convertește în prezență vie
rămîne concretul poetic: „sap în groapa
memoriei în lucruri// pe categorii secționez/
amintirea lor: semnificative/ anoste// sap în
fiecare lucru îi decelez imaginea:/ din față din
spate din oglindă din ochiul tău din ochiul/
meu/ de demult” (fuga de concret). 

Această intuiție se schimbă în certitudine în
secțiunea intitulată SEMNUL DE LINIŞTE.
Rănile traduse poetic nu mai supurează aici
abundent, ba chiar încep să se cicatrizeze,
dovadă că prin scris suferința poate fi, totuși,
metabolizată. Fără să își anuleze seria de
semnificații etnologice, religioase sau
filosofice știute, reiterarea într-o formă
sublimată a ceremonialului îngropării (de data
aceasta, însă, a celui viu) și mai ales deplasarea
ritului în lumea cuvîntului îi acordă un rost
suplimentar, logocratic: „căutîndu‐ți morții în
unicul/ pînă la urmă/ spațiu al devenirii vorace
al caldelor metamorfoze/ încercînd ambientul
acelor sicrie de taină/ vii celule microscopice/
tîrîș cu unghiile nesățioasei tale rîvne de‐a‐i
recunoaște/ pe‐ai tăi/ să dai de gustul cărnii lor/
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și‐al sîngelui/ transfigurate/ la rădăcini săpînd/
ale celui mai de sus/ verde/ mușcînd scuipînd
pipăind…/ cum numai/ cuvîntul ruda ta/ cea
mai de‐aproape/ pregătit mereu şi mereu/ să te
îngroape/ la rădăcina lui” (rădăcină) Așa încît,
pe măsură ce doliul interior se mai disipează
(un text se și numește, de altfel, doliu expirat),
„cartea de iubire/ a morților” devine, treptat, o
carte de vindecare. Cu fiecare filă versificată
din suferința zilnică, cotele tragicului sînt
forțate să scadă la dimensiuni suportabile, ba
chiar, spre final, să se şteargă, ludic: „hîrști
hîrști (…) și/ rămîne curat-curat în urma/
radierei moi/ aromate// ca înainte de a te naște/
ca înainte de nașterea tatălui tău/ a tatălui
tatălui tău..// ca după ultima/ moarte” (Ca o
radieră viața).

Temerarele Înmormîntări ale lui Nicolae
Tzone se încheie, simbolic, cu o intervenţie în
forţă a divinităţii ce îşi forţează companionul
să-şi schimbe semnul parcursului existenţial,
comutînd contemplatio în actio: „dumnezeu/
scoate/ cuiul/ din lemn/ de corcoduş/ din/
inima/ norului/ de care/ am stat/ agăţaţi/ peste
zi/ mă roagă/ să urc/ în spatele/ său/ şi să mă
ţin/ cît pot/ de tare/ de el// pornim/ pe cer/ în/
toate/ direcţiile/ deodată”. Ferindu-se, discret,
să îşi lase filele arse de tensiuni similare, Peste
gură un crin mărturiseşte încrederea
desăvîrşită a Gabrielei Chiran în puterea
poeziei de a învesti suferinţa cu sensuri
deopotrivă pneumatologice și estetice.
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FESTIVALUL PRIMĂVARA POEŢILOR ÎN BUCOVINA, 2019:

– 15 ANI – 
FESTIVAL LE PRINTEMPS DES POĒTES, 20 ans à PARIS

A cincisprezecea ediţie a Festivalului Internaţional Francofilofon Primăvara Poeţilor în Bucovina
(creatoare replică bucovineană a festivalului Le Printemps des Poètes, 20 ans en France) s-a derulat între 9 şi
25 martie la Suceava, Fălticeni, Siret sub coordonarea mea, în calitate de membră a Uniunii Scriitorilor din
România şi de membră PEN CLUB (sunt iniţiatoarea proiectului, începând din anii 2005-2006, şi preşedintele
acestui festival) precum şi a instituţiilor: Biblioteca Bucovinei (organizatorul cel mai demn de admiraţie, pentru
constanţă şi solidaritate) şi Consiliul Judeţean Suceava, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România –
Filiala Iaşi şi PEN CLUB ROMÂNIA, sub egida tutelară a Centre Nationale pour la Poésie, Ministère de l’Édu-
cation Nationale et de la Jeunesse, Ministère de la Culture. Parteneri ai proiectului regional au fost, în acest an,
CT „Mihai Băcescu” Fălticeni, CT „Petru Muşat” Suceava, CNI „Spiru Haret” Suceava, CN „Alexandru cel Bun”
Suceava, Centrul Cultural Siret, CN „Laţcu Vodă” Siret, Asociaţia Culturală „Peter Tomashek” Siret, conducerile
şcolilor, profesori şi elevi, părinţi şi iubitori ai culturii.

Festivalul bucovinean include şi mesajul de salut dar şi oportunităţi de celebrare a Zilei Mondiale a Poeziei
(21 martie) precum şi a Zilei Internaţionale a Francofoniei (20 martie). În cadrul Festivalului bucovinean, la
iniţiativa mea, sunt acordate şi Premii de excelenţă în cultură şi educaţie purtând numele a două mari profesoare
de limba şi literatura română, astăzi dispărute, dar cunoscute modele, atât pentru spaţiul regional bucovinean cât
şi pentru cel naţional-european, profesor Iulia Leo-Miza, pentru Colegiul Naţional Ştefan cel Mare, şi profesor
Cornelia Mânicuţă, pentru Universitatea Ştefan cel Mare.

Angela FURTUNĂ
Preşedintele Festivalului Francofilofon Primăvara Poeţilor în Bucovina (15 ani)

– (Le Printemps des Poètes, 20 ans à Paris)



Întretăind constant destinul unei vieţi, amintirile
rămîn, dincolo de evanescenţa lor, reperele cele mai
sigure, vagi rezonanţe care vibrează împreună
permanent în interiorul individului care caută şi se
caută. Obiecte şi senzaţii, oameni şi discuţii, întîlniri
şi lecturi preţioase traversează, atunci cînd căutarea
de sine se suprapune cu recuperarea unui trecut
incert, biografiile memorabile ale oamenilor care
trăiesc cu o conştiinţă ascuţită şi neobosită a valorii,
în general. 

Metafora ,,bulevardelor” care configurează
traseul amintirilor pe care Sanda Golopenţia îl
urmăreşte în ultimul său volum publicat de curînd,
rămîne una fericită, atîta vreme cît traseele pe care
autoarea le propune nu rămîn doar cele prefigurate
urmărind chiar harta fizică a locurilor de care aceasta
simte că aparţine, ci ele se deschid către altfel de
spaţii, spaţii alternative, căci ,,bulevardele vieţii”
rămîn, întîi de toate, bulevardele traseului
existenţial, ale acelei încurcate hărţi interioare.
Reunind eseuri şi fragmente de memorialistică,
pagini de jurnal, articole pe multiple teme, interviuri
şi impresii de lectură, cel mai recent volum al Sandei
Golopenţia, Bulevardele vieţii, apărut în toamna lui
2018 la editura Spandugino, reactualizează, deşi mai
curînd în subsolul textual, destinul unei intelectuale
de seamă, ale cărei amintiri interferează cu cel puţin
două epoci distincte şi două spaţii geografice şi
culturale aflate la mii de kilometri distanţă unul faţă
de celălalt. Emigrant în America începînd cu anii
‘80, autoarea rămîne vocea intelectualului a cărui
destin de familie a cunoscut – cum s-a întîmplat
celor mai mulţi, de altfel – cea mai întunecată faţă a
sistemului totalitar, şi care, ulterior, asumîndu-şi
identitatea emigrantului est-european în spaţiul
american, s-a alăturat unei acţiuni de frondă pe care
istoria a recunoscut-o mai apoi ca pe o formă reală
de supravieţuire prin cultură. 

Lingvist şi folclorist remarcabil, Sanda
Golopenţia îşi are în mod cert destinul legat de cel al
familiei sale, cu toţii intelectuali de elită. Fiica
sociologului Anton Golopenţia şi a etnologului
Ştefania Cristescu, autoarea condensează în
materialul pe care îl structurează ca pe o formă
indirectă şi subtilă de autobiografiere, trecutul întreg,
al unei familii, al unei generaţii, al unei naţiuni, al
unei culturi în totalitatea sa. Un trecut recuperabil de
această dată nesistematic, pe care autoarea îl
semnalizează vag, fără direcţie, dincolo de
strînsoarea cronologică şi evenimenţială, ci făcînd
apel la oameni şi obiecte, locuri şi discuţii, cărţi şi
întîlniri esenţiale, toate, puse sub semnul unei vii
dialogări, în timp şi peste timp. Căci din acest punct
de vedere, bulevardul rămîne nu doar spaţiul de
tranzit de-a lungul vieţii, ci şi locul întîlnirilor şi al
dialogurilor, al marilor intersecţii de destine. De
aceea, în structura volumului se păstrează ceva din
dimensiunea antrenantă, dialogată specifică, la care
autoarea apelează ca la o formulă prolifică de
deschidere permanentă către largi teme de interes
cultural (problematica acută a culturilor ,,mari” şi
,,mici”, aspecte educaţionale, fapte de limbă, statutul
emigrantului etc.) din care se întrevede, înainte de
orice, profilul intelectualului ca formaţie şi esenţă.
Astfel, trei secţiuni distincte încadrează cuprinsul
volumului, regăsindu-se aici, pe de o parte eseuri din
cele mai provocatoare, scrise cu diverse prilejuri,
spre rememorarea unor fapte şi oameni, adunate de-
a lungul timpului, cu precădere în perioada 2003-
2018; pe cealaltă parte interviuri de colecţie,
acordate mai cu seamă după plecarea definitivă a
acesteia din ţară; şi nu în ultimul rînd, cîteva impresii
interesante şi provocatoare de lectură. 

O biografie spirituală se trasează pe parcursul
întregului volum, unde, mecanismele memoriei şi ale
amintirii funcţionează permanent nu pentru a
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recupera cît mai exact evenimenţialul şi fapta, cît
pentru a surprinde, acolo unde istoria a trecut prea în
grabă, angrenajul spiritual şi intelectual al unei epoci
în care destinele individuale se desprind, de fapt,
dintr-un fundal similar mult mai amplu şi complex,
în esenţă: ,,Povestea vieţii mele nu se încheagă, nu se
solidifică aici printr-un număr de evenimente
acumulate destinal într-o direcţie ştiută sau
descoperită treptat. Trimit spre ea, în cele ce
urmează, cîte un amănunt sau altul aflate în vagi
potriviri – de cele mai multe ori senzaţii, abur de
afecte –, privind obiectele acestor liste. Or, abia
auzite, cîteva mici refrene care se degajă în
ansamblu” (p. 14). 

În tot acest ansamblu, de o intensitate cu totul
aparte rămîn amintirile legate de tatăl scriitoarei,
Anton Golopenţia, reţinut la vîrsta de 41 de ani de
Securitate în cazul procesului Lucreţiu Pătrăşcanu, şi
decedat ulterior în închisorile comuniste. Dacă
întîlnirea la maturitate cu tatăl se realizează
impropriu, prin intermediul dosarului de Securitate
pe care, după 1989, autoarea ajunge să îl consulte în
dubla sa ipostază, de fiică şi viitor editor, amintirile
din timpul copilăriei, deşi puţine (pentru că tatăl este
luat cu asalt chiar din sediul bibliotecii Academiei pe
cînd fiica acestuia avea doar nouă ani), revin
sistematic activînd un altfel de mecanism al
memoriei, mult mai puternic şi intens în ceea ce
priveşte autonomizarea unor vagi conţinuturi intime:
,,De acum îl voi întîlni pe tata doar în amintire.
Întîlnirile punctuale, prin amintiri, survin însă la
ceasul lor. Mecanismele memoriei sînt puse în
mişcare de amănunte care ne scapă. În timp, prin
repetarea aceluiaşi detaliu sau prin detalii care
funcţionează similar, unele amintiri intră în zestrea
lucrurilor ştiute, a amintirilor autonome” (p. 373). 

Acestor amintiri, totuşi, li se suprapune
permanent, conştiinţa mult mai vocală a omului de
cultură şi a editorului Sanda Golopenţia, cea care se
va ocupa, de-a lungul anilor, de altfel, de proiectul
Operelor complete ale lui Anton Golopenţia, unde
sînt incluse atît textul integral al declaraţiilor din
anchetă ale sociologului, cît şi o parte din studiile
sale salvate din mîna comuniştilor (Românii de la est
de Bug), precum şi corespondenţa acestuia publicată
într-un volum intitulat Rapsodia epistolară. Din
această perspectivă se întrevede permanent o idee a
trecutului ,,care trebuie ajutat să treacă”, cum însăşi
autoarea mărturiseşte într-un interviu din 2012

acordat Elenei Solunca Moise. ,,Cred că trecutul
trebuie ajutat să treacă, prin luminarea, în el, a tot ce
ne poate ajuta” (p. 712), conchide din această poziţie
intervievatul. O anume supleţe intelectuală
direcţionează, în acest sens, gestul recuperator al
autoarei dinspre o conştientizare a trecutului
imputat, înspre o iluminare a acestuia făcînd recurs
la un principiu incoruptibil: valoarea. Nevoia unor
repere esenţiale pentru cultura noastră solidifică, în
acest sens, proiectul mai larg al unui ,,trecut acceptat
care să se incorporeze firesc într-un viitor vizibil”
(s.n., p. 191), după cum susţine autoarea. 

În plus, ceea ce rămîne particular în cazul Sandei
Golopenţia este ceea ce putem numi în chip vizibil,
un anume sentiment al generaţiei, căruia în acest caz
i se suprapune, la un nivel mult mai complex, o
întreagă reţea intelectuală amplă şi de esenţă.
Recuperabil din acest punct de vedere, trecutul se
instituie nu doar prin prisma reperelor valoroase, ci
şi ca fundal, ca formă de realizare comună, ca sistem
de legătură, ca tendinţă de sinteză în spiritul unor
comunităţi intelectuale antrenante şi mult mai
complexe decît ar părea la o primă vedere.
,,Sentimentul aderenţei la breaslă” pe care autoare îl
invocă amintind de grupurile lingvistice conduse de
Al. Rosetti şi Iorgu Iordan în timpul studenţiei,
subszită atunci cînd, într-o perspectivă larg culturală,
autoarea vorbeşte despre importanţa unor
personalităţi de fundal, fascinante în dinamica
noastră culturală, precum Petru Comarnescu, spre
exemplu, ,,interesant ca tip intelectual, prin enorma
lui capacitate de a imagina asociaţii, societăţi,
grupări” (p. 496). Alături de figura lui D. Gusti, A.
Golopenţia ori Octavian Neamţu devin repere prin
,,formidabila putere de captare a energiilor” (p. 496).
Astfel, într-o perspectivă mai largă, acestea sînt
figuri care reuşesc  mai presus decît afirmarea de
sine, să capteze în sens larg ,,posibilităţile epocii” (p.
495), cu alte cuvinte, vocaţia, istoria şi condiţiile
intelectualităţii româneşti de la un moment dat, în
sensul în care, există un deziderat înalt al
intelectualului în general, înscris în această misiune
a sa pentru continuitatea culturii. Se poate vorbi,
aşadar, despre o reţea intelectuală amplă care
ghidează în sens larg societatea şi cultura, despre
care autoarea vorbeşte la modul concis şi într-un
eseu din 2013, în care aceasta notează cîteva aspecte
despre importanţa ,,amintirilor comune care leagă
între ei oamenii în grupuri memoriale definitorii
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pentru o profesie, o atitudine, o epocă europeană” (p.
208). 

Pusă în permanenţă în slujba culturii, munca
Sandei Golopenţia, devine, în cele din urmă, o formă
interesantă de extindere şi lărgire a orizonturilor prin
radicalizare. Din perspectiva emigrantului în
America, autoarea vorbeşte în cîteva eseuri şi
interviuri, cu precădere în cele care privesc
avantajele şi diferenţele instituţionale şi
educaţionale, despre nevoia şi interesul constant de a
ţine pasul cu lumea, realităţile şi inovaţiile din acest
spaţiu cultural străin, foarte ancorat în actual. Dar
mai presus de această nevoie absolut firească, există
un crez individual mărturisit cu fiecare ocazie, care
depăşeşte prin puterea sa, nevoile curente: ,,N-am
încetat nicio clipă să consider că poziţia mea
intelectuală are ca centru cultura românească. […]
Au fost momente cînd am scris în fiecare săptămînă
cîte un eseu şi cînd am avut impresia că româna şi
scrisul fac parte integrantă din existenţa mea. Plecare
a fost pentru mulţi dintre noi prilej de întărire a
scrisului în română şi de acţiune românească, pe care
nu le avusesem în ţară. Este vorba despre un fel de
radicalizare a interesului pentru România, multiplu
dintr-o dată, pentru că o priveam din afară şi o
priveam sub mai multe faţete” (p. 516-517).

O nevoie aproape vitală pune în funcţiune un
mecanism particular de supravieţuire ,,înafară”,
tradus, de această dată, prin cîteva gesturi de natură
să menţină vie identitatea celui înstrăinat. Pe de o
parte, o adevărată religie a obiectelor autentice ia
naştere atunci cînd autoarea rememorează momentul
propriu-zis al plecării din ţară, dar şi episoade ce i-au
urmat, căci, în noua sa împrejurare de viaţă, autoarea
îşi creează ,,o zestre de emigrant”. Din ea fac parte
ţesăturile şi volumele adunate de părinţi şi trimise cu
diverse prilejuri în America, borcanul de iaurt
,,Mioriţa” adus din ţară şi păstrat în Providence ca
vază pentru florile de primăvară, ori rochia croită în
timpurile negre ale anilor ’70, devenită în timp
adevărat simbol, adusă peste ani în America, dată
mai departe şi rămasă în memorie nu ca simplu
obiect, ci ca adevărat talismal: ea devine cu
desăvîrşire însăşi ,,rochia mîndră a amărăciunii”. 

Cu toate acestea, adevărata legătură cu această
cultură de apartenenţă o păstrează autoarea prin
intermediul scrisului, al culturii şi al limbii române,
în general. Cultura devine adevărata formă de
rezistenţă şi libertate, atît în împrejurările nefericite

în care autoarea se găseşte în anii de comunism, în
ţară, cît şi ulterior, ca emigrant în America. Profilul
lingvistului rămîne, întîia natură a autoarei, căci
dincolo de viaţa individului şi de destin, volumul
Sandei Golopenţia lasă să se întrevadă mai precis
decît orice, viaţa cu desăvîrşire a omului de cultură,
în general, care traversează  intelectual istoria şi
împrejurările de viaţă. Din acest punct de vedere,
eseul Cum am devenit lingvist deschide paginile unei
istorii individuale în care viaţa nu se arată doar
simplu ,,interesantă”, ci şi ,,lingvistic aventureasă”
(p. 153). În scurte pasaje intime, în care
rememorarea prinde gustul dulceag al invocărilor,
trecerea timpului se măsoară, în paginile Sandei
Golopenţia, apelînd nu la fapte, cît la o realitate
alternativă, realitatea instituită prin limbaj, singurul
în măsură să înregistreze schimbările unei lumi în
curs de modernizare: ,,Nimic nu putea egala însă
cramelnele moi […]. Nu le pot spune nici acum
jumări, cramelne e cuvîntul magic. Pe un alt plan, tot
sărbătoresc însă, craftele şi cnedălele au devenit în
timp gogoşi şi găluşti, fără să-mi dau seama cînd s-a
petrecut schimbarea” (p. 41).  

Importantă rămîne în această istorie de viaţă
consemnată în volumul Sandei Golopenţia,
perenitatea unei conştiinţe culturale care găseşte,
indiferent de momentul şi împrejurările în care se
află, resorturile necesare pentru a conserva ori
recupera, după caz, valoarea autentică. Scrisul se
instituie nu doar ca refugiu, soluţie, armă, cît şi ca o
formă în sine de supravieţuire şi vieţuire. Scrisul ca
o formă de viaţă, devine, în fapt, adînca temă de
reflecţie a întregului volum, în care, două rămîn căile
posibile ale autorului: scrisul ori... scrisul. Căci între
,,scrisul profesionalizat” ce desăvîrşeşte profilul
lingvistului, şi scrisul de adîncime, ,,scrisul cu toată
fiinţa”, care desăvîrşeşte natura sensibilă şi aplecarea
spre literatură a acesteia – autoare şi a cîtorva
volume de beletristică, printre altele – nu există
alternativă. Iar acest lucru se întîmplă cu atît mai
mult cu cît, odată cu destinul individual, pe
,,bulevardele vieţii” se conturează din umbră şi o
întreagă generaţie, o întreagă epocă, numeroase
nume de referinţă ale culturii româneşti, repere
comune pentru generaţiile de azi şi pentru cele de
mîine. 
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Pe 13 martie s-au împlinit 84 de ani de la
naşterea lui Romulus Rusan (născut în 1935, mort
în decembrie 2016, la 81 de ani). Ieşind din umbra
Anei Blandiana, căreia i-a fost însoţitor fidel,
afectiv şi intelectual (să ne gîndim numai la ce
înseamnă încă Memorialul de la Sighet şi Fundaţia
Academia Civică, ctitorii culturale „de cuplu”, dacă
le pot numi aşa), Romulus Rusan a fost un autor cu
propriul său contur, în posteritate. A scris proză
scurtă, proză de călătorie, cronici literare şi de film,
eseuri de istorie politică, a luat şi a dat interviuri, a
coordonat volume despre istoria totalitarismului
românesc. Şi el, şi soţia sa au jucat un rol
incontestabil, după 1990, în arhivarea şi răspîndirea
de documente ale luptei anticomuniste româneşti.
Sau, cum o spune chiar titlul unui volum al său din
1999, aproape tot ce au făcut cei doi a stat sub
semnul „exerciţiilor de memorie”, atît de necesare
celor ce nu vor să uite, ca să nu mai repete.

Cred că cea mai pregnantă figură de scriitor
Romulus Rusan a făcut-o prin celebrul eseu-
reportaj America ogarului cenuşiu, apărut prima
oară în 1977, într-o ediţie cenzurată (nici nu se
putea altfel) şi reluată în cîteva ediţii, de atunci
(1979, 2000, 2015 şi, în sfîrşit, a V-a, apărută în
2017, la Iaşi, cu prefaţa autorului). Cartea a fost
scrisă în urma unei ieşiri peste ocean, în 1973, rod
al unei burse obţinute (printr-un incredibil şi
neaşteptat concurs de împrejurări) de Ana
Blandiana şi de autor  la Iowa University, o bursă
frecventată anterior şi de alţi scriitori români (între
care un alt cuplu celebru, Adrian Păunescu şi
Constanţa Buzea). Cartea a reprezentat, la vremea
ei, pentru cititorii anilor 1970-1980, cea mai teribilă
„evadare” din  lumea închisă a cenuşiului comunist.
Asta cu atît mai mult cu cît era reală, în toată
amploarea ei, şi survenea la numai doi ani de la

celebrele „Teze din iulie”, prin care Ceauşescu
intensificase cenzura ideologică în toate aspectele
vieţii din republica autistă unde era „cel mai iubit
tovarăş”. Aş îndrăzni s-o compar cu ceea ce au
însemnat, din acelaşi punct de vedere al
imaginarului escapist, mult înainte, omoloagele
Însemnare a călătoriei mele a lui Dinicu Golescu
(1826) şi Peregrinul transilvan a lui Ion Codru
Drăguşanu (1865). E vorba de aceeaşi experienţă
inedită: ieşirea providenţială dintr-un spaţiu închis,
conservator, redundant, predictibil, anacronic şi
reticent la noutate, pentru o confruntare cu
alteritatea, cu deschiderea, cu aventura şi surprizele
altui eon temporal şi geografic. „America ogarului
cenuşiu părea la timpul său”, nota autorul însuşi în
Prefaţa la ediţia a V-a, „o mică epopee: tribulaţiile
americane a doi scriitori români, scăpaţi în Lumea
Liberă ca pe o altă planetă”. 

Şi chiar mărturii de pe-”o altă planetă”
alcătuiesc conţinutul fascinant al cărţii în care doi
scriitori români dintr-o obscură ţară estică azvîrlită
după Cortina de Fier călătoreau în afara ei, de-a
lungul şi de-a latul Statelor Unite. În decembrie
1973 au debarcat la New York, aproximativ pe
aceeaşi rută a emigranţilor dinspre Europa (tot cu
vaporul, peste Atlantic), şi apoi, vreme de 144 de
zile, pînă-n mai 1974, cei doi au străbătut Far West
şi Midwest, Sudul excentric şi coastele Pacificului,
majoritatea miilor de kilometri, lunilor de zile şi
zecilor de ore de mers fiind parcurse cu autocarul
companiei „Greyhound”, una dintre cele mai
importante firme de bus-uri transamericane ale
timpului (de unde şi metafora „ogarului cenuşiu”
desenat chiar pe caroseriile masivelor maşini, un
animal suplu, iute, numai bun pentru elanurile de
ducă ale oricărui pasager de cursă lungă). Bursa la
Iowa University nu putea rămîne decît un pretext,
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căci lecturile publice, participările la cenacluri şi la
party-urile cu universitari şi scriitori din toată
lumea, toate activităţile prevăzute de programul
sejurului literar n-au alcătuit decît o mică parte din
ceea ce-şi propuseseră cei doi să facă în atît de
rîvnita Americă (pe care n-aveau s-o mai revadă
după 1974). În rest, cît au putut, vizite în oraşe
(bătute adesea la picior, pe străzi), în muzee, în case
memoriale, în porturi, parcuri, biblioteci, magazine,
baruri, în Marele Canion şi Cascada Niagara, la
Casa Albă, la Hollywood, Las Vegas şi-n locuri
despre care doar citiseră sau pe care le văzuseră
doar în filme. Priveliştile şi întîlnirile au ocazionat
uneori veritabile aventuri on the road (cea a rătăcirii
riscante prin mahalalele din Philadelphia în
căutarea casei lui Edgar Allan Poe şi cea a întîlnirii
– programate dinainte! − cu Mircea Eliade, la
Chicago, sînt doar două dintre multe). America
soţilor Romulus Ruasan şi Ana Blandiana apare
exact cum o întrevedeau, atunci, toţi cei de dincoace
de ocean: un tărîm promiţător şi dorit, un spaţiu al
uimitoarelor posibilităţi de existenţă, cu totul altele
decît cele din mica şi impenetrabila ţară natală,
unde numai visarea ţinea loc de călătorie.

Din necesara relectură a acestei minunate cărţi
(rescrisă, desigur, la întoarcerea acasă, după notiţe
„caleidoscopice” făcute „la cald”, şi salvată, la un
moment dat, chiar din ruinele cutremurului din
1977) aş reţine două aspecte importante. Mai întîi,
precauţia cu care multe dintre reflecţii şi comentarii
îşi reţin entuziasmul în favoarea unei critici discrete
a profundei libertăţi capitaliste. Sînt nenumărate
pasajele unde autorul caută să opună
conservatorismul presupus firesc al locului de
origine diversităţii deconcertante a spaţiului
american. Producţia de masă, kitsch-ul,
standardizarea, pragmatismul, lejeritatea
intelectuală şi socială (atmosfera din jurul
scriitorilor din Iowa City pare doar un balet formal
întru buna convieţuire fără bariere), pluralismul
aiuritor ale perspectivelor şi al etajelor vieţii
cultural-politice şi religioase, aşa-zisul refuz al
profunzimii, căutarea confortului şi a fericirii
(„dialectica fericirii” şi „stigmatul standardului”),
individualismul, mercantilismul, omniprezenţa
entertainment-ului, a reclamelor şi a publicităţii la
orice, refuzul înrădăcinării, mobilitatea existenţială,
excesul de glamour, toate plătesc, probabil, ca

subiecte de poveste, tribut timpului şi locului unde
trebuia să apară cartea. Recunoscute de autor după
1990, la alte ediţii, aceste precauţii au fost
confruntate atît cu americanizarea treptată a
societăţii româneşti de după căderea comunismului
(adică trecerea prin procesul criticat odinioară), cît
şi cu evoluţia societăţii americane din 1974 pînă în
prezent, mai ales cea legată de informatizarea
agresivă şi de hipertelevizarea întregii realităţi.
Relectura acestei cărţi capătă, astfel, noi
dimensiuni, care confruntă, la rîndul lor, ipostazele
diferite ale aceluiaşi autor, obligat să-şi reevalueze
opiniile de odinioară. „Toate aceste cuceriri ale
civilizaţiei americane”, nota Romulus Rusan în anul
2000, „pot fi astăzi găsite şi în ţara noastră, intrată
brusc – în ultimul deceniu – în fluxul informaţional
şi de comunicare de tip american, începînd cu
modul cum se face televiziune şi continuînd cu
modul cum se comunică, cum se informează, cum
se oferă distracţie şi, bineînţeles, cum se vorbeşte,
asistăm la o imitaţie, uneori caricaturală, dar adesea
serioasă, a modului de viaţă american. Ceea ce îmi
trezea – în carte – surîsul ironic (şi totodată
interesul de om venit dintr-o ţară în care libertăţile
erau suprimate) a devenit astăzi, şi la noi, o
obişnuinţă de fiecare zi, care tinde să transforme
fundamental mentalităţile individuale şi publice.
Cantitativ, cîştigul cultural est imens. Calitativ, este
dezastruos, pentru că poate induce oamenilor
sentimentul că «se cultivă», atunci cînd, de multe
ori, ei au de-a fac cu o pseudocultură vulgară.
Pentru arta văzută ca unicat, primejdia este mortală,
şi în acest sens vorbeam pe larg în carte despre
canalele educaţionale susţinute de stat, care ofereau
celor dornici să se instruiască o rezervă de bun gust
şi de fidelitate artistică. Sînt sigur că în America de
azi această posibilitate de instruire mai există, în
vreme cela noi este pe cale de dispariţie, din cauza
concurenţei acerbe din mass-media, lansată pe
criterii comerciale. Astfel, şuvoiul informaţional
care inundă azi, clipă de clipă, casele românilor
poate, în mod paradoxal, să diminueze
discernămîntul critic pe care ei îl aveau atît de treaz
în timpul dictaturii, cînd fluxul strict de informaţii
venit prin posturile de radio occidentale (şi
completat uneori vizual prin antene direcţionale
spre televiziunile vecine) îi obliga la un raţionament
mai profund şi mai personal”. Vasăzică, America a
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exportat un etos care, admirat cu precauţii
odinioară, se dovedeşte pernicios azi, cînd îl trăim
pe pielea noastră. America „de acasă de la noi” nu
mai e  „America de acasă de la ea” sau, dacă e,
trebuie asumată cu toate riscurile la vedere.

Al doilea aspect de remarcat la relectura cărţii
lui Romulus Rusan îl constituie reflecţia
neperisabilă despre călătorie, în sine. Dacă „o carte
de călătorie este raportul între sensibilitatea omului
care vine la un moment dat şi a oamenilor pe care îi
găseşte în acel moment”, atunci călătoria e, aşa cum
am mai spus-o deja, o veritabilă confruntare cu
diferenţa şi decalajul. Puterea de adaptare la mediu
creşte proporţional cu înstrăinarea, cu alte cuvinte,
cu cît trăieşti mai departe de mediul nativ, de
găoacea originară, cu cît te aventurezi mai departe
de casă, cu atît te înveţi din mers cu neprevăzutul şi-
l poţi administra. Probabil că acesta e chiar secretul
unei călătorii ca aceea din America ogarului
cenuşiu, unde miile de kilometri parcurşi aduceau
şocante schimbări de peisaj şi de mentalităţi.
Adesea, simpla instalare într-un nou hotel, oricît de
mizer ar fi, aduce sentimentul unei renaşteri şi al
unei apartenenţe inedite. „Chiar dacă instalarea într-
o cameră străină nu-i o plăcere, momentul imediat
următor răsplăteşte totul: e vorba de primii paşi pe
străzile unui nou oraş, acea mică renaştere –
indiferentă la oră, timp sau anotimp – în care simţi
că totul, fiecare lucru, îţi aparţine mai mult ţie decît
oraşului însuşi”. Iar această nouă apartenenţă pare,
paradoxal, familiară, căci e anticipată de filtre
culturale, de lecturi (cărţi, filme), şi de aceea ai
senzaţia că „ştii totul de cînd lumea”, că nimic nu te
mai poate surprinde, în noile locuri unde ai ajuns.
Iar finalul călătoriei, după tot cumulul de noutăţi,
lasă loc bilanţurilor, bogăţiei sau, dimpotrivă,
sărăciei în experienţă. Nu se ştie dacă e un sfîrşit
sau doar un nou început orice final de aventură.
Autorul a reflectat la asta pornind chiar de la
momentul staţionării printre bagaje, înainte de a se
reîmbarca pe vapor la New York, pentru întoarcerea
acasă: „Aici se închide cercul pe care s-au consumat
nopţile de vghe şi insomnie, zilele de efort şi
revelaţie ale periplului nostru american. Ne simţim
bogaţi şi săraci în acelaşi timp, pentru că tot ce am
văzut, învăţat, împlinit pare abia un început firav, o
revelaţie aţîţătoare. Descoperirea unei ţări depărtate
şi stranii cum e America nu poate fi decît acţiune cu

dublu sens: o demitizare şi în acelaşi timp o
reclădire. Toate clişeele cu care am ajuns aici s-au
risipit şi în locul lor s-au adunat certitudinile vieţii
de fiecare zi. Vor deveni cîndva, ele însele, clişee pe
măsură ce vor intra în zona de incertitudine dintre
amintire şi uitare? Viaţa din jur le va osifica, oare,
cînd amintirea îşi va uita ea însăşi că e amintire?
Numai aceste însemnări, recitite, vor putea da, în
timp, răspunsurile.”

Într-adevăr, doar o carte de călătorie poate da
seama de arheologia memoriei unui loc, capabil de
atîtea demitizări şi remitizări succesive, într-un
timp atît de scurt. Aventura americană a lui
Romulus Rusan a coincis cu aventura cărţii care a
consemnat-o. Scrisă, salvată, republicată, recitită,
ea nu şi-a pierdut deloc farmecul. În topul cărţilor
de gen de la noi, ea încă face faţă concurenţei, căci
proza de călătorie a explodat o dată cu deschiderea
tot mai largă a graniţelor şi a dorinţei românilor de
a călători. Inclusiv în America. 

Romulus Rusan, America ogarului cenuşiu, Junimea,
Iaşi, 2017.
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Gherasim Luca (născut Salman Locker,
1913-1994) se numără printre scriitorii
români de expresie franceză asemenea lui
Eugène Ionesco, E. M. Cioran, Panait
Istrati, Marthe Bibesco ş.a. Opera sa, ca şi
în cazul Cioran sau Panait Istrati a fost
scrisă parţial în limba română – mai ales
opera de tinereţe – parţial în limba
franceză, îndeosebi opera de maturitate.
Gherasim Luca a stabilit legături strînse cu
gruparea suprarealistă franceză dirijată de
André Breton pe care l-a cunoscut
personal, dar a avut şi colaborări fructuoase
cu contemporanii săi de orientare
suprarealistă şi avangardistă în genere,
între care Gellu Naum, Paul Păun, D.
(Dolfi) Trost, Virgil Teodorescu, Saşa
Pană, Jacques Hérold, Victor Brauner etc.

După emigrarea în Franţa, în 1950, Gherasim
Luca nu a mai revenit în ţara natală, România, dar
scrierile în limba română, ca şi activitatea literară
ce are drept jaloane principale revista Alge şi
Grupul suprarealist român de la Bucureşti au
marcat istoria literară a mişcării suprarealiste. 

Gherasim Luca este cofondator şi cel mai
activ membru, alături de Gellu Naum, al
Grupului suprarealist român. După o perioadă de
tatonare, gruparea se încheagă la începutul anului
1941. Alături de Gherasim Luca şi de Gellu
Naum vin Paul Păun, apoi D. (Dolfi) Trost şi, în
fine, Virgil Teodorescu. În plin război şi etichetaţi
ca „troţkişti”, membrii grupului au fost constrînşi
la o activitate cvasi-subversivă, fără a fi avut o
prezenţă notabilă în mediile intelectuale şi
artistice. Izolaţi astfel, ei trăiau, cum s-a spus,

„irumperea visului în diurn”, în manieră pur
suprarealistă. Altă dimensiune ce defineşte
activitatea grupului în timp de război este
experimentalismulul, realitatea „trăirii” fiind un
element specific suprarealismului românesc.
Identitatea grupului s-a manifestat în orientările
teoretice şi metodologice coincidente trecînd
peste orgoliile de autoritate apărute între cei doi
cofondatori, Luca şi Naum. Diferenţele se
manifestă făţiş odată cu apariţia (aproape)
simultană a două manifeste: Critica mizeriei/ La
critique de la misère şi Dialectique de la
dialectique. Primul manifest era semnat de Gellu
Naum, Paul Păun şi Virgil Teodorescu, iar cel de
al doilea de Gherasim Luca şi Dolfi Trost.
Catalogul expoziţiei L’Infra-Noir (Bucureşti,
septembrie-octombrie 1946) era întocmit de
Luca, Păun şi Trost în vreme ce un manifest
omolog era rodul colaborării tuturor celor cinci. 

Noul climat ideologic marxist-leninist
instaurat şi întreţinut de regimul comunist a
stînjenit şi mai mult activitatea grupului: în 1947
mişcarea suprarealistă este interzisă în România.
Cu începere din 1948, literatura română va fi
subjugată de realismul socialist iar scriitorii
neafiliaţi la regim, în frunte cu Tudor Arghezi şi
Lucian Blaga, sînt trecuţi la index. Gellu Naum a
rămas în România unde a fost redus mai mulţi ani
la tăcere, în timp ce Gherasim Luca a plecat în
Franţa, unde a continuat să scrie şi să publice în
manieră suprarealistă, mai mult ori mai puţin,
pînă către finele vieţii, curmată brusc prin actul
suicidar din martie 1994. Virgil Teodorescu şi-a
revizuit opţiunile, devenind un aliat al regimului
şi fiind ales chiar preşedinte al Uniunii
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Scriitorilor din România, între anii 1974-1978.
După 1960 a revenit discret la suprarealism.

Activitatea Grupului suprarealist român de la
Bucureşti este puţin cunoscută inclusiv pînă în
zielele noastre. În cartea sa despre Gherasim
Luca, publicată la Editura „Oxus”, în 2004, Petre
Răileanu se referă la acesta în capitolul Le
Groupe surréaliste roumain ou la „vie dans la
vie”. Autorul, cercetător perseverent al mişcării
suprarealiste din Franţa şi din România şi al
contactelor dintre cele două, se apleacă asupra
activităţii celor cinci în cadrul grupului de la
Bucureşti. Este menţionat scepticismul lui Gellu
Naum faţă de orice demers teoretic legat de
suprarealism şi opoziţia lui vizavi de folosirea
limbii franceze în articole şi în poezie, ceea ce
nu-l caracteriza pe Gherasim Luca. Nici Dolfi
Trost nu împărtăşea această opţiune negativă,
totuşi mai mult de ordin formal, a lui Gellu
Naum.

„În interiorul grupului suprarealist, ne
informează Petre Răileanu, Gellu Naum se
singularizează prin anumite «deviaţii»
capricioase care arată limitele adeziunii lui la un
proiect colectiv, cum ar fi refuzul constant al
discursului teoretic. Pentru Naum, cele cîteva
frînturi teoretice pe care le putem sesiza pe ici, pe
colo în scrierile sale nu reprezintă decît
«momente de slăbiciune ale gîndirii poetice»” (P.
Răileanu, op. cit., pp. 106-107).

Este perfect explicabil pentru un scriitor care
împărtăşea, între altele, credinţa în
„atotputernicia poeziei” şi „accepţia integrală al
tuturor tezelor suprarealiste cunoscute pînă la
începutul războiului”, aşa cum arăta şi Dolfi
Trost într-un manuscris despre Activitatea
grupului suprarealist de la Bucureşti (1940-
1950). Poetul proclamat ca figură tutelară de
către Gellu Naum este Gérard de Nerval, citat
temeinic de André Breton în primul Manifest al
suprarealismului din 1924 şi recunoscut implicit
drept precursor al curentului: 

„Cu şi mai multă îndreptăţire am fi putut să ne
atribuim cuvîntul SUPERNATURALISM,
întrebuinţat de Gérard de Nerval în dedicaţia la

Fiicele focului. Pare, într-adevăr, că Nerval
stăpînea de minune spiritul de care facem vorbire
[...]. Iată două fraze ale lui Nerval care mi se par,
în acest sens, foarte semnificative...” (André
Breton, Manifestes du surréalisme, „Gallimard,
1998, p. 35 ).

Gellu Naum, tînăr student în filosofie fiind, a
stabilit un prim contact cu Gherasim Luca şi cu
Paul Păun în 1934, cînd i-a solicitat să
colaboreze la o publicaţie de orientare comunistă
dirijată de el. Era în cauză revista Tînăra
generaţie, catalogată drept revistă săptămînală
antifascistă. La acest hebdomadar a colaborat şi
Virgil Teodorescu. Cei doi, Luca şi Păun,
împreună cu Jules Perahim, au declinat însă
invitaţia lui Naum. Relaţiile cu suprarealismul şi
cu grupul din jurul lui Breton, inclusiv cu acesta
personal (îndeosebi cazul lui Gherasim Luca) se
înfiripaseră din anii 1930. Un colaborator şi un
mijlocitor eficient a fost şi Victor Brauner care s-
a întors la Bucureşti în două rînduri după sejururi
pariziene: 

„În anii 1938-1940, pe care cei doi poeţi îi
petrec la Paris, Victor Brauner, care revenise şi el
în Franţa, a continuat să se ocupe de ei şi să-i
introducă în cercurile suprarealiste din jurul lui
Breton. Din cauza acestei «cumetrii» bazate pe o
reciprocitate afectivă cu adevărat reală, Brauner
s-a supărat cînd, în 1953, prima carte a lui Luca
publicată în Franţa, Héros-Limite [...], a apărut cu
trei desene de Jacques Hérold.” (P. Răileanu, op.
cit., p. 95). Era, în afara îndoielii, o supărare
iscată din invidie şi din frustrare, întrucît
Gherasim Luca nu mai apelase la talentul său
artistic...

Pictorul de origine română, simţind pericolul
înaintării Wehrmacht-ului înspre Franţa, pleacă
din Paris în mai 1940, ca şi alţi suprarealişti, între
care Breton însuşi. Gherasim Luca şi Gellu
Naum părăsesc şi ei un Paris ce cade sub
ocupaţie germană la 14 iunie 1940. Se întorc la
Bucureşti trecînd prin Veneţia, iar „ideea unui
suprarealism românesc le apare după Triest”, aşa
cum menţionează acelaşi Petre Răileanu citîndu-
l pe Rémy Laville, autor al unei cărţi despre
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Gellu Naum. (Laville, Gellu Naum. Poète rou-
main prisonnier du château des aveugles, Paris,
L’Harmattan, 1994). În România anul 1940 a fost
tulburat de evenimente cu consecinţe dureroase:
pierderea Basarabiei şi a Ardealului de nord.
Proiectul grupului suprarealist a fost pus pe
picioare într-o astfel de atmosferă întunecată,
plină de incertitudini. Gherasim Luca a făcut apel
la Paul Păun, fost colaborator la revista Alge, iar
acesta l-a invitat la rîndu-i pe Dolfi Trost. Gellu
Naum îl aduce în grupul în curs de constituire pe
fostul colaborator Virgil Teodorescu. O primă
cerinţă de admisie în grup se detaşa din gîndirea
teoretică a lui André Breton şi consta în
„puritatea ideologică cea care să reconfirme
tezele din manifestele” acestuia. (P. Răileanu,
ibid., p. 97). Aşadar Grupul suprarealist român de
la Bucureşti se situa, cel puţin la începuturi, în
siajul suprarealismului francez aşa cum decurgea
el din viziunea teoretică a lui André Breton. 

Pornind de la un manifest al lui Breton lansat,
în 1938, în Mexic (ţară unde trăia în exil Lev
Troţki, adversar politic al lui Stalin), şi preluat de
Gherasim Luca prin lansarea lui la Bucureşti,
acesta a fost calificat de activiştii de stînga drept
bretonian-troţkist. Activitatea grupului debuta
prin urmare aşa cum a şi continuat tot timpul
războiului – de o manieră dublu subversivă. Să
adăugăm că manifestul lui Breton, Ni de votre
Guerre ni de votre Paix, dădea în vileag, după
Tratatul de la München din 1938,
compromisurile făcute de ţările occidentale şi de
Internaţionala a II-a şi a III-a în faţa pretenţiilor
lui Adolf Hitler. În documentele Tratatului se
stipula acordul principalelor puteri occidentale
pentru ocuparea regiunii sudete şi dezmembrarea
Cehoslovaciei. După anexarea Austriei şi a
regiunii sudete (Sudetenland) calea spre cel de al
doilea război mondial era deschisă. Tratatul a fost
semnat de reprezentanţii Franţei, Marii Britanii,
Italiei şi, bineînţeles, ai Germaniei naziste.

Atitudinea şi actul comis de Gherasim Luca
nu au fost pe placul comuniştilor români.
Condiţia subversivă a fost aservitoare: grupul nu
a ieşit în public nici prin manifeste, nici prin

publicaţii, nici prin acţiuni literare. Absenţa din
climatul intelectual, cultural şi social-politic i-a
împins pe membrii grupului către închidere şi
interiorizare, către un fel de „manierism
suprarealist”, ceea ce contravenea spiritului
suprarealismului francez, prin excelenţă o
mişcare publică. Cei cinci membri îşi orientează
cercetările comune în direcţii teoretice şi
metodologice şi, de aceea, în cele ce au scris, un
anumit cuantum de idei, obsesii, motive este
evident. Totuşi în 1945 survine un conflict între
Gherasim Luca şi Gellu Naum, odată cu
publicarea celor două manifeste de care am
pomenit mai înainte. Grupul se divizează după
algoritmul constituirii: Gherasim Luca, Paul
Păun şi Virgil Teodorescu de o parte, Gellu Naum
şi Dolfi Trost de altă parte. Despărţirile dar şi
reunirile au continuat, cum menţionează Petre
Răileanu, pînă în 1947, cînd, la redactarea a două
texte colective, ei se reîntîlnesc. Unul dintre
texte, Le sable nocturne, a figurat în catalogul
expoziţiei Le Surréalisme en 1947, o primă şi
remarcabilă manifestare suprarealistă postbelică.
Acel catalog se deschidea cu un text expediat
„prietenilor noştri de la Bucureşti”, Devant le
rideau, semnat de André Breton însuşi. Acesta
vedea în respectiva manifestare o deschidere a
unor noi piste pentru suprarealismul postbelic.
Însă în perioada confuză politic dintre 1945 şi
1947, deşi nu a fost interzis nefiind înregistrat şi
deci neavînd personalitate juridică, grupul
suprarealist de la Bucureşti a fost înăbuşit de
cenzura instituită de regimul prosovietic. Au
urmat, în istoria literaturii române, cel puţin 10-
12 ani de tăvălug proletcultist. 

Dintre ceilalţi membrii ai grupului, Dolfi
Trost se regăseşte pe un plan mai apropiat de
Gherasim Luca în privinţa orientării teoretice
prin predilecţia pentru vis şi pentru pictural. D.
(Dolfi) Trost ar fi dorit o ancorare mai profundă
a visului în realitatea socială, reproşînd în acest
sens teoriilor lui Freud o închidere în domeniul
psihicului şi al patologicului. A conferi visului
statutul de realitate obiectivă, o idee ce se
regăseşte mai devreme în gîndirea lui Tristan
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Tzara, adică de „a da toată importanţa dorinţelor
considerate ca un fel de cifru al personalităţii
umane” (P. Răileanu, op. cit., p. 113) reprezintă
miza cea mai însemnată pusă în joc de grupul
suprarealist de la Bucureşti. D. Trost era interesat
de ceea el denumea funcţiune onirică, un proces
ce ar reabilita visul prin relevarea „valorilor lui
telepatice, premonitorii, revelatoare”. Recu-
noaştem aici o supralicitare a visului prin
extensia funcţiunilor lui în plan social,
caracteristică de altfel tuturor suprarealiştilor.
Aspiraţia de depăşire a planului pur poetic şi de
reformare în profunzime chiar a gîndirii practice
erau în aparentă concordanţă cu a doua definiţie,
filosofică, a suprarealismului, dată de André
Breton în Primul Manifest. 

Oricît de impetuoşi, de temerari şi de
entuziaşti au fost suprarealiştii, francezi sau de
altă naţionalitate, ideile formulate de ei, cu
pretenţii de postulate, strădaniile de „a schimba
lumea”/ „changer le monde” prin revoluţionarea
gîndirii şi-au dobîndit statutul de contribuţii
originale aplicabile însă aproape exclusiv pe
tărîmul creaţiei şi al valorilor teoretice, al
ideologiei literare. De fapt, estetica şi filosofia se
întîlneau ca la ele acasă în doctrina suprarealistă.

În Viziune într-un cristal D. (Dolfi) Trost se
referă la aranjamentul aleatoriu al ideilor, la
îndemîna hazardului, printr-un gest dadaist („cu
ajutorul unui cuţit”), ca în „un manual de
patologie erotică prin considerarea textului ce îmi
cădea sub ochi ca fiind o interpretare a frazei
citite mai înainte” (cf. P. Răileanu, op. cit., p.
114). El ajunge astfel la o oniromanţie ce
operează cu ajutorul hazardului în interpretarea
stărilor psihice, a datelor senzorialului camuflate
mai tot timpul în forme ce le fac dificil de
recunoscut. Trost propune finalmente o
criptestezie pe care o vrea vecină cu clarviziunea.
Acest termen are o dublă operabilitate în viziunea
teoretică a Grupului suprarealist român: de
clarviziune şi de închidere, de decriptare a viselor
prin raportare la senzaţii şi la imagini reale în
care acestea sînt disimulate. D. (Dolfi) Trost a
revenit asupra funcţiunii onirice în alt text,

Plăcerea de a pluti (Le plaisir de flotter), unde,
printre altele afirmă, nefiind departe de ideile lui
Freud, deşi dezavuat de membrii grupului, că
„Visul manifest este erotic prin el însuşi, fără
nicio altă interpretare” sau că „Visul este locul
unde se petrece o erotizare generală a materiei”.
Dorinţa care este, probabil, o refulare a energiilor
erotice, „trebuie să fie considerată ca o formă
abisală a realităţii”.

În sfîrşit, pentru a individualiza prin ceva
contribuţiile de gen suprarealist ale membrilor
grupului, menţiunile ce-l vizează pe Paul Păun
(născut Zaharia Herşcovici) trimit la textele ce
probează o manieră lejeră a practicării scriiturii
automate, ca, de altminteri şi în cazul lui Virgil
Teodorescu. Paul Păun a scris de predilecţie texte
în limba franceză, fiind totodată şi un talentat şi
laborios plastician, ilustrator şi pictor. A fost
marginalizat în anii de război din pricina originii
lui iudaice, dar a reapărut împreună cu grupul
imediat după aceea, în septembrie-octombrie
1946, fiind prezent în expoziţia L’Infra-Noir,
împreună cu Luca şi Trost. A fost ultima
colaborare rodnică între toţi cei cinci membri ai
grupului ţinînd cont că la catalogul expoziţiei au
contribuit şi Naum şi Teodorescu.
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În 2018, Editura Polirom a oferit cititorilor
posibilitatea de a cunoaşte dincolo de operă pe doi
dintre autorii ruşi care au marcat literatura
universală: este vorba despre volumele cuprinzînd
cîte o primă parte din corespondenţa lui
Dostoievski, respectiv a lui Cehov. Despre acest
din urmă demers va fi vorba în rîndurile ce
urmează. A.P. Cehov, O viaţă în scrisori.
Corespondenţă (1879-1890) a apărut datorită
muncii de traducător şi de editor a doamnei Sorina
Bălănescu. Din activitatea dumneaei în sfera
culturală rusă şi în critica de teatru, amintim ceea
ce ţine de receptarea lui A.P. Cehov pe teritoriu
românesc: în 1983, la Ed. Junimea din Iaşi,
publica studiul Dramaturgia cehoviană – simbol
şi teatralitate; în perioada 1986-1999 îngrijeşte
ediţia critică de Opere (vol. 1-5) a dramaturgului
şi prozatorului, iar în 2001-2002 volumele Stepa şi
alte povestiri şi Logodnica şi alte povestiri apărute
la Ed. Polirom. Traducerea în limba română a
corespondenţei unui autor de seama lui Cehov
reprezintă un act despre care pare greu de crezut
că nu a fost efectuat pînă acum. Cu atît mai mult
se impune importanţa acestei apariţii. E drept că
un număr de scrisori din vasta corespondenţă
cehoviană a fost inclus în volumul al XII-lea din
seria de Opere apărută în perioada 1954-1961 în
colecţia Cartea Rusă, în traducerea lui Nicolae
Gumă şi a Otiliei Cazimir, însă limitele acestei
variante sînt specifice perioadei şi colecţiei. 

Cuprinzînd aproximativ 10000 de scrisori
primite şi trimise dinspre/către membrii familiei,
prieteni şi cunoscuţi din cercurile literare şi
artistice, persoane oficiale ş.a., corespondenţa lui
A.P. Cehov ocupă nici mai mult nici mai puţin de
12 volume din cele 30 ale Operelor complete
publicate sub egida Academiei Ruse în perioada

1974-1983. Acest volum considerabil de
documente epistolare transmis posterităţii se
datorează, în primul rînd, rigorii cu care scriitorul
le-a păstrat. Cu toate acestea, numărul real al
scrisorilor a fost mai mare, însă nu toţi
corespondenţii au arătat aceeaşi grijă faţă de
conservarea lor sau au intervenit ulterior prin
retragerea scrisorilor din arhive, refuzînd a le face
publice. Este cazul epistolelor adresate de
publicistul A.S. Suvorin lui Cehov, pierdere
considerabilă avînd în vedere relaţia de prietenie
dintre cei doi. Ediţiile alcătuite de-a lungul
timpului au prezentat, la rîndul lor, urme ale
cenzurării din partea editorilor. Încă de la prima
apariţie (în 1912-1916 în şase volume), Maria
Pavlovna Cehova, sora autorului şi cea care merge
pe urmele destinatarilor pentru a recupera
scrisorile trimise de acesta, eludează pasajele pe
care le consideră vulgare fie doar prin limbaj, fie
prin aluzii de ordin intim, sexual, care ţin exclusiv
de latura umană a dramaturgului. Intervine apoi
cenzura sovietică, care sărbătorind centenarul lui
A.P. Cehov printr-o ediţie nouă de Opere,
urmăreşte păstrarea unei imagini curate a
autorului, neperturbate de detalii vulgarizatoare.
Abia ediţia în 30 de volume de mai tîrziu reumple
anumite goluri, însă chiar şi astăzi există scrisori
nedate publicităţii. În 1991, unul dintre criticii
avizaţi ai operei lui Cehov, Al.P. Ciudakov,
publică două scrisori din cele pe care editorii
corespondenţei de pînă la acel moment le-au dorit
ascunse, scrisori care ar completa imaginea
omului Cehov cu detalii de factură intimă. În
aceeaşi categorie s-ar înscrie şi cele aproximativ
500 de scrisori cunoscute doar de arhive. Prin
acest istoric al editării corespondenţei cehoviene,
Sorina Bălănescu ne oferă în Prefaţă o viziune

106106 CONVORBIRI  LITERARE

CORESPONDENŢACORESPONDENŢA
LUI A.P. CEHOV. PROVOCĂRILELUI A.P. CEHOV. PROVOCĂRILE
EDITĂRII. OMUL ŞI OPERA  SAEDITĂRII. OMUL ŞI OPERA  SA

Diana BLAGA



asupra influenţei pe care posteritatea o are asupra
imaginii unui scriitor. Vrînd să păstreze memoria
artistului intactă, cei responsabili au ales ce să facă
public ghidaţi de dorinţa de a nu „păta” această
imagine cu detalii de ordinul vieţii comune. 

Traducerea unei corespondenţe de
dimensiunile celei de faţă reprezintă o provocare
pentru cel responsabil. Fiind limitat de restricţii
editoriale, traducătorul trebuie să opereze o
selecţie riguroasă în materialul avut în vedere. Nu
doar abilităţile de traducere sînt necesare într-un
astfel de demers, ci şi spiritul critic, deşi doamna
Sorina Bălănescu îl numeşte, cu modestie, „opinia
subiectivă”. Iată cîteva dintre principiile care au
stat la baza editării acestui prim volum al
scrisorilor lui A.P. Cehov: reproducerea completă
a scrisorilor în care „introvertitul Cehov se
deschidea fără rezerve” (în această categorie sînt
incluse cele adresate omului de presă A.S.
Suvorin), precum şi a celor scrise şi expediate în
„perioada marilor creaţii”, întrucît „tăieturile ar
strica armonia şi coerenţa literară a epistolelor”.
Cum volumul urmăreşte surprinderea cît mai
completă a omului şi a scriitorului Cehov, „Am
dat egală atenţie textelor care luminează facerea
operei, în proză ori în dramaturgie, şi scrisorilor
care luminează faţete ale omului Cehov. Ne-a
interesat profesiunea de credinţă a scriitorului,
atunci cînd acesta îi sfătuieşte pe mai tinerii săi
corespondenţi (şi mai ales corespondente) la ce
trebuie să renunţe din textele ce i se propun spre
lectură. Prinde contur astfel un program estetic de
la care Cehov nu se abate în anii maturităţii
creatoare”. Scrisorile sînt prezentate cronologic,
cu mici excepţii, însă nu acesta este criteriul de
bază al expunerii. Editorul a optat pentru o
coerenţă tematică, marcată de împărţirea în
(pseudo)capitole. Criteriile acestei prezentări a
volumului sînt reprezentate de oameni importanţi
din viaţa şi din cariera scriitorului (Întîlnirea cu
Leikin, Grigorovici şi Cehov, Fratele Nikolai.
Publicul, Cehov-Ceaikovski etc.), de atmosfera
care însoţeşte crearea şi receptarea unor opere
(Drama Ivanov la Korş, Despre Stepa, Tendinţa în
artă şi libertatea artistului. Onomastica, Piesa
respinsă etc.), de evenimente din viaţa de zi cu zi,

precum îmbolnăviri sau călătoriile sale (Procesul
Rîkov şi boala lui Cehov, Din nou la Petersburg,
Boala şi moartea pictorului, La drum etc.). 

Acest prim volum surprinde viaţa lui A. P.
Cehov în perioada 1879-1890, mai exact în al
treilea deceniu de viaţă. 1879 este anul în care îşi
începe studiile de medicină la Moscova, pe care le
încheie în 1884. Va practica această profesie,
mărturisind nu o dată că „Medicina îmi este
nevastă cu acte, iar literatura – amantă.” (scrisoare
din 11 septembrie 1888, adresată lui A.S. Suvorin.
Aceeaşi idee o exprimă şi la 17 ianuarie 1887
către fratele său mai mare, Aleksandr Pavlovici).
Le practică pe ambele, concomitent, atît din
nevoia personală de a scrie şi de a cunoaşte, cît şi
din nevoile financiare cu care se confruntă
constant, preluînd responsabilitatea de  a-şi
întreţine familia după ce tatăl său, negustor, a dat
faliment şi au fost cu toţii obligaţi să se mute din
oraşul natal, Taganrog, la Moscova. Cu asemenea
sarcină pe umeri, constanţa cu care abordează
problema financiară în scrisorile adresate
editorilor, redacţiilor vorbeşte de la sine. La
sfîrşitul lui 1884, cu cîteva zile înainte de Crăciun,
îi scrie lui N.A. Leikin, redactorul-şef al revistei
„Oskolki” („Cioburi”) din Petersburg, în care
Cehov debutase în 1882: „Peterburgskaia gazeta
încă nu mi-a trimis ce mi se cuvenea, Razvlecenie
îmi datorează nişte mărunţişuri, de la Budilnik nu
pot scoate mai mult de o hîrtie de 10 ruble. Am
rămas cu buzele umflate... Speram să primesc
nişte bani din altă parte, dar am primit una peste
mînă... Nikolai [frate mai mare al lui Cehov,
pictor] este bolnav şi cîştigă puţin. Cît despre
Agathopod Ediniţîn... [pseudonim al fratelui
Aleksandr] Bine măcar că am datorii puţine şi n-
am luat bani în avans”.

După cum citam din prefaţa traducătorului, se
conturează din aceste scrisori şi un program
literar-artistic al lui A.P. Cehov prozatorul şi
dramaturgul. Putem extrage principii creatoare din
prezentările pe care le face propriilor bucăţi
literare scrise, în curs de creaţie sau planificate,
din sfaturile pe care le dă altor scriitori, printre
care şi fratelui său Aleksandr, din răspunsurile pe
care le are în faţa laudelor sau a criticilor.
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Dimensiunile scrierilor, forma pe care acestea o
îmbracă, subiectele pentru care autorul optează,
stilul, limba, originalitatea, rolul artistului şi al
scrierilor sale, tendinţa în artă, relaţia cu publicul
şi cu critica – sînt aspecte în legătură cu care
Cehov îşi exprimă credinţele în epistolele sale. La
10 mai 1886, îi răspundea fratelui său oferindu-i
sugestii pentru o povestire pe care acesta o avea în
lucru: „Oraşul viitorului este un subiect admirabil,
atît prin noutate, cît şi prin partea lui de interes.
[...] va fi o operă artistică numai în următoarele
condiţii: 1) absenţa vorbăriei cu caracter social-
politic-economic; 2) deplina obiectivitate; 3)
veridicitatea în descrierea personajelor şi a
obiectelor; 4) laconismul extrem; 5) îndrăzneala şi
originalitatea; fugi de şablon; 6) sinceritatea.”,
pentru ca trei ani mai tîrziu să îl sfătuiască în
privinţa unei piese de teatru pe care o scria: „pe
cine interesează să afle viaţa mea şi a ta, gîndurile
mele şi ale tale? Oamenilor să le dai oameni, iar
nu pe tine însuţi”. Tot în problema obiectivităţii
necesare în scris şi a conciziei pe care le-a susţinut
constant în practică, dar nu numai, în 1890 îi scria
lui A.S. Suvorin despre povestirea Hoţii, la care
lucra, susţinînd că „dacă adaug puţină
subiectivitate, imaginile se diluează, şi povestirea
nu ar mai fi compactă, aşa cum se cuvine să fie
toate povestirile scurte. Cînd scriu, eu mizez cu
totul pe cititor, presupunînd că el va adăuga şi
singur elementele subiective care lipsesc din
povestire”. Noutatea gîndirii artistice cehoviene
este greu de omis în fraze precum „Poţi să scrii
despre zaţul de cafea şi să-l uimeşti pe cititor
folosind o serie de trucuri.” sau într-un proiect de
roman (neterminat) care nu se dezice de esenţa
creaţiei sale: „Romanul l-am intitulat Povestiri din
viaţa prietenilor mei, şi îl scriu sub formă de
povestiri închegate, strîns legate între ele prin
unitatea intrigii, a ideii şi a personajelor. Fiecare
dintre povestiri are titlul ei. Să nu credeţi
[scrisoarea îi este adresată lui Suvorin] că romanul
va fi cusut din petice. Nu, va fi un adevărat roman,
cu un corp comun, unde fiecare personaj va fi
organic necesar”.

Detalii din viaţa de zi cu zi a lui Cehov ne
descoperă relaţiile cu membrii familiei, cum se

raportează acesta la societatea contemporană, cum
îşi organizează munca, ce pasiuni are. În scrisorile
către acelaşi frate Aleksandr, sînt cuprinse nu doar
sfaturi despre cum să îşi organizeze scrisul, ci şi
îndemnuri pentru o viaţă trăită cu raţiune şi
luciditate, adevărate lecţii de morală, deşi acesta
este mai mare decît Anton cu cinci ani. O relaţie
de profund ataşament se întrevede faţă de sora mai
mică, Maria Pavlovna (Maşa), cea care după
moartea fratelui va edita prima ediţie a
corespondenţei. „Sînt nefericit. Am musafiri în
fiecare zi” îi scrie lui N. A. Leikin la 17 noiembrie
1884, de la Moscova, un motiv de indispoziţie
care revine de-a lungul anilor, întrucît nu îi
permite să lucreze în linişte. Printre pasiunile lui
Cehov se numără pescuitul, scriitorul făcîndu-şi
periodic timp pentru sesiuni de pescuit pe rîurile
ruseşti. În iarna lui 1889, visează la aceste
escapade din Moscova: „Capul meu e plin de
gînduri despre vară şi vilegiatură. [...] Să stau
culcat în fîn şi să prind un biban cu undiţa îmi fac
mai multă plăcere decît cronicile şi galeria care
aplaudă. După cît se pare, sînt un monstru şi un
plebeu”. Desigur, o plăcere vede şi în scrierea de
epistole, o plăcere transformată şi în nevoie vitală,
fapt evident şi prin volumul considerabil al
corespondenţei sale. Chiar şi în drumul său în
condiţii extreme prin Siberia, spre Insula Sahalin
(călătorie din care a rezultat cunoscutul volum de
însemnări), Cehov scrie constant celor de acasă.

A.P. Cehov, O viaţă în scrisori. Corespondenţă
(1879-1890) este o carte a cărei apariţie era mai
mult decît necesară (chiar salutară) atît pentru
specialişti, cît şi pentru publicul larg, pasionat de
universul literaturii ruse. O literatură despre care
traducătorul şi editorul acestui prim volum din
epistolele lui Cehov, doamna Sorina Bălănescu,
spunea într-un interviu că este „una copleşitoare”.
Aflate la limita dintre literatură şi document,
scrisorile acestea vin în nuanţarea şi în
completarea imaginii unui scriitor despre care, ca
despre majoritatea marilor autori, se credea că se
ştie totul, dar care, în esenţa lor, nu încetează să
surprindă.
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Istoria romanului ciclic din literatura română se
îmbogăţeşte cu Palimpseste regăsite, trilogia lui
Grigore Ilisei, alcătuită din: Pasaj de raţe sălbatice
(1996), Între linii (2005) şi Dincolo şi dincoace de
linii (2018). Anul trecut, autorul a revizuit primele
două cărţi şi, împreună cu a treia, s-au tipărit, într-o
ediţie elegantă, în Colecţia „Epica”, la Editura
Junimea din Iaşi. Palimpseste regăsite, înclin să
cred, este opera de vîrf a prozei lui Grigore Ilisei,
încununîndu-i talentul de povestitor, cu o vocaţie
picturală a nuanţelor contrapunctice, impresioniste,
care, desigur, se pliază pe tehnica palimpsestului
exersată asupra destinului unui pictor singular,
Camil Dunea, umbra ficţională, recunoscută, a
basarabeanului Călin Alupi (1906-1988), memoriei
căruia îi şi închină cele trei cărţi. Altminteri,
picturalitatea imaginarului artistic al lui Grigore
Ilisei nu se putea să nu se încerce în critica plastică,
fiind exeget al unor personalităţi ca Iulia Hălăucescu
şi, desigur, a lui Călin Alupi, despre care scria în
revista „Cronica” din februarie 1985: „Artistul este
unul din aceia care nu se mai satură umblînd prin
natură. El găseşte tot timpul prilejuri de încîntare în
cele ce îl înconjoară. Pentru a-şi putea transcrie
bogăţia trăirilor, emoţiilor sale, Călin Alupi apelează
la o tehnică mai potrivită transpunerii spontane şi
anume pastelul. Culorile de creion au căldură, iar
nuanţele ce se pot scoate sînt de-a dreptul luxuriante.
Dacă scheletul construcţiilor este simplu, în schimb
cromatica pastelată se dovedeşte rodul unei elaborări
migăloase” (Un poet al pastelului). Astfel de
descrieri profesioniste ale operei lui Călin
Alupi/Camil Dunea se întîlnesc în roman, mai ales în
cartea a treia, sinteza finală, palimpsestică, a
întregului ciclu. Spaţialitatea, plastică prin excelenţă,
e şi cea mai potrivită pentru ridicarea unui detaliu la
rangul de simbol al unei situaţii existenţiale,
înglobînd, altfel spus, deopotrivă, şi o dimensiune

temporală, asigurînd fiorul dramatic al întregului
cronotopic pe care Grigore Ilisei îşi construieşte
edificiul romanesc. Acest detaliu este depistat într-o
întîmplare din viaţa lui Călin Alupi, basarabeanul
rostogolit brutal în ceea ce Mircea Eliade a numit
„teroarea istoriei”. Îl dezvăluie chiar în cuvîntul
introductiv la primul volum al trilogiei de la Junimea
(Pasaj de raţe sălbatice), început încă din 1987, cînd
încă mai trăia pictorul, dar finalizat după 1989:
„Călin Alupi, cu firea lui curată de ape de la izvoare,
resimţea într-un chip particular sortirea aceasta
maşteră a seminţiei sale. Mama şi sora erau ostateci
în Basarabia recucerită de Armata Roşie. A mers
atunci într-un sat de pe malul drept al Prutului, de pe
malul românesc, să împartă oamenilor, loviţi de
cumplita secetă a anilor 1945-1946, ajutoarele
trimise de americani. Acolo, ca într-un somnambulic
umblet, a pornit spre Prut şi, sfidîndu-i pe grănicerii
sovietici, a trecut Prutul înot şi a luat cu el pe celălalt
mal o creangă de salcie ca pe un talisman din casa
părintească. Din miradoare s-a tras asupra-i, dar din
fericire n-a fost nimerit şi s-a întors teafăr pe malul
românesc, ocrotit fiind de Dumnezeu. Povestind
acest episod cutremurător, Călin Alupi cobora în
timp şi reîntrupa starea lui de atunci, una de
iluminare cerească. O mărturiseau nu numai
lacrimile ce împăinjeneau albăstrimea ochilor, ci mai
ales transfigurarea răscolitoare a întregii sale făpturi”
(Cîteva lămuriri privind geneza cărţii şi cea de a
doua ediţie, p. 8).

Creanga de salcie devine laitmotivul
palimpsestic al celor trei romane, suprapus, în
primul, observă Dan Mănucă, peste imaginea
dinamică a zborului raţelor sălbatice, palimpsestul
asociindu-se cu tehnica muzicală a contrapunctului,
în zona corespondenţelor simboliste, ceea ce
plasează scriitura lui Grigore Ilisei, simultan, între
naratologia tradiţională şi cea modernă: „Dar sensul
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real al titlului este decriptat în capitolul al
optsprezecelea. Aici, Dunea întreprinde o experienţă
primejdioasă: trece Prutul şi aduce de pe malul stîng
o ramură de salcie, scăpînd de gloanţele grănicerilor
sovietici. În acest răstimp, pe cer, un stol de raţe
sălbatice zboară în căutarea locului de iernat. Cele
două componente ale tabloului se înlănţuie şi se
întretaie după o tehnică a contrapunctului, pentru a
determina simbolistica din titlu. Camil Dunea este şi
el o pasăre izolată, care, simţind pericolul de moarte
al înstrăinării, caută cu disperare ascunsă regăsirea
stolului. Stolul are de înfruntat iarna, iar Dunea are
de înfruntat vitregia vremurilor de după 1945, pe
care o prevestesc ultimele capitole”1.

Perspectiva deja deschidea ansamblul celorlalte
două cărţi: Între linii, care parcurge „vitregia”
bolşevizării României de după 1945, şi consecinţele
prelungite după 1989, în Dincoace şi dincolo de linii,
focalizarea palimpsestică vizînd destinul fiicei
pictorului Camil Dunea, artista plastică Antonia
Dunea, care trăieşte drama autoexilului exterior, la
Paris („fuga în Egipet”, cu abandonul părinţilor, cu
sinuciderea soţului ei, Caius, care, „strivit de
greutăţi”, nu mai putuse suporta, „imposibilitatea de
a reuşi în artă, deşi avea un talent robust”, p. 13, 18),
după cum tatăl o trăise pe cea a exilului interior, la
cote sufocante, izgonit din Basarabia bolşevică într-
o Românie de asemenea bolşevizată, ambele aflate
sub „teroarea istoriei”. Momentul evocat de Dan
Mănucă revine, laitmotivic, în primele pagini din
acest al treilea roman: „Atunci îl zăriseră grănicerii
şi începuseră să tragă asupra-i. În înalturi, deasupra
Prutului, băgă de seamă, ridicînd privirile în acele
nesfîrşite clipe, zbura un pasaj de raţe sălbatice.
Plutea slobod dinspre o frontieră către alta.
Zburătoarele vîsleau libere, în vreme ce ei, oamenii,
erau prinşi în păinjenişul reţelelor de sîrmă
ghimpată” (Dincoace şi dincolo de linii, p. 20). 

Fire mai puternică, Antonia îşi va impune talentul
la Paris. Întoarsă, vremelnic, în Ţară, după 1989,
împlineşte testamentul spiritual şi material al tatălui,
ducînd, de astă dată, o creangă de salcie, de pe malul
drept al Prutului, la Hărmăneştii Basarabiei, din
ţinutul Hotinului, spre a fi sădită pe mormîntul
bunicii Anghelina, din satul natal al lui Camil Dunea.
În prefaţa la volumul Dincolo şi dincoace de linii,
Mihaela Grădinaru surprinde cu fineţe tehnica
narativă, pictografică, a palimpsestului, foarte
apropiată de aceea cinematografică: „o stratificare cu

multiple structuri de adîncime, iar culorile cu care
autorul zugrăveşte pagină cu pagină nu sînt doar
luminoase, translucide, conturînd personaje
memorabile, personaje-arhetip, (cel mai puternic,
desigur, fiind obrazul mamei), ci alunecă adesea
înspre măşti cenuşii sau negre de-a binelea,
înşurubate pe chipuri-amorfe (medici, pictori,
directori, politruci) puse pe gîlceavă şi răfuială, pe
căpătuială şi răzbunare” (Un gînd de cititor
împătimit, p. 10). 

Autorul ne introduce în labirinturile suprapuse,
tipice universului concentraţionar de gulag, despre
care vorbeşte, cu acuitate, criticul şi poetul
basarabean Andrei Ţurcanu, într-o carte de
convorbiri iniţiată de Nina Corcinschi, (vezi
capitolul Rătăcitori prin labirinturi suprapuse). Nu e
labirintul clasic al lui Dedal, ci „un pattern suprapus
peste alte nenumărate labirinturi”, „făcut din reguli
şi din piese de oţel” (Liviu Damian), unul perfect,
conceput de „mecanicul ceasornicar al puterii
sovietice”, Iankel Movşevici Sverdlov2. Sugestia
perfecţiunii de oţel, la Grigore Ilisei, este coagulată
în simbolismul liniei, concept prezent în sintagma
linia ideologică a partidului. Nu întîmplător două
dintre cărţile ciclului au în titlu cuvîntul linii. În ce
priveşte primul titlu, Pasaj de raţe sălbatice, acesta
sub-liniază zborul deviant al fiinţelor „sălbatice”,
care refuză închiderea/ cuminţenia pe linii. Asta şi
face, într-un moment de profundă suferinţă/ revoltă/
sălbăticie, Camil Dunea, „agresînd” linia bolşevică,
de sîrmă ghimpată, de pe Prut, refuzînd, în acelaşi
timp, linia dreaptă a partidului, aceea de pe malul
drept a „rîului blestemat”, a labirintului palimpsestic
suprapus peste Labirintul cel mare. A te afla între
linii înseamnă a te expune primejdiei de moarte, dar
şi singura posibilă salvare. „Zburînd” înspre
marginea Parisului, Antonia accede la libertatea care
nu poate uita ce-a lăsat în urmă. Cu atît mai
dramatică este existenţa lui Camil Dunea, care
rezistă prin pictura sa, adică prin cultură, în sensul
dat cuvîntului de către Mircea Eliade, iar nu de către
„disidenţii autocronici”, cum i-a numit Paul Goma.

Problema e că labirinturile suprapuse nu s-au
spulberat în cele patru vînturi după prăbuşirea
„cortinei de fier”, a comunismului. Altfel spus, nu s-
au neantizat liniile, nici cea de pe Prut, nici cea
dintre România şi Occident. Aceasta este şi substanţa
romanului Dincoace şi dincolo de linii. Antonia o
trăieşte cu asupra de măsură în călătoria peste Prut,
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dar şi prin Ţară. Acum putem face distincţie între a
trăi şi a exista, în sensul dat cuvintelor de către
filosoful ieşean Ştefan Afloroaei3. A trăi înseamnă  a
urma „disciplinat” o linie ideologică (neomarxista
„corectitudine politică”, de pildă, înlocuitoarea
internaţionalismului proletar) sau pe cea strict
instinctuală a naturii, pe cînd a exista ne plasează, ca
oameni, în libertatea fiinţială. Fireşte, înainte de a
exista, omul trebuie să trăiască. Drama e că românii
au fost condamnaţi să trăiască, fără a exista, nu
numai în anii comunismului, dar şi după 1989. De
aici exodul masiv de populaţie în postcomunism, ca
şi cum ţara ar fi fost împinsă într-o catastrofă şi mai
mare decît cea din labirintul sovietic. E ceea ce
constată Antonia în noul labirint românesc, însoţită
mai peste tot de vărul Tonel, insolit Vergilius, care o
însoţeşte şi o iniţiază în infernul caricatural (p. 13) al
capitalismului sălbatic din cele două Românii.

Revenind la scriitura lui Grigore Ilisei,
catalogată, deopotrivă, ca fiind modernă şi clasică
(nelipsind poezia povestirii de tradiţie sadoveniană),
se cuvin, în final, alte cîteva observaţii. În primul
rînd, transparenţa viziunii, clasică, prin excelenţă,
care se depărtează de experimentele moderniste şi
postmoderniste. Aceasta nu mi se pare deloc o
carenţă a stilului, ci un merit aflat pe cale de
dispariţie, căci obscuritatea cultivată de moderni
vine adesea din a nu avea ce spune (Eminescu,
Criticilor mei). Alternant, Grigore Ilisei ştie şi cum
să spună, revitalizînd scriitura calofilă, fără a face
exces de procedeu. Să reproduc doar pasajul care
deschide capitolul I din Dincoace şi dincolo de linii:
„Seara coborîse pe nesimţite, aşternînd o pînză
subţire, cu irizări de sidef, scînteind ciudat nu
dinspre asfinţit, unde soarele luneca leneş în culcuş,
ci de la miazăzi. Acolo se vălurea dintr-un capăt în
altul al orizontului o ţesătură nemaivăzută, nici aurie,
nici galbenă. Pînzetul cel urieşesc avea o strălucire
de platină topită. În spatele transparentei cortine se
percepea, fără a fi clar văzută, o dănţuire jucăuşă de
flăcări nu prea mari, ce urcau dintr-o bănuită vatră de
jăratec” (p. 11). Pe de altă parte, autorul
maximizează, înnoitor, simbolismul liniilor, încît
tehnica palimpsestului se pliază pe viziunea unui
univers stratificat, a ceea ce am numit, în cazul de
faţă, labirinturi suprapuse, care converg către o lume
structurată în niveluri de Realitate, descrise nu
numai de savanţii celei de a doua revoluţii cuantice,
de la Werner Heisenberg la Geoffrey Chew, dar şi de

cei cu deschideri către filosofie şi artă, precum
Ştefan Lupaşcu şi Basarab Nicolescu. Liniile lui
Grigore Ilisei duc, în mod surprinzător, către o
imagine transdisciplinară a lumii, plasîndu-l pe
autor într-o nouă paradigmă artistică, pe care o
numim transmodernă, capabilă să reconcilieze
tradiţia şi modernitatea, arta cu ştiinţa, religia cu
ştiinţa şi arta, naţionalul cu universalul. Nu
întîmplător prozatorul s-a oprit asupra unui artist
emblematic precum Călin Alupi, alias Camil Dunea.
Dar ceea ce este şi mai grăitor vine de acolo că
Grigore Ilisei se foloseşte de trei „concepte”
transdisciplinare, toate provenite nu din substantive,
adjective sau verbe şi adverbe, ci dinspre universul
prepoziţiilor şi al locuţiunilor prepoziţionale (pe
urme nicasiene?): între, dincolo de, dincoace de.
Liniile dure, ideologice, sînt „materii-energii”
fizice/macrofizice şi biologice aflate în stare de
actualizare versus de potenţializare maximă, pe
cînd, în starea T, cuantică (a terţului inclus), a
psihicului, antitezele sînt în semiactualizare şi în
semipotenţializare (v. dinamia antitezelor împăcate
eminesciene). Numai între linii sau dincolo şi
dincoace de ele este posibilă existenţa (Ştefan
Afloroaei), recte psihismul, esteticul, eticul,
religiosul. Liniile dure, fundamentaliste, sînt
strivitoare. În cele trei cărţi ale ciclului Palimpseste
regăsite (titlu parcă rezonant cu regăsirea proustiană
a timpului pierdut), prozatorul va repeta obsedant,
nuanţator, cele trei cuvinte-cheie: între, dincolo şi
dincoace de linii. 

Meritul lui Grigore Ilisei e că o face cu discreţie
şi echilibru, spre a nu aluneca în tezism. Acesta este
simbolismul crengii de salcie, creanga de aur a lui
Camil Dunea, care, tulburător, şi-a găsit odihna în
eternitate lîngă… Ion Creangă!

Note:
1. Dan Mănucă, Şarpele din ciutură, cronică

preluată de Grigore Ilisei din „Convorbiri literare”
(1996), ca postfaţă la ediţia a doua a romanului, p. 209-
2012. 

2. Andrei Ţurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi.
Cartea din mîna lui Hamlet, Chişinău. Editura Cartier,
2017.

3. Cf. Ştefan Afloroaei, Fabula existenţială. Cu
privire la distanţa dintre a trăi şi a exista şi alte eseuri,
Iaşi, Editura Polirom, 2018.
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Al treilea volum al Jurnalului lui Gheorghe
Grigurcu, publicat la editura  Eikon ca şi primele două
consistente volume, îmi întăreşte convingerea că la
distinsul critic şi poet jurnalul pune sub semnul
întrebării însăşi condiţia genului. Să ne amintim că
pentru un  Maurice Blanchot jurnalul „este supus [...]
unei condiţii aparent uşoare, dar de temut: trebuie să
respecte calendarul”. Autorul insistă de altfel în
Cartea care va să vie asupra acestui aspect:
respectarea calendarului este în ultimă instanţă
„pactul” pe care îl semnează şi-l respectă jurnalul, căci
calendarul „este demonul său, inspiratorul,
compozitorul, provocatorul şi paznicul”. „Diaristul”
însuşi, după eseistul menţionat, trebuie să fie conştient
de faptul că „gîndurile cele mai îndepărtate, sînt
menţinute în cercul vieţii cotidiene şi nu trebuie să-i
nedreptăţească adevărul”. Într-un interviu acordat lui
Nicolae Coande, Gheorghe Grigurcu făcea o afirmaţie
ce se cuvine reţinută. Criticul afirma că pentru el
existenţa nu poate avea semnificaţie în afara scrisului.
Aceasta presupune asumarea de către autor a unei
anumite condiţii, anonimă, caracteristică Orientului,
căruia nu-i este definitorie exacerbarea eului. Cu
menţiunea că autorul îşi înţelege anonimatul ca „pe un
soi de asceză”, ce ţine de ipostaza spiritului „eliberat
de servituţile materiei, care se degustă pe sine cu
seninătate, într-o zonă în care personalitatea şi
impersonalitatea nu se mai înfruntă, ci se amestecă
misterios”.

Jurnalul lui Gheorghe Grigurcu vizează într-adevăr
contrastul dintre personalitate şi impersonalitate sub
semnul unei existenţe ce trece în scris şi se legitimează
în orizontul acestuia. Un fragment din Jurnal III
întăreşte această idee: „Timpul tău devine cu de la sine
putere timpul scrisului. Minutele, orele, zilele dau
naştere paginilor existenţialului tău textualizat,
uzurpînd ceasornicul organic al fiinţei. Uzurpînd
fiinţa”.

În această situaţie, pentru Gheorghe Grigurcu
realitatea contează din perspectiva unui autor al cărui

timp coincide cu timpul scrisului. Acea uzurpare a
fiinţei despre care se vorbeşte înseamnă în egală
măsură eliberarea existenţei de sub zodia
contingentului şi redimensionarea acesteia.

Dacă, totuşi (şi nu poate fi altfel) acordă o oarecare
atenţie realităţii, Gheorghe Grigurcu o face pentru a o
textualiza, pentru a o trece în limbaj şi în text, printr-o
caligrafie imposibil de imitat, în care reperele
contează deja sub semnul imaginarului. Autorul are
vizibila plăcere de a transcrie în jurnalul său informaţii
dintre cele mai şocante, convins, mai mult sau mai
puţin mărturisit, că prin scris le deposedează de tot
ceea ce au ele senzaţional şi, mai ales, de tot ceea ce
ţine de circumstanţă: „Cel mai bătrîn cal, pe nume Old
Billy, a trăit 62 de ani”. Sau: „Stigmatul mass-media:
un raport UNESCO arată că la fiecare cinci zile
undeva în lume e ucis un jurnalist”. Ori: „Crapul  este
considerat fiinţa cu cele mai multe oase de pe Pămînt.
Acesta are 4386 de oase (omul are aproximativ 206 de
oase). Exemplele pot continua: „Conform situaţiei
prezentate în cadrul Forumului Economic Mondial,
România se află în învăţămînt pe locul 121 din 138.
Aşadar, aproape ultimii în lume (de unde se vede că nu
se poate face primăvară doar cu nişte olimpici). La
sănătate ne aflăm pe locul 68”. Etc.

Aproape întotdeauna realitatea este „răsfrîntă” în
conştiinţa autorului, care îşi îngăduie s-o corecteze,
rezultînd pagini de elevată proză: „Trecînd ieri pe
stradă, la cîţiva paşi înaintea mea au început să cadă,
în dreptul unei clădiri vechi cu etaj, pietre şi bucăţi de
tencuială. Cîţiva romi aflaţi chiar acolo au fugit
înspăimîntaţi. Am trecut repede pe trotuarul celălalt,
ridicînd ochii să văd despre ce e vorba. Dar peretele
casei era intact. Nici pe trotuar nu se vedea nimic
neobişnuit. Şi atunci?”.

Timpul care contează cu adevărat pentru Gheorghe
Grigurcu nu este doar timpul scrisului, ci şi timpul
subiectiv, al lecturii, opus timpului „profan” al
evenimentelor din realitatea imediată. Paginile citite
de critic se cuvin transcrise/inserate în acest jurnal
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unitar, atunci cînd acestea devin ele însele repere
pentru traiectoria interioară a autorului. Rezultă de aici
opţiuni emblematice ale unui scriitor a cărui
singurătate esenţială(despre care s-a scris de altfel) îşi
are originea în scrutarea propriului interior: „Scriitorul
trebuie să fie preocupat doar de impresia sau de ideea
pe care vrea s-o traducă. Ochii spiritului sînt întorşi
înăuntru, trebuie să te strădui să redai cu cea mai mare
fidelitate modelul interior. O singură trăsătură
adăugată în plus (pentru a străluci sau a nu străluci
prea mult, pentru a ascunde de o vană dorinţă sau de
copilărească dorinţă de a rămîne «clasic») e de ajuns
pentru a compromite succesul experienţei şi
descoperirea unei legi. Niciodată nu poţi spune că te-
ai supus îndeajuns şi cu toate forţele realului, pentru a
izbuti să faci să treacă impresia cea mai simplă în
aparenţă, din lumea invizibilului în cea atît de diferită
a concretului, în care inefabilul se rezolvă prin forme
clare”. Amplul citat din Proust contează ca argument
pentru „poetica” lui  Gheorghe Grigurcu, pentru care
metafora ochiului interior este de-a dreptul
referenţială: „Îmbătrînesc pînă şi imaginile realului pe
care le revedem după un timp, deoarece ochiul interior
, nedispunînd de ochelari prevăzuţi cu dioptrii, depune
asupra lor o voalare a duratei ce ne îndepărtează de ele
inclusiv în plan moral”. Singurătatea devine o temă
majoră (în contextul complexităţii tematice a
volumului), asociată celei a comunicării cu lumea. „A
fi realmente singur, scrie Gheorghe Grigurcu, nu
înseamnă, Doamne, a nu comunica, ci doar a nu te
subordona”. Aşa cum o înţelege Gheorghe Grigurcu,
în ipostaza ei de insubordonare faţă de real în primul
rînd, singurătatea asigură dialogul de pe picior de
egalitate cu întreaga realitate, fără de complexe şi fără
de concesii din partea unui scriitor conştient că nu
trebuie să celebreze realul, ci să-i dea replici, să-l
transcrie, trădîndu-l inevitabil, cîtă vreme, prin scris, îl
deplasează in universul ficţiunii.

Acest dialog subtil cu lumea este dublat în jurnal
de prezenţa unui autentic interlocutor, un A.E., posibil
alter ego, oglindă pînă la un punct, ca „memorie sui
generis, spontană în mirajul său, aidoma unei ficţiuni”.
Este, într-adevăr, acea oglindă care îi certifică lui
Gheorghe Grigurcu „dreptul de-a ne recunoaşte fiinţa
într-o îngemănare de-o clipă care durează”.

Spre deosebire de volumele anterioare, Jurnal III
ocoleşte cu mare grijă consemnarea unor întîmplări
din viaţa literară sau din cotidian, autorul renunţînd la
plăcerea de a contura, din cîteva linii sigure, portrete
ale unor confraţi. În schimb, apar în cîteva locuri

tocmai ipostaze ale acelui posibil pact cu calendarul
despre care vorbea Maurice Blanchot. Criticul reţine
data de 15 aprilie 2016, ultima zi „în care prefixul
vîrstei tale este 7”. Data contează în alt plan, ca trecere
la un alt prefix, între şapte şi opt plasîndu-se un fel de
„gol”, cu un „gust straniu, fără gînduri”. Dacă apelez
la cunoscutul dicţionar de simboluri o fac tocmai în
ideea că Jurnal III se legitimează(şi) ca operă de
ficţiune şi tensiune ideatică, ce stimulează indiscutabil
tentaţia interpretativă. Se consideră că „şapte
corespunde celor şapte zile ale săptămînii, celor şapte
planete, celor şapte temple ale desăvîrşirii, celor şapte
sfere sau trepte cereşti...”. Şapte ar fi aşadar cifra ce
desemnează realitatea şi tot ceea ce este cunoscut, în
schimb, opt, după cum afirmă Ştefan Borbély într-un
eseu din volumul Simetrii şi discrepanţe, susţine ideea
conform căreia perfecţiunea e asociată cifrei 8: „Acolo
începe «noaptea» pentru muritori şi un alt fel
de«lumină» (siderală, supracerească, ideală, divină)
pentru percepţia căreia avem nevoie de alte simţuri
decît cele de care în mod obişnuit dispunem”. În
general, datele pe care le consemnează Gheorghe
Grigurcu trimit spre paradigmatic, spre idee în ultimă
instanţă. 19 noiembrie este prilej pentru autor de a
privi detaşat cotidianul şi de a demitiza o artificială
sărbătoare. „A.E. Care vasăzică avem din acest an o zi
a bărbatului. Nu cumva are iz de pederastie. Eu unul
aşa o reţin”. Autorul consemnează ziua de Crăciun a
anului 2015 reţinîndu-i „seninătatea” şi, implicit, o
transparenţă sub semnul căreia „lucrurile se
descifrează, se ordonează într-un anume fel, inima se
înfioară discret de un necunoscut încă promiţător”.
Încă un motiv pentru ca autorul să nu consemneze în
jurnalul său datele realităţii efemere, cîtă vreme
acestea nu sînt decît ecoul unei profunzimi care le
ordonează cu severitate.

Pentru Gheorghe Grigurcu jurnalul este în primul
rînd un act creator, gestul prin care scrisul îmbogăţeşte
lumea cu forme. A scrie nu este sinonim la autorul
Jurnalului III cu ideea de a transcrie şi de a consemna
evenimente semnificative pentru alţii. Scrisul vizează
în primul rînd necunoscutul, echivalînd cu aducerea la
zi, la lumina zilei („jour”) a unor intuiţii, spre bucuria
cunoaşterii: „a scrie despre ceea ce de fapt nu ştii: a
afla despre un lucru abia după ce ai scris despre un
lucru. Cunoaşterea care ia naştere spontan din nexusul
scriptic, inclusiv pentru autor”.

Jurnal III se cuvine aşezat alături de volumele de
critică şi de poezie ale autorului, sub semnul operei lui
Gheorghe Grigurcu.
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Criticul și istoricul literar Petre Isachi rezumă
esenţa celor cinci romane ale scriitorului băcăuan,
sexagenarul Adrian Lungu, cel ce ne-a oferit de
curînd cartea Omul din ferestre (Editura Timpul,
Iași, 2018, 333 p.): „A trăi înseamnă, în viziunea
romancierului, să te desparţi de cel care ai fost, ca
să te cufunzi în ceea ce ai să fii: un permanent
străin”. Ceea ce ne duce cu gîndul la eroul lui
Albert Camus, Mersault, cel ce realizează cît de
străin este însuși universul faţă de om și umanitate. 

O astfel de aventură-călătorie identitară și
existenţială prin labirintice ferestre spaţio-
temporale întrupează protagonistul amintitului
volum, profesorul Tudor Florea. Iată ce declara
autorul, anul acesta, prin august, cotidianului
băcăuan „Deșteptarea” despre relativ recenta sa
îndeletnicire, scrisul, de fapt o veritabilă ars
narrativa:  „De fiecare dată romanele s-au născut
în mintea mea și au ieșit firesc la suprafaţă întrucît
scriu în timpul liber de plăcere, fără «speranţă și
disperare». Nu am un job care să fie plătit doar
pentru prezenţă, iar timpul mereu zboară, de aceea
nu-mi pot planifica strategic viitorul editorial. Însă,
odată terminat un roman, fără să-mi dau seama
intru într-un soi de revizuire a eului mereu
nemulţumit ce tinde să-și toarne sufletul într-o
formă diferită, ca un fel de purificare. Caut mereu
în bezna profundă a lucrurilor, le filtrez prin zonele
înalte ale conștiinţei spre a avea formă și sens.
Acţiunile oamenilor oferă în mod natural
interesante variabile, totul este să privesc cu atenţie
în jur și poveștile devin metafore ale realităţii..
«Imaginaţia înseamnă amintire» spunea James
Joyce. (Cursivele ne aparţin!!!). 

Și Adrian Lungu continuă: „Eu merg chiar mai
departe și spun că fără plăsmuiri viaţa însăși ar fi
cu mult mai ternă și fără conţinut. Mereu mă

strecor în mine pentru a descoperi în adîncuri
locuri încă nesondate, descoperirea și
manipularea lor par a-mi asigura dramul de
fericire spre care aspiră fiecare fiinţă omenească.
[…] Dacă mă gîndesc mai profund la semnificaţia
identităţii de scriitor, la ierarhia mereu discutabilă
și la eficienţa scrisului, la rolul ce ar trebui să-l aibă
în societate, rămîn cu gustul amar că scriu doar
pentru mine. Nu realizez cît de bine o fac și nici
dacă eventualii cititori empatizează cu destinele și
trăirile personajelor mele; chiar nu-mi fac iluzii.
Știu însă că, intrînd în pielea personajelor și trăind
alături de ele, zilele par mai frumoase și viaţa mai
plină de sensuri. Nu mă mulţumesc a fi doar un
turist prin viaţă, vreau să-i știu semnificaţia și
plenitudinea”.   

Pe parcursul recenziei noastre ne vom folosi de
acest credo artistic și uman, ca de o cheie de lectură
a „labirintului” istoriei, cu orînduirile sale complet
antagonice pe care protagonistul l-a traversat, spre
a ieși totuși la lumină, datorită voinţei sale
inflexibile de a trăi, (învingînd tenebrele și
puhoaiele apei  ce erau cît pe-aici să-l înghită!!!),
în pofida scindării traumatice pe paliere
fundamentale: uman, psihic, ideatic etc.

Tudor Florea face parte din tipologia
camilpetresciană a sufletelor tari, a introvertiţilor, a
personajelor mereu dispuse să-și pună faptele și
acţiunile sub o lupă analitică, autoscopică. Tudor
este funciar un solitar, altruist, tolerant, un reflexiv
sentimental, evident mereu nemulţumit în primul
rînd de sine, dornic de a-și ispăși neputinţele,
trădările (informarea organelor Securităţii asupra
plecării în Occident a iubitei sale Sirina!!!),
greșelile și nevolniciile tinereţii (inaderenţa la
protestele studenţești etc.) prin explorarea faptelor
și mărturisirea lor, spre a atinge, în fine, acel prag
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al omeniei și bărbăţiei rîvnite, nicicînd împlinite.
Datorită grilei sale de valori umane în care
conștiinţa și morala figurau pe primele locuri,
Tudor este o fiinţă și o fire total inadecvată
vremurilor, timpului istoric în care s-a născut spre
a fi și a trăi. 

Poate tocmai de aceea ţine să lase în urmă sa
ceva palpabil și durabil, devreme ce totul curge în
uitare: cei doi copii ce-l părăsesc odată cu
schimbarea regimului politic, descoperirea cu totul
întîmplătoare (a se citi predestinată???) și
restituirea către Banca Naţională a peste o suta
cincizeci de kilograme de aur, comoară ascunsă
spre a fi transferată în Germania nazistă,  în
subsolul unui fost han. În perimetrul acestuia
avuseseră loc lupte crîncene între nemţii ce se
retrăgeau și rușii ce ajunseseră în Ardeal. Tudor
cumpărase clădirea de la moștenitoare pentru
aspectul ei exotic, spre a construi un complex
turistic multifuncţional, denumit Ţestoasa. De fapt
prin restaurarea și reconfigurarea acelui han
construit illo tempore din piatra munţilor
transilvani, devenit abia în vremea comunismului
ocol silvic, Tudor  își va găsi refugiul și odihna
mult căutată  departe de lumea dezlănţuită. Intră
într-un fel de revizuire a eului mereu nemulţumit ce
tinde să-și toarne sufletul într-o formă diferită, ca
un fel de purificare.

Tudor Florea este în felul lui un existenţialist
(„povara și fericirea de a exista”!!!), ispitit să dea
mereu un sens propriei existenţe, să umple timpul
cu prezenţa sa, aflat în continuu balans, între ispita
„egoistă” a voinţei de a trăi  și moarte, văzută și
„trăită“ oniric în labirintul subteran, și aievea în
ultimele pagini ale romanului. Ca uitare și soluţie
supremă, dar și ca act de curaj, ca un fel de biruinţă
nietzscheană. 

Firele epice se deapănă fluent în dulcele stil
postmodern, cultivat de Augustin Buzura, Dumitru
Radu Popescu, Cela Varlam, Victoria Comnea,
Filip Florian, Dan Stanca, dar și de autori europeni
de primă mărime, tip, Louis-Ferdinand Céline,
McEwan, Margaret Mazzantini, Patrick Modiano
etc... Asemeni acestora, Adrian Lungu este
conștient de nevoia cititorului de azi și
dintotdeauna de a fi captivat, vrăjit, ţinut cu
sufletul la gură, și povestește ca atare, bătînd

monedă pe imprevizibilul întîmplărilor, pe
varietatea partiturilor narative, pe adecvarea
tonalităţii epice în funcţie de narator, fie că e vorba
de autorul omniscient,  sau de un personaj
periferic,  fie de monologul interior de tip diaristic
prin care Tudor însuși, uzînd de persoana a doua, se
confesează, se psihanalizează, caută explicaţiile și
mobilul propriilor acţiuni sau reacţii. La fel de
palpitante sînt înfruntările și confruntările
protagonistului nostru cu propria fragilitate, dar și
cu cei din familie, cu toţi figuranţii ce vor apărea
pe parcursul anilor de școală, liceu, studenţie (în
care îi va fi dat să trăiască singura lui mare
dragoste alături de Sirina, sora bunului său prieten,
Radu),  în nefericita căsnicie (cu carierista și felona
Paula ce nu dă doi bani pe principiile și orgoliul lui
Tudor, considerate a fi sentimentalisme păguboase.
Va muri subit, de anevrism etc.). Desigur, nu
lipsesc anii în care, ca absolvent al Politehnicii, a
fost profesor de fizică la un liceu („de o timiditate
periculos de seducătoare”, cum îi va spune după
ani și ani o fostă elevă, îndrăgostită de el lulea la 17
ani,  cu care va avea o idilă!!! ), apoi  director al
unei întreprinderi, devenită ulterior o societate
economică ș.a.m.d. 

Pe cît de avizat analist, Adrian Lungu este și un
foarte abil portretist-caracterolog, dialoghist (a se
vedea zecile de pagini de istorie recentă a
românilor transpusă într-un talk-show
atotcuprinzător, focalizînd noile tipologii avide de
putere cu orice preţ, în dispreţul oricăror criterii
morale sau umane). 

Ceea nu exclude în Adrian Lungu  un maestru
al flash-back-ului și al buclelor temporale, un
descriptor al naturii, al stihiilor (avalanșe de
pămînt, piatră, apă, foc, zăpadă!!!), al viscerelor
muntelui și pămîntului. 

Autorul are simţul, intuiţia, într-un cuvînt
talentul unui prozator profesionist în sensul că știe
să construiască din detalii, din  interioare, din
scene erotice sau exotice (ca de pildă cele dedicate
păţaniilor personajului cam tuciuriu poreclit Sculă,
angajat ca paznic de șantier și promovat apoi ca
portar la Ţestoasa), din motive lesne de ghicit, sau
cele dintr-un supersofisticat oraș canadian unde
pașnicul provincial Tudor va fi mers să-și vadă cei
doi copii; zeci de pagini verosimile, captivante,
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pline de umor. Omul din ferestre, convertit de autor
într-un scenariu pe măsură, și dat pe mîna unui
brav regizor tip Nicolae Mărgineanu, ar putea
deveni unul dintre cele mai palpitante filme ale
anilor 2000.

Încă din fragedă copilărie, Tudor crescuse la
bunicii materni aflaţi într-un cătun din Apuseni, o
ambianţă paradisiacă, căci bruta de taică-său nu-l
agrea din mai multe motive: era rodul dragostei
mamei sale cu profesorul de fizică din comună,  nu
semăna cu ceilalţi doi fraţi ai lui, burduhănoși și
buni de muncă. Tudor era firav de-l sufla vîntul și-
n plus nu putea îndura să vadă cum mama lui,  o
muceniţă de o frumuseţe unică,  pe care o adora
căci îl încuraja să ajungă cît mai sus, la școlile cele
mai înalte,  era torturată și molestată de bătăile și
înjurăturile unui padre padrone, un beţivan bogat,
grobian și slinos. 

Un veritabil complex oedipian în derulare, căci
Tudor nu va putea să-i uite niciodată sudalmele și
comportamentul deviant. Drept care, pe cînd era
student,  întîlnindu-l  cu totul întîmplător
(întîmplare să fie, sau predestinare?) prin viscolul
și troienele satului, beat-mort, se apără de atacul
furibund al acestuia, lovindu-l în cap cu sticla de
alcool ce-i căzuse prin zăpadă. Văzînd zăpada
înroșită, Tudor a crezut că-l omorîse. A doua zi este
găsit în nămeţi un cadavru de bărbat cu multiple
plăgi înjunghiate, în limbaj medical… Nici vorbă.
Cel care (de)săvîrșise fapta va fi fost fratele lui,
Gheorghe, ce-i va lăsă mărturia sigilată într-un
plic. I-a fost înmînată la înmormîntarea acestuia...

Cum spuneam, Tudor Florea se pensionează
anticipat și reconstruiește complexul Ţestoasa
pentru a se ascunde de sine, pentru a se refugia în
uitare, spre a scăpa de anxietatea și depresia
devenite componente ale spiralei ADN-ului său,
spre a-și recăpăta măcar stima de sine, chiar dacă
era conștient de „ridicolul Nimic al vieţii“.

Iată un eșantion de stil analitic cu care se poate
legitima romancierul Adrian Lungu la cele mai
înalte Curţi sau Jurii: „Poate că visele noastre,
iluziile, conturează de multe ori existenţe bazate
numai pe halucinaţii, sclipiri avîntate, rostogolite
copilăresc pe un tobogan cu viteze ce o depășesc
lejer pe cea a luminii. Totul ţine de unghiul din care
privești, acel unghi individual, de cele mai multe

ori egoist, ce face ca omul să fie o entitate cosmică,
egocentristă, ce nu abdică de la noţiunea de unul,
unicat, eu. Sîntem aruncaţi în caruselul vieţii fără
voia noastră, dar oare trebuie să ne acceptăm
soarta? Dacă am fi supuși unui program cosmic în
care să nu ne regăsim, ce am putea face? Doar
blazare! Gestul omului supus, acceptînd soarta, ca
un blestem, ca un dat de cineva a cărui decizie
sfărîmă orice iniţiativă! Greu de crezut. Pînă și
religiile cele mai conservatoare găsesc loc pentru
iertarea curajului, or el se știa un om plin de
iniţiativă, a cărui temeritate sfida reguli și inversa
principii”.  

Pagini și capitole memorabile din cele patru
părţi ale partiturii narative care compun romanul
Omul din ferestre: Fuga, Singur, Vinovat, Tăcere,
ne fac să credem că Adrian Lungu ar putea ataca și
alte specii ale prozei, precum romanul poliţist sau
romanul de război,  a se vedea episodul
cetăţeanului german, alias turistul Tauffer Helm,
venit să cumpere Ţestoasa, de fapt să recupereze
lăzile cu lingouri de aur depozitate în labirintul
subteran, explorat de actualul proprietar din
întîmplare (a se citi predestinare???). Tauffer aflase
despre aurul din România de la străbunicul său,
combatant în zonă. Este dat în vileag de cercetările
migăloase ale maiorului Ignătescu printr-un raport
impecabil. Bătălia din vremea ultimei conflagraţii,
ce ajunsese în acea zonă de munte, este descrisă
magistral,  printr-o succesiune de tablouri alerte și
adecvare terminologică de excepţie.

Revenind la protagonist, vom spune că Tudor
Florea este un sceptic bine temperat, dovadă
sfîrșitul incert al romanului – opera aperta –, nu?.
Cititorului i se oferă un evantai de interpretări:
autolesionism, sinucidere, sau doar o tentativă  de
a sfida Marele Nimic printr-un nou început, a doua
șansă ce i se oferă prin apariţia inopinată a icoanei
iubirii, întruchipată de fiica Sirinei. Este un
personaj chinuit, un solitar alergător de cursă lungă
după himere, dar nu un învins. Ca și Cesare
Pavese, Tudor Florea este un profesionist al
viciului absurd. Concluzia unei vieţi, așa cum a
fost.



O carte ce n-ar trebui să lipsească din biblioteca
niciunui intelectual care se respectă şi, mai ales, a
niciunui politician român (în cazul în care acesta are
bibliotecă!), iar, în opinia istoricului Florin
Constantiniu, nici din bibliografia obligatorie a
elevilor şi a studenţilor, fiindcă, afirma istoricul, este
„o veritabilă carte de învăţătură”,  îl are ca autor pe
criticul şi istoricul literar Ioan Adam şi se intitulează:
„PANTEON REGĂSIT. O galerie ilustrată a oamenilor
politici români”. A apărut într-o a doua ediţie, revăzută
şi extinsă, cu texte prezentate, adnotate şi bibliografie
adusă la zi, la Editura Bibliotheca din Tîrgovişte, în
colecţia „Critică şi istorie literară”. De ce într-o
asemenea colecţie?! Pentru că masivul volum de peste
600 de pagini nu este doar unul de restituţie
istoriografică, ci şi o carte de literatură, o naraţiune
captivantă în care sînt evocate figurile proeminente ale
vieţii politice, parlamentare din ultima treime a
secolului XIX şi  primele decenii ale celui următor.
Concură la valoarea literară a lucrării microeseurile şi
schiţele de portret ale lui Ioan Adam însoţite de texte
ilustrative, multe dintre ele adevărate capodopere de
elocinţă. Am reparcurs galeria celor 15 mari
personalităţi ale epocii amintite, alcătuită de Ioan
Adam, cu aceiaşi curiozitate şi satisfacţie ca în urmă cu
18 ani, cînd am comentat prima ediţie a cărţii în
„Adevărul literar şi artistic”, dar şi cu interes sporit faţă
de textele, într-un număr mai mare acum, ce însoţesc
admirabilele portrete schiţate de autor. Sînt portretele
morale ale unor mari bărbaţi politici şi de stat români
ţinuţi în umbră sau chiar departe de conştiinţa a vreo 2-
3 generaţii de o istorie ingrată. Printre sentimentele ce
te încearcă la lectura tomului pe care ni l-a oferit Ioan
Adam cel mai acut este unul de nostalgie. Oricum,
comparînd viaţa politică românească de azi cu aceea de
odinioară reprezentată în „Panteon regăsit”, niciodată
nu mi s-au părut mai îndreptăţite şi mai actuale
cuvintele lui Clemenceau (citez din memorie): în faţa
poporului român îmi scot pălăria, în faţa politicienilor

săi mi-o pun la loc.
Fiecăreia dintre cele 15 personalităţi, Ioan

Adam îi consacră un capitol ce se constituie
într-un profil intelectual şi moral. Sînt
reproduse textele unor discursuri ale  omului
politic în postura de parlamentar, în general de
demnitar al statului în funcţii înalte, fragmente
din scrieri memorialistice, broşuri sau articole
publicate în presa vremii (vezi C.A. Rosetti)
care  argumentează caracterizările criticului.
Profilul celui evocat este întregit de un
cuprinzător subcapitol „Pro memoria”, precum
şi de reperele bibliografice şi notele riguros
documentate. Păşind în „panteonul regăsit” mă voi
opri, fie şi pentru cîteva clipe, la mai multe portrete din
„galeria” alcătuită de Ioan Adam, în ordinea în care
sînt expuse de experimentatul critic, biograf şi editor. 

Visul lui C.A. Rosetti – „liberalistul radical” – care
frecventase cursurile unor Jules Michelet, Edgar
Quinet sau Adam Mickiewicz la Collège de France,
era, notează Ioan Adam, o republică universală. El „a
fost la noi Ziaristul încrezător în steaua României, nu
mai puţin însă a fost şi Profetul. «Legile» pe care le
promulga nu erau însă săpate în piatră, ci aşternute pe
hîrtie de ziar. Citindu-le, simţim cum ochii săi
exolftalmici („bulbucaţii ochi de broască”, Eminescu –
n.m. C.C.) ne privesc peste timp cu uimire, înţelegere
şi durere...”. A murit sărac, împovărat de datorii,
generate de cheltuieli tipografice, la 8 aprilie 1885. A
fost petrecut pe ultimul drum, parcurs într-o căruţă
trasă de doi cai, de un preot şi o sută de mii de
bucureşteni. 

„Istoria, aşa cum a înţeles-o Kogălniceanu – şi aşa
cum a învăţat-o la Berlin – nu e o disciplină moartă,
anchilozată, ci un factor de renaştere, de fortificare a
construcţiei naţionale, un imbold spre acţiune (...)
Comparîndu-i scrisul şi fapta, înţelegem mai bine că
nici o zidire politică durabilă nu poate fi înălţată în
absenţa unui Proiect. Kogălniceanu îl avea la numai 26

117117CONVORBIRI  LITERARE

FIGURI DE BRONZFIGURI DE BRONZ
ÎN PANTEONUL ROMÂNESCÎN PANTEONUL ROMÂNESC

Constantin COROIU

P
R

O
F

IL
U

R
I

P
R

O
F

IL
U

R
I



de ani...”. Ducerea pînă la capăt a Proiectului este însă
trăsătura definitorie a personalităţii lui Kogălniceanu.
Aş spune că el se numără printre foarte puţinii români
care nu au încremenit în proiect. Şi nici în fragment. S-
a născut într-un principat românesc şi a murit într-un
stat unitar şi independent numit România, în opera de
făurire a căruia rolul său a fost unul cu adevărat
fundamental. Ioan Adam reproduce textul celebrului
„Cuvînt pentru deschiderea cursului de istorie
naţională” rostit de Kogălniceanu la Academia
Mihăileană în 24 noiembrie 1843. Înainte cu 16 ani de
la înfăptuirea Unirii Moldovei cu Ţara Românească, el
atrăgea luarea aminte: „Dacă grecii au căzut odată subt
jugul lui Filip şi în urmă subt jugul romanilor, este că
au voit să fie plateani, tebani, ateniani, spartiaţi, şi nu
heleni; tot aşa şi strămoşii noştri au vroit să fim
ardeleni, munteni, bănăţeni, moldoveni, şi nu români;
rareori ei au vroit să se privească între dînşii ca o
singură şi aceeaşi naţie; în neunirea lor, dar, trebuie să
vedem izvorul tutulor nenorocirilor trecute, a cărora
urme, încă pînă astăzi, sînt vii pe pămîntul nostru”.
Istoria l-a  răsplătit pe Kogălniceanu pentru opera sa,
încredinţîndu-i momentul auroral: proclamarea în
Parlamentul ţării a Independenţei. A fost poate cel mai
mare om de stat al României moderne. Însăşi
ingratitudinea Brătienilor şi marginalizarea cu care a
fost „răsplătit” în ultima parte a vieţii îi înnobilează
efigia. Mort în 1891, la Paris, în urma unei operaţii
dificile, ultimul drum şi popasul din urmă nu puteau fi
decît în Iaşul său şi al românilor de oricînd şi de
pretutindeni. Au trecut de atunci aproape 130 de ani.

„Liberalismul pragmatic” este titlul sub care Ioan
Adam aşează expresivul portret al lui Ion C. Brătianu,
iar din scrierile şi discursurile acestuia optează pentru
cel rostit în şedinţa Adunării Legislative, la 18 ianuarie
1861 (cînd trecuseră doi ani de la Unire) „asupra
aducerii unor colonii străine”. Sintetizînd, după ce
fusese interpelat şi, în consecinţă, determinat să-şi
argumenteze magistral poziţia, el se adresa colegilor
parlamentari făcînd apel şi la istorie: „Dacă Traian nu
aducea colonii, Dacia nu era să fie romană. Aducînd pe
coloniştii germani, îi puneţi în faţă a concura cu ţăranii
noştri cari sînt în cea mai mare mizerie şi lipsă de
cultură. Ba nu le lăsaţi românilor nici chiar dreptul la
concurenţă, căci străinii aceia vor veni sub nişte
proiecţiuni tari ale asociaţiunii lor, şi afară de aceasta
vor veni ca proprietari, iar nu chiriaşi ca românii./ Sînt
încredinţat că nu veţi face aceasta, pentru că de veţi
face-o, vor rămînea copiii noştri şi chiar noi, cari nu
sîntem obicinuiţi cu speculaţiunile, precum au rămas
strănepoţii eroilor noştri clăcaşi saşilor, ca nişte paria ai

germanilor, cari pretind a domina de la Rin pînă la
Marea Neagră. Sînt încredinţat cu tot rîsul sceptic al
unora, că Adunarea nu va face o astfel de lege, cel
puţin mai înainte de a pune pe români în stare a se lupta
cu elementele ce se aduc în ţară”. Tulburător evocă
Ioan Adam sfîrşitul marelui om politic şi de stat: „A
murit bătrîn, însingurat, dezamăgit, la Florica «pe
Argeş în jos, în paradisul terestru pe care şi-l
construise. Cei stînjeniţi de statura lui uriaşă l-au
acoperit – atunci şi mai tîrziu – de ocări. Cineva i-a
recunoscut însă puterea şi prestigiul. La 5/17 mai 1891,
Regele săruta plîngînd mîna mortului. Fiinţă de
admirabilă fineţe sufletească, «nemţoiul» pupa mîna
Românului ce-l aşezase pe tron...”.

Cu Petre P. Carp – „om fără evoluţie”, totuşi
„evoluţionar, nu revoluţionar”, inflexibil – „intră în
Parlamentul României retorica sincerităţii”. Din
păcate, se pare că a şi ieşit odată cu el. Discursurile şi
replicile sale sclipitoare au punctat o istorie de o
jumătate de secol de viaţă politică şi parlamentară. Nu
s-ar fi putut retrage din marea scenă a lumii fără a rosti
o frază memorabilă ca aceasta: „România are atîta
noroc, încît nu mai are nevoie de oameni de stat”.
Tocmai venise la el, la Ţibăneşti, nu un revizor
gogolian, ci un comisar – ah, comisarii! – ca să-l
ancheteze pentru acţiuni antipatriotice! Dar mai bine să
ne reamintim, graţie lui Ioan Adam, ce scria despre P.P.
Carp, un ilustru contemporan al său – Duiliu
Zamfirescu: „Fără flori retorice; fără infinitele
adjective ale lui Delavrancea; fără schimele şi mimica
lui Maiorescu; fără strălucirea cam goală a lui Take
Ionescu – discursurile d-lui Carp se ascultă cu o uimire
plăcută şi se citesc cu dragoste, ca Istoria lui
Mommsen. Cînd d-sa vorbeşte, cu monoclul în ochi, cu
capul pleşuv, cu faimoasa funtă de cravată neagră,
purtînd redingota ca un englez de rasă, toată lumea e
subjugată”. 

Alexandru Marghiloman, fruntaş al Partidului
Conservator, acuzat, cum se ştie, de trădare şi
colaboraţionism cu ocupanţii nemţi în primul război,
ţinea la 24 decembrie 1919 un discurs în care releva
„cu ironie stăpînită, chipul în care «acţiunea partidelor
politice» s-a întors practic împotriva interesului
naţional...”. Marghiloman dă dovadă, în momente
grele pentru ţară, de o pilduitoare demnitate şi de
respect faţă de ceea ce este deopotrivă legal şi moral:
„Cînd germanii cer să fie extrădaţi Take Ionescu, Ionel
Brătianu şi alţii, «colaboraţionistul» refuză energic:
«Românii nu se extrădează şi-n legislaţia română lege
de exil nu există»”. Dar punctul culminant al carierei
sale politice este o faptă cu adevărat istorică: „În 27
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martie 1918 (st.v.), la ora 15.00, Marghiloman intră în
Sfatul Ţării înconjurat numai de civili şi pledează
cauza unirii cu toată elocinţa de care era capabil. A
convins, iar rezultatul s-a văzut mai tîrziu, cînd Sfatul
a votat unirea (Basarabiei şi Bucovinei cu ţara mamă –
n.m. C.C.) cu 86 de voturi pentru, 3 contra şi 36 de
abţineri [...] După ce trebui să predea puterea, în 24
oct./6 nov. 1918, Marghiloman spuse liniştit:
«Retragerea mea nu e o dezertare [...] Am păstrat ţării
o dinastie, o armată şi i-am dat Basarabia şi Bucovina
cu integritatea teritoriului»”. De la el au rămas cinci
volume de Note politice – „document omenesc şi
literar de excepţie”, scris, apreciază Ioan Adam, cu
sarcasm şi inteligenţă şi vădind „profunda cunoaştere a
sufletului omenesc şi a dedesubturilor politicii
româneşti, un soi aparte de moralism saint-
simonian...”. Dar, incredibil, în linia nefericitului
obicei al locului de care ne ţinem, după moartea celui
ce fusese prim ministru al ţării, Notele politice au fost
practic interzise, prin retragerea lor de pe piaţă de către
adversarii săi politici. Protocomunism? se întreabă
autorul „Muzeului regăsit”. Şi tot el răspunde: „Nu,
doar o pulsaţie tulbure, dintre acelea care alterează din
cînd în cînd fiinţa neamului nostru, îndreptăţind, vai,
acuza de «balcanism» pe care ne-o aruncă unii şi alţii”.
Că fiinţa acestui neam poate fi alterată prin astfel de
„pulsaţii” e probabil prea mult spus, dar că, cel puţin în
contextul dat, practici de acest gen ar fi protocomuniste
e chiar prea puţin spus.

Barbu Ştefănescu Delavrancea, un „plebeu genial,
al nouălea fiu al cărăuşului bucureştean Ştefan
Tudorică Albu din Bariera Vergului n-are în fiinţa sa
nimic din fibra antipatică a parvenitului”. Delavrancea
„vorbeşte cu toate cuvintele dicţionarului”, oratoria sa
fiind „structural simfonică, amplă, cu învolburări
wagneriene”. Darurile cu care fusese înzestrat
inflexibilul apărător al ţărănimii („Acesta este titlul
meu de nobleţă «ţăran»; aş vrea să-l văd pe al d-
voastră”, le răspundea el snobilor) – şi se pare că
Dumnezeu i le dăduse pe toate – nu pot însă
contrabalansa tragismul destinului ce i-a fost hărăzit,
dacă ar fi să ne gîndim fie şi la faptul că a murit, la Iaşi,
cu doar cîteva luni înainte de Marea Unire pentru care
militase cu verbul său incandescent, cu fapta, cu
întreaga-i fiinţă. La 9 iunie 1917, rosteşte în sala
Teatrului Naţional din Iaşi, sediul Parlamentului,
discursul vieţii, intitulat Pămînt şi drepturi, care este şi
profesiunea sa de credinţă. Ioan Adam subliniază pe
bună dreptate  că – „cele spuse atunci cu o superbă
încordare a spiritului dominat de voinţa de a convinge
erau mai mult decît o confesiune subiectivă. Oratorul

înceta să vorbească în numele lui. Vorbea prin el Ţara,
se exprima o voinţă colectivă. Cei din tranşee voiau
pămîntul pentru care luptaseră şi pentru care se
pregăteau să scrie epopeea Mărăştilor şi Mărăşeştilor.
Mai voiau şi vot universal, nu parodia sufragiului prin
delegaţi”. Votul reformelor (130 voturi pentru, 14
contra şi o abţinere) a fost provocat de „miraculosul
glas al lui Delavrancea”, depunea mărturie Nicolae
Iorga aflat de faţă. Şi dacă tot l-am pomenit pe Nicolae
Iorga, şi el, ca şi Delavrancea, apărător al drepturilor
ţăranilor, adică al României profunde, să ne amintim
cutremurătorul său blestem din „Neamul Românesc”
(8 martie 1907) pe care îl citează şi Ioan Adam: „În
vecii vecilor, cît va mai dăinui suflarea românească pe
acest pămînt, să nu-i ierte Dumnezeu pe netrebnicii şi
pe făcătorii de rele. Să fie în casa lor atîta belşug ca în
bordeiele celor ce au murit, atîta fericire în viaţa lor,
cîtă a fost în viaţa celor ce s-au zvîrcolit de gloanţe, să
fie atîta cinste şi atîta demnitate, cîtă li s-a lăsat acestor
sărmani ce s-au dus ca nişte pîrîşi veşnici înaintea
scaunului judecăţilor celor mari, să mîntuie ca dînşii
vărsîndu-şi sîngele inimii în ţărînă şi pe urma lor să
rămîie, ca pe urma împuşcaţilor, copiii să moară de
foame. Aşa să dea Dumnezeu!”. În treacăt fie
menţionat faptul că guvernarea ţărănistă din ultimii
patru ani ai secolului trecut a interzis comemorarea
oficială a jertfei celor 11ooo de ţărani ucişi în 1907. Ce
să zicem!? I-a ajutat Dumnezeu pe cei ce credeau că
pot eluda adevărurile istoriei să dispară de pe scena
politică a ţării. I-a ajuns din urmă blestemul lui Nicolae
Iorga. Încheind cu evocarea jertfei lui Iorga însuşi
săvîrşită de „neanderthalieni”, Ioan Adam scrie
înfiorat: „Flama gloanţelor legionare a înroşit capul ce
luminase o ţară. Şi ca şi cum Dumnezeu s-ar fi
complăcut să lucreze cu dublete, îngăduind sub acelaşi
nume Geniul şi Bestia, potrivit unor recente
descoperiri se pare că unul dintre asasini se numea...
Iorga. Pe giulgiul gros de brumă de la Strejnic, mîna
dreaptă a omului ce scrisese cel mai mult din lume
zăcea depărtată de corp, cu degetele împreunate pentru
închinăciune...”.

Din „muzeul regăsit” nu putea lipsi Iuliu Maniu –
„sfinxul de la Bădăcin”, o personalitate „citită” şi
„recitită” în posteritate cu sentimente contradictorii.
Dincolo de conjuncturi şi de valurile istoriei care îi
ridică şi îi coboară pe cei ce o fac, dincolo de modul în
care este scrisă sau, adeseori, rescrisă istoria, asemenea
sentimente sînt determinate în primul rînd de
comportamentul politic, şi nu numai politic, în cazul de
faţă al celui ce şi-a legat numele pentru totdeauna de
Marea Unire. Portretul pe care i-l schiţează Ioan Adam
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este unul caracterologic: „Taciturn şi zăvorît în sine
(cum a fost şi Ionel Brătianu), Maniu a cultivat
misterul, retragerea, tonul oracular. Pe măsură ce
treceau anii, masca i se lipea tot mai tare de fizionomie,
făcînd de nebănuit freamătul interior, apriga dinamică
sufletească. Căci, oricît ar uimi această ipoteză, Iuliu
Maniu a fost un mare neliniştit, un om al furtunilor
lăuntrice biruite cu un eroism mărunt în aparenţă, dar
neîntrerupt. A iubit puterea, însă, fire clasică fiind, a
ştiut că adevărata ei culme e stăpînirea de sine.
Prilejuri de a o exersa a avut destule”. Faţă de ezitările,
pertractările, „retragerile” lui Iuliu Maniu (a se vedea,
de pildă, schimbul de scrisori cu Ion Antonescu şi, în
general, atitudinea din timpul războiului, care nu i-au
făcut bine nici lui şi nici ţării) meritele sale sînt
incomparabile. Nu poate fi pus la îndoială
vizionarismul „sfinxului de la Bădăcin”, inclusiv în
perspectivă europeană. Ioan Adam remarcă în mod
deosebit conceptul lui Maniu privind o Europă, mai
exact Statele Unite ale Europei, care atunci nu era nici
măcar o proiecţie de viitor şi care astăzi a devenit
aproape o realitate: „La unitatea economică autarhică
americană şi la cea rusă care se pregăteşte, Europa nu
poate răspunde decît cu o economie raţionalizată şi
solidară a statelor sale”. Ca om de stat din stirpea celor
despre care Churchill spunea că nu gîndesc, ca orice
politician, la viitoarele alegeri, ci la viitoarele
generaţii, Iuliu Maniu este monumental cînd în joc este
interesul naţional. Una din luările sale de poziţie
priveşte aberaţiile unor lideri revizionişti ai Ungariei
care susţineau că Marea noastră Unire ar fi rezultatul
Trianonului: „Bine să se ştie că Unirea tuturor
românilor nu se întemeiază pe un document de pace, ci
pe drepturi recunoscute de autodeterminare şi pe
hotărîrea lor suverană de a-şi lua drepturile la libertate,
pe care nici un document străin nu le poate şterge./
Acest Ardeal şi Banat nu au intrat în posesia Neamului
Românesc pe baza tratatului de pace, ci în urma
hotărîrii de la Alba Iulia, în urma jertfelor comune şi a
spiritului de sacrificiu al Neamului Românesc de
pretutindeni./ Nu putem admite ca, printr-o revizuire
de tratate venită din străinătate, să se atingă ceea ce a
înfăptuit Neamul Românesc prin vrednicia şi energia
sa”.

Dezavuat de Occident, arestat, bălăcărit în
„pamfletul oribil al lui Silviu Brucan” şi apoi
condamnat la temniţă grea pe viaţă, moare în
închisoarea de la Sighet pe braţele fostului său
colaborator, acum tovarăş de celulă, N. Carandino,
care i-a auzit ultimul suspin: „Ce femeie frumoasă era
Clara!”. O amintire survenită în clipa cea de pe urmă

care îl umanizează pe „sfinx” şi-i sigilează destinul
shakespearean, subliniat atît de frumos de Ioan Adam:
„Şi în acest suspin final al celui care şi-a reprimat pînă
şi marea iubire a vieţii pentru că femeia pe care o
îndrăgea era de alt neam, vedem tragedia, eroic
înăbuşită, a omului care n-a avut nici «tinereţe», nici
«viaţă», ci doar o credinţă mistuitoare în neamul său”.

Nu mai puţin tragic este şi destinul lui I.G. Duca.
Între altele, impresionează austeritatea acestui lider al
Partidului Naţional Liberal. Cu atît mai neobişnuită, cu
cît şi partidul său, altminteri cu mari merite în
construcţia României moderne, era puternic atins de
corupţie şi implicat în nu puţine afaceri obscure, ca să
nu spunem murdare. Fiul directorului general al Căilor
Ferate Române, Gheorghe Duca, ajuns prim ministru al
României Mari, locuia cu chirie într-un apartament cu
trei camere, călătorea cu trenul la clasa a treia, iar în
momentul cînd cădea sub gloanţele
„neanderthalienilor” pe peronul gării din Sinaia avea în
buzunar doar 85 de lei. Amară ironie a sorţii, unii au
numit-o mîrlănie regală, trupul neînsufleţit a lui
I.G.Duca a fost depus la Peleş, lîngă camerele
servitorilor. Or fi ei chiar şi prim miniştrii nişte
servitori, dacă ţinem seama de etimologia cuvîntului,
dar parcă e prea mult să ne imaginăm că pe Carol al II-
lea îl dădeau afară din casă sau, mă rog, din palat
istoria limbii, etimologiile ori semantica.

Intelectual rasat a lăsat în urma sa „scînteietoarele
Memorii”, cum le califică Ioan Adam, pe care le-a scris
cu talent şi fineţe spirituală cînd încă nu împlinise
vîrsta de 50 de ani. La data asasinatului avea 54. Să-şi
fi presimţit el oare sfîrşitul prematur!? Admiraţia ce o
avea pentru Nicolae Bălcescu – spune-mi ce admiri, ca
să-ţi spun cine eşti! – îl defineşte cel mai bine ca om
politic patriot. I.G. Duca spera într-un viitor „cînd
vreun Bălcescu va deschide sfînta carte în care stă
înscris trecutul României (şi) şi nu va mai vedea pagini
pline de durere scrise cu lacrămi, ci o adevărată
înşirare de fapte mari şi glorioase”.

Speranţă deşartă! Bălcescu însuşi avea să fie
surghiunit a doua oară. După 1990; sfintei cărţi a
neamului i-au luat locul manualele alternative ori alte
scrieri, de regulă agramate, ale unor cominternişti de
tip nou, puşi pe dărîmarea miturilor româneşti, pentru
care idolul revoluţionarului de la ’48 – simbolul
unităţii de neam, limbă şi ţară, Mihai Viteazul – ar fi
fost un paranoic, un aventurier, fecior de curvă etc.
Asemenea blasfemii nu ar fi putut să le prevadă nici cel
mai vizionar om politic de odinioară!...
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În România de după anii 2000 s-a vorbit mult în
spaţiul public despre posibila colaborare a ţării noastre
cu C.I.A, Central Intelligence Agency, temuta agenţie
americană, căreia i-ar fi fost puse la dispoziţie închisori
secrete pentru încarcerarea, interogarea şi eventual
torturarea unor prizonieri consideraţi terorişti extrem de
periculoşi. La sesizarea Consiliului Europei s-au
constituit comisii parlamentare, s-au făcut cercetări, s-a
negat participarea României la o astfel de colaborare
care ar fi implicat răspunderea unor înalţi oficiali
români. Apoi, interesul pentru alte subiecte mult mai
arzătoare a presărat încet praful uitării peste o poveste
cu iz de spionaj/încălcare a drepturilor omului care a
fost considerat de unii o realitate, de alţii o aberaţie. Cert
este că în climatul geopolitic de după nine/eleven, astfel
de închisori administrate de C.I.A există în diverse zone
ale planetei, cea mai emblematică fiind situată în
Caraibe, în partea sudică a insulei Cuba: Guantanamo,
centru de detenţie militară de înaltă securitate, despre
care Human Rights Watch sau Amnesty International
afirmă că aplică un tratament total inuman prizonierilor,
fără nici un fel de cadru juridic. 

Să fi existat, oare, în România, astfel de
„derapaje” recente, într-o ţară care – în anii
comunismului – a instituit o mult mai sumbră experienţă
carcerală pentru opozanţii regimului, fapt care, de altfel,
nu a interesat prea mult Occidentul? Serviciile secrete
din perioada de pînă în decembrie 1989, îndreptate pe
atunci dictatorial împotriva propriului popor, să fie ele
continuate de altele, mai malefice şi mai insidioase? 

Iată cîteva întrebări pe care le poate genera – cel
puţin într-o primă fază a lecturii – Guantanamo*,
recentul roman al lui Radu Sergiu Ruba, scriitor
cunoscut pentru volumele sale de poezie, eseuri,
interviuri şi, mai nou, pentru cărţi de proză, dintre care
O vară ce nu mai apune a primit premiul „Ion Creangă”
al Academiei Române. Pe lîngă activitatea literară,
autorul s-a implicat cu mult folos în cadrul Asociaţiei
Nevăzătorilor din România, al cărei preşedinte a fost
timp de aproape două decenii. 

Guantanamo este o construcţie ficţională ce include
numeroase elemente ale realului, într-o tramă narativă
care, de la primele pagini, are ritmul şi elementele unui
thriller. Un roman în care dispariţiile sau apariţiile
misterioase, personajele care-şi scot, rînd pe rînd,
măştile, răsturnările de situaţii captivează cititorul într-o
manieră aproape cinematografică. Povestea Medeei
Man, comisar al DIO (Divizia de Investigaţii Operative)
este principalul fir narativ, de la momentul „defecţiunii”
şi dispariţiei din Bucureşti a tinerei femei şi pînă în
secvenţa capturării ei finale. Într-o primă etapă a
activităţii ei, această specialistă de vîrf în ale
interceptării „asculta convorbirile suspecţilor şi le
înregistra în temeiul unei hotărîri judecătoreşti cu multe
cifre şi puţine litere, şi chiar şi fără temeiuri, doar în
urma unor ordine” (p. 20), fără să-şi pună prea mari
probleme de morală, mai ales cînd reuşea să dejoace,
prin urmărire atentă, o serie de atentate. Numai că pe
parcursul muncii în cadrul acestei divizii, – care pare să
tragă sforile vieţii politice/economice, ba chiar şi
personale de pe malurile Dîmboviţei –, spioana cu nume
de personaj mitologic se disociază de această grupare
coruptă şi decide să transmită presei un dosar
compromiţător despre practicile abuzive ale DIO.
Riscînd ani grei de închisoare, singura ei şansă este
dispariţia. 

Căutarea Medeii de către alţii are loc în paralel cu o
intensă căutare de sine, în care trecutul irupe la suprafaţa
prezentului, prin flash-back-uri de o mare forţă
sugestivă, conturînd traiectoria unui personaj aparte:
înzestrată cu o mare frumuseţe fizică, cu o anduranţă
cîştigată în urma numeroaselor antrenamente, Medeea
posedă şi acea rară „ureche absolută” pe care Dumnezeu
le-o dăruieşte muzicienilor, dar care se dovedeşte utilă şi
în activitatea de interceptare. Traumele şi visele
neîmplinite ale personajului ies la iveală şi, o dată cu ele,
motivaţia gestului său de „trădare”, de fapt de regăsire a
moralităţii şi normalităţii, după o lungă perioadă de
imersie în mîlul promiscuu al corupţiei. Tot în trecutul
acestei doamne colonel se situează şi episodul, mai
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recent, al colaborării ei, în calitate de specialist în limba
rusă, cu vîrfurile spionilor americani, temporar aflaţi pe
teritoriul României, în una dintre acele închisori care au
făcut să curgă multă cerneală. Asemenea prinţesei din
mitologia greacă, Medeea contemporană dă o mînă de
ajutor nu tocmai dezinteresată unui Iason venit şi el de
foarte departe, colonelul McDowell, cu care trăieşte o
intensă poveste de dragoste, cel puţin pînă la finalul
misiunii şi plecarea acestuia. Noua solicitare a agenţiei
americane (care se implică foarte eficient în ascunderea
şi protejarea fugitivei) de a continua colaborarea, de data
aceasta la Guantanamo, se izbeşte de refuzul ferm al
tinerei femei, care – în urma reînnoirii prin care trece –
doreşte să se ţină departe de orice univers carceral, de
orice tentaţie a puterii.

Ce anume determină acest reviriment moral, ce fir
narativ şi tematic deschide larg porţile romanului către
un alt prag al existenţei şi al poveştii? Printre cei
interceptaţi de comisarul Medeea Man se numără şi
profesorul Andrei Opal, scriitor prea puţin înţeles de
vulg, nevăzător şi luptător pentru drepturile celor
asemenea lui, pe nedrept interceptat de „servicii” şi mai
apoi arestat cu tot tam-tam-ul mediatic, în urma unei
culpe imaginare. Filonul tematic al cecităţii subîntinde,
astfel, o mare parte din textul romanului, în care cei mai
orbi sînt, de fapt, hrăpăreţii reprezentanţi guvernamentali
care nu vor să vadă condiţia aproapelui defavorizat de
soartă. Complotul urzit în jurul acestui intelectual este
motivat, în realitate, de meschina pohtă a serviciilor
DIO, ba chiar şi a unei structuri guvernamentale, de a
pune mîna pe modernul sediu al asociaţiei nevăzătorilor,
ridicat de Andrei Opal prin strîngere de fonduri
internaţionale. Această conspiraţie ignobilă, ce implică
folosirea forţei brute împotriva celor fără apărare, este
elementul declanşator al noii evoluţii a personajului
feminin, pe care cititorul îl va descoperi pe parcursul
unor peripeţii de-a dreptul rocamboleşti. 

Nu în ultimul rînd, romanul Guantanamo este o
profundă meditaţie în cheie apăsat satirică asupra
României, în anii din urmă, cu tot grotescul şi
caricaturalul unor personaje care ne fac să rîdem cu un
ochi şi să plîngem cu celălalt. Un exemplu – ale cărui
asemănări cu realitatea sînt, desigur, întîmplătoare! –
este episodul arestării inofensivului profesor Andrei
Opal, cu maximă duritate, spre intimidarea şi
înspăimîntarea „obiectivului” şi a familiei sale.
Atmosfera şi practicile din DIO, de multe ori la limita
legii, nu sînt fără legătură cu orgoliul exacerbat al şefului
acestui serviciu de interceptări, supranumit „Marele
Mărunt” sau „Supremul”, care afirmă: „Să priceapă o
dată pentru totdeauna toată lumea că fără DIO nimic nu
se face în această ţară!” (p. 126). Tot în acest serviciu, o

anchetatoare cum este complexata Eugenia Bubulac îl
ţine în picioare pe profesorul nevăzător pe toată durata
interogatoriului, metodele folosite trimiţînd fără îndoială
la practicile inumane din închisorile comuniste sau la
spaţiul carceral care dă titlul romanului. Nici
organismele guvernamentale menite să sprijine
persoanele cu dizabilităţi în această poveste nu dau
dovadă de empatie ori de profesionalism. Este cazul
Filomelei Petecel, director al OGPIM (Organismul
Guvernamental pentru Protecţia şi Integrarea
Marginalilor) personaj construit parcă după modele reale
de incompetenţă şi rapacitate. Visul acesteia de a deturna
sediul din Vatra Luminoasă al organizaţiei nevăzătorilor
– clădire construită din fonduri private – pentru a înfiinţa
acolo un ineficient şi inutil Institut al Normalităţii se
explică, aşa cum deconspiră Medeea Man în textul trimis
presei, prin „lipsa istorică de performanţă în specialitate
şi bucuria de a culege un fruct gata copt din pomii altora.
În plus, înflorea cu temei visul de a angaja clientelă de
tot soiul în noi servicii, ce aveau să fie ale sale odată cu
noul institut, tot al său. Era detectabilă aici şi
complicitatea DIO, care nu putea să admită ca o instituţie
de anvergură şi importanţă naţională să fie realizată, din
temelie pînă la acoperiş, de la veceuri pînă la
cinematograful cu audiodescripţie, de o organizaţie
nonguvernamentală, fără finanţare europeană şi fără
sprijin din partea statului” (p. 122).

Reverberînd în toată această poveste, spaţul carceral
din România şi de pretutindeni, într-o perioadă ce se
întinde pe aproape un secol, apare şi mai pregnant în
finalul romanului, prin mesagerii lui. Cei „doi uriaşi cu
căşti pe cap şi cu automatele la vedere” (p. 357) pe care
fosta doamnă comisar îi zăreşte, ameninţători, în seara
Învierii, cu armele îndreptate spre ea, închid şi deschid,
simbolic, o poartă. Poate că ei sînt trimişii autorităţilor
interesate să pedepsească exemplar nesupunerea atipicei
spioane. Poate că în spatele măştilor se ascund agenţi ai
puterii care a protejat-o pe Medeea cu un scop anume,
acela de a o atrage şi mai puternic în adîncurile unor
temniţe unde fiinţa umană este deposedată de ultimul
strop de demnitate. Cert este că parabola aceasta cu
ramificaţii multiple îl pune pe cititor în faţa relaţiei
intricate pe care o ţes din toate timpurile concepte
precum: libertate, moralitate, putere.

Medeea a refuzat cu încăpăţînare să redevină un
instrument într-o maşinărie complicată şi întunecată.
Reînvierea umanului în ea, asumarea greşelilor şi
ispitelor trecute au dus-o spre noua cale. Dar, oare, toate
treptele ispăşirii au fost urcate?

* Ed. Tracus Arte, 2018.
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Prima carte a lui Alin Ghiorghieş – Trenul cu
nori –, un  botoşănean stabilit la Cluj, a apărut anul
trecut la Editura Junimea din Iaşi, în urma ultimei
ediţii a Concursului Naţional de Poezie „Porni
Luceafărul…”, organizat de mine la instituţia la
care am lucrat douăzeci şi nouă de ani. Se pare că
seria de debuturi, peste şase sute la număr, trecută
prin acest concurs, la care au participat peste
şaisprezece reviste de cultură şi aproximativ, de
fiecare dată, cam zece edituri, şi-a pus punct aici.
Sper totuşi să nu adeverească această previziune a
mea.

Alin Ghiorghieş vine cu o carte bine construită,
cu un limbaj poetic proaspăt, aşa cum observă şi
criticul literar Ioan Holban pe coperta patru a cărţii,
limbaj încadrat în tiparele consacrate ale poeziei în
general. Poetul pare a nu fi atent la ceea ce se scrie
acum de cei mai tineri poeţi – el avînd o vîrstă
destul de coaptă –, ci abordează fraza poetică într-o
manieră consacrată, cu inflexiuni stilistice ce ţin de
o tehnică poetică bine stăpînită. Chiar de la început,
poetul se declară contemplativ, static, cu o oarecare
încărcătură livrescă, dozată în calupuri mici de
reflecţie: „Nu plouă! Eu îmi ascut un vîrf de aer/ cu
tusea unui bătrîn armurier./ Din cer se aud
lampioane/ cum nasc picături de apă din ger./
Mîinile tale/ două coloane/ două/ numere de apă/ de
pămînt ce ne aşteaptă/ rotunjite în eter.” (Eter, p. 5).
Livrescul aici pare a fi sugerat, poate inconştient, de
poet, prin elementele de limbaj şi semantică, date de
cuvintele apă, ger, eter – ceea ce ne poate duce cu
gîndul la Gaston Bachelard; dar cred că, desigur, ar
fi mult prea multă încărcătură pusă în intenţiile
poetului nostru. Dar cum poetul este un
contemplativ, imaginaţia îl face să creadă că blana
unui cîine, de exemplu, este oglindă, tehnică
poetică ce ţine de o stilistică în care tropii se adună
în imagini relevante („Cîinele cu blana/ oglindă/ îşi

dă singur ocol/ şi se răcoreşte/ în  sîngele/
pădurii/ în verdele gol” (p. 7). Nimic
spectaculos aici, dar acurateţea stilistică este
evidentă şi pare a fi principala caracteristică a
poeziei acestui debutant, ce relevă o
experienţă de remarcat a scrierii poeziei.
Acest lucru îl remarcă şi Ioan Holban cînd
spune. „Fructele descoperite de Alin
Ghiorghieş în grădina poeziei sunt proaspete,
curate, în roua dimineţii: imagini puternice,
asocieri surprinzătoare cu un cîine cu blana
oglindă răcorindu-se în sîngele pădurii, o
poveste de dragoste care opreşte exodul
cuvintelor, o invazie a albului orbilor, un copil de
copac, plantat cu rădăcina în sus, spre abisul înalt, o
pasăre care doarme ghemuită pe o pană şi o lebădă
în flăcări care bate la uşa celui închis într-o omidă
albastră, învăţînd să moară cum  se scutură o
păpădie, sub coasta rujată a celei cu inima stătută,
poetul însuşi regăsindu-se în imaginea îngerului
căzut, dar şi a celui care urcă pe scara de cireş a lui
Iacob.” O serie de tropi, de la epitete, comparaţii
metafore la oximoron, figuri de stil care nu mai fac
casă bună cu poezia noului val, dar pe care, iată,
Alin Ghiorghieş le readuce în atenţie, nu în context
desuet, ci proaspete, într-un aer puternic ozonat de
înălţimile la care aspiră poetul. De fapt poetul nu-şi
propune să revoluţioneze poezia, să atingă noi
paradigme poetice, nici măcar să se înscrie în
curentele noi, cu aer de aiurea sau să sară din virtual
pe hîrtie, ci el pur şi simplu scrie dintr-o bucurie a
creaţiei, ce pare, la unii juni în vogă, ceva artificios,
uneori scremut, alteori într-o falsă nonşalanţă, ce nu
are nimic comun cu actul de creaţie şi, deci, cu
esteticul, ci mai curînd cu vorbăria, gîlceava, dată
drept poezie.

Iată mai departe o imagine ce pare a aduce ceva
nou, deşi totul este atît de ştiut, evitînd, prin
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inversiunile făcute, locul comun, atît de prezent la
unii dintre congenerii lui în  vogă pe toate reţelele
de socializare: „Toată ziua mi-au crescut în barbă
călugări/ cu barbă în drum spre mănăstiri./ Acum
spre seară pun lumînări./ În urechea stîngă pentru
vii,/ În urechea dreaptă pentru morţi.” (Călugării
din barbă, p. 11). Sau o altă imagine ce ţine de
lucrul spus pe dos: „Şi mi-a zis copilul de copac,
mi-a zis:/ „plantează-mă cu rădăcina-n sus/ să pot
creşte cît mai jos în abis/ cît mai joc, ca un arbore
nor,/ ca o ceaţă de crengi, ca un  vis…”/ Şi mi-as
zis/ şi mi-a zis/ şi l-am privit în rădăcini/ cu ochiul
de pămînturi şters/ şi l-am plantat în paradis/ în
vers, invers.” (Copil de copac, p. 13). Am putea
constata aici un soi de ridicol,  de umor involuntar,
dar nu e aşa. Totuşi poezia mi-a adus aminte de
două situaţii pline de umor. unu – Am văzut mai de
mult pe o plăcuţă într-un parc din Sîngeorz-Băi
următorul îndemn în versuri: Nu mai rupeţi flori
copii/ Că şi ele este vii/ Cum  voi e copii de om/ Ele
e copii de pom! şi doi – pe vremea lui Ceauşescu, în
pregătirea unui parc, unde lucrau mai mulţi
miliţieni la plantarea unor pomi, de după gard, se
auzea îndemnul: Cu verdele-n sus, cu verdele-n sus!
Amuzant. Or la Alin Giorghieş nu este vorba de aşa
ceva, ci de un  soi de încercare distopică de a crea
un mic spaţiu poetic din imagini contorsionate. Şi a
reuşit. O altă caracteristică a poeziei debutantului
nostru. Aşa cum se poate vedea şi în acest scurt
poem: „Ninge la Cluj./ Marinarii au ieşit pe
submarin/ să se bulgărească./ Pe tresele oraşului
sunt urme de ruj,/ Catedrala pe Someş a început să
plutească.” (Oraş bulgărit, p. 25). O altă poezie ne
aduce aminte de un tablou al lui Salvator Dali: „Înot
pe spatele unei girafe cu scări/ de la o pată de
frunză/ la o altă frunză de pată/ şi îmi intră copacii
în nări/ şi îmi curge marea din beregată…” (Odată,
p.35)

Alin Ghiorghieş se apropie mai mult de poezia
înaintaşilor şi chiar încearcă să emuleze pe seama
unor maniere sau stiluri inconfundabile. Într-o
poezie pe care o scrie la mormîntul lui Nichita
Stănescu se simte acest lucru şi ceea ce rezultă este
un  text marca Alin Ghiorghieş: „Mai întîi am luat o
gură de om/ Apoi cu picioarele adormite/ m-am
răsturnat în inima unui pom/ cu limbile răstignite./
Porţile au rostul lor/ să fie mîncate/ de dor/ şi de
nepasăre./ La mormîntul tău/ se auzea un iepure

cum/ scrijelea/ în piatră/ versete din nori împăiaţi./
O pasăre/ Două păsări/ Trei morţi/ O adunătură de
oase…” (La mormîntul lui Nichita, p. 45). Aceste
croşetări de cuvinte, spuse într-un soi de euforie
iscată din starea poetică evidentă în care se află
creatorul sunt dovezi clare ale unui talent nativ, mai
puţin totuşi atent la efemeride şi mai atent la
plantele perene ale grădinii de care vorbea Ioan
Holban. Sunt din ce în  ce mai rari astfel de poeţi,
nativi, în sensul de curaţi, nu atinşi de mucegaiurile
ce se pare fac casă bună cu improvizaţia dată drept
paradigmă. Folosindu-se de un limbaj împrospătat
din straturile vechi şi uitate ale poeziei, Alin
Ghiorghieş dă peste cap regulile ce par că domina
tînăra poezie de la noi. Poate nu este în dorinţa lui
expresă acest lucru, dar justeţea poeziilor lui,  din
care au fost scoase toate ingredientele unei zguri
arătoase, stă mărturie.

Nu vorbim  aici de o excepţie în  ceea ce este în
sine prima carte a lui Alin Ghiorghieş, nici pe
departe, dar este o evidenţă a unui talent nativ, puţin
exteriorizat şi expus, fără complexe sau aere de
vedetism ieftin.

Dacă ar fi reducem poezia lui Alin Ghiorgieş la
una singură, care să redea întru totul imaginea
acesteia, aceasta ar fi Privitorul, un text simplu,
concis, coerent, logic, cu o succesiune de imagini şi
o prezenţă  a mizei poetice, ea, după o serie de
descoperiri pe care poetul, privitorul, numai el le
poate pune în valoare: „El a privit floarea cu opt
petale albe/ cu şapte tulpini negre/ cu şase rădăcini
gri/ cu cinci ghivece mari/ cu patru farfurii de tablă/
pe trei glafuri late/ la două ferestre deschise larg/
unde ea privea/ cerul gol…/ Era în al nouălea cer!”
(p. 57). Dar, desigur, poezia lui Alin Ghiorghieş este
mult mai mult decît un simplu text, ci o mereu
înşiruire de tropi, de imagini, de stări poetice
însumate unei finalităţi estetice mai mult decît
evidente. Şi asta contează pînă la urma urmei,
talentul. Şi Alin Ghiorghieş are talent, nu să rupă
gura tîrgului, care mursecă tot timpul în gol, ci să
atragă atenţia celor ce caută poezia ca pe o salvare
a lumii. Şi „trenul cu nori” pare a fi o mică salvare,
dacă nu a unei lumii, măcar a poetului.
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Una dintre întreprinderile-gigant ale României
ceaușiste – Combinatul de Utilaj Greu Iași a fost
inaugurată în 31 iulie 1976. În 1977 se punea în
funcțiune secția de mecano-sudură , eveniment de o
anumită importanță. Începînd cu anul 1978, se
produce aici  fontă și oțel în cantități industriale.
Pentru folosirea utilajelor era necesară o masa de
lucru alcătuită din mii de muncitori.

Se cunoaște faptul că Nicolae Ceaușescu ar fi vrut
să construiască acest „colos industrial” în orașul
Pașcani. Pînă la urmă proiectul C.U.G. la Pașcani a
căzut din rațiuni practice: disproporția dintre
mărimea unei asemenea construcții și micul oraș din
Moldova. În afară de combinatul în sine ar fi trebuit
ridicate (și pentru aceasta era necesar un spațiu
adecvat) blocuri de locuințe pentru miile de
muncitori ce ar fi lucrat acolo: un adevărat oraș care
s-a ridicat în anii ’70 cu denumirea  „cartierul
C.U.G.”.

Odată cu Combinatul de Utilaj Greu putem vorbi
despre o investiție fără precedent , făcută la Iași, în
timpul dictaturii Ceaușescu (intitulată Epoca de Aur
sau Epoca Nicolae Ceaușescu, de către propaganda
oficială de partid și de stat, termeni folosiți alternativ,
odată cu crearea cultului personalității dictatorului și
a familiei lui).

„Prelucrarea secretului de stat” și producerea de
armament pentru țările din „lagărul socialist” erau
principalele linii pe care se mișca structura
economică și propagandistică a gigantului industrial.
Construit între 1975 și 1976, Combinatul de Utilaj
Greu, în care se investiseră 16 miliarde lei (sumă
incredibilă pentru acele vremuri!), debuta în 1977 cu
secția de mecano-sudură unde s-au produs „structuri
sudate pentru întreg ansamblul”, pînă și stîlpii de
susținere și grinzile acestui „uriaș”.

Date detaliate se află în documentele securității,
în numitele „Dosare ale Revoluției din 1989 – Județul
Iași”, unde se poate citi... urmărirea ca obiectiv(!) de

către servicii a întregului combinat. Volume
de sute de pagini cu analize detaliate și
rapoarte ale Securității în care putem citi
mărirea și decăderea mamutului industrial ca
cel mai concludent exemplu a eșuării
industrializării forțate puse la cale de Nicolae
Ceaușescu, odată cu așezarea lui în fruntea
statului. Trepte ale nebuniei, construcții
megalomane ale unui creier bolnav gata de a-
și însuși după bunul plac o țară care fusese
cîndva denumită cu mîndrie „grînarul
Europei”, despre care se dusese vestea. Dar
cum putea păstra și argumenta reușitele de
acest fel  prin  care România devenise celebră
cineva care contribuise în mod criminal la
colectivizarea forțată a agriculturii? În cadrul
economiei de comandă – control bazată pe
planuri cincinale un rol major îl avea
industrializarea forțată. Creată după modelul lui
Stalin, însemna că anumite secțiuni ale industriei
(constructoare de mașini, siderurgică, chimică)
trebuiau să atingă un nivel uriaș, în detrimentul
producției bunurilor de consum. Iată că Nicolae
Ceaușescu nu era un original! De asemenea în zona
rurală scopul era reprimarea „elementelor cu
potențial capitalist”(țăranii cu un nivel de trai
acceptabil sau major erau denumiți chiaburi sau
dușmani ai poporului), întemnițate sau chiar ucise cu
sînge rece. Nici aici Ceaușescu nu fusese un pionier...

La 11 mai 1978 Securitatea avea să deschidă
Dosarul de Obiectiv C.U.G. dosar nr. 1392, la
aproape după trei ani după ce „conform Decretului
39/1975, la 9 august 1975 au fost atacate lucrările de
construcții la Combinatul de Utilaj Greu Iași[…]”.

Studiul documentar pe care urmează să-l prezint
în mai multe numere ale revistei Convorbiri literare,
au ca subiect documente din cele 7 volume pe care le-
am selecționat din Dosarul Combinatului de Utilaj
Greu Iași, precum și din Dosarul de Obiectiv C.U.G.,
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numărul de volume din cadrul Dosarului C.U.G. din
Arhiva CNSAS fiind mult mai mare decît selecția
operată de mine. Am urmărit evenimente ce
exemplifică eșuarea industrializării forțate, într-una
din cele mai de anvergură obiective economice din
România și, în același timp, pentru că aceste
evenimente sînt parte de început pentru premisele
Revoluției din 14 decembrie 1989 de la Iași. După
cum bine se știe, inițiatorii primei organizații politice
din țară anticomuniste (Frontul Popular Român),
constituite odată cu luna noiembrie a anului 1989 au
fost doi cercetători – ingineri la Institutul de Cercetări
Științifice (Centrul de Cercetare Științifică și
Inginerie Tehnologică – CCSITUMP) de pe lîngă
Combinatul de Utilaj Greu Iași.

Vom urmări împreună, pe firul documentelor de
arhivă, evenimente semnificative ce vor puncta în
ordine cronologică Gloria și decăderea mamutului
industrial construit ca un simbol al industrializării
forțate a României. Cel puțin, așa arată el astăzi în
documentele (rapoartele) Securității. Nimic nu scăpa,
totul era sub lupă. Din interior și din afară.
Combinatul ieșean devine (nu chiar imediat după
constituire!) un biet obiectiv al Securității. Aberant,
ca printr-o vrajă rea, nu va mai rămîne nici o portiță
de scăpare. Și vom vedea, ca pe o ironie a sorţii,
mulțimea rapoartelor securității consemnînd și
analizînd decăderea unei construcții a regimului pe
care îl slujea.

* * *
Ministerul de Interne
Strict Secret Inspectoratul Județean

Iași[Securitate] Exemplar unic
– Serviciul II – 1.09.1976

NOTĂ DE PREZENTARE
privind investiția  de la Combinatul de Utilaj

Greu Iași

Conform decretului nr 39/1975 la 9 august 1975
au fost atacate lucrările de construcții la Combinatul
de Utilaj Greu Iași, finanțarea fiind deschisă conform
avizului Băncii de Investiții Iași […] 09. 08. 1975.
Valoarea investiției pentru cincinalul 1976 – 1980
este de 13.600 milioane (sic) lei din care 6 miliarde
reprezintă construcții montaj iar restul este prevăzută
în valoarea instalațiilor și utilajelor ce vor fi montate
în această unitate industrială.

Investiția se desfășoară pe parcursul întregului
cincinal ca primă etapă, ea urmînd să se continue și
în cincinalul următor cînd vor fi alocate noi fonduri
de încă cca. 5 miliarde lei.

Construcția combinatului se întinde pe o
suprafață de 5 ha și va avea 17 hale mari de producție
și un număr total de 20.258 angajați, din care 2410
personal TESA.

Studiul tehnico-economic nu este încă elaborat,
însă din graficele întocmite se prevede că în
trimestrul II 1977 va intra în funcțiune hala de
mecano-sudură. Tot în același trimestru urmează să
intre în funcțiune și turnătoria de fontă – linie grea. În
hala de mecano-sudură vor lucra cca. 600 angajați și
se vor produce în prima etapă construcțiile metalice
necesare pentru construcția, în continuare, a
celorlalte capacități de producție ale combinatului.
Iar în turnătoria de fontă linia grea se vor produce
piese turnate pentru I.U.G. Craiova.

Cca. 450 muncitori necesari pentru cele două
secții sînt școlarizați în prezent la Brăila.

În cadrul acestui combinat vor funcționa cca. 7
secții de producție plus serviciile TESA.

Valoarea producției globale anuale va fi de cca.
7,5 miliarde lei producție anuală[…].

Combinatul de utilaj greu va produce în principal:
ferme metalice, laminoare, cuptoare rotative, utilaj
nuclear, utilaj termonuclear, linii complexe pentru
morărit, linii complexe pentru industria chimică
(coloane de sinteză), laminoare gigant(unicate în
țară), etc. În premieră pe țară se vor produce, de
asemenea, la C.U.G. Iași laminate cu profile diverse
prin extruziune. Iată de exemplu și cîteva
performanțe pe care le va realiza această unitate
industrial: lingouri de oțel de 400 t greutate, piese
forjate de 120 t bucata, piese turnate din fontă de 80
t bucata, etc.

În cadrul combinatului se va construi și o centrală
care va furniza energie termică și electrică pentru
ceastă unitate.

Transportul materiilor prime și a producției marfă
va fi realizat în interiorul combinatului și în afara
acestuia, în general pe linia de cale ferată. În
combinat vor intra doua linii principale de căi ferate
care se vor ramifica în 22 linii ferate uzinale, în acest
caz în combinat va funcționa o stație CFR care va
ține de combinat.

Combinatul de utilaj greu va fi utilat cu mașini
unelte atît din import cît și din producția internă.
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Valoarea acordată investițiilor acordate pentru
importul de utilaje va fi de cca. 3 miliarde lei.[…].

Pentru construcția Combinatului de Utilaj Greu
Iași, lucrează un număr de 11 trusturi și întreprinderi
aparținînd de 8 ministere și organe centrale de stat.
Toate acestea lucrează sub antrepriza Ministerului
Construcțiilor Industriale, respectiv ale Trustului de
construcții industriale Iași.

[…].
* * *

Ministerul de Interne
Inspectoratul Județean Iași

Strict Secret Serviciul II
Exemplar unic Din 11.05.1978
Adnotare inițială:
„Se aprobă: Șeful inspectoratului, Col. Ionescu

Gh. Dumitru/11 V 1978”

H O T Ă R Î R E
de deschidere a dosarului de obiectiv
„COMBINATUL DE UTILAJ GREU” – IAȘI
Prin decretul Consiliului de Stat nr 228. Din 16

iulie 1977 s-a aprobat înființarea Combinatului de
Utilaj Greu „Nicolina” Iași prin reorganizarea
Întreprinderii Mecanice „Nicolina” Iași și includerea
obiectivului de investiții „Întreprinderea de Utilaj
Greu Iași ”.

Avînd în vedere volumul mare de investiții,
profilul complex și producția de serie mică și unicate
care ridică probleme deosebite în pregătirea
fabricației și asimilarea produselor, în asigurarea și
pregătirea forței de muncă, prin decretul Consiliului
de Stat nr. 73 din 13 martie 1978, începînd cu data de
1 martie 1978, la Iași ia ființă ca unitate economică
distinctă, Combinatul de Utilaj Greu Iași și
Întreprinderea mecanică „Nicolina” Iași prin
reorganizarea Combinatului de Utilaj Greu
„Nicolina” Iași.

Valoarea totală a investiției C.U.G. Iași va avea o
amplasare pe o suprafață de cca 120 ha în afara
perimetrului construibil al Municipiului Iași. Acesta
se situează în partea de sud-sud est a Municipiului,
între limita de sud a orașului și localitatea Ciurea din
județul Iași. În final va îngloba un nr. de mari
capacități de producție în afara utilităților tehnice,
edilitare și energetice aferente.[…].

Acest obiectiv industrial va fi unul din principalii
producători de echipamente și agregate tehnologice
complexe, speciale și de performanță, precum și a

unor produse speciale a căror fabricație este abordată
pentru prima data în țară.[…].

Pînă în prezent Combinatul de Utilaj Greu Iași
este încadrat cu un număr de 968 oameni ai muncii,
dintre care 28 TESA. Pînă la finele anului 1978
numărul acestora va spori pînă la cca. 2000.

Pe platforma combinatului își desfășoară
activitatea cca 1200 constructori de la TCInd Iași,
TIM Iași, TLHS Galați, TILI București, Vulcan
București, ICCF Iași în rîndul cărora desfășoară
activitate informativă ofițeri de securitate anume
desemnați.

Pînă în acest moment activitatea informativ-
operativă pe platforma C.U.G. Iași – beneficiar, s-
a desfășurat în cadrul dosarului de obiectiv nr.
889 – Întreprinderea Mecanică „Nicolina” Iași1

(sublinierea mea – I.D.).
Avînd în vedere Combinatul de Utilaj Greu Iași,

la nivelul economiei naționale, pentru organizarea
mai judicioasă a muncii informativ – operative în
acest obiectiv, propun spre aprobare deschiderea
dosarului de obiectiv „COMBINATUL DE UTILAJ
GREU IAȘI”.

De acord,
Locotenent Semnat indescifrabil (n.m-.I.D.)

Andronic Vasile

Notă:
1. La 16 februarie 1987 se declanșează la Uzinele

Nicolina o grevă spontană ce-l va avea în centru pe
rectificatorul Titi Iacob. Atunci s-au cerut drepturi pentru
muncitori: salarii, căldură și lumină, alimente. Titi Iacob a
fost declarant în mod oficial sectant și pedepsit ca atare.
Alte „elemente dușmănoase” – tot de la Nicolina, sînt
anchetate și ele la Securitate. Să observăm, conform
raportului de mai sus, că  Întreprinderea Mecanică Nicolina
era „obiectiv” al Securității înainte de „comasarea” cu
Întreprinderea de Utilaj Greu Iași (aceasta petrecîndu-se în
1977), înainte de ivirea colosului industrial C.U.G., care, tot
conform documentelor de mai sus, devine obiectiv al
Securității în 1978. După 1989 s-a descoperit că 50 de
angajați ai întreprinderii erau plătiți cu 700 de lei pe lună în
plus pe lîngă salariile pe care le încasau, pentru informațiile
furnizate Securității despre colegii lor de serviciu.

A doua zi după greva spontană de la Nicolina, pe 17
februarie 1987, studenții de la Universitate s-au răspîndit
pe străzile Iașului protestînd împotriva dictaturii, pornind
spre centrul orașului. După cum se știe, miliţia și
securitatea au blocat accesul cu utilaje de mare capacitate și
au împrăștiat manifestanții. Cu toate astea, calea Revoluției
anticomuniste din decembrie 1989 era  deschisă.
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Referat asupra lucrării
Scrierea istoriei în limba română: A.D. Xenopol

Subsemnatul, prof. univ. dr. Eugen Munteanu, în
calitate de conducător al lucrării de doctorat
menţionată mai sus, am examinat textul propus de
doctorand (229 de pagini) şi am constatat următoarele.

În dorinţa de a-şi fructifica şi cunoştinţele pe care
le deţine prin prima sa specializare, cea de istoric,
d[omnu]l Muscalu şi-a propus să studieze modalitatea
individuală în care marele istoric român A. D.
Xenopol a întrebuinţat în scris limba română literară a
epocii sale sau, cu propriile cuvinte, doctorandul şi-a
propus să vadă dacă „există un mod particular de scrie
istoria în limba română, un mod purtînd amprenta
specifică a lui A. D. Xenopol“.

Fundamentul empiric al cercetării d[omnu]lui
Muscalu îl constituie opera fundamentală a istoricului
ieşean, Istoria românilor din Dacia Traiană (voi. I-
VII, 1888-1893). Referinţa principală este ediţia
modernă oferită de reputatul istoric Alexandru Zub.

Materia studiului său este repartizată de doctorand
între o Introducere şi două părţi, intitulate Repere
teoretice şi, respectiv, Limba şi stilul textelor istorice
aparţinîndu-i lui A. D. Xenopol.

Din partea I a lucrării fac parte trei mari capitole
(fiecare cu mai multe subcapitole) intitulate Istoria ca
ştiinţă (I), Limba română literară (II) şi, respectiv,
Stilul şi discursul istoriei (III).

În cele trei capitole autorul tezei urmăreşte mai
întîi delimitarea domeniului istoriei în tabloul general
al ştiinţelor umaniste, continuă cu definirea
conceptului de limbă literară şi o încercare de
periodizare a limbii române, pentru a încheia cu
circumscrierea stilului textelor istorice în raport cu
stilul ştiinţific în genere.

În partea a II-a, intitulată, cum spuneam, Limba şi
stilul textelor istorice aparţinîndu-i lui A. D. Xenopol,
atenţia doctorandului se concentrează pe chestiunile
privitoare la limba textelor studiate şi pe chestiunile de
ordin stilistic.

Din această a doua parte a lucrării d[omnu]lui
Muscalu reţinem observaţiile interesante privitoare la
unele enunţuri ale lui Xenopol încadrabile în ceea ce
Coseriu numea tehnica discursului repetat (citate
celebre, proverbe, zicale etc.), care constituie, ne
spune autorul tezei, un fel de „micro-texte“, cu sens
propriu.

Mai reţinem de asemenea observaţia că la Xenopol
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UN CĂRTURAR AUTENTICUN CĂRTURAR AUTENTIC
– NECULAI MUSCALU (I)– NECULAI MUSCALU (I)

Nicolae SCURTU

Biografia profesorului și istoricului literar Neculai Muscalu (n. 13 ianuarie 1960, Piatra Neamț), este, sub
multiple aspecte, emblematică și invită la o cercetare minuțioasă spre a-i putea defini complexitatea și semnificația
culturală.

Tînărul Neculai Muscalu învață și citește enorm, se specializează în studiul aprofundat al istoriei naționale,
precum și în cel al limbii, literaturii și civilizației românești.

Publică articole, studii, cercetări și o excelentă carte despre A.D. Xenopol.
Apelează, permanent, la cele mai noi și moderne abordări ale operei literare, reliefînd, cu acuratețe, aspecte mai

puțin frecventate de istoria și critica literară curentă.
Cartea sa, esențială, unică în felul ei, analizează, în profunzime, aspecte ce trimit la Scrierea istoriei în limba

română: A.D. Xenopol, Elemente de limbă, stil și discurs (2015).
Inițial această lucrare a fost o strălucită teză de doctorat, pe care autorul a susținut-o la Facultatea de Litere a

Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, unde a obținut calificative maxime.
Apoi, după unele lecturi, a transformat-o într-o carte de analiză stilistică ce s-a bucurat de aprecierea unor

specialiști de mare rigoare.
Remarcabile sînt, fără nici o rezervă, aprecierile universitarilor Eugen Munteanu, Ioan Oprea și Florin Teodor Olariu,

care au remarcat noutatea temei și realizarea desăvîrșită a acestei cercetări, deloc comode.
Profesorul și istoricul literar Neculai Muscalu a întreprins o investigație atentă a limbii române, în evoluția ei, relevînd,

în cazul istoriei lui A.D. Xenopol, unele aspecte deosebit de complexe şi semnificative.
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se constată o frecvenţă ridicată a perioadelor lungi,
adesea cu situarea unui grup mare de propoziţii
subordonate plasate în faţa principalei. În ce priveşte
nivelul lexical, pe baza impresiei pe care mi-am
format-o cîndva citind Istoria lui Xenopol, confirm
constatarea d[omnu]lui Muscalu că la Xenopol
întîlnim relativ frecvent cuvinte ieşite din uzul actual
(devenite arhaisme), cum ar fi apriat „clar“, atîrnare
„dependenţă“, aterdisi „a suprasolicita“, cîtime
„cantitate“, cerbicos, consîngean, descăpăţînare, a se
făţări „a se preface“, introlocare „unire“, îndecomun
„laolaltă“ etc., sau creaţii lexicale personale mai puţin
obişnuite, cum sînt: fanariotiza, ungurire,
împotrivitor, încălcător, însemnător, răzăşofag.

O trăsătură particulară a stilului autorului studiat
pare să fie coloratura literar-beletristică pe care o
capătă discursul istoricului datorită abundenţei de
locuţiuni verbale precum a sta pe/la gînduri, a se pune
rău (cu cineva), a trece (cuiva) prin minte, a o rupe de
fugă etc. sau expresii precum a aduce la sapă de lemn,
a arunca pulbere în ochi (cuiva), a-şi călca pe inimă,
a-şi lua lumea în cap, a prinde rădăcini ş.a.

Apreciez că cele mai multe dintre disocierile
operate de autorul tezei, ca şi evaluările făcute, sînt
corecte şi susţinute de exemple corect selecţionate.

În cele două secţiuni ale sale, literatură de
specialitate şi izvoare, bibliografia este de calitate şi
corect întocmită.

Din punct de vedere stilistic, se poate constata că
doctorandul se află la un nivel bun al cunoaşterii şi
exercitării stilului ştiinţific.

Lucrarea prezentată de drd Neculai Muscalu cu
titlul Scrierea istoriei în limba română. A. D. Xenopol
reprezintă o contribuţie remarcabilă la cunoaşterea
personalității unuia dintre cei mai mari creatori români
din cîmpul istoriografiei. Apreciez că textul prezentat
corespunde standardelor curente ale unei teze de
doctorat şi recomand lucrarea pentru şedinţa de
susţinere publică. Mă declar de acord ca, pe baza ei,
d[omnu]lui Neculai Muscalu să îi fie acordat titlul de
doctor în filologie.

Iaşi, 25 noiembrie 2012
Prof. univ. dr. Eugen Munteanu

*
Referat asupra tezei de doctorat cu titlul

Scrierea istoriei în limba română: A. D. Xenopol
Istoricul A. D. Xenopol reprezintă, fără îndoială,

un reper important în istoriografia românească, deşi

scrierile istorice aveau la români o tradiţie de circa
două secole atunci cînd şi-a propus să realizeze o
Istorie a românilor în Dacia traiană, deoarece el a fost
atent, mai mult decît predecesorii săi, la maniera în
care se concepeau şi se redactau scrierile de istorie în
spaţiul european, manieră pe care a urmat-o el însuşi
în scrierile publicate în limba franceză şi în limba
română. Prin urmare, la Xenopol se întîlneşte în modul
cel mai relevant spiritul european în cercetarea şi în
consemnarea istoriei naţionale, ceea ce înseamnă o
depăşire a modului de a scrie istoria de pînă atunci de
către învăţaţii români, fără ca aceasta să presupună o
ignorare a ceea ce au realizat înaintaşii. De aceea, din
punct de vedere cultural, pe lîngă meritul de a fi
realizat cea mai extinsă lucrare de autor privind istoria
poporului român, acest cercetător a făcut saltul spre
forma optimă de redactare a unei astfel de lucrări,
aspect care, din punctul de vedere al lingvisticii
actuale, ţine de domeniul analizei textuale aferente
discursului ştiinţific de specialitate.

În teza de doctorat prezentată de domnul Neculai
Muscalu, drumul spre investigarea acestui aspect este
pregătit prin secţiuni ce privesc laturile propriu-zise
ale limbii lui A. D. Xenopol, aşa cum se procedează de
obicei în cazul cercetării limbii scriitorilor, deşi chiar
în cazul acestora modelul ar trebui depăşit. Fenomenul
este oarecum explicabil, deoarece, în general, lucrările
româneşti de limbă literară de pînă acum au avut în
atenţie în general operele literare, încît procedeul
curent este cel care priveşte scrisul unui autor sub
aspectul individualizării folosirii mijloacelor limbii, al
trăsăturilor stilistice şi al valorii artistice. Totuşi,
constatarea de la p. 11 că Xenopol a scris istoria într-o
manieră proprie trebuie considerată adiacentă ideii de
bază care este scrierea istoriei după principiile
europene, insuficient ilustrate pînă la el şi, de multe
ori, insuficient respectate de succesori. Din aceste
motive, dacă în acest moment lucrarea se află sub
imperiul modelului amintit, domnul Neculai Muscalu
va depăşi, desigur, acest stadiu, căci Xenopol nu a fost
scriitor şi nici nu s-a propus ca fiind scriitor, ci ca
autor de operă ştiinţifică în domeniul istoriei, fapt care
reiese de altfel în mod clar din scrierile sale teoretico-
filozofice în legătură cu statutul istoriei ca ştiinţă a
„cauzalităţii în succesiune“. Fără îndoială, datele
privind formaţia intelectuală a acestui înaintaş sînt
bine venite în lucrarea de doctorat pentru a se realiza
o perspectivă asupra mijloacelor cu care venea în
prezentarea istoriei românilor, deseori marcate la
predecesori de efuziuni lirice şi de scopuri polemice
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sau de influenţare.
Este drept că marele istoric a manifestat o atitudine

lingvistică, dar nu una de scriitor, ci una care vizează
statutul şi sursele limbii române literare, avînd în acest
caz o orientare similară cu a grupării de la „Convorbiri
literare“, revistă în care a publicat, de altfel, varianta
românească a lucrărilor sale de filozofie a istoriei. În
mod firesc, teza de doctorat conţine un capitol cu două
secţiuni consacrat limbii literare, pe de o parte, a
situaţiei în care se afla limba românească de cultură în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi, pe de altă
parte, a opiniilor despre limba română susţinute de
Xenopol şi, în acest context, a ideilor sale despre
limba literară. în general, cu această ocazie nu se emit
însă şi aprecieri în legătură cu poziţia acestui învăţat,
iar, mai tîrziu, cînd se analizează faptele de limbă nu
se face corelaţia cu ideile respective, deşi unele dintre
ele, printre care cea, întîlnită şi la Maiorescu, în
legătură cu evitarea împrumuturilor neologice şi
revenirea la unele calcuri depăşite ar putea fi
combătută sub unele aspecte, căci nu este conformă cu
evoluţia limbii române literare.

Există în lucrarea domnului Neculai Muscalu un
capitol special consacrat problemelor care ţin de stilul
ştiinţific, pentru a stabili cadrul de evaluare a modului
în care „trebuie scrisă istoria“: în acest context,
potrivit sugestiilor din unele surse bibliografice, este
amintit şi rolul metaforei şi analogiei în construcţia
discursului, pentru ca, în secţiunea finală, destinată
prezentării faptelor concrete, să se remarce „o figură
de stil privilegiată: metafora/analogia la A. D.
Xenopol (sau între metafora plasticizantă şi metafora
revelatorie)“ (p. 193). Desigur, procedarea este
adecvată, dar, ţinînd cont de obiectivul principal al
lucrării, se putea avea în vedere faptul că scrierea
istoriei, dacă tinde spre ştiinţificitate, trebuie să
renunţe pe cît posibil la metafore, la comparaţii şi la
alte figuri de stil literaturizante şi nefolositoare
analizei şi interpretării subordonate acribiei şi
obiectivităţii. Pe de altă parte, s-ar putea valorifica aici
mai degrabă, din perspectiva analizei discursului şi a
textualităţii, relaţiile dintre text şi paratext, bine
reprezentate şi foarte variate în scrisul lui Xenopol, un
istoric al documentului, deşi nu lipsit de ataşamentul
sentimental în prezentarea faptelor.

Un compartiment important al limbajelor de
specialitate este reprezentat de terminologie şi, din
acest motiv, autorul lucrării de doctorat a considerat
necesară o discuţie asupra ei, mai întîi ca chestiune de
principiu (p. 82) şi apoi ca aplicaţie la textele lui

Xenopol. În cel de-al doilea caz, chestiunea putea fi
tratată însă pe un spaţiu mult mai extins, căci aici nu
se aduc în atenţie decît cîteva situaţii, cu o insistenţă
specială asupra termenului stăruinţă pentru
semnificaţia exprimată de obicei prin neologismul
continuitate, atestat şi acesta în lucrările mai tîrzii ale
istoricului. Ca atare, la fel ca la alţi învăţaţi ai
timpului, la Xenopol se întîlneşte, pe de o parte, o
atitudine iniţială rezervată faţă de împrumutul
neologic şi, pe de altă parte, concesia necesară în
raport cu evoluţia obiectivă a limbii literare. Prin
urmare, tratarea terminologiei se putea extinde foarte
mult, ţinînd cont de importanţa ei pentru construcţia
discursului istoriei, căci numai o interpretare
superficială ar putea conduce la ideea statutului ei
puţin relevant. Pe un spaţiu extins, antrenînd în
discuţie numeroase surse de informaţie şi realizînd
frecvente raportări la lumea europeană, Xenopol a
avut ocazia să folosească, fie ca atare, fie uzînd de
calcuri, noţiuni care se denumesc astăzi prin termeni
consacraţi precum: alodial, alodiu, cavaler, comună,
curtean, electiv, elector, feudal, feudă, învesti,
învestitură, nobil, ordalii, rege, suveran, şerb, vasal
etc. Prin urmare, istoria socială are numeroşi termeni,
unii cu grad de specificitate ridicat, care o
caracterizează din punctul de vedere al expresiei. În
raport cu aceşti termeni, aspectele de limbă prezentate
între paginile 120 şi 161, deşi se înscriu în stilul
personal al lui Xenopol, sînt adiacente pentru maniera
de a scrie istoria. Pentru această manieră, au
importanţă numai termenii legaţi de organizarea
statală şi socială, de demnităţi şi proprietate, de
organizare a armatei, de strategie militară, de relaţii
diplomatice, de funcţionare a instituţiilor etc., adică
acele cuvinte ce desemnează realităţi aflate în sfera
cercetării istorice.

Asemenea constatări conduc la ideea că,
asumîndu-şi un subiect atît de important, de interesant
şi de complex, domnul Neculai Muscalu are datoria de
a continua să-l cerceteze, mai ales că acum, prin teza
de doctorat, are pregătit terenul din punct de vedere
metodologic şi, în bună parte, din punctul de vedere al
informaţiei. Cu această perspectivă, conchidem că
lucrarea Scrierea istoriei în limba română: A. D.
Xenopol îndeplineşte cerinţele unei teze de doctorat şi
recomandăm acordarea titlului de „doctor în filologie”
autorului ei.

3 ianuarie 2013
Prof. univ. dr. Ioan Oprea
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„Expatrierea scriitorilor este un act voit. Au ieşit, ca
să poată continua să fie scriitori. Ţara lor a fost
cotropită, străinul o stăpîneşte.”

N.I. Herescu

Introducere
Termenul exil cuprinde un fenomen nu foarte

caracteristic poporului român pînă la jumătatea veacului
trecut (aşa cum Eliade subliniase cîndva) şi a avut ca
motivaţie majoră libertatea (deopotrivă cea fizică, dar şi
libertatea de exprimare). 

Pentru români, adevăratul şi tristul exod – fără
putinţa de întoarcere – s-a petrecut mai cu deosebire în
anii de după al doilea război, odată cu instaurarea
comunismului. „De-abia după 1945, exilul a devenit o
trăsătură caracteristică a istoriei noastre”, observa (din
interior) Monica Lovinescu (v. Unde scurte II, 1993, p.
43).

În prefaţa la prima antologie de poezie românească
publicată în exil, Vintilă Horia accentua aceeaşi idee,
arătînd că „abia după armistiţiul din August 1944 se
poate vorbi în istorie de o emigraţie românească, de un
exod în masă care a dat naştere peste hotarele Ţării unui
microcosm românesc, reprezentînd, cu destulă fidelitate,
trăsăturile caracteristice ale macrocosmosului originar.
O lume românească a luat naştere în cîţiva ani în afara
spaţiului românesc, împrăştiată prin toate centrele
apusului, dezbinată de aceleaşi pasiuni politice şi
concentrată în jurul aceloraşi mituri spirituale şi a
aceloraşi tradiţii culturale ca şi lumea românească
rămasă acasă./…/… în spaţiul imens al lumii libere s-a
format de-a lungul ultimilor cinci ani o nouă lume
românească, cu ziarele, cu revistele, cu bisericile, cu
instituţiile, cu idealurile şi cu nevoile ei./…/ Toţi,
împinşi către apus de vînturi diferite, mai devreme sau
mai tîrziu înspăimîntaţi de urgie, poartă într-un buzunar
ascuns acel ban de aur pe care stă gravat, pe o parte
dorul întoarcerii şi pe cealaltă încrederea în întoarcere”
(v. Antologia poeţilor români în exil, Colecţia „Meşterul
Manole”, Buenos Aires, 1950, s.n.).

Dincolo şi dincoace de frontiere
Sînt multe şi variate articolele şi revistele în

care cei care scriau în libertate „treceau virtual
graniţele”, arătînd cu exemple concrete politica
regimului din România. Toate aceste luări de
atitudine demonstrează astăzi şi legătura
permanentă pe care scriitorii din exil o păstrau cu
cei de acasă, frontierele îngrădind numai fizic.
Sînt – în acest sens – bine cunoscute afirmaţiile
repetate ale Monicăi Lovinescu, prin care aceasta
întărea ideea că ea, alături de Virgil Ierunca,
„trăiau în continuare la Bucureşti”, erau cu alte
cuvinte ancoraţi perfect în realităţile cultural-
politice din ţară, chiar dacă în mod concret nu se
mai puteau întoarce şi locuiau la Paris. Cum se
cunoaşte, cei doi s-au implicat total în
cunoaşterea, analiza şi promovarea literaturii
române, indiferent unde era scrisă. Tot ce era valoros în
România era făcut cunoscut, pe calea undelor –
depăşind astfel orice graniţă fizică – şi celor de acasă,
precum şi conaţionalilor din exil. Aceştia, la rîndul lor,
continuau să scrie, iar îndemnul lui Eliade din perioada
primului exil, conform căruia „emigranţii nu au dreptul
de a se simţi rupţi din fenomenul românesc
contemporan” (v. revista Luceafărul, nr. 1/ 1948, Paris),
este emblematic pentru ceea ce a reprezentat – în
libertate – fenomenul cultural românesc.

Cultură românească în exil
Plecarea unei părţi a intelectualităţii noastre a

însemnat, pe lîngă salvarea fizică a unor importanţi
scriitori, artişti, oameni de cultură în general, chiar şi
salvarea culturii autentice într-o mare măsură. În
perioada proletcultistă se ajunsese chiar ca literatura
română de valoare (din cauza ideologiei impuse şi a
cenzurii) să nu se mai scrie în ţară, ci, mai cu deosebire,
în exil, în libertate. „Scrisul a murit în România.
Cuvîntul în libertate nu mai există, literatura
românească de azi e în patria mea un imens cimitir, în
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care abia mai răsare cîte un spectru tremurător, temător
de lumina zilei”, caracteriza Alexandru Busuioceanu
situaţia din ţara ocupată (Revista scriitorilor români (nr.
1/ 1962).1 De rolul lor au fost permanent conştienţi
scriitorii emigraţi, mulţi dintre reprezentanţii importanţi
fiind ctitori ori contributori la revistele româneşti editate
în alte spaţii, continuînd să scrie şi să publice în limba
română. Pentru ei, limba şi publicaţiile româneşti
constituiau simbolul Ţării, exact aşa cum afirmaseră, de
exemplu, şi editorii revistei ce purta un nume greu de
semnificaţii: „Fiinţa românească e Ţara în exil, care
vrea să afirme, între celelalte popoare ale lumii
occidentale, dreptul poporului român la o viaţă demnă şi
la o creaţie liberă”. În fraza de mai sus este suficient să
înlocuim titlul publicaţiei cu genericul „revistele
româneşti” şi vom avea întregul crez al celor ce le editau
în condiţiile grele ale exilului.

Aşadar, rolul asumat de către scriitorii din exil a fost
mai cu deosebire acela de a încerca, prin toate
mijloacele (scrisului!), să contracareze „umbrele
stalinismului cultural” instalat în ţară (v. revista Destin,
nr. 24-25/ 1972, p. 215), ducînd o adevărată politică
culturală împotriva „politizării literaturii”, împotriva
„degradării programatice” (Destin, nr. 24-25/ 1972, p.
5).

La o privire retrospectivă şi de ansamblu a activităţii
intelectualilor români din exil se poate deduce cu
uşurinţă că cei plecaţi şi-au asumat ei înşişi
reprezentarea Ţării, indiferent de spaţiul geografic în
care şi-au dus existenţa. O mărturie directă,
conştientizare a acestei misiuni, o întîlnim în „Cuvîntul
înainte” al revistei Destin: „Elitele intelectuale
româneşti, aruncate de circumstanţele istorice, tragice,
prin care trece neamul nostru, dincolo de Ţară,
constituie pe măsura autenticităţii lor nu simple
mănunchiuri sau individualităţi deplasate din spaţiul lor
normal de creaţie în spirit, ci adevărate frînturi de ţară
reprezentînd întreg Universul românesc, am putea spune
un fel de monade de viaţă şi cultură românească”.

Dată fiind amploarea acestei activităţi, răspîndirea
intelectualilor români pe tot globul şi continuitatea
folosirii limbii române, considerăm că ne putem referi,
generic, la o ţară „de dincolo”2, graniţele geografice
putînd fi înlocuite, virtual, cu cele lingvistice. Această
„Românie” de dincolo a fost astfel reprezentată de
valoroşi intelectuali – scriitori, jurnalişti, oameni de
ştiinţă şi nu în ultimul rînd de cîţiva politicieni
(generalul Rădescu, liberalul Mihail Fărcăşanu ş.a.) –
care au reuşit să se salveze din ţara ocupată. Din locurile
în care şi-au găsit adăpost au luptat prin toate mijloacele

şi pentru conştientizarea Occidentului faţă de realităţile
româneşti, asumîndu-şi mai ales misiunea de a duce mai
departe cultura şi, în ultimă instanţă, identitatea
românească ameninţate în ţară. 

În noile spaţii, ei îşi transplantează aşadar limba,
identitatea, întregul bagaj cultural şi creează o altă
„Românie”, alcătuită generic din ziare, reviste, cărţi
româneşti, din organizaţii politice şi asociaţii culturale,
din încercări de înfiinţare de edituri şi biblioteci ori din
cenacluri. Chiar şi extrem de bogata corespondenţă
dintre intelectualii români din cele mai îndepărtate
puncte de pe glob confirmă încă o dată că exilul
românesc s-a constituit ca o adevărată „reţea”. (Acesta
era termenul prin care Eva Behring, cercetător al
exilului românesc, caracteriza fenomenul)

Ziarele româneşti (Meridianul românesc, Cuvîntul
românesc, Cuvîntul liber ş.a.), revistele (începînd cu
Luceafărul, continuînd cu Caete de dor, Destin, Dialog,
Ethos, Fiinţa românească, Limite, Revista Scriitorilor
Români, Lupta ş.a.), cărţile în limba română (semnate de
Mircea Eliade, Vintilă Horia, Ştefan Baciu, Aron Cotruş,
Alexandru Busuioceanu, Alexandru Ciorănescu, Horia
Stamatu, L.M. Arcade, Al. Vona etc., etc.), organizaţiile
politice (Comitetul Naţional Român, Fundaţia „Iuliu
Maniu” ş.a.), asociaţiile culturale („Cercul de Studii şi
Cercetări al Românilor din Germania” etc.) , Biblioteca
Română de la Freiburg şi nu în ultimul rînd Cenaclul de
la Neuily, organizat de către L.M. Arcade-Mămăligă,
dau măsura acelei Românii din exil, dau măsura
continuităţii literaturii şi culturii româneşti dincolo de
graniţele actuale ale ţării, dau măsura Cuvîntului
românesc rostit în libertate.

Note:
1. În aceiaşi termeni va fi formulat răspunsul lui

Alexandru Busuioceanu la întrebarea scriitorului Salvador
Perez Valiente într-un interviu la Radio Nacional de
Madrid, un răspuns lucid şi tragic în acelaşi timp:
„Cuvîntul, trebuie să mărturisim, a murit în România.
Cuvîntul în libertate nu mai există. Literatura românească
de azi e, în patria mea, un imens cimitir/…/ Nu mai există
altă literatură română decît aceea a exodului, aceea a celor
care trăim risipiţi azi în toate ţările din lume.” (apud
Ierunca 1991, 32)

2. În volumul său de memorii, Peregrinări universitare
europene – şi nu numai – (ed. Logos, 2010), romanistul
Alexandru Niculescu, aflat ca profesor incaricato în Italia,
descoperă „două Românii”, cea din graniţele actuale şi cea
formată de conaţionalii din exil, cei care continuau în
libertate, fără cenzura comunistă, să publice şi să reediteze
cărţi româneşti.
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Trăim încă în siajul Centenarului, pentru că
arhivele și bibliotecile ne mai înghiontesc să
scoatem la iveală neștiute vorbe și fapte, care
merită să intre în circulație publică. Eroul
Bucovinei (nu singurul, dar cel mai „vizitat” de
exegeți) din Primul Război Mondial, Ion Grămadă
(1886-1917), a fost unul dintre primii (dacă nu
chiar primul) care a părăsit Bucovina Imperiului,
pentru a se alătura românilor din țara liberă, în
căutarea celei mai bune căi de urmat în conflagrația
incipientă. Din România neutră, cu toate restricțiile
impuse de starea incertă a relațiilor interstatale, era
avid de știrile de acasă, împărtășindu-le, în același
timp, celor apropiați ce se mai întâmpla prin
București, după cum vedem limpede dintr-o carte
poștală cu ștampila poștei „Târgoviște, 4 noiembrie
1914”, adresată „Dsale Dlui părinte Const.
Morariu preot, Pătrăuți pe Suceava, Bucovina”,
care se află în arhiva Fundații Culturale „Leca
Morariu” din Suceava (mulțumiri reiterate Dnei
Farm. Maria Olar, președinta Fundației, pentru
amabilitatea cu care răspunde neîncetat solicitărilor
noastre):

„Mănăstirea Dealului, lângă Târgoviște,
21.X.1914

Onor Dle părinte, 
Am primit scrisoarea lui Lațic și Oprea și m-am

bucurat că lui Leca îi merge bine. Îi rog să-mi mai
scrie care-i adresa lui și ce vești mai aveți de la 10
octomvrie încoace de la el. Îl rog pe Lațic să-mi
caute scrisoarea mea despre lupta de la Boian, care
i-am trimis-o din Cernăuți. Eu sunt prof. de limba
germană la liceul militar din această mănăstire, în
care se păstrează capul lui Mih. Viteazul. Am
locuință, luminat, încălzit, serviciu și 600 franci pe
lună. Tot la trei ani crește leafa cu 10 la sută. Stau

mai bine ca un prof. univ. din Austria, căci
total pe lună vine la vreo 900 franci.

Ce noutăți pe la Pătrăuți? Trimit sărutări
de mână stim. Dne și Dșoarei Elvira. Pe
ceilalți îi salut cu drag. Nu vine Lațic și
Oprea să mă viziteze? Ar fi bine. 

Cu stimă al Dv. Nicuță.//
P.S. Aud că la Dv. se fac asentări nouă. În

București se află șeful lui Lațic, dar fără
slujbă. Sunt mulți pe aici fugiți de acasă din
cauza dușmanilor și a prietenilor. Toți fără
slujbă. Al Dv. stimător, Nicuță”.

Câteva cuvinte pentru limpezirea
relațiilor și stabilirea conexiunilor se impun:
Lațic este Aurel Morariu, doctor în drept,
Oprea = Vasile Greciuc (Grecu), ginerele
Părintelui Constantin Morariu, Leca =
Alexandru (Leca) Morariu, deja încorporat și
cu experiența frontului, „șeful lui Lațic” este
dr. Emilian Slușanschi, plecat de la
Storojineț, Elvira este viitoarea soție a lui I.E.
Torouțiu. Remarcăm discreta referire la cei fugiți
peste graniță „din cauza dușmanilor și a
prietenilor” (nu trebuie să uităm că Imperiul vienez
îi vâna chiar și în România pe „dezertorii” care
apucaseră să facă armata acolo), dar, mai ales,
îndemnul de a fi „vizitat”, pentru că „Ar fi bine”
(Cei doi poftiți aveau foarte curând să urmeze
aceeași cale, peste graniță, și să militeze din
România și Basarabia pentru Unirea visată de toți).

*
Urmându-și crezul de o viață, Ion Grămadă nu-

și va găsi astâmpărul la adăpostul asigurat de
„profesura” la Mănăstirea Dealu, ci va căuta
înfruntarea directă, ceea ce va duce la moartea de
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erou pe culmea Cireșoaia. Efigia de simbol i-a fost
conturată instantaneu de cunoscutul, dealtfel,
scriitor Octavian Tăslăuanu, într-o cuvântare cu
trimiteri clare la semnificația acțiunii românilor, pe
care a ținut-o, în prezența Principelui Carol, chiar
la fața locului, când urmele prafului de pușcă încă
nu se risipiseră pe deplin:

„Alteță Regală, Domnilor Ofițeri, Iubiți Soldați,
În numele ardelenilor, mă închin în fața

mormintelor pe care le prăznuim și în fața tuturor
celorlalte care sfințesc culmea Cireșoaia. Mă plec
cu respect și cu adâncă smerenie înaintea lor, căci
ele înveșnicesc întruparea ideii care a armat brațul
Neamului nostru și care l-a aruncat în viforul
războiului.

Toți eroii care au pătimit, sângerat și murit sub
flamurile acestei idei storc recunoștința Țării și
admirația lumii întregi, chiar și a dușmanilor.

Toți ostașii de pe fronturi, cei morți ca și cei vii,
au răscumpărat, prin suferințe amare și prin jertfe
grele, dreptul Neamului nostru de a sta mândru și
cu fruntea senină în fața istoriei și dreptul de a cere
judecății care va să hotărască mâine soarta
viitorului, să ne răsplătească în măsura vredniciei.

Inimile noastre împodobesc cu florile iubirii
toate mormintele de pe această înălțime istorică.
Toate ne sunt scumpe și dragi, căci toate sunt trup
din trupul nostru și sânge din sângele nostru
românesc.

Dacă sufletul ardelenilor adastă mai mult la
crucea feciorului din Bucovina, a doctorului în
litere Ion Grămadă, o face fiindcă la sentimentul de
pietate pe care-l avem pentru toți, se adaugă și cel
de prietenie, de tovarăși de gânduri și de lupte de
acasă, din pământurile care numai o clipă au
întrezărit soarele libertății.

Ioan Grămadă, ajutat de o largă cultură
(învățătură), înzestrat cu o putere dârză și înnăscută
de iubitor al poporului, a purtat lupte vrăjmașe și în
timp de pace. S-a ridicat ca un bici de foc împotriva
vrăjmașilor noștri din Viena și împotriva
înstrăinaților care o slujeau în Bucovina. S-a
amestecat și în luptele noastre din Ardeal, pe care
le purtam împotriva stăpânirii ungurești a mișeilor
hrăpitori și lacomi care ne siluiau conștiința și ne
furau roadele muncii.

Noi, ardelenii, nu i-am rămas datori: i-am întins
adeseori mână de ajutor, înfierând nedreptățile din
Bucovina. Așa că eram frați buni, călăuziți de
același suflet țărănesc, care ne închega într-o
conștiință națională și care ne îndruma să ne
apărăm legea, limba și moșia împotriva streinilor
cotropitori de la stăpânire.

[…]
Noi, cei încă vii, dintre românii ardeleni și

bucovineni, prin lacrămile ce le vărsăm la acest
mormânt arătăm adânca părere de rău că s-a dus
din rândurile noastre o minte luminată, o inimă
entuziastă, o energie țărănească, un om și un român
întreg.

Dar sufletul și pilda vieții lui ne-au rămas” 
(La mormântul lui Ion Grămadă. Cuvântarea

Căpitanului Oct.C. Tăslăuanu, în Cultul eroilor.
Cuvântări și mărturii de pomenire din zile grele,
adunate și închinate tinerimii care se ridică de D.
Furtună, econom stavrofor, directorul liceului
„Grigore Ghica VV” – Dorohoi, Tipografia
Monastirii Neamțu, 1924, p. 36-37).
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Unificarea vieţii economice a constat, între
altele, în reorientarea fluxului economic spre
Bucureşti, unificarea sistemului de credit (vezi
episoadele anterioare) şi a reţelei de transport.

C. UNIFICAREA ŞI REORIENTAREA
REŢELEI DE TRANSPORT

După Unirea din 1918, necesităţi economice
imperioase cereau unificarea şi reorientarea
reţelei de transport. „Mărfurile, care altădată se
îndreptau spre Viena, Budapesta sau Petersburg
aveau, în noul cadru social-politic direcţia spre
porturile dunărene şi Marea Neagră”. Pe de altă
parte, „produsele petroliere şi agricole, care
înainte luaseră drumul străinătăţii... şi-au găsit
debuşeul firesc, natural, în Transilvania. În
acelaşi timp, produsele acesteia, strangulate pînă
atunci de concurenţa produselor similare din
Austro-Ungaria şi Germania sînt absorbite de
industria în refacere, de agricultura, de piaţa de
dincolo de Carpaţi”1.

Procesul de reorientare şi unificare a
transporturilor a avut două aspecte: administrativ
şi tehnic. Pentru rezolvarea lor, s-au făcut
eforturi, mai ales, în domeniul transporturilor
feroviare şi rutiere. 

Din punct de vedere administrativ, reţeaua
de transporturi feroviare aparţinea, atît în
Vechiul Regat, cît şi în noile provincii, statului şi
particularilor. Dar, în timp ce, în Vechiul Regat
particularii deţineau numai căi de importanţă
locală, cu posibilitatea pentru stat de a prelua
oricînd exploatarea lor, în noile teritorii
particularii deţineau căi principale. În
Transilvania, societăţile deţinătoare de căi ferate
erau în număr de 43, iar în Bucovina de 32.
Acestora le reveneau 4380 km de cale ferată,
adică 38% din totalul reţelei C.F.R. (10583 km)

din România unită. 
În această situaţie complexă, pentru a face

faţă necesităţilor imediate de ordin economic şi
militar, statul a încadrat în sistemul de
administrare şi exploatare al C.F.R. şi liniile de
cale ferată particulare, luînd în exploatare şi
reţeaua căilor ferate aparţinînd companiilor
străine3.

Liniile proprietate de stat din teritoriile alipite
au revenit statului român, în conformitate cu
prevederile tratatelor de pace de la Saint-
Germain, partea I, secţia II, art. 203-205 şi
Trianon, partea IX-a, articolele 186-189. Pentru
căile ferate ce i se transferau, statul român a
preluat o parte a datoriei publice contractate de
guvernele austriac şi maghiar, în funcţie de
lungimea căilor ferate ce-i reveneau şi de
capitalul investit4.  

În ceea ce priveşte căile ferate particulare,
deşi practic din 1919 ele făceau parte din reţeaua
exploatată de stat, din punct de vedere juridic
rezolvarea a fost mai complicată şi a trenat
datorită pretenţiilor proprietarilor şi situaţiei
financiare a statului. 

Mijlocul de încadrare a acestor căi în reţeaua
de stat a fost răscumpărarea. Pregătirea terenului
în această direcţie s-a făcut prin Constituţia din
1923, articolul 20, în baza căruia statul va invita
societăţile particulare să ducă tratative pentru
răscumpărarea liniilor, după ce, la 13 decembrie
1925, se acordase Ministerului de Comunicaţii
dreptul de supraveghere a căilor particulare. Ca
urmare, la 4 martie 1926, s-a încheiat o convenţie
pentru răscumpărarea, de către stat, a liniilor
aparţinînd unui număr de 17 societăţi din
Transilvania, ratificată prin legea 1598 din 19
martie 19265.

Pentru a asigura fondurile necesare
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operaţiunii de răscumpărare în totalitatea ei, prin
legea din 25 martie 1926, ministrul de finanţe a
fost autorizat să emită rentă de stat de 5% în lire
sterline, amortizabilă în 40 de ani. Se avea în
vedere, mai ales, răscumpărarea căilor particulare
de interes general6. Ca urmare, s-au obţinut
progrese rapide în această operaţiune, care avea
un curs lent, tocmai datorită lipsei de mijloace
financiare.

La 26 mai 1926, s-a încheiat o convenţie, la
Paris, între stat şi S.T.E.G.. La 12 noiembrie
1926, au fost răscumpărate liniile societăţii Arad-
Cenad, la 10 decembrie 1928 ale societăţii
Lemberg-Iaşi, iar la 11 decembrie 1928 ale
societăţii de căi ferate someşene7. 

Deşi pare că unificarea administrativă a căilor
ferate s-a întins pe o perioadă lungă, ea a existat
practic din 1919, cînd statul a luat în exploatare
întreaga reţea, iar la 17 iunie 1925 a consacrat
legislativ această situaţie prin legea de organizare
şi exploatare a C.F.R. „Legea a căutat să
realizeze, pe întreaga Românie, în locul unui
regim mixt existent (reţele de stat alături de reţele
particulare concesionate pentru un număr mare
de ani), un regim unitar de stat cu drept de control
asupra tuturor mijloacelor de comunicaţie”8.

Aspectul tehnic al reorientării reţelei
feroviare se referea la repunerea în funcţiune a
reţelei, care suferise pierderi şi distrugeri atît la
partea fixă, cît şi mobilă, standardizarea
materialului folosit, uniformizarea
ecartamentului, unificarea instrucţiunilor,
regulamentelor, a pregătirii personalului de
deservire, completarea reţelei cu noi linii
corespunzătoare noilor necesităţi economice.

Problema a preocupat cercurile interesate. S-a
încercat chiar elaborarea unui program unitar în
domeniul refacerii şi completării reţelei feroviare
(proiectele N. Petculescu – 1920, V. Brătianu –
1924, A. Cotescu – 1928), program care trebuia
să aibă în vedere stabilirea de legături directe,
organice şi economice, între toate regiunile ţării
şi consolidarea, completarea şi schimbarea
orientării reţelei către Bucureşti, Dunăre şi Marea
Neagră9. 

Practic însă, nu a existat un program unic de
unificare, din punct de vedere tehnic, a reţelei,
care s-a realizat prin abordarea separată a
diverselor laturi ale problemei. 

La refacerea reţelei distruse s-a acordat
prioritate liniilor de legătură între provincii,
precum şi celor ce condiţionau orientarea spre
Bucureşti şi Dunăre10. Aceeaşi orientare a fost
urmată la construirea de linii noi. „În provincii,
reţelele de cale ferată erau orientate în
conformitate cu interesele ţărilor cărora le
aparţinuseră şi... noi linii erau necesare atît din
punct de vedere naţional cît mai ales din punct de
vedere economic”11. 

Pentru completarea şi armonizarea reţelei, au
fost puse în construcţie, în 1923, liniile Braşov –
Nehoiaşu – Buzău, Ilva Mică – Vatra Dornei,
Bumbeşti – Livezeni. Realizările, în această
direcţie, în primii ani de după război, au fost
modeste, înfăptuirea proiectelor atingînd în timp
chiar perioada următoare celui de al doilea război
mondial12. 

Progrese mai însemnate s-au obţinut în
standardizarea tipurilor de şine, (existau 48 tipuri
în reţea),  hotărîtă la 11 decembrie 1925 şi a
locomotivelor realizată mai ales după
construirea, la Reşiţa, în 1926, a primei
locomotive de cale normală13. 

În 1922 – 1923, a fost normalizată reţeaua din
Basarabia, care avea ecartament diferi14. 

Concomitent cu acţiunile de reorientare a
sistemului de transport şi a traficului feroviar s-
au desfăşurat operaţiuni similare în domeniul
transporturilor rutiere, pe apă şi aeriene.
Succese mai însemnate s-au obţinut în domeniul
rutier, unde necesităţile şi posibilităţile de
înfăptuire au concurat în această direcţie,
accentul punîndu-se pe completarea reţelei de
şosele. 

În schimb, nivelul de completare şi dezvoltare
al tehnicii precum şi posibilităţile financiare ale
perioadei, n-au permis înfăptuirea unui sistem
naţional de transport pe apă, cu toate că şi aici au
fost înregistrate unele progrese prin extinderea
porţiunii româneşti a Dunării, arteră colectoare a
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traficului fluvial şi prin măsurile de unificare a
administraţiei navigaţiei fluviale şi maritime în
mîna statului, refacerea porturilor şi instalaţiilor
din dotarea lor15. 

O situaţie aparte au avut transporturile
aeriene. Perioada lor de dezvoltare, ca mijloc
economic nu doar militar, coincide cu perioada
de după Unire, astfel încît de la început se va crea
un sistem unic, pe ţară. Imediat după Unire,
tendinţele în această direcţie au fost abia
incipiente, înfăptuirea sistemului de transporturi
aeriene aparţinînd unei perioade ulterioare. 

D. REORIENTAREA LEGĂTURILOR
DE AFACERI

Pentru unificarea economică, reorientarea
către Bucureşti a legăturilor de afaceri pe linie de
finanţare (creditare), aprovizionare, producţie,
desfacere, a contractelor dintre unităţile
economice din diferite regiuni ale României
Unite, a reprezentat, probabil, cel mai important
factor. 

În momentul unificării teritoriale din 1918,
România nouă era formată din fragmente
desprinse din alte organisme economice. Atît din
punct de vedere al proprietăţii asupra mijloacelor
de producţie, cît şi al legăturilor de afaceri,
unităţile economice din noile teritorii erau
orientate divergent faţă de cele din România
veche. Numai într-o mică măsură, corespunzînd,
în principal, relaţiilor de comerţ exterior, existau
legături economice între unităţile economice din
aceste regiuni şi cele din Vechiul Regat, legături
ce urmau curba relaţiilor interstatale. 

Două elemente vor juca un rol important în
intensificarea legăturilor dintre toate regiunile
României Unite şi, prin aceasta, în reorientarea
economiei noilor teritorii şi unificarea
economică: secularele raporturi economice
existente între regiunile situate de o parte şi de
alta a Carpaţilor, legături menţinute de-a lungul
secolelor cu toate împrejurările potrivnice, bazate
fiind pe apropierea geografică naturală dintre
aceste regiuni a căror economie era
complementară şi noul cadru politic creat prin

Unire, statul favorizînd unificarea economică. 
Nicolae Iorga era de părere că: „Statul n-a

făcut decît să încerce asupra acestui material,
încă inform, experienţe teoretice, care au dat cele
mai rele rezultate” condamnînd „amestecul silnic
în orice activitate economică a elementelor de
politicianism cărora el (statul, n.n.), le este tot
mai mult aservit”16. Această opinie se explică
prin încercarea savantului de a-şi face capital
politic, lucrarea din care am citat fiind scrisă în
sprijinul Sfatului negustorilor. Acelaşi lucru îl
urmărea prin apărarea „liberei” întreprinderi, în
condiţiile amestecului statului în domeniul
economic. 

Pe temeiul elementelor menţionate unităţile
economice şi regiunile României Unite vor
dezvolta legături reciproce, vor crea un ansamblu
economic unitar. 

Căile şi mijloacele cele mai diverse au
concurat la înfăptuirea acestei cerinţe obiective.
Printre ele s-au numărat şi legăturile de afaceri
stabilite între unităţile economice din diferite
regiuni ale ţării. 

Astfel, Uzina Malaxa – Bucureşti, înfiinţată în
1922, numită atunci Fabrica românească de
maşini, ateliere de reparat locomotive şi vagoane
ing. N. Malaxa et Co., îşi procura piesele turnate
şi forjate, printre altele, şi de la Reşiţa17.

Uzinele Reşiţa, la rîndul lor, au reparat podul
de la Cernavodă şi au construit multe poduri
feroviare noi în România Veche, peste Argeş,
Lotru, Prahova, Jijia, Bahlui18. U.D.R. era, de
altfel, principalul furnizor al industriei
metalurgice şi prelucrătoare din România Unită,
acoperea majoritatea consumului C.F.R., prima
convenţie de colaborare cu C.F.R. fiind încheiată
încă pe vremea S.T.E.G-ului19.

O altă unitate economică din Transilvania,
societatea „Petroşani”, acoperea, în mare parte,
cantitatea necesară de cărbuni a C.F.R.20.

Aceste informaţii doar semnalează existenţa
fenomenului legăturilor de afaceri dintre
întreprinderile din diferite provincii ale României
Unite ca factor de unificare şi reorientare
economică  în condiţiile statului naţional unitar.
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Considerăm că numai cercetările de arhivă ar
putea arăta, mai pregnant, amploarea
fenomenului şi ar furniza date pentru cunoaşterea
lui profundă. 

În legătură cu unificarea economică ar mai
putea fi elucidate unele aspecte privind
reorientarea şi unificarea  pieţei forţei de muncă,
precum şi amplasarea noilor unităţi economice în
funcţie de condiţiile economice, politice, militare
create prin înfăptuirea Unirii teritoriale/politice
din 1918.

În concluzie: desăvîrşirea procesului de
formare a statului naţional unitar român, (Unirea
din 1918), condiţiile în care a avut loc au impus
rezolvarea unor probleme cu caracter economic,
cum au fost: refacerea economică, reforma agrară
etc., paralel cu care s-a înfăptuit şi unificarea
economică, s-a creat o economie unitară
corespunzătoare unităţii politice. În cadrul
acestui proces – comunitatea structurii pe tipuri
de unităţi economice, reorientarea fluxului
activităţii economice prin (infiltrarea capitalului
din Vechiul Regat în provincii) „naţionalizare”,
participaţii, unificarea creditului, reţelei de
transport, reorientarea legăturilor de afaceri),
unificarea fiscală, bugetară... sînt aspecte
definitorii.

Reorientarea fluxului activităţii economice a
dus la înlăturarea tendinţelor economice
divergente faţă de Bucureşti din noile teritorii, pe
baza legăturilor economice existente între aceste
teritorii şi Vechiul Regat şi a unităţii statale. La
realizarea acestui scop au concurat: infiltrarea
capitalului din Vechiul în noile regiuni, realizarea
unui sistem de credit şi de comunicaţii unic,
legăturile de afaceri stabilite între unităţile
economice din toate teritoriile româneşti. 

Proces de durată, reorientarea fluxului
activităţii economice, se poate considera, în linii
mari, înfăptuit pînă prin anii 1922-1924, după
care a urmat un proces de consolidare a unităţii
economice.   
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Se întîmplă, e drept, că mai rar, în istorie ca unor
oameni, așezări, instituţii, state, să le fie  recunoscute
meritele, faptele eroice, realizările etc. de către
autorităţi internaţionale sau naţionale, prin gesturi
onorifice. Din fericire, cu Iașiul s-au întîmplat
asemenea momente preţioase, după Primul Război
Mondial. Acest oraș a fost recompensat pentru meritele
sale cu decoraţii și elogii din partea statelor italian și
francez, precum și de către guvernul României.

În luna mai 1921, a sosit la Iași o delegaţie condusă
de generalul Bodoglio – șeful Statului Major al armatei
italiene, însoţit de ministrul Italiei la București, de
cinci ofiţeri de rang înalt, precum și de către  alte 20 de
persoane, cu misiunea nobilă de a decora orașul Iași
din partea „Șefului statului italian, regele Victor
Emanuel al III-lea”. 

Într-un cadru solemn, cu participarea a numeroase
personalităţi locale și centrale, de la București,
primarului orașului Iași, M. Negruzzi i-a fost înmînată
distincţia militară Crucea de război. Solemnitatea
decorării a avut loc în Piaţa Unirii, „înţesată de lume”.
Orașul era pavoazat ca pentru o mare sărbătoare cu
drapele italiene și Tricolorul românesc. Am reţinut din
discursul primarului ieșean următoarele: „În numele
Iașiului, primesc cu mîndrie și recunoștinţă însemnele
«Crucei de război» italiene, pe care M. S. Regele Italiei
a binevoit să o acorde Iașiului, celei din urmă cetăţi a
rezistenţei românești”. Presa a consemnat pe larg
despre solemnitatea decorării ce a avut loc în Piaţa
Unirii din Iași. S-a desfășurat și o paradă militară, care
a însufleţit și mai mult mulţimea prezentă.

În anul următor, 1922, luna noiembrie, Franţa a fost
ţara care a transmis recunoștinţă Iașiului și oamenilor
săi prin decorarea cu distincţia Crucea de Război  a
Franţei. Ministrul francez de război, prin Ordinul de
Zi din 9 oct. 1922, caracteriza Iașiul „drept centrul
rezistenţei României în tot timpul anului 1917, și a
cărui populaţie a dat dovezi de cele  mai frumoase
calităţi de energie și curaj în mijlocul încercărilor de tot
felul ce a avut de suferit” (s.s. Maginot). Cel care a
înmînat preţioasa distincţie a fost marele prieten al
orașului Iași, din vremea războiului, generalul

Berthelot (reprezentantul Franţei în capitala României
de atunci – Iașiul), trimisul Guvernului francez cu acea
ocazie. „Solemnitate impresionantă – consemnau
ziarele – la care a participat tot Iașiul”. În discursul său,
generalul Berthelot a subliniat în cuvinte elogioase că:
„Viaţa rezervă compensaţii miraculoase popoarelor și
oamenilor care știu să le merite […], Iașiul pentru
mine, pentru Franţa – arăta înaltul oaspete – este
simbolul însuși al României, vatra unde flacăra
română, cu tot vîntul și furtuna, a continuat să ardă și
să reîncălzească inimile”. Răspunsul autorităţilor
ieșene au fost pe măsura momentului, de mulţumire și
recunoștinţă, adresate guvernului și poporului francez. 

În sfîrșit, în noiembrie 1933, Iașiul a fost decorat și
de statul român prin Regele Carol al II-lea al
României, conferindu-i-se medalia Virtutea Militară
de război, clasa I. Decretul ce însoţea acea distincţie,
conţinea următoarea apreciere: „Dorind să răsplătim
meritele orașului Iași, simbolul marilor mișcări
naţionale, care în anii de restriște, 1916-1918, A fost
purtătorul făcliei virtuţilor strămoșești de la care s-au
împrăștiat lumina și încrederea în inimile românești de
pretutindeni, Noi îi conferim medalia Virtutea
militară de Război clasa I”. „Mai bine mai tîrziu
decît niciodată” – spune un proverb românesc.
Inexplicabilă întîrzierea autorităţilor centrale
românești în a răsplăti faptele eroice ale orașului Iași!?

După încoronarea de la Alba-Iulia, în octombrie
1922, regele Ferdinand și regina Maria au făcut o vizită
în ţară, în primul rînd la Iași, consfinţind prin aceasta
legătura simbolică dintre cele două orașe: Iașiul din
care a pornit actul Unirii din 1918, și Alba-Iulia – locul
unde a fost validată încheierea acelui măreţ act. Vizita,
la care ne referim, a constituit și un respectuos și
meritat omagiu adus de familia regală Iașiului pentru
sacrificiile și meritele sale în timpul Marelui Război. 

Iașiului i-au fost adresate, pe merit, mișcătoare
cuvinte și aprecieri de recunoștinţă, atunci ca și după
aceea. Iată ce scria unul dintre miile de refugiaţi la Iași
în timpul primului război mondial. „Să nu uite nimeni
că Iașiul a fost pentru noi insula de scăpare a
naufragiatului, că a fost un bunic bun și milos, care a
rupt din pîinea de la gura copiilor spre a o împărţi cu
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noi”. Ziarul „Neamul Românesc” adresa, de asemenea,
acestui oraș cuvinte de gratitudine pe care le
reproducem aici: „Ți-ai deschis larg porţile și ne-ai
primit pe toţi cu drag. Sărac cum ești și primitor, ne-ai
dat tot ce ai avut. Îţi mulţumim, bătrînă cetate pentru
toate darurile tale!”. 

În drumul lor spre capitala României întregite –
București, reprezentanţii în Parlament ai Bucovinei și
Basarabiei au dorit să se oprească mai întîi la Iași, cu
scopul de a prezenta omagiul lor sincer acestui oraș-
erou, precum și pentru un pelerinaj la monumentele
Iașiului ce simbolizează lupta pentru unitate și
demnitate românească, eroismul poporului român. 

Vizite ale elevilor și studenţilor din Transilvania și
Bucovina, ale celor din Basarabia la Iași în perioada de
după Unire, s-au bucurat de primiri călduroase, în
spiritul frăţiei adevărate, contribuindu-se prin aceste
manifestări la consolidarea actului înfăptuit în cursul
anului 1918 – UNIREA.

Multe alte manifestări de recunoștinţă au fost
adresate orașului Iași în perioada imediat încheierii
războiului și procesului de întregire naţional-statală a
României. Și toate acestea pe merit! Mai puţine însă,
după aceea, pînă în zilele noastre!
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IN MEMORIAM RADU TĂTĂRUCĂ
Radu Tătărucă s-a stins din viaţă pe 24.03.2019.
Scriitorul şi traducătorul Radu Tătărucă s-a născut la 1 iulie 1950, în Sânger, comuna Gropniţa,

judeţul Iaşi. A debutat publicistic în anul 1997, în revista Convorbiri literare, debutul editorial având
loc în anul 2004, cu volumul Regina armelor, Ed. Opera Magna. Dintre cărţile publicate, amintim:
O afacere în vest, proză, Ed. Timpul, Iaşi, 2005, Ieşirea din iarnă, proză, Ed. Opera Magna, Iaşi,
2006, Regele bufon, proză, Ed. Timpul Iaşi, 2007, Inima vinului, Ed. Vasiliana 98, 2012. Dintre
traducerile sale, menţionăm: Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray. În anul 1989, realizează, în
colaborare, monografia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” – Iaşi. Radu Tătărucă a
colaborat la revistele Convorbiri Literare, Revista Română, Cronica, Dacia literară, Biblos ş.a.
Pentru activitatea sa, a primit Premiul pentru debut în proză al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din
România – pentru Regina armelor, 2004, Premiul pentru proză la Salonul Internațional de Carte

Românească, Iaşi, pentru O afacere în vest, 2005.
Prin moartea lui Radu Tătărucă, Uniunea Scriitorilor din România a pierdut un bun şi talentat coleg 

IN MEMORIAM LEONIDA MANIU
Scriitorul Leonida Maniu, născut la 2 mai 1939, în satul Pricaz, comuna Turdaş, judeţul Hunedoara, s-a stins din viață

joi 14 martie 2019. Leonida Maniu a  debutat cu recenzii la revista Iaşul literar în 1965. A colaborat
la următoarele reviste: Iaşul literar, Convorbiri literare (Serie nouă), Cronica (Serie nouă), Viaţa
(Serie nouă), Collegium, Neamul românesc (Serie nouă), Ateneu, Glasul naţiunii, Vitraliu,
Deşteptarea, Analele ştiinţifice ale Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Anuar de lingvistică şi istorie literară al
Institutului de Lingvistică, Istorie literară şi Folclor al Univ. „Al.I. Cuza” Iaşi, Studii şi cercetări
ştiinţifice. Univ. din Bacău, Studii eminescologice, Acta Iassyenssis Comparationis , Ardealul literar,
Revista Poezia etc. Debutul editorial are loc în 1983, cu un volum, elaborat pe temeiul tezei de
doctorat, Introducere în opera lui Mihail Dragomirescu. Lucrarea, prima cercetare amplă din literatura
de specialitate dedicată concepţiei estetice a lui Mihail Dragomirescu şi fundamentelor ei filozofice,
examinează modul în care autorul Ştiinţei literaturii ajunge, inspirat de Integralismul său filozofic, nu
de lingvistică, ca în alte părţi ale Europei, la necesitatea unei analize structuraliste a operei literare.

Urmează în ordine cronologică: Poezia lirică a antichităţii greco-latine (2000); Dor şi armonie eminesciană (2000);
Coordonate literare universale (2000); Între estetică şi critică literară (2001); Tragedia greacă. Înflorirea şi declinul
conştiinţei tragice eline (2003). A îngrijit ediţia critică Eminescu de Mihail Dragomirescu (1976) şi ediţia Descrierea
Moldovei de Dimitrie Cantemir (1981). În colaborare, realizează volumele: De la „Viaţa românească” la „Ethos”.
Publicaţii literar-culturale ieşene (1900-1950). Contribuţii monografice (1989); Scriitori români. Comentarii şi analize
literare (1990); Spiritul elen. Sinteze europene la revista „Cronica” din Iaşi (2008) şi Mihai Eminescu şi antichitatea
greco-latină (2009). Traduce Sonetti de Dante (1999), iar, în colaborare, traduce Înflorire în pustiu de Rita Boumi-Pappa
(1974); Un cântec despre România. Poezie contemporană greacă (1980); Surâsul Afroditei (1995); Soarele Verghinei
(2003) şi Zăvorăşte Grecia, în inima ta. Poeţi greci contemporani (2005). Realizează transpunerea în proză a Epopeii lui
Ghilgameş (1999) şi a capodoperei lui Goethe, Faust (2007). Leonida Maniu va rămâne o pagină vie în literatura română.
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În această vreme a devălmăşiilor tot mai
accentuate, ne putem întreba care este religia
noastră. Răspunsul îl ştim cum a fost stabilit la
finalul unui crîncen război de durată într-un
faimos tratat internaţional (Augsburg, 1555):
Cujus regio, ejus religio, cui îi aparţine
respectivul teritoriu pe care trăim, de religia
aceluia sîntem, adică sîntem de aceeaşi religie cu
cei de care aparţinem, din totalitatea organică a
cărora facem şi noi parte. Cînd spun religie
înţeleg o denominaţie oarecare sau mai degrabă
un stil de a fi în lume. Biblia este un bun exemplu
pentru a înţelege cum un zeu este proclamat ca
fiind protector, chiar aparţinător al respectivului
neam ales. Racordarea altor neamuri la aceeaşi
divinitate este pe puţin una abuzivă, cotropitoare.
Totuşi acest model, de a-ţi avea propria religie a
dat roade şi în alte părţi. Într-un loc în care s-au
adunat unii care aparţin religiilor din lume şi unde
încă mai sporesc noi denominaţii religioase, un
important istoric a stabilit existenţa şi a unei
religii laice. Am în vedere Statele Unite ale
Americii unde peste indiferent care credinţă în
veşnicie putem constata existenţa difuză a unei
exaltări naţionale similare unei religii, adică un
împrumut verbal de la patetismul nu doar al
Bibliei, ci al oricăror altor texte pretins revelate.
Sufletul unui ins se simte legat, îmbogăţit chiar de
apartenenţa la un spaţiu identitar, nu prin obligaţie
ci exclusiv prin dăruire proprie. Sigur, poţi fi sterp
la simţire şi să-ţi refuzi o atare complexitate, sau
doar să nu ţi-o recunoşti, să nu fii conştient de
faptul că în ultima instanţă şi tu aparţii unei
realităţi mai degrabă difuze, adesea dificil de
nominalizat. Dar, cel puţin pentru cei mulţi, ea

există. Iar acest model american îl regăsesc şi la
noi într-o carte recentă de istorie în care este
evocat evenimentul nostru de acum o sută de ani.

Mă refer la cazul politicianului ţărănist Ioan
Avram Mureşan, fost parlamentar şi fost ministru,
trecut apoi prin calvarul unor coerciţii penale şi
care astăzi, reciclat în istoric, tocmai a publicat
vasta lucrare: 1918, anul pe care Dumnezeu l-a
dăruit românilor, Editura Marist, Baia Mare,
2018, 1006 pagini în condiţii grafice
excepţionale, bogat ilustrată cu portretele
fotografice ale numeroaselor personalităţi politice
la care se fac referiri în carte, cu hărţi istorice,
schiţe topografice cu caracter militar şi alte anexe.
Chiar acest titlu, sau mai degrabă subtitlu al cărţii,
prin referirea la Dumnezeu îmi aminteşte de
religia laică a americanilor, una caracterizată de
revărsarea credinţei, din spaţiile consacrate
oricărui cult religios, pînă peste toate domeniile
vieţii acelei naţiuni: în discursurile politicienilor,
în arhitectura şcolilor care prevede ritualul
imnului naţional, rostirea jurămîntului de
credinţă, drapelul naţional exaltat pretutindeni,
cultul insignelor, în toate, în absolut toate
compartimentele vieţii americanului, inclusiv pe
bancnotele care mărturisesc toate că americanii
cred în Dumnezeu. Acestea sînt forme exterioare,
mai vizibile, ale fenomenului de convertire
mistică a lumii sub aparenţe de laicism, chiar
ateism. Acea infailibilitate pe care bisericile şi-o
rezervaseră în exclusivitate, pe aceasta are
pretenţia să şi-o aroge şi lumea politică,
împrumutînd de la biserică ritualuri, jurăminte,
solemnităţi. E un transfer sau o contaminare de la
autoritatea bisericii la politică.
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Găsesc în cartea de la Baia Mare utilizate cu
insistenţă atari americanisme prin care nu doar că
este convocat Dumnezeu pentru a conferi un
caracter, solemn şi definitiv, şi istoriei românilor,
dar sînt folosite locuţiuni specifice acelei lumi,
atribuite aici şi nouă: părinţi fondatori, texte
fondatoare, jurăminte solemne, ore astrale. O
întreprindere fără precedent în cultura noastră, în
literatura istorică în care deosebim anumite etape.
Au fost mai întîi cronicarii, corifeii Şcolii
Ardelene şi apoi istoricii profesionişti, precum un
N. Iorga acuzat de romantism pentru că în
paginile sale colora intens afectiv istoria. Cum s-
ar spune utiliza sau chiar confecţiona mitul, deşi,
ca tehnică a cunoaşterii repudiat ulterior, este şi
acesta un mod de a spune ceva cînd alte moduri
lipsesc, nu ne sînt la îndemînă. Acestei categorii a
romanticilor i-a urmat aceea a pozitiviştilor care
şi-au reprimat orice undă de subiectivitate,
precum a fost cazul unor C.C. Giurescu, P.P.
Panaitescu şi Gheorghe Brătianu. Peste aceştia s-
a revărsat pentru un timp calamitatea maximă a
istoriografiei staliniste, exclusiv opera de
propagandă a sinistrului Roller. Cu naţional
comunismul ulterior a eşuat încercarea de a se
regăsi pe sine a istoriografiei  româneşti căci, pe
lîngă multe alte deficienţe, acesta prin emfaza lui
primitivă s-a constituit în excelent pretext pentru
ca îndată după ieşirea din dictatură să se instaleze
şi la noi deconstructivismul, nu doar un curent în
gîndirea lumii ci de-a dreptul o ideologie care a
făcut ravagii pe plan mondial iar la noi a mutilat
imaginea trecutului şi a contribuit masiv la
deznaţionalizarea poporului nostru. Tocmai faţă
de prezenţa masivă a acestei ideologii în spaţiul
românesc, cartea lui Ioan Avram Mureşan, fără să
polemizeze în mod direct cu ea, se constituie într-
o extraordinară replică, nu în vorbe ci prin faptele
invocate.

Lucrarea porneşte greu la drum după o
introducere de 110 pagini redundante, pline de
promisiuni cu privire la intenţiile autorului, dar
apoi îşi ia zborul cu dezinvoltură. Ca istoric
acesta este mai degrabă un amator căci sursele pe
care îşi bazează impresionanta documentare sînt
mai întotdeauna de mîna a doua, de bună calitate

dar în cea mai mare parte doar sinteze ale unor
precursori în specialitate. Se dovedeşte astfel că
Ioan Avram Mureşan este şi rămîne  un om politic
ce îşi caută puncte de susţinere în trecutul ţării
sale. Sînt, totuşi, în vasta sa lucrare cel puţin două
originalităţi, în sensul că pe aceste două linii nu
cunosc precedenţe notabile. Mă refer în primul
rînd la amănunţita prezentare a concepţiei politice
a preşedintelui american Woodrow Wilson, prin
care a fost statuat dreptul la autodeterminare al
popoarelor, atît de important pentru români. Mai
apoi este de remarcat că autorul dă atenţie şi
insistă pe descrierea operaţiunilor militare din
primul război mondial, al căruia  rezultat a fost
Romania Mare. În acest caz el păşeşte pe urmele
lui Mircea Vulcănescu care a făcut o savantă
analiză a contribuţiei armatei române la strategiile
militare din respectivul eveniment istoric. În plus
autorul de astăzi lărgeşte perspectiva şi abordează
toate aspectele în care au fost implicaţi militar
românii, oriunde în lume, de predilecţie în
Europa.

Bine scrisă pretutindeni în cele o mie de pagini
ale ei, ba chiar cuprinzînd pasaje de excelenţă
stilistică literară, cartea lui Ioan Avram Mureşan
descrie evenimentele în baza scrierilor unor
istorici precursori, a unor memorii rămase de la
protagonişti, a unor documente istorice, dovedind
o specială sensibilitate la discursurile unor lideri
politici, din care citează copios. Rezultatul este
evocarea unui extraordinar suflu patriotic prin
descrierea căruia rezultă o Românie patetică,
fulminantă şi mai ales de o copleşitoare demnitate
în ochii lumii. Este aspectul care ne-a fost
întotdeauna şi mai ales astăzi obnubilat ca nu
cumva să avem despre noi înşine o imagine mai
favorabilă. Să se laude alţii cu neamul lor, noi să
ni-l batjocorim pe al nostru cît mai mult pentru că
niciodată nu ne dispreţuim îndeajuns. Din acest
punct de vedere cartea de la Baia Mare poate fi un
bun început pentru un drum mai demn. O
concesie care ni se face în acest război al
orgoliilor este aserţiunea că, Vezi Doamne!, în
anii aceştia asistăm la românizarea Transilvaniei,
cînd de fapt ar fi mai aproape de adevăr
presupunerea că românii din Ardeal au fost
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întotdeauna acolo unde sînt şi astăzi, în aceleaşi
proporţii ca în statisticele de azi, dar mulţi dintre
ei, în trecut, era camuflaţi de statisticienii oficiali
sau poate chiar ei înşişi îşi ascundeau apartenenţa
naţională pentru a se feri de persecuţiile la care
erau expuşi.

Cartea aceasta este prin excelenţă o scriere
politică şi mai puţin una istorică. Deşi
documentaţia ei este impresionantă, totuşi ea este
una acut direcţionată, pentru că este scrisă
exclusiv din perspectiva rezultatului final al
evenimentului evocat: constituirea României
Mari. În felul ei, se înscrie şi ea în războiul
armatelor române fiind dedicată complet
eforturilor acestora. Iar obiectivitatea ei este mai
degrabă iluzorie, şi în acest sens nu mă refer la
concluziile cu care se încheie, un capitol care
parazitează inutil cartea prin pledoariile cuprinse
în care, în lumina evenimentului istoric evocat, se
aduc elogii maxime lui Iuliu Maniu, lui Corneliu
Coposu, Partidului Naţional Țărănesc şi Blajului,
adică Bisericii Greco-catolice. Fac această
observaţie tocmai eu cel care mă înscriu, deplin şi
cu disperare, în aceeaşi orientare ideologică şi
spirituală, dar locul acestor concluzii nu era aici,
să conturbe cu prezenţa lor epopeea naţională pe
care autorul a consacrat-o cu atîtea eforturi şi cu
atîta har românilor, pentru că evenimentul acesta
nu este doar al unora dintre noi ci al tuturor. Şi
tocmai în acest sens constat că în vastul corp
propriu zis al cărţii, în cele opt sute de pagini ale
acestuia, obiectivitatea, imparţialitatea în
abordare cu privire la contribuţiile diferitelor părţi
ale viitoarei ţări este doar pînă la un punct
ireproşabilă. Sînt portrete de cutremurat elogiu în
primul rînd înălţate unor Ion I.C. Brătianu, Tache
Ionescu dar şi unui Alexandru Vaida Voievod.
Detalii de cabinet şi de culise diplomatice dau
realism şi savoare paginilor cărţii. Cum să nu
observi rezistenţa ca de stîncă a lui Brătianu, atît
de inflexibil la tratative, paralizîndu-le, încît a fost
inevitabilă demisia sa din fruntea guvernului şi
înlocuirea lui cu un ardelean conciliant:
Alexandru Vaida Voievod care a şi consemnat în
memoriile sale uşurarea pe care a resimţit-o un
interlocutor la tratativele de pace: «Premierul

britanic David Lloyd George l-a primit la Londra
cu  simpatie pe Alexandru Vaida Voievod, după ce
i-a remarcat diplomaţia la Paris, în timpul ultimei
şedinţe a Consiliului Suprem prezidată de
Georges Clemenceau. La despărţire, după această
primă vizită la Londra, acesta i s-a adresat în felul
următor: „Cu omul de şes, înţelegerea nu a fost cu
putinţă, dar noi sîntem amîndoi shepherds. D-ta
din Transilvania, eu din Wales, oameni din munţi,
noi ne înţelegem.”» Cuvîntul din engeză este
echivalat în paranteză cu românescul ciobani, iar
într-o notă de subsol sîntem lămuriţi că expresia:
omul de şes este o aluzie la intratabilul Ion I.C.
Brătianu (p. 842).» Sau, cum să nu reţinem
consemnarea vizitei pe front, undeva pe lîngă
Tisa, a perechii regale venite să-i încurajeze pe
soldaţii porniţi să ocupe Budapesta, chiar în ziua
în care ei traversează fluviul (p. 807).

Spun încă o dată că lucrarea aceasta este una
puternic orientată, nu în sensul că ar fi falsificat
istoria ci prin situarea pe poziţiile înfăptuirii
Românie Mari, exclusiv pe cele care au dus la
realizarea evenimentului, într-un sens figurat
putem spune: pe poziţiile armatei regale române.
Spre deosebire de acest autor, un istoric
neimplicat afectiv poate că ar fi aruncat o privire
şi în tabăra celor care ne-au fost adversari,
scrutînd şi motivaţiile în luptă ale acestora, ale
germanilor în primul rînd. Iar în acest caz ne-ar fi
ajutat să înţelegem cît de nedreaptă este susţinerea
că în acele împrejurări românii au avu noroc. Nu
de noroc a fost vorba ci de existenţa poporului
român, iar dacă ne-am fi aşezat în cealaltă tabără
a războiului sau definitiv în neutralitate, oare
trebuie să presupune că principiul dreptului la
autodeterminare al popoarelor nu ar mai fi
funcţionat, sau nu şi pentru noi?! Pun aceste
întrebări pentru că mi-a rămas în minte din toată
lectura acestei vaste cărţi relatarea poziţiei lui Titu
Maiorescu la conciliabulele din Palatul Cotroceni
cînd a fost decisă intrarea României în război de
partea Antantei. În faţa regelui Ferdinand, de a
cărui înaltă apreciere se bucura, cît şi a
politicienilor ţării, bătrînul bărbat a pledat cu
îndîrjire pentru situarea regatului român de partea
Puterilor Centrale aşa cum promisese într-un
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vechi tratat de alianţă cu acestea. Iar poziţia lui
fusese împărtăşită nu doar de regele Carol I, care
nu mai era în viaţă, ci şi de P.P. Carp, Ioan Slavici,
Constantin Stere, de alţi faimoşi filogermani şi
rusofobi. Iar dacă M. Eminescu ar mai fi fost în
viaţă, avem toate motivele să credem că ar fi fost
de aceeaşi opinie cu mentorul de la Junimea. La
această listă putem să adăugăm şi numele lui E.
Lovinescu, care atunci în zilele acelui război era
de partea Antantei, plin de furie la adresa
filogermanilor, dar mai tîrziu, în timpul celui de al
doilea război mondial, în condiţii încă şi mai
dramatice, în ultima lui scriere publicată antum,
cea consacrată lui P.P. Carp, a exprimat opinia că
politic noi nu ne învecinăm decît cu ruşii şi cu
germanii, şi ca pe o fatalitate geopolitică nu
putem opta decît pentru nemţi, tocmai pentru a nu
ne îneca în marea masă a panslavismului. Izbînda
slavismului ar fi moartea noastră, a românilor (p.
153). Ioan Avram Mureşan avea toate şansele să
înţeleagă această poziţie cu atît mai mult cu cît
înainte de această scriere a publicat una
consacrată operei lui Aurel C. Popovici:
Federalism în Europa centrală, Proiectul lui
Aurel C. Popovici de federalizare a Imperiului
Austro-Ungar, elemente de actualitate, Editura
Marist, Baia Mare, 2015. Pentru că, pînă la urmă,
România Mare a fost în mai mică măsură rezultat
al iscusinţelor diplomatice, al pateticelor
discursuri de la Alba Iulia şi din alte părţi, într-o
măsură mai mare al sacrificiilor eroice ale armatei
române, şi mai presus de toate al faptului că
omenirea tocmai se despărţea de feudalismul care
îi favorizase pe alţii, şi intra în epoca
democraţiilor care dădeau drepturi egale
popoarelor, pînă la urmă şi urgisitului nostru
popor.

Autorul are predilecţie pentru discursurile
festive, pentru declaraţiile solemne şi definitive,
încheiate întotdeauna cu susţinerea că ceea ce
consfinţesc este pentru totdeauna. Pentru vecie!
Aş cita din numeroasele aflate în carte doar
cuvintele cu care Ion I.C. Brătianu i-a întîmpinat
pe ardelenii care aduceau la Bucureşti hotărîrea
de la Alba Iulia, frază care ar trebui săpată în
granit: Vă aşteptăm de o mie de ani şi aţi venit ca

să nu ne despărţim niciodată. (p.690). Atîtea
jurăminte cu gîndul la veşnicie! Şi nu vor trece
nici două decenii şi, în pofida măsurilor
asiguratorii, marea construcţie europeană pe
principiile lui Woodrow Wilson va prinde să se
fisureze. A fost oare Titu Maiorescu un anacronic
cum consemnează un participant la eveniment (p.
224)? Anacronic, deşi putem presupune că făcea
parte din categoria celor care au visat nişte State
Unite ale Austriei Mari, organizate democratic, pe
potriva timpurilor noi, şi în care intrînd toţi
românii, ar fi avut parte de şansa de a alcătui
principala majoritate în parlamentul noii Viene.
Nu a fost să fie! Deşi ar fi fost opţiunea pentru
civilizaţie, pentru cultură, pentru toleranţă
multietnică iar dezastrele din al doilea război
mondial, cu hecatombele lui de morţi, nu ar mai fi
avut loc. Înspre aceasta ar fi putut conduce
celălalt versant al realităţii româneşti, susţinut de
aceiaşi religie a românităţii, religia noastră. Mă
refer aici la religie nu în sensul unui cult religios.
Ci religie laică, în modul american invocat, de
cetăţenie, nu una etnică, bazată pe criteriul rasial,
ci doar al apartenenţei la aceeaşi totalitate
organică. 
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Din 1894-95 şi 1906-7, în ultima decadă a
secolului al XIX-lea Vlahuţă se retrage din lupta
politică pasibilă de expresii stradale pe
alineamentele unui război cultural în cadrul căruia
se apucă de clădit reviste. De la Vieaţa (1893-
1896), prin Semănătorul (pe care Vlahuţă o
conduce de la înfiinţare, 2 decembrie 1901, la 29
decembrie 1902), la publicaţia săptămânală
Scriitori români – iniţiată în 1916 la Alcalay şi
întreruptă din pricina războiului, dar în cadrul
căreia au apucat să apară volume de, în ordine,
Delavrancea, I.Al. Brătescu-Voineşti, Nicu Gane,
N. Iorga, G. Coşbuc, C. Dobrogeanu-Gherea,
Octavian Goga, I.L. Caragiale, Ion Gorun, A.
Vlahuţă (toţi aceştia în prima serie), apoi
Eminescu, Constanţa Hodoş, M. Sadoveanu, D.D.
Pătrăşcanu, Jean Bart, I. Paul, Emil Gârleanu, I.A.
Bassarabescu, G. Topîrceanu, Vasile Alecsandri –,
la ziarul Dacia şi, în fine, la revista lunară Lamura,
cărora le-a dedicat ultimii săi ani de viaţă (1918-
1919), Vlahuţă a trasat, în cultura română, o linie
naţională pe care a ştiut să o ilustreze cu patriarhală
înţelepciune şi cu un echilibru alimentat şi de
conectarea la cultura şi la istoria universale.
Vlahuţă scria competent şi despre ţăranul român, şi
despre problema birocraţiei şi a statului modern,
traducea poeziile italiene ale Adei Negri despre
viaţa proletară, comenta cu fină intuiţie şi pricepere
cultura japoneză, pe Tolstoi sau pictura bunului său
prieten Nicolae Grigorescu. Rolul lui Vlahuţă în
istoria culturii române ar fi trebuit să capete o
recunoaştere din ce în ce mai mare pentru că, aşa
cum a scris Gala Galaction într-o carte care a ieşit
de sub tipar în martie 1944 şi care nu a mai fost
retipărită în deceniile care au urmat „eliberării” din
august 1944, el a fost cel care a aşezat temeliile

conceptuale şi instituţionale ale naţionalismului
românesc modern: „Rechemând amintirile noastre
despre Vlahuţă, trebue să subliniem un fapt de
stăruitoare însemnătate. El este adevăratul iniţiator
al literaturii neaoşe româneşti, izvorîtoare în
jghiaburile naţionale, de vreo patruzeci de ani
încoace. Uităm de obicei că Vlahuţă s’a despărţit,
cu multe dureri, de şcoala lui Dobrogeanu-Gherea
şi de curentul patronat de acest pontif al literaturii
generoase universale, ca să pornească pe nesimţite
într’o direcţie ajunsă mai târziu direcţia
sămănătoristă. Au fost alte nume şi alte energii
cari au impus şi au făcut faima şi puterea acestei
direcţii, dar ţin bine aminte că revista Sămănătorul,
cu tot programul ei, este fondaţia lui Alexandru
Vlahuţă. Încet şi fără multă publicitate, Alexandru
Vlahuţă a pornit într’un car cu coviltir şi făcut o
mişcată descriere a munţilor, a plaiurilor, a
podgoriilor şi a mânăstrilor noastre. La fel, ne-a
interpretat aceleaşi privelişti, aceleaşi pajişti şi
muncele, aceleaşi drumuri ale ţării, aceleaşi turme
şi aceleaşi juguri de boi – de data aceasta adunate,
în pictură, de geniul lui Grigorescu... Ne-a învăţat
să privim şi să iubim peisagiul nostru românesc, s’a
făcut dascălul multora din noi – scriitori, pictori,
arhitecţi... – cu stăruinţa lui caldă, cu lecţiile lui
scrise şi nescrise asupra pământului, asupra
poporului şi asupra dragostei de tradiţia
românească. Citind opera de ziarist a lui Eminescu,
mulţi îl găsesc profet şi iniţiator al unora dintre
doctrinele şi directivele de azi. Este adevărat. Dar –
vom vedea cu vremea — începătorul lucrului aevea
a fost Alexandru Vlahuţă”.1

Vlahuţă a început odată cu Vieaţa, în 1893,
adică la 35 de ani, la vârsta când Eminescu se
zbătea deja în ghearele doctorilor şi gardienilor din
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ospicii, să întemeieze publicaţii, adică vehicule şi
fortăreţe ale ideilor lui naţionale. Eminescu nu a
mai apucat acest lucru. Dar Eminescu şi Vlahuţă
au în comun cultul prieteniei, şi chiar un prieten,
pe Caragiale, care poate că a fost un mai bun
prieten al lui Vlahuţă decât a fost al lui Eminescu.
Eminescu şi-a luat de mână prietenii talentaţi,
precum Creangă, şi i-a dus la Junimea pentru a fi
publicaţi în Convorbiri literare. Vlahuţă a adunat
în jurul revistelor sale o pleiadă de tineri talentatţi
pe care i-a publicat şi susţinut profesional, după
cum ne mărturiseşte Corneliu Moldovanu, de
exemplu. Şt. O. Iosif apare în paginile Vieţii lui
Vlahuţă, dar şi în Semănătorul, câţiva ani mai
târziu. Pleiada de scriitori publicaţi de Vlahuţă la
Semănătorul e recuperată şi în săptămânala
publicaţie Scriitori Români, şi în Dacia – unde
apar şi poezii de Aron Cotruş şi Vasile Voiculescu
şi unde apare cronica lui Nichifor Crainic la primul
volum de versuri al lui Lucian Blaga, cronică
scrisă, după cum povesteşte chiar Crainic, la
îndemnul lui Vlahuţă, care l-a apreciat instantaneu
pe poetul din Lancrăm –, şi în Lamura, de unde
mulţi vor merge mai departe la Gândirea.

Vlahuţă a fost unul dintre primii „directori de
conştiinţă” ai României moderne, el activând ca
atare exact în momentul în care înflorirea presei şi
a pieţei literare permitea apariţia unor astfel de
autorităţi, după cum remarca el însuşi în articolele
„Autori şi editori” şi „A doua aniversare”. Aceste
articole optimiste în privinţa atmosferei culturale
româneşti au fost publicate, în Vieaţa, într-o
perioadă în care Vlahuţă era surprins şi încurajat de
succesul de public al romanului Dan şi plănuia
transformarea săptămânalului Vieaţa în cotidian,
vis pe care şi-l va vedea împlinit abia cu apariţia
Daciei, aproape douăzeci şi cinci de ani mai târziu.
Vrednic de semnalat e faptul că Vlahuţă a fost un
director de conştiinţă apreciat unanim pentru
onestitatea lui. De la dreapta, la stânga, de la
conservatori, la iconoclaştii de la Furnica2 şi la
altminteri cârcotaşul Duiliu Zamfirescu3, Vlahuţă e
văzut ca marele om onest al republicii literare din
România. Leca Morariu aude de la Coşbuc cât de
onest e Vlahuţă, spre deosebire de Goga, pe cale,
considera Coşbuc, de a-şi rata vocaţia poetică din
cauza afacerismului4. La 9 august 1919, Leca

Morariu îl vizitează pe Vlahuţă împreună cu Gh.
Mugur. Impresia pe care i-o face lui Morariu
modestia lui Vlahuţă e de neşters: „La ruina casei
lui Grigorescu stăm. În căsuţa din dos – Vlahuţă. E
acasă. Să poftim. Pereţi albi, de curând văruiţi.
Duşamele albe de brad ce miroasă a răşină.
Simplicitate clasică, curată, cinstită. Iată-l. Modest,
simplu. Mustaţa coborâtă în jos a nepretenţie. Ochii
cu multe încreţituri de trudă, oboseală, resemnare.
Ba şi puţin inflamaţi, parecă. Îşi şterge de câteva ori
lacrimele cu batista. Şi ghetele – scrijelite, crăpate,
neşterse – mărturie a modestiei lui…”5

E adevărat că au existat şi unii contestatari,
precum D. Anghel care, în perioada lui tulbure, de
sfârşit, îl ataca şi pe Vlahuţă laolaltă cu alţi mari
scriitori ai epocii pe care îi considera „fosile”.
Astfel, la un banchet dat de Constantin C. Arion,
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii în Guvernul lui
Petre P. Carp, Anghel „a avut regretabilul curaj să
cadă în recidivă. Poetul Radu D. Rosetti închinând
pentru pleiada marilor scriitori contimporani
Caragiale, Vlahuţă, Delavrancea, Coşbuc, Duiliu
Zamfirescu, şi pentru toţi premergă torii cari au
şlefuit limba de care se slujesc azi literaţii, şi au
desţelenit ogoare, şi au deschis noui drumuri, –
domnul Anghel s’a ridicat îndată şi a comis
necuviinţa de a po meni de «fosile», de
«arheologie», şi alte îndrăzneli d’astea, pe cari de
altfel ministrul instrucţiunei s’a grăbit să le
«urechieze» cu subtila-i ironie”.6 De altminteri,
Anghel nu putea pretinde că relaţiile lui Vlahuţă cu
Academia Română ar fi fost dintre cele mai
cordiale, în 1893 poetul refuzând în mod public să
devină membru corespondent al Academiei, iar
Academia refuzând să-i premieze volumele de
versuri sau de proză în anii 1887 (Nuvele), 1888
(Poezii), 1897 (În vâltoare), 1905 (Poezii), 1909
(Din trecutul nostru)7 şi 1913 (Pictorul N.I.
Grigorescu). Doar Clipe de linişte, în 1900,
Romînia pitorească, în 1902, şi Poezii 1880-1915,
în 1919, au luat premii ale Academiei. Dacă
premiul din 1919, unde raportor a fost Iacob
Negruzzi, răsplătea un clasic în viaţă, încă, iar cel
pentru Romînia pitorească încununa una dintre
cele mai reuşite cărţi de propagandă naţională şi
dinastică scrise ca urmare a unei comenzi „de sus”,
premiul pentru Clipe de linişte e rezultatul
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eforturilor lui Anton Naum, care, ca raportor, a
recomandat cartea pentru premiere8, dar mai ales
ale lui A.D. Xenopol, Spiru Haret şi I. Kalinderu,
care au susţinut cu fervoare premierea lui Vlahuţă
împotriva contracandidatului său, G.O. Gârbea, al
cărui poem dramatic, Iov, prelucrat după Biblie,
era susţinut de Gr. Tocilescu, N. Quintescu şi Iacob
Negruzzi. Negruzzi şi Tocilescu argumentează că
Gârbea a lucrat 23 de ani la traducerea lui, ceea ce,
apreciază Negruzzi, reprezintă un „sbor poetic
însemnat”, că, deşi sărac, a tipărit-o în condiţii
grafice foarte bune pe cheltuiala sa, şi că deci
trebuie susţinut prin premiere, mai ales că volumul
lui Vlahuţă nu e dintre cele mai bune ale lui.
Kalinderu şi Haret susţin în schimb că Vlahuţă
trebuie premiat pentru întreaga sa operă pentru că,
atunci când a candidat cu opere mai bune, nu i s-a
acordat premiul din pricină de „împrejurări”.
Xenopol îşi face cât se poate de clar dispreţul faţă
de lucrarea lui Gârbea, notând că e tradusă la a
şaptea mână, că are un conţinut imoral, „cârtitor”
la adresa lui Dumnezeu, şi conchide punând în
discuţie discernământul academicienilor:
„Lucrarea este o traducere, dar nu după original, ci
după traduceri de a patra mână, căci din ebraică a
fost tradusă în grecesce, apoi în nemţesce sau
franţuzesce şi după acestea în românesce. Versurile
sunt bine fäcute, dar ele nu sunt suficiente pentru
ca lucrarea să fie premiată. Scrierea aceasta s’a
presentat şi anul trecut la premiu şi a fost respinsă;
acum se presintă din nou, sub cuvînt cä a schimbat
câte-va vorbe. Este cu neputinţă a se premia o ase-
menea lucrare şi a se lăsa nepremiaţi scriitori ori-
ginali şi de merit cum este Vlahuţă”.9

Naţionalist, conservator, dar plin de
compasiune faţă de cei mici şi ridicându-şi glasul
fără frică în apărarea lor, ocrotitor părintesc al
debutanţilor, cărora le dă nu doar sfaturi, loc în
paginile publicaţiilor sale, scrisori de introducere
care îi ajută să mănânce o pâine, ci şi vin vechi şi
bun de Cotnari (după cum povesteşte D. Nanu în
evocarea sa), Vlahuţă devine, la scara literaturii
noastre, un părinte al naţiunii frust, puritan ca
înveşmântare, dar estet pe dinăuntru, scriind
despre poezia japoneză înconjurat de scoarţe
ţărăneşti şi de tablourile prietenului său
Grigorescu, dar şi de ale altor pictori, contingentul

pictorilor şi sculptorilor de la înmormântarea sa
fiind cel mai semnificativ, după cel al scriitorilor,
şi cuprinzând multe din numele mari ale epocii: G.
Pătraşcu, Jean Steriade, Kimon Loghi, Filip Marin,
Iser, Teodorescu Sion, Ion Dimitriu Bârlad,
Alexandru Satmary.

Note:
1. Gala Galaction, Vlahuţă, Bucureşti: Vremea, 1944,

57-59.
2. Tarascon/Ranetti se revolta în Furnica împotriva

faptului că în presa maghiară, apăruse un interviu al
Reginei Elisabeta acordat ziaristei maghiare Vilma Balogh
în care regina, invitată de Balogh să numească pe cel mai
mare poet al României, afirma: „– Cel mai mare poet ro -
mân e Octavian Goga a cărui poezie se în rudeşte cu aceea
a poetului ungur Petöfi. Îmi plac şi o parte din scrierile lui
Coşbuc. Poete interesante sunt Matilda Poni şi Con stanţa
Hodoş”. Ranetti comentează: „Aşa cică ar fi grăit Carmen
Silva. Fără să fim autorizaţi de mareşalul Pala tului, dăm
cea mai categorică desminţire gazetei ungureşti. Pentru că:
1) Este cu neputinţă ca M. Sa. Regina să fi mărginit numai
la aceste patru persoane, câte două de fiecare sex,
numeroasa pleiadă a literaţilor contimporani din România;
2) Este neadmisibil ca să se atribuie Car men Sylvei
ignoranţa de-a taxa pe d-na Con stanţa Hodoş drept o poetă
interesantă, pe când toţi ştim că această scriitoare n’a rimat
în viaţa d-sale două versuri, şi că este o inte resantă
nuvelistă şi autoare dramatică; 3) Este de necrezut ca
Regina României să fi afirmat că cel mai mare poet Român
e d. Goga, adăogând şi o mică menţiune ono rabilă
(desonorabilă, mai bine zis!) pentru d. Coşbuc. Căci nu e
admisibil ca Regina să ignoreze existenţa unui Alexandru
Vlahuţă, unui Duiliu Zamfirescu, şi atâtor alţi fruntaşi ai
poeziei româneşti moderne, bătrâni şi tineri. Ziarista
maghiară Kişason Vilma Balogh a dovedit publicând astfel
interviewul, pur şi simplu, că nu ştie că la noi în ţară numai
Regele Carol are dreptul să iscălească de crete prin care
Ionescu e numit prefect, Popescu e avansat procuror,
Vasilescu e desti tuit şi Georgescu scos la pensie. Kişason
Vilma ’şi-a închipuit că şi Regina noastră are prerogativa
de-a avansa pe d. Goga poet de clasa I-a, de-a retrograda pe
d. Coşbuc ca subt-poet, în fine de-a destitui sau a scoate la
pensie cu duiumul pe aţâţi însemnaţi barzi ai neamului
românesc, în fruntea cărora Maes trul Vlahuţă e cel mai
năpăstuit.” (Tarascon, „Regina şi literatura noastră”,
Furnica An VIII, No 1, 8 septembrie 1911, 2).

3. Pe 21 noiembrie 1891, Duiliu Zamfirescu îi scria lui
Titu Maiorescu: „Ce mai ştiţi de bietu Alecu Vlahuţă? Aflu
că e nefericit din cauza lipsei, cu nevastă şi poate şi copii.
E teribil lucru să nu ai, şi mai cu seamă să nu ai nicio
perspectivă de a avea. Când veţi mai veni vreodată la
Minister, trebue neapărat să-i găsiţi vreo sinecură ca să
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poată lucra pentru el. Acesta este, ca om, cel mai bun dintre
noi toţi. Ştiu că are o fire greu de mânuit, – dar nu trebue
mânuit”. Pe 24 iulie 1894, Zamfirescu îi pomeneşte din nou
lui Maiorescu de Vlahuţă: „Pe care eu cu toată lunga
depărtare dintre noi, în toate sensurile, urmez a-l crede cel
mai cinstit şi mai de talent dintre adversarii mişcării
noastre” (Emanoil Bucuţa, ed., Duiliu Zamfirescu şi Titu
Maiorescu în scrisori, Bucureşti: Fundaţia pentru
Literatură şi Artă regele Carol II, 1937, 96 şi 141).

4. Leca Morariu notează că G. Coşbuc i-ar fi spus că i-
a atras atenţia lui Goga că: „Băiete, dacă încetezi de a fi
moral, nu mai faci tu poezie câtu-i hăul! Uite, Vlahuţă, din
sărăcie a crescut mare!” (Leca Morariu, Opere vol IV.
Jurnal (1909-1919), ed. Maria Olar, Olga Iordache,
introducere Liviu Papuc, Iaşi: TipoMoldova, 2018, 402). 

5. Extras din volumul al doilea, în curs de apariţie, al
jurnalului lui Leca Morariu; îi mulţumesc prietenului meu
Liviu Papuc pentru ajutorul său, care nu e mai puţin
nepreţuit fiindcă e atât de frecvent.

6. George Ranetti, „Ţîrcovnicii ţin locul episcopilor”,
Furnica, An VIII, No 15, 15 decembrie 1911, 2.

7. Raportul istoricului I. Bogdan a fost necruţător în
apărarea profesionalizării scrisului istoric şi a recomandat
nepremierea cărţii: „Prezentată la Marele Premiu Năsturel
de 12.000 de lei, scrierea d-lui A. Vlahuţă este o istorie
populară a Românilor, scrisă cu intenţia de a deştepta în
inimile tinerei noastre generaţii interesul pentru istoria
neamului şi sentimentul patriotismului. […] Este o
încercare analogă cu scrierea aceluiaş autor, apărută cu
câţiva ani mai înainte, sub titlul: «România pitorescă». D-l
A. Vlahuţă e unul din poeţii noştri cei mai talentaţi şi în
acelaş timp şi un prozator de frunte. Nu poate încăpea dar
îndoeală că scrierea de care ne ocupăm are o frumoasá
limbă românească şi că ea va fi cetită cu interes şi cu folos
de cei ce o vor lua în mână. […] Cu toate acestea, n’aş
putea-o recomanda pentru cea mai mare distincţiune ce o
acordă Academia noastră, din două, motive: întâiu, tot
materialul cărţii este scos din izvoare de a doua mână, d-l
Vlahuţă neavând pregătirea trebuincioasă pentru un studiu
mai adânc al istoriei noastre; al doilea, chiar acest material
nu e totdeauna bine ales, deoarece autorul a primit din
literatura pe care a consultat-o multe idei cari astăzi sunt
părăsite. Astfel, cine mai poate susţineà astăzi că
organizarea pe care o avea Moldova în timpul cronicarului
Ureche este dată întreagă de Alexandru cel Bun, cum spune
d-l Vlahuţă la pag. 89-91, sau cine ar putea să afirme că în
Ţeara-Românească exista pe la 1369 funcţiunea de hatman
(p. 76)? […] Greşeli de felul acesta sunt multe în cartea d-
lui Vlahuţă. […] Din punct de vedere al planului, cartea d-
lui Vlahuţă mai are un defect capital: pe când ea tratează
istoria veche a noastră până la epoca fanariotă în 328 pagi-
ne, epoca renaşterii şi istoria contimporană, cari din punct
de vedere educativ au mare importanţă, sunt tratate numai
în 20 pagine. Cetitorul rămâne cu impresia că autorul sau
nu şi-a isprăvit cartea în proporţiile în care o începuse, sau

că el socoate istoria noastră contimporană mai puţin vred-
nică de expus decât cea veche. În orice caz, impresia e
penibilă. Astfel, recunoscând toate meritele incontestabile
ale d-lui Vlahuţă ca scriitor, regret că nu pot recomanda
cartea «Din trecutul nostru» pentru Marele Premiu
Nasturel” (Analele Academiei Române Seria II, Tom. XXXI
1908-1909, Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol
Göbl, 1909, 392-393).

8. Naum nota în raportul său că: „Scrise în stilul cel mai
poporal, nuvelele d-lui Vlahuţă, pline de simţiri generoase
pentru clasele de la ţară, au ca obiectiv principal descrierea
stării de lipsă a muncitorilor, prigonirea contra lor ascunsă
din partea arendaşilor şi chiar a autorităţilor însărcinate cu
proteguirea lor. Din această situaţiune nefericită, din causa
lipsei de culturä intelectuală, se nasc în viaţa câmpenească
scene furtunoase, fapte de desnädejde, crime şi sinucideri.
Şi în vederea acestor nuvele şi în vederea mai cu seamă a
lucrărilor poetice şi literare din trecut ale d-lui A. Vlahuţă,
conchid la premiere” (Analele Academiei Române Seria II,
Tom XXII 1899-1900, Bucureşti: Institutul de Arte Grafice
Carol Göbl, 1900, 435).

9. Analele Academiei Române Seria II, Tom XXII 1899-
1900, Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Göbl,
1900, 225-227.

Din prefaţa la volumul Alexandru Vlahuţă, Primul şi
ultimul, în curs de apariţie. 
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8. Universitatea
Dispariţia vieţii şi a culturii vieţii din

mentalitatea contemporană are efecte drastice
asupra universităţii. Instituţia universitară a fost
creată şi gândită iniţial ca un instrument al
progresului cunoaşterii şi al dezvoltării spirituale.
Ea trebuie să fie locul în care viaţa culturală a
studentului are posibilitatea să se dezvolte în
virtutea unei logici propri. În cuvintele lui Michel
Henry, scopul universităţii este „să transmită
cunoaşterea, prin predare, şi să o sporească, prin
cercetare” (p. 118). Universitatea este procesul
culturii, în starea lui pură. 

În afara ei, viaţa se ocupă de aspectele sale de
rutină, în timp ce, la universitate, viaţa se ocupă de
latura ei inovatoare. Sub acest raport, lumea
tehnologică afectează negativ universitatea, prin
faptul că anulează distincţia dintre cele două
moduri de a fi ale vieţii; mai exact, pentru că tinde
să reducă aspectul din urmă la cel dintâi. 

În al doilea rând, una dintre funcţiile
tradiţionale ale universităţii a fost aceea de a
transmite generaţiilor viitoare cunoaşterea
necesară menţinerii şi dezvoltării civilizaţiei.
Această cunoaştere este cultura, adică, în cuvintele
lui Henry, „realizarea de sine a vieţii, prin
dezvoltarea de sine... în termenii tuturor
posibilităţilor sale” (p. 125). Acest gen de
cunoaştere este mai important decât toate celelalte
şi are prea puţin de-a face cu cunoaşterea tehnică.
Este o cunoaştere care-l constiuie pe om, nu una
care vizează posibilităţile sale operaţionale. Orice
transfer autentic al acestei cunoaşteri, presupune
participarea intersubiectivă sau, mai exact, după
cum ne învaţă Henry, „achiziţia şi transmiterea
cunoaşterii sunt identice cu actualizarea ei
fenomenologică concretă, în repetiţie” (p. 125).

Este un proces prin care cel care învaţă preia
evidenţa de la cel care predă şi o preia prin
transformarea evidenţei în evidenţă pentru sine.
Este un proces caracterizat de o imanenţă
personală radicală, un proces care trece dincolo de
reprezentări şi cunoaşteri obiective. Oricine intră
în contact cu un adevăr, de orice natură ar fi el,
trebuie să devină una cu acest adevăr sau cu
condiţiile care-l fac posibil. În prima situaţie,
avem un adevăr al vieţii; în cea de-a doua, avem
un adevăr teoretic. Adevărul teoretic se preia prin
reinstanţierea reprezentaţională a conţinutului său,
în timp ce adevărul vieţii se preia prin
reactualizarea patosului acestuia.

Ideea că pedagogia ar fi o disciplină
academică distinctă e greşită, susţine gânditorul
francez. Există o esenţă a comunicării, însă ea se
reduce la cele afirmate mai sus. Iată de ce
adevăratul instrument al educaţiei este educatorul,
adică, felul şi măsura în care el poartă în sine şi cu
sine cunoaşterea pe care doreşte să o comunice.
Nu există o ştiinţă a pedagogiei, care să
depăşească lucrul acesta. Binomul pedagogic este
compus din educator, ca depozitar al cunoaşterii,
şi elev, în calitate de preluator al ei. Aşadar, în
privinţa modului comunicării cunoaşterii, ne
spune Henry, „iluzia... este convingerea că aceste
legi specifice ale comunicării sunt legile formale
ale unui domeniu autonom” (p. 123). Din cauza
acestei iluzii, aflăm în acelaşi loc, „predarea
devine independentă de conţinutul predat.” Astfel,
în universitatea de astăzi, nu s-a pierdut doar
conştiinţa faptului că omul care predă contează la
fel de mult cât materialul pe care-l transmite, ci s-
a uitat chiar faptul că metoda predării nu poate fi
independentă de materialul predat.

În prezent, după toate aparenţele,

MICHEL HENRY:MICHEL HENRY:
BARBARIA ŞTIINŢEI (IV)BARBARIA ŞTIINŢEI (IV)

Dan TOMULEŢ
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universitatea a renunţat la cercetare şi la predarea
de dragul cunoaşterii, pentru a se supune cerinţelor
de pe piaţa muncii. În felul acesta, braţul economic
al societăţii decapitează spiritual societatea, iar
instituţia universitară încetează să mai fie făclia
spirituală a societăţi, transformându-se într-un
simplu apendice al activităţii economice.

Cultura morţii pătrunde în universitate prin
universalizarea metodei ştiinţifice, acţiune care
desfiinţează autonomia disciplinelor umane şi
contestă utilitatea lor pentru viaţa omului. Prin
natura ei, reducţia galileană a impus în timp
reducerea omului la aspectul său material şi
economic, generând, în paralel, o scădere a
intereselor sale spirituale. Tendinţa aceasta nu
organizează astăzi doar producţia şi consumul, ci
şi progresul cunoaşterii şi lumea culturii., dat fiind
faptul că tehnologia a ajuns să se impună vieţii ca
administrator al ei, viaţa confruntându-se cu o
transcendenţă care nu-i mai aparţine. 

Hegemonia tehnologiei atinge inima
universităţii, distrugând-o, ca loc al culturii, şi
transformând-o într-un spaţiu al pregătirii
profesionale. 

Pe această filieră, se contestă astăzi
universitarilor privilegiul de a mai fi întreţinuţi de
stat, cu scopul de a dezvolta cultura. În prezent, ei
trebuie să fie „utili” societăţii, unei societăţi care
nu mai înţelege rostul umanizator al culturii, ci
doar rostul economic al producţiei. Omul actual a
pierdut o dimensiune importantă a fiinţei umane,
dimensiunea culturală, pe care a redus-o, în cel
mai bun caz, la statutul de divertisment. În aceste
condiţii, cum s-ar mai justifica democratic
privilegiul universitarilor de a lucra doar câteva
ore pe săptămână, şase luni pe an? 

Este adevărat că studiile universitare dezvoltă
abilităţile profesionale ale celor care le parcurg,
însă aceste studii nu trebuie să aibă ca scop
pregătirea profesională a studenţilor, ci pregătirea
lor cognitivă şi umană. Neînţelegerea acestui lucru
constituie o lacună uriaşă, care distruge rostul
universităţii, transformând-o efectiv într-o şcoală
profesională. După cum afirmă Henry, ideea de a
„limita cunoaşterea la ceea ce poate fi efectiv
aplicat în practică e contradictorie şi criminală. E

contradictorie, din cauza fluctuaţiilor cerererii
într-o lume în devenire... E criminală, pentru că
semnifică blocarea dezvoltării potenţiale a
individului. Ea înseamnă reducerea deliberată a
fiinţei cuiva la condiţia de componentă a unei
maşinării tehnico-economice.” (p. 121). Chiar
dacă studiile universitare trebuie să-l pregătească
pe om şi pentru viaţa lui economică, faptul acesta
nu justifică blocarea dezvoltării omului la acest
nivel. Ceea ce se caută este o înrobire capitalistă a
spiritului. O astfel de decizie este contrară culturii,
contrară vieţii şi contrară omului. Aşa cum ne
învaţă acelaşi gânditor, viaţa economică se
interesează doar de „actualizarea anumitor
potenţialităţi ale individului”, (p. 122), fiind
complet indiferentă faţă de dezvoltarea lui
generală. Prin urmare, a limita pregătirea
universitară la pregătirea profesională înseamnă a-
i distruge vocaţia educativă autentică. Într-o
societate tehnologică de felul acesta, doar câteva
domenii selectate de interesele de afaceri şi câteva
persoane implicate în aceste domenii mai
păstrează o dimensiune creatoare. Marea
majoritate este obligată la o viaţă de rutină, din
care intelectualul autentic caută să evadeze.
Universitatea, transformată astăzi în şcoală
profesională, e frecventată de tineri doritori să
obţină un loc de muncă uşor şi cu venit mare, nu
de tineri doritori să-şi dezvolte umanitatea. Aceşti
tineri sunt dispuşi să facă un efort, în perioada
studenţiei, pentru ca apoi, toată viaţa lor, să nu mai
fie supuşi acestui necaz. În esenţă, oamenii aceştia
sunt nişte leneşi cu dor de câştig, dorul acesta fiind
mai mare decât lenevia lor, dar nu cu mult, fapt
care-i obligă să se supună chinului învăţării,
pentru o vreme. Atitudinea lor e o consecinţă a
secularismul şi a infantilizării economice a omul
de către capitalismul contemporan. Astfel, pentru
studenţii de azi, efortul pe care-l fac la
universitate, dar şi la liceu, deşi ei înşişi s-au
hotărât să-l facă, trebuie să fie cât mai mic. Pe ei
nu-i mai interesează să cunoască, ci să parvină
prin cunoaştere. Iată de ce studentul trage mereu
înapoi, atunci când e vorba despre învăţătură, iar
profesorul încearcă să ducă lucrurile înainte, între
cei doi ivindu-se un conflict similar celui dintre



oprimat şi opresor. Totul se va duce de râpă, în
momentul în care profesorul va ceda şi el acestei
presiuni; şi va ceda în momentul în care forţa care
i se împotriveşte va deveni prea mare pentru
energiile lui. După toate aparenţele, paiul (sau mai
degrabă bârna) care rupe spatele cămilei va fi
birocraţia. În momentul acela, perdeaua va fi dată
la o parte şi adevărul anticultural al acestor practici
şi mentalităţi va ieşi la lumină. Perseverenţa
profesorului este cea care ţine încă perdeaua la
locul ei şi, pe ici pe colo, pasiunea pentru
învăţătură a câte unui student. La toate acestea,
consideră autorul, se adaugă şi proasta înţelegere a
democraţiei, adică, interpretarea ei în sensul
neglijării calităţii. Aproape nietzschean, Henry
afirmă că „întotdeauna, lupta majorităţii, a celor
slabi... s-a asociat cu o răsturnare a valorilor. Ca
urmare a acestei răsturnări, valorile cunoaşterii au
ajuns să nu mai conteze, în universitate dându-se
frâu liber unor valori mai potrivite: bunăvoinţa,
semnificaţia socială, devoţiunea, dragostea faţă de
copii, faţă de cei lipsiţi de privilegii, etc.” (p. 123).
Această atitudine reprezintă consecinţa la nivelul
universităţii a ideologiei socialiste, care acţionează
astfel împotriva adevărului, a culturii şi a calităţii.
În acest context, continuă Henry, „demagogi
nefericiţi şi tot felul de leneşi” (p. 123) se grăbesc
să-şi dea concursul la susţinerea acestei politici,
rezultatul fiind scăderea definitivă a calităţii
intelectuale a universităţii. Cei puternici au fost
biruiţi, susţine el, de „ideologia şi resentimentul
celor slabi” (p. 123), de nişte oamenii care „scuipă
pe mormântul culturii” (p. 123). 

9. Existenţa media
În prelungirea aceloraşi idei, se înscrie şi

încercarea de a înlocui, în şcoli, clasicii literaturii
universale cu cercetătorii mediului social şi
clasicii filosofiei cu informaţia audio-vizuală.
Faptul acesta constituie apogeul degradării
culturale. Sub masca pregătirii elevilor şi
studenţilor pentru „realitatea socială” (p. 135), ne
spune Henry, purtările comune, banalitatea zilnică,
limbajul analfabeţilor şi al jurnaliştilor înlocuiesc
astăzi marile creaţii ale culturii universale. Marea
cultură e schimbată pe fapte exterioare şi

superficiale. 
Acest atac împotriva spiritului omenesc are

loc în contextul alienării comunicării, care nu mai
este astăzi un aspect al vieţii intersubiective, ci
proprietatea unor reţele tehnologizate. În prezent,
esenţa comunicării este comunicarea media, iar
esenţa comunicării media este televiziunea, care
nu mai este o simplă formă de comunicare, ci şi o
modalitate de instituire sau înlocuire a realităţii.
De fapt, în afara experienţei nemijlocite, puţine
dintre lucrurile care nu intră în spaţiul acestei
comunicări au rămas reale. În general, realitatea
consumatorului de media se reduce la ce i se
prezintă şi cât i se prezintă de către mogulii presei.
S-a reuşit înlocuirea realităţii umană, visul de aur
al oricărui manipulator şi propagandist. Mai mult,
valoarea oricărui eveniment şi chiar a oricărei
persoane e determinată de numărul camerelor de
luat vederi (sau mai bine zis, de luat vederea),
aflate la faţa locului. Astfel, comunicarea media
nu conferă evenimentului doar importanţa lui, ci şi
autenticitatea existenţei sale, în ciuda faptului că
realitatea media nu se comunică decât pe ea însăşi.
După cum orice om normal ştie, întregul sistem
mediatic trebuie pus sub semnul întrebării, însă
tocmai acesta este lucrul pe care sistemul nu-l
poate face, pentru că orice opoziţie faţă de sine
este preluată de mijloacele sale contrare vieţii.
Prin atot-prezenţa sa, mass media produce orice
conţinut al minţii, interzicând omului să mai
gândească el însuşi şi cultivând manipularea
ideologică totală. Prin actul trădător al comunicării
media, democraţia este anulată, iar viaţa este
azvârlită în iluzoriu şi fantasmagoric. Controlată
de finanţişti şi politicieni, media e dominată
implicit şi explicit de ideologiile la modă, de
conformismul social şi de materialism. 

Asemenea unui somnambul, omul umblă azi
mânat de visele produse la televizor, în timp ce, pe
de altă parte, relaţiile îi sunt computerizate. Spre
deosebire de imaginea artistică, imaginea media
nu contribuie la progresul vieţii, ci la evadarea din
viaţă. Arta dispune de profunzime care ne interzice
să o aruncăm imediat după ce efectul ei momentan
dispare. Ea implică muncă de interpretare şi de
conştientizare, în timp ce imaginea televizată este
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literalmente de unică folosinţă. Renunţarea la ea
nu creează sentimentul unei pierderi, pentru că
privitul la televizor se naşte din plicitseală; şi chiar
aprofundează senzaţia de plictiseală, atunci când îi
descoperim completa inutilitate. Plictiseala pare a
fi o neîmplinire a creşterii. Energia rămasă astfel
necheltuită caută posibilitatea de a se uita pe sine,
şansă pe care o găseşte în succesiunea rapida a
imaginii televizate, o imagine goală şi lipsită de
consistenţă, un simplu joc de lumini. Monitorul
preia şi duce la bun sfârşit fuga de sine a omului
cu aripile frânte, pe care-l ascunde în hipnoze
imaginare. El oferă leneşilor nemulţumiţi de ei
înşişi putinţa de a trăi realizările altora.
Televiziunea contestă seriozitatea oricărui lucru pe
care nu-l poate frunzări şi reduce fiinţa umană, ne
spune Henry, la „o prvire goală, înaintea unui
lucru care se mişcă” (p. 107); ea îl ascunde pe
spectator de sine însuşi, îngropându-l într-un
ocean de imagini. Ceea ce-l reduce pe om la
inconştienţa de sine este solicitarea pur perceptivă,
generată de succesiunea imaginilor. Media oferă
conştiinţă, dar fără conştiinţă de sine; şi acesta este
lucrul pe care-l căutăm de fapt, atunci când privim
la televizor. Este uitarea procurată de orice formă
de intoxicare.

Succesiunea imaginilor, continuă Henry,
implică „o mişcare a curiozităţii mereu
dezamăgite şi astfel mereu renăscute” (p. 111).
Atractivitatea imaginii televizate se întemeiază pe
această renaştere perpetuuă a curiozităţii futile,
potenţialul său manipulator întemeindu-se pe
înlocuirea adevărului cu logica succesiunii
imaginilor. Imaginea absoarbe întreaga atenţie a
omului, aneantizându-i facultăţile critice, în timp
ce ordinea imaginilor îi oferă, în locul adevărului,
sugestia unei realităţi posibile, pe care omul o
acceptă ca adevărată din cauza plauzabilităţii ei.
Această substituire a realităţii e cu atât mai
eficientă cu cât există un control mai bun asupra
informaţiei de fundal, în termenii căreia omul
interpretează ceea ce vede şi aude, adică, în
măsura în care media utilizează mereu aceleaşi
stereotipuri ideatice, ca filtre ale comunicării. În
felul acesta, mediatizarea evenimentelor le lipseşte
de conţinutul lor real şi alterează sensurile acţiunii.

Din această cauză, oamenii – mai ales
personalităţile vieţii publice – nu mai acţionează
în vederea unui scop sau altul, ci pentru a-şi
construi o anumită imagine, o existenţă media
corespunzătoare aspiraţiilor lor. 

În plus, camera de luat vederi publicizează
totul. Ea elimină autenticitatea relaţiei
interpersonale, care ţine de intimitate, introducând
deranjul provocat de prezenţa ochiului superficial
al spectatorului anonim, care este mânat, în esenţă,
de o curiozitate inutilă. Când te adresezi camerei,
eşti pătruns de conştiinţa faptului că te adresezi
unui dezinteresat şi că cerşeşti atenţia unei
persoane apatice, nu de conştiinţa faptului că te
adresezi unei fiinţe reale, cu nevoi specifice
concrete. Superficialitatea monitorului se
transmite în mod inevitabil utilizatorilor săi; şi nu
doar celor care privesc, ci şi celor care sunt priviţi. 

Fără îndoială, cei mai afectaţi sunt privitorii,
pentru că succesiunea rapidă a informaţiilor şi a
imaginilor, înşiruire lipsită de orice ordine umană
reală, induce privitorului un adevărat roller-
coaster afectiv, de care nu se poate apăra decât
prin indiferenţa faţă de orice. Această indiferenţă
devine treptat o trăsătură de caracter. Acesta este
unul dintre pericolele utilizării monitoarelor TV în
educaţie, pentru că preluarea formelor sufleteşti
deţinute de educator, fapt în care constă esenţa
însăşi a educaţiei, este înlocuită cu preluarea
formelor comunicării media, caracterizate de haos
tematic, superficialitate şi indiferenţă faţă de orice
altceva în afară de falsitatea imaginii sociale.
Pentru cel care se educă astfel, comunicarea media
se transformă în existenţă media, banalitatea şi
prozaicul prezentate în locul valorilor făcându-l pe
privitor la fel de futil ca televizorul. Prin
implicarea televiziunii în educaţie, acţiunea de
formare a tinerelor generaţii a fost luată din
mâinile filosofilor şi a teologilor şi pusă în mâinile
politicienilor şi jurnaliştilor, care slujesc
superficialitatea fără măcar să înţeleagă ceea ce
fac. Din nefericire, „cei cărora li se dă
microfonul,” afirmă Henry, „sunt noii clerici,
adevăraţii gânditori ai timpului nostru” (p. 141).
Ei reduc gândirea la clişee şi limba la
onomatopeie. Mulţi dintre ei sunt oameni care nu
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ştiu nimic şi care nu au nimic de spus. 
Discontinuitatea semnificaţiilor şi semantica

sincopată promovată de imaginile televizate
induce o fărâmiţare a realităţii şi o spargere a ei în
momente independente şi lipsite de o coerenţă
fermă. Ceea ce ar putea da coerenţă acestor
imagini ar fi viaţa, însă ea este exclusă din relaţia
superficială pe care omul o întreţine cu monitorul
TV, dându-se astfel frâul liber transformării lumii
într-un colaj de inconsistenţe imagistice, în care
viaţa prigonită la nivel cotidian se ascunde de ea
însăşi, căutându-şi moartea. Pe lângă cenzura
politică şi cea ideologică, impusă de utilizarea
stereotipurilor ca filtre ale comunicării, cea mai
cumplită formă a cenzurii nimicitoare de cultură
este tocmai natura televiziunii, adică, trivializarea
oricărui lucru pe care-l atinge şi care nu poate fi
prezentat decât pentru a fi ulterior suprimat.
Acesta este modul în care, afirmă Henry, „media
corupe tot ce atinge. Dacă întâlneşte ceva
important sau esenţial – o lucrare, o persoană sau
o idee – prin însuşi faptul că introduce lucrul
acesta printre celelalte ştiri, media îl plasează, în
acelaşi timp, în inconsistenţă” (p. 112). 

Această formă momentană de existenţă este
ceea ce numim astăzi „existenţă mediatică” (p.
113) sau existenţa media; un fenomen care pune
treptat stăpânire pe toate lucrurile. Mass media
vizuală ne obligă la un fel de a privi fără a vedea.
Hipnotic, ea ne oferă posibilitatea de a fi altcineva
şi de a trăi viaţa altcuiva, uitând de noi înşine şi de
realitatea propriei noastre vieţi. Calitatea
programelor ei ne impune o subdezvoltare a
instinctelor, o răstălmăcire a valorilor şi o
degradare a spiritului şi a minţii. Forţa e
interpretată ca violenţă; onoarea devine aroganţă;
dreptatea e redusă la răzbunare; dragostea e
confundată cu sexualitatea; iar sexualitatea devine
pornografie. Aceste instincte, în acelaşi timp
infantile şi animalice, nu pot fi şi nu trebuie
actualizate în viaţa reală, motiv pentru care,
continuă Henry,  „lumea media este... o satisfacţie
imaginară” (p. 113), esenţa televiziunii fiind
„voaierismul” (p. 113). Marea ei ofertă este
negarea vieţii, în forme diverse: violenţă, moarte,
distrugere, etc. Tot o negare a vieţii este însă şi

adunarea a milioane de oameni înaintea
monitorului TV, în fiecare zi. Ceea ce spectatorul
vede la televizor nu este însă decât propria lui
superficialitate. Treptat, prin transferul în virtual,
viaţa privitorului la televizor e secătuită de
dispoziţia şi de putinţa ei de a mai căuta în realitate
lucrurile pe care acum le trăieşte în imaginar.
Ecranul TV devine astfel un parazit care suge seva
vieţii, fiind capabil, în acelaşi timp, să producă
dependenţă. 

Ascunsă sub masca preciziei, eliminarea
subiectivităţii din mentalitatea contemporană a
produs lumea asubiectivă a tehnologiei. Viaţa nu
mai persistă acum decât sub forma nevoilor ei
brute, fapt care conferă acestei existenţe un
caracter barbar. Tehno-media nu face decât să
adauge acestei societăţii materialiste şi anti-
culturale un element de stupoare şi vrajă, o glazură
care ascunde goliciunea reală sub aparenţa unui
lux de suprafaţă. Ea funcţionează asemenea unui
halucinogen şi reprezintă simptomul bolii care
ucide lumea contemporană. „Televiziunea,”
susţine gânditorul francez, „este adevărul
tehnologiei; este practica barbariei par excellence”
(p. 109). Libertatea presei s-a transformat astăzi în
libertatea lumii media, adică, în cuvintele lui
Henry, în „libertatea nelimitată de a stupefia, a
degrada şi a înrobi” (p. 142). De fapt, satisfacţiile
imaginare sunt singurele posibile, atunci când
îngăduim ca reală să ne fie înlcouită de lumea
media. Trist cu adevărat este faptul că această
tembelizarea a tuturor se desfăşoară sub egida
democraţiei, o regulă căreia media însăşi trebuie
să i se supună, operând şi ea sub impactul legii de
fier a numărului celui mai mare. 

În sfârşit, exclusă din universitate de către
proletarizarea instituţiei şi eliminată din spaţiul
public de către existenţa media, cultura autentică
devine astăzi o mişcare clandestină, întreţinută de
oameni al căror suflet refuză să moară. Visul
american a devenit groparul culturii, rămăşiţele ei
retrăgându-se astăzi în viaţa particulară a unor
creatori şi consumatori de cultură, care se
încăpăţânează să persiste, dar până şi acolo ea este
urmărită de imixtiunea potopului de neaveniţi. În
măsura în care continuă să existe, cultura îşi află
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astăzi sălaşul în contactele izolate şi neoficiale ale
unor idivizi care se recunosc unii pe alţii prin
dorinţa lor de a-şi cultiva sufletele şi prin greaţa pe
care au faţă de existenţa media. 

Concluzii
După cum am văzut, aşadar, iluziile în care

omul s-a lăsat prins şi prin care a fost despărţit de
logica vieţii sunt o consecinţă a sistemului
idealităţilor ştiinţifice. Fiinţa mereu identică cu
sine nu este reală, ci ideală, iar ştiinţa care face uz
de această abstracţiune nu poate fi decât un
instrument care permite administrarea
problemelor practice ale vieţii. Ea nu poate fi un
scop în sine, pentru că scopul este o categorie a
vieţii. Întemeiată pe un simplu postulat
metodologic, ştiinţa modernă îşi urmăreşte
obiectivitatea ei radicală, arătând o totală
indiferenţă faţă de soarta omului şi a culturii. Ea
renunţă la relaţia cu cultura, în momentul în care
pretinde că este singura cale de acces la adevăr şi
realitate. Aşadar, nu ştiinţa în sine este problema,
ci mai degrabă ideologia care pretinde că ştiinţa
înlocuieşte înţelepciunea tradiţională. Colapsul
credinţelor nu pare să atingă şi această credinţă. 

Perioada modernă s-a axat pe ştiinţa
verificabilă şi demonstrabilă matematic şi empiric,
din care a făcut capul de afiş al dezvoltării umane.
Dar, pentru că această ştiinţă a fost cultivată în
detrimentul valorilor umane, modernitatea a ajuns
să poarte în ea însăşi sâmburele propriei sale
disoluţii, dat fiind faptul că civilizaţia se
întemeiază pe cultură şi că orice cultura stă pe
valori. Prin atacarea valorilor a fost atacată viaţa
însăşi, care a fost astfel redusă la stafia colorată a
aparenţelor. Astfel, consideră Henry, astăzi nu
avem de-a face cu o simplă criză a culturii, ci cu o
„brutală şi progresivă anihilare” (p. 2) a ei.
Barbaria ştiinţei nu e vizibilă decât pe fundalul
culturii pe care o distruge. Stiinţa însăşi, în urma
dezvoltării sale explozive şi a lipsei unui context
cultural real care să-i interpreteze şi săi integreze
realizările, şi-a pierdut unitatea şi direcţia, pentru
că metoda singură nu poate asigura unitatea
obiectului cercetat. Nimeni nu mai poate cuprinde
azi întregul ei areal, nici chiar arealul unei singure

discipline; şi chiar dacă ar putea, lucrul acesta nu
ar transforma ştiinţa într-un sistem al realităţii şi
cu atât mai puţin într-un sistem care să implice
preţuirea valorilor. Astfel, ştiinţa s-a dezintegrat
metodologic şi s-a rătăcit filosofic, pierzând
conştiinţa rostului ei şi a valorii reale a propriilor
sale reuşite. Mintea umană a împins cunoaşterea
ştiinţifică până dincolo de limitele capacităţilor ei
de integrare, motiv pentru care suntem astăzi
martorii unei proliferări haotice a ştiinţelor.
Implicaţia pe care lucrul acesta îl va avea asupra
unei lumi în care comportamentul raţional e
întemeiat ştiinţific pare destul de limpede.

În sfârşit, ne spune Henry, „abordarea fizico-
matematică determină ceea ce percepem cu
adevărat din fiinţă şi ceea ce căutăm în ea, ceea ce
ne aşteptăm din partea ei şi ceea ce putem face cu
ea în mod legitim” (p. 33-34). Realitatea acestui
fapt anulează pretenţia că ştiinţa ar fi neutră
ideologic şi că nu intenţionează să ne spună ce
trebuie să facem, ci doar cum trebuie să facem. O
ştiinţă care şi-ar cunoaşte locul în sistemul
civilizaţiei ar ocupa, într-adevăr, locul acesta, însă
ideologia scientistă obligă ştiinţa să-şi depăşească
atribuţiile. Se crede că ştiinţa nu este decât o mare
acumulare procedurală, dar nu este aşa. Ea creează
mentalităţi, cadre de gândire şi de simţire, care
dirijează apoi întreaga acţiune umană. Ea ne
impune o lume apăsătoare, prin lipsa ei de sens, şi
tocmai aici se înrădăcinează noua barbarie, în
spiritul nihilist al ştiinţei.

Abstractizarea matematică a datelor sensibile
ascunde în esenţa ei negarea vieţii, viaţa fiind o
temă pe care ştiinţa o ratează în întregime. Ea
neglijează simţirea din senzaţie şi preia doar
măsurabilul, pe care-l osifică apoi, transformându-
l într-un concept. Procedând astfel, ştiinţa neagă
interioritatea, în favoarea exteriorităţii, în timp ce
viaţa aparţine simţirii şi se află în afara orizontului
abstracţiei. Sensibilitatea nu dispare din ştiinţă,
dar nu este luată în considerare sub raportul legilor
sale lăuntrice. Astfel, afirmă Michel Henry, „o
lume în mod esenţial estetică încetează să mai
asculte de prescripţii estetice şi aceasta este
barbaria ştiinţei” (p. 26).
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Ce înseamnă, totuşi, „să pleci de unde eşti sau
de unde este lumea”? Nimic altceva decît să pui
imediatul în paranteză şi să stabileşti o situare de
sine proprie. Să alegi un „punct zero”, să iei ca
bază de pornire, de pildă, situaţia dată, aşa cum se
prezintă ea din punct de vedere istoric, cu toate
bunele şi, mai ales, cu toate relele ei, părăsind-o
însă pentru nişte coordonate alese pe cont propriu,
în raport cu busola personală. Ai însă de ales dacă
vei socoti ca punct iniţial o situare a ta de natură
interioară sau o aşezare într-un păienjeniş social,
economic, politic şi cultural dată, o contextualizare
exterioară a propriei existenţe. Odată decis acest
lucru, nu-ţi mai rămîne decît să laşi în urmă starea
sufletească în care te afli sau contextul dat şi să te
îndepărtezi, să iei distanţă. 

Trăind într-un regim a cărui natură totalitară nu
îi scapă – nu are cum! –, alegerea care i se impune
lui Constantin Noica este în favoarea situării
subiective, interioare. Datorită dezacordului dintre
libertatea de cuget proprie şi îngrădirile exterioare,
soluţia este cea cristică: „Dacă aceasta e condiţia
locului, prima treaptă a înţelepciunii e supunerea,
de o parte, nesupunerea, neresemnarea, de alta”1.
Să i se dea, deci, cezarului ce este al cezarului, iar
bunului Dumnezeu ceea ce îi aparţine şi i se
cuvine. Obedienţa formală acompaniată de
prezervarea – cît mai deplină – a libertăţii
interioare, a spiritului deschis şi neobstaculat de
nimic. 

Mai tîrziu, în Falsul jurnal din 1984, gînditorul
îşi permitea să fie chiar mai explicit: „Primul lucru
de predicat: dispreţul pentru oamenii politici,
aceşti valeţi ai istoriei comune. Orice istorie e mai
interesantă decît cea politică. Oamenii politici au
pierdut şansa războiului (care s-a compromis ca
demers glorios al comunităţii), au pierdut cuvîntul

(presa, discursul, tribuna publică) şi au rămas nişte
bieţi intendenţi. Să-i lăsăm să se certe pentru
dreptul de-a ne mătura străzile”2. Superioritatea
dispreţuitoare cu care vorbeşte filosoful despre
politicieni – socotiţi, indubitabil, nişte simple slugi
– frapează la un fost deţinut care a pătimit atîta din
pricina politicii. De fapt însă, ea este expresia
eliberării de sub tirania gîndului că viaţa lui a fost
multă vreme la cheremul politicii totalitare roşii. 

El explica neajunsul pentru care politica nu
merita decît dispreţ: „Politicul îţi ia răspunderea
(vor ideologie, tiranie) în loc să ţi-o sporească.
Numai cultura trezeşte răspunderea. Ca Ideea”3.
Este limpede că Noica vizează aici nu politica în
general, cum putea părea că ar face-o, ci doar acea
politică ce înţelege să îşi îmbălsămeze cetăţenii în
ideologie şi să îi trateze nedemocratic, în mod
tiranic. Pentru că prin cultură se trezeşte
răspunderea civică, acţiune contrară celei
anihilante a tiraniei, cultura i se opune acesteia din
urmă. În acest gînd se lasă descifrată întreaga
acţiune a lui Noica de a încerca să contracareze
prin cultură – deci trezind răspunderea, oferind
şansa asumării responsabilităţii – acţiunea
dizolvantă a politicii sub o tiranie. Filosoful îşi
lămureşte şi mai clar opţiunea atunci cînd spune că
„În chip paradoxal, socialismul îngrădeşte sau
chiar înăbuşă libertatea, dar sporeşte
răspunderea.// (Confundarea răspunderii cu
libertatea a catastrofat lumea.)”4 De unde
paradoxul? Desigur, din faptul că acolo unde
libertatea individului uman este tot mai limitată,
răspunderea sa ar trebui să se micşoreze
corespunzător. Numai cine este foarte liber poartă
deplina responabilitate a faptelor lui. Îngrădirile,
limitările libertăţii îl exonerează de o parte din
răspundere. De astă dată, acuzele la adresa
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socialismului – aşa cum îl experimenta fiecare ins
din România şi din aşa-zisul „lagăr socialist” – sînt
făţişe. Constantin Noica socoteşte – cu gîndul
poate la definiţia libertăţii date de Hegel (libertatea
ar fi, după gînditorul german, o necesitate
înţeleasă, altfel spus o formă de asumare a
răspunderii, de responsabilizare faţă de societate) –
că a confunda libertatea cu această formă de
condiţionare, sau chiar de constrîngere care este
responsabilizarea a produs catastrofe în istorie. El
critică, probabil, prin aceasta, însuşi şirul
revoluţiilor socialiste cu pretenţia lor de a conferi
oamenilor şanse mai drepte şi o marjă mai mare de
libertate, dar construind, în schimb, regimuri
totalitare în care viaţa individuală putea fi cu
uşurinţă sacrificată în numele interesului comun
superior. 

Surpriza de a putea reconstitui în mod
verosimil modul în care Noica şi-a conciliat
propria viziune cu condiţiile exterioare, a căror
constrîngere nu o putea înlătura, este mare. Chiar
dacă aceste informaţii nu justifică deciziile
concrete ale filosofului, ele le aşază în rama lor
firească şi le face inteligibile, permiţînd
reconstituirea modului de a gîndi al acestuia. 

Odată asumată – acum, din nou – opţiunea de
a-şi rotunji destinul prin creaţie culturală,
împlinită, practic, după ieşirea la pensie a
gînditorului, lucrurile se clarifică. Apare jubilaţia
eliberării din constrîngerile sociale majore (de
fapt, de tirania conformării la totalitarism): „Sînt în
ceasul fericit cînd pot să lucrez fără a mai fi silit să
muncesc”5. Aici Noica vede munca în opoziţie cu
activitatea liber consimţită, creatoare, care produce
satisfacţii. Bucuria lui este că a scăpat de corvoada
obligatorie, impusă de societate în schimbul unei
retribuţii regulate, dar avînd valoarea unei forme
fundamentale de conformism social care, în fond,
îi repugnă, fiind contrară creaţiei libere şi deci
neproductive în planul împlinirii spirituale. Dar
este şi jubilaţia trecerii într-un spaţiu de libertate
personală mai puţin controlată de zbirii regimului,
unul în care propria agendă de gînditor se poate
desfăşura liberă, în solitudinea propriei chilii. În
acest sens, retragerea în munţii Sibiului, la Păltiniş,
trebuie înţeleasă ca prim pas concret în realizarea
ieşirii sale concrete din hăţişul legăturilor sociale

obligatorii şi de sub incidenţa ochiului public
împins pînă şi în spaţiul privat. Dar Noica nu era
doar omul retragerilor, ci şi maestrul în mereu
reînnoită căutare de discipoli. Tocmai pe această
latură urma să se expună, să devină din nou
vulnerabil şi chiar să se autosaboteze, într-un
anume sens, alegînd să intre în relaţii de
tranzacţionare cu Partidul şi cu Securitatea, pentru
a obţine nu doar îngăduinţă, ci chiar sprijin în
edificarea unei tinere elite intelectuale. 

Deocamdată, îşi plăsmuieşte acum o logică
pozitivă, optimistă, a finalului de viaţă: „Pentru a
sfîrşi suportabil trebuie să invenţi o raţiune a
sfîrşitului, de vreme ce omul tot nu ştie să-i
consimtă. Sfîrşeşti cînd ai încetat să invenţi”6.
Ceea ce desparte sfîrşitul aparent de sfîrşitul total
este deci capacitatea de invenţiune, originalitatea
creatoare, impulsul de a făuri „din nimic” ceva.
Lumea, problematicile filosofice, totul stă sub
semnul inventării, al creativităţii nestăvilite şi
neoprite, continue. Este logica unei ebuliţii
creatoare, fie şi tîrzii, tardive. Filosoful vede în ea
o expresie a libertăţii: „Nu e necesitate, în ceasul
tîrziu, nu e necesitate... Dar e refuzul a tot ce nu e
necesitate”7. Un spirit creator şi liber ajuns la
bătrîneţe, către finalul vieţii, nu îi mai pare să stea
sub semnul necesarului imperativ. Şansa de a avea
acces la împlinirea necesităţii a trecut. Aflat însă
sub presiunea timpului puţin rămas („clipa cea
repede” eminesciană), el face o drastică selecţie a
ispitelor cu care se confruntă, alegînd să păstreze
numai ceea ce stă sub semnul necesităţii. Se
distinge aşadar între necesitatea înţeleasă social, ca
o constrîngere venită din exterior, şi cea interioară,
un imperativ permanent şi de neînlăturat, care dă
consistenţă fiinţei proprii. Acum necesitatea este
de altă natură, ţinînd de o anume conştiinţă morală
şi de o conformaţie caracterială devenite, în timp,
lege proprie. 

Ceea ce îi apare ca fiind imperios este
consecvenţa cu sine însuşi: „Dacă te-ai aşezat în
viaţă în condiţii absolute, practică absolutul:
creaţia”8. Creaţia ţine de absolut nu doar pentru că,
în logica oricărei teologii – nu doar a celei creştine
– ea a substituit neantului cosmosul, fiinţa. Ea are
acest caracter pentru că a crea înseamnă să
semnifici, să dai sens existenţei, lumii şi vieţii tale.

156156 CONVORBIRI  LITERARE



157157CONVORBIRI  LITERARE

În termeni religioşi, creaţia este însăşi definiţia lui
Dumnezeu, ceea ce are omul de imitat mai bun în
scurta lui viaţă. 

De aici încolo, drumul acesta i se aşterne în cale
fără oprelişti exterioare majore. Logica în care
gîndeşte necesitatea de a crea apare cu limpezime:
„Numai voinţa de creaţie şi de înţelepciune duce la
creaţie şi înţelepciune. Har nu încape decît de-a
lungul drumului”9. Pentru cei intimidaţi de lipsa
lor de idei sau de slaba lor productivitate,
gînditorul o spune deschis şi neechivoc: dacă nu îţi
propui obstinat să creezi şi să devii înţelept nici nu
vei obţine vreodată aşa ceva. Voinţa are un rol
decisiv în acest proces (ca la Schopenhauer şi
Nietzsche). Păşind pe calea strădaniei creatoare, va
veni şi harul. Dar numai şi numai dacă te-ai angajat
deja pe drumul respectiv, nu şi dacă te suspenzi în
aşteptare sterilă. Pentru Noica, harul survine ca o
consecinţă a efortului propriu, poate – într-o logică
nu prea îndepărtată de cea protestantă care acordă
muncii un rost important în mîntuire – chiar ca o
recompensă pentru el. Gînditorul este exigent cu
sine şi cu oricine altcineva: „Dacă ziua ta nu are
rod, ea nu este şi tu nu eşti”10. A fi înseamnă deci a
crea. Fără creaţie existenţa nu este validată, ea
devine avortare de sine. 

Existenţialismul noician din această etapă a
începuturilor socotelilor cu filosofia şi cu viaţa de
după pensionare se întemeiază pe propria
experienţă traumatică; în primul rînd pe conştiinţa
înfrîngerii. În modelarea destinului uman, Noica
acordă – nu mai puţin decît Albert Camus, de
exemplu, în Mitul lui Sisif – un rol deosebit
înfrîngerii. „Omul începe de la înţelesul înfrîngerii.
Nu şi-a dorit-o, a făcut totul ca s-o evite, dar îi vede
binefacerea, bogăţia, rodnicia în ceasul cînd
cade”11. Vorbind despre sine la persoana a treia,
aproape impersonal, filosoful ia necesara distanţă
de sine, se contemplă ce pe un terţ. Nedorita,
inevitabila înfrîngere a venit nu doar cu ponoase, ci
şi cu prisosul binecuvîntat al unor daruri: bine-
facerea, adică facerea de bine (şi facerea bine,
adică în mod performant); bogăţia, adică varietatea
şi diversitatea proliferantă a proiectelor şi
gîndurilor; rodnicia sau capacitatea bunei duceri
pînă la capăt a scrisului, rodirea în lucrări finalizate
cu bine. Toate acestea le vede Noica venind înspre

el de pe urma înfrîngerii sale în ordinea
biograficului, a timpului istoric. Se simte stăpîn
peste ele şi intuieşte în asemenea bogăţii
plenitudinea proprie. 

În această perioadă pe Noica îl însoţeşte
sentimentul iminenţei confruntării definitive,
ultime, cu propriul destin. „După ce toată viaţa ai
fost dominat de societate, să mai ceri tutela ei şi
pentru anii maturităţii tale ultime?!”12 A fost
destulă raportarea de pînă atunci la societate, la
ceilalţi. A sosit timpul răfuielii cu sine. Încerci să
prinzi, să defineşti ce te-a definit. „Sensul vieţii
devine sens, idee...”.13 El încetează să mai fie
difuz, vag, insuficient precizat, căpătînd substanţă
şi greutate şi devenind astfel idee. Se înţelege
astfel mai bine de ce, după Noica, „Fiecare om şi
lucru platonizează. Fiecare e o idee. Singur omul ar
putea-o şti – dar citeşte prost pe Platon”14. Desigur,
problema nu este proasta înţelegere a filosofiei
platonice, pe care cei mai mulţi oameni o ignoră cu
desăvîrşire. Cu adevărat regretabil rămîne că
oamenii nu înţeleg natura destinului lor individual,
acela de a întrupa o idee. De aceea, de aici înainte,
a sosit vremea confruntării cu sine însuşi, dincolo
de rigorile sociale. „Este ceasul să intri în gîndul
tău, la un moment dat, după ce-ai rătăcit atît timp
printre gîndurile altora. Şi să poţi spune: «M-am
instalat într-o idee pînă la sfîrşitul aventurii
acesteia, pînă la sfîrşitele mele»”15. Între sfîrşitul
aventurii, adică al existenţei individuale terestre, şi
„sfîrşitele mele”, adică punctele finale ale unor
năzuinţe, proiecte, opere diferenţa este notabilă,
finalurile acestea nefiind nici coincidente, nici
simultane. Sentimentul copleşitor al celui care se
zbuciumă în căutarea propriei aşezări de sine şi
întru sine este că „...nici n-am obţinut gîndul
pentru care am trăit, dar nici nu l-am ratat cu totul.
Şi stau aşa, mai departe, deopotrivă sub lipsa şi
prezenţa lui”16. El a ajuns la o răscruce îndepărtată
a vieţii – pensia, senectutea –, dar aceasta nu
coincide nici pe departe cu năzuinţele, cu
aspiraţiile filosofului, care simte acum că se află la
un soi de mijloc al drumului său interior, la o
răscruce a dospirii propriilor elanuri. 

Rezultă mai clar la ce se referă Noica mai sus
atunci cînd citeşti că „Rămîne în orice caz în sat şi
în vremi cel care nu se poate ridica dincolo de



judecată, moraliştii, chiar [Friedrich] Nietzsche;
sau, la noi, Nae [Ionescu/], [George] Călinescu,
Emil [Cioran], toţi criticii, Al.[exandru]
P.[aleologu]...// Hegel şi Platon nu au obţinut doar
concepte, ci Conceptul, respectiv Ideea”17. Ideea,
pentru Noica, depăşea deci, ca relevanţă, simpla
ridicare la conceptualizare, fiind regăsibilă doar la
cei mai mari filosofi, şi încă nu la toţi, ci numai la
Platon şi la Hegel. Cu ei încerca Noica să devină
compatibil şi în raport cu performanţele lor ar fi
năzuit să devină măsurabil. Mare printre ai săi, dar
şi peste timp, este cel în stare să acceadă la
Concept, la Idee (cea Absolută), nu la idei. 

Dubiile, neliniştile gînditorului transpar în
notaţiile ce se contituie astfel într-un adevărat
jurnal interior. „Va fi fiind un gînd bun în cugetul
acesta al meu, dar nu ştiu cum să-l scot la lumină.
Şi totuşi trăim pentru şi prin fiinţa aceasta
suspendată. Dacă n-am bănui ce va fi fiind în noi,
n-am fi”18. 

A descoperi celorlalţi propria idee, adevărata
adeziune la ea care îţi caracterizează viaţa, a
devenit imperios. După exegeza filosofică pe
seama altor gînditori – Platon, Descartes, Leibniz,
Kant, Hegel –, necesitatea de a te autodefini printr-
o idee personală nu mai poate fi amînată. Noica
are, de altfel, sentimentul că nu ideea respectivă
este a lui, ci că el aparţine ideii: „Sîntem toţi nişte
valeţi. Tu ce idee ai drept stăpîn?”19 Relaţia este
deci una de subordonare, sîntem – cum obişnuieşte
el să spună – sub puterea unor dihănii nevăzute, iar
una dintre ele este ideea proprie, cea pe care o
slujim. 

Note:
1. Constantin Noica, Jurnal de idei, ed. a II-a,

Bucureşti, Ed. Humanitas, 2008, p. 188. Fragmentul
4.138.

2. Ibidem, p. 366. Fragmentul 6.341. La p. 344,
fragmentul 6.216: „Cea mai joasă formă de istorie este
cea politică. Ea avea oarecum demnitate în trecutul în
care războiul mai avea demnitate. Acum zeul Marte e
izgonit ruşinos din istorie, iar politicul a rămas gol-
goluţ: simplă gospodărire economică, de o parte,
expresie a animalităţii etnice, de alta. Tot ce e dezonoare
la individ e legitimat la etnii. Ca şi războiul,
animalitatea naţională s-a compromis. Istoria politică la
acest nivel este ruşinea istoriei. Oricare alta, pînă şi

istoria teoriei culorilor la Goethe, e mai interesantă
pentru spirit decît cea politică (sau a costumaţiei).//
Drama istoriei politice se vede la popoarele care au
redus politicul la ce este: administraţie cantonală, cînd
nu e agresivitate naţională. Elveţia şi Suedia arată că
istoria politică goală este o degradare a spiritului, chiar
atunci cînd e paşnică.// Totul ar putea începe de la
dispreţul, atît al elitelor culturale, cît şi al maselor,
pentru valeţii istoriei”. 

3. Ibidem, p. 358. Fragmentul 6.294. 
4. Ibidem, p. 359. Fragmentul 6.299. 
Odinioară, în articolul său „Spiritualitate şi moarte”,

C. Noica susţinea că „Democraţia e semnul
reacţionarismului în planul spiritului”. Vezi Z. Ornea,
Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Bucureşti,
Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1995, p. 53. 

5. C. Noica, Jurnal de idei, ed. a II-a, Bucureşti, Ed.
Humanitas, 2008, p. 195. Fragmentul 4.199. 

6. Ibidem, p. 330. Fragmentul 6.140.
7. Ibidem, p. 330. Fragmentul 6.137.
8. Ibidem, p. 186, fragmentul 4.123. 
9. Ibidem, p. 192. Fragmentul 4.176. 
10. Ibidem, p. 182. Fragmentul 4.94. Datat

2.IX.[1]972. 
11. Ibidem, p. 163. Fragmentul 4.21. 
12. Ibidem, p. 313. Fragmentul 6.37. 
13. Ibidem, p. 317. Fragmentul 6.56.
14. Ibidem, p. 353. Fragmentul 6.262.
15. Ibidem, p. 165. Fragmentul 4.31. 
16. Ibidem, p. 191. Fragmentul 4.168. 
17. Ibidem, p. 268. Fragmentul5.222. 
18. Ibidem, p. 186. Fragmentul 4.125. 
19. Ibidem, p. 248. Fragmentul 5.125. 

158158 CONVORBIRI  LITERARE



La 7 martie 1919, în numele colegilor săi din
Academia de Arte Frumoase, secretarul perpetuu
Groult o saluta pe regina Maria a României, care
fusese aleasă în unanimitate la 19 ianuarie anul
precedent, cu acest cuvinte:

„E o zi de sărbătoare pentru Academia noastră, e,
pentru întregul Institut, un eveniment fără precedent
care va rămâne în analele sale ca o dată importantă,
pentru că nici o femeie, dintre atâtea care au fost
celebre, nu a trecut pragul acestei săli pentru a par-
ticipa la ședințele noastre”.1

Într-un moment în care România era izolată și
încercuită de inamicele Puteri Centrale, în care
armata îi era înfrântă și complet demoralizată și în
care familia regală și autoritățile centrale, sub
amenințarea unui deznodământ tragic, se refugiaseră
la Iași, vechea capitală a Moldovei, regina descria
reacția sa la această inițiativă a pictorului François
Flameng2 călduros primită de Institut: [era] „o rază
de lumină venită dintr-o lume mai bună, din care nu
mai făceam parte. Eram profund emoționată dar și
prea tristă pentru a putea să mă bucur”.3

Când, un an mai târziu, suverana a vizitat capita-
la Franței victorioase pentru a se asigura de sprijinul
francez, britanic și american cu ocazia tratativelor
Conferinței de Pace și pentru a pleda în fața lui
Clemenceau cauza României și extinderea fron-
tierelor sale, ea a fost primită cu toate onorurile la
palatul Élysée de președintele Poincaré, care o
decorează cu marele cordon al Legiunii de onoare, și
la Academia de Arte Frumoase, unde Groult enu-
meră, nu fără un grăunte de flaterie, inerentă ocaziei,
meritele de care a dat dovadă regina în timpul
Primului Război Mondial:

„Gustul Majestății Voastre pentru Litere și Arte,
protecția constantă pe care ați acordat-o artiștilor,
primirea de care s-au bucurat confrații francezi din

partea Majestății Voastre la Curtea României, rolul
care le-a fost acordat în edificarea sau restaurarea
monumentelor au captivat atenția Academiei noastre.

Interesul pe care îl manifestă Majestatea Voastră
pentru arte nu s-a mărginit la încurajări; ci, în pagi-
ni demne de cei mai mari maeștri, ați trasat superbe
interpretări ale naturii și ați ilustrat încântător, în
maniera maeștrilor miniaturiști ai Evului Mediu,
Evanghelia Reginei Elisabeta. Majestatea Voastră
personal veghează la restaurarea fidelă a edificiilor
românești. La Palatul Cotroceni, totul a fost con-
ceput și ordonat prin grija Majestății Voastre: arhi-
tectura, decorațiunile, mobilierul și cele mai mici
detalii. 

La lectura paginilor atât de pline de emoție din
Țara mea, cu toții am simțit dorința de a cunoaște
România actuală, cerul său, orizonturile sale, fru-
musețile sale poetice solitare.

În timpul anilor teribili prin care am trecut,
Majestatea Voastră nu a abandonat cultul Literelor și
Artelor decât pentru a se așeza la căpătâiul răniților
și bunătatea Voastră era imposibil să nu facă minuni.

Astfel, în vreme ce războiul se desfășura cu furie
și tunul bubuia la porțile Parisului, am trăit cea mai
delicată dintre satisfacții, cea mai dulce dintre con-
solări, primind-o pe Majestatea Voastră în sânul
Academiei noastre. Ziua în care ați fost aleasă a fost
pentru noi o zi radioasă, în cursul căreia am vrut să
marcăm cât de afectați eram de nefericirile Patriei
Române și cât preț acordăm legăturilor indisolubile
care unesc scumpele noastre țări.

Dorim, Doamnă, precum acel soldat căruia
Augusta Voastră Persoană îi acorda îngrijiri pe patul
de suferință, ca Dumnezeu să vă ocrotească și ca
stăpânirea Voastră să se întindă într-o bună-zi asupra
tuturor românilor. Și se revarsă, de asemenea,
Doamnă, asupra noastră, a francezilor, asupra inim-
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ilor care au fericirea de a se apropia de și de a o
admira pe Majestatea Voastră”.4 (Fig. 1)

Impresionată de solemnitatea manifestării, regi-
na consemnează faptele în jurnalul său după cum
urmează: 

„Am ajuns acasă [la hotelul Ritz n.n.] pentru
câteva momente și apoi am plecat la ședința
Academiei de Arte Frumoase, în sânul căreia am fost
admisă ca singura femeie printre bărbați foarte în
vârstă. Lucrul e considerat o imensă onoare, deși e o
onoare pe care o percep mai puțin. Sunt inteligentă,
dar nu sunt deloc o intelectuală în ciuda tuturor
declarațiilor lor pompoase despre talentele mele etc
[…] Am luat loc în vechea sală a Institutului unde s-
a ținut un discurs despre mine, discurs căruia i-am
răspuns prin câteva fraze improvizate; din fericire
sunt întotdeauna în stare să mă exprim atunci când
chiar am ceva de spus. Nu mi-e teamă decât de
accentul meu englezesc atunci când sunt emoțion-
ată. Erau cu toții foarte încântați, ne-am spus unii
altora lucruri extraordinar de flatante & apoi am fost
dusă în altă clădire unde mi s-a cântat o muzică
superbă și apoi am vorbit cu mulți bărbați bătrâni cu
cariere foarte interesante și nume care înseamnă
mult pentru întreaga lume”.5

Fiică a celui de al doilea fiu al reginei Victoria,
Alfred, duce de Edinburgh, duce domnitor în Saxa-
Coburg și Gotha din 1893 până la moartea sa, în
1900, și a marii ducese Maria Alexandrovna, unica

fiică a țarului Alexandru II al Rusiei, prințesa Maria
s-a născut la 29 octombrie 1875. A copilărit în
Eastwell Park, Marea Britanie, apoi în Malta,
petrecându-și verile la Osborne House, pe insula
Wight. A cunoscut fastul curții imperiale a Rusiei și
a crescut într-un mediu care i-a șlefuit personalitatea
și i-a influențat destinul prin deciziile care au fost
luate în numele ei sau care le-au determinat pe ale ei.
Majoritatea contemporanilor ei a remarcat gustul ei
pentru lux – mai ales pentru bijuterii – și marea ei
ambiție, pe care o puneau pe seama strămoșilor ruși.
Cât despre legendarul ei fair play, acesta era pus pe
seama moștenirii britanice.

Căsătoria din ianuarie 1893 a prințesei în vârstă
de șaisprezece ani, alintată în familie ca „Missy”, cu
Ferdinand de Hohenzollern, un tânăr timid, pasionat
de botanică și fin cunoscător de artă, desemnat în
1888 de unchiul său, Carol I, drept prinț moștenitor
al României, a uimit pe multă lume. Anglia și
România nu erau legate de niciun interes economic,
politic sau diplomatic înainte de această alianță mat-
rimonială, datorată voinței mamei Mariei, chiar dacă
vărul ei George, viitorul rege George V, se îndrăgos-
tise de ea și îi ceruse mâna în 1891: nefericită în
căsătorie la curtea de la Saint James, ducesa de
Edinburgh se opunea din toate puterile ca fiica sa să
cunoască un destin asemănător (Fig. 2).

Înainte de nuntă, care avea să o propulseze la
rangul de prințesă moștenitoare a unei țări care îi era
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complet necunoscută, Maria a trebuit să se întâl-
nească și cu regina României. Cum aceasta încura-
jase un proiect de căsătorie a prințului Ferdinand cu
una din domnișoarele din suită, Elena Văcărescu,
ceea ce era inacceptabil pentru opinia publică din
România, Elisabeta fusese îndepărtată de la curtea
de la București și exilată pentru doi ani în familie, la
Neuwied, pe valea Rinului. Elisabeta era vlăstarul
unei mici case princiare bine mediatizate, cea a prin-
cipilor de Wied. După pierderea unicei sale fiice în
1874, ea s-a dedicat literaturii și a publicat între
1880 și 1916, sub pseudonimul Carmen Sylva, cin-
cizeci de volume de poeme, romane, aforisme sau
povești care au cunoscut un oarecare succes în epocă
și au fost traduse în mai multe limbi.

Prințesa Maria ne-a lăsat o descriere epică a
primei sale întâlniri cu regina, pe care o evocă, așa
cum va face aproape întotdeauna, sub pseudonimul
ei literar, Carmen Sylva. Diferența de vârstă, de tem-
perament și de educație, dificultățile noii sale vieți,
minuțios reglate de regele Carol I și de consilierii
săi, fără a mai pomeni de motivele de gelozie per-
sonală între cele două femei, gelozie ațâțată de int-
rigile unora dintre membrii lipsiți de tact ai anturaju-
lui lor de la curte, totul a contribuit să o separe, pen-
tru o lungă vreme, pe regină de cea care trebuia să îi
urmeze la tron (Fig. 3).

Căutând să destindă atmosfera, devenită insu-
portabilă, dintre cele două palate, prințesa moșteni-
toare Maria a avut ideea de a lansa un zvon menit să
ajungă la urechile reginei cum că și ea începuse să
scrie. Auzind acest lucru, regina Elisabeta și-a
schimbat  complet atitudinea în privința Mariei și a
încurajat-o sincer. Literatura e devenit terenul lor de
întâlnire: „Îmbătrânea, imaginația ei sărăcea și a
mea venea tocmai la timp pentru a o înlocui pe a ei”,
scria regina Maria mai târziu în Povestea vieții mele.
„Era o binecuvântare că eram în stare să scriu. M-a
copleșit de complimente entuziaste, m-a îndemnat
să scriu și, imediat ce una din poveștile mele era ter-
minată, o traducea în germană. M-a asigurat chiar că
vocabularul meu era mai bogat decât al ei și că
simțeam frumusețea de o manieră intensă și cu totul
specială […] Copilă, copilă, îmi spunea deseori, de
unde știi toate astea? Nu aș fi crezut că știi atât de
multe lucruri.” Elisabeta a invitat-o pe Maria să par-
ticipe la seratele muzicale și literare pe care le dădea
de trei ori pe săptămână, începând din 1886, indifer-
ent că se afla la București, la Sinaia sau la Neuwied.
Aceste obligații mondene și literare i-au lăsat tinerei
prințese impresii amestecate.

O primă carte semnată de prințesa Maria a fost
publicată la București în 1912, în engleză, apoi, în
același an, la Londra, la Hodder & Stoughton.
Această povestire simbolistă intitulată Crinul
vieții/The Lily of Life, care datorează mult viziunii
reginei, Carmen Sylva, a inspirat coregrafia Lily,
creată și filmată în 1919 de Loïe Fuller, care a
devenit una dintre prietenele Mariei. A fost urmată
de circa treizeci de alte povești cu zâne și nuvele,
scrise tot în engleză, principala sa limbă de expresie
scrisă, care au cunoscut ediții franceze sau
românești, unele din ele somptuos ilustrate și legate,
cum ar fi Kildine, histoire d’une méchante petite
princesse, apărută la Paris în 1921 cu ilustrații de
Job.

Foarte la curent cu experimentele artistice ale
Sezessionului din Hessa – sora sa Victoria-Melita
era atunci soția maerlui-duce de Hessa, care fondase
colonia artistică de la Mathildenshöhe – (Fig. 4),
prințesa Maria a făcut eforturi pentru a promova la
Curtea din București stilurile Sezession și Arts and
Crafts. Gusturile sale și-au găsit expresia în
decorurile și mobilierul apartamentelor sale din
palatul Cotroceni (Fig. 5), precum și în cele ale
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castelului Pelişor, la Sinaia, unde creațiile lui
Charles Rennie Macintosh și ale lui Hugh Baillie
Scott se învecinau cu obiecte provenind din ținuturi
îndepărtate – maori, norvegiene sau celtice.

La cumpăna secolelor – epocă în care, sub influ-
ența ideilor simboliste, se proclama caracterul sacru
al artei –, prințesa Maria a acceptat să patroneze soci-
etatea „Tinerimii artistice”, reunind pictori și sculp-
tori formați la Munich și la Paris, pentru a asigura
succesul monden al asociației lor. Prin acest simplu
fapt, ea se situa în mod simbolic în inima renașterii
artei românești. Acest act de independență nu a fost
pe placul tuturor. George Demetrescu Mirea, director
al Școlii de Belle-Arte și președinte al juriului
Salonului oficial, a mers chiar să se plângă – fără
succes – la regele Carol I sub pretextul că acest
patronaj acordat „Tinerimii” dovedea o lipsă de con-
siderație față de cei care susțineau tronul.

Maria a expus regulat, încă de la primul salon al
„Tinerimii artistice”, din 1902, acuarele reprezen-
tând flori stilizate și mobile realizate după propriile
schițe. Acestea din urmă erau inspirate de cele ale lui
Baillie Scott, pe care Maria îl întâlnise în 1897, în
decursul unei șederi la Darmstadt, și căruia îi
comandase în anul următor decorarea interioară a
„Cuibului” său, o căsuță de basm suspendată între
patru arbori, la opt metri deasupra solului, în
apropierea reședinței sale de la Sinaia, și căreia
arhitecții Curții, Charles-André Lecomte du Nouÿ și

Karel Liman, îi concepuseră planul. Pe arcul ușii de
la intrare erau gravate versurile poetului englez
Dante Gabriel Rossetti: „We two will stand before
that shrine/ Occult, withheld, untrod./ Noi doi vom
sta în pragu’ acelui templu/ Ocult, retras și necălcat
de nimeni”.6 Cabana a fost distrusă de o furtună
după Primul Război Mondial. (Fig. 6)

După 1900, gusturile tinerei femei se schimbă și
se orientează spre moștenirea bizantină. Această
alegere nu era neutră din punct de vedere politic: ea
dădea naștere unei legături între prințesa de origine
străină și de religie anglicană și cultura română.
Stilurile neo-românesc și bizantino-românesc și-au
făcut apariția în decorul locuințelor sale, dar și în
somptuoasele sale ținute și podoabe, așa cum o
demonstrează fotografiile de epocă în care o vedem
deghizată în „domniță”. (Fig. 7 + Fig. 8)

Prințesa se voia o figură tutelară a acestei mișcări
artistice. Constantin Dissescu, fost ministru al
Cultelor și Instrucțiunii publice, nu ezitase să o
afirme, pe un ton nu total lipsit de intenții flatante:
„Această artă nouă, inspirată de arta veche și ani-
mată de tendințele noi ale artei moderne, va combi-
na în mod armonios totul într-un amalgam în care
frumusețea va îmbrăca, pentru a fi exprimată, forme
noi. […] Creatoarea acestei arte noi, emanând din
arta bizantină, dar impregnată de modernism și mai
ales de o inspirație foarte personală, creatoarea aces-
tei arte e Prințesa Maria a României”.7
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Note:
* Mulțumirile mele doamnei Alina Pavelescu, direc-

tor adjunct al Arhivelor Naționale ale României, și dom-
nului Stéphane Ben Zebrounne, custode la Archives de
l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France, și
doamnei Marina Cheptitski, care a avut generozitatea de
a revizui acest text.

1. Institut de France, Archives de l’Académie des
beaux-arts, Procès-verbaux de l’Académie des Beaux-
Arts, cote 2 E 24, f. 80.

2. Trecând prin București cu ocazia vizitei sale în
Rusia în 1914, Flameng făcuse porrtretul regelui Carol I
și al reginei Elisabeta. Tablourile se află în prezent în
colecțiile muzeului Național de Artă al României.

3. Maria, regină a României, Histoire de ma vie, cu
o prefață de A. S. R. Prințesa Maria a României, prefață,
ediție și note de Gabriel Badea-Päun, Paris, Éditions
Lacurne, 2014, p. 566. Iași marți 3o ianuarie/12 februar-
ie 1918. Regina a fost anunțată de această alegere,
printr-o telegramă, de Victor Antonescu, ministrul
plenipotențiar al României la Paris.

4. Institut de France, Archives de l’Académie des
beaux-arts, Procès-verbaux de l’Académie des beaux-
arts, ff. 81-82.

5. Arhivele Naționale ale României, fond Casa
Regală, Regina Maria-personale, III/116, ff. 123-124.

6. Peter Thornton, L’Epoque et son style, Paris,
Flammarion, 1986, p. 396, il. 494.

7. Constantin Disescu, Byzance et l’influence byzan-
tine en Roumanie, București, Tipografia E.S. Cerbu,
1903, p. 16.
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Cu toţii sîntem prizonierii propriilor noastre
prejudecăţi. Diferenţa este făcută  doar de
recunoaşterea sau nu a acestui fapt. Iată, spre
exemplu – fără să ştiu din ce motiv –, cînd citesc
un text semnat de Valeriu Gherghel (sau, pur şi
simplu, cînd cineva aduce în discuţie numele său)
îmi vin în minte imediat picturile flamandului
Hieronymus Bosch (1453-1516). În ochii mei, V.G.
este hărăzit, asemenea lui U. Eco, să „străbată
păduri simbolice, locuite de unicorni şi grifoni”.
Iar cînd vine vorba despre Evul Mediu, trebuie
avută în vedere varianta sa mai întunecată, cu
fenomenele sale cele mai stranii şi creştinismul cel
mai puţin „ortodox” (ca în picturile lui Bosch). Nu
mi-l pot imagina pe V.G. scriind exegeze despre
reprezentanţii de seamă ai filosofiei moderne şi, cu
atît mai puţin, despre temele filosofiei
contemporane. Chiar dacă are lecturi ca nimeni
altul din operele ce aparţin acestor perioade, nu-l
văd pe V.G. scriind, spre exemplu, despre Husserl,
Heidegger, Derrida sau Deleuze. Întotdeauna mi-l
închipui atent la chestiunile aparent secundare
(pentru cei mai mulţi dintre noi), la o notă de
subsol, nesemnificativă la prima vedere, dar care
evidenţiată într-o anume lumină poate schimba cu
totul înţelegerea unui text, a unei situaţii. 

Totuşi, cartea pe care recent a publicat-o la
Editura Polirom (Valeriu Gherghel, Roata
plăcerilor. De ce n-au iubit unii înţelepţi cărţile?,
Iaşi, 2018) pare a contrazice reprezentarea schiţată
mai sus. Aproape nimic medieval în eseurile sale
din acest volum, iar trimiterile la autorii acestei
perioade le numeri pe degetele de la o singură
mînă. Mai mult decît atît, nu întîlnim nimic despre
creştinism – „religia cărţii” cum adesea se spune –,
indisociabil legat de această epocă de mijloc,

atunci cînd oamenilor le era imposibil să nu
creadă. Tot pe marginea unei cărţi semnate de V.G.
(Porunca lui rabbi Akiba. Ceremonia lecturii de la
Sfîntul Augustin la Samuel Pepys. Eseuri şi
autofricţiuni exegetice), am spus cu alt prilej că
omul Evului Mediu ştia să citească, fiind prin
excelenţă un om al cărţii, el cerceta textul,
Scriptura în primul rînd, iar mai apoi tratatele şi
comentariile. Medievalul nu era un cercetător al
lumii în care trăia, poate şi de aceea „cea mai
filosofică dintre toate vîrstele umanităţii a fost,
fără dubiu, Evul Mediu” (Porunca lui rabbi
Akiba…, p. 229).

Citind Roata plăcerilor am fost puţin surprins
să constat o absenţă, cred eu semnificativă, din
inventarul propus de V.G.: cartea Ecclesiastului,
fiul lui David, a cărui înţelepciune nu şi-a găsit nici
măcar un loc marginal în eseurile sale. Cuvintele
sale îmi par potrivite şi chiar mai radicale decît
cele spuse de Seneca, Marcus Aurelius şi Kant
(înţelepţii/ filosofii care n-au iubit cărţile) la un
loc: „să fii cu luare aminte: scrisul de cărţi este fără
sfîrşit, iar învăţătura multă este oboseală pentru
trup” (Ecc. 12, 12) sau „unde este multă
înţelepciune este şi multă amărăciune, şi cel ce îşi
înmulţeşte ştiinţa îşi sporeşte suferinţa” (Ecc. 1,
18). Fără nici o îndoială, avem aici încă un element
(oferit de Scriptură, „Cartea cărţilor”) care poate fi
adăugat în tolba de citate pentru a justifica
demersul anunţat încă din titlul cărţii lui V.G.
Apropo de titlu, înţeleptul de aici pare a acoperi o
arie mai largă decît filosoful. Poţi fi foarte bine
înţelept (şi avem la tot pasul exemple), fără a fi
filosof. Şi viceversa este valabilă. Cei mai mulţi
dintre noi ştim că în orice titlul, chiar şi unul
pentru o carte de gastronomie, termenul filosof /
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filosofie trebuie evitat cu desăvîrşire. Filosoful nu
vinde cartea cu pricina; de fapt, nu vinde nimic.
Pentru a vă convinge, vă îndemn să mergeţi cu o
carte de filosofie (la care aţi trudit ani şi ani de
zile) la orice editor şi vedeţi ce răspunsuri veţi
primi. 

Interesant este faptul că un eseu din volumul lui
V.G. poartă titlul Trei filosofi care au dispreţuit
cărţile. Să înţelegem de aici că înţeleptul din titlu
se suprapune identic peste filosoful din acest eseu?
Greu de răspuns. În optica mea, termenul înţelept
este utilizat (în mod intenţionat), pe alocuri, cu
prea multă lejeritate, apropiat în unele cazuri de un
registru ironic. Pentru ca ambiguitatea să fie şi mai
mare, V.G. ne vorbeşte nu doar despre persoane
care au devenit înţelepte (ceea ce putem înţelege
fără mari eforturi), ci chiar despre „studii
înţelepte” (p. 105). 

Citind cu mare atenţie Roata plăcerilor îmi dau
seama că pentru a ajunge la osatura cărţii trebuie
făcut un pas înapoi de la Evul Mediu şi astfel vom
da peste stoicii Seneca, Epictet şi Marcus Aurelius;
dar şi un mic pas înainte pentru a ajunge la Michel
Eyquem de Montaigne (1533-1591). Cam aceştia
sînt autorii pe care îi găsim menţionaţi cel mai
frecvent în paginile cărţii apărute de curînd la
Polirom. Îmi pare că V.G. îmbină adesea în eseurile
şi confesiunile sale teme şi concepte din
paradigma stoică şi cea sceptică. Autorul însuşi se
etichetează drept „eseist sceptic” (p. 13) sau chiar
un „agnostic suspicios” (p. 30). Dacă la aceste
două şcoli de gîndire se adaugă şi tema plăcerii,
prezentă încă din titlu, putem vorbi despre o a treia
direcţie filosofică, cea care a acordat o atenţie
sporită plăcerii: epicureismul. În fond, ce altceva
este cititul, dacă nu o plăcere a sufletului? Chiar
dacă nu este întotdeauna evident, autorul care
asigură background-ul eseurilor lui V.G. este
Montaigne, la rîndul său influenţat în chip decisiv
de stoicism, epicureism şi scepticism. 

Este drept că nu am fost destul de priceput să
înţeleg rolul capitolelor „Sic tranzit” şi „Fals
epilog” în economia cărţii. Alţii mai vrednici decît
mine au sesizat deja rostul acestor capitole şi au
evidenţiat în texte laborioase calităţile
excepţionale de scriitor ale lui V.G., au discutat
îndelung despre stilul său fermecător, despre faptul

că este cel mai bun eseist ş.a.m.d. Aşa este – cum
am spus ori de cîte ori am avut prilejul –, şi mie îmi
place cum scrie V.G., deoarece nu este încrîncenat,
grav, aşa cum sînt cei mai mulţi dintre filosofii de
pe la noi, dar nici nu l-aş vedea cu totul confiscat
de tabăra literaţilor. Dacă ar fi să lucrăm cu
etichetări (ceea ce nu-i tocmai potrivit în acest
caz), V.G. se încadrează în categoria oamenilor
senini, cu totul detaşat de înverşunarea academică,
care citeşte nu doar ceea ce prevede programa de
curs; care scrie şi pentru altfel de beneficii; spre
exemplu, în textele sale aduce frecvent în discuţie
buna dispoziţie, plăcerea, bucuria. Chiar, vă mai
amintiţi cînd a scris un filosof despre bucurie?
Demult, tare demult şi cînd s-a încumetat la o
astfel de povară a făcut-o în chip lamentabil. Dacă
nu mă credeţi, recitiţi Pasiunile sufletului
(Descartes). 

Fără putinţă de tăgadă, zice drept şi Seneca, la
vremea sa, despre bucurie: „dragă Lucilius: învaţă
să te bucuri”, dar spusese ceva mai devreme şi
Eccesiastul: „Du-te şi mănîncă cu bucurie pîinea ta
şi bea cu inimă bună vinul tău, pentru că
Dumnezeu este îndurător pentru faptele tale […].
Bucură-te de viaţă cu femeia pe care o iubeşti în
toate zilele vieţii tale celei deşarte, pe care ţi-a
hărăzit-o Dumnezeu sub soare; căci aceasta este
partea ta în viaţă şi în mijlocul trudei cu care te
osteneşti sub soare” (Ecc. 9, 7-9). Chiar aşa: să
facem totul cu bună dispoziţie, cu bucurie. Nu ar fi
puţin lucru! 

Cu toate că ne mai aminteşte din cînd în cînd
faptul că au existat şi gînditori/ filosofi care nu au
apreciat cărţile, V.G. este, cu siguranţă, un om al
cărţii, într-un anume sens, un „medieval”. Ne
spunea chiar el cu alt prilej că „modernii cuceresc
lumea dar pierd cartea” (Porunca lui rabbi Akiba).
V.G. nu a pierdut cartea (chiar dacă a făcut donaţii
în stînga şi-n dreapta din biblioteca proprie), de
vreme ce scrie cărţi despre cărţi. Aşadar, să primim
cu bucurie şi sfaturile antilivreşti de la omul cel
mai livresc dintre semenii noştri.

Valeriu Gherghel, Roata plăcerilor. De ce n-au iubit
unii înţelepţi cărţile?, Iaşi, Polirom, 2018, 255 p.
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Dat constitutiv şi evident al existenţei umane,
corpul nu a fost subiect de meditaţie pentru filosofi
în aceeaşi măsură în care au fost sufletul şi
pasiunile sale. De aceea de multe ori corpul a fost
tratat ca un corp/cuşcă (Platon), un corp/maşină (La
Mettrie), un corp/materie (Descartes); în ultima
vreme corpul a devenit un obiect al ştiinţelor
omului şi societăţii, privirea deplasîndu-se de la
obiectivitatea corpului biologic la subiectivitatea
corpului erotic, de la esenţialismul ontologic la
evoluţia culturală şi socială a tehnicilor corpului.
Fiecare dintre noi se naşte, trăieşte, moare, se
înscrie în lume şi este recunoscut de celălalt în şi
prin corpul său; el este vectorul dorinţelor noastre şi
al bucuriilor noastre, a tot ce determină să ne
înscriem în lume într-o manieră particulară şi unică.
Una dintre problemele majore în faţa cărora se află
filosofii care se preocupă de corp este statutul său
extrem de ambiguu care nu poate fi redus nici la un
simplu lucru, nici la cel al unei conştiinţe
gînditoare; i s-a consacrat un adevărat cult, dar în
acelaşi timp este „sclavul” idealurilor noastre de
frumuseţe; în fond, corpul nu pare acceptabil şi
demn de interes decît dacă devine un „obiect de
stăpînit”. Dincolo de diverse limitări impuse de
percepţia contemporană asupra corpului, el are un
loc şi un rol central cînd reflectăm la specificitatea
condiţiei umane, la fragilitatea noastră, la limitele
noastre, la bolile noastre. În secolul trecut
fenomenologia a operat o adevărată revoluţie
privitoare la reflecţia asupra corpului, iar aceasta a
generat un interes crescînd pentru studierea
corpului, în discuţie intervenind filosofi, sociologi,
antropologi, psihanalişti, medici, biologi, teologi,
esoterişti. Dintre abordările esoterice, una dintre
cele mai notabile încercări de a surprinde
microcosmosul uman îi aparţine scriitoarei Annick

de Souzenelle: Simbolismul corpului uman,
traducere din limba franceză de Margareta
Gyurcsik, Bucureşti, Editura Herald, ediţia a II-a cu
o postfaţă a autoarei la ediţia românească, colecţia
„Arhetip”, 2019, 440 p.

Enigmaticul text Tabula Smaragdina, al lui
Hermes Trismegistos, este pentru Annick de
Souzenelle cheia de aur care ne poate apropia de
misterul omului, ne învaţă să vedem Omul în Lume
şi Lumea în Om. Un alt pas pentru înţelegerea
simbolurilor şi miturilor privitoare la corpul uman
este determinarea instrumentelor de lucru, anume
tradiţia iudeo-creştină şi mitologia greacă. Un
exemplu grăitor pentru stilul speculativ al autoarei:
vederea, privirea desenului Tetragramei îi oferă
posibilitatea înţelegerii omului ca imagine a
structurii divine. În litera Yod, se profilează capul
omului, Vav este coloana vertebrală, iar cei doi He
sînt plămînii prelungiţi în cele două braţe şi în cele
două mîini: „Ontologic, Omul este imaginea divină,
neatinsă de niciuna dintre vicisitudinile Istoriei
umane.” Alături de Tetragramă, lumina care îl va
călăuzi pe om în ascensiunea spre Dumnezeu va fi
dată sub forma Arborelui, coloană genetică a
întregii creaţii; arborele apare sub forma Pomului
Vieţii şi Pomului Cunoaşterii Binelui şi Răului. În
cîmpul de contemplaţie al misticului evreu, de la
Pomul Vieţii se ajunge la Arborele Sefirotic, cele
zece sefirot exprimînd zece energii divine:
Coroana, Înţelepciunea, Inteligenţa, Îndurarea,
Dreptatea, Puterea, Maiestatea, Temelia,
Frumuseţea, Împărăţia. Traseul cunoaşterii omului,
în viziunea lui Annick de Souzenelle, merge de la
Arborele Sefirotic la schema corporală, în
încercarea de a depăşi viziunea duală asupra
Universului, a lumii, a omului, acesta din urmă
văzut ca suflet şi trup, primul întrupînd binele, iar al
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doilea, răul, ceea ce generează o uriaşă confuzie. De
aceea autoarea vorbeşte despre lumea interioară şi
lumea exterioară ca despre două concepte distincte,
dar nu despărţite. În egală măsură avansează ideea
conform căreia construcţia corpului uman se
supune schemei ontologice a structurilor divine:
„Astăzi sînt sigură că Arborele este schema
construcţiei Lumii şi că, după modelul său, corpul
uman este schema construcţiei devenirii noastre.
Corpul este în acelaşi timp instrumentul nostru,
laboratorul nostru şi lucrarea noastră întru atingerea
staturii noastre adevărate care este divină.” Este
suprapusă schema corporală peste desenul
Arborelui Sefirotic pornind de la fiinţa psihică,
trecînd prin naşterea fiinţei spirituale, naşterea
fiinţei divine, întoarcerea la Unu, urmată de
naşterea cea de pe urmă; coloana vertebrală a
corpului uman este reflectarea coloanei din mijlocul
Arborelui Sefirotic, coloana vertebrală umană fiind
locul în care se înscriu toate eliberările omului,
împlinirile, blocajele, temerile, refuzurile,
tensiunile sale.

Toate aceste preparative teoretice deschid calea
unei atente analize a semnificaţiilor profunde ale
diferitelor părţi anatomice ale omului, începînd cu
piciorul, prilej pentru a sublinia, prin referinţe
biblice şi mitologice, că picioarele potenţializează
corpul uman în totalitatea sa. Genunchii sînt legaţi
de simbolica astrologică a Capricornului, semn de
pămînt, amintind poziţia rugăciunii, aşa cum
menţionează Vechiul Testament, pentru că „oricine
solicită ajutorul unei forţe  a cerului se ancorează în
pămînt prin genunchi.” Triada superioară Hod-
Netzach-Yesod sau plexul urogenital, reprezintă
energiile care deschid omul către tainele vieţii şi
labirintul experienţelor, dincolo de plăcere, putere
sau posesiune, aşa cum au imaginat Freud, Adler şi
Marx. Este un bun prilej pentru esoteristul francez
să-şi plimbe cititorul prin episoade biblice (Potopul,
fuga evreilor din Egipt) sau prin labirinturile de la
Cnossos sau Chartres. Patrulaterul Din-Chesed-
Hod-Netzach este cel al cutiei toracice, al organelor
interne, dintre care amintim: rinichii, simbolul
forţei şi al fragilităţii, ombilicul, „loc al teofaniilor
noastre”,  inima-organ, stomacul, ficatul, „locul din
corp unde este înmagazinată lumina împlinitului”,
splina, inima-centru invizibil, „stăpîneşte şi
generează totul”, plămînul. Istoria lui Iov, drama sa,

dialogul misterios între Dumnezeu şi Satana, Iona
şi experienţa sa în pîntecele balenei, coborîrea în
Infern în miturile greceşti, infernul din Cartea
tibetană a morţilor sînt semne ale suferinţei
deopotrivă psihică şi fizică. Odată cu accesul în
triunghiul superior Keter-Chokhmah-Binah sînt
evocate operaţiile alchimice, faza albă a operei,
faza roşie a operei, care culminează cu nimbul,
lumina care înconjoară trupul.

O carte despre corp aşa cum l-a văzut, aşa cum
l-a simţit autoarea, o carte despre care spune că a
crescut asemenea unui arbore din care a avut grijă
să taie unele ramuri tocmai pentru a-l face să
rodească. Totdeauna simbolismul s-a bazat pe
raportul de analogie şi corespondenţă între
elementul subtil şi imaginea grafică. Astfel, corpul
omenesc nu poate fi decît un simbol. Bazîndu-se pe
Tradiţia şi simbolismul ebraice, Annick de
Souzenelle propune să citim împreună corpul
uman, să decriptăm formele anatomice restituindu-
le nevăzute şi nebănuite deschideri. Lucrarea sa se
bazează pe Arborele Sefirotic căci dacă omul este
imaginea lui Dumnezeu, imaginea corpului său este
reflectarea terestră a acestui arbore despre care
vorbeşte tradiţia iudaică. Diagrama propusă de
Annick de Souzenelle se poate citi pe verticală şi pe
orizontală. Diviziunea orizontală în trei părţi
reflectă distincţiile între cele trei regnuri principale:
Cer, Pămînt, Om. Aceasta se înţelege în măsura în
care macrocosmosul şi microcosmosul se situează
în analogie. Cele trei părţi, a Avea, a Fi, a Deveni
reprezintă simbolul evoluţiei fizice şi metafizice a
omului. Autoarea descrie corpul urmînd cele trei
distincţii, de la a Avea la a Deveni, de la picioare la
cap, după tradiţia ebraică, de la Împărăţie (Malkut)
la Coroană (Kether); sînt urmărite etapă cu etapă
natura şi funcţia subtilă pe care o exprimă fiecare
organ prin marile mituri ale omenirii, multe dintre
ele parţial golite de sens metafizic în ochii
contemporanilor, părînd istorii absurde. Meritul
autoarei este acela de a fi studiat corpul omenesc cu
fineţe şi profunzime dincolo de scheme
convenţionale, vorbind cu curaj despre eliberarea
de energii şi despre dureri iniţiatice, despre un
limbaj al corpului încă neînţeles de medicină,
construcţia cărţii răspunzînd necesităţii realizării
spirituale a omului.
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„Mi-am îndreptat faţa spre locul de unde
Ar trebui să te-arăţi şi aştept…

Drumul l-am apucat cu ambele mâini,
Trăgându-l ca pe-o frânghie
Dintr-un puţ al uitării.

De acolo
Înecată te scot.
Nu, încă nu ai murit!
Cu buzele mele-ţi redau suflarea.
Învie din nou şi vorbeşte-mi!”
(Carceră, 20 februarie 1985)
Visar Zhiti, Şi te aştept, libertate

„O, Doamne, câte lucruri mă aşteaptă
pe care ar trebui sa le fac
viaţa asta nu-mi ajunge
[…………………………………]
Aş vrea să las un zâmbet
în aer, doar unul,
dar nu ştim să citim
memoria aerului.”

Visar Zhiti, Câte lucruri mă aşteaptă (fragment)

În 2005 scriam despre o carte a lui Visar
Zhiti1, poet albanez, născut în 1952 la Durrës, şi
spuneam că este o voce aparte în peisajul poetic
al ţării sale, care a suferit mult în perioada
comunistă2 (persecuţii, torturi, opt ani de
temniţă)3. 

După ce a terminat studiile de limbă şi
literatură albaneză la Universitatea din Skhodra a
lucrat 5 ani în învăţămînt în sate din vecinătatea
oraşului Kukës şi, înainte de a-şi publica primul
său volum, învinuit că ar fi poet decadent şi
duşman al poporului, a „primit” opt ani de lagăr.
(În această carte sunt şi poeme ca Sfinxul, ori
Mărul osândit, publicate când Zhiti era student,

considerate „metafore împotriva dictatorului
Enver Hoxha” în procesul din 1980.) Eliberat, va
lucra ceva timp ca muncitor la o fabrică de
cărămidă din Luşnie pentru ca, după 1990, să
ajungă la primul ziar de opoziţie – Renaşterea
Democratică/ Rilindja Demokratike,
specializîndu-se ulterior în jurnalistică,
colaborînd şi la marile cotidiene italiene Corriere
della sera, Avvenire sau Il sole 24 ore. 

Poezia sa, însă, a devenit cunoscută cu
adevărat albanezilor după 1990. A debutat cu
volumul de poezie Kujtesa e ajrit/ Memoria
aerului, 1993, pentru care a primit Premiul
Republicii Albania, pentru ca în 1994 să îi apară
volumul Pun la picioarele voastre un craniu
(poezii din închisoare), în acelaşi an, în
Macedonia, editându-i-se volumul Semănatul de
fulgere. Au urmat şi alte volume de poezii, proză,
eseistică etc. Cel mai recent, în Italia, a publicat,
un alt volum bilingv, Noaptea este patria mea.

A fost director al editurii Naim Frashëri din
Tirana, având şi o activitate politică de luat în
seamă4. Pentru creaţia sa a primit mai multe
premii naţionale şi internaţionale.  

După Psalm, apoi Funeralii nesfârşite5, pe
care le-am prezentat deja cititorilor noştri, lui
Visar Zhiti i-a apărut un nou volum în ediţie
bilingvă, română-albaneză (care cuprinde şi
poeme scrise în România), cu titlul Aripa frântă/
Flatra e mundur6, şi o prefaţă de Luan Topciu,
care semnează şi versiunea română, împreună cu
Renata Topciu-Melonashi.

Este o selecţie de poeme scrie în mai multe
perioade din viaţa/ creaţia lui Visar Zhiti, de la
zilele din închisoare (când „Nu te afli printre cei
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vii/ Dar nici printre cei morţi./ n-ai nici viaţă,/
nici mormânt!”, atunci când scria el, „La început
n-am scris versurile, ci le-am compus în minte,
între zidurile ciclopice ale celulei, în singurătate
şi chin”, spunându-şi că va „sfida astfel absurdul
şi teama”, va „alunga vidul şi teroarea”), când
credea că mâinile îi vor fi în „în cătuşe pe veci”,
şi vedea chiar şi soarele ca şi cum ar fi fost
„agăţat în sârma ghimpată/ Ca boneta
puşcăriaşului/ ucis de galeriile ocnei”, până la
cele despre/ din călătorii, vorbind de locuri
departe de ţară, între care şi Curtea de Argeş,
Constanţa, Bucureşti, Luxemburg ş.a.

De la perioada dinainte de puşcărie (când
scria, în Mărul osândit, „Sub picioarele mele/
Ziua se deschide ca o genune./ Cu anume ce s-o
umplu ca să apuc ziua de mâine?”) la zilele de
ocnă (când gândea, în Carcera din Spaç, în 1981,
„ah, câte ţipete/ au fost înăbuşite în mine/ ca nişte
trăsnete într-o fântână,/ iată, din acest craniu!” ori
îşi vedea „O după-amiază în lagăr pierdută în
van/ Ca un gol într-un craniu./ Iată, bucăţile de
pâine pentru păsări,/ le-adună Mâna înfometată/ a
unui Iisus bătrân”), până într-o zi de „azi”, când,
lumea se metamorfozează uneori nu neapărat în
bine, lumea gratiilor „schimbându-se/
îmbrăcându-se” în una mai stranie, poetul spune
„Au devenit mai buni asasinii noştri?/ Nu e vorba
dacă ştiu să ucidă mai bine,/ acum că sunt mai
bogaţi şi mai implicaţi/ în afaceri şi-n străinătate,
în afara sorţii.” şi „au devenit mai frumoase
gunoaiele patriei”, şi, „odată cu libertatea, pline
de culori, hârtie/ de ciocolată, strălucitoare, ca
ideile, precum sfârşitul/ unui vis”. Călătorim pe
drumul poeziei, cu Visar Zhiti, din zilele din
celulele întunecate aidoma unui craniu, când
gândea că „trebuie salvat cuvântul,/ cântecul
trebuie salvat,/ până când în gropile zilelor vor fi
puse/ seminţe de măr”, la vremea când, ieşind din
ocnă, spunea: „Când am rămas desculţ,/ pantofii
mei sfâşiaţi/ erau cu aripi.../ din cer au căzut,
rupte .../ Picioarele mele acum/ se sărută/ cu
noroiul” şi vedea în jur „eroi care se tăvălesc” şi
„afaceri şi corupţie, cătuşe/ ruginite”, pentru că
„au căzut/ măştile” „cu un zgomot sec/ precum al

păsărilor omorâte”, „dezvelind frânturi ale
craniilor goale” „bucăţi de fălci ale urii”, şi „aerul
din jur […]/ s-a umplut cu măşti/ care rătăcesc/ ca
într-o petrecere absurdă”, împrejurul fiind
populat de „o grămadă de chipuri goale” care au
umplut străzile, lumea, „toate pieţele/ ca ruinele
unui fals panteon”. Apoi ne întoarcem cu gânduri
despre frumuseţea lumii şi a vieţii, dar şi tristeţile
ei, la versurile despre cântecul de leagăn al
mamei, locuri frumoase, poezie/ poeţi ca Ovidiu
ori Dante (care scria „Nicio durere nu e mai
mare/ decât să-ţi aminteşti de vremurile fericite/
în nenorocire), istorie, iubiri din sufletul de acasă
ori din cel plecat departe, ori vise despre iubire,
cum este şi cel cu care se încheie volumul, şi în
care scrie: „Eu locuiesc/ pare-se în interiorul
ochiului tău/ […] Am atât de mult timp că trăiesc
în ochiul tău./  Şi ca să te odihneşti,/ din când în
când ies la plimbare/ sub forma pură a/
lacrimilor”.

Primind de la Luan Topciu acest volum le-am
reluat pe celelalte apărute la noi, Psalm, apoi
Funeralii nesfârşite (dificil de „catalogat”, mai
curând un poem în proză decât un roman, în care
parcă „exteriorul”, „ceilalţi”, „lumea” – zugrăvită
de autor cu marginile cuvântului muiate parcă în
oarecum acelaşi amestec de culori – dar dătătoare
de altfel de viziuni (în care şi-a cufundat
odinioară penelul un Jeroen Anthoniszoon van
Aken, cunoscut nouă ca Hieronymus Bosch) sunt
mai degrabă „decorul” pentru „neagra genune”
dinlăuntru, „drapată” în stranii şi alambicate
haine cusute cu fir suprarealist. La Zhiti „morţii”-
vii îşi caută, îşi adâncesc singuri gropile, şi din
spaima că moartea i-ar putea pune alături de cei
care le-au batjocorit şi viaţa şi sfârşitul), am citit
şi cărţi ale autorilor noştri despre ce/cum au
simţit „universul” concentraţionar, mai vechi sau
mai noi de la Nichifor Crainic, Radu Gyr şi ale
altora care, aidoma lui Zhiti, îşi memorau
versurile. 

Şi, la fel ca atunci când am citit prima dată
Psalm, îmi pare că, din anumite perspective,
indiferent de perioada în care au fost scrise,
poemele sale au o notă cu totul personală poate
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mai ales din punctul de vedere al
forţei cu care reuşeşte să (re)creeze
o atmosferă/ un „tablou” (fie el
interior or exterior/ oglindire a
„exteriorului”) aparte, fără exces,
dar nici cu parcimonie de figuri de
stil, într-un limbaj pe alocuri mai
curînd descriptiv/ imagistic, uneori
nesofisticat, alteori cu metafore de
o frumuseţe aparte, câteodată în
culorile aspre ale unei nostalgii
dureroase, nedisimulate, alteori în
nuanţele/ cu aparenţă de
„instrument mnemotehnic”. Nu
ştiu dacă înainte de a fi judecat şi
închis, la 27 de ani, Zhiti avea o natură
introvertită, dar din poezia sa se relevă (şi) ca un
confesiv într-o „versiune” personală, pentru care
sentimentele/ senzaţiile au o „greutate” aparte,
trăirile, aşteptările, iluziile, emoţiile, suferinţele
sunt descrise în versuri care trezesc în cititor
impresia şi de rigurozitate, dar şi de autenticitate
certă. Aproape că simţi apăsarea infernului,
vântul rece/ tăios/ care caută să dezgolească omul
de speranţă, al dezolării, neliniştilor, suferinţei
din lumea pe care o zugrăveşte autorul. Dar,
dincolo de această greutate care poate ucide
spiritual, nu este renunţarea.

Când vorbeşte despre lumea lagărelor din
perioada de dinainte de 1990, cel puţin în acest
volum, dar din ce am văzut şi în poemele din
celălalt apărut la noi, versurile poetului sînt mai
puţin marcate de politică, de „umbra” explicită a
comunismului, cît de nenorocirile, de relele pe
care şi le provoacă oamenii (nu neapărat
torţionarii) în general (fără să renunţe, nici în
acest loc lipsit de omenie, crud, la speranţa de
mai bine pentru fiinţa umană, dragostea pentru
om, deşi… ,,cât de puţin îl găseşti pe om în om”),
de fantasmele/ chinurile spirituale din închisoare
când totul pare o „moarte continuă” (dar, cum am
văzut şi în Psalmi, nici moartea, însă nici viaţa nu
par să aibă vreun preţ în închisoare, ci
permanenţa existenţei zidului), de lipsa libertăţii,
de însingurare şi acea ambivalenţă renunţare-

revoltă/ sete de libertate pe care
o înţeleg altfel oamenii
sechestraţi, gândind, poate, şi
când se află în preajma libertăţii,
„Şi dacă am să mă-ntorc,/ O să
vedeţi o nălucă pe străzi./ De
fapt, în temniţă voi fi/ Sub
lespezi, cu morţii”. Zilele de
privare de libertate devin o
închisoare mai altfel (o
întrepătrundere între aşteptarea
care inundă şi visele; un „tip” de
aşteptare este legat de libertate,
altul de iubire – „Clipele se vor
preface în năsturaşii rochiei

tale,/ Iar tu ai să ieşi la poartă să mă aştepţi”) şi
îngrădirea zidului care îţi defineşte marginile
lumii, care, în poemele lui Visar Zhiti, trece din
afară, înăuntru, în cranii. Iar acestea sînt „gropile/
în care-au murit bătăliile”, „o neagră genune”.
Doar acolo, înăuntru, „în craniu/ e timpul nostru”
– spune poetul. Dar este un alt timp, greu de
perceput când nu ai trăit asta.

Dragostea poate îmbrăca diverse „haine” la
Zhiti („Nu sunt un străin/ pentru valuri şi bărci,/
nici pentru durere/ şi dragoste”), de la poezie
(care, între gratii, era o formă de a (te) trăi/ retrăi,
un mod, fie şi ideatic, de comunicare cu lumea –
aşa cum o simţi, o mai ştii, o visezi – şi ea închisă
între ziduri, interzisă, până ajunge a fi chiar
forma în care poţi reprezenta pentru tine lumea),
la fantasma, trupul concret, fiinţa/ spiritul,
dorinţa unei femei. Deşi, şi când e vorba de
femeie, ca şi în cazul libertăţii, despărţirea e
„acolo”, aşteaptă (ca în poemul Dragoste – „Ne-
au despărţit/ Şi ne-am despărţit/ Aşa cum buzele
se despart/ Pentru a rosti cel din urmă cuvânt.”),
cu toate că ar putea şi „Norocul să devină/ O
mână a dragostei”… măcar uneori. Ori poate fi
acea iubire cumva misterioasă şi dulce, ca aceea
pe care o găseşti, fie şi pentru scurt timp, într-o
femeie de departe de casă, ca o fulgerare de
lumină: „Toată din lapte şi lumină eşti tu,/
Încărcată cu dorinţe noi; te apropii/ străinului ce
va pleca departe de-a pururi”.
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Dar, spune Zhiti, „Timpul e atemporal,/ sinea
ta se repetă acum, apoi, odată,/ întotdeauna,/
niciodată, nicicând, e suficient sa-l doreşti/ şi se
naşte în tine. Este./ Nici nu vine, nici nu pleacă./
Iese din tine, se împrăştie prin lume,/ ca suflu şi
ideal,/ aşteptare şi inspiraţie, poezie şi stea”.

Dacă în Psalm şi Aripa frântă „lumea” este, în
general vorbind, „simeza” pe care îşi desenează
individul viaţa, trăirile, în  Funeralii nesfârşite
inşii, oamenii din faţa/ din jur devin anonimi (o
sumă trunchiată de detalii anatomice), arareori
schimbând un gând, o întrebare între ei: „în faţa
mea se vedeau numai capete – partea dinapoi – şi
cefe… Capete cu plete, cu păr scurt sau fără păr
scurt sau fără păr”, şi, „luaţi unul câte unul
oamenii sunt insuportabili, dar uniţi într-o masă
tălăzuitoare, într-o atmosferă de tăcere adâncă,
plăcută, această masă, deşi fără chip, te
fascinează prin masivitatea ei compactă”. Este,
aşadar, o mulţime fără chip, în care oamenii nu au
nume, ci numai loc.

Despre Psalm scriam că, deşi nu lipseşte
lumina, speranţa, dragostea, omenia, avem în faţă
o poezie cu accente amare, un tablou în versuri al
unei lumi care, totuşi, să nu uităm, nu s-a putut
schimba peste noapte, rămânând, după 1990, în
fond, populată de „aceeaşi” care, ca şi la noi, i-au
aplaudat pe mai-marii comunişti, dar i-au şi
judecat şi condamnat în virtutea unor idealuri pe
care s-au considerat şi ei îndreptăţiţi să le îmbrace
ca pe o haină, cel puţin socială, potrivită „noilor
vremuri”, noilor roluri pe care şi le-au asumat
odată cu „schimbarea”, sustrăgîndu-se cu tot cu
amintiri din haina celor vechi. O lume în care o
mască a fost înlocuită, prea adesea, cu o alta. Dar
rămîne doar o mască, nu un chip adevărat, nu un
suflet, nu un om. Încă.

În Aripa frântă, un volum mai compozit decât
Psalm, se păstrează, desigur, senzaţia de, cum o
numeşte Luan Topciu, „poezie picturală”, rămân
umbrele şi apăsarea/ întunericul închisorii, dar
sunt mai puternice nuanţele luminii, ale puterii
dragostei, ale speranţei. Poate şi pentru că, aşa
cum spune Visar Zhiti într-un poem,  „În urma
somnului soseşte visul./ În urma visului soseşte

drumul./ În urma drumului soseşte iubirea./ În
urma iubirii soseşte fiinţa./ Creaţia nu are
sfârşit.” 

Visar Zhiti este o voce a poeziei albaneze de
luat în seamă, iar această imagine este întărită
prin această aripă a sa care ajunge, prin efortul
lui Luan Topciu şi a Renatei Topciu-Melonashi,
să zboare pe cerul limbii române.

Visar Zhiti, Aripa frântă/ Flatra e mundur, poeme,
ediţie bilingvă română-albaneză, prefaţă de Luan Topciu,
care semnează şi versiunea română, împreună cu Renata
Topciu-Melonashi, Editura Asdreni, a Asociaţiei Liga
Albanezilor din România, Craiova, 2018, 152 p. 

Note:
1. Cronica, Iaşi, februarie 2005, despre Visar Zhiti,

Psalm, ediţie bilingvă română-albaneză, îngrijită de
Dumitru M. Ion, selecţie, bibliografie şi tălmăciri de D.M.
Ion şi Carolina Ilica, traduceri: Renata şi Luan Topciu,
Editura Orient-Occident, Bucureşti, 1997.

2. Un rol însemnat în declanşarea persecuţiilor abătute
atât asupra poetului, cât şi a familiei sale a avut-o poemul
Îmbrăţişarea duşmanilor.

3. De altfel, şi tatăl său, scriitor cunoscut, a fost
persecutat de regimul comunist din cauza poeziei sale.
Visar Zhiti, turnat de un cunoscut, a fost arestat în 1979, pe
când îşi pregătea primul volum de versuri.

4. A fost consilier în Parlamentul Albaniei, deputat,
diplomat: de două ori la Ambasada Albaniei din Italia, la
Sfântul Scaun din Vatican şi, recent, la Washington, SUA.
A fost şi ministru al culturii.

5. „Convorbiri literare”, Cartea străină, iulie 2009,
Visar Zhiti, Funeralii nesfârşite, versiunea română: Luan
Topciu, Editura Leda, Bucureşti, 2009, 190 p.

6. A mai publicat volumele: Memoria aerului, 1996 –
premiul Republicii Albania, Pun la picioarele voastre un
craniu (poezii din închisoare), 1994, Porţi vii – versuri, şi
cărţi de proză, eseistică ş.a.: Timpul ucis în ochi, Priştina,
1996, Cum să poate merge în Kosovo, Tirana, 1997,
Comorile fricii, Tirana, 2005; Piciorul lui David, povestiri,
Tirana, 1996, Funerarii nesfârşite, roman, Tirana, 2003,
Secolul următor, povestiri, Tirana, 2008, La vremea
strigătului, roman, Tirana, 2009, Panteonul subteran sau
literatura condamnată, eseuri, Tirana, 2010, Drumurile
iadului, roman, Tirana, 2012, Infernul spart, roman, Tirana,
2012, Vestitori ai Europei, antologia morţilor, Tirana, 2014,
Geamantanul sfâşiat, poveşti, Tirana, 2016, Cum a venit el
la noi, deţinutul, eseu-mărturisire, Tirana, 2017.
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Ghinionistul finalist al premiului Goncourt,
în cursă şi pentru alte cîteva distincţii, Thomas
B. Reverdy, a reuşit, totuşi, să „prindă” unul din
cele şase premii mari, anume Interallié, rivalul
masculin al Feminei, văzîndu-şi astfel
recompensat romanul L’hiver du
mécontentement (Iarna vrajbei), apărut în 2018
la editura Flammarion.

Iată că faimoasa replică shakespeariană de
început al piesei Richard al III-lea, preluată la
secole distanţă de prozatorul american John
Steinbeck, nu încetează să-şi distileze otrava
seducătoare şi perfidă. Thomas B. Reverdy o
preia la rîndul său, considerînd-o emblematică
pentru situaţia Marii Britanii, paralizată de greve
în decursul iernii 1978-1979, o iarnă a crizelor şi
mutaţiilor sociale şi politico-economice, o epocă
de tranziţie către aspra eră Thatcher, în care
tinerii visători s-au trezit aruncaţi într-un viitor
mai curînd sumbru.

La ceremonia decernării premiilor, juratul
Christophe Ono-dit-Biot a salutat acest roman
„punk”, iar Jean-Marie Rouart, la rîndul său, a
lăudat modernitatea şi marele talent jurnalistic al
autorului. Thomas B. Reverdy are 44 de ani o
agrégation de litere şi e profesor şi scriitor.
Primele sale trei romane, La Montée des
eaux (2003), Le Ciel pour mémoire (2005) şi Les
Derniers Feux (premiul Valery-Larbaud 2008),
se constituie într-un fel de ciclu poetic în jurul
temelor morţii, amintirii, prieteniei. În 2010,
romanul L’Envers du monde marchează ruptura
de acest filon autobiografic şi testarea alor
genuri narative, propunînd o istorisire poliţistă
în New York-ul de după 11 septembrie. Prinzînd
gustul exotismului, al ieşirii din uneori

sufocantul Hexagon, Reverdy recidivează în
2013 cu Les Évaporés, a cărui acţiune se
situează în strania Japonie a lui Haruki
Murakami, personajele dispărînd într-o bună zi
fără nicio explicaţie. Romanul a primit mai
multe premii şi a fost remarcat inclusiv de juriul
Goncourt, care l-a inclus în selecţia sa. În fine, Il
était une ville aduce în prim plan oraşul Detroit,
sufocat de falimentul sistemului bancar
american, încă un roman aflat pe
lista Goncourt şi care a obţinut pînă la urmă
Premiul librarilor pe 2016. Nu a fost să fie
marele premiu nici în 2018, dar plasa se strînge
şi Reverdy intră deja în curtea „celor mari”. 

Iarna vrajbei (cum o numeşte explicit
cotidianul „The Sun”) ne antrenează într-o
Londră aflată în criză majoră, văzută prin ochii
tinerei Candice, 20 de ani, pasionată de teatru şi
jucîndu-l cu pasiune pe regele Richard al III-lea:

„Naw izzzz da winterrrr ov ourrrr
disssscontent, made glorious summerrrr by disss
son ov Yorrrk!” E începutul rolului ei. Prima
replică din Richard al III-lea. Candice are rolul
principal într-o companie semi-profesionistă
compusă numai din fete. Azi iarna vrajbei
noastre s-a schimbat, prin soarele lui York, în toi
de vară ! Nici nu-şi imaginează măcar cît de
adevărat va fi în doar cîteva luni. Sîntem ca într-
un început de roman, în aceste prime zile de
toamnă din 1978, cînd povestea e deja pornită,
venind de foarte departe, ca din afara ei, dar nu
ştim încă încotro se îndreaptă şi nici cum se vor
lega cu precizie lucrurile. În acest moment al
povestirii, nimeni nu ştie prea bine ce se poate
întîmpla” (p. 12).

TOT IARNĂ ŞI TOT VRAJBĂ...TOT IARNĂ ŞI TOT VRAJBĂ...
Simona MODREANU
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Romanul fluid şi atrăgător foloseşte un
procedeu care ne aminteşte mai curînd de
romanele realiste clasice, deşi funcţia e diferită:
e vorba, la o primă vedere, de reciclarea unui
acelaşi personaj, numai că la Reverdy, doar
numele e identic. Candice din Detroit (Il était
une ville) şi cea din New York (L’Envers du
monde) sînt chelneriţe. În schimb, Candice din
Iarna vrajbei livrează plicuri şi colete pentru a-
şi plăti cursurile de teatru. Sigur, e imposibil să
nu-ţi fugă gîndul spre etimologia candorii,
perfect ilustrată, de altfel, de tînăra în cauză. O
urmăm astfel printr-un oraş murdar, confuz,
blocat de pubele şi gîtuit de ambuteiaje, azvîrlit
de greve din morga imperială direct în
postmodernitatea crizei, într-o lume globalizată,
supusă fluctuaţiilor monetare şi exceselor
liberale. Parcursul fetei schiţează o geografie
urbană, socială, economică a unei Anglii
răvăşite, o ţară agonizînd într-un sistem
încorsetat de trecut şi depăşit de evoluţiile
contemporane, care avea să-şi dea duhul în
procesul dificilei naşteri a lumii noi, supusă
zeului finanţelor, o societate în care trăim şi
astăzi. Iar personajul shakespearean nu apare
deloc întîmplător, dimpotrivă, o bîntuie fără
răgaz şi îi modelează reflecţia asupra puterii şi a
modalităţilor de a o atinge, hrănindu-i furia şi
energia tinereţii. În plină iarnă, Candice
întruchipează suflul proaspăt şi promiţător al
primăverii care va veni, în cele din urmă. 

Tînăra ţine un jurnal în care îşi notează nu
doar observaţii legate pe piesa la care lucrează,
ci şi remarci născute din presiunea cotidiană a
inflaţiei, şomajului, penuriilor de tot felul, pe
care partidul laburist al lui James Callaghan nu
o poate ţine sub control şi care ţîşneşte violent
într-o grevă generală ce-i adună pentru prima
dată pe lucrătorii din sistemul public şi din cel
privat. O derută generală care îi prieşte
„Doamnei de fier”, ajunsă la putere odată cu
Partidul conservator. Candice dă peste ea la
teatrul Warehouse, unde Margaret Thatcher, încă
necunoscută, dar decisă să preia puterea şi să
redreseze ţara printr-un regim auster, venise să ia

lecţii de dicţie.
Ecourile sînt subtil orchestrate de Reverdy,

între contextul liberalismului dezlănţuit pe final
de secol XX şi vremurile nu mai puţin tulburi de
acum jumătate de mileniu, care au permis
ascensiunea tiranului din Casa de York. Dacă
metodele s-au mai schimbat şi rafinat, esenţa
manipulărilor care învăluie orice ascensiune
politică majoră e aceeaşi. Rezonanţele sînt
multiple în acest balans reuşit între realitate şi
ficţiune, iar Candice, din zborul bicicletei sale,
surprinde climatul londonez şi vorbele
nemulţumirii generale la fel cum, la curtea nou
instalatului rege Richard al III-lea, domnea o
ambianţă otrăvită, întreţinută de ostilitatea
reciprocă şi de suspiciunile nobililor. În ciuda
dezvoltării tehnologice, omenirea nu pare să fi
învăţat prea multe lecţii, iar Istoria se repetă
periodic în istorii individuale…
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Ecaterina Andreica (născută în 1936, într-un
sat din judeţul Mehedinţi acoperit acum de apele
lacului de acumulare Porţile de Fier) a fost
dascălul unei întregi generaţii de filologi
originari din Banat. Le-a deschis elevilor săi –
aşa cum spune cu pietate unul dintre ei,
îngrijitorul volumelor publicate în 2014 –
„drumul spre înţelepciunile latinei şi spre
oamenii minunaţi care se ocupă de ele”.
Traducerile din Horaţiu şi Vergiliu prinseseră
contur de-a lungul îndelungatei cariere a
autoarei lor: „unele ode au fost traduse mai întîi
ca exerciţii de studiu din anii studenţiei, altele,
mai tîrziu şi chiar mult mai tîrziu.” Revenirea
continuă asupra traducerilor, în variante
succesive, a condus în final nu doar la o cizelare
pe care cititorul o percepe cu gratitudine, ci şi la
decizia de a adopta mai degrabă formulele
metrice ale poeziei româneşti, în locul
diversităţii ritmice horaţiene. Cîteva ode rămîn
în strofa safică originară, dar cele mai multe sînt
încredinţate cititorului român în straie familiare,
îmbogăţite cu „muzicalitatea rimei pe care
poezia antică nu o cultiva”. Aceeaşi apropiere de
armonia rimei o regăsim în traducerea Eneidei,
în hexametrul originar. Delicateţea cu care se
adresează cititorului această traducătoare,
deprinsă să-i înţeleagă pe elevii ce se
transformau odată cu trecerea deceniilor, a făcut
ca numele proprii (dificilă încercare, cu care se
confruntă toţi cei care vor să aducă în limba
română personajele şi locurile antice) să apară în
forma familiară acum, rod al unei îndelungate
tradiţii şi convieţuiri cu literatura şi cultura
greco-romană. Din aceeaşi înţelepciune de
magistru cu o îndelungată experienţă provine

riscanta (după cum mărturiseşte ea însăşi)
renunţare la numeroasele note explicative care
însoţesc de obicei operele antice, dar care –
dincolo de incontestabila lor utilitate – duc la o
discontinuitate a lecturii, generînd o diminuare a
farmecului literar.

Traducerile îşi găsesc o complinire firească
în volumaşul Minima latina, culegere de
expresii latineşti uzuale, grupate în două
secţiuni: Verba utilia („vorbe, expresii, sintagme
folositoare”) şi Dicta praeclara („vorbe
vestite”). Scopul didactic, de fixare a formei
corecte lingvistic şi a sensului precis, este
subiacent, fiind în totalitate pus sub semnul unei
aduceri în prezent a Antichităţii: „fiecare cititor
va gîndi, pe bună dreptate, că tot ce citeşte este
actual, i se potriveşte şi lui, şi semenilor, şi
vremurilor pe care le trăieşte”.

Frumuseţea acestor volume este infinit
sporită de pietatea foştilor elevi, care păstrează
amintirea acestei personalităţi de o discreţie ce
pare din alte timpuri şi au dorit să o
împărtăşească.

Ecaterina Andreica, Minima latina, ed. Bogdan
Ţâra, Timişoara: Excelsior Art, 2014.

Quintus Horatius Flaccus, Ode, trad. Ecaterina
Andreica, ed. Bogdan Ţâra, Timişoara: Excelsior Art,
2014.

Publius Vergilius Maro, Eneida, trad. Ecaterina
Andreica, ed. Bogdan Ţâra, Timişoara: Excelsior Art,
2014.
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DE PIETATEDE PIETATE
Ioana COSTA
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După ce şi-a aflat rostul poetic suprem în
Divina Comedie, capodopera lui Dante Alighieri,
modelul cosmologic geocentric închis al lui
Ptolemeu a cedat în cele din urmă, sub presiunea
treptată a ideilor filosofice dezvoltate de Giordano
Bruno despre universul infinit şi pluralitatea
lumilor, precum şi a dovezilor ştiinţifice despre
mişcarea corpurilor cereşti, acumulate şi susţinute
de Nicolaus Copernic, Galileo Galilei şi Johannes
Kepler. Era nevoie de aceste premise ale ştiinţei
moderne pentru a încadra, cu realistă certitudine,
cifrele astronomice în care se măsoară – şi nu de
ieri, de azi – activitatea lui Plácido Domingo,
obiect de telescopică cercetare al lornionului
nostru galactic. Tendinţa onestă de obiectivitate a
unei asemenea scrutări are de înfruntat grandoarea
aurei de sugestie mai curând mitologică a unei
asemenea activităţi, însă actualitatea sa palpabilă
încurajează mai departe gestul critic al
cronicarului, metamorfozat cel mai adesea,
inevitabil, într-un discurs laudativ păcătos doar
prin deplorabila puţinătate a resurselor lingvistice
hiperbolice încă neutilizate până în clipa de faţă.
Mai ales că astronomicele cifre în care se măsoară
cariera de operă a interpretului sunt, în cele din
urmă, inteligibile (în urma unor eforturi ce solicită,
totuşi, o majoră contribuţie a imaginaţiei), calitatea
artistică a prestaţiilor sale continuă să bulverseze
intelectul observatorului, nimerit în situaţia de a
contempla, pioniereşte, zone ale sublimului aflate
într-o energică şi fără de precedent expansiune
universală. 

La 1 aprilie 2019, dată zâmbitoare calendaristic
prin păcăleala pe care o sugerează în mod
tradiţional, Plácido Domingo şi-a sărbătorit, la
Opera de Stat din Viena, spectacolul cu numărul

4000. Şi, încă o dată, fără nici o păcăleală, a
făcut-o nu din lojă, ca invitat de onoare al
unei gale omagiale, ci de pe scenă, printr-o
reprezentaţie de operă, în care, în plus, a
interpretat rolul de bariton pe care Verdi
însuşi îl considera cel mai dificil din întregul
său repertoriu: Simon Boccanegra. După
spectacolul propriu-zis, în decursul ovaţiilor
urieşeşti cu care publicul vienez e de mult
obişnuit să îşi salute favoritul, a fost inserat
un scurt moment oficial când, în faţa cortinei
de catifea, în prezenţa partenerilor de scenă
şi a dirijorului din seara cu pricina, directorul
teatrului, Dominique Meyer, l-a felicitat pe
artist, dăruindu-i, frumos legat după
standardele actuale, raportul primei sale
audiţii la Staatsoper, petrecută în urmă cu 52
de ani (când semnatarul prezentei cronici
încă nu văzuse lumina zilei). Iar după la fel
de obişnuita (inclusiv prin lungimea ei)
şedinţă de autografe din vestibulul de la
intrarea artiştilor, cei mai norocoşi dintre suporteri
şi-au continuat sărbătorirea înconjurându-l pe
Regele Operei la restaurantul „Il Sole”, cu
şampanie şi tort... În total, afişul prezentei stagiuni
a inclus patru reprezentaţii de Simon Boccanegra
avându-l ca protagonist pe galacticul solist spaniol,
iar „Lornionul” nostru a fost de faţă la cea de-a
treia (din 29 martie), purtând numărul 3999.
Fotografia „oficială” pe care am avut şansa de a o
face după spectacol (aşadar, ultima dinaintea
trecerii pragului celor patru mii de spectacole),
este, din fericire, una dintre cele mai bune din
cuprinzătorul album construit în cei doisprezece
ani de astrale călătorii dominghiene şi li se
datorează celor mai serioşi (şi mai simpatici)
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„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

ASTRONOMIE POST-GALILEEANĂASTRONOMIE POST-GALILEEANĂ
LA OPERA DIN VIENALA OPERA DIN VIENA
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admiratori planetari ai legendarului artist, Gabi şi
Josef Eder din Linz, a căror prietenie mă onorează
adânc şi mă bucură paroxistic. Pe de altă parte,
reprezentaţia la care am fost prezent în teatru a
marcat începutul sezonului de transmisiuni directe
pe marele ecran amplasat în aer liber, în Piaţa
Herbert von Karajan, pentru publicul care, mai ales
la asemenea ocazii, nu mai gaseşte loc în altminteri
încăpătoarea sală a Operei vieneze. 

Am comentat mizanscena minimalistă semnată
pe Peter Stein încă din 2011, când cu deschiderea
triumfală a stagiunii respective. Singura noutate
este, acum, că, în scena consiliului, Domingo a
renunţat să mai poarte „cornul” dogal, propria-i
leonină podoabă capilară conferindu-i oricum
suficientă măreţie suverană pentru a domina
autoritar acest tablou magnific introdus în
cuprinsul melodramei de Arrigo Boito, culminând
mai întâi cu petrachescul strigăt „E vo gridando:
pace! E vo gridando: amor!” şi mai apoi cu
formidabilul blestem aruncat, cvasi-jupiterian,
asupra lui Paolo, „il manigoldo impuro”... Cu un
timbru de o frumuseţe nealterată de incredibilul
său parcurs din mitica Epocă de Aur până în
ameţitorul context al postmodernităţii, divinul
monarh al Operei şi-a fascinat auditoriul
deopotrivă prin copleşitoarea sa prezenţă scenică,

amplificată actoriceşte prin numeroasele căderi la
sol (şi, cu excepţia celei din urmă, ridicările
aferente) pe care această producţie le presupune în
ultimul act, când dogele suportă efectele galopante
ale mişeleştii otrăviri. Partenerii săi de scenă au
fost admirabili, înfruntând împreună cu mare
succes (în ciuda unor ezitări fireşti din partea
fiecăruia) atât dificultatea în sine a giganticei forţe
protagoniste, cât şi tipica lipsă de repetiţii dintr-o
instituţie care livrează spectacole pe bandă rulantă,
fiind cea mai productivă, în acest sens, la nivel
mondial. E greu să găseşti voci mai frumoase şi
mai expresive, dar şi prezenţe scenice mai
agreabile, decât acelea oferite de soprana Eleonora
Buratto (Amelia/ Maria, debutantă în cronica
noastră), ori de tenorul Francesco Meli şi de basul
Kwangchul Youn (Gabriele Adorno şi Iacopo
Fiesco, ambii cu state vechi şi lăudabile în aceleaşi
scripte). De asemenea, baritonul Marco Caria
(Paolo) şi basul Dan Paul Dumitrescu (Pietro) şi-au
făcut treaba cu potenţă vocală şi demnitate scenică
respectabile. Maestrul Philip Auguin a condus din
fosă ansamblurile reunite ale Operei din Viena,
compensând cu profesionalism, remarcabil prin
progresul evident de la o seară la alta, mai sus
invocata lipsă de repetiţii, oricum cronică în cazul
venerabilului teatru. A fost vorba, însă, fireşte, mai
ales de triumful lui Plácido Domingo, care, la trei
zile după ultimul spectacol de Simon Boccanegra,
a păşit deja falnic în... mia următoare (a cincea),
printr-un fulminant concert organizat în aer liber la
celălalt capăt al lumii, la Torreón, în Mexic... 

* * *
În aceleaşi zile, Wiener Staatsoper a mai avut

un prilej de sărbătoare, lăudabilă tot în termeni
astronomici: la 21 martie 2019, s-a jucat
reprezentaţia cu numărul 1000, pe această scenă, a
operei lui Richard Strauss Cavalerul rozelor.
Spectacolul cu pricina a fost transmis în
Livestreaming pe site-ul de internet specializat al
Operei, fiind precedat, cu o zi, de o întâlnire festivă
al cărei principal invitat de onoare a fost legendarul
şi pururi super-simpaticul regizor Otto Schenk,
aflat acum în al optzeci şi nouălea an de viaţă, şi el
un glorios supravieţuitor al Epocii de Aur. L-au
acompaniat, în actul celebrativ, principalele
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cântăreţe-actriţe care au jucat (şi, desigur, au
cântat) în premiera producţiei de Rosenkavalier a
lui Schenk din hăt-îndepărtatul 1968 (când
subsemnatul vedea, în sfârşit, lumina zilei):
Gwyneth Jones (Mareşala), Christa Ludwig
(Octavian) şi Reri Grist (Sophie). Mai puţin
glorioasă vocal în comparaţie cu gloriosul
precedent istoric, actuala distribuţie (lecturabilă în
numeroasa-i integralitate şi în originala-i limbă
germană în caseta tehnică însoţitoare) a oferit
totuşi un spectacol remarcabil. „Lornionul” a fost
prezent în teatru la reprezentaţia din 30 martie,
când, din păcate, principalul punct de atracţie
(punct, vorba vine, dacă e să ne raportăm la
dimensiunile impresionante ale individului), basul
Peter Rose, angajat pentru întreaga serie, a fost
înlocuit, pe motiv de boală, cu nu mai puţin
voluminosul (însă nu şi vocalmente, în pofida unei
dezinvolturi scenice mizând predonderent pe latura
troglodită a personajului) Wolfgang Bankl. În rest,
pentru ţinuta elegantă şi înfăţişarea graţioasă,
merită evidenţiată Stephanie Houtzeel în rolul lui
Octavian. În, se presupune, nobila postură de
Mareşală, Adrianne Pieczonka nu izbuteşte a-şi
disimula până la capăt aspectul masculin-

gospodăresc al propriei sale constituţii, Chen Reiss
aproximează o Sophie mai curând neglijabilă
scenic, în timp ce, din vastul ansamblu, Benjamin
Bruns configurează un Tenor italian nu
completamente înzestrat cu armonicele implicate
în vocalitatea mediteraneeană la care face
zâmbitoare trimitere compozitorul. 

Străluceşte, însă, şi la ceas aniversar, atât
orchestraţia luxuriantă a partiturii, sub bagheta
expertă, ocolitoare de rutină, a maestrului Adam
Fisher, cât şi, mai cu seamă, aristocratica
mizanscenă semnată de Otto Schenk, un geniu
regizoral de sorginte şi evoluţie tradiţională, tot
mai rar întâlnită în zilele noastre.

Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra. Wiener
Staatsoper. 29.03.2019, H 19:00. Simon Boccanegra:
Plácido Domingo; Amelia Grimaldi: Eleonora Buratto;
Gabriele Adorno: Francesco Meli; Jacopo Fiesco:
Kwangchul Youn; Paolo Albiani: Marco Caria; Pietro: Dan
Paul Dumitrescu; Capitano dei balestrieri: Lukhanyo
Moyake; Un’ancella di Amelia: Lydia Rathkolb. Dirijor:
Philippe Auguin. Dirijorul corului: Thomas Lang.
Scenografie: Stefan Mayer. Costume: Moidele Bickel.
Regie: Peter Stein. 

Richard Strauss: Der Rosenkavalier. Wiener
Staatsoper. 30.03.2019, H 18:00. Die Feldmarschallin
Fürstin Werdenberg: Adrianne Pieczonka; Baron Ochs auf
Lerchenau: Wolfgang Bankl; Octavian: Stephanie
Houtzeel; Herr von Faninal: Markus Eiche; Sophie: Chen
Reiss; Jungfrau Marianne Leitmetzerin: Caroline
Wenborne; Valzacchi: Benedikt Kobel; Annina: Ulrike
Helzel; Ein Polizeikommissar: Alexandru Moisiuc; Der
Haushofmeister bei der Feldmarschallin: Wolfram Igor
Derntl; Der Haushofmeister bei Faninal: Peter Jelosits; Ein
Notar: Markus Pelz; Ein Sänger: Benjamin Bruns; Eine
adelige Witve: Elisabeth Van der Vloedt; Erste adelige
Waise: Irene Hofmann; Zweite adelige Weise: Maria
Gusenleitner; Dritte adelige Waise: Sabine Kogler; Eine
Modistin: Mariam Battistelli; Ein Wirt: Jörg Schneider; Ein
Tierhändler: Thomas Köber; Erster Lakai der Marschallin:
Oleg Zalytsky; Zweiter Lakai der Marschallin: Meng-
Chieh Ho; Dritter Lakai der Marschallin: Johannes Gisser;
Vierter Lakai der Marschallin: Oleg Savran; Erster Kellner:
Wolfram Igor Derntl; Zweiter Kellner: Franz Gruber;
Dritter Kellner: Michael Wilder; Vierter Kellner: Jeong-Ho
Kim; Leopold: Michael Kuchar; Ein Hausknecht: Liviu
Burz; Ein kleiner Mohr: Kajetan Praxmarer. Dirijor: Adam
Fischer. Dirijorul corului: Martin Schebesta. Scenografie:
Rudolf Heinrich. Costume: Erni Kniepert. Regie: Otto
Schenk. 
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La început de mileniu trei, cinema-ul românesc
avea să desăvîrşească – prin filmele lui Cristi Puiu,
Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, Radu Jude,
Radu Muntean, Adrian Sitaru, Gabriel Achim,
Constantin Popescu ş.a. – căutările începute în
1968 de Lucian Pintilie (cu Reconstituirea) şi
continuate, în anii ’70-’80, de filme de Mircea
Daneliuc, Alexandru Tatos, Iosif Demian, Dinu
Tănase, Stere Gulea. Prin cele mai izbutite din
filmele lor, aceşti cineaşti – sfidînd oprelişti de
ordin ideologic (înainte de 1990) sau economic
(după 1990) – au adus un suflu nou într-o
cinematografie anchilozată în clişee
propagandistice atunci cînd – adesea teatral,
livresc, necinematografic – încerca să capteze
„actualitatea” şi „imediata apropiere” pe celuloid.
Izbînzile lor – de la Reconstituirea la Sieranevada,
trecînd prin Proba de microfon şi După dealuri –
sînt vrednice de toată atenţia şi, ceea ce e mai
important, reprezintă mărturii sau puncte de vedere
„observaţionale” pe deplin asumate. Sînt filme
care invită spectatorul să-şi exerseze (şi formeze)
spiritul critic, să descopere o povestire „în timp
real”, fără sincope şi proiecţii în trecut sau viitor.
Rezultatul nu este „viaţa” şi nici o „viaţă” recreată
„fără poezie”, ci mai degrabă un alt tip de poezie,
de conotaţie, de metaforă. Pe de altă parte, pentru
adepţii filmului-poem ce presupune translaţii
temporale, prezenţa unei ambianţe atent pregătite
de regizor şi cît mai puţină explicitare, demersul
„observaţional” de tip ciné-vérité nu e decît o
„iluzie a lipsei de iluzii”, pentru că, oricît ne-am
iluziona că „purificăm” realitatea de intervenţia
(„artificializarea”) creatorului, ea conţine şi o
(deloc neglijabilă) dimensiune fantastică şi o
polifonie de sensuri. În acest caz şi în aceste
situaţii, fantasticul este – pe deplin justificat
dramaturgic – reversul realului, nicidecum o formă

de evadare din real. Povestea nu mai e o
fereastră, ci o oglindă. O formă de înnoire a
lumii, o prezenţă necesară, asemenea
umorului de-a rîsu’-plînsu’ din filmele grave
– umor care, spre deosebire de comediile
populare cu priză la public, nu conţine nimic
facil sau cabotin.   

Dacă în literatura sau teatrul românesc
din anii ’50 – ’60 – ’70 au fost – cu greu –
acceptate anumite formule moderne de
exprimare, în film ele au fost strict
monitorizate şi supravegheate. Ce se taie –
nu-i aşa? – nu se fluieră. Mai mult decît
literatura sau teatrul, cinema-ul din lumea
socialistă era destinat cu precădere
„maselor”. Iar acestea nu puteau fi „educate”
cu experimente „oniriste” sau poveşti despre tineri
inadaptaţi la societatea socialistă. Introspecţia
întreprinsă de Iulian Mihu şi Manole Marcus în
Viaţa nu iartă, lung-metrajul lor de debut inspirat
din schiţele activistului socialist Alexandru Sahia,
au produs – pe la mijlocul anilor ’50 – un imens
scandal. Era evident: cinematografia românească
nu era pregătită pentru lentoarea tehnicii tributare
fluxului conştiinţei (the stream of consciousness),
pentru cronologii narative în zig-zag şi alte mărci
audio sau video ale insolitului. Nu avea să fie
nicicînd pregătită pentru provocările de formă şi
conţinut aduse de Mircea Săucan, începînd chiar
cu filmul său de debut (Cînd primăvara e fierbinte)
şi dezvoltate în următoarele (şi ultimele) patru
(Ţărmul n-are sfîrşit, Meandre, Alerta, Suta de
lei). Cît de pregătiţi sîntem şi noi – spectatori ai
începutului de mileniu trei în plin ev media,
dependenţi de telecomanda televizorului sau
captivi în nesfîrşitul internet – să ne conectăm la
geometriile şi polifoniile sale poetice? Demersul
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nu e defel facil – vrem, nu vrem, din „vechiul
cinema românesc” a pătruns în conştiinţa criticii şi
a publicului atent (şi informat) doar poetica
realistă, de tip ciné-vérité, începută de Pintilie cu
Reconstituirea. Cealaltă poetică, în care a excelat
Mircea Săucan, a filmului ce sfidează tiparele
realismului şi naturalismului, a filmului definit de
o pregnantă atmosferă (în care timpul este mai ales
subiectiv, iar scenografia şi costumele şi muzica
originală sînt personaje dramatice, în care dialogul
este elaborat, iar mişcările actorilor expresiv
coregrafiate), deşi nu e defel mai puţin vérité (mai
puţin căutătoare de adevăr), avea să marcheze – cel
puţin deocamdată – un dead end. 

Există, în cinematografia românească, doi
regizori dintr-o bucată, chiar dacă nu din aceeaşi
bucată. Unul e Lucian Pintilie, altul e Mircea
Săucan. Unul – în ciuda unei paranteze de
douăzeci de ani în care, cu o singură excepţie (De
ce trag clopotele, Mitică?), nu a avut voie să mai
filmeze în România – e de cursă lungă (peste 40 de
ani de activitate cinematografică şi teatrală), altul e
strivit sub vremi (a fost activ doar un deceniu şi
jumătate). Prin al doilea film al său
(Reconstituirea), Pintilie avea să fie – în România
– un începător al unui tip de cinema ce
polemizează cu tot ceea ce era „prost, formal,
caduc, epigonic” în opera sa de debut (Duminică la
ora 6). După ce abandonează faza iniţială a
experimentării decalajelor sonore, a
neconcordanţei imaginii cu sunetul, a momentelor
eminamente cinematografice de retrospecţie, cel
dintîi „furios” al cinemaului românesc aşază piatra
de temelie a cinema-ului frust, „extrovertit şi
vocal” (Iulia Blaga), realist şi asumat-grosier. Va
rămîne credincios acestei poetici chiar şi după
schimbarea de paradigmă din 1989, cînd – la
capătul unui „exil royal” de aproape 17 ani, în care
a regizat un singur film de televiziune (în
Iugoslavia), adaptarea după Caragiale interzisă
pînă în 1990, teatru şi operă în Europa şi Statele
Unite – se va întoarce în România pentru a-şi lua
revanşa cu brio faţă de cinema – ca regizor,
scenarist şi producător. În absenţa sa, cîteva filme
de Mircea Daneliuc, Alexandru Tatos, Iosif
Demian, Dinu Tănase şi Ada Pistiner îi continuă

demersul realist. Prin cele doar patru lung-metraje
şi alte cîteva mediu-metraje, Mircea Săucan
rămîne cineastul-poet preocupat constant de
dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din
credinţă nefăţarnică. Spre deosebire de Pintilie,
Săucan are un predecesor, în cinema-ul românesc:
Viaţa nu iartă (de Iulian Mihu, Manole Marcus).
La fel ca Pintilie, Săucan, după filmul de debut
(Cînd primăvara e fierbinte), abandonează şi el un
anume conformism tematic, slujind cinema-ul cu
cele mai insolite mijloace de expresie, printr-o
neobosită căutare a unui ţărm nesfîrşit de fantasme
şi adevăruri. Din ţărmul viselor sale ne-a rămas,
după schimbări de paradigmă şi ideologie, o
estetică a ambiguităţii, un arhipelag pe care – dacă
dorim, dacă sîntem pregătiţi – putem afla calea
spre frumuseţea uitată a vieţii. 

Pe Mircea Săucan l-am descoperit în 1990, la
TVR, pe atunci „Televiziunea Română Liberă”,
într-o dimineaţă cînd aşteptam difuzarea altui film
programat iniţial. Şi, deodată, pe ecranul
televizorului alb-negru (cum era şi filmul), am
văzut scris, cu litere mari, MEANDRE. Am stat
nemişcat un ceas şi jumătate, pînă la terminarea
genericului final. Am fost, pe rînd, intrigat, uluit,
fericit să descopăr, să adîncesc sensuri nebănuite
ale faptelor aparent banale. Primisem, la ceasul
dintîi al întîlnirii mele cu Săucan, o neaşteptată
infuzie de prospeţime, de libertate. Libertatea TVR
era agăţată, ostentativ, doar în siglă. Libertatea
Meandrelor venea, parcă, dintr-o altă lume. A unui
cinema înrudit organic cu muzica, poezia şi
epifania, cum înîlnisem doar la Tarkovski şi,
ocazional, la Veroiu şi Piţa. Pînă la jumătatea
filmului n-am înţeles mai nimic. Abia cînd – tot
fără dialog, doar cu un amalgam de sunete stranii
ce evocau viaţa interioară zbuciumată a
personajelor – am văzut a doua oară scena
despărţirii din gară, mi-am zis că va urma şi o altă
reluare. Aşa a şi fost. Spre final, scena se reia abia
a treia oară cu – în fine – dialog. Tot astfel se
dezvoltă, în ultima secvenţă, scena de pe plajă
(reluată şi ea în post-generic), încheiată cu o
exuberanţă din care aveam să mă hrănesc aproape
treizeci de ani: „Şi fericirea şi adevărul şi iubirea
există, nu sînt minciuni!” – îi spune bărbatul matur
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(Mihai Pălădescu) adolescentului (Dan Nuţu) care,
pînă atunci, s-a îndoit de existenţa lor. (Replica
aminteşte de ultimele trei cuvinte din Jurnalul
unui preot de ţară, de Robert Bresson: „Totul e
har!”) Din iubire şi de fericire, adolescentul se
oferă să-i dea la schimb celui care tocmai l-a
eliberat (de spleen, de urît, de prematura lipsă de
sens) marea, plaja, soarele. „Sînt ale tale?” – îl
întreabă atunci bărbatul matur? „Daaa!” – îi
răspunde adolescentul aflat la vîrsta primei iubiri,
cînd simţi că toată lumea este a ta. Sfîrşit. Sau,
poate, începutul unei mari iubiri. Pentru Meandre
şi pentru puritatea solitară a poemelor de dragoste
deghizate de Săucan în patru-cinci filme. Totul, în
Meandre, pare dintr-o altă lume. De pe o altă
planetă cinema. Alice Mănoiu (Almanah Cinema
1979): „Meandrele lui Săucan rămîn şi astăzi o
operă-unicat. Fără ele evoluţia cinematografului
românesc, ca artă, nu şi-ar fi verificat
posibilităţile.” Peste mulţi ani aveam să descopăr
cîteva antecedente din cinema-ul românesc –
Anotimpurile lui Stiopul, Gioconda fără surîs de
Malvina Urşianu – însă, cum tonul face muzica
(sau cinema-ul), trece ecranul doar cel care găseşte
tonul potrivit. Săucan îl găsise. 

A doua întîlnire cu Săucan, tot la TVR, s-a
numit Suta de lei, un film despre s-a vorbit extrem
de puţin, pînă în 1990. Despre scandalul care a
avut loc după terminarea montajului şi despre
contra-premiera cu o variantă radical diferită de
viziunea regizorului, nu s-a pomenit nimic în presa
vremii. Meandrele fuseseră citate pentru
modernitatea limbajului, pentru insolitul expresiei
audio-vizuale. De Suta de lei aproape că nu
auzisem. Am fost din nou intrigat, iar cîteva scene
reluate (tot de trei ori) mi-au dezvăluit noi sensuri.
Aveam să le descopăr şi mai mult în anii care au
urmat, revăzînd de multe ori filmul (apucasem să-
l înregistrez pe o casetă video). Am aflat apoi că e
varianta de autor, interzisă şi arbitrar mutilată de
cenzură, pentru a fi difuzată, doi ani mai tîrziu (atît
a durat şi amînarea premierei Meandrelor) într-o
versiune de nerecunoscut. Dar ceea ce văzusem eu
în 1990 era chiar „nebunia” lui Săucan, pricina
unui scandal de proporţii, în urma căruia negativul
a fost ars, iar directorul filmului (care mereu îl

sprijinise pe regizor) a făcut infarct şi a murit de
inimă rea. Atunci am descoperit-o pe actriţa de
film Ileana Popovici. O ştiam (inclusiv ca
ilustrator muzical) doar din cîteva filme „de
acţiune” de Sergiu Nicolaescu şi abia peste cîţiva
ani aveam să o văd şi în Reconstituirea (interzis
pînă în 1990) şi Filip cel bun. Rămîne şi partitura
lui Ion Dichiseanu care, pentru prima oară e doar
Ion Dichiseanu, iar nu un super-erou. În Suta de lei
nu e nici măcar erou. E doar un actor de pe care
măştile se dezlipesc, descoperind un chip fără
chip. Rămîne, în fine, şi partitura muzicală scrisă
pentru film de Anatol Vieru, o muzică extrem de
pregnantă, copleşitoare, cu reverberaţii tragice, ca
un alter ego al psihologiei personajului jucat de
Dan Nuţu. Ea rămîne însă doar în copiile-pozitiv
nedistruse ale filmului. În varianta cenzurată,
trunchiată, masacrată nu a rămas. Nici nu avea
cum. De aceea a fost – în totalitate – înlocuită de o
abundentă ilustraţie muzicală soft jazz, inofensivă
şi ineficientă. În Suta de lei, Dan Nuţu face rolul
cel mai bun din întreaga sa carieră în cinema.
Petru, personajul său e un fel de zurbagiu
(inofensiv, în fond) fără domiciliu stabil, un parazit
şi un hoinar ce trăieşte de azi pe mîine din ce i se
dă, din ce pică. La fel ca Vuică din Reconstituirea
lui Lucian Pintilie, refuză categoric să fie
înregimentat în sistem şi nu se bagă nici măcar
păzitor la porci (precum Mitu, personajul principal
din Terminus paradis al aceluiaşi Pintilie). Un
„smintit” şi un „nebun pentru (întru) libertate”
(cum, în Jurnalul fericirii, scria Nicolae Steinhardt
despre cel ce adoptă a doua soluţie de ieşire dintr-
un univers concentraţionar), un imun. Acelaşi
Steinhardt: „Legiuitorii nu au ce-i lua, după cum
nu au ce-i oferi”. Rosteşte adevăruri supărătoare pe
care alţii nu-şi îngăduie nici măcar să le şoptească.
„Ei cît fură?” – îşi întreabă fratele mai mare şi
celebru, care-l dojenise pentru că a furat o
conservă cu sardele dintr-o alimentara. Ei, adică
„oamenii tăi cinstiţi”. „Ucid sute de milioane şi
nimeni nu le cere socoteală…”. Petru e un fel de
„jidov rătăcitor”. Pentru că „habar nu are de zgardă
şi e liber, liber, liber” (Steinhardt, Jurnalul
fericirii), avea să i se pună cătuşe pînă cînd
românii – în decembrie 1989 – îşi vor lua „raţia de
libertate”. A fost iertat doar celălalt Petru, un fel de
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Petrişor moralist („Vreau să mă ridic prin puterile
mele, să fiu curat! Curat şi demn!”), aşa cum – fără
cîteva secvenţe căzute la montaj (plimbarea pe
cîmpul cu oi, de exemplu) şi împreună cu cîteva
scene filmate suplimentar şi arbitrar, străine total
de concepţia regizorală (scene ce acuză apăsat de
moralizator alergarea după „faimă goală şi cîştig”,
dar şi părinţii care nu-şi educă bine copiii) – avea
să supravieţuiască în versiunea trunchiată şi
„corectată politic”, cu o coloană sonoră ce
emascula filmul. 

Atunci, în zorii „tranziţiei” începute în
decembrie 1989, am văzut şi Cînd primăvara e
fierbinte, debutul lui Săucan în lung-metraj. În
aparenţă, un film despre „facerea lumii” după
„noua învoială” a tiparelor comuniste. Care, în
realitate, n-a fost deloc o „învoială”, ci o siluire de
proporţii, o colectivizare forţată. Starea de
primăvară din filmul lui Săucan trimite însă spre
iubirea cea mare, ce nu poate fi tăiată cu niciun
cuţit. În miezul acestui film despre
„împroprietărirea ţăranilor” (după care – dar asta
nu se mai spune în filmele vremii – a urmat
desproprietărirea lor şi transformarea satului într-o
colectivă a planurilor impuse şi a falselor
raportări) se află nucleul unui film de dragoste. În
Ţărmul n-are sfîrşit (al doilea lung-metraj al
regizorului, niciodată difuzat pînă în 1990, pe care
aveam să-l văd abia în 2017, la Cinemateca
Română din Bucureşti), Săucan a eliminat cu
desăvîrşire balastul ideologic. Scenariul preamărea
izbînzile iluzorii ale reformei agrare din Dobrogea,
ori ceea ce a rămas în film e doar o poveste de
dragoste, o „mare iubire” filmată cu ochi de copil.
Martorii acestei îndrăgostiri ca o nesfîrşită plutire
sînt chiar nişte copii. Un bebeluş ce abia învăţase
să meargă deschide şi închide filmul. Tarkovski
(cel din Compresorul şi vioara, din Copilăria lui
Ivan) e prezent în Cînd primăvara e fierbinte şi
Ţărmul n-are sfîrşit. Aşa cum ecouri din vechea
civilizaţie eclezială se întrezăresc deopotrivă în
Andrei Rubliov şi Meandre. Crezul lui Tarkovski
din Sculptînd în timp este şi crezul lui Săucan: „Mi
se pare că rostul artei este să pregătească sufletul
omenesc pentru perceperea binelui. Sufletul se
deschide sub influenţa unei imagini artistice. Nu-

mi pot imagina o operă de artă care îşi propune să
facă ceva rău. Ţelul meu este să fac filme care să-
i ajute pe oameni să trăiască. ...Arta ajunge pînă în
adîncurile sufletului omenesc şi îl lasă pe om fără
apărare în faţa binelui.”

Mai mult decît orice alt cineast din România,
Mircea Săucan a fost şi rămîne un caz aparte. El
este însăşi excepţia, excluderea, omisiunea,
repudierea. Mai mult decît alte filme eminente din
România, cele cîteva scurt-, mediu- şi lung-
metraje de autor pe care a apucat să le termine (dar
nu să şi le vadă proiectate pe ecrane, în atenţia
criticii şi a spectatorilor atenţi, aşa cum – datorită
tematicii şi radicalismului mijloacelor sale de
expresie – meritau cu prisosinţă) se aseamănă
acelui discurs poetic – obscur, impenetrabil, de
nepătruns – despre care, în Mauvaises pensées et
autres, Paul Valéry spunea că radiază o lumină
solară. Geometriile sale poetice caută nu să
„îndestuleze” (ori să „desfete”) vederea, ci – prin
confruntarea cu nevăzutul – să o „elibereze”,
arătîndu-i privitorului că limitele posibilului sînt
mult mai largi decît par. Imaginile gîndite şi
construite de Săucan sînt iconice în sensul atribuit
icoanelor bizantine. Ele nu atît „reprezintă” (ca
tablourile religioase), ci caută „prezenţa” printr-o
deşteptare autentică a simţurilor, prin conectarea la
o anumită logică lăuntrică a celor văzute şi auzite,
a neobişnuitelor combinaţii audio-vizuale ce duc
spre mări de sub (aparente) pustiuri (de sens).
Polifoniile vizuale rămase de la Mircea Săucan au
şi ele rol de „mijlocitor  în urcuşul către lumina
cunoaşterii”, invită la contemplaţie, la exersarea
unei considerabile strădanii de a înţelege.
Presupun, mai ales, o continuă lepădare de sine
(dublată de o predare de sine) şi o depăşire a
limitelor privitorului (care, dintr-un simplu
beneficiar devine un prolific producător de
sensuri) pentru a intra în taina paradoxului
săucanian. 

Fragment din volumul Mircea Săucan – geometrii
poetice (Ed. Noi Media Print, Bucureşti, 2019)
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În 1986, Ioan Gozman, Dorel Petrehuș, Iosif
Șaitoș, Ion D. Ion, Ioan Pop Prilog, Andrei
Florian, toți oșeni neaoși  ori  prin adopție, plus
Vasile Pop-Negreșteanu, deja (până atunci)
cunoscut și apreciat la nivel național, s-au adunat
la solicitarea medicului Mihai Pop, directorul
Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș, hotărând ca
împreună să organizeze o expoziție  de artă
plastică, iar vernisajul să aibă loc în 25 Martie, la
ora 17. Expoziția  avea să primească un nume cu
rezonanță creștină, BUNAVESTIRE. 

Am fost și eu prezent și am scris despre marea
sărbătoare a Țării Oașului – căci evenimentul
chiar a devenit și e și azi o mare sărbătoare pentru
oșeni, apoi… personal am lipsit doar când eram
plecat în Statele Unite și odată atunci când am
avut un eveniment în familie de la care nu aveam
cum să lipsesc. Dintre artiștii care au expus în
1986, la actuala ediție,  a XXXIII-a au mai fost
prezenți  Dorel Petrehuș, Corneliu Pop și Ioan
Pop Prilog… dar au venit alții: Susana Ardelean,
Adrian Vasile Chira, Laura Teodora Ghinea, Ioan

Pop-Vereta, Oana Valentina Pop și Mircea Vaida. 
La Galeria de artă dr.Mihai Pop au fost

expuse creații influențate de toate curentele
moderniste și postmoderniste, de la
impresionism, fauvism și cubism, până la
abstracționism, dovadă a faptului că artiștii din
Țara Oașului  sunt buni cunoscători ai mișcărilor
artistice contemporane. Culorile și formele sunt
percepute ca entități în sine și nu doar ca un
vehicul al realității externe. La fel ca notele
muzicale, culorile și formele lucrărilor expuse au
o existență de sine stătătoare și produc senzații și
stări sufletești deosebite. Formele geometrice,
liniile, săgețile și caroiajele sunt
forme recognoscibile.  Artiștii au lăsat  culorile
libere și pure, aidome sunetelor din operele
muzicale. Cu alte cuvinte, am asiatat la o
reprezentare a senzațiilor cromatice în stare pură.

Cel care le-a vorbit celor prezenți despre
expoziția de acum a fost criticul de artă Kovacs
Bertalan, iar un alt critic, Vasile Duda a publicat
în catalogul-album al Buneivestiri.

Cum am spus, inițiatorul grupului Art
Bunavestire a fost medicul Mihai Pop, care între
timp s-a dus  la cele veșnice – și ne veghează de
acolo – iar sălile care an de an găzduiesc
evenimentul se numesc  chiar așa: GALERIIILE
DE ARTĂ dr.MIHAI POP. Un lucru e foarte clar
și trebuie să-l spunem spre cinstea celor în cauză:
dacă persoanele aflate la conducerea Muzeului
Țării Oașului în această perioadă: Ioan  Baltă,
Remus Vârnav și Natalia Lazăr nu ar fi  depus
eforturi ca sarbătoarea de la 25 Martie din fiecare
an să fie chiar sarbătoare și dacă primarii Nicolae
Bura și Aurelia Fedorca împreună cu consilierii
locali nu ar fi asigurat banii și restul celor
necesare evenimentului, Art Bunavestire le-ar fi
lipsit oșenilor, iar depozitul de tablouri ale
muzeului constituit „din surse proprii” nu ar fi
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fost atât de bogat, sculpturile realizate cu prilejul
taberelor de creație organizate,  răspândite acum
peste tot prin parcul din fața muzeului, ar fi lipsit
cu desăvârșire.

E de înțeles că în toată această perioadă artiștii
plastici negreșteni au participat și la expozițiile
ce au avut loc la nivel județean, nu au lipsit de la
evenimentele organizate de colegii lor din Baia
Mare, au participat la multe  din expozițiile
naționale, la expoziții itinerante, au organizat
expoziții de grup și personale în diferite localități
din țară (Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, București,
Focșani, Timișoara și altele),  unii dintre artiști au
expus în Ungaria, Ucraina, Polonia,  Italia,
Franța, Austria. Putem vorbi, în total de zeci,
chiar sute de evenimente de acest gen.   

Practic, la Negrești-Oaș putem vorbi de un
centru al artelor plastice, un centru conectat, prin
oameni, inițiative și activități, la marile
evenimente artistice ale țării, publicul negreștean
și cel din restul localităților componente ale Țării
Oașului, într-o bună parte, având „oportunitatea
întâlnirii cu artiști contemporani remarcabili, dar
pe de altă parte spiritul locului a putut să lucreze
în sufletele artiștilor care s-au perândat prin
saloanele muzeului și au putut să ducă mai
departe cu ei ecourile țâpuriturilor oșenești. O
lume aparte care impresionează printr-un fior
autentic pe care ești uimit că nu-l cunoști mai
bine, dar odată ajuns în acest univers te bucuri
inevitabil de stimulentul efervescent al
descoperirii” (am citat din istoricul de artă Vasile
Duda, ca să n-o spun eu, ca oșan).

A fost și în acest an al Buneivestiri multă lume
la muzeul din Negrești-Oaș, mulți iubitori de
artă, oficialități locale și județene, oaspeți din
Cluj, Baia Mare și Satu Mare, din Sighetul
Marmației și alte orașe. Gazdele au fost cât se
poate de ospitaliere, ca de fiecare dată. Au lipsit
oamenii politici… Aurelia Fedorca, primarul
orașului Negrești-Oaș, plecată cu treburi  în
Capitală, a transmis printr-un consilier urări de
bine, mulțumiri pentru participare, felicitându-i
pe organizatori și pe artiști, desigur. I-a asigurat
pe pictori și pe sculptori că și la anul problema

financiară va fi pe măsură,  având sprijinul  total
al Consiliului Local. Performanță să fie numai. ca
până acum.  

Îi felicităm pe artiști și pe organizatori pentru
această adevărată  sărbătoare a spiritului și-i
așteptăm la următoarele ediții ale Art Bunavestire
Negrești-Oaș.
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Nicolae Milescu Spătarul, Dicţionarul greco-
slavo-româno-latin (secolul al XVII-lea), ediţie în
română, rusă, engleză, prelucrare, transcriere, adnotări
şi introducere: Alexandru Nichitici, traducerea
introducerii în engleză: Nelly Karmazin, Editura Arc,
Chişinău, 2015, 1550 p.

Despre paternitatea acestui
dicţionar încă sunt diverse discuţii,
relevate şi în Introducerea acestei
ediţii, în premieră, de la editura Arc,
în care citim că aceia care au relatat
peste secole despre el i-au dat un
titlu greşit, cel corect fiind
Dicţionarul greco-slavo-româno-
latin. Astfel, din câte se ştie azi,
primele note despre el aparţin lui
Dimitrie Bantâş-Kamenski, care, în
1836, în Dicţionarul oamenilor remarcabili din Rusia,
scria că Spătarul lucra în 1672 la dicţionar, dar
manuscrisul ar fi fost pierdut. Apoi Émile Picot, în
Notice biographique et bibliographique sur Nicolas
Spatar Milescu ambassadeur du Tsar Alexis Mihajlovič
en Chine, Editeur Ernest Leroux, Paris, 1883, scrie că
„La Moscova, Spătarul a renunţat cumva la calitatea lui
de moldav, lăsând să fie confundat cu un grec” şi „prima
operă de care s-a ocupat” a fost un „Dictionnaire grec-
latin-russe”. Milescu ajunsese la Moscova în 1671, fiind
imediat numit traducător la „Departamentul solilor”, al
cărui şef a ajuns în scurtă vreme. În Introducere citim şi
despre posibilele motive care l-au condus pe Milescu la
elaborarea acestui dicţionar (în viziunea lui A. Nichitici
„în primul rând pentru traducerea în româneşte”). A fost
descoperit la Kiev, în 1986, de Nichitici, care e convins
că îi aparţine moldoveanului. Nu vom enumera aici
argumentele pro şi contra, doar cităm că paternitatea
dicţionarului „a fost stabilită prin confruntarea scrierii
cu manuscrise autografe ale lui Nicolae Spătarul”.
Manuscrisul, aşa cum a fost descoperit, are 614 de
pagini (411 foi in folio cu text), conţine cca. 17000 de
cuvinte greceşti, 6000 de cuvinte slave, peste 24000 de
cuvinte româneşti şi altele în latină (traducerea în latină
nu a fost terminată).

Nicolae Milescu Spătarul (1636 – 1708), căruia,
după ce Iliaş Alexandru, domn al Moldovei, ordonase să
i se taie nasul pentru că pohtise (la revenirea acasă, pe
când avea 31 de ani) la uzurparea tronului, i se spunea şi
Cârnul, a fost un personaj aparte, ale cărui scrieri nu au
fost încă toate traduse/ publicate la noi. A fost primul om
care a scris despre zone din Asia, până atunci cvasi-
necunoscute, poliglot (cunoştea slavona, greaca veche,
neogreaca, latina, turca, araba, franceza, italiana,

germana şi tătara – a participat, ca traducător din turcă
şi tătară, la expediţiile lui Petru I – a fost unul din primii
învăţători ai acestuia – contra cetăţii Azov, 1695 –
1696). A fost scriitor, diplomat, şi, nu în ultimul rând,
călător (şi) în solda ţarului Aleksei Mihailovici al
Rusiei. Şcolit la Şcoala Domnească de la Trei Ierarhi din
Iaşi, apoi Marea Şcoală a Patriarhiei Ortodoxe din
Constantinopol şi în Italia, la şaptesprezece ani a ajuns
grămătic la Curtea Sucevei, pe vremea domniei lui
Gheorghe Ştefan, apoi a lui Gheorghe Ghica, care pe
când era domn în Ţara Românească, i-a conferit, pe la
24 de ani, rangul de „spătar”. După ce Ştefăniţă Vodă,
fiul lui Vasile Lupu, l-a trimis ca diplomat la Poarta
Otomană, a ajuns apoi la Berlin, Stockholm, Paris,
Varşovia, Moscova etc. Apoi, după ce, întors acasă, i se
taie nasul, la 35 de ani, recomandat de patriarhul Dositei
al Ierusalimului (pe care îl cunoscuse cât fusese la
şcoală, în Constantinopol), pleacă la Moscova…

În apariţia volumului, o realizare tipografică amplă
şi îngrijită, şi cu paginile facsimilate, meritul
substanţial, dincolo de aspectele financiare şi editoriale/
tehnice, îi aparţine lui Alexandru Nichitici. Dincolo de
controversele asupra paternităţii (unii susţin şi că ar fi
mai aproape de noi cu cca. 100 de ani), care vor conduce
la un răspuns, la un moment dat, de „povestea” lui de
după moartea Spătarului, Alexandru Nichitici scrie că
acesta este „primul dicţionar românesc”. Este un
document istoric/ lingvistic important (pentru cei ce
studiază evoluţia limbii/ interferenţele lingvistice ş.a.),
un dicţionar multilingv (primul în care este şi româna)
care merită să fie tipărit, adus la îndemâna cercetătorilor
şi publicului larg interesat.

Despre cultură şi judecata istoriei. Texte de ieri
pentru azi, ediţie îngrijită de Mircea Platon, Editura
Timpul, Iaşi, 2018, 156 p.

De un timp în revista
„Convorbiri literare” sunt publicate
număr de număr o serie de texte de
diverse facturi ale unor autori de
altădată care, în anul 2018, au
apărut într-o primă antologie,
îngrijită de prietenul convorbirist
Mircea Platon. 

Consider că publicarea acestor
texte are menirea nu doar de a ne re-
aduce în atenţie cum vedeau

anumite situaţii/ stări de fapt, cum gândeau înaintaşii
noştri, ci şi de a ne evalua mai atent în ce priveşte
prezentul, felul în care ne raportăm, şi comparativ, din
punct de vedere moral, civic, al datoriei faţă de ceea ce/
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cum muncim, ceea ce facem pentru noi personal, pentru
locul în care activăm, pentru neam. 

Le citesc număr de număr cu interes, dar şi cu
plăcerea redescoperirii rememorării unor evenimente cu
semnificaţii diverse, a unor autori ca (aşa cum apar în
antologie): Al.O. Teodoreanu, Nicola Iorga, Victor
Eftimiu, Pavel Dan, Emanoil Bucuţa, Artur Gorovei,
Gheorghe Asachi, Alice Voinescu, Sever Dan, Mircea
Zaciu, A.B.C. Şicula, Sextil Puşcariu, Demostene
Botez, Simion Mehedinţi. Radu Rosetti, N. Gane,
Mihail I. Kogălniceanu, I. Duscian. Citim în antologia
aceasta despre aniversarea a 100 de ani de „Convorbiri
literare (în anul în care, iată, împlineam 150), despre o
întâlnire de la Blaj a lui Maniu şi a altora cu Al.O.
Teodoreanu (din care putem deduce multe şi interesante
lucruri), despre arhive, iubirea de patrie, credinţă (e şi
un text despre „credinţa şvabului”), neamul nostru,
umanismul feminin, multe şi diverse evenimente/
întâmplări/ consideraţii ş.a. 

Încheiem cu un fragment din ce scria Gh. Asachi, în
„Eşii 1 iunie 1829”, în nr. 1 din „Albina Românească”
(deşi pare în unele privinţe că e de azi!): „Epoha în care
trăim poartă semne însuşite şi vrednice de mirare! Dorul
învăţăturilor nu numai că înfrăţeşte pe lăcuitorii unei ţeri
întru cîştigarea acestei moralnice avuţii prin carea orice
naţie se face puternică şi fericită, ci încă şi oameni care
ne asemănaţi cu relighia, cu limba şi cu legile sînt
însufleţiţi tot de aceeaşi simţire lăudată de a pohti binele
altuia.”

Cred că atât lectura antologiilor noastre, cât şi a
textelor din revistă, număr de număr, poate prilejui
ceasuri pline de învăţăminte mai tinerilor sau mai
vârstnicilor cititori. Şi, de ce nu, poate fi şi prilej de
reflecţie.

Victor Iosif, Eugen Drăguţescu. Omul şi artistul din
scrisori, Editura Muzeului Literaturii Române,
Bucureşti, 2018, 568 p.

O carte despre un alt personaj
de origine română (care se adaugă,
din păcate, la o lungă listă) care a
primit elogii, aprecieri şi
recunoaştere internaţională, iar la
noi abia de s-a auzit despre el, şi
asta mai ales în cercurile iniţiate. A
copilărit în Vicovul de Sus (unde
tatăl său, născut în Turnu-Severin,
în 1876, a venit ca şef de gară, cu
familia, în 1919), Eugen
Drăguţescu s-a născut în Iaşi (pe când ai lui locuiau în
Păcurari), la 19 mai 1914. Liceul l-a făcut la Rădăuţi, la
„Eudoxiu Hurmuzaki”, apoi la „Sf. Sava”, la Bucureşti,

descoperindu-şi vocaţia de artist, ne spune Victor Iosif,
de pe băncile şcolii, înainte de a ajunge la Academia de
Arte Frumoase. Creaţii ale sale au apărut în diverse
reviste/ ziare („Îndrumarea”, „Orion”, „Iconar”,
„Timpul”, „Universul literar” ş.a.) După ce a ajuns
cunoscut în Italia (a sosit la Roma în 1939, ca bursier, la
Accademia di Romania), a devenit cunoscut: „Întreaga
presă din Roma închină lungi cronici însoţite de
reproduceri expoziţiei artiştilor români […] mai cu
seamă pictorul […] se deosebeşte astfel, încât merită să
fie în întregime cunoscut în vasta sa activitate şi în
singulara sa personalitate. Acesta este Eugen
Drăguţescu” – „Il Messagero”, Roma, 2 iunie 1942. În
1943 a avut succes cu expoziţia sa personală la Sala
Ateneu din  Bucureşti. Despre arta sa au scris Tudor
Arghezi, Ştefan Baciu, Lucia Dem. Bălăcescu, Petru
Comarnescu ş.a. După ce în 1944 este trimis ca reporter
de război la Oppeln, Germania, după 23 august 1944,
între alţi români (amintim pe Ionel Perlea), a fost închis
într-un lagăr din Germania. Eliberat, şi în 1945, ajunge
în Italia din nou, rămânând apoi să lucreze (să picteze şi
să predea) în străinătate. A cunoscut consacrarea, fiind
apreciat la cel mai înalt nivel. În Italia, în Assisi, o stradă
îi poartă numele, a primit numeroase premii şi distincţii

Printre cei cărora le-a făcut portrete (pe mulţi
cunoscându-i îndeaproape) se numără: Constantin
Brâncuşi, Louis Aragon, Dino Buzzati, Sergiu
Celibidache, Giorgio de Chirico, Eugen Ionescu,
Federico Fellini, Eugenio Montale, Tristan Tzara… şi
lista este impresionată şi în e priveşte numele, dar şi
numărul. După o activitate apreciată la superlativ, a
murit în 1993. Interesante şi umane sunt scrisorile sale
cu diverse personalităţi. 

Structura cărţii: Argument, Eugen Drăguţescu, un
maestru al desenului, Eugen Drăguţescu, în scrisori,
Concluzii, Bibliografie, Anexe – 1. Ilustraţii de carte,
Anexa 2. Portretistica (Figuri ale unor personalităţi
contemporane, Portrete de copii), 3. Lucrări prezentate
în expoziţii personale şi colective, 4. Publicaţii cu
referinţe critice, 5. Cronologia şi aria tematică a
lucrărilor, 6. Sumarul expoziţiilor, Facsimile.

Am participat şi la vernisajul expoziţiei organizată
la Galeriile de Artă ale Municipiului Iaşi, pe 23
noiembrie 2018, am citit şi această carte, am văzut şi
desenele sale care au fost expuse în oraşul nostru, am
citit şi despre viaţa sa, dar şi din corespondenţa pe care
a purtat-o cu rude, prieteni, personalităţi de renume
mondial ş.a., şi am dorit  să semnalez, fie şi sumar, în
tonul rubricii noastre, această carte şi în semn de omagiu
pentru artist, dar şi pentru că Eugen Drăguţescu merită
şi trebuie să fie cunoscut cu adevărat şi la el acasă, în
Iaşi, în România.

185185CONVORBIRI  LITERARE



Ion Luca Caragiale, Cöytiliğan Mektup/ O
scrisoare pierdută, ediţie în limba tătară, versiunea
tătară: Guner Akmolla, cuvânt înainte: M. Chelaru,
Editura StudIS, Iaşi, 2019, 102 p

Ca un omagiu adus lui
Caragiale, în cadrul unui proiect mai
larg de traducere a operelor unor
autori clasici şi contemporani turci
şi tătari în română (până acum au
fost publicate în România, dar şi
Turcia, o serie de antologii, o
versiune în limba română a
monumentalei Istorii a literaturii
tătare crimeene, de Riza Fazâl şi
Safter Nogaiev, a unor cărţi de autor
ale unor nume cunoscute din literaturile tătară/ turcă
veche şi contemporană, volume cu recenzii, interviuri,
volume ale românilor de etnii turcă sau/ şi tătară ş.a.), şi
români în limbile turcă şi tătară (au apărut deja mai
multe antologii, volume/ pagini în reviste cuprinzând
creaţii ale lui Eminescu, Creangă ş.a.) la început de an a
apărut o versiune în tătară, semnată de Guner Akmolla,
la O scrisoare pierdută, a lui Ion Luca Caragiale. Pe
toate acestea le-am prezentat cititorilor revistelor
„Convorbiri literare”, „Poezia” şi „Hyperion”.

Doar semnalăm această apariţie, şi rămâne ca într-un
viitor apropiat să vorbim pe larg despre ce înseamnă
aceste traduceri, dificultăţile şi maniera în care pot sau
nu şi până unde să fie surmontate şi discuţiile pe care le-
am avut în Turcia, Crimeea sau alte locuri unde se
vorbesc limbi turcice despre toate acestea. Şi, nu în
ultimul rând, de notat efortul celor care ne-au sprijinit pe
Guner Akmolla şi pe subsemnatul, dintre care amintim
acum pe Riza Fazîl (decedat nu mult după „re-
anexarea” Crimeii) şi Halil Ibrahim Ozdemir.

Luminiţa Potîrniche, Războiul de marţi, Editura
Vinea, Bucureşti, 2018, 100 p.

La finele lui 2017 notam în
aceeaşi rubrică, privitor la o carte a
Luminiţei Potîrniche, apărută în
acelaşi an, anume Despre zboruri
căzând, că autoarea scrie ca şi cum
ar încerca, şi prin poezie, să-şi facă
un loc al său în sine (să se
obişnuiască cu el şi să-l accepte),
apoi în lume, pe urmă să şi-l
definească şi să-l înţeleagă. Şi în
acest volum lumea – interioară şi
exterioară – e aidoma unui alambic aparte, în care merg
laolaltă vorbe şi trăiri, paşi prin viaţă şi versuri, amintiri
(din nou, ca în volumul anterior, sunt şi „amintirile din

lumea umbrelor”) şi gânduri – unele şi despre ce va fi –,
visuri/ flash-uri din oglinda dinlăuntru ş.a. În ambele
volume amintite caută un echilibru între densitatea
tropilor şi imaginea/ ideea pe care o doreşte. Dar sunt şi
deosebiri faţă Despre zboruri căzând, în care părea că
universul pe care şi-l construia autoarea este mai
aproape de cel teluric, de cel real sau de cel încropit de
ea în cadrul celui real. Aici poate că putem alege un vers
din duhurile pustiului („visam şi nu puteam vedea coada
visului) ca un fel de moto pentru întregul volum, însă
alături de poemul de deschidere al cărţii: „şterg oglinda,/
dau de tata care se bărbiereşte/ ca şi când amintirilor/ le-
ar mai creşte barba”. Altfel spus, plecând de la tata, de
la părinţi şi lumea „adevărată”, aşa cum era ea altădată
– de pildă,  de la pipele de lut ale tatei (pentru că şi acum
„stă sub pământ/ şi fumează pipă”), de la mama, de la
care autoarea suge şi acum „renaşterea viitoare”,
unchiul – fratele mamei sale ş.a., ajungem la frame-uri
cu „lumina câinească sub formă de os”, labirinturi în aer
liber ori... Şi, între acestea, tot felul de „inserţii”, de
tipul: dacă tot lumea, din nou re-naşte… altfel („lumea
se naşte şi moare dedesubt”, acolo unde câinii latră la o
felie de sâmbătă”, sau auzi, pe când „nu ţi se născuse
încă moartea”, balada scosului din minţi), afli cum
„maica îi spală pruncului toate tainele/ puse pe o
margine de copaie”. Ori, poate, păşeşti alături de acel
acut şi apăsător sentiment de a fi cumva pe lângă (dacă
nu chiar oarecum afară din) lume, până atingi
sentimentul „ratării” propriei naşteri („nici nu-mi
nimerisem naşterea”) şi, astfel, citeşti despre un cântec
de leagăn în care moartea ia în braţe. Sau despre
halucinaţia absenţei, de altfel, un sentiment care pare că
se regăseşte cumva straniu, chiar dacă nu explicit spus,
mai peste tot (cum citeam şi în volumul anterior - „câtă
absenţă încape/ în fiecare fiinţă/ fără să dispară”). Poate
ca o închidere a cercului, după ce am vorbit despre
poemul de deschidere, volumul se încheie cu uitarea, un
dar nepreţuit.

Luminiţa Potârniche este între autorii la ai cărei paşi
pentru conturarea drumului său întru poezie am fost
întrucâtva „martor”, despre care cred că vom mai auzi şi
legat de alte cărţi, pentru că pare decisă să îşi afle locul
în lumea poeziei. În final, subliniind şi realizarea grafică
îngrijită, aşa cum, de altfel, se întâmplă lucrurile la
Editura Vinea, încheiem cu un poem, antianotimp: „nici
un gând/ ochiul care topeşte zăpada,/ limba pământului
îngheţată/ rece muţenia./ timpul suspendă/ într-un vid./
fluierând şăgalnic/ trece viaţa/ cu un cartuş la butonieră./
aerul explodează râzând/ lumini ucigaşe./ e ger în cer,/
nu înţeleg urmarea/ mă urcă iarnă/ nicăieri.”

Marius CHELARU
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O intrigă alertă, spectaculoasă, din seria „viaţa
bate filmul”, cu personaje puternice, care se re ţin şi
cu explorarea unor tipologii şi fapte din istoria
noastră re centă construieşte Viorica Şerban în
romanul Moartea vine la al treilea gong (Editura
Studis, 2019). Povestea începe în foaierul unui teatru
din Bucureşti, cu un public aştepînd ne răbdător
gongul de deschidere a spectacolului Poveste fără
final fericit, cu marele actor Daniel Vianu în
distribuţie; o cronică apă rută în revista „Culise”
stîrneşte încă mai mult curiozitatea şi amplifică
emoţia întrucît spectacolul începe, iată, şocant, cu o
crimă – „Într-o montare în manieră cinematografică,
spectatorul va asista la derularea «în reluare» a vieţii
unor personaje puternice şi complexe, ce vor sfîrşi pe
linia de ochire a unui revolver uci gaş”, scrie
cronicarul teatral –, care trebuie să fie, desigur, „ca la
teatru”, în sugestie, cu gloanţe oarbe pornind din
pistolul pro tagonistei, dar care devine o crimă „ca în
viaţă”, adevărată: cine va descarcă, în acelaşi
moment al scenei, un alt revolver, de la balconul
primului etaj al teatrului, actorul cade secerat, iar în
lumina reflectoarelor, în faţa cortinei, apare cineva
din teatru care avertizează publicul că s-a comis o
crimă adevărată: „Acum e adevăr. Actorul nostru a
fost împuşcat de-adevăratelea. Omul acesta a fost
asasinat de cineva dintre spectatori. Vă rog să nu
creaţi panică. Rămîneţi la locurile dumneavoastră
fiindcă în curînd vor sosi organele de anchetă, pe
care noi le-am chemat. Toate uşile de ieşire au fost
deja blocate. Nimeni nu mai poate ieşi. Urmează
ancheta”.

Plecînd de la deznodămînt, Viorica Şerban dă
repede filmul înapoi, întorcîndu-se în anii celui de-al
doilea război mondial; doi camarazi, Daniel şi
Toader, se întorc de pe front, străbat, pe jos, teritorii
întinse din Ucraina, lîngă Edineţ, în pădurea Borolea
din Bucovina de Nord, în preajma Cernăuţilor,
descoperă o comoară – într-un buncăr german găsesc
mulţime de dolari –, cei doi pun prada în nişte saci
de campanie pe care îi îngroapă, urmînd să revină
pentru a-i împărţi „frăţeşte”. Daniel şi Toader

poposesc la casa bădiei Ilie, unde o cunosc pe
„codana” Stela care se îndrăgosteşte de Daniel, apoi,
cei doi se despart, Daniel pleacă la Bucureşti şi, pe
scena teatrului, are o ascensiune fulminantă, devine
vedetă de teatru şi film, în vreme ce Toader se
întoarce în Botoşana, satul „dintre munţi”, undeva,
în Bucovina noastră.

Viorica Şerban alternează rapid, cinematografic,
cele două planuri narative ale romanului, iar resortul
care le desparte şi, deopotrivă, le uneşte este
momentul în ca re „realitatea simplă a unei întîlniri
întîmplătoare” se transfor mă în destin; astfel,
întîmplarea a făcut ca Stela să-l cunoască pe Daniel,
soldatul întors de pe front, pe care îl va căuta, apoi,
la Bucureşti, cu care se căsătoreşte şi are o existenţă
în lumină, succes şi prosperitate şi tot întîmplarea le
aduce în cale, lui Toader şi Daniel, acea comoară din
pădurea Borolea: faptul e uitat de Daniel, prins în
vertijul succesului, dar Toader rămîne robit de
flacăra care joacă pe sacii cu bani îngropaţi la Edineţ,
îi tulbură definitiv mintea, îl obsedează pînă la uitare
de sine, are convingerea că Daniel a furat, între timp,
comoara şi se răzbu nă împuşcîndu-l, după ce se va fi
strecurat printre spectatorii teatrului: Daniel Vianu
îşi joacă propria viaţă în fiecare seară de spectacol
(„Sala era plină cu spectatori. Nu mai era niciun loc
liber. Piesa de teatru se juca cu casa închisă. Daniel
se privea în oglinda mare ce-i încadra imaginea din
cap pînă-n picioare. Se întoarce să se vadă din profil,
îi stătea bine cu barbă şi pantalo nii de vînătoare. Juca
piesa de aproape un an, nu mai avea emoţii şi totuşi
cînd intra pe scenă îşi auzea inima bătînd fără
astîmpăr. În primele momente, apoi, gata, totul intra
în normal şi el îşi făcea rolul cu naturaleţe de parcă
îşi juca propria viaţă”), în vreme ce Toader se surpă
în întunericul patimii, prins fără scăpare în
înscenarea pe care o iveşte mintea sa bolnavă de
invidie şi, ar spu ne psihiatrul, de mania persecuţiei:
Daniel face teatru, Toader rămîne prizonier pe viaţă
al dramei din tranşeele războiului, din timpul unui
bombardament al ruşilor, cînd îşi pierde fratele
(„Urle tele de durere se ridicau la cerul ce stătea
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liniştit deasupra lor. Îşi aminteşte că era lîngă Toader.
Îl priveşte... strigătele lui îl îngrozesc. Doamne, îl
striga pe Gheorghe, fratele lui. Se uită nedu merit la
el. Avea faţa neagră de pămînt, cu dungi şiroite de
lacrimi, privirea pierdută, înnebunită... De jur
împrejur se zăreau bucăţi de carne smulse din trupul
camarazilor. Nu se poate, nu se poate... tresare,
Gheorghe este peste tot... Gheorghe... a fost
spulberat în zeci de bucăţi. Îl aude pe Toader gemînd.
Icnea înăbuşit. Îşi scoa te cureaua şi îşi leagă piciorul
cît mai strîns, apoi îl trage pe Toader să se ridice, să
se grupeze cu ceilalţi. Acesta nu se mişca; stătea
înţepenit în acel loc cu privirea tulbure către cerul ce
începuse a se limpezi mai mult”) şi într-o scenă de
avertizare la care e martor într-o pădure
bucovineană: „Un foşnet de frunze îl făcu să fie
atent, un şarpe lung se zbătea înghiţind un şobolan.
Scena l-a îngrozit. A rămas locului privind atent cum
şarpele îşi deschidea gura tot mai mult îndesînd în ea
şobolanul înspăimîntat. Gata, s-a terminat cu tine,
spune Toader în gînd. Cînd te înghit ăştia puternici,
nu mai ai scăpare... S-a grăbit să se depărteze de
şarpe, l-a cam luat cu frică. Ăsta-i Daniel, e ca un
şarpe, a înghiţit tot ce era al meu şi eu mă zbat pentru
a supravieţui... Dar nu mă las, eu nu sunt şobolanul...
va vedea el că nu-i de glu mit cu mine. A iuţit pasul
să iasă din pădure. Inima îi bătea în piept cu putere.
Vederea şarpelui l-a cam luat cu teamă. Ei se cred
puternici, înghit tot, pe toţi. Nu, nu, pe mine nu mă
va în ghiţi, nu... nu... va vedea el, va vedea... „.
Drama pierderii, pe front, a lui Gheorghe îi schimbă
radical reperele şi percepţia rea lităţii, pentru ca
vederea şarpelui care înghite un şobolan să figureze
lui Toader raportul de adversitate cu fostul camarad,
iar, la aflarea veştii că dolarii din pădurea de la
Borolea erau falşi, se pune capăt unei existenţe
chinuite.

Viorica Şerban excelează nu doar în arta
povestirii, în desfăşurarea impecabilă a intrigii; citit
numai în această cheie, însă, Moartea vine la al
treilea gong ar rămîne un roman de serie, din vasta
literatură „de consum”, care ocu pă, autoritar,
rafturile librăriilor. Cartea Vioricăi Şerban intere -
sează, însă, mai ales, prin analiza psihologică, în
sondarea, prin monologul interior, a psihologiei
problematice a lui Toader, în su gestia celor două
generaţii ale războiului – badea Ilie, în tranşee le
primului război mondial, Daniel şi Toader pe frontul
de Est, în anii ‘40 ai secolului trecut – şi în

certitudinile unor mentalităţi dramatic fracturate: pe
drumul de întoarcere în ţară, cei doi sînt opriţi de
românii rămaşi captivi în Bucovina ocupată de
sovietici, năruiţi în ură după ce au fost părăsiţi de ai
lor: „Un tropot de cai se auzi din spatele lor. S-au
oprit şi s-au întors către acei călăreţi. Nu mică le-a
fost mirarea să vadă pe cai soldaţi în uni forme
ruseşti. I-au înconjurat. Ei, uimiţi, s-au uitat jur-
împrejur şi nu le venea a crede că sunt opriţi şi
îmboldiţi cu arma. Ce fa ceţi!? le strigă Daniel.
Mergem acasă... suntem răniţi... Dar călă reţii le-au
legat mâinile şi i-au pus să meargă după ei. Era greu
să se ţină după galopul cailor. Cînd cel din capul
coloanei a vă zut că rămăseseră în urmă de tot, a
strigat la ei să urce pe cai. Nu-şi mai aminteşte cum,
dar s-a trezit aruncat într-o şură, pe paiele umede,
unde-şi făcuse nevoile o vacă. L-a auzit pe Daniel
cum le explica îndîrjit că sunt soldaţi răniţi, veniţi de
pe front şi că merg acasă. Acasă unde? A, eşti român.
Şi eu sunt român, spune cel care părea a fi şef. Dar
vezi, acum sunt ucrainean, iar tu eşti pe teritoriul
statului meu, nafura mamii voastre de potlogari, ne-
aţi dat ca pe nişte vite... Ia stai tu aici cu ai mei, să
munceşti pînă crăpi pe pămîntul acesta, da, mă,
acesta pe care l-aţi dat”; românii de dincolo trăiesc în
sentimentul de a fi fost vînduţi de românii de
dincoace de graniţa trasată, pe hartă, de degetul bont
al lui Stalin.

Viorica Şerban are şi un acut simţ al observaţiei
sociale, al profilării tipologiilor unei socie tăţi
tulburate, cu rosturile răsturnate de venirea
bolşevicilor. Toader, apoi, locotenentul care
investighează crima de la teatru fac parte dintre
„învinşi”, îi urăsc pe învingători şi contestă
vehement competiţia socială; ura lor se îndreaptă, în
mod special, împotriva elitei, formată din oameni cu
calităţi excepţionale, fă cuţi să învingă, precum
Daniel şi Stela Vianu. Epoca de după război, aceea a
comuniştilor, îşi găseşte principala energie în ura
unor oameni incapabili – Toader şi locotenentul –
faţă de semenii lor „premiaţi” de societate, Daniel şi
Stela: diferenţa de trai (re)naşte monştri de felul lui
Toader care urăşte pe toată lumea, în boală psihică şi
coşmar.

Viorica Şerban scrie în Moartea vi ne la al treilea
gong un roman remarcabil care iese din sacoşa prea
largă a literaturii de consum pentru a explora
condiţia umană a unei istorii ce pare că nu s-a
încheiat.
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Ion Popescu-Brediceni, Grădina de(-)mentă,
Colecția bibliofil, editura Tipo Moldova, Iași, 2017,
148 p.

Teoretician, prozator, ziarist,
profesor universitar, dar în primul
rând poet și nu unul de toate zilele, ci
un poet adevărat, de stirpe rară cum
se găsesc din ce în ce mai puțini în
aceste vremuri atât de alambicare,
Ion Popescu-Brediceni a publicat
cărți reprezentative în fiecare dintre
domeniile amintite, cărți care s-au

bucurat de un real succes și de comentarii favorabile.,
remarcându-se spiritul novator dar și cel narativ în
creația sa. În domeniul teoriei literare, bazându-se pe
studii serioase, atent selectate, el a devenit unul dintre
primii și important susținător ai trans- modernismului
în literatura română, argumentând, cu exemple
semnificative  dar și reprezentative din creația unor
autori remarcabili. Cartea de poeme Grădina de(-
)mentă, publicată la editura ieșeană TipoMoldova,
coordonată de poetul Aurel Ștefanachi, se deschide cu
poemul intitulat chiar Zeul trans-modern, poem
emoționant, în care spune: Zăpada de afară e-o
pulbere/fină din coaja mestecenilor/ descoperiți de
copilul ce-am/ fost pe-o vale tăcută./ Vorbindu-mi de-
acum se pierde spre murmurul fânului în amintire/ spre
înălțarea privighetorii în aerul/ reînnoit cu fiecare
sunet văzut/ între maci. Spiritul adâncurilor/ personant
spre pupilele cu/ enunțuri moi, catifelate./ În spațiul
din jurul seminței – cuvânt,/ ofrande veșnic să dăruie
caldei/ priviri forma regăsită a pâinii/ ca, însuflețită,
să pulseze în inima/ ei inima bărbatului ce-a plămădit
-/ o cu mâinile sale vânjoase/ de zeu transmodern. Se
poate vedea cumspiritul adâncurilor, acel spirit cu
conotații labișiene îl săgetează și pe Ion Popescu-
Brediceni cu fiecare sunet căzut între maci. Sub bolți
de cristal, în cetatea-de-Aur,/lumina îmi lunecă
șerpește pe glezne,/ o viperă-i violentă, un crotal e
șofranic./ Am primit sărutul morții în visul/ mamei
mele, adormită, când ursitele ieșiseră din oglinzi și din
icoane… Cartea lui Ion Popescu-Brediceni este o carte
teoretizantă dar și extrem de emoțională, cu trimiteri la
ancvestralitate, la  acele chipuri de piatră cu care este
populată grădina sa și a noastră. Amplele poeme din
Grădina de(-)mentă sunt gândite epopeic, drept niște
poeme aproape homerice, în care eroii sunt apocaliptici
cu vocea ca un arbore dansând/ iar, în ea, lumina – ca-
n mormânt, adevărate cânturi dar și cântări cu ample
ramificații în poezia lui Ion Gheorghe, poet cu care își

leagă rădăcinile știind că: Ochii mei tresar/ în calești de
lar/ Ochii să desfidă/ moartea din clepsidră. Poet cu
echivalențe lirice în imensitatea zborului brâncușian
care scrie: În Biblioteca de mahon și cedru am un sicriu
plin cu manuscrise, așa cum genialul său înaintaș și cu
care nu se știe dacă nu are legături de rudenie, fiind din
vecinătatea locului de naștere a lui Brâncuși, avea în
atelierul său din Paris o imensitate de păsări cu al căror
cântec de piatră popula Universul sau asculta râul,
ramul de pe plai gorjean. Creator de cuvinte noi, de
expresii noi, revitalizându-le cu mult har și pe cele
vechi, aduse din apuse rostiri, Ion Popescu-Brediceni
este unul dintre puținii poeți cu un program estetic
foarte temeinic dar care este gată să-și așeze capul pe
muntele unei lacrimi sau pe un bob de rouă spre a-și
jeli trăirile lirice. Grădina de(-)mentă este compusă din
14 Cântări lămuritoare: În Cetatea-de-Aur, Sub bolți de
cristal, Grădina de(-)mentă, Arca metanoia… cânturi
care dau dimensiune crezului său poetic. Citindu-i
poezia simți cum din pietrele tombale,/ stau să
țâșnească legi,/ iar pentru noi, scribii pribegi/ numai
străvechi, arhetipale,/ modele!...? Azi mă leg/ cu
jurământ să-i fiu centaur/ întraripat, condei de aur…
Nu lipsește nici melosul popular de care se simte atâta
de apropiat și de legat după cum se poate observa din
Carmen Perpetuum ( în nouă transversalii): În grădina
lui Ion/ toate păsările dorm/numai una n-are somn//
Numai una-i veșnic trează./Ea veghează, ea
veghează?chipul Casei să nu-l fure/ duhurile din
pădure. Grădina de(-)mentă este o carte POEM, carte
care trebuie citită pe îndelete. 

Elisabeta Vartic-Cristea, Viscol în iarbă, editura
Papirus Media, Roman, 2018, 224 p. Prefață  de
Lucian Strochi.

Deși, cu un debut, în poezie,
remarcat și lăudat de mai mulți criti-
ci literari, încă din vremea studenției,
la Universitatea  ieșeană „Al.I.
Cuza”, Elisabeta Vartic, devenită mai
târziu Cristea a avut o traiectorie,
oarecum sinuoasă. O lungă perioadă
s-a dedicate în totalitate profesiei de
psiholog lăsând poezia și mai ales
publicarea ei, într-un plan second, fără a spune că nu a
mai scris în această perioadă. Mărturie stau manu-
scriseme devenite ulterior cărți. Apoi, cu un fel de
revanșă, public mai multe volume de poezie contin-
uând marile teme pe care le-a abordat încă de la debut,
cum ar fi: iubirea, cuvântul, cultul familiei, timpul,
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mitul, parabola, legenda, femeia, umbra, pasărea sau
oglinda, ca symbol al trecerii din lumea reală în lumea
ireală, ca un cântec mut. Apropiindu-se, cu discreție de
melosul popular în care iubirea începe prin a fi un mis-
ter, Elisabeta Vartic / Cristea își dă întreaga măsură a
talentului său printr-o doină de jale, în cântec popular
(Cântecul lunii): De la mine pân/ la tine/ numai pustiu
și ruine…/ ( Au, au, au, inimă, au)//./..Vino lună-n miez
de vară/ pe raza ta gălbioară/ și mă poartă până-n sară/
cu dorul meu te-mpovară., poem în care poeta vede
această împovărare din dragoste, ca pe un dulce și plă-
cut bluestem a zburătorului, preschimbat de această
dată în rază gălbioară. Multe dintre poemele din
această carte de versuri, Viscol în iarbă, se intitulează
cântec, fie pentru Frunze, pentru fecioara
blestemată,cântec bland, cântecul Eurydicei sau cântec
pentru veghea salcâmilor, ca un fel de ritual în care se
vorbește poetic despre Miracolul trecerii și poate și al
pe-trecerii din lumea reală în lumea virtual prin inter-
mediul oglinzii, un simbol arât de des folosit de poetă.
Vârsta inocenței este piatra de temelie în poezia
Elisabetei Vartic-Cristea, vârstă în care la umbra duhu-
lui în floare își construiește,/ clipă de clipă, joc de iele
pe irugă, ca un zbor/ umil de flutur, / calmă zbatere de-
o clipă/ ochiul vreau de ochi să-l scutur/ zborul tragic,
de aripă. Cu Elisabeta Vartic-Cristea și poezia sa se
resuscitează – spune Lucian Strochi, un critic extreme
de atent și de sensibil la femomenul poetic, atent la
aceste adieri ale brizei,, o lume vecinică cu veșnicia, se
redescoperă valori morale considerate ierdute, sau
inactuale, se intră în intimitatea cuvântului și redescop-
eră idea de dragoste în toate stările ai alotropice, iar
timpul își regăsește demnitatea, dacă nu pierdută,
vremelnic apusă. În majoritatea poemelor sale se simte
un adevărat joc de-a v-ați ascunselea cu zburătorul sub
sabia cuvântului, cuvânt șoptit de-nstrăinata mea gură.
O carte despre prima dragoste, despre primele emoții,
trăită și re-trăită la cote înalte este această viscolire pe
care Elisabeta Vartic-Cristea o prezintă cititorului tot
mai bulversat de trăirile fără de trăire, de refuz să-și
accepte emoțiile adolescentine sub care, în fond trăim
spre a fi cu adevărat împliniți. pentru aceste stări, pri-
mare, pledează poezia Elisabetei Vartic-Cristea și nu
cred că este puțin lucru. Un cuvânt de bine trebuie spus
despre Editura Papirus Media, din Roman, pentru per-
severența de a edita cărți remarcabile din dreapta și din
stânga Prutului, constituind astfel un adevărat pod de
cărți valoroase, demne de a fi citite și prețuite.

Diana Trandafir, Orașul suspendat, editura Libra,
București, 2015, 104 p.

Diana Trandafir își construiește
poemele într-o notă de ceremonial,
ușor auster, și cu rezonanțe în poezia
bacoviană sau și mai sigur, în poezia
pre-bacoviană: a plouat toată
noaptea/ sunt păsări de tablă dea-
supra gunoaielor/…/ bătrânele nu se
mai grăbesc să deschidă/ ca nu
cumva să intre zgribulită vreo mier-

lă – spune ea rituos, chiar în poemul Păsări de tablă,
poem prin care încearcă să-și structureze întreaga sa
carte, făcând astfel un ceremonial reverențios. Trăirile,
fizice dar și cele metafizice, se derulează cu o anumită
calmitate în orașul în care locuiește, în care mă întorc
seara/ obosită și înfrigurată, constatând că nu este
nimic de schimbat, pentru că: singurătatea/ pândește
cu ochi de gușter/ pe sub gardul electrificat al uzinei..
dar vede cum liliacul alb a mai țesut o rochie de
mireasă pentru că orașul este o adevărată insulă a tre-
cerii care nu a fost inventată dar presimpte că: mai e
vreme/ până la mult așteptată ziua a șaptea. În toate
poemele sale se simte acea stare de căutare dar și de
disperare, știind că pe undeva trebuie să fie acela/ care
poate șterge urmele de sânge/ din palme. Această
eternă căutare, mai ales a sinelui în liniștea șarpelui
pocăit în deșert o duce la o anume disperare simțind că
deși așteaptă de foarte mult timp a fost săgetată de ochi
risipiți prin casete/ și pare nedrept de desprinsă de
focul îmbrățișării… Pisica oarbă, monotonia orașului,
agonia corăbiilor (poate că oamenii din universal ei
poetic sunt niște corăbii în agonie), străzile pline ochi
cu morminte, o inimă goală despachetând amintiri,
sunt tot atâtea repere pentru viețuirea poetei în insula
tăcerii, o insulă plină de liane și vrăbii cu iz lacustru,
unde locuiește în casa de nisip de pe mal.
Perisabilitatea a tot, a toate și a tuturor este un bun
motiv liric pe care Diana Trandafir țtier să-l descoaser,
petală cu petală, pentru că așa cum se știe: poetul nu
are vreo vină/ în afara versului său. Diana Trandafir
este o voce lirică destul de singulară prin acest Oraș
suspendat, în caeastă lume în care: doar trupul/ se lasă
scris/ cu vârful de lance.  Voi cita un poem care pare a
rezuma întreaga atmosferă a acestei cărți, dar și univer-
sul liric în care se derulează viața ei de poetă. De cum
încetează ploile/ se arată din nou fața lucrurilor/
umbra e aruncată la câini/ e bucurie/ e bine / și murim
mai puțin/ mâncând din terciul fierbinte/ palma zeului
foc a închis încă-o rană cu un gest a preset a presătrat
cerul cu păsări/ pământul cu ierburi/ apa cu pești/
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clipesc moale iar bursucul mă urmează/ mestecând din
frunziș. Poezie de atmosferă apăsătoare ca o povară de
gânduri, ca o inadaptabilitate la o lume care intră într-
o continuă disperare, cu trimiteri la o lume vetustă
scrie Diana Trandafir, și nu o face rău deloc pentru că
în umbra poeziei sale se oglindește fiecare pasăre care
urcă în văzduh și care, pentru o respirare poposeșteîn
orașul suspendat în care doar bursucul mai mestecă,
taciturn, din frunziș.

Nicolae Busuioc, Aperto libro, Vol. II, Editura
Vasiliana 98, Iași, 2018, 268 p. Cu o prefaţă semnată
de Diana Bobică.

Ca om al cetăţii, şi nu a unei
cetăţi oarecare, ci a unei Cetăţi a
Culturii, aşa cum este oraşul Iaşi,
Nicolae Busuioc s-a impus prin
cărţile sale, devenite repere
intelectuale, încercând să zidească
templul de cărți din cărțile autorilor,
în primul rând ieșeni dar nu numai.
Lumea lui Nicola Busuioc fiind o
lume a cărții, este armonioasă și coerentă, guvernată de
frumos, chiar dacă autorul știe că în realitate  lucrurile
nu stau deloc așa și liniștea cărților este adeseori
tulburată de multiple neliniști și mai ales grave
idiosincrazii. Trudind la pledoaria pentru cultură,
pentru armonie, pentru educație prin cultură, Nicola
Busuioc nu face altceva decât să evidențieze sufletul
cărților și să de dea viață punând în valoare ideile și
sufletul acestor cărți, dovedind că aceste obiecte sunt
vii și cu o viață mult mai lungă decât autorii lor. Cartea
Aperto libro, Vol. II. Cuprinde capitolele: Cronici
literare, Eseuri deschise și Prezențe în volume ( studii
introductive, prefețe, postfețe, comentarii critice
interviuri etc.), capitole anume despre cărți și autori,
prin care autorul într-un anume mod reușește să facă o
adevărată radiografie a aparițiilor editoriale din ultima
perioadă. Fost Păstor al Bibliotecii județene Gh.
Asachi din Iași, Nicolae Busuioc evită cu delicatețe
orice atitudine ostilă dintre scriitori și își orânduiește
comentariile critice inserate aici și își orânduiește
comentariile critice în ordine alfabetică, fără a face
vreun fel de scară valorică, și își începe periplul cu:
Ștefan Amariței și terminând cu Gheorghe T. Zaharia,
astfel împăcând pe toată lumea. Urmărind lista de
autori ale căror cărți sunt comentate aici de Nicolae
Busuioc mi-am dat seama că mulți dintre ei sunt
apărați, în acest proces, doar de valoarea cărților lor.
Nume precum: Gh. Blănaru, Grigore Bostan, Boris
Crăciun, Ilie Dan, Al. Husar, Emil Iordache , Gavril

Istrate,Valer Mitru ( ce bine că mai este amintit, din
când în când și acest împătimit mare gazetar ieșean),
Vasile Popovici, Alexe Rău și alții, l-au delegat pe
Nicolae Busuioc drept avocat pentru apărarea veșniciei
lor. Alții, cum ar fi: George Bădărău, Florentin
Dumitrache, Vasile Filip, Vasile și Elena Fluturel,
Constantin Mănuță, D. Simion, Diana Vrabie și
Emilian Marcu, pot sări în ajutorul lui Nicolae Busuioc
pentru a apăra ceea ce este de apărat. Fără a
minimaliza valoarea și importanța primului capitol al
acestei cărți vom remarca acela numit Eseuri deschise
prin care autorul vorbește despre cititorul ideal, fie
despre Ultimul zâmbet al Beatricei sau mai ales despre
Un cititor în pădurea din oglindă, întrebându-se dacă
în această lume marcată de pragmatism, în care
mercantilismul a devenit emblema omului de așa - zis
succes ( La adăpostul culturii, de Diana Bobică, mai
suntem și romantici? La această întrebare autorul are
un succint comentariu: Am terminat ultimele rânduri,
plecând spre casă cu senzația că țin în brațe un fascicul
de lumină colorată, însoțit de un cântec duios, romantic
și prelung. Am constatat lecturând această carte că
oricât de preocupați am fi de multe altele, pentru că
suntem oameni și ne bandajăm inimile cu doruri, cu
bucurii și tristeți pentru că suntem
iremediabili…romantici. Aperto libro de Nicolae
busuioc poate fi considerată o foarte bună și utilă lecție
de cultură, o lecție din care se pot învăța multe lucruri
despre cultura ieșeană. Ca în biblicele grădini te afli în
preajma acestei cărți. Și, vorba autorului, nu-i exclus ca
într-un timp dincolo de timp sau poate într-o seară
calmă, care nu mai prinde fantomele nopții, marele
condor să se întoarcă din văzduhul infinit pentru a
căuta, cu agerimea ascuțită a privirilor lui,
iscoditoare, grațioasele ale miresmelor  de pe coline,
cu grădinile lui nesuspendate și fără personaje sosite
din închipuirile și esențele mitologiei lumii.

Aurelian Silvestru, Cavalerul cu aripi de petale,
editura Princeps Multimedia, Iași, 2018. Traducere în
limba engleză de Ioan Lucian Radu. Cuvânt de Daniel
Corbu.

Livrești, parabolice, morale,
povestirile de față nu numai că
impresionează prin diversitatea
tematică, prin arta dialogului, ci
mai ales prin stilul lapidar și
originala expresivitate care conferă
textelor magnetism, făcându-le atât
de plăcute la lectură spune Daniel
Corbu în cuvântul său care însoțește
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această carte. Când vedem o carte, și mai ales după ce
o deschidem și începem să o lecturăm, ar trebui să ne
întrebăm: La ce bună literatura? Pentru ce atâția
scriitori de geniu, talentați sau măcar pasionați de arta
de a scrie se manifestă publicând? Fie că este vorba de
poezie, de3 teatru, scrieri în prioză, literatura trebuie să
aibă un țel, trebuie să aibă un drum am el, un drum pe
care să poată călători fiecare cititor. În cazul lui
Aurelian Silvestru literatura pe care o scrie are un țel
extrem de precis, și anume acela de a ajunge la sufletul
cititorului, să poată avea un rol moralist, educativ,
pentru toate aceste povestiri scurte din cartea Cavalerul
cu aripi de petale sunt de fapt raze de lumină. Autorul,
prin aceste scurte povestiri poate fi considerat un
adevărat medic de suflete grație harului pedagogic pe
care îl are pentru a vindeca sufletele. Aurelian
Silvestru, prin fiecare povestire de aici exercită un
adevărat ritual de înnobilare spirituală, de clădire a
sentimentelor de morală în sufletul cititorilor. Cartea
lui Aurelian Silvestru se adresează atât cititorilor de
vârstă mică dar și celor maturi. Fiecare dintre noi vom
găsi și mai ales ne vom regăsi în mesajele cu tâlc
inserate aici. Despre secretul nemuririi ne vorbește
autorul, despre Templul bunătății, despre Recompensă,
despre Copiii cerului, despre Făuritorii de școli (Cel ce
deschide o școală închide o temniță îl citează pe Victor
Hugo), despre vasul crăpat dau despre Eșecul lui
Seneca, despre Șansă sau despre succese, răbdare și
despre înțelepciune. Cam despre aceste elemente de
natură umană vorbește Aurelian Silvestru, el însușii un
făuritor de școală la Chișinău. Despre tristețe și despre
bucurie vorbesc povestirile lui pentru că vorbesc
despre oameni adevărați, oameni reali. Ce este de
remarcat în aproape fiecare dintre povestirile din
această carte este faptul că Dumnezeu este umanizat și
este mereu văzut ca om și ca Înțelept. Raportarea se
face adesea la Dumnezeu-Omul și nu la Dumnezeu ca
formă abstractă, iar asta îl determină pe cititor să
reacționeze mereu pozitiv. Iată de ce Focul sacru din
această carte este chiar harul cu care Aurelian Silvestru
știe să-și etaleze gândurile și sfaturile, să poată zidi
templu în fiecare suflet de cititor.

Petronela Angheluță, Închisoarea cu ușile
deschise, editura PIM, Iași, 2018, 288p.

Scrisă dintr-o trăire foarte puternică, această carte a
Petronelei  Angheluță poate fi considerată un jurnal de
supraviețuire în care ea, împreună cu fiica ei sunt în
așteptarea-căutarea celui care a plecat fără nici un
semn. Scrisă sub  excepționalul moto din Dorli Blaga,
cea care spune: Spuneam eu că trebuie să-ți compari

întotdeauna propriile suferințe cu ale
altora. Ajungi întotdeauna la
concluzia că alții au suferit mult mai
mult decât tine. Cu toate acestea
fiecare își trăiește propria dramă prin
viața lui și nu se poate compara cu a
nimănui, chiar dacă cei din preajmă
te înțeleg, suferința ta nu o poate lua
nimeni cu mâna. Pentru a cunoaște

un om cu adevărat trebuie să mănânci cu el un sac de
sare iar în cazul de față, sacul de sare este această carte
Închisoarea cu ușile deschise, un titlu oximoronic, ales
anume pentru a amplifica dramatismul. În această
închisoare se află nu cel închis din anumite motive, ci
mai ales cei rămași dincolo de gratii, răscoliți de
amintiri și frumoase dar și dureroase, de gânduri și mai
ales de speranțe. este sacul de sare pe care autoarea l-a
dus în spate. Mi-am ridicat, singură, propria
închisoare, din care am reușit să ies la lumină, prin
porțile care s-au deschis… Acum m-am pierdut și m-
am regăsit în același timp, eliberându-mă… spune
autoarea și dovedește că publicând acest jurnal
epistolar a reușit să se elibereze de spaime și angoase,
de neîmplinirile pe care le-a cărat în spate în perioada,
18 aprilie 1982 până în 2016. Nu voi intra în multele
amănunte care compun această carte, dintr-o anumită
prudență, de a nu risca să amestec nevoind, unele
lucruri, fapte sau întâmplări o parte dintre personajele
acestui jurnal epistolar se pot regăsi cu ușurință în
paginile  acestei cărți și astfel cele scrise de mine ar
putea să nu cuprindă întreaga realitate. Și de fapt nici
nu mi-am propus să intru în tainițele acestui jurnal. Ce
aș putea eu scrie despre bucuriile sau tristețile
autorului/ autoarei acestui jurnal?  După lectura acestei
cărți Sfântul mister va dispare, se va risipi ca norii
lungi pe șesuri. Meritul cărții constă în faptul că ar
putea începe chiar cu sfârșitul, sau de ce nu cu
mijlocul? Dar jurnalul epistolar începe chiar cu
începutul și faptele și întâmplările se derulează
temeinic și tot despre adevărul trăit de autoare vorbesc.

Emilian MARCU
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A cincisprezecea ediţie a Festivalului
Internaţional Francofilofon Primăvara Poeţilor în
Bucovina s-a derulat între 9 şi 25 martie 2019 la
Suceava, Fălticeni, Siret sub coordonarea scriitoarei
Angela Furtună. Organizatori: Biblioteca Bucovinei
şi Consiliul Judeţean Suceava, în parteneriat cu
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi şi
PEN CLUB ROMÂNIA, sub egida tutelară a Centre
Nationale pour la Poésie.

Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai
Ursachi”, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala
Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi au organizat luni,
25 martie 2019, cea de-a VI-a ediţie a evenimentului
„Sărbătoarea Poeziei”. Manifestarea a debutat cu
recitaluri de poezie susţinute la Liceul Teoretic „Al.I
Cuza”, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” şi Liceul
Economic nr.1 Iaşi. După amiază, în sala „Diotima”
a Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului
Iaşi a avut loc un spectacol de poezie. Evenimentul a
reunit  cunoscuţi scriitori, dintre care îi amintim pe
Radu Andriescu, Cristina Chiprian, Daniel Corbu,
Adi Cristi, Nichita Danilov, Ştefania Hănescu,
Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Cassian Maria
Spiridon, Valeriu Stancu, Horia Zilieru. 

Reprezentanţa Botoşani a Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România a continuat în luna martie
seria Întâlnirilor de  joi, sărbătorind Ziua Mondială a
Poeziei prin recitaluri susţinute de Gellu Dorian,
Vlad Scutelnicu, Nicolae Corlat, Cezar Ciobîcă,
Dumitru Necşanu, Cristina Prisăcaru Şoptelea,
Gabriel Alexa.

Miercuri, 27 martie 2019, la sediul Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, sala „Mihai
Ursachi”, a avut loc o nouă întâlnire a
CENACLULUI USR FILIALA IAŞI. Au citit:
Tiberiu Ionuţ Bălan, student, UAIC - Facultatea de
Litere, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,
Alexandru Petrescu, elev, Colegiul „Emil Racoviţă”
şi Marcel Miron, scriitor, membru al Filialei Iaşi a
USR. Coordonatori: Mircea Platon, redactor şef
„Convorbiri Literare” şi Marius Chelaru, redactor şef

„Poezia”. La acţiune au participat elevi de la Liceul
Teoretic „Al.I. Cuza”, Colegiul „Garabet Ibrăileanu”
ş.a.

Uniunea Scriitorilor din România  – Filiala Iaşi şi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, prin
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, au
organizat, joi, 28 martie 2019, cea de a XVII-a ediţie
a Simpozionului Naţional „IOAN PETRU
CULIANU” – omagiu poetului MIHAI URSACHI
(1941-2004). Fondator şi coordonator al
Simpozionului-concurs: Livia Ciupercă.

Sâmbătă, 23 martie 2019, la Muzeul „Carol I”,
Reprezentanţa Galaţi-Tecuci a Uniunii Scriitorilor
din Romania – Filiala Iaşi a organizat o întâlnire cu
scriitorul Sterian Vicol. Joi, 28 martie 2019, la
Muzeul „Carol I” din Brăila, Secţia de etnografie, a
avut loc  o prelegere cu tema: „Interetnicitate
dobrogeană”. Din program: Tradiţii şi obiceiuri în
luna Martie;  Prezentarea filmului documentar
,,Interculturalitate dobrogeană’’; Dialog intercultural
cu elevii de la Liceul Nicole Iorga.

Reprezentanţa Galaţi-Tecuci a Filialei Iaşi a USR
a organizat miercuri 13 martie 2019, la Galaţi,
acţiunea „Poezia de martie”. Joi, 14 martie 2019, în
sala „Alexandru Mironescu” a Casei de Cultură a
Municipiului Tecuci s-a desfăşurat o nouă şedinţă de
lucru a Cenaclului literar „Calistrat Hogaş”. În cadrul
acestei acţiuni, scriitorul Constantin Oancă şi-a
prezentat cărţile  Eminescu şi Nichita Stănescu şi
volumul de poezie Cântec venit de pe ape (file de
album). Vineri, 29 martie 2019, la Biblioteca Tecuci,
a avut loc o nouă ediţie a „Salonului literar”. Invitat:
Coriolan Păunescu. Moderator: Constantin Oancă.
Duminică, 31 martie 2019, la Casa de Cultură Tecuci
a fost omagiat poetul Nichita Stănescu, cu ocazia
împlinirii a 86 de ani de la naştere. Acţiunea
„Medalion Nichita Stănescu”, coordonată de
scriitorul Constantin Oancă, a fost organizată în
parteneriat cu Reprezentanţa Galaţi-Tecuci a Filialei
Iaşi a USR.
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V A R I A

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘIUNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
EVENIMENTELE LUNII MARTIE 2019EVENIMENTELE LUNII MARTIE 2019

Ana PARTENI



Din viaţa filialei... anii ’50
„La 27 martie, împlinindu-se un an de la

înfiinţarea Uniunii, rugăm a marca evenimentul
printr-o plenară a filialei” (Telegrama 22 443 45
27/38 , trimisă de Societatea Scriitorilor din R.P.R.).
Plenara este programată a fi organizată  duminică, 26
martie 1950. Pentru aceeaşi zi, se are în vedere  şi o
întâlnire a scriitorilor ieşeni cu Eusebiu Camilar. În
raportul de activitate semnat de secretarul Filialei
Ion Istrati, la un an de la înfiinţare, datat 1 aprilie
1950, se precizează că „filiala Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din R.P.R. ocupă un loc de seamă în
efectivul forţelor culturale din oraşul şi judeţul
nostru”. Una dintre realizările importante menţionate
de Ion Istrati: s-a înregistrat o creştere, „o evoluţie în
însuşirea meşteşugului literar de către o bună parte a
membrilor filialei”. Romanul Grâu înfrăţit, autor Ion
Istrati, „poemul de largă inspiraţie”,  Poemul omului
nou, scris de N. Ţaţomir, traducerile Otiliei Cazimir
şi ale lui George Lesnea sunt date ca exemple în acest
sens. Acesta din urmă este şi criticat pentru că „deşi
a promis de aproape un an de zile un volum de
versuri originale, nu a dus la îndeplinire
angajamentul luat”. George Lesnea, în legătură cu
activitatea sa literară, subliniază că este în primul
rând traducător şi în această privinţă productivitatea
lui este cea mai mare din ţară. Crede că „poezia
noastră a fost până nu de mult de un nivel foarte
scăzut, ceea ce l-a determinat să se ocupe mai puţin
de poezii originale; găsind însă poezia actuală
sovietică cu totul superioară, va căuta ca în viitor să
scrie după acest model poezii originale”. Scriitori I.
Destelnico şi Darie Magheru sunt şi ei criticaţi:
„....deşi au fost ajutaţi materialiceşte, deşi au fost
trimişi pentru documentare, deşi au primit la stăruinţa
filialei ajutoare de îmbrăcăminte, deşi se  bucură de o
seamă importantă de înlesniri, ca studenţi nu
dovedesc că au pornit la muncă serioasă”. 

Sunt criticaţi şi membrii filialei care au lipsit de la
şedinţe, fiind avertizaţi: „Toţi acei care timp de 6 luni
nu vor putea justifica lipsa lor de activitate vor fi
excluşi din rândul organizaţiei noastre literare”. Gh.
Agavriloaiei afirmă  că „este desigur o atitudine
nesănătoasă de a veni la şedinţe numai atunci  când
vine cineva de la Bucureşti”.

În ceea ce priveşte operele literare viitoare, se
precizează că „pe şantierul literar se află 4 nuvele ale
tov. Istrati, dintre care una cu tema „Contribuţia

oamenilor muncii la clădirea Casei Scânteii”, alta cu
tema „Lupta pentru apărarea păcii”, alta cu tema
„Rezolvarea problemei naţionale (pe plan local)” şi
alta cu tema „Câştigarea mijlocaşului în lupta pentru
socializarea satului”. În acelaşi timp, Tov. N. Ţaţomir
„lucrează la un poem de largă respiraţie cu tema luată
din lupta oamenilor muncii pentru realizarea Planului
de Stat pe 1950”, I. Ghelu Destelnico la „două poeme
de 1000 de versuri cu conţinut neprecizat”. În
domeniul traducerilor sunt menţionaţi George Lesnea
şi Otilia Cazimir, iar în sectorul criticii şi istoriei
literare,  Gh. Agavriloaie, cu studiul despre
„începuturile realismului socialist în proza
contemporană, Gr. Scorpan şi D. Costea. 

În acelaşi timp, Filiala Iaşi este interesată şi de
situaţia internaţională. Pe 22 august 1950 se trimite o
adresă către Consiliul de Securitate al ONU:

„În numele scriitorilor din filiala Iaşi, protestăm
cu tărie împotriva atacului mişelesc dezlănţuit de
către imperialiştii americani asupra populaţiei din
Coreea. Cerem imediat încetarea barbarelor
bombardamente şi retragerea trupelor invadatoare
de pe pământul Coreei.”
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CALENDAR MAICALENDAR MAI

Hurjui Ion – 01.05.1933 Hurjui Ion – 01.05.1933 

Mardare Valeriu – 01.05.1958Mardare Valeriu – 01.05.1958

Anghelescu Dan – 02.05.1945Anghelescu Dan – 02.05.1945

Teodor (Tudor) Parapiru – 06.05.1949Teodor (Tudor) Parapiru – 06.05.1949

Vicol Sterian – 09.05.1945Vicol Sterian – 09.05.1945

Cîrstea Cristina – 09.05.1970Cîrstea Cristina – 09.05.1970

Simirad Constantin – 13.05.1941Simirad Constantin – 13.05.1941

Purcaru Anca Raluca – 15.05.1984Purcaru Anca Raluca – 15.05.1984

Talpalaru Valentin – 15.05.1953Talpalaru Valentin – 15.05.1953

Roxana Elena Patraş – 15.05.1982Roxana Elena Patraş – 15.05.1982

Pană Dumitru – 15.05.1960Pană Dumitru – 15.05.1960

Brumă Aurel – 20.05.1946Brumă Aurel – 20.05.1946

Zilieru Horia  – 21 .05.1933Zilieru Horia  – 21 .05.1933

Constantinescu Viorica – 24.05.1943Constantinescu Viorica – 24.05.1943

Lazăr Oana – 30.05.1968Lazăr Oana – 30.05.1968

Moroşanu Stelorian – 31.05.1960Moroşanu Stelorian – 31.05.1960

Florea Pavel – 31.05.1937Florea Pavel – 31.05.1937

Tzone Nicolae – 10.05.1958Tzone Nicolae – 10.05.1958
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ZILELE REVISTEI ZILELE REVISTEI 
EDIŢIA A XXIII-A, IAŞI, 9-11 MAIEDIŢIA A XXIII-A, IAŞI, 9-11 MAI

REGULAMENTUL DE ACORDARE A
PREMIILOR ANUALE ALE REVISTEI

CONVORBIRI LITERARE

În perioada 9-11 mai 2019, în cadrul Zilelor
revistei CONVORBIRI LITERARE, juriul, format din
membrii redacţiei acordă premiile anuale ale revistei, după
cum urmează:

- premiul de Debut
- pentru cărţi şi autori de poezie;
- pentru cărţi şi autori de proză;
- pentru cărţi şi autori de teatru;
- pentru cărţi şi autori de critică;
- pentru cărţi şi autori de eseu;
- pentru promovarea literaturii române în alte

spaţii culturale, inclusiv prin traduceri de calitate (unul
pînă la trei premii de ediţie);

- premii de excelenţă;
- premiul Opera omnia.
Un autor nu poate primi decît o singură dată în

viaţă premiul revistei CONVORBIRI LITERARE,
indiferent la ce secţiune a fost premiat; nu poate fi laureat,
în anii următori, şi la alte secţiuni. Excepţie face premiul
Opera omnia, care poate fi acordat unui autor care a mai
fost premiat la una din secţiunile menţionate. 

În funcţie de concluziile la care va ajunge juriul,
pot fi secţiuni la care nu se vor acorda premii, fiind
transferate la alte secţiuni, precum pot fi acordate şi alte
premii speciale.

Acelaşi juriu acordă şi Premiul Naţional „Iacob
Negruzzi” pentru cea mai bună revistă literară şi Premiul
Naţional „Titu Maiorescu” pentru critică literară. 



Cum să începi o compresă fără să te plîngi de
ceva, de cineva? E anormal acum, cînd toată
lumea se plînge de ceva. De unde să mai tragi
puțină spuză pe turtița proprie? A, ba da! Voalat
sau direct mi s-a mai spus că trebuie să fiu mai
aprig cu reziduurile și să procedez arghezian cu
ciocoiul de rigoare. Dacă am risipi spațiul, și așa
redus, cu datul de toți pereții, nu am mai avea timp
pentru cele ce merită cetite și, de altfel, ignorarea
e mai eficientă decît sancțiunea. Așa că, hai la
drum cu Poezia. Primăvăratecul număr ne
propune o abluțiune de poezie și avatar, aflînd
noi, doct, prin cetirea lui Cassian Maria Spiridon
din cele hrisoave, cum că la Enciclopedia de
filozofie și științe umane apărută la All
Educaționala prin 2004, scrie că, în mare, avatãra
este „termen sanscrit (coborîre) ce indică în
hinduism manifestarea unui zeu prin întruparea în
figuri cu aspecte multiple.” Ceea ce, tradus în
poezie, ar însemna că „Prin fiecare nouă poezie,
poetul își leapădă vechile forme spre a se întrupa
în noul poem.” Confirmă în alt context și Maria
Trandafir cu articolul Specie poetică, metaforă,
avatar, Diana Dobrița Bîlea în: „A lumii fericire”
sau dragostea și avatarurile acesteia precum și
Cristina Rusu în Simboluri escatologice în
avataruri – imagini biblice ale omului despre
Dumnezeu. Poezie diversă și pe toate gusturile: de
la Varlaam la… Tucu Moroșanu, Viorica
Petrovici, Carmen Veronica Steiciuc, Mihai
Sultana Vicol, Ovidiu Alexandru Vintilă, Vasile
Zetu ori Gheorghe Vicol, toți de la Suceava. Nu
lipsesc nume redutabile din lirica universală
contemporană convertite în grai valah sau calupul
impresionant de traduceri din poezia română
contemporană. Cît de aplicat este Marius Chelaru
în privința poeziei Orientului veți afla din dialogul
interesant cu Alireza Gazveh, născut în Iran,

atașat cultural la mai multe ambasade și șef al
„Consiliului poetic” al Ministerului Culturii din
Iran, apreciat și tradus în mai multe limbi străine.
De la Poezia la Tibiscus, „O foaie adevărată”
editată de  Societatea Literar artistică „Tibiscus”
Uzdin din Banatul sârbesc. Și care va intra în al
30-lea an de apariție! „Cine a crezut atunci, în
anul 1990 că vom ajunge să dăinuim 30 de ani?
Dar iată că minunile se împlinesc! Și acelea,
tocmai la noi, la Uzdin, la „Tibiscus”. Scrie Vasile
Barbu, redactorul șef. Am primit revista de la
același poet, editor, ziarist la Bistrița, în ceas
aniversar pentru cel care organizează de ani buni
festivalurile literare din zonă, Alexandru
Câțcăuan. Foarte interesantă, mai ales că datele
generoase și iconografia bogată dovedesc o
emulație culturală în zonă cu care nu știu cîte
comunități de români s-ar putea compara ca
număr, varietate și consistență. Pe fondul veștilor
în bernă care vin din altă zonă a Serbiei, de la
românii din Valea Timocului – cele din Uzdin vin
ca un  pansament identitar. Facem și noi cuvenita
publicitate Festivalului Internațional de Poezie
„Drumuri de spice” la care au primit laurii multe
nume sonore din poezia română. Dar și copiilor și
cadrelor didactice de la Școala generală „Sf.
Gheorghe” din Uzdin care au editat revista
„Original”. Cum scriam, revista este plină de
semnale de la evenimentele culturale, dar noi,
după ce mai adăugăm cîteva gratulații lui Vasile
Barbu pentru antologia Festivalului de care am
pomenit, ne oprim la versurile debutantului
Diogen Bărbuț: „Gândurile mele ar cânta natura/
Violina apăru în această noapte/ cu cântecul pe
strune./ Luna, s-o alung aș dori/ cu toată
cuprinderea acestei lumi/ și dulceața stâncii albe”
(Copilărie antică II). Am primit și un număr
proaspăt din Albanica, revista științifică și de
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cultură a Asociației Liga Albanezilor din
România. Asociație care își propune, evident, să
promoveze cultura, istoria și identitatea
comunității albaneze. Din bogatul sumar
desprindem studiul semnat de Renata Topciu:
Credințe, obiceiuri, superstiții și practici în
frazeologia română și albaneză. Iată cîteva dintre
mostrele comune de „moștenire mitico –
psihologică” la români și albanezi: a deochea –
varianta albaneză mar me sysh (a lua la ochi), a
bate în lemn – varianta albaneză rente ne dru e ne
gur și altele asemenea. Cunoscutul traducător
Luan Topciu ne propune un poet albanez, Millosh
Gjergj Nikolla: „Tu durere mândră a sufletului
suferind/ Țâșnind în versuri libere…/ Trebuia oare
ca drept consolare/ Să împodobesc lumea cu
nestemate?// Tu, durere mândră din versurile
mele,/ Răsunând pline de sinceritate…/ Ai să
trezești tu oare, sentimente?/ Sau vei muri precum
frunza în toamnă?” (Cântecul durerii mândre). De
la Piatra Neamț primim un nou număr din
Antiteze, revista diriguită de Cristian Livescu &
comp. Un alt azimut al centenarului ne propune
editorialul lui Cristian Livescu: Un veac de
românie, un veac de poezie: „Trei direcții
dominante se profilează în modernitatea poeziei
românești din secolul XX. Una mitizantă,
construind un paradis uranic, vine dinspre
Eminescu și vizionarismul său epopeic,
închegând o tradiție autohtonistă, consolidată de
Lucian Blaga, Pillat și Voiculescu. O a doua,
datorată lui Arghezi și Barbu, vine de la
Baudelaire și Mallarmé, căutând în rațiune și
magia cuvântului viața și taina poeziei. Cea de a
treia își datorează albia lui Bacovia, Vinea,
Fundoianu și acceselor avangardei, cu sorginte în
Rimbaud, cuceritorul de „colonii” imaginare,
explorând iraționalul și libertatea onirică.” Cam
asta ar fi triada de la care pornește și dezvoltă
subiectul, autorul. Interesantă este și propunerea
lui Radu Cernătescu privindu-l pe Sadoveanu,
rețeta unei capodopere, cu accent pe legătura
povestitorului cu masoneria și modul în care
aceasta ar fi influențat cel puțin Creanga de aur.
Mai puțin cunoscută – în măsura în care poate fi
„mai puțin cunoscută” o scriere a lui Ion Creangă

este povestirea sau „anecdota” Mare este
blagoslovenia Domnului, propusă spre comentarii
de  Stancu Ilin. Trecem Prutul spre redacția de la
Revista Literară. Ne întîmpină Nicolae Popa
care se grăbește să ne convingă cum că: „Nimic
nou dincolo de spațiul acestei foi./ Ridic ochii și
văd cum plutește/ pe-un fundal limpede/ o pasăre
și mai limpede.// Lumea se arată mai clară decât/
însăși ideea de Dumnezeu/ iar ceea ce numim
Dumnezeu/ își acoperă fața cu mâinile/ și mâinile
îi sunt prea limpezi/ ca să-și poată ascunde
prezența.” (Nimic nou) Nicolae Popa este și
subiectul comentariilor lui Arcadie Suceveanu,
Mircea V. Ciobanu ori Eugen Lungu. Și ne
întoarcem la poezie, de data aceasta la braț cu
Emilian Galaicu – Păun: „După treizeci de ani, în
același cămin cu vedere spre turnul Ostankino./
La același geam, tragem mai multe gros-planuri
din documentarul Eu,/ geniu Cioclea, în lucru. Și
doar povestind cum mi-a luat, atunci, barba din
foarfecă,/ dau în lacrimi – l-am plâns ca pe-un
mort al familiei, în 2013! -, iar gestul/ lui din vara
lui 87 abia acum mi se, în toată splendoare:/ tot
așa Mallarmé îl marcase pe tânărul Paul Valéry”
(Tânărul. Parca). Familia ne invită la un colocviu
„cu greutate”: Efectele reformei curriculare din
gimnaziu asupra receptării literaturii române în
școală. Introducerea în subiect nu este  menajantă:
„Educația nu a fost și nu este o prioritate națională
pentru niciun guvern decât în mod declarativ.”
După un preambul care fixează cîteva repere:
comunicarea în limba maternă, sensibilizarea și
exprimarea culturală, competențe de alfabetizare,
competențe lingvistice, competențe de
sensibilizare și expresie culturală vin intervențiile
Minei – Maria Rusu, Inspector general în MEN,
Adelei Bradea, Universitatea din Oradea, Diana
Popa, inspectoare de specialitate la Inspectoratul
Școlar Județean Bihor. Nu spicuim din
intervențiile lor, ci din textul dur și tranșant al lui
Ion Simuț: „Acum suntem în faza în care
distrugem ultimele lucruri bune care au mai
rămas. S-a încercat scoaterea istoriei naționale din
curriculum. S-a reușit deocamdată schimonosirea
ei, până la a o face de nerecunoscut de către
generațiile vechi (părinți și bunici), care privesc în
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manualele de clasa a IV-a și a VIII-a. Acum se
încearcă (și, probabil, se va reuși) scoaterea
literaturii române din programa și manualele de
gimnaziu. O primă etapă a fost săvârșită:
diminuarea volumului de lecturi literare din
tradiția națională (basmul, legenda, balada
populară au dispărut; cu Bălcescu, Eminescu,
Creangă, Slavici, Alecsandri, Coșbuc, Goga,
Caragiale, Sadoveanu, Arghezi ne vom întâlni din
ce în ce mai rar sau poate deloc) și înlocuirea lor
cu situații de comunicare și relaționare, care să ne
faciliteze buna noastră circulație prin Europa.
Literatura devine inacceptabilă și deci inutilă
pentru analfabeții funcționali din gimnaziu și din
politicile experților în educație”. Fără comentarii.
Pentru bruma de spațiu rămasă ne alăturăm
sugestiilor de lectură ale lui Florin Ardelean,
Viorel Mureșan, Andreei Pop, Alex Ciorogar și vă
invităm să zăboviți la dialogul spumos al Hristinei
Doroftei cu Nicolae Coande.
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CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE GORJ

Festivalul Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi”
În perioada 23-26 mai 2019, la Tg. Jiu şi Tg. Cărbuneşti, are loc o nouă ediţie a Festivalului Internaţional

de Literatură „Tudor Arghezi”. Având în vedere sprijinul dat acestui Festival de-a lungul timpului, vă rugăm,
domnule Redactor Şef, să ne ajutaţi în mediatizarea acestei ediţii prin publicarea în revista pe care o conduceţi
a secţiunilor de concurs ale Festivalului:

«OPERA PRIMA» (volum de debut în poezie apărut în perioada mai 2018 - mai 2019).
SECŢIUNEA „CUVINTE POTRIVITE”, pentru volum de poezie în manuscris, deschis autorilor români

nedebutaţi având vârsta maximă de 47 ani.
SECŢIUNEA „BILETE DE PAPAGAL”, pentru grupaj de poezie.
La această secţiune pot participa poeţii ce-şi aşteaptă consacrarea, cu un grupaj de minim 10 (zece) poezii,

Câştigătorii locului I de la ultimele trei ediţii nu sunt acceptaţi ta concurs.
SECŢIUNEA DE ARGHEZOLOGIE, deschisă scriitorilor români pentru exegeze care au ca obiect de

studiu viaţa şi opera lui Tudor Arghezi (studii publicate sau în manuscris).
Lucrările, în trei exemplare, se primesc până la data de 18 mai a.c. (dată poşta), pe adresa: Centrul Judeţean

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 210135 Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, judeţul
Gorj, cod poştal: 210135, cu menţiunea „Pentru Festivalul «Tudor Arghezi»”. La expediere se vor respecta
obişnuitele cerinţe: în plicul mare se introduce plicul mic cu motto, iar în interior se sigilează datele autorului,
inclusiv un număr de telefon, la care poate fi contactat.

Informaţii suplimentare la telefon/fax:  0253/213.710 şi 0721.370057 (Centrul Jud. pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale). Persoane de contact; director Ion Cepoi - (0721.370057); Dan Popescu -
0747921374 danadrianpopescu@gmail.com. e-mail: cultura@traditiigorj.ro.

Autoportret Kimon LoghiAutoportret Kimon Loghi



ANTOLOGIA CURIERULUIANTOLOGIA CURIERULUI

Cristiana Ioana BADEA

Primul vals cu Vlad
M-ai uitat, dragul meu arhitect cu șapca albastră...
În timpul în care eu făceam plăcintă de mere, tu găteai
alt desert...
Din păcate, pregăteai alt styling pentru ținuta mea de
azi...
Nu mă așteptam la această rotație la 180 de grade,
nu mă așteptam să cad, iar tu să privești.
Îmi pare rău că nu am fost rama tabloului tău, 
”Brașov în haină roz”.
De douăzeci de ori umbra ta îmi plânge în spate
iar ochii tăi înghețați îmi colindă inima ca un covor de
zăpadă 
și vine și vine...
Apoi pășește în viața mea cu o speranță incertă, în ceață,
dar nu poate desena cu carioci invizibile regula
semnelor,
nu poate vorbi despre artă, când ei
au uitat să cânte albastru într-un spațiu multicolor.

Cronicile lui Vlad
Vor muri sub două minute arse de gheață
într-o propoziție subordonată
Nu se vor ciocni de tine, doar seriile de eclipse lirice
când ascultă scenariul tău de student venețian.
Dar se vor uita spre mine, mii de cioburi sub umbrelă
și voi așeza sub radical mostrele tale de minciună verde.
Apoi, mă voi trezi și tu nu vei exista.

Gând cu Vlad
Noi suntem ore și minute de timp.
Apun în ochii noștri zeci.
Personajul principal al unei naturi moarte, 
opusul lui Moș Crăciun, poate chiar dușmanul lui secret
aflat în Japonia acum.
Am plecat la stână
Și nu pot să gândesc peste granițe...
Dintr-o altă dimensiune viața e mult mai pastorală,
Vlad este taximetrist în New York?
Nu pot spune totul decât la sfârșit...
Acum eu, Sherlock Holmes, interoghez cazul
“taximetristului, 
dușmanul lui Moș Crăciun”.

E absurd, de parcă... chiar l-aș cunoaște, 
cred că-l am la prieteni pe snapchat...
Modific povestea... o întorc pe dos, 
aștept să-l prind, apoi și eu voi dispărea.

Nucu MORAR

Când a plecat tata
mi-am promis ca un legământ
să construiesc cel mai frumos poem
pentru tatăl meu
când a plecat eu eram un copil de 38 de ani
dus bine pe la femei și înmugurit
cu ceva timp înainte îmi vorbise adânc
grav și neobișnuit despre explicații și sensuri
adevăr tăios ascuțit gata să-ți taie beregata conștiinței
o discuție lungă ca o mușcătură de trandafiri îndoliați
apoi a venit ziua, fatală, nepregătit, revoltat
nimeni nu mi-a spus nimic într-o conspirație mizerabilă
aveam să îmbătrânesc într-o zi cât tata
m-au împins să-i iau locul într-un lung șir de tați
care începe odată cu Tatăl ceresc
am vegheat mut o noapte neagră cu el în capela frigu-
roasă
să mai învăț ceva, să înțeleg, mi s-a făcut rău
nu înțeleg nici azi cum a fost posibil așa ceva
cum a putut cineva care cunoștea toate tainele lumii
un portavion navigând îndrăzneț printre bărcuțe invizi-
bile
să plece așa, fără regrete, liniștit,  un zbor de cocor
lăsându-mă în urmă buimac într-o răscruce de vânturi
cu o viață de trăit fără busolă și aplauze

Fiecare își duce crucea
suntem copii de criminali, de uzurpatori, de
colaboraționiști
ascunși temeinic în faldurile poeților zugravi ai pereților
de case
pe care se mai simte mirosul  sângelui de căprioară
blândă
în iarna de sub mantia soldaților sovietici au supraviețuit
groparii
o jumătate de secol s-au hrănit din hoiturile fraților
nevinovați
pe care i-au bătut pe cruce cu secera și ciocanul
revoluției săracilor
le-au amestecat lacrimile în vodcă și l-au băut să uite
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de nume, de tată, de mamă, de apa sfântă din cristelniță
azi umblă nebuni scăpați din slujba luptei de neoameni
cerșind la fel, o favoare, un apartament, un post, o
pensie
fără teamă, fără frică de judecata vânzătorilor de bunici
conștiința lor e în laptele furat de la gura nepoților
rahitici
pentru încă o zi, pentru încă o lună, pentru încă un an
să mai întârzie o vreme, să nu ajungă acolo unde știu că
nu există carnete, cotizații, cincinale, activiști,
propagandă
sunt așteptați de cei pe care prea devreme i-au trimis
cu ochii limpezi, curați doar poate mirați și speriați
vor să ne murdărească mâinile cu lopețile lor de noroi

în care mustește suflet tânăr de martir 
însă noi știm bine că în lumea asta strâmbă
fiecare își duce crucea lui

Nicolae NISTOR

Placenta lumii

Eram în pântecul lumii, 
încă eram. 
Între mine și voi era naşterea, 
un secret bine păstrat, 
un culoar de comprimare a timpului.

Şi plângeam odată cu mama, 
odată cu lumea, aşa din orice. 
Eu adormeam, 
după ce mâncam căpşuni furate.
Aceeași respiraţie, aceeaşi dorinţă, 
aceleaşi vise stelare, aceeaşi umoare 
când teama doare.
Verde crud, aşternut pe pleoapa lumii, 
eu coborând pe pământ, 
ca un scâncet de viață, ca un înger gol, 
fără să știu ce tare este aerul vieții, 
cum viața ne-a separat, mamă!
Nesiguri, ochii mei te caută şi-acum, 
când matur fiind am nevoie de tine 
lumea asemeni aerului primar, 

atunci când eram numai noi doi 
construind 

Dialog cu îngerii
Decembrie în lacrimi de bucurie și tristețe, 
când copiii aceia aveau copii, voiau să trăiască! 
Șuierat de gloanțe, prin zăpadă, prin trupuri! 
Criminali ascunși după perdeaua lumii! 
Mâinile curate ale îngerilor, care priveau la stele! 
Ciute alergate, uimite, sorbind stelele în noaptea 
când se înălțau flăcări spre pădure! 
Piațeta înecată în sânge, scrijelit de mâini pe ușa
Catedralei, 
caldarâmul plantat cu lumânări, crucile nepuse încă! 
Decembrie în lacrimi de bucurie și tristețe, 
eroii uitați, părintii cu mâinile tremurânde, amintind 
ce viață ar fi vrut să aibă ei și cei plecați la stele! 
Libertatea atârnată de amnezia lumii, care uită ce au, 
ce nu aveau, când erau sclavi, când nu puteau să
plângă! 
Uneori se aude muzica bucuriei, a speranței, 
eroii noștri sunt cu noi veșnic în sufletul lumii, în
neuitare!
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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.




