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Se împlinesc trei decenii de cînd Iaşul a dat
semnalul începerii Revoluţiei Române din Decembrie
1989, pe 14 decembrie, cînd Frontul Popular Român
(întemeiat pe principiile conspirativităţii, cu un
program revoluţionar de schimbare a regimului
dictatorial bolşevic) a chemat populaţia la un miting în
Piaţa Unirii, la orele 16.

Chemarea la miting s-a făcut prin contact direct şi,
în principal, prin manifeste realizate artizanal, cu gume
care aveau săpate pe negativ următorul mesaj:
Participaţi la demonstraţia din P. Unirii la 14 XII ora
16 şi de asemenea un manifest program al mişcării
revoluţionare scris cu litere de tipar, pe o folie de
plastic format A4, cu ajutorul unui ciocan de lipit.

Manifestul Frontului Popular Român avea ca titlu:
Chemare către toţi românii de bună credinţă;
considerat, pe bună dreptate, în cartea Danielei Osiac,
Revoluţia din Decembrie 1989. Mesaje pentru
România (Editura Institutului Revoluţiei Române,
2010), drept Documentul nr. 1, ca fiind emis pe 14
decembrie 1989 (în paranteză fie spus, el a fost difuzat
cu mult înainte, cu îndemnul de chemare în ziua
menţionată în Piaţa Unirii). Cităm in extenso din acest
manifest program, unul cu caracter strict politic: „A
sosit ceasul descătuşării noastre. Să punem capăt
foamei, frigului, fricii şi întunericului care ne stăpînesc
de 25 de ani. Să punem capăt terorii dezlănţuite de
dictatura ceauşistă care a adus poporul întreg în pragul
deznădejdii. Am rămas ultima ţară din Europa în care
mai persistă coşmarul stalinist amplificat de către o
conducere incompetentă şi răuvoitoare. Să arătăm că
noi, cei din urmă, vom fi cei dintîi. Stă în puterea
noastră şi numai a noastră să ne eliberăm de cel mai
odios jug pe care l-a avut vreodată ţara noastră. Vom
cere înlăturarea de la conducerea statului a lui
Ceauşescu şi a familiei sale”. Acelaşi manifest este
considerat ca primul document al Revoluţiei Române
în volumul coordonat de Ion Calafeteanu: Revoluţia
Română din Decembrie 1989 Documente (Editura

Mega, 2009). Documentul nr. 2, prezentat de Daniela
Osiac, este emis la Timişoara pe 20 decembrie 1989 şi
intitulat: Revendicările revoluţionarilor din Timişoara,
prezentate la negocierile eşuate cu primul ministru
Constantin Dăscălescu din după-amiaza zile de 20
decembrie 1989. Dacă la Iaşi am avut din start o
mişcare conspirativă, cu un program politic
revoluţionar de schimbare a regimului, la Timişoara a
fost o mişcare spontană, care a devenit insurgentă, ca
după 20 decembrie 1989 să capete un caracter
revoluţionar, cu program politic.

Mişcările revoluţionare vor avea loc şi în alte oraşe
ale Ţării. La Bucureşti, pe 21 decembrie, mitingul
organizat de Ceauşescu se va întoarce împotriva lui,
vor urma luptele de la Intercontinental, iar apoi fuga
dictatorului şi în seara aceleaşi zile se va difuza pe
toate posturile Comunicatul către Ţară a C.F.S.N., în
care este inclus primul program de democratizare a
Ţării, ca efect al Revoluţiei. Datele sunt prezentate în
detaliu de Ion Iliescu în cartea sa Revoluţia Română
(Editura Presa Naţională, 2001).

Cum nu ne propunem să facem în acest spaţiu
istoria Revoluţiei din Decembrie 1989, ne oprim aici,
nu fără a sublinia că o bibliografie extrem de bogată,
română şi străină, recunoaşte şi afirmă rolul Iaşului de
oraş care a dat, ca şi la 1848, semnalul începutului
Revoluţiei. În dimineaţa zilei de 14 decembrie 1989
era deja unul dintre noi arestat (Vasile Vicol), asupra
lui s-a găsit înscrisul cu Un Răsunet (Deşteaptă-te
române) de Andrei Mureşanu, versuri puse pe note
muzicale şi care au însoţit anul 1848 şi pe care le-am fi
cîntat şi noi în Piaţa Unirii, la încheierea Mitingului,
miting împiedicat să se desfăşoare de forţele de
opresiune, forţe care de a doua zi au continuat
arestările în rîndurile conducătorilor Frontului Popular
Român. După Vasile Vicol, au urmat: Ştefan Prutianu,
Valentin Odobescu, Ionel Săcăleanu, Aurel Ştefanachi.
Cassian Maria Spiridon. Cum remarcă şi Ion Iliescu, în
cartea amintită, despre acest moment: securitatea a
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împînzit oraşul, procedând la anchete şi arestări. Alte
peste 60 de persoane au fost anchetate fără a fi
încarcerate. În ce priveşte mişcarea revoluţionară
conspirativă, Frontul Popular Român, am publicat o
carte, Iaşi, 14 decembrie 1989. Începutul Revoluţiei
Române, în trei ediţii succesive revizuite şi completate,
în 1994, 1999 şi 2014 la Editura Timpul, iar în 2019, la
Editura Muzeului literaturii române din Bucureşti,
Revoluţia ascunsă, Iaşi, 14 decembrie 1989. Premise şi
Declanşare. Prima parte, Premise, aparţine Ioanei
Diaconescu şi a fost realizată pe bază de studii şi
analize ale documentelor din arhiva CNSAS, iar
Declanşarea îmi aparţine şi este o sinteză actualizată a
cărţii din 2014.

Despre acest moment revoluţionar vorbeşte
cuprinzător Emil Constantinescu în Păcatul originar,
sacrificiul fondator. Revoluţia din ’89 aşa cum a fost
(Ed. Minerva, 2009). Vom cita doar introducerea: „La
sfârşitul lunii noiembrie, pe zidurile mai multor imobile
din Iaşi apar înscrisuri graffiti: Jos comunismul! Ştefan
Prutianu, cercetător la Institutul de Cercetări Ştiinţifice
de pe lângă Combinatul de Utilaj Greu (CUG), iniţiază
constituirea la Iaşi a unei organizaţii politice
anticomuniste. El îl contactează pe Cassian M.
Spiridon, cercetător la acelaşi institut. În grup sunt
cooptaţi poeţii Aurel Ştefanachi şi Nicolae Panaite. Se
hotărăşte constituirea, la 27 noiembrie, a Frontului
Popular Român (FPR) şi organizarea unei demonstraţii
anticomuniste în centrul municipiului Iaşi. Se convine
ca fiecare membru al FPR să contacteze trei persoane
de încredere. La fel vor proceda şi noii membri ai
Frontului, inginerii Vasile Vicol, Ionel Săcăleanu şi
Georgel Morariu, avocatul Valentin Odobescu, fraţii
Emilian şi Dan Stoica. Nucleul de la CUG militează
pentru o mişcare cât mai largă, inclusiv în mediul
muncitoresc. Sunt contactaţi Titi Iacob, muncitor –
rectificator la Uzinele Nicolina; prin acesta, inginerul
Petrică Duşa de la aceeaşi întreprindere. Liderii
Frontului Popular Român decid ca în Piaţa Unirii să
aibă loc o demonstraţie, urmând ca participanţilor să le
vorbească Ştefan Prutianu, Titi lacob şi Cassian M.
Spiridon, fiecare pe anumite probleme – economice,
sociale şi, respectiv, culturale. Peste 2000 de manifeste
confecţionate prin ştampilare convoacă ieşenii la
demonstraţia din Piaţa Unirii, 14 decembrie, ora 16:00.
Alte manifeste: Jos Ceauşescu! Jos comunismul! sunt
scrise de mână şi lansate în mers, din trenul personal
Iaşi – Nicolina”.

Cronologiile asupra acestui eveniment care a
schimbat soarta României, atît cea semnată de
Alesandru Duţu (Editura Sitech, 2010), unde putem

citi: „Chiar dacă a eşuat, ca urmare a măsurilor luate de
către autorităţi, manifestaţia, conţinutul Chemării şi al
manifestelor, precum şi întreaga activitate a liderilor
Frontului Popular Român, reliefează atitudinea
anticomunistă şi anticeauşistă a ieşenilor şi se constituie
în acţiuni care au premers revolta timişorenilor din 16
decembrie 1989”; cît şi cea semnată de Alex Mihai
Stoenescu (Editura Centrul de Istorie a Românilor
„Constantin C. Giurescu”, 2009), unde citim: „Data
corectă de la care putem vorbi de Revoluţie în România
este 14 decembrie 1989, iar locul unde se localizează
începutul ei este Iaşi, nu Timişoara”, la care adăugăm
din cartea semnată de Constantin Sava şi Constantin
Monac, Adevăr despre Decembrie 1989 (Forum, 1999):
„Cu tot insuccesul din 14 decembrie 1989, trebuie să
dăm Cezarului ce e al Cezarului, să scoatem acţiunea
din Iaşi din conul de umbră în care se află şi s-o
apreciem ca pe o mişcare revoluţionară conştientă, cu
caracter public expres, constituită în ilegalitate, pe
principii conspirative. Incontestabil că, aşa cum Iaşul a
dat semnalul pentru Revoluţiile Române de la 1848, şi
acţiunile din 14 decembrie 1989 constituie un început al
Revoluţiei române din decembrie 1989”; subliniază
prioritatea momentului revoluţionar ieşean din
decembrie 1989. Din literatura străină ne vom opri
asupra volumului semnat de istoricul polonez Adam
Burakowski, Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-
1989 (Polirom, 2011) din care vom extrage un scurt
citat: „Evenimentele care au dus nemijlocit la căderea
dictatorului au început în două locuri şi la două date
diferite. Primul s-a desfăşurat pe 14 decembrie, la Iaşi”.

Un ultim citat din Răzvan Theodorescu (Convorbiri
literare, 12/2019): „Cu numai două zile înaintea
revoltei timişorene şi cu o săptămână înaintea celei
bucureştene, la 14 decembrie, la Iaşi Frontul Popular
Român aici creat a iniţiat – cu reguli precise de
clandestinitate şi conspirativitate, cu un plan la fel de
precis de acţiuni viitoare, cu o «Chemare» împotriva
«dictaturii ceauşiste» ce schiţa un program revoluţionar
anterior proclamaţiei Frontului Democrat Român din
capitala Banatului – , o manifestaţie în Piaţa Unirii;
acţiunea a eşuat prin informarea din timp a forurile de
represiune pe căi «specifice», dar ca istoric nu pot să nu
adaug că la 141 de ani distanţă era repetată aici o
împrejurare a mişcării revoluţionare paşoptiste. Toate
acestea conferă zilei de 14 decembrie 1989 calitatea de
început a Revoluţiei Române”.

După cum ştiam cu toţii, mă refer, mai ales, la cei
care au fost contemporani cu aceste evenimente şi la
cele ce au urmat, precum mineriadele, alungarea regelui
şi lista piedicilor în calea democraţiei este foarte lungă.
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După treizeci de ani de la căderea dictaturii am fost şi
suntem ca naţiune încă departe de victoria democraţiei.
Cauza principală a fost, şi rămîne, refuzul cu obstinaţie
al lustraţiei.

Pe 20 mai 1990 au avut loc primele alegeri libere
postrevoluţionare. Înaintea acestui moment s-a cerut
insistent, prin legea electorală să se interzică foştilor
activişti de partid şi ofiţerilor de securitate dreptul de a
candida şi de a fi aleşi în Parlamentul României. Pe 11
martie 1990, la Timişoara are loc o mare manifestaţie,
organizată de societăţile Timişoara, Europa şi
Confederaţia „16 decembrie”, care va adopta o
proclamaţie în 12 puncte, presărată cu multe soluţii
nerealizabile, dar punctînd cîteva adevăruri, care
aplicate ar fi asigurat un drum mai lin către democraţie.

La punctul 7 citim: „Timişoara a pornit Revoluţia
împotriva întregului regim comunist şi întregii sale
nomenclaturi şi nicidecum pentru a servi ca prilej de
ascensiune politică a unui grup de dizidenţi
anticeauşişti din interiorul PCR-ului. Prezenţa acestora
în fruntea ţării face moartea eroilor din Timişoara
zadarnică”. Ceea ce continuă la acest punct arată o
anume îngăduinţă faţă de eroii luptelor intestine dintre
bolşevici. Răsturnarea în 1979 a dictatorului, ca urmare
a intervenţiei lui Constantin Pârvulescu la Congresul al
XII-lea, nu ne-ar fi scăpat de dictatura comunistă.

Perpetuarea fostei nomenclaturi din eşalonul doi,
trei, patru…la putere este o constantă, menţinută şi
graţie acoperiţilor din servicii şi nu numai.

La punctul 8 se concluzionează: „Ca o consecinţă a
punctului anterior, propunem ca legea electorală să
interzică pentru primele trei legislaturi consecutive
dreptul la candidatură, pe orice listă, a foştilor activişti
comunişti şi a foştilor ofiţeri de Securitate. Prezenţa lor
în viaţa politică a ţării este principala sursă a tensiunilor
şi suspiciunilor care frământă astăzi societatea
românească. Până la stabilizarea situaţiei şi
reconcilierea naţională, absenţa lor din viaţa publică
este absolut necesară. Cerem, de asemenea, ca în legea
electorală să se treacă un paragraf special care să
interzică foştilor activişti comunişti, candidatura la
funcţia de preşedinte al ţării. Preşedintele României
trebuie să fie unul dintre simbolurile despărţirii noastre
de comunism. A fi fost membru de partid nu este o vină.
Ştim cu toţii în ce măsură era condiţionată viaţa
individului, de la realizarea profesională până la
primirea unei locuinţe, de carnetul roşu şi ce consecinţe
grave atrăgea predarea lui. Activiştii au fost însă acei
oameni care şi-au abandonat profesiile pentru a sluji
partidul comunist şi a beneficia de privilegiile deosebite
oferite de acesta. Un om care a făcut o asemenea

alegere nu prezintă garanţiile morale pe care trebuie să
le ofere un Preşedinte”.

Punctul 8 a adunat milioane de semnături, dar fără
nici un efect asupra legii electorale. Lustraţia n-a avut
loc. Ion Iliescu a ajuns preşedinte şi foarte mulţi din
fosta nomenclatură au devenit membri ai
Parlamentului, la fel cum, sigur, mulţi dintre acoperiţii
serviciilor.

Între măsurile luate de Revoluţia Engleză de la
1642, şi impuse de Oliver Cromwell, a fost interzicerea
monarhiştilor să candideze pentru Parlament în
următorii cinci ani. Timp se pare suficient pentru
naşterea şi consolidarea unei noi clase politice.

La noi, după trei decenii n-a fost cu putinţă
impunerea unei astfel de reguli.

Să ne amintim că, totuşi, în 12 ianuarie 1990, la
presiunea celor din piaţă, Partidul Comunist a fost scos
în afara legii, iar pe 17-18 ianuarie va fi repus în
drepturi. Pînă la urmă va rămîne în afara legii.

Emil Constantinescu, într-un scurt remember din
cartea amintită, consemna sintetic efectele celei mai
sîngeroase Revoluţii dintre cele din 1989, de fapt
singura cu victime umane nevinovate din tot lagărul
comunist: astfel pînă în 22 decembrie, ora 12:00,
înainte de a fi preluat dictatorul de către elicopter şi
fuga lui ruşinoasă, au fost ucise 172 de persoane, grav
vătămate 1187 şi reţinute 1623. Din 22 decembrie, ora
12:09 (după fuga lui Ceauşescu) pînă pe 31 decembrie
1989, au fost ucise 1032 persoane, rănite 2245, lipsite
de libertate 1779.

Vinovat de atrocităţile de pînă la ora 12:00 a zilei de
22 decembrie 1989 este Ceauşescu şi camarila sa; după,
cei care au preluat puterea.

Şi fostul preşedinte al României, în acelaşi volum,
pune punctul pe i: „Represiunea împotriva revoltei
populare ordonată de Ceauşescu şi executată de
Armată, Miliţie şi Securitate, în strânsă cooperare cu
organele de partid în perioada 16-22 decembrie, s-a
soldat cu uciderea a 162 persoane şi rănirea gravă a
1107 oameni neînarmaţi. 

Pentru cele 162 persoane ucise până în 22
decembrie’89 Nicolae Ceauşescu a fost condamnat la
moarte şi executat, membrii CPEx au fost judecaţi şi
condamnaţi la pedepse între 10-20 ani închisoare,
generalii Stănculescu şi Chiţac au fost, de asemenea,
judecaţi şi condamnaţi la câte 15 ani închisoare. 

Pentru cele 942 persoane ucise după 22 decembrie
1989, ora 12:00, au fost judecaţi şi condamnaţi numai
câţiva făptuitori direcţi. Iniţiatorii, conducătorii şi
profitorii loviturii de stat au reuşit până acum să evite
orice răspundere: şi penală, şi politică. 
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Meritul incontestabil al lui Ion Iliescu în decembrie
constă în realizarea rapidă, după prăbuşirea dictaturii
Ceauşescu, a reconcilierii între toate fracţiunile
nomenclaturii comuniste şi tuturor zonelor de interese
din Securitate şi Armată care s-au raliat rapid noii
conduceri. 

Pe această bază a luat naştere încrengătura de tip
mafiot care a devalizat România în perioada 1990-
1996. Preţul pentru ca această reconciliere internă a
nomenclaturii comuniste şi a vârfurilor compromise
ale Securităţii şi Armatei să pară reconciliere naţională
a fost plătit de morţii şi răniţii de după 22 decembrie.

Teribila solidaritate la vârf a componenţilor
oligarhiei româneşti de-a lungul a două decenii este
legată de implicarea lor (directă, indirectă) sau de
acceptarea beneficiilor rezultate din acţiunile
criminale ale loviturii de stat”.

Ultima frază este definitorie pentru situaţia în care
România se află confiscată de forţele fostei şi actualei
nomenclaturi solidară cu serviciile întru prezervarea,
cum spunea primul preşedinte necomunist de după
decembrie ’89, a unui socialism cu faţă umană, în care
democraţia este într-o continuă stare tranzitorie, o fata
morgana a celor care au luptat/luptă spre împlinirea
acestui deziderat. 

1989. Toamna Naţiunilor (Ed. Polirom, 2013,
traducere de Vasile Moga), lucrare semnată de trei
istorici polonezi, Adam Burakowski, Aleksander
Gubrynowicz, Pawel Ukielski, remarcă: „Asupra vieţii
politice din România postcomunistă, o amprentă
deosebită a lăsat-o problema lustraţiei. Reamintesc
faptul că prima «lustraţie» a avut loc pe 12 ianuarie
1990, când o femeie neidentificată i-a strigat lui
Dumitru Mazilu să-şi amintească de vremea când era
comandantul şcolii de Securitate de la Băneasa. Pe 11
martie 1990, grupările democratice au adoptat un
document cunoscut sub denumirea de «Proclamaţia de
la Timişoara». În conţinutul acesteia era cuprinsă şi
următoarea formulare: «Propunem ca legea electorală
să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive
dreptul la candidatură, pe orice listă, al foştilor activişti
comunişti şi al foştilor ofiţeri de Securitate. [...] Cerem,
de asemenea, ca în legea electorală să se treacă un
paragraf special care să interzică foştilor activişti
comunişti candidatura la funcţia de preşedinte al ţării.
Preşedintele României trebuie să fie unul dintre
simbolurile despărţirii noastre de comunism [...]». Se
cerea, cu alte cuvinte, nu numai lustraţia, ci şi
decomunizarea”.

Dacă, în Germania nazistă, denazificarea a fost
opera naziştilor, era de aşteptat ca decomunizarea să fie

opera comuniştilor. N-a fost să fie.
Este remarcabilă, în acest volum, radiografierea

situaţiei politice româneşti postrevoluţionare: „În anii
care au urmat, mass-media au fost de nenumărate ori
beneficiarele unor scurgeri de informaţii în legătură cu
trecutul securist al diferiţilor politicieni, oameni de
afaceri, «autorităţi morale» sau artişti. De cele mai
multe ori, asemenea revelaţii erau greu de verificat
pentru că arhivele erau absolut inaccesibile
cetăţeanului obişnuit. Pornind de la această situaţie s-a
profilat ideea creării unei instituţii care să se ocupe de
înlesnirea accesului la dosarele Securităţii. Pentru
realizarea acestei idei cel mai mult a insistat Constantin
Ticu Dumitrescu, care s-a străduit să atragă interesul
parlamentului în acest sens, el fiind ales membru al
acestuia timp de două legislaturi.

Posibilitatea reală de a fi creată o astfel de instituţie
a apărut abia în a doua jumătate a anilor ’90. După mai
mulţi ani de luptă, parlamentul a adoptat în 1999 legea
lustraţiei, cunoscută mai bine sub numele iniţiatorului
ei drept «legea Ticu». Dar întrucât ideea iniţială a fost
transformată fundamental (prin amendamentele care i-
au fost făcute, au apărut dificultăţi legate de accesul la
documente şi complicaţii în procedura de declarare a
cuiva ca fost agent), Ticu Dumitrescu s-a dezis de
această lege. Cu toate acestea, pe baza ei, în 2000 a fost
creat Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii (CNSAS) care, încet-încet, trecând peste o
mulţime de obstacole logistice şi procedurale, a luat în
primire arhivele adunate până în acel moment la SRI.
Înfiinţarea CNSAS a făcut posibil accesul la
documente atât pentru istorici şi ziarişti, cât şi pentru
persoanele private. Datorită existenţei sale au început
să apară multe lucrări tot mai bogate în detalii şi mai
bine documentate. Încă de la bun început, în jurul
CNSAS s-a schiţat un conflict politic clar – bugetul
instituţiei, precum şi încadrarea cu personal a acesteia
au fost modificate mereu, în funcţie de conjunctură. Iar
numărul scandalurilor n-a scăzut. Până în ziua de azi,
în România, la câteva luni, dacă nu chiar săptămâni, în
mass-media ajung informaţii pe baza materialelor
arhivate de Securitate. CNSAS este ţinta unor
permanente atacuri din partea puternicelor cercuri
opuse lustraţiei. Cel mai periculos atac a fost iniţiat la
sfârşitul anului 2008 de către Dan Voiculescu, un
cunoscut politician şi om de afaceri care a fost
descoperit ca informator. Din cauza intervenţiilor
acestuia, formula juridică a CNSAS a trebuit să fie
schimbată, iar din noiembrie 2008 el funcţionează pe
baza unei ordonanţe de guvern, ulterior adoptată de
parlament, căpătând caracter de lege.
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În timpul ultimului mandat al lui Ion Iliescu (2000-
2004), postcomuniştii au încercat să impună propria lor
viziune asupra evenimentelor din decembrie şi s-au
hotărât să înfiinţeze o instituţie ştiinţifică al cărei scop
să fie cercetarea şi aprofundarea acestei teme. Pe la
sfârşitul anului 2004 a apărut astfel Institutul Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 (IRRD), al cărui consiliu
de coordonare, Colegiul Naţional, a fost desemnat de
Iliescu – de aceea în componenţa lui intrau cu mandat
pe viaţă figuri ca Petre Roman, Sergiu Nicolaescu sau
Dumitru Mazilu. Iniţial, din Colegiul Naţional ar fi
urmat să facă parte şi Victor Atanasie Stănculescu, dar
sub presiunea criticilor el a fost retras. IRRD se ocupă
de publicarea unor periodice consacrate evenimentelor
din decembrie. Interpretarea acestora îşi găseşte deja
expresia în însăşi denumirea institutului, iar unul dintre
membrii Colegiului Naţional, Lorin Fortuna (cunoscut
mai degrabă ca amator entuziast de ezoterism şi
politeism), îi ameninţa cu procese în instanţă pe cei care
puneau la îndoială caracterul revoluţionar al
schimbărilor din 1989.

După ce la putere au ajuns, în 2004, o coaliţie a
partidelor democratice şi un nou preşedinte în persoana
lui Traian Băsescu, autorităţile au început să caute
modalităţi prin care să poată fi încheiate socotelile cu
sistemul comunist. Presiunea opiniei publice şi a
cercurilor intelectuale era foarte puternică. În aprilie
2006, a fost creată Comisia Prezidenţială pentru
Analiza Dictaturii Comuniste din România cu scopul de
a elabora un raport pe această temă. În fruntea comisiei
se afla cunoscutul istoric Vladimir Tismăneanu, autorul
mai multor studii istorice valoroase privind perioada
comunistă. Componenţa comisiei era destul de
diversificată politic, dar ceea ce a contat cu adevărat în
alegerea membrilor ei a fost criteriul competenţei.
Printre membrii comisiei figurau: Constantin Ticu
Dumitrescu, Romulus Rusan şi Marius Oprea. Comisia
a elaborat un raport de dimensiuni imense, de peste 800
de pagini, care constituia încercarea de a aborda şi
prezenta toate problemele de importanţă majoră.
Despre evenimentele din decembrie se vorbeşte relativ
puţin în raport şi sunt utilizate mai degrabă exprimări
neutre (capitolul consacrat acestei perioade are drept
titlu «Căderea»), dar este folosit şi cuvântul
«revoluţie», ortografiat însă cu iniţială minusculă.
Raportul subliniază caracterul criminal şi nelegitim al
sistemului comunist din România.

Raportul a fost primit de preşedinte în decembrie
2006. Pe 18 decembrie, cu ocazia unei şedinţe comune
a celor două camere ale parlamentului, Băsescu a rostit
o cuvântare care apoi a devenit document oficial de stat.

În cuvinte foarte aspre, preşedintele a condamnat
sistemul comunist, enumerând cele mai criminale
manifestări ale acestuia şi numindu-l «regim totalitar
născut din violenţă şi încheiat în violenţă»; «fără
această condamnare, vom înainta continuând să cărăm
în spate cadavrul propriului nostru trecut». În acest fel,
România a devenit singurul stat din Europa Centrală şi
de Est în care s-a ajuns la o ruptură atât de categorică
faţă de totalitarism şi la condamnarea practicilor
acestuia”.

În realitate, legea lustraţiei, cu toate
amendamentele şi abaterile de la propunerile lui Ticu
Dumitrescu, va fi adoptată în februarie 2012 şi trimisă
spre promulgare în martie 2012; în 7 mai 2012 Curtea
Constituţională o va considera neconstituţională. În
acest context legea s-a întors în Parlament, unde a fost
respinsă în Senat în februarie 2013, iar Camera
Deputaţilor, for decizional în acest caz, o va respinge la
rîndul ei cu 233 de voturi pentru şi 73 împotrivă.

În 18 decembrie 2006, cum consemnează mai sus şi
istoricii polonezi, preşedintele României Traian
Băsescu, un nomenclaturist conform definiţiei de la
punctul 8 a Proclamaţiei de la Timişoara, dar şi
informator al securităţii sub numele de cod Petrov, în
Mesajul adresat Parlamentului, întocmit pe baza
Raportului final (Humanitas, 2007) al Comisiei
prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din
România, spune, printre altele: „Am găsit în acest
fragment raţiuni pentru care condamn regimul
comunist…

Comisia Prezidenţială a fost înfiinţată în aprilie
2006, ca un răspuns la cererile societăţii de asumare şi
condamnare a trecutului totalitar. Am considerat
necesară constituirea Comisiei tocmai pentru a
fundamenta intelectual şi moral actul de condamnare.

Avem datele necesare condamnării fără drept de
apel a regimului comunist din România. O democraţie
fără memorie este una aflată în gravă suferinţă. Nu
trebuie să uităm, pentru a putea să evităm erorile
trecutului.

Concluziile Comisiei, pe care mi le însuşesc, afirmă
că sistemul comunist totalitar din România a fost impus
prin dictat străin. Într-adevăr, a fost vorba de un regim
ilegitim, întemeiat pe o ideologie fanatică, o ideologie a
cultivării sistematice a urii, pentru care «lupta de clasă»
şi «dictatura proletariatului» simbolizau esenţa
progresului istoric. Importată din URSS, ideologia
comunistă a justificat atacul împotriva societăţii civile,
a pluralismului politic şi economic, nimicirea partidelor
democratice, distrugerea pieţei libere, exterminarea
prin asasinat, deportări, muncă forţată, întemniţare a
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sute de mii de oameni. În spatele măştii «umanismului
socialist» s-a ascuns cel mai profund dispreţ pentru om
ca individ.

Pe baza examinării literaturii analitice şi a
mărturiilor existente, care probează natura
antipatriotică a totalitarismului comunist, putem afirma
că regimul comunist din România (1945-1989) a fost
nelegitim şi criminal”.

Selectăm în continuare: „Partidul a fost creierul
sistemului represiv iar Securitatea instrumentul care a
pus în practică deciziile politice. Ofiţerii de securitate şi
din alte unităţi ale Ministerului de Interne erau cei care
acţionau direct pentru supravegherea şi intimidarea
populaţiei. Securitatea, Miliţia, procuraturile militare,
grănicerii erau subordonate la rândul lor Secţiilor
specializate ale CC al PCR. Miniştrii de Interne şi şefii
Securităţii au fost cu toţii soldaţi fideli ai partidului. Cei
mai mulţi au fost ei înşişi activişti de partid, înainte de
a lucra în Securitate. Când încercăm să dezvăluim
resorturile acestui regim totalitar, este cazul să nu uităm
că arhitecţii şi beneficiarii lui nu au demonstrat nici un
fel de scrupule şi remuşcări. Regimul a inventat
instituţii menite să facă posibilă distrugerea spiritului
liber şi manipularea totală a subiecţilor statului totalitar:
partidul ca elită auto-desemnată; poliţia secretă (cu
braţele sale din interior şi din exterior); propaganda şi
agitaţia; pseudo-justiţia aservită complet intereselor
totalitare”

Vom cita in extenso principalele acţiuni criminale
extrase din Raportul final şi la care apelează Traian
Băsescu:

„1) abandonarea intereselor naţionale prin servilism
în relaţia cu URSS, după impunerea guvernului-
marionetă condus de Petru Groza (6 martie 1945). În
felul acesta a debutat o perioadă care a dus la întârzierea
istoriei noastre cu câteva decenii;

2) anihilarea statului de drept şi a pluralismului prin
înscenări şi fraude, mai ales după furtul alegerilor din
noiembrie 1946;

3) distrugerea partidelor politice şi a continuităţii
constituţionale a statului român, prin abdicarea forţată a
Regelui Mihai;

4) sovietizarea totală, prin forţă, a României, mai
ales în perioada 1948-1956 şi impunerea, sub numele
de «dictatura proletariatului», a unui sistem politic
despotic, condus de o castă profitoare, strâns unită în
jurul liderului suprem;

5) politica de anihilare a unor întregi categorii
sociale în numele luptei de clasă. Cei mai de seamă
reprezentanţi ai elitelor din România au fost eliminaţi
fie prin asasinat, fie prin deportare, întemniţare, muncă

forţată sau marginalizare. S-a recurs la o logică a
vinovăţiei colective şi la persecutarea familiilor celor
bănuiţi de intenţii ori acţiuni anticomuniste. S-a recurs
la utilizarea unor criterii aberante pentru a distruge
şansele copiilor din familii cu «origine nesănătoasă» de
a studia în învăţământul superior. Ca urmare a politicii
regimului comunist, au fost deţinute în închisori şi
lagăre, deportate sau strămutate sute de mii de
persoane. Cifrele propuse de cercetători, luate în
considerare de Comisie, se situează între 500000 si
2000000 de victime. Dificultatea estimării provine din
ascunderea sistematică de către Securitate, Procuratură,
Miliţie, Trupe de Grăniceri şi alte organe represive a
informaţiilor privind soarta multora dintre aceste
victime;

7) exterminarea grupurilor de partizani care
reprezentau rezistenţa anticomunistă armată în munţi
(1945-1962);

9) arestarea, uciderea, detenţia politică sau
deportarea ţăranilor care opuneau rezistenţă faţă de
colectivizare; lichidarea violentă a revoltelor ţărăneşti
(1949-1962);

10) deportările cu scop de exterminare; represiunile
etnice; gonirea şi «vânzarea» evreilor şi germanilor;

11) represiunea împotriva culturii, eradicarea
valorilor naţionale, respingerea artei şi culturii
occidentale, cenzura, arestarea şi umilirea
intelectualilor neînregimentaţi ori protestatari (1945-
1989);

15) distrugerea patrimoniului istoric şi cultural prin
demolările din anii 1980, inspirate de grandomania lui
Ceauşescu şi de obsesia lichidării marilor repere
culturale şi istorice; constrângerea unei părţi a
populaţiei României de a-şi părăsi locuinţele în numele
politicii de «sistematizare» a zonelor rurale;

16) consecinţele dezastruoase ale «politicii
demografice» (1966-1989) soldate cu mii de morţi;

19) distrugerea reperelor morale ale societăţii
româneşti şi a valorilor ei de solidaritate, în lipsa cărora
un popor nu poate deveni autorul liber al propriei sale
istorii;

20) masacrarea cetăţenilor revoltaţi, din ordinul lui
Nicolae Ceauşescu, cu aprobarea conducerii PCR şi cu
participarea efectivă a unor unităţi ale Armatei şi
Securităţii, în timpul Revoluţiei anticomuniste din
Decembrie 1989”.

În încheierea Raportului final, care are ca editori pe
Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile,
în capitolul Concluzii sînt consemnate o serie de
propuneri, parte dintre ele asumate de Preşedinte în
Mesajul său către Camerele Reunite. Le redăm pentru a
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constata împreună că aproape nici una nu s-a
materializat în acest lung interval: decembrie 2006-
decembrie 2019:

„Solicit susţinerea de către Camerele Reunite ale
Parlamentului a declaraţiei mele de condamnare a
crimelor comunismului, de regret şi de compasiune
faţă de victimele acestora, în spiritul Rezoluţiei nr. 148
la Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 25
ianuarie 2006.

Susţin propunerile Comisiei de stabilire a unei zile
comemorative în memoria victimelor represiunii şi
terorii comuniste şi propunerea ridicării în Capitală a
unui Monument al Victimelor Comunismului.

Susţin înfiinţarea în Bucureşti a unui Muzeu al
Dictaturii Comuniste din România. Acest muzeu va fi
în egală măsură un loc al memoriei şi unul al afirmării
valorilor societăţii deschise. Pe lângă muzeu este
necesară crearea unui centru de documentare destinat
informaţiei publice, cu acces neîngrădit, în care să fie
colecţionate documente esenţiale pentru înţelegerea
fenomenului comunist, a universului concentraţionar, a
propagandei ca mijloc de constrângere spirituală…

Propun formarea unui grup de cercetători care să
elaboreze o Enciclopedie a comunismului românesc.
Acelaşi grup va lucra pentru sintetizarea Raportului
final sub forma unui manual şcolar.

Susţin necesitatea identificării unor soluţii legale în
vederea anulării condamnărilor emise pe baza unor
articole cu caracter politic, anularea pedepselor cu
închisoare şi muncă forţată rezultate pe baza decretului
153/1970 privind «parazitismul social», «anarhismul»
şi orice alt «comportament deviant». Dezavuarea legii
nr. 5 din 6 august 1978 pe baza căreia se putea desface
contractul de muncă pentru «abateri de la etica şi
echitatea socialistă»…

Susţin modificarea şi completarea cadrului
legislativ privind accesul la arhivele legate de perioada
comunistă. La 17 ani de la Revoluţia din decembrie
1989 a sosit din plin clipa transparenţei şi accesibilităţii
arhivelor comuniste. Obstacolele întâlnite de către
membrii şi experţii Comisiei trebuie înlăturate de
urgenţă şi fără ezitări. Legea Arhivelor Naţionale
trebuie modificată imediat în ceea ce priveşte
termenele de acces la arhivele de interes istoric.
Neglijarea îndeplinirii obligaţiei de modificare a Legii
Arhivelor arată lipsa de voinţă politică în a acorda un
acces nediscriminatoriu la arhivele de interes pentru
cercetătorii regimului comunist. O Românie
democratică este una în care accesul la istorie, deci la
arhive, este liber şi neîngrădit.

Susţin solicitările foştilor deţinuţi politici legate de

recunoaşterea publică a tragediei prin care au trecut…
Afirm necesitatea adaptării Raportului final pentru

obiective cu caracter didactic (un manual despre
dictatura comunistă din România) care să fie predat în
învăţământul mediu”.

Autorii Raportului vin spre asumare, cu încă alte
propuneri, precum recunoaşterea oficială a
caracterului anticomunist al Revoluţiei din Decembrie
1989. Deoarece N. Ceauşescu şi clica sa ajunseseră să
fie identificaţi cu comunismul ca regim şi ideologie
(PCR – Partidul, Ceauşescu, România), era normal ca
această revoltă populară să dobândească rapid un
caracter anticomunist. La fel de previzibilă a fost şi
reacţia panicată şi agresivă a nomenclaturii renăscute
(de fapt niciodată complet distrusă). Este necesară
analiza felului în care birocraţia s-a regrupat şi a
exploatat sentimentele antitotalitare pentru a
împiedica avansul revoluţiei”.

Mai citim la capitolul 3 (la care preşedintele nu
crede de cuviinţă să mai facă trimitere) din Concluzii
(Legislaţie şi justiţiei): „Declararea crimelor şi
abuzurilor regimului comunist – în baza dovezilor
existente – ca fiind crime împotriva umanităţii şi, în
consecinţă, imprescriptibile juridic. 

Având în vedere criminalitatea şi nelegitimitatea
regimului comunist, se impune adoptarea urgentă a
legii lustraţiei”.

Consider suficientă redarea, fie şi parţială, a acestor
propuneri care, la trei decenii de la tragedia din
decembrie ’89, continuă să rămînă literă moartă. Cu
trecerea timpului, mai ales pentru tinerii de astăzi,
teroarea comunistă, Revoluţia din Decembrie ’89,
perpetuarea nomenclaturii şi securităţii în structurile de
putere şi după căderea regimului sînt la fel de actuale
precum luptele dintre daci şi romani, sau domnia lui
Ştefan cel Mare, al Doilea Război Mondial, Monarhia
etc.

Momentele aniversare dedicate căderii
comunismului sînt tot mai palide, tot mai
marginalizate; revoluţionarii, luptătorii anticomunişti
desconsideraţi, iar politicienii, pentru că lustraţia n-a
mai avut loc, sînt tot mai înfloritori, tot mai agramaţi şi
total dezinteresaţi de soarta naţiunii.

Situaţia economică, socială şi culturală a României
este departe de a fi cum am crezut şi sperat acum trei
decenii, şi, repet, explicaţia aceste rămîneri în urmă
este, în principal, refuzul realizării lustraţiei; o lustraţie
care n-a mai avut loc.

Tristă aniversare a Revoluţiei şi comemorare a
eroilor ei!
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Vasile BĂNESCU: Atunci când vedem că în
jurul nostru societatea capătă nuanțe înfricoșătoare,
sau cel puțin îngrijorătoare, ar trebui să știm că în
spatele lor se consumă niște fenomene de alt ordin
decât cel strict economic. Este vorba de un fenomen
al declinului spiritual și moral asupra căruia vom
încerca să ne oprim pe parcursul întâlnirii de astăzi.
Alături de mine este un invitat special, pe domnul
profesor Nicu Gavriluță de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Nicu GAVRILUȚĂ: Mulțumesc frumos pentru
invitație. Bine v-am regăsit!

V.B.: Mă bucur foarte mult că putem aborda o
temă care știu că vă este dragă. E o temă constant
îngrijorătoare care afectează, să spunem așa, relieful
spiritual al Europei. Ați scris foarte mult pe această
temă. V-ați oprit adesea analitic asupra unor
fenomene care compun, să zic așa, declinul
Occidentului. Se tot vorbește, după Oswald
Schpengler și până astăzi, de acel declin al
Occidentului. Este o temă care s-a dovedit a fi, din
păcate, actuală. Sigur că azi nu mai putem decupa
atât de ușor granițele: vorbim de un declin al
Occidentului, dar asta nu înseamnă că noi, cei care nu
trăim în Occident, am fi scutiți de efectele unei
degringolade din punct de vedere moral, spiritual.
Aceste subiecte sunt surprinse și într-o recentă carte
în care dumneavoastră sunteți coautor. Este o carte de
dialoguri purtate împreună cu Nicolae Dima și Sorin
Mihalache: Religie și violență în Europa seculară.
Titlul anunță trei teme importante: tema religiei, a
violenței și a secularismului. Toate au legătură între
ele. Se spune, domnule profesor, că trăim într-o
Europă în care identitatea religioasă și istorică nu mai
sunt fondul pe care se desfășoară relațiile interumane.
Aceste lucruri au slăbit în intensitate. Se tot spune că
nu mai putem întrevedea în Europa un viitor ancorat

în trecutul iudeo-creștin. Fac referire la omisiunea
termenului creștinism din discursul public în general.
Toate aceste lucruri anunță ceva. E unul dintre
subiectele dumneavostră de reflecție predilecte. Cum
percepeți dumneavoastră acest fenomen cu care se
confruntă Europa? Merită să ne îngrijorăm, sau face
parte din firescul evoluției și involuției cu care ne-au
obișnuit istoria?

N.G.: În orice caz, eu cred că merită atenția
noastră permanentă ca cetățeni ai Europei, nu doar ca
specialiști în domeniul științei religiilor. Perspectiva
descrisă mai demult de Oswald Spengler în Declinul
Occidentului mie mi se pare a fi deosebit de actuală,
deși a fost publicată între 1918-1922. Ceea ce se
întâmplă acum în Europa trebuie văzut și înțeles de
pe o poziție mult mai detașată și mai generoasă din
punct de vedere istoric. N-ar trebui să ne raportăm
doar la următorii 3-4 ani, la viitorul foarte apropiat al
continentului nostru. Eu cred că ar trebui să privim
evoluția viitoare a Occidentului european în perspec-
tiva a două, trei, patru sau chiar cinci generații. Abia
atunci am avea de partea noastră argumentele duratei
lungi, cele invocate mai târziu de Fernand Braudel în
celebra lui carte Mediterana și lumea mediteraniană
în timpul lui Filip al II-lea. La timpul său, Oswald
Spengler a profetizat, împotriva curentului academic
dominant în Europa primei jumătăți a secolului XX,
schimbarea la față și declinul Europei. Nu trebuie să
fii profet (pe continentul tău!) să înțelegi că avem
structuri politico-administrative și corporații inter-
naționale cu interese financiare imense care con-
trolează chiar anumite guverne europene. Avem
provocări fără precedent în istoria recentă a Europei
din partea valului de migranți. Încă resimțim efectele
profunde ale crizei și ne pregătim de venirea alteia. În
concluzie, chipul istoriei europene este posibil să nu
mai fie cel configurat de clasici. Mă refer la acea
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Europă axată pe filonul iudeo-creștin și care a păstrat
în mod foarte consistent moștenirea culturală și
filosofică din Grecia antică, cea la care s-au adăugat
ulterior administrația și dreptul roman. 

Convingerea mea profundă este aceea că,
indiferent de ceea ce se va întâmpla, moștenirea
filosofică greacă și componenta juridică romană ale
Europei nu vor dispărea. În privința aceasta, eu sunt
un intelectual optimist. Cred în continuare în forța
spiritualității creștine și a culturii umaniste de a ne
modela subtil, în sensul funcționării arhetipurilor lui
Jung, mentalul social, afectivitatea și stilul de viață. 

Argumentul meu forte este cel pe care ni l-a
oferit tuturor Mircea Eliade. Sacrul este consub-
stanțial condiției umane și, atât timp cât vor fi
oameni, el ne va înnobila și desăvârși. Observăm că
astăzi funcțiile clasice ale unor instituții care ,,man-
ageriau” sacrul sunt preluate și asumate de anumite
entități admnistrative profane și de legislația euro-
peană. Prin urmare, strategia sacrului pare a fi aceea
de a funcționa mascat în istorie. Dorința de împlinire
și desăvărșire prin altceva decât prin noi înșine
trăiește voalat în istorie. Nu de puține ori i-a chipul
unor practici și activități profane, consistent secular-
izate. Ceea ce spun poate fi o imensă provocare, dar
ar fi bine să ne reamintim teza lui Mircea Eliade că,
deseori, sacrul se camuflează deplin în profan. Abia
atunci este nevoie de exercițiul profesionist al unor
hermeneuți, istorici ai religiilor, teologi, filosofi,
sociologi și antropologi pentru a-i decripta aceste
subtilele și misterioasele forme camuflate în jocurile
cotidianului. Aceasta-i perspectiva pe care mi-o asum
în virtutea unor preocupări constante de câțiva zeci
de ani.

V.B.: Această perspectivă are un mesaj care ne
remontează. O trimitere la Mircea Eliade este nece-
sară. Îmi amintesc ideea acesta recurentă: sacrul per-
sistă. Cel mult, sacrul se camuflează în profan, iar
elementul religios este element constitutiv conștiinței
umane. 

N.G.: Așa este.
V.B.: Pe asta ne putem întemeia, firește, din per-

spectivă filosofică, sociologică... 
N.G.: ... și antropologică. 
V.B.: Da. Pe de altă parte sunt gânditori majori

europeni, îmi vine în minte Jean -Luc Marion – prob-
abil cel mai important filosof religios de astăzi – care
vorbește despre o rezistență din ce în ce mai accentu-
ată a omului modern la revelație. Ceva se întâmplă.

Omul modern a devenit mai impermeabil la mesajul
creștin, la revelație în general, cum spunea Jean-Luc
Marion. Nu putem asista pasivi la această înghețare
progresivă a relației dintre om și Dumnezeu pentru
că, așa cum spuneam, discursul public e pustiit din
perspectiva religiosului. Nu auzim în mass-media
vorbindu-se despre Hristos. Nu auzim vorbindu-se
despre simbolurile majore creștine, cele pe care s-a
întemeiat civilizația europeană. Cum credeți că omul
modern poate să devină din nou om permeabil la rev-
elație, ca să rămând în termenii lui Jean-Luc Marion?

N.G.: În primul rând prin educație. Răspunsul
acesta simplu este atât de insistent folosit, încât s-a
banalizat. Totuși, nu avem altul mai bun. 

V.B.: Ce fel de educație? 
N.G.: În primul rând educația religioasă

temeinic realizată în familie. Ca părinți este decisiv
să învățăm arta de a prezenta creștinismul elegant și
convingător. O cateheză practicată habotnic și obtuz
poate aduce mari avataje ateismului sau indeferen-
tismului religios. Esențial rămâne preocuparea noas-
tră, a dascălilor, să nu trădăm, să nu simplificăm și să
nu vulgarizăm fenomenul religios. 

V.B.: Importantă este și educația culturală.
N.G.: Este foarte importantă. De ce? Pentru că

ne reactivează acele forma mentis constitutive unor
est-europeni ce au rămas în continuare (foarte) cred-
incioși. Jacques Maritain, un autor care-mi place
foarte mult... 

V.B.: Un neotomist. 
N.G.: Da. Acest savant neotomist spunea că stu-

denții lui sunt admirabili ignoranți în domeniul
religiei. Avea dreptate. Studenții nu cunoșteau (iar
unii nu știu nici astăzi!) datele elementare ale creștin-
ismului și ale altor religii din lumea aceasta. 

V.B.: Există și o erudiție total sterilă din punct
de vedere religios.

N.G.: Există. Din fericire o putem depăși pentru
că avem în spațiul nostru românesc, pe lângă erudiția
sterilă, un tip special de viață mistică bazată pe trăire
și fervoare. Studenți au o curiozitate vie și un interes
real pentru faptul religios, dacă știi să-i provoci. Te
privesc în ochi, sunt atenți, pun întrebări. Dacă tu, ca
profesor, reușești să-i scoți din amorțeală, atunci poți
să le recomanzi cărți (foarte) importante pe care chiar
le citesc. Personal mizez foarte mult pe arta pedagog-
ică de a-l prelua pe tânăr de acolo de unde este, cu
experiențele lui de viață. Esențial este ca mai apoi șă-
și pună el întrebările grele, substanțiale, fundamen-
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tale, cele care definesc natura umană. Cu onoranta
ocazie a acordării titlului de doctor honoris causa de
către Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Jean-Luc Marion ne-a vorbit despre acest fapt de
viață și despre importanța educației. În calitate de
creștini, ar fi bine să ne asumăm curajul și demnitatea
mărturisirii credinței. Curajul înseamnă puterea de a
renunța la atitudinea de tip duplicitar. În ce constă
aceasta? Dacă ne aflăm într-un mediu academic, de
exemplu, parcă ne e rușine să spunem că suntem creș-
tini. Evităm, dintr-o falsă pudoare, să vorbim de
Hristos, cruce și alte simboluri religioase. Paradoxal,
imediat ce părăsim mediul academic, ne ducem la
biserică și ne închinăm. După mine, această atitudine
este o formă de duplicitate și o lipsă de curaj în
asumarea publică a credinței. 

V.B.: Îmi vine în minte cartea lui Fernando
Savater, Curajul de a educa. Scriitorul spaniol vor-
bește exact despre acest tip de curaj, cel care pre-
supune rostirea adevărului până la capăt. Tinerii sunt
receptacole. Pot fi stârniți foarte frumos, cu condiția
să le transmiți adevărul, nu ideologiile la modă, cum
se întâmplă, din păcate, acum în aproape toate medi-
ile universitare. Aici domină mesajul corect politic,
ca să spun așa. Este decupată partea tradițională,
creștină, filosofică. Iată curajul de a educa.
Dumneavoastră sunteți un educator prin excelență.
Vă cunosc foarte bine traiectoria și lucrările, sunteți
un om care nu ezită să spună lucrurilor pe nume. Mi
se pare esențial.

N.G.: Da. Trăiesc într-o lume relativ normală și
cred că rostul intelectualului este acela de a nu fi
duplicitar. Deseori am bucuria și șansa destinale de a
mă întâlni cu oameni deosebiți – studenți, profesori,
cercetători. Dar ce te faci, de pildă, dacă te afli într-o
universitate unde discursul politicii corecte este la
modă?

V.B.: Este patul lui Procust. 
N.G.: Așa este. Umberto Eco are un text memo-

rabil (,,Despre Politically Correct”) publicat în volu-
mul Înainte ca racul despre cursurile lui ținute în uni-
versități americane. Straniu este ceea ce li s-a întâm-
plat unor colegi în amfiteatru atunci au rostit un banal
adevăr istoric, scrie Eco. Pe nedrept și în mod abuziv
au fost acuzați de discriminare și rasism. Cazurile au
fost analizate de către decan, consiliul facultății, con-
siliul de administrație și senatul universității. Astăzi,
în România, noi ne amuzăm și întristăm deopotrivă
citind așa ceva. Ne mirăm aflând unde se poate

ajunge cu instrumentalizarea acestor derapaje.
Mentalitatea aceasta neomarxistă de tipul politicii
corecte este prezentă și în unele instituții din
Occident. Sunt situații, de pildă, când, la angajare,
sunt favorizați într-un concurs negrii. 

V.B.: Pentru că strămoșii lor au fost cândva
sclavi. 

N.G.: Exact. E o formă de recompensă istorică
întârziată față de o veche și tristă practică de tip colo-
nialist. Sigur că nu e ceva normal. Acest criteriu nu ar
trebui folosit pentru a evalua performanța de ordin
intelectual. Și, totuși, se fac aceste diferențe în vir-
tutea unor politici sociale care, bine ați spus, încearcă
într-un anume fel să compenseze o vină istorică
(ne)asumată.

Din când în când, noi avem discuții despre
prezența proporțională, corectă, echitabilă, a băr-
baților și a femeilor în structurile de conducere ale
facultății sau ale universității. Fanii politicii corecte
solicită ca ea să fie egală: 50% femei – 50% bărbați.
Dacă nu este așa, atunci înseamnă că există o pro-
fundă discriminare în universitate. Eu cred că această
judecată este una ideologică și nu una managerială.
De ce? Pentru că atunci când ajungi într-o funcție de
conducere într-o facultate sau universitate, tu ai în
față niște criterii de ordin managerial, administrativ.
Aceste criterii care nu țin seama de vârstă, sex, cred-
ință religioasă etc. Ele țin seama, până la urmă, de
performanțele tale reale, dovedite. Se mizează, firesc,
pe experiența și capacitățile tale. Dacă ar fi discrimi-
nată o femeie pe criteriul sexului, de pildă, atunci ar
fi o problemă serioasă care trebuie rezolvată cu
dreapta judecată. Eu cred că aceste noi ideologii tre-
buie preluate și folosite inteligent, eficient, în folosul
cauzei culturale și educative.

V.B.: Lumea de astăzi este un tablou din care nu
lipsește deloc tușa din ce în ce mai groasă a ideolo-
gizării din perspectiva corectitudinii politice.
Efectele apar însă și la nivel social. Pe de o parte,
această insidioasă ideologie afectează, în primul
rând, viziunea creștină asupra lumii. În mod implicit,
dacă nu chiar explicit, de multe ori termenii creștini
sunt scoși din discuție. Nu mai contează egalitatea în
fața lui Dumnezeu. Se vorbește de o egalitate practic
suprarațională, ca să nu spun altfel. Aceste lucruri
afectează în timp, fără să putem acum intra acum în
amănunte, inclusiv relieful social, familia. Aceasta e
percepută ca o instituție opresivă, după cum știți. Se
propune revoluționarea ei, așa cum se propune rev-
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oluționarea ideii de sex. Toate aceste lucruri fac parte
din ceea ce putem numi declin spiritual, pierderea
busolei, rătăcirea nordului credinței. Efectele nu
întârzie să apară și în plan social. Vreau să vă întreb
cât de falsă este această percepție că dezvoltarea eco-
nomică și socială este întotdeauna legată de o
involuție a credințelor religioase? Auzim frecvent
această idee la televizor și în discursurile la modă,
corecte politic. Occidentul este evoluat, iar noi tre-
buie să ne aliniem țărilor evoluate. Din punct de
vedere economic sigur, avem foarte multe de făcut.
Nu vi se pare falsă această punere în legătură a con-
sistenței religioase a unei societăți cu dezvoltarea ei
socială? Altfel spus, doar într-o țară dezvoltată eco-
nomic religia este în reflux?

N.G.: S-a tot spus așa ceva. A fost marca domi-
nantă de înțelegere a relației dintre economic și reli-
gios, de la Max Weber încoace. Un vârf al ei a fost în
perioada 1958-1968, până la mișcările contestatare
ale studenților din spațiul american și european. Îmi
vine în minte acum un clasic al sociologiei religiilor,
un autor austriac care a predat în SUA și care mie îmi
place foarte mult: Peter Berger. Acest mare sociolog
al religiilor a mizat alături, de alți autori, pe această
ecuație: modernizare-industrializare-realizare-dez-
voltare economică egal declin al religiei și al vieții
spirituale.

Ei bine, la începutul în anilor 90, Peter Berger
și-a schimbat radical punctul de vedere. Și-a pus
onest și academic cenușă pe cap. Și-a renegat ideile
din cărțile scrise până atunci. În ultimele sale texte și
în interviuri, Berger a susținut, absolut convingător,
ideea că nu avem de-a face în țările dezvoltate eco-
nomic și modernizate cu un declin egal al vieții reli-
gioase. Avem de-a face, mai curând, cu realitatea
modernităților multiple, cea pe care José Casanova,
un alt mare sociolog contemporan al religiilor, o ilus-
trează cu exemple din lumea de azi. Altfel spus, în
Franța, Belgia și Anglia poți vorbi de forța secular-
izării și de o consistentă atitudine anticlericală, chiar
de un declin al practicii religioase...

V.B.: Dar n-are legătură fenomenul acesta cu
dezvoltarea lor economică. 

N.G.: Nu este o condiționare directă. Există dez-
voltare economică în alte țări – SUA, Asia etc. – și,
totuși, viața religioasă e mult mai vie, intensă, activă.
Peter Berger, Grace Davie și Effie Fokas au publicat
în 2008 o carte care mie îmi place foarte mult –
America religioasă, Europa seculară? Cei trei soci-

ologi ai religiilor vin cu argumente în primul rând din
spațiul american. Aici avem modernizare, industri-
alizare, digitalizare și un important avânt al noilor
tehnologii, dar avem și viață religioasă puternică. 

V.B.: Intactă.
N.G.: Aproape intactă. Vin cu exempul Japoniei

care este un vârf în ceea ce privește informatica,
industrializarea, industria de armament și spionajul.
Cu toate acestea, Japonia are viață culturală și reli-
gioasă absolut respectabilă. Șintoismul și buddhismul
sunt două religii puternice acolo. Bineînțeles că
există și o multitudine de alte credințe și practici reli-
gioase. Deci, modernitatea merge foarte bine la
pachet cu viața religioasă oriunde în această lume. 

Ce se întâmplă în Europa de Est și, mai ales, în
România? Teza mea pe care am anunțat-o în prefața
la versiunea românească a cărții scrisă de Peter
Berger, Grace Davie și Effie Fokas este următoarea:
Europa de Vest și Europa de Est au avut istorii
diferite. Europa de Est și România sunt secularizate,
dar mai curând formal, instituțional, legislativ.
Totuși, ele și-au păstrat mai bine substanța religioasă,
chiar dacă nu este întotdeauna vizibilă, manifestată,
exteriorizată. Este o teză pretențioasă. Trebuie să vin
cu anumite argumente istorice, juridice, economice,
legislative, culturale, spirituale. De ce s-a întâmplat
așa? De ce avem istorii diferite în Europa de Est și în
România? Sunt valuri și valuri ale secularizării.
Observ că în țările vest-europene se revine treptat la
formele mistice ale creștinismului. Totul se întâmplă
pe fondul unei crize a creștinismului... 

V.B.: Vorbim de cel instituționalizat.
N.G.: Exact. Se descoperă și devin interesante,

pentru mulți ditre noi, acele forme ale vieții mistice,
trăirii religioase și ale rugăciunii inimii. Ale isihas-
mului, cu alte cuvinte. Uitați-vă în zona de Nord a
Europei, cea foarte puternic secularizată: în clipa în
care se întâmplă o nenorocire, oamenii uită de secu-
larizare și de indiferența religioasă, chiar și de ateism
și vin în biserică. Se roagă. Deci creștinismului face
parte din gena omului modern european. Cel puțin în
situațiile de limită, de criză, ne reamintim de el. Ați
vorbit, invocându-l pe Jean-Luc Marion, despre rup-
tura dintre revelație și omul contemporan cu sensibil-
itatea lui. Aici putem lucra. Legătura se poate reface
oricând.

V.B.: Asta-i important de spus. Legătură este
reversibilă, nu ireversibilă.

N.G.: Este reversibilă. Știți de ce? Pentru că rev-
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elația a avut loc într-un timp istoric anume, însă
mesajul revelației este atemporal. Depășește timpul
și istoria. Ține de eternitate, dacă ar fi să discutăm în
termenii lui Vladimir Lossky. Mesajul revelației
christice este ceva care împlinește timpul sub semnul
duratei și-l deschide spre eternitate lui Dumnezeu.

V.B.: Ar mai fi de spus că o societate care
respectă și recunoaște faptul religios, care nu începe
să se fălească prin distanțare față de el, ci tocmai prin
însoțirea lui elegantă, aceasta e o societate normală.
Spun asta întrucât suntem foarte des martorii vitu-
perării mediatice împotriva faptului religios. Un
exemplu: vine acum o sărbătoare mare, Sfânta
Cuvioasă Parascheva. Apar pelerinajele care sunt un
fenomen subtil și complex în România. Totodată apar
și comentatorii malițioși, cei care arată cu degetul
spre aceste pelerinaje sugerând că doar oamenii
înapoiați, semialfabetizați, pot adera la o manifestare
de genul acesta. Mai mult chiar, sărutarea moaștelor
te rupe de modernitate, susțin acești stângiști de ser-
viciu, să-i numesc în general...

N.G.: Există printre acești stângiști și admirabili
oameni de cultură, dar care în timpul facultății (și
nici după) nu au studiat disciplinele fundamentale
privind religiile lumii: istoria religiilor, teologia,
filosofia religiilor, sociologia și antropologia religi-
ilor. Nu au fondul cultural și spiritual necesar pentru
o înțelegere autentică a lui homo religiosus. Atunci
când sunt puși în situația de a judeca un fenomen
complex, cum este cel al pelerinajului religios, ros-
tesc splendide și incredibile neadevăruri. Eu însumi
am rămas deseori siderat citind declarațiile despre
creștinism ale unor oameni de cultură pe care, dealt-
fel, îi respect foarte mult. 

V.B.: Da. Și eu la fel.
N.G.: Sunt apoi unii jurnaliști care speculează

existența unor fenomene colaterale pelerinajului. Mă
gândesc la piața saturată cu tot felul de produse,
unele veritabile kitsch-uri. 

V.B.: Sigur. Există zona kitsch-ului religios. 
N.G.: Care trebuie amendat ca atare. 
V.B.: Nu trebuie chiar să-l amendăm. 
N.G.: Mai este ceva. Televiziunile comerciale în

special speculează kitsch-ul religios. De ce? Pentru
că în felul acesta își cresc rating-ul. De obicei, cei
mai mulți dintre oamenii privesc la televizor,
muncesc, se odihnesc. Unii se mai întâlnesc cu pri-
etenii și discută. Problema este aceea că nu mai citim
o carte de substanță, nu mai medităm. În cel mai bun

caz ne rugăm superficial. Nemaiavând un antrena-
ment permanent al vieții interioare și spirituale,
devenim foarte sensibili la rău. Răul ne provoacă
curiozitatea. Pericolul pervers este acela că răul de
poate banaliza. Ne familiarizăm cu el și-i savurăm
prezența cotidiană. Cei din televiziunile comerciale
cunosc aceste mecanismele mentale și le speculează
în folosul cauzei, să spun așa. Din fericire, televiziu-
nile serioase din România, atunci când e vorba de un
pelerinaj, invită specialiști în studio pentru o dez-
batere profesionistă.

V.B.: E și firesc.
N.G.: Acești specialiști în știința religiilor aduc

în discuție subtilitățile unui pelerinaj religios. Esența
lui este, până la urmă, acea călătorie interioară pe
care o faci simultan cu pelerinajul fizic la Sfânta
Parascheva. Întotdeauna, pelerinajul exterior, social,
este dublat de unul interior. De ce nu se vorbește sufi-
cient despre asceza și devoțiunea pelerinilor? De ce
admirabila carte despre pelerinaj al lui Mirel Bănică
nu este prețuită la adevărata ei valoare? Apoi este
inspirat să ne amintim periodic acele pagini dintr-o
scriere a lui Mircea Vulcănescu privind baba anon-
imă care se ruga tocindu-și genunchii într-un colț
uitat de lume. Poate că ea era mult mai aproape de
Dumnezeu decât savantul trufaș sau omul care
viețuiește anost într-o lume gri, agnostică și indifer-
entă religios. În fond, nu știm niciodată cine e mai
aproape de Dumnezeu... Nu trebuie să judecăm aces-
te realități spirituale exclusiv după criterii sociale. Ar
fi timpul să vedem și cealaltă față a pelerinajului. Mă
gândesc la tinerii și intelectualii pelerini care, prin
prezența lor, pot dezavua tristul stereotip că pelerini
sunt doar ratații societății și inculții de la țară. Fiecare
are pelerinajul pe care-l merită. Însă realitățile sub-
tile, profunde ale pelerinajului nu pot fi cuantificate,
măsurate. Ele sunt inaccesibile multor literați, ziariști
și sociologi pozitiviști.

V.B.: Asta nu înseamnă că ele nu există. O temă
în sine, domnule profesor, mi se pare a fi aceea a ben-
eficiilor nevăzute, dar concrete, reale, ale prezenței
creștinismului în societate. O societate din care ar
dispărea pelerinajul și homo religiosus ar fi o soci-
etate desfigurată. O întrebare pe care aș adresa-o
oricând unor critici ai creștinismului ar fi următoarea:
cum ar arăta o lume din care creștinismul ar dispărea
și biserica ar fi evacuată? Ar arăta mai bine România
fără biserica creștină? 

N.G.: Categoric nu. Dacă m-ați întrebat pe
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mine, eu vă spun că o asemenea societate este de
neconceput, chiar și în regimurile totalitare. Am avut
și avem chipuri ale vieții religioase și spirituale
prezente în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Mai
mult, anumite date de ordin mitologic și religios
supraviețuiesc camuflate chiar și în viața unui ateu,
progresist sau în cea a unui om indiferent religios.
Argumentele le-a formulat magistral, la timpul său,
Mircea Eliade. În Aspecte ale mitului și Incercarea
labirintului. Convorbiri cu Claude Henri-Rocquet,
Eliade vorbea despre comunism și mitologia lui
camuflată în lupta dintre proletariat (forță a binelui)
și burghezie (chip al răului). Apoi mitul vîrstei de aur
se regăsea dasacralizat în utopia societății fără clase,
una în care fiecăruia i se va da după propriile nevoi...

V.B.: O utopie ucigașă.
N.G.: Chiar diabolică, daca ar fi să mă exprim în

termeni teologici. Totuși, o asemenea cumplită utopie
camuflează o nostalgie după perfecțiunea primor-
dială a omului decăzut, scrie Eliade. Are perfectă
dreptate. Este dramatic și trist să încerci să aduci
Paradisul aici, în timp din istorie. Cei care au crezut
că pot face așa ceva au sfârșit-o prost. 

V.B.: Pentru că paradisul terestru e un episod
încheiat la începuturile creației.

N.G.: Exact.
V.B.: Paradisul autentic, cel spre care tindem,

este unul de natură spirituală. Este Împărăția lui
Dumnezeu. Ea este în noi, cum ne spune și Iisus
Hristos. Contează cum slăvim acest fapt lăuntric.
Discuția noastră are legătură cu această lucrare lăun-
trică, fie ea la nivel personal, fie la nivel comunitar.
Când vorbim despre adversarii valorilor religioase –
intoleranța, terorismul, patologia religioasă,
neopăgânism profitabil – vorbim, în fond, despre
substitute ale sacrului. Toate acestea desfigurează un
drum pe care ar trebui să mergem. în mod firesc.

N.G.: Așa este.
V.B.: Suntem constrânși să evoluăm printre

obstacole. E bine să deschidem ochii asupra lor.
Discuția noastră are ca temă principală acest echili-
bru între gradul de religiozitate al unei societăți și
dezvoltarea ei socială. Ați dat câteva exemple foarte
concrete din societățile avansate argumentând că ele
nu sunt societăți areligioase. Dimpotrivă, epocile în
care ideologiile ateiste au dominat au lăsat în urmă
milioane de morți. Nu creștinismul a trimis sub
pământ milioane și milioane de oameni, ci exact con-
trariul lui.

N.G.: De acord. Totuși, trebuie spus că și în isto-
ria creștinismului au fost momente nefericite: cruci-
ade, persecuții, victime...

V.B.: Momente. 
N.G.: Da. Au fost episoade triste ale istoriei. De

foarte multe ori în istorie, atunci când religia s-a
întâlnit cu politicul, a avut de pierdut religia. A fost
compromisă. Așa cum subtil observa Anca
Manolescu, „riscul major al terorismului nu ține doar
de miile de morți, sutele și miile de morți din lumea
aceasta, ci și de compromiterea figurii lui homo reli-
giosus”. 

V.B.: Discreditarea acestuia.
N.G.: Exact. Se strecoară subtil în mințile oame-

nilor ideea perversă că religia conține în substanța ei
violența, ceea ce este o minciună teribilă și un fals
grosolan.

V.B.: Un om pe care-l respectăm de altfel ca int-
electual public a scris un text inspirat de potențialul
de violență letală pe care-l târăște după ea fiecare
religie. Este o mare iluzie să credem că religiile lumii
– doar pentru că astăzi una dintre ele explodează în
varianta sa radicală – au un imens potențial violent.

N.G.: Corect. Aș răspunde luând de exemplu
creștinismul. Aici există isihasmul, acea discretă și
fascinantă practică spirituală. Ea este esența mistică a
creștinismului răsăritean. Ce are această experiență
lăuntrică violent și periculos? Din islam aș lua exem-
plul sufismului. Dansul dervișilor rotitori, ce are vio-
lent? A, da, există interpretări păguboase ale Bibliei
sau ale Coranului care susțin că violența este consub-
stanțială oricărei religii. Ele sunt greșite. Sunt apoi
reale episoade de violență în istoria marilor religii ale
lumii. Dar asta nu înseamnă că putem simplifica atât
de mult religia încât să o citim doar în cheia nes-
fârșitelor conflicte politico-militare. Atunci când se
ajunge la conflict, crimă și terorism nu mai vorbim
despre o religie autentică. Vorbim despre cu totul
altceva. Vorbim de reduționisme ale înțelegerii faptu-
lui religios. Sunt reducționisme clasice ale
fenomenului religios care nu au dispărut. Sigmund
Freud în Totem și tabu, de exemplu, interpreta religia
ca reminiscență inconștientă a unui paricid primor-
dial. Karl Marx înțelea religia doar ca opium pentru
popor. Emil Durkheim, fiu de rabin, reducea religia
la o simplă forță socială coercitivă. (A se vedea în
acest sens Formele elementare ale vieții religioase). 

Astăzi, fenomenul înțelegerii proaste și limitate
a fenomenului religios continuă. Reducționismele nu
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încetează să ne marcheze existența și gândirea. Unul
dintre acestea ar fi cel al corectitudinii politice, cel de
care m-am ocupat în cartea mea Noile religii secu-
lare. Corectitudinea politică reduce uneori religia la
un instrument al omului alb, creștin și heterosexual în
lupta sa cu minoritarii, exclușii, marginalii. Subiectul
trebuie nuanțat. 

Totul se întâmplă astăzi pe fondul existenței
modernităților multiple (Grace Davie & José
Casanova). Teza principală a autoarea britanice este
aceea că modernitatea europeană, puternic secular-
izată, nu este măsura tuturor formelor de modernitate
din lume. Ea este mai curând o excepție. Statele
Unite, Japonia, multe țări din Orient și din Europa de
Est arată că poate coabita foarte bine religia cu
modernitatea. În ceea ce ne privește, noi am avut o
modernizare accelerată din punct de vedere istoric.
Au dominat deseori formele asupra fondului. Or, în
clipa în care fondul și formele nu se întâlnesc istoria
se răzbună. 

V.B.: Am avut o modernizare accelerată, dar și
fragmentată. E una dintre explicațiile disfuncțiilor
care încă ne mai urmăresc. 

N.G.: Da. Avem nevoie de un plan de dezvoltare
și modernizare a României. Academia Română ne-a
oferit așa ceva. Esențial este ca guvernele României
să și-l asume. Un asemenea plan presupune colabo-
rarea interdisciplinară a mai multor specialiști și
instituții. Este foarte bine să ne asumăm o moderni-
tate europeană cu legislație, instituții etc.
Fundamental este faptul că aceste ipostaze formale
ale modernității europene să fie compatibile (și) cu
mentalitățile noastre românești. Nu vreau să sune a
lozincă patriotardă. Vă dau un exemplu care-mi place
mult și pe care-l aduc în atenție studenților mei în
deschiderea cursului de Mentalități sociale. Îl preiau
dintr-o carte a lui Dan Ungureanu, Zidul de aer.
Tratat despre mentalități. El sună cam așa: „Statul
român, ca toate statele din Europa de Est și din
Balcani, s-a născut târziu. Instituțiile sale au fost
împrutate din Occident. În Occident ele erau
funcționale, fiindcă acolo legile proveneau din
cutume, iar instituțiile evoluaseră treptat din nevoi
firești și nu din imitație. Unele dintre ele sunt foarte
marcate cultural: ON.G.-urile, născute din instinctul
de asociere anglo-saxon, au servit, timp de un dece-
niu, la înmatriculat mașini vechi în România. Chiar
dacă statul adoptă legi ale Comunității Europene, o
mare parte din ele sunt incompatibile cu modul de

gândire al românilor”. 
Așadar, în condițiile în care acum nu mai este

timp ca legile noastre să provină din cutume, iar insti-
tuțiile să evolueze firesc în timp, ce facem? Le adop-
tăm din Occident, dar trebuie (pe cât este posibil) să
le și adaptăm specificului românesc. 

V.B.: Ele sunt și roadele unor mentalități
amprentate religios.

N.G.: Cu certitudine.
V.B.: Acolo unde lipsește faptul religios și spir-

itual apare deriva, raptul. Survine inevitabil derapajul
într-o zonă a imoralului. Personal pledez pentru
fireasca împletire a elementului religios cu cel social.
Aceste două elemente compun în mod integral pe
om. Acesta este o ființă religioasă și socială, în ace-
lași timp.

N.G.: Să vă provoc un pic? Să mă fac avocatul
celuilalt? OK. Cineva poate să spună: eu lucrez într-
o firmă, într-un ON.G.. Nu sunt un ateu, dar nici reli-
gios practicant nu sunt. 

V.B.: Depinde ce înțelegem prin asta. Spunând
prezența elementului religios, eu mă refer inclusiv la
registrul implicit al lucrurilor. Nu trebuie să te lauzi
că ești religios... 

N.G.: La registrul implicit doream să ajung și eu.
Dacă acel tânăr o să-mi spună: ,,Domnule profesor,
eu nu-mi asum valorile de ordin religios. Nu mă
reprezintă. Îmi asum anumite principii și valori pe
care eu le-am învățat la universitate, la un curs de
etică, de exemplu: adevăr, dreptate, onestitate, com-
pasiune, iubire”. Eu am să-i spun așa: ,,Foarte bine.
Înțeleg că nu vrei să îmbraci aceste principii și valori
într-o haină religioasă, dar haina religioasă există. Ea
este invizibilă doar pentru ochii tăi. Toate aceste val-
ori își au originea în creștinism”.

V.B.: În esența lor, aceste valori sunt religioase.
N.G.: Sigur că da.
V.B.: A fost un dialog tonic și reconfortant.

Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult!
N.G.: De ,,vină” suntem amândoi. Vă

mulțumesc și eu!
V.B.: În sfârșit, e o vină pe care ne-o asumăm... 
N.G.: ...și pe care o vor judeca telespectatorii (și

cititorii) noștri.

(Dialog din volumul în curs de apariție: Nicu Gavriluță,
Vasile Bănescu, Manipularea și domnia prostului gust,

București, Editura Eikon, 2019)
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Cu mai bine de un an în urmă, în cadrul unei
dezbateri despre etapele Revoluţiei Române am
vorbit despre ceea ce cred a fi fost durata reală a
acesteia. 

Pornind de la axioma că o revoluţie începe
întotdeauna cu o insurecţie, continuă cu elaborarea
unor documente programatice răsturnând o stare de
lucruri pentru a impune o alta şi se încheie
obligatoriu cu o constituţie care legiferează ceea ce
a fost schimbat din temelii, am putut să afirm că
revoluţia de acum trei decenii, începută în
decembrie 1989 s-a încheiat în decembrie 1991
odată cu referendumul naţional consacrat aprobării
noii Constituţii, având aşadar o durată de doi ani. 

Cu acelaşi prilej am încercat să aşez Revoluţia
Română într-o tipologie a revoluţiilor europene
moderne, anume Revoluţia Franceză şi Revoluţia
rusă în faza sa bolşevică – şi ele soldate cu
executarea fizică a liderilor anteriori –, ştiind bine
că revoluţiile sunt un ansamblu de evenimente, nu
un eveniment, chiar dacă printr-o convenţie
scolastică vorbim despre „Revoluţia Franceză din
1789”, despre „Revoluţia din octombrie 1917” sau
despre „Revoluţia Română din decembrie 1989”. 

În cazul francez rememorez faptul că insurecţia
pariziană din 14 iulie 1789, pornită din cartierul
Saint-Antoine – excitată de presupusul „complot
aristocratic” – a dus nu doar la căderea unei Bastilii
apărate de numai treizeci de mercenari elveţieni, ci
şi la rechemarea de către rege a reformatorului
Necker, iar după  doi  ani şi două luni, în septembrie
1791 la adoptarea unei constituţii  întemeiată pe
concepţia rousseauistă a „Contractului social” şi în
care era proclamată  ideea că „naţiunea are dreptul
imprescriptibil de a schimba Constituţia”. 

Tocmai de aceea este legitimă afirmaţia unui
bun cunoscător al momentului, potrivit căreia „între

Revoluţie şi Constituţie a existat de la început o
legătură fundamentală”1; în cuprinsul acestui
răstimp intră elaborarea documentelor
revoluţionare – cele  din deciziile faimoasei nopţi
de 4 august 1789, cu anularea tuturor privilegiilor –,
„Declaraţia drepturilor omului şi a cetăţeanului”,
urmând o perioadă post-revoluţionară care
cuprinde, rând pe rând, Directoratul în 1795,
Consulatul în 1799 şi cei 14 ani napoleonieni. 

Venind la cazul rusesc trebuie amintit că
revoluţia bolşevică – având în faţă modelul iacobin
francez mult apreciat de Lenin şi de Troţki,
inspirator şi al „teroarei roşii” a Cekăi şi al
executării ţarului şi a familiei imperiale – începe în
octombrie 1917 cu momentul insurecţional din
Petrograd – ocuparea Pieţei Sf. Isac şi asaltul
Palatului de iarnă, vandalizat (eveniment
transformat  propagandistic după un deceniu, într-o
acţiune de mare anvergură, prin filmul lui
Eisenstein „Octombrie”) şi  continuă  cu cele două
decrete adoptate la Congresul al II-lea al Sovietelor
– cel pentru pace şi cel pentru pământ –, pentru ca
abia în iulie 1918, aşadar după opt luni,să fie votată
„Constituţia Republicii Socialiste Federative a
Sovietelor” (şi vor trece şapte ani până la constituţia
U.R.S.S. din mai 1925). Trebuie adăugat că
impulsul pentru organizarea amintitei insurecţii din
Petrograd contra guvernului provizoriu al lui
Kerenski – aşa numita „Kerenşcina” – l-a dat
imperios acelaşi Lenin pentru care, în 1918,
războiul civil împotriva „albilor” Kornilov,
Denikin, Kolceak, Iudenici şi Wrangel era o etapă
necesară a revoluţiei2.

În cazul românesc paradigma revoluţionară este
întru-totul respectată. Există momentul
insurecţional din 16 decembrie de la Timişoara,
continuat cu cel de la Bucureşti din 21-22
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decembrie. Aici o paranteză esenţială se impune. Cu
numai două zile înaintea revoltei timişorene şi cu o
săptămână înaintea celei bucureştene, la 14
decembrie, la Iaşi Frontul Popular Român aici creat
a iniţiat –  cu reguli precise de clandestinitate şi
conspirativitate, cu un plan la fel de precis de
acţiuni viitoare, cu o „Chemare” împotriva
„dictaturii ceauşiste” ce schiţa un program
revoluţionar anterior proclamaţiei Frontului
Democrat Român din capitala Banatului –, o
manifestaţie în Piaţa Unirii; acţiunea a eşuat prin
informarea din timp a forurile de represiune pe căi
„specifice”, dar ca istoric nu pot să nu adaug că la
141 de ani distanţă era repetată aici o împrejurare a
mişcării revoluţionare paşoptiste. 

Toate acestea conferă zilei de 14 decembrie
1989 calitatea de început a Revoluţiei Române.

În această situaţie cele două momente
insurecţionale Timişoara – Bucureşti, cu ramificaţii
în câteva alte oraşe, culminează la 20 decembrie cu
ocuparea Pieţei Operei în oraşul de pe Bega, cu
invadarea Comitetului Central în 22 decembrie
după ora 12,00 şi 8 minute. Imediat, în aceeaşi zi,
avem comunicatul Consiliului Frontului Salvării
Naţionale – analog, de ce nu,  cu deciziile franceze
din 4 august şi cu decretele din Rusia care răsturnau
tot ce fusese până atunci. 

O întrebare se poate isca aici: acest moment al
insurecţiei timişorene şi bucureştene – cel prin care
se legitimează „revoluţionarii cu merite” – a avut cu
siguranţă un caracter antitotalitar şi anticeauşist,
deşi s-ar putea numi şi anticomunist pentru că s-a
strigat „Jos comunismul” şi „Fără comunişti”; dar,
atenţie, în ezitarea noastră endemică şi naţională,
după trei săptămâni, la 12 ianuarie 1990 a fost scos
în afara legii Partidul Comunist, iar în 17-18
ianuarie 1990 el a fost repus în drepturi. În ce
măsură, deci, suntem îndrituiţi să folosim sintagma
de „insurecţie anticomunistă”? Personal prefer să o
numesc „antitotalitară” şi „anticeauşistă”.

Insurecţia,  care a culminat vineri 22 decembrie
1989 la ora prânzului se încheie duminică 25
decembrie cu procesul şi execuţia de la Târgovişte,
după care evenimentele revoluţionare au intrat în
matca lor, documentele programatice începând a fi
puse în aplicare.

În cuprinsul Revoluţiei Române intră în mod

esenţial tot ce s-a petrecut între 16 decembrie 1989
şi 13 februarie 1991 când Camerele reunite, alese la
20 mai 1990, s-au transformat în Adunare
Constituantă (exact ceea ce se întâmplase în Franţa
cu două sute  de ani în urmă). 

În miezul revoluţiei intrată, aşadar, constituirea
partidelor politice, cea a organului legislativ şi al
puterii de stat – Consiliul Provizoriu de Uniune
Naţională –, legea şi campania electorală,
evenimentele din martie 1990 de la Târgu Mureş,
Piaţa Universităţii din aprilie – mai 1990, cele patru
mineriade din ianuarie, februarie, aprilie şi
septembrie 1991, activitatea şi căderea guvernului
Roman, „podurile de flori” şi eşecul unui posibil
moment unionist, invitarea la Consiliul Europei,
dispariţia CAER şi a Tratatului de la Varşovia. În 21
noiembrie 1991 era votată noua Constituţie şi la 8
decembrie avea loc referendumul pentru Constituţie
cu 80 de procente favorabile.

Revoluţia se încheia acum ceea ce s-a reflectat şi
în unele prelungiri ideologice şi politice cum au
fost, de pildă, rezultatele confruntării electorale din
1992. Nu s-a prea băgat de seamă, în treacăt fie
spus, că în chiar ziua în care românii îşi încheiau cei
doi ani de revoluţie, în vecinătatea mai puţin
apropiată, Rusia, Bielorusia şi Ucraina îşi
constituiau  Comunitatea Statelor Independente,
urmată curând de desfiinţarea U.R.S.S. 

Ne aflăm la treizeci de ani de la Revoluţia
noastră. În Franţa la trei decenii de la revoluţia care
detronase Bourbonii se afla într-a doua sa domnie
un Bourbon, Ludovic al XVIII-lea, iar în Rusia,
după treizeci de ani de la doborârea absolutismului
ţarist stăpânea în mod absolut Stalin. Dau aceste
exemple europene spre simpla meditaţie istorică,
voind să spun numai că instaurarea democraţiei
româneşti acum treizeci de ani nu ne apără de
absolut nimic în următorii –  să spunem –  treizeci
de ani. 

Note:
1. Keith Michael Baker în F. Furet, M. Ozouf,

Dictionnaire critique de la Révolution Française, Paris,
1988, p. 537.

2. O. Figes, Revoluţia rusă – 1891 – 1924, Iaşi, 2016,
p. 555.

Din Troia învinsă şi după episodul erotic din
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Cartagina, ajuns pe pământ italic, Enea coboară
în lumea celor morţi, însoţit de preoteasa Sibylla
din Cumae şi ajutat de o bucată de vâsc, ramura
de aur, care va da titlul capodoperei lui James
George Frazer, The Golden Bough, studiu atât de
amplu maiestuos prin erudiţia lui şi apoi repudiat
ca fiind insuficient din punct de vedere ştiinţific.
Referinţa din titlul lui este la cartea a VI-a din
Eneida lui Vergiliu unde este narat cu toate
detaliile episodul. Tema călătoriei în subterana
morţilor era încă de atunci una străveche, încă din
Babilon, de la epopeea lui Ghilgameş, şi îşi va
avea continuările prin variante până târziu în
contemporaneitatea noastră. Reţin din toate
acestea doar episodul de magie, şi anume
susţinerea că o ramură de vâsc uscat dădea puteri
de a străbate peste hotarul ce desparte viaţa de
tărâmul morţii. Pur şi simplu doar un basm, o
scorneală a poeţilor, desigur! Şi totuşi, situaţia nu
este chiar atât de simplă încât să nu merite o
cercetare, să vedem ce şi cât putem cunoaşte şi
prin intermediul credinţei. Nu doar direct în
empirie, prin experienţă, ci şi în simbol şi în
fantastic, adică purtaţi printr-o lume mai vastă
decât cea imediată, ce cade sub controlul
simţurilor. Faptul că ceva relatat într-o lucrare
artistică nu are şi o deplină corespundere în
realitatea istorică, că nu respectă logica din
cotidian – nu înseamnă că cele narate nu sunt
viabile din punct de vedere artistic şi că nu aduc
un plus în cunoaştere.

Totuşi, această discrepanţă dintre structura
realului imediat şi aceea a fanteziei artistice a dat
ocazia unui cercetător să îţi pună problema dacă
nu cumva logica din magie şi mit nu este oare

mai proprie unui intelect mai degrabă bolnav.
Astfel specialistul domeniului după ce a cercetat
modul în care se desfăşoară eventualul sau doar
pretinsul raţionament de la baza magiei şi a
mitului ajunge la concluzia că mitul nu este de
felul de a fi al delirului şi nu presupune nici un
delir extensibil ori latent atât la cei care îl
relatează cât şi la aceia care ascultă, ci el este în
fapt, în felul său, chiar teoria, adică apt să
gândească lumea sub modalitatea clivajului, şi să
dezvolte această noţiune în toate domeniile în
care ea este susceptibilă de aplicare. Mitul
dispune de procedeul clivajului, prin care devin
nesigure marginile realului, pentru ca prin el să
instituie domeniul filozofiei. Desprind aceste idei
din cartea lui Claude Lévi-Strauss, Le Regard
Éloigné, Plon, 1983, p. 250 şi urm.

Mă adresez acestui autor nu atât pentru
noţiunea clivajului prin care el defineşte mitul cât
îndeosebi pentru că în acelaşi tom el se preocupă
de creaţia lui Wagner, pe care o găseşte tot atât de
semnificativă pentru a fi explorată în sensul
credinţelor prin care omul se exprimă, precum
orice altă credinţă. Mai mult chiar, el citează de la
compozitor o definiţie a mitului, pe care cu marea
sa competenţă o consideră valabilă, calificând-o
ca fiind definiţia cea mai profundă care a fost
dată vreodată mitului (p. 301). Referinţa este la
ceea ce, în actul întâi al operei, Gurnemanz îi
spune lui Parsifal: Vezi, fătul meu, aici spaţiul şi
timpul se confundă, iar textul original, în
germană, pe care învăţatul îl citează, este încă şi
mai expresiv: Du siehst, mein Sohn,/ zum Raum
wird hier die Zeit, cum timpul devine aici spaţiu,
se spaţializează, din lumea banală intelectul
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alunecă în mit. Cu ce relevanţă pentru
cunoaştere?

Textul acesta, la care fac trimitere, a fost scris
de Claude Lévi-Strauss pentru caietul program ce
a însoţit spectacolul cu Parsifal la Festivalul de la
Bayreuth din 1975, amplificat apoi în volumul
din care am citat şi mai sus şi de unde desprind
informaţia (p. 384). Parsifal-ul respectiv nu îşi
are originile decât în geniul lui Wagner, dar are
numeroase precedenţe dintre care pe câteva le
identifică eruditul francez. Legenda Graalului,
din miezul operei respective, pare a-şi avea
obârşia când în Egipt, când în Grecia antică, fiind
un ecou al unui străvechi cult legat de moartea şi
de resurecţia unui zeu, iar alţii propun o origine
creştină, cortegiul Graalului ar fi putut evoca
comuniunea celor bolnavi sau chiar ritualul
bizantin, în cadrul căruia un preot răneşte în mod
simbolic pâinea euharistiei cu un cuţit numit
„Sfânta Lance”. Interesantă este şi informaţia că
există o tradiţie iraniană conform căreia un
personaj mitic duce o luptă cu puterile cereşti,
este rănit şi îşi aşteaptă vindecarea miraculoasă.
Este de ştiut nu doar că Wagner dă o etimologie
fantezistă a numelui Parsifal conform căreia ar fi
provenit din arabă prin inversarea a două cuvinte:
fal şi parsi, ceea ce este de-a dreptul naiv, dar şi
că localizarea castelului în care se ascund
cavalerii care au în pază cupa, craterul cu sângele
lui Hristos crucificatul sau doar anafura – ar fi
undeva indecis prin Asia Mijlocie, nu departe de
Peninsula Arabică de unde personajul Kundry
pretinde a fi adus un leac vindecător.

Continuându-şi investigaţiile Claude Lévi-
Strauss identifică, nu ca sursă ci doar ca analogie,
şi o teorie a filozofilor hermetici din Egiptul
elenistic, conform căreia înţelepciunea divină ar
fi fost coborâtă pe pământ într-un mare crater în
care era suficient doar să te scufunzi pentru a şi
obţine de îndată cunoaşterea supremă, realizând
astfel un adevărat botez al intelectului. Cu multe
alte exemple putem susţine că mitologia
wagneriană este o religie, are structura şi
încărcătura de semnificaţii ale unei religii,
înrudită cu religiile lumii întru cât ea însăşi chiar

este o religie. A fost mai la îndemână să fie
identificată în ea o pledoarie pentru creştinism,
îndeosebi pentru catolicism, deşi la o adică de la
acesta sunt preluate unele elemente şi apoi
devorate într-o sinteză mai originală decât sunt
toate religiile lumii întotdeauna rezultate ale câte
unui sincretism.

Într-o anexă la acest text, fără legătură cu un
spectacolul de la Bayreuth, Claude Lévi-Strauss,
în stilul său specific, scientist şi erudit, se ocupă
şi de tetralogia lui Wagner. Aici el observă o temă
recurentă şi semnificativă a celor patru opere,
este vorba de motivul „Renunţării la iubire”,
care îşi face apariţia de vreo douăzeci de ori (p.
319 şi urm.). Iar cu privire la aceste renunţări sub
imperativul constrângerii, apar câteva remarci de
fineţe: Renunţările sunt doar mimări ale
renunţării, precum atunci când Wotan se preface
a o ceda pe Freia, zeiţă a iubirii, patroană a
poftelor carnale şi a senzualităţii, renunţare în
baza unui contract de schimb oneros, sau când
Alberich utilizează o sinecdocă, în sensul că el
renunţă la iubirea completă, inclusiv la cea
obţinută prin forţă dar nu şi la aceea procurată
prin şiretenie. Iar mai presus de toate este spiritul
legilor aşa cum ele au fost încrestate de runele lui
Wotan pe lancea sa din lemn de ulm şi care
statuează că nici măcar zeii şi cu atât mai mult
oamenii nu pot avea nimic dacă nu au dat nimic
în schimb, că totul se plăteşte, cum se spune în
popor. Faptul devine explicit o dată ce curgerea
epică este contrazisă de motivul muzical, prin
care este semnalată inconsistenţa aparenţelor, în
spatele triumfului iluzoriu, prin intermediul
muzicii este dezvăluit finalul fatal.

Orice religie este în esenţa ei o tablă de legi,
precum aceea faimoasă a lui Moise, adică o listă
cu interdicţii fundamentale în scopul ieşirii
omului din sălbăticie, din animalitate, instituind
omenitatea radicală a insului uman. Tocmai în
acest sens Claude Lévi-Strauss identifică în
tetralogie un transfer de la endogamie la
exogamie, şi astfel relaţia erotică este prohibită
între cei de acelaşi sânge, adică din cuprinderea
aceleiaşi familii. Şireteniile titanice ale lui Wotan
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prin care urmăreşte să creeze, în persoana lui
Siegfried, un om liber prin intermediul căruia să
învingă fără a-şi călca promisiunile făcute – nu au
nici o şansă, iar în final imperiul său cosmic se
prăbuşeşte definitiv. Ieşirea din endogamie şi din
incest nu se poate realiza până ce inelul nu ajunge
înapoi în Rin, acolo de unde Alberich a furat
aurul din care a fost el meşteşugit. E un circuit,
spune învăţatul francez, prin care inelul trece prin
toate etajele cosmice: de la fiicele Rinului (apa)
la Alberich (lumea subterană a nibelungilor,
minerii pământului), de la Alberich la Wotan
(cerul), de la Wotan la uriaşi (pământul), ajuns în
mâinile lui Siegfried el nu merge mai departe
decât se mişcă în cerc, de la el la Brünnhilde şi
iarăşi la el şi înapoi la aceasta. Cercul de foc în
care a fost închisă walkiria, peste care nu poate
trece nimeni decât numai Siegfried, este la rândul
lui un cerc al incestului şi el trebuie depăşit cu
orice preţ.

Mai avem a ne întreba despre felul în care au
loc funeraliile eroului. Iar dacă tot am sugerat că
reşedinţa cavalerilor mesei rotunde este undeva
în Orientul Mijlociu, poate pe teritoriul Iranului
de azi, mai rămâne să observ că lui Siegfried i se
înalţă un rug de incinerare pe malul Rinului, şi
alături de erou se azvârle în flăcările lui şi
Brünnhilde dimpreună cu Grane, calul lor. În
felul acesta fluviul german este identic cu
Gangele indic pe malurile căruia ard veşnic
trupurile celor care au fost.

Odată încheiată epopeea zeilor, ce începe cu
facerea lumii evocată doar muzical în preludiul la
Aurul Rinului, şi până la apocalipsa din finalul
Amurgului Zeilor, când de la rugul în care ard
eroii se aprinde lumea întreagă, Walhalla chiar,
palatul nemuritorilor care decad definitiv, abia
după toate acestea poate să înceapă şi să se
desfăşoare istoria omului, care nici ea nu este
lipsită de mit, de fantastic, adică de adevăr. Este
concluzia acestui scurt studiu erudit (p. 324). 

Multe procedee ale gândirii mitice întâlnite în
tetralogie pot fi găsite şi în alte opere ale
compozitorului german. Astfel, lui Siegfried i se
dă să consume un filtru, adică să ingereze o

băutură vrăjită, fapt în urma căruia el îşi uită
iubirea pentru Brünnhilde şi se îndrăgosteşte
hipnotic de altcineva. Filtrul este un mod
figurativ de a semnala prezenţa în acţiune a
factorului inconştient, instinctul primar,
sexualitatea, mai adevărate pentru om decât tot ce
ne poate spune pozitivismul. Şi acelaşi filtru,
aceeaşi otravă dulce a iubirii este fundamentală şi
în Tristan şi Isolda. Aici se mai adaugă sabia pe
care eroul o aşează între sine şi iubită. Totul
spune prin analogie şi simbol câte ceva despre
instituirea prin interdicţii a civilizaţiei. Mai întâi
realitatea şi forţa jurământului de fidelitate faţă
de senior, apoi instituţia căsătoriei ale cărei
constrângeri acceptate nu pot fi negate oricât de
mare, chiar maximă, ar fi iubirea. Din conflictul
dintre aceste instituţii şi patimă se naşte tragedia
care vehiculează un conţinut mistic, ca de religie
în sincretism. Însă fundamentală este întotdeauna
şi pretutindeni în Wagner tema iubirii, o iubire
care duce, care trimite mereu la moarte, înspre
sau chiar în moarte. Aşa se întâmplă cu Tristan şi
cu Isolda sa, şi tot astfel duce în moarte şi
povestea de iubire din Tannhäuser. Tot despre
iubire este vorba în principal şi în Lohengrin, cu
nuanţarea că într-un cuplu constituit apropierea
este împinsă, aprofundată printr-o încredere
reciprocă încât de atâta apropiere sufocantă cei
doi se asfixiază complet de parcă s-ar scufunda în
moarte. Un caz aparte îl reprezintă Olandezul
zburător, unde legenda acestuia, cântată de
Senta, are ceva otrăvitor şi o absoarbe în moarte
pe eroină. Arta are potenţialul ei de a ucide, arta
sau poate chiar religia din spatele ei, pe care
aceasta o vehiculează, semnalând că moartea este
perechea fundamentală a vieţii, comple-
mentaritatea absolută, fără de care aceasta nu are
cum exista! 

Pentru a-şi realiza prin sincretism religia
proprie, Wagner creează dar şi pescuieşte de
pretutindeni elemente pe care le devorează în
concasorul geniului propriu. Dau un exemplu din
opera sa Tannhäuser. Pornesc de la convingerea
că teologii, toţi teologii ştiu, precum Hans Urs
von Balthasar, ştiu că orice religie, sub
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ameninţarea bunătăţii lui Dumnezeu, nu
condamnă pe vecie, ca pontiful din opera lui
Wagner, ci doar mântuieşte. Până la urmă şi doar
până la urmă aşa se întâmplă şi în opera
wagneriană, când cavalerul poet este salvat în
final. Întors din pelerinajul său ratat acesta
relatează companionului său de turniruri lirice
cum la Roma i-a recunoscut pontifului că vine să-
i ceară absolvirea de păcatul de a fi fost păgân, de
a fi jertfit cândva zeiţei Venus, iar acesta îi
respinge rugăciunea condamnându-l pentru
veşnicie, căci arătându-i lemnul uscat al cârjei
sale de păstor al creştinilor i-a pus ca termen al
mântuiri, condiţionare absolută, doar dacă acel
lemn uscat va înfrunzi: Wie dieser Stab in meiner
Hand/ nie mehr sich schmückt mit frischem
Grün... Mântuirea îi este refuzată eroului pentru
că el oscilează, puternic şi în mod egal, între
păgânătate şi un eventual creştinism, fiind salvat
in extremis doar de intervenţia, adică de iubirea,
sfintei Elisabeta, Heilige Elisabeth. Amintesc de
toate acestea pentru a semnala de îndată că
miracolul înfrunzirii toiagului nu este o creaţie a
compozitorului german ci e mai degrabă un topos
pelerin pe care l-am găsit în străvechiul Pateric
egiptean: Se povestea despre Avva Ioan Kolovos
că a mers la un Bătrân tebait, la Schit, şi a stat în
pustie. Bătrânul a luat un lemn uscat şi l-a
plantat. Apoi i-a zis: În fiecare zi să-l uzi cu o
cană de apă până când face rod. Şi apa era
departe de el, încât trebuia să plece seara şi să se
întoarcă dimineaţa. După trei ani, lemnul a dat
lăstari şi a făcut rod... Am citat din ediţia
savantă: Patericul mare, apoftegmele părinţilor
pustiei – colecţia tematică, Traducere,
introducere şi note Pr. Prof. Constantin Coman,
Editura Bizantină, 2016, p. 685. Există un fond
comun al religiilor lumi şi din el se alimentează
uneori şi Richard Wagner. 

Credinţa spune lucruri fundamentale despre
om, adevăruri ce pur şi simplu nici nu pot fi
cunoscute decât exclusiv prin credinţă, una
indiferent cărei religii i-ar aparţine, fie şi
wagneriene. Ea vehiculează adevăruri a căror
valabilitate se verifică prin simpla lor acceptare.

Faţă de ele suntem doar receptacole, dar
definitive. În aceste condiţii nu este un nonsens
să susţii ipoteza cunoaşterii prin credinţă, căci
situându-te de la început în interiorul ei, când
aceasta este un sistem, adică o religie, te integrezi
între limitele adevărului absolut.

Însă mai mult şi decât toate aceste naraţiuni
wagneriene spune chiar muzica lui de netranspus
în cuvinte. Cu privire la valoarea ei, însuşi
compozitorul şi-a adus sieşi îndreptăţit omagiu
când în finalul Maeştrilor cântăreţi din
Nürnberg, prin intermediul personajului Hans
Sachs şi a corului, ni s-a adresat îndemnându-ne
să-i slăvim pe cântăreţi, căci vor pieri imperiile
dar arta lor e veşnică: ...ehrt Eure deutschen
Meister [...] uns bliebe gleich die heil’ge
deutsche Kunst! Sfânta artă germană, religia lui
Wagner, de nedepăşit!

Scriptor. A te confesa înseamnă a găsi o coerenţă, un
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contur, un stil al fiinţei. Apoi, după ce ai norocul de-a le
găsi, a căuta fiinţa în continuare. 

*
Poltroneria vizibilului faţă de invizibil. De cîte ori îl

trădează?
*

„Metafizica intenţionează să fie o revelare şi
izbuteşte să fie doar o creaţie. Poezia aspiră să fie creaţie
şi reuşeşte într-un fel să fie o revelare. Suprema calitate
a metafizicii consistă însă tocmai în aceea că ea reuşeşte
mai puţin decît intenţionează, iar suprema calitate a
poeziei consistă în aceea că ea izbuteşte să fie ceva mai
mult decît intenţionează. Metafizica şi poezia, izvorînd
din intenţii opuse, şi ajungînd la reuşite opuse, au totuşi
multe şi grave puncte de coincidenţă, datorită calităţilor
lor celor mai înalte, la care nu aspiră, dar pe care ele le
posedă în chip necesar ca produse ale spiritului” (Blaga). 

*
Joubert echivalează mediocritatea cu sănătatea

sufletului. Şi e oare puţin lucru? 
*

Te apropii de El atunci cînt te aştepţi mai puţin, în
clipe în care făcutul şi nefăcutul, posibilul şi
imposibilul, Binele şi Răul ajung un enigmatic echilibru
pacificator. Eşti dispus a te întreba: mai există oare
contrarii? 

*
Clipe care te acceptă cu amabilitate, sunînd cum o

melodie cunoscută pe care o auzi imprevizibil: „Spune-
mi pădure cu frunză rară/ De iubirea de astă vară”… 

*
În copilărie timpul se scurge lent fără să-ţi dai

seama, în schimb grăbit, iritat la senectute, obligîndu-te
a-i da atenţie. Aidoma unui patron capricios.

*
Făcutul împiedicîndu-se de nefăcut aidoma unui

prunc de fusta maternă. 
*

Deci ziua de Sfîntul Gheorghe coincide cu Ziua
Cărţii… 

*

„Proust este obsedat de gîndul că orice speranţă,
realizîndu-se, se înlocuieşte chiar pe sine însăşi cu noua
stare şi astfel o şterge pe cea precedentă. (Visele lui
Swann că se va căsători. Je visînd că va fi primit în casa
lui Swann.) Pe lîngă incomunicabilitatea sufletelor,
există şi aceea a stărilor sufleteşti între ele. De aici
sentimentul că totul e relativ şi zadarnic - şi cu atît mai
imposibil de-a regăsi le temps perdu. De aici gustul
pentru visare şi sadica dezvăluire că în întîlnirile ei cu
realitatea visarea se pierde, fiind astfel necesar să se
regăsească o lege care să eternizeze orice vis” (Cesare
Pavese). 

*
Despărţirea, distanţa, nu numai originea idealizării,

dar şi a caricaturii. 
*

Te ascunzi uneori după frumuseţe ca după o morală.
Destul pentru o scuză. 

*
Nimic de făcut. Mai în fiecare zi te gîndeşti vrînd-

nevrînd la grandioasele clişee numite copilărie,
dragoste, moarte.

*
„Studiul demenţei a făcut un pas înainte, anunţă

BBC. S-a descoperit un nou tip de demenţă, numită
«Late», diagnosticată, pînă acum, în mod fals, ca fiind
Alzheimer. Diferenţa dintre cele două afecţiuni e că
demenţa Late este asociată cu prezenţa în creier a
proteinei TDP-43, în vreme ce la Alzheimer e vorba de
alte două proteine – amiloid şi tau. În plus, Late se
declanşează la vîrste mai înaintate şi evoluează mai lent.
Ambele sunt însă, în egală măsură, incurabile şi au
aceleaşi simptome. E ca şi cum s-ar fi descoperit, pe
baze ştiinţifice, că există vagi diferenţe între nebuni,
ţăcăniţi, zbanghii, ţicniţi, sonaţi, candrii, scrîntiţi, zurlii
şi căpiaţi” (Dilema veche, 2019). 

*
O dispoziţie dolorică împiedicîndu-te a te bucura de

o împrejurare favorabilă pînă cînd se întîmplă ca ea
însăşi să fuzioneze cu bucuria, confirmînd-o. Dumnezeu
cel indisociabil de suferinţă pare, în milostivirea Sa, a
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mijloci fenomenul. 
*

Stări lăuntrice contrare luptîndu-se între ele cum
tentaculele aceleiaşi caracatiţe.

*
A.E.: „Bunătatea: în lupta existenţială, o paradoxală

înfrîngere victorioasă. 
*

A.E.: „Mai dificil de respectat pot fi promisiunile pe
care ţi le faci ţie însuţi decît promisiunile pe care le faci
Celuilalt, întrucît primele se pot rătăci în infinitul fiinţei.
N-ai cum să le supui codului bunelor maniere”. 

*
Dintr-un film: „Nu poţi trece printr-un perete. Dar

încerci şi aceste încercări îţi pot ocupa întreaga viaţă”.
*

„S-ar putea spune că scriitorul simte că forţa lui iese
în afara perfecţiunii; ea îl zbuciumă, îl incomodează, îl
urmăreşte: lucrul care i se pare cel mai urgent este acela
de a o folosi” (Jacques Rivière).

*
Pentru a putea cu adevărat contempla, am impresia

că trebuie să fi avut antecedentul unei neîmpliniri. 
*

„Poţi fi mai singur fără singurătate” (Emily
Dickinson). 

*
Mai prielnică moralei personale e decepţia decît

elanul. 
*

„Nenorocita asta de ţară suferă de o mulţime de
lipsuri: de lipsa de personal la căile ferate şi de drumuri
judeţene şi vicinale, de lipsa de ipistaţi oneşti şi de
radical-democraţi (cei dintîiu lipsesc de la importarea
Constituţiei, cei din urmă, de două săptămîni), de lipsa
de miniştri de rezboiu şi de ecleraj, de lipsa de cinste la
oamenii politici şi de bună alimentare cu apă în oraşele
principale, de lipsa de cultură a profesorilor universitari
[…] – de un lucru însă nu este lipsită: de aceea ce în
limbajul comun se numeşte artă şi literatură. Sînt o sumă
de tineri – dealtminterea destul de curăţei şi cu o purtare
aproape corectă în societate – cari şi-au luat într-o bună
dimineaţă o hotărîre superbă şi plină de abnegaţie: să ne
alimenteze cu «ariile cele mai plăcute în proză şi în
versuri»” (Lumea nouă, 23 octombrie 1895). 

*
Jurnalul: un soi de testament detaliat. 

*
„Arta vieţii, îmi spune X, ar sta cam aşa: cînd ţi se

dă puţin să nu doreşti decît puţin, cînd ţi se dă mult să
doreşti şi mai mult”. 

*

A.E.: „Iubirea e pretenţioasă, nu acceptă decît
simbolul eternităţii. Iată de ce e atît de însetată de vorbe
mari, de tirade patetice. 

*
A.E.: „Amputat de toate slăbiciunile sale. Un mare

mutilat”.
*

„Linguşitorul e un sclav care nu e bun pentru nici un
stăpîn” (Montesquieu).

*
„Un astfel de devotament rar se poate vedea! Un

cîine nu se dezlipeşte, de 19 luni, de locul de pe şosea
unde stăpînul său a pierit într-un accident. Localnicii din
Nafpaktos, oraş din vestul Greciei, care este aproape de
locul chinului său, au încercat să-l adopte. Dar, de
fiecare dată, fuge la locul accidentului. Dacă au văzut
aşa, i-au făcut un coteţ pe marginea şoselei şi îi duc
mereu de mîncare. Stăpînul lui se numea Haris şi avea
40 de ani cînd a murit în accidentul din noiembrie 2017.
Nu se ştie dacă animalul se afla în maşină în timpul
tragediei sau a venit la locul nenorocirii de la casa lui
Haris, care e situată la circa 12 kilometri distanţă de
acesta” (Click,2019).

*
Mai bun consilier decît pentru tine însuţi poţi fi

pentru Celălalt. Poate pentru că eşti mai sigur de
existenţa sa decît de propria-ţi existenţă. 

*
Contrar aparenţelor, intimitatea e deschisă spre

orizonturi ample, pe cînd restul lumii e cel închis
ermetic. 

*
Poezia: un ritual păgîn, desfăşurat într-un altar al

Domnului. 
*

A te retrage în spatele îndoielilor tale profunde,
vechi, iremediabile ca într-un adăpost sigur. A le
transforma în fastuoase certitudini negative, aidoma
viermelui care făureşte mătasea prin pieirea sa.

*
Definită de către Novalis ca „repetiţie fără margini”,

iubirea n-are decît aparent un caracter mecanic deoarece
nu s-a inventat încă un perpetuum mobile. 

*
Senectute. Ivite după insomnii prelungite, coşmarele

capătă aspectul unor episoade ale agoniei care, iată, are
grijă să nu întîrzie. Cu toate că nu suntem încă decît
nişte diletanţi în raport cu agonia…

*
„Totdeauna trebuie făcut bine ceea ce facem, pînă şi

o nebunie” (Balzac).
*
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„Unul ca mine, care se pretindea nebun de-a
adevăratelea, nebun viu şi cu metodă de o precizie
pitagoreică în sensul cel mai nietzschean al cuvîntului,
un astfel de om nu putea să existe. Aşa că s-a întîmplat
ceea ce trebuia să se întîmple: Dali, suprarealistul
integral, care postula absoluta lipsă de constrîngere
estetică ori morală, Dali cel însufleţit de «voinţa de
putere nietzscheană», a declarat că orice experienţă
poate fi împinsă pînă la ultimele consecinţe, dar fără să
existe o soluţie de continuitate. Îmi ceream pur şi simplu
dreptul de a face să-i crească lui Lenin o bucă de trei
metri, dreptul de a-i împodobi portretul cu cărnurile
gelatinoase ale lui Hitler, fie şi asezonîndu-le cu ceva
romano-catolicism la nevoie. Fiecare om e liber să
devină el însuşi sau să lase în urmă-i o fiinţă nouă:
pederast, coprofag, virtuos sau ascet scufundat în
extazuri digestive ori fosfenomatice” (Salvador Dali). 

*
Uluitorul amestec, hazardat în privirea noastră,

dintre fiinţele şi lucrurile atît de diverse care compun
lumea, toate avînd însă aerul că aspiră la libertate.
Subiacenta lor strădanie de-a se descotorosi de Destin.

*
Senectute. O îmbrăţişare ultimă care pare a nu mai

avea sfîrşit niciodată. 
*

Evident, paradisurile artificiale. Dar s-ar putea vorbi
despre un infern artificial? A.E.: „N-aş crede”.

*
A amîna înseamnă uneori a avea cultul nobil al

irealizabilului.
*

Senectute. Ai rămas încă atît de ataşat de viaţă, încît
eşti dispus a aborda firescul ca nefiresc şi posibilul ca
imposibil. 

*
Pe ce lume trăim: „Înfiorător! Dimitri Bogdanov, de

32 de ani, a sfîrşit în condiţii îngrozitoare după ce soacra
lui în vîrstă de 49 de ani a dat buzna peste el, în
apartamentul din Novgorod, Rusia. Femeia a fost
însoţită de iubitul ei şi a vrut să-l convingă pe Bogdanov
să achite pensia alimentară a copilului, pentru că
întîrziase o lună. Discuţia s-a aprins şi femeia a pus
mîna pe cuţitul de tăiat pîinea şi l-a înjunghiat în gît de
mai multe ori. Cînd Bogdanov a căzut, i-a dat pantalonii
jos, l-a castrat şi i-a aruncat testicolele de la etaj.
Bărbatul a murit în urma celor 27 de lovituri de cuţit din
zona toracelui. Soacra şi iubitul riscă să stea la
închisoare pe viaţă” (Click, 2019). 

*
A contempla: a exploata obiectul contemplat în mod

ideal. 

*
A.E.: „Supravieţuiesc organismele care acceptă

orice luptă, chiar şi cu propria lor umbră”.
*

A.E.: „Dacă viaţa e o adiţionare, rămînem oricum în
cîştig”.

*
„Pictorul şi scriitorul par întotdeauna a aparţine ori

trecutului ori viitorului; întotdeauna, ei sunt aşteptaţi
sau plînşi ca fiind răposaţi. Cînd însă unul trece ca atare
fiind în viaţă, nu întotdeauna trebuie să fie neîndoielnic
cel adevărat” (Robert Musil).

*
A.E.: „Sadoveanu nu era un soi de Goethe al

românilor? Aceeaşi existenţă strălucitor-tihnită, aceeaşi
dimensiune vastă a operei imediat acceptate, care s-au
izbit însă de o relativă indiferenţă a epocii noastre
nervoase, dornice a se fixa în punctele acute ale
spiritului. Azi autorul Crengii de aur – să recunoaştem -
beneficiază doar de o uitare decentă, de o neglijenţă
onorabilă, aidoma unui obiect preţios dintr-un muzeu”.

*
„Voi suferi o pedeapsă necunoscută care este

moartea” (Valéry). 
*

Putem în cel mai bun caz sfida moartea lumii, nu a
noastră. 

*
„Cristos a fost spînzurat pe lemn; şi a suferit;

omeneşte; dar nu atît pentru ca prin suferinţa lui să ne
mîntuiască; ci pentru ca prin pilda lui să ne înveţe a ne
mîntui. Cristos a fost răstignit – şi a înviat. CU
MOARTEA PRE MOARTE CĂLCÎND, – prin suferinţa
lui înfrîngînd suferinţa. Pilda este lămurită. Durerea e
drumul mîntuirii, – calea pe care ne putem cîştiga pe noi
înşine; minunile sunt la îndemîna oricui; numai să ştii a
te înţelege, şi a cere de la tine” (Nae Ionescu).

*
Tăcerea: o cenzură naturală.

*
„N-ar trebui să ţinem seama de slăbiciunea noastră

decît pentru a invoca mai stăruitor puterea lui
Dumnezeu şi cu mai multă încredere” (Monseniorul
Ghika).

*
Scriptor. Scrii pentru a exprima ceva, scrii pentru a

face ceva, scrii pentru că nimic altceva nu mai e posibil. 
*

Durere prelingîndu-se din cuvinte cum roua de pe
plante. 
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Nici unul dintre procesele în care au fost
antrenaţi, de-a lungul vremii, scriitorii români, pe
diferite chestiuni (mai ales naţionale, pentru cei
din Transilvania, şi spunând aceasta mă gândesc
la procesele în care a fost târât Ioan Slavici,
condamnat şi întemniţat la Vaţ pentru publicistica
sa din Tribuna sibiană, sau procesul intentat
gazetei Federaţiunea din Budapesta şi implicit
prin ea lui M. Eminescu, pentru serialul de
articole de înflăcărare naţională cu care acesta
debutase în publicistică, în 1870 (proces ale cărui
documente s-au pierdut şi, curios lucru, au
dispărut din arhive şi numerele ziarelor epocii în
care se făcea referire la acesta. În fine...), n-a
stârnit un mai mare ecou în conştiinţa
contemporanilor şi a posterităţii, ca procesul
Caragiale – Caion (în care marele dramaturg şi-a
probat nevinovăţia, în urma denunţului
calomnios prin care era acuzat de plagiat, denunţ
făcut de tânărul publicist Constantin Al. Ionescu
– Caion, calomnie  vehiculată în paginile Revistei
literare, în 1901, dar avându-l, de fapt, în culise
pe Al. Macedonski, cel ce i-a batjocorit pe rând
pe Eminescu, pe Coşbuc, pe Vlahuţă, pe
Maiorescu etc., rob al unui orgoliu nemăsurat şi
suferind în urma succeselor altora (iarăşi zic: în
fine...), în principal datorită fulminantului
discurs, a pledoariei la bară susţinută de  Barbu
Ştefănescu Delavrancea (discurs care a durat
câteva ore, în faţa unui public ce l-a ascultat cu
însufleţire până la capăt) şi care s-a transformat
treptat într-o pledoarie în apărarea cauzei
scriitorului şi a scrisului românesc în general:„Pe
un Caragiale, care şi-a închinat viaţa întreagă
dramaturgiei naţionale, a-l acuza că a furat

capetele lui de operă, va să zică a-i păta onoarea
lui, a-i împuţina mijloacele de existenţă, a-i
spulbera chiar şi raţiunea lui de a fi fost până
astăzi şi de a fi şi de azi înainte. Ce-i mai rămâne
din onoare, când îi răpeşti bunul renume? Ce vor
mai produce operele teatrale, când le tăgăduieşti
atracţia originalităţii lor? Şi ce semnificaţie ar
mai avea o asemenea existenţă pentru el însuşi şi
pentru ceilalţi, dacă izbuteşti – fie şi prin
calomnie – să convingi opinia publică că credinţa
ei în dramaturgul ei a fost o tristă iluzie şi o lungă
înşelătorie [...] Cum, domnilor?... Un popor
întreg admiră pe Caragiale... Admiraţia trece
peste Carpaţi. Bunul lui nume trece peste hotarele
neamului românesc. Şi pe acest om să-l acuzi,
sprijinit de falsuri, că operele sunt jafuri literare?
Dar asta înseamnă a izbi în credinţa, în admiraţia
şi în fala românilor! Ce s-ar întâmpla dacă nu am
fi adunat noi această mulţime de probe? O
mândrie a ţării ar fi fost veştezită, nu numai
Caragiale înfierat! Şi ce idee şi-ar fi făcut străinii
de noi românii? Că suntem un popor care ne
sărbătorim pungaşii, că gloriile noastre se
întemeiază pe jaf, că geniul nostru este o ruşine,
că n-avem nici conştiinţă, nici demnitate? [...] A
muncit din greu, şi-a robit tot talentul şi toată
inteligenţa lui pentru fala noastră a tuturora; şi
trăind din greu, n-a întins mâna nimănui şi nu s-a
plâns niciodată de ingratitudinea acelora de care
a depins soarta poporului român, nici de rătăcirea
multora care n-au înţeles că viaţa poporului
atârnă nu numai de dezvoltarea lui materială, ci şi
de înălţarea geniului lui”. 

Curios lucru, protocoalele procesului
menţionează faptul că la dezbaterea din 11 martie
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1902, în care Delavrancea şi-a susţinut pledoaria,
Caion a lipsit. Totuşi, amintirea unui martor
ocular, pe care nu avem nici un motiv să nu-l
credem – Eugeniu Speranţia – şi el copleşit de
verbul aceluia despre care Petre Locusteanu
spusese cândva: „Parcă e însuşi viforul”, ne
relatează următoarele: „În pledoaria sa, cuvântul
porni ca unda unei ape uriaşe ce răpeşte tot ce
întâlneşte dar, treptat se ridică furioasă ca o
vijelie pe capul tuturor calomniatorilor de
profesie. Definitiv stigmatizat, pirpiriul tânăr
amator de glorie prin scandal a terminat prin a
plânge în faţa instanţei, cerându-şi iertare în mod
penibil...” (v. Barbu Delavrancea, În Amintiri din
lumea literară, Bucureşti EPL, 1967, p. 90).
Curtea condamnă pe Constantin Al. Ionescu
(Caion) la pedeapsa închisorii „corecţionale” pe
timp de „trei luni” şi la 500 lei „amendă  în
folosul statului”, obligându-l deopotrivă să
plătească părţii civile, adică lui I.L. Caragiale,
„suma de 10.000 lei ca daune interese”. Ce folos
însă, că într-un proces de recurs ce are loc în
sesiunea din iunie 1902, „la ora 1 şi jumătate
noaptea”, juraţii aduc „un verdict negativ”, adică
pronunţă „achitarea inculpatului”, dând câştig de
cauză avocatului I. Tanoviceanu care spusese:
„Caion e victima mediului social în care trăieşte”,
iar celălalt avocat, N. Mitescu evidenţiase faptul
că, spre deosebire de I.L. Caragiale, „Caion este
un eminent tânăr student, care a simţit în el
vocaţiunea literaturii”. Caragiale, probabil, n-o
avea! 

Un documentar al acestei murdare înscenări
este prezentat în volumul Procesul Caragiale –
Caion (Cuvânt înainte de Alexandru Condeescu)
la Editura Muzeului Literaturii Române; extrem
de interesantă lectură pentru portretul marelui
scriitor I.L. Caragiale, faţă în faţă cu portretul
unei societăţi care îşi plătea poliţele, dacă e să
luăm în vedere opera comediografului ca un
continuu atac la adresa moralităţii unei lumi
depravate în însăşi esenţa fiinţei sale, căci la
urma urmelor, vorba lui Delavrancea:
„Dramaturgia lui nu e răutate, ci iubire. Caragiale
nu urăşte pe Caţavencu, pe Dandanache, pe

Ipingescu, pe conu Leonida. El nu îşi calomniază
personajele create de el [...] retras într-un colţ,
scânteindu-i privirea de pătrundere, surâzând de
sinceră şi bună plăcere, îşi ascultă eroii
pretutindenea, cu dragoste îi studiază, îi
rotunjeşte în mintea lui, îi descurcă de partea
banal-indiferentă şi îi reduce la sufletul lor real-
estetic, etern-real”. 

Aflaţi în faţa proceselor verbale din instanţă,
a relatărilor despre tot ce a precedat şi a
acompaniat procesul, înţelegem mai bine un om,
un creator de geniu, un patriot în fond, jignit (a
câta oară?!), care nu peste multă vreme va ajunge
să considere că e mult mai bine pentru el şi pentru
toată lumea (!?) să se auto-exileze la Berlin, după
ce Academia îi refuzase premiul, meritat întru
totul, după ce Take Ionescu, pentru care
condusese campania electorală din 1908, nu se
ţinuse de promisiunea de a-i oferi un fotoliu
parlamentar, cu toate că el învinsese în bună parte
tocmai datorită prezenţei alături a captivantului
umorist.  

Procesul îşi are cauzele ceva mai îndepărtate,
punctul de pornire fiind, la urma urmelor, tot acea
dezonorantă epigramă pe care Macedonski o
publicase în momentul îmbolnăvirii lui
Eminescu, pentru a cărei insolenţă n-a fost iertat
niciodată, chiar dacă el a negat-o, ca fiind scrisă
anterior scoaterii din presă, ca nebun, a poetului.
Nici Caragiale nu l-a iertat (nu avea nici un
motiv) şi în tot cursul anului 1893, în Moftul
român, a semnat nişte savuroase pastişe
macedonskiene – Cameleon-femeie; Da... nebun,
simbolist-dandist; Excelsior, fragment dintr-o
poemă apocaliptică-simbolistă-profetistă;
Criticilor mei, sonet olimpian-simbolist etc. –
care l-au iritat pe Macedonski, dar spre finele
anului, într-un număr din noiembrie 1893 al
Românului publică o scrisoare (reprodusă şi în
Literatorul) în care ia apărarea lui Caragiale,
denunţând „nepăsarea” statului faţă de un scriitor
atât de „distins” cum este autorul Scrisorii
pierdute, căutând astfel o... împăcare, pe care
dramaturgul nu numai că o respinge (nu avea
nevoie de susţinerea unui om ca Macedonski, nu

2525CONVORBIRI  LITERARE



ca scriitor ci ca om) dar mai mult, în 1895, la
apariţia unui volum de poezii al lui Macedonski,
el îl ironizează caragialeşte în Gazeta poporului.
De data aceasta Macedonski ripostează, dar nu pe
faţă ci sub pseudonimul Sallustius, în Liga
ortodoxă, continuând apoi atacurile şi sub alt
pseudonim, Luciliu etc., până în 1901 când se
decide să lanseze diversiunea prin intermediul
tânărului său emul, Caion. Acesta îl atacă pe
Caragiale, denunţându-l că ar fi plagiat piesa
Năpasta după opera unui scriitor ungur; Kemeny
Istvan, tradusă la Braşov în 1848 de un anume
Alexandru Bogdan, revenind după puţină vreme,
în aceeaşi gazetă,  cu prezentarea în paralel a
textelor. Într-o atare situaţie Caragiale se vede
obligat să apeleze la instanţă pentru a-şi dovedi
nevinovăţia, textele prezentate de Caion fiind
false, confecţionate anume pentru a induce în
eroare cititorii. 

La prima înfăţişare, Caion spune că de fapt
Kemeny Istvan este pseudonimul lui Lev Tolstoi,
care a scris o piesă intitulată Puterea
întunericului, tradusă în limba franceză sub titlul
La puissance des tenebres, pe care Caragiale ar fi
copiat-o, însuşindu-şi-o astfel. Avocaţii lui
Caragiale solicită confirmarea existenţei
scriitorului Kemeny, la Budapesta, primind – din
partea unor autorităţi irefutabile în privinţa
cunoaşterii bibliografie maghiare – un răspuns
negativ: nu există un asemenea autor şi nici o
asemenea piesă. Totodată se cere traducerea, din
franceză, a piesei lui Lev Tolstoi  şi se constată că
respectiva piesă nominalizată de Caion este cu
totul altceva decât piesa lui Caragiale. Sunt
legalizate traducerile şi prezentate instanţei. Se
dovedeşte astfel reaua credinţă a lui Caion şi
blamarea, calomnierea lui Caragiale. Rezultatul... 

Eroii schiţelor şi momentelor lui Caragiale, a
pieselor sale, se răzbună, achitându-l pe
calomniator. Reacţia marelui scriitor este
elocventă, spunând, conform informaţiilor oferite
de Octav Minar: „Port cu mine impresia cea mai
bună de la Curtea cu Juri. E cea mai justă...
Sentinţa e excelentă. Eu n-am făcut proces din
răutate, nici din răzbunare. Pe cine să mă răzbun?

Pe Caion? N-am voit să uzez de polemică. La ce
ar fi ţintit? Coli, tomuri chiar aş fi putut scrie şi,
cum se întâmplă în totdeauna cu polemicile,
satisfacţia n-ar fi venit. Am voit să se dovedească
în faţa justiţiei poporului că acuzaţia de plagiat e
o impertinenţă de copil. Atât: o impertinenţă de
copil căreia nu i-am dat nici o altă importanţă.
Juraţii!! Au făcut bine că n-au condamnat copilul.
E vinovat el? Nu! Cum a spus un apărător al lui
Caion, el nu e decât o victimă”. Ironie?...
Dezgust?...

Procesul Caragiale – Caion e în felul său o
oglindă a societăţii româneşti, prezentând o
realitate tristă şi... umoristică, o farsă justiţiară, în
care adevărului i se trânteşte uşa în nas. Victima?
Un mare scriitor? Nu, ci condiţia intelectual-
profesionistă a scriitorului român. 

Procesul a fost reluat, sub forma, însă, a unui
proces literar, în Rotonda Muzeului Literaturii
Române, la Bucureşti, duminică 18 iunie 1972 şi
Caragiale reabilitat. Dar, într-un proces veritabil,
Justiţia nici pe vremea lui Nenea Iancu, nici în
anii 70 şi nici azi, nu s-a încurcat şi nu se încurcă
cu asemenea... mofturi.
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Şedinţa fondatoare a Cenaclului de la Neuilly
este considerată a fi cea din mai 1963.

Din 1968, şedinţele cenaclului devin
trimestriale şi se ţin conform unui ritual imuabil:
lecturi şi dezbateri (sau, cu începere din 1982,
reuniuni culturale franco-române), apoi o pauză
pentru hrană terestră şi contacte între participanţi,
iar după pauză reluarea lecturilor şi dezbaterilor.

Mulţi doreau să participe la cenaclu dar puţini
erau cei aleşi. Exista un nucleu de câţiva membri
care participau practic la toate reuniunile. Printre
fideli, în afară de mine, erau Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Sanda Stolojan, Theodor Cazaban,
Alexandru Vona (Albert Samuel), căruia toţi îi
spuneam „inginerul”1, Bujor Nedelcovici, Matei
Cazacu. În jurul acestui nucleu era o lungă listă de
aşteptare. Leonid opera selecţia în funcţie de o
alchimie pe care numai el o cunoştea. Participau, în
sfârşit, marile figuri – Mircea Eliade, Stéphane
Lupasco, Vintilă Horia, Horia Stamatu, Horia
Damian – care, din timp în timp, ne dădeau, prin
simpla lor prezenţă, impulsul necesar continuării
unei opere dificile, considerată chiar ca imposibilă:
caracterul efemer al asociaţiilor româneşti din exil
era un clişeu tenace. 

Sanda Stolojan era o mare Doamnă. Dintre
literaţii de la Cenaclul de la Neuilly, era preferata
mea, prin fineţea remarcilor sale. Rămăsese
frumoasă şi la o vârstă înaintată. La tinereţe, Ion
Barbu s-a îndrăgostit de ea, comparându-i trupul ce
cel al femeilor din picturile lui Botticelli (în
poemul „Sandro”, dedicat Sandei Stolojan)2. Astfel
se explică de ce ea a fost printre primele persoane
pe care le-am întâlnit la Paris, în 1968, la îndemnul
lui Alexandru Rosetti. 

Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu erau,
desigur, Papa şi Papesa exilului românesc dinainte
de 1989. 

Horia Stamatu era ca Sfântul Ioan al Crucii
rătăcit într-un corp de halterofil. Horia Stamatu era
un mistic tumultuos, de o vitalitate contagioasă. De
o curiozitate fără limite, îmi scria epistole
kilometrice, fie despre Ion Barbu fie despre
finalitatea ştiinţei.

Horia Damian este un profet al sacrului,
magician al invizibilului. Era deja celebru în anii
‘60. O călătorie în India, în 1967, îi schimbă cursul
vieţii, declanşându-i o perioadă vizionară,
traversată de picturi, sculpturi şi reliefuri descinse
parcă din alte galaxii. Dali i-a fost prieten şi
protector (Damian este autorul intrării şi porţii
monumentale a Muzeului Dalí de la Figueras).
Omul era simplu şi modest, dar artistul avea
inflexibilitatea unui Cavaler al Absolutului. Prin
cenaclu m-am apropiat de Horia Damian căruia i-
am descoperit importanta operă. După umila mea
părere, Horia Damian este unul dintre cei mai mari
artişti plastici a celei de a doua jumătăţi a secolului
XX.

Prezenţa lui Mircea Eliade, care venea la
cenaclu de fiecare dată când era la Paris, ne
electriza pe toţi. Din 1964 până în 1985, Mircea
Eliade a participat la aproape toate şedinţele
cenaclului din lunile iunie şi septembrie, unde
uneori citea – momente de neuitat pentru toţi cei
prezenţi – fragmente din opera sa literară. Jurnalele
sale dovedesc interesul pe care Eliade îl poartă
cenaclului, pe care el îl numeşte cenaclul nostru3.

M-am apropiat mult de Vintilă Horia, om de
mare distincţie şi erudiţie, care, de fiecare dată
când trecea la Paris, dorea să ne întâlnim. Era
pasionat, ca şi mine, de rolul ştiinţei moderne şi
epistemologiei în cunoaşterea complicatei noastre
lumi.

Discuţiile cu Ioan Petru Culianu erau
întotdeauna interesante dar nu mă puteam detaşa de
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impresia unui jucător ezoteric, ceea ce este normal
pentru cel care socotea că ezoterismul este un joc.
A cunoscut atât de bine regulile jocului încât şi-a
prezis propria sa moarte. În mod clar spera cu
disperare că există ceva dincolo de joc şi a crezut
că Eliade îi va oferi iniţierea. A fost până la urmă
dezamăgit văzând că Eliade nu era „decât” un
profesor.

Bilanţul cenaclului este impresionant: mai mult
de 30 de ani de existenţă, mai mult de 130 de
reuniuni, 3000 de pagini citite, 5 cărţi editate (două
de Mircea Eliade, una de Horia Stamatu şi două de
L.M. Arcade) în colecţia „Caietele Inorogului”. Un
editor inteligent ar putea edita o semnificativă
antologie a textelor citite le Cenaclul de la Neuilly,
care se află la Muzeul Exilului Românesc din
Craiova.

Am fost interesat de la bun început de
compoziţia participanţilor la cenaclu. Exista,
desigur, un număr important de scriitori, dar
participau şi pictori, sculptori, cineaşti, filosofi,
fizicieni, medici, ingineri, fapt care surprindea
neplăcut pe purişti dar mie mi se părea că este o
deschidere necesară. Convingerea mea intimă era,
şi este şi acum, că reducerea culturii la literatură
este un semn de subdezvoltare culturală. De altfel
tocmai această convingere, pe care o împărtăşeam
cu Leonid, a constituit motivul esenţial al prieteniei
noastre indestructibile.

Ne unea, de asemenea, convingerea că limba
franceză este o parte a identităţii culturii româneşti
moderne. De aceea, unele lecturi la cenaclu erau
făcute în franceză, spre disperarea lui Virgil
Ierunca, convins că un poet român care îşi schimbă
limba se pierde pe sine. 

Prin una dintre acele sincronicităţi uimitoare,
care marchează calea vieţii noastre, în 1980 ajunge
la Paris o scrisoare expediată de la Madrid de
Aurelio Răuţă. „Don Aurelio” sugera lui Leonid
constituirea unei asociaţii pentru distribuirea cărţii
româneşti în exil. Astfel s-a născut asociaţia
„Hyperion” al cărei preşedinte eu am fost dar al
cărei animator tot Leonid era. 10000 de volume
publicate de peste 130 de case de editură răspândite
în toate colţurile pământului, mai toate în faliment,
au fost astfel distribuite. Publicitatea, sub formă de
recenzii de cărţi şi semnalări ale evenimentelor

culturale din exil, era asigurată de revista
„Cuvântul Românesc” din Canada, care acorda
regulat un spaţiu gratuit asociaţiei noastre.

În acelaşi timp, noi am dorit să scoatem exilul
românesc din ghetoul său, punându-l în
comunicare cu spiritualitatea şi cultura ţării în care
ne aflam. Intelectualitatea românească din exil a
putut deci găsi o tribună de exprimare graţie unor
reuniuni franco-române sau internaţionale.
Asociaţia Hyperion a organizat în 1982 la Sorbona,
în colaborare cu revista „3e Millénaire”, primul
colocviu în Franţa asupra operei lui Stéphane
Lupasco. Tot la Sorbona am organizat în 1986 un
colocviu asupra noii raţionalităţi, cu participarea
unor personalităţi prestigioase, ca de exemplu
Edgar Morin. De asemenea, asociaţia Hyperion a
avut un rol important în organizarea, în colaborare
cu alte asociaţii şi instituţii, a unui mare congres
internaţional „Hommage à Mircea Eliade”, în
1987, la Sorbona.

Leonid Mămăligă a trăit evenimentele din 1989,
ca noi toţi, nutrind speranţa unei renaşteri culturale
şi spirituale. Leonid avea nenumărate proiecte:
publicarea unei reviste în România, elaborarea unei
reforme economice originale, reluarea colecţiei
„Caietele Inorogului” în ţară.

Leonid visa să facem împreună un voiaj în
România. Acest vis s-a realizat în 1996, cu ocazia
publicării cărţii mele Teoreme poetice în colecţia sa
„Caietele Inorogului” la Editura Cartea
Românească din Bucureşti. Traducerea în
româneşte a cărţii mele a fost făcută de Leonid4. A
lucrat mult, peste şase luni, la această traducere. 

Leonid Mămăligă era un om secret, de o imensă
pudoare, calitate atât de rară în epoca noastră de
striptease intelectual şi spiritual. Această discreţie
şi această pudoare putea da impresia de răceală
celor ce nu îl cunoşteau în intimitatea sa. Chiar
generozitatea sa era secretă. Mulţi scriitori români
fără nici un ban au beneficiat de sprijinul lui
financiar.

O mărturie echilibrată mi se pare a fi cea a unor
fideli al cenaclului, Theodor Cazaban şi Sanda
Stolojan. Theodor Cazaban consideră că Cenaclul
de la Neuilly a fost „o iniţiativă unică şi reuşită”5.
Iar Sanda Stolojan scrie: „Cenaclul parizian a fost
un loc de întâlniri şi de dezbateri, de lecturi şi
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discuţii şi un spaţiu de libertate spirituală la o epocă
în care viaţa intelectuală în România se sufoca sub
regimul totalitar. […] Prin personalitatea sa ieşită
din comun, prin contribuţia sa la reunirea
intelectualilor români şi prin originalitatea scrisului
său, Leonid Mămăligă rămâne una dintre figurile
care au marcat epoca exilului român de la Paris”6.

Istorici literari competenţi vor stabili dacă
Leonid Mămăligă este un mare scriitor sau numai
autorul unei cărţi singulare, Poveste cu ţigani7.

Părintele André Scrima a scris o foarte inspirată
cronică la această carte considerată de el ca
resuscitând „virtuţile unei gnoze exacte8.

Pentru mine L.M. Arcade este un înnoitor al
limbii române, din rasa constructorilor de
catedrale.

În 2017 am scris cartea Roumains de Paris9

(Românii din Paris10), în colaborare cu celebrul
fotograf francez Louis Monier.

Trei nume mitice – Eliade, Cioran, Ionesco –
reunite într-o fotografie făcută de Louis Monier în
1977, în Piaţa Fürstenberg – l-au adus pe Louis
Monier în memoria colectivă a românilor. 

L-am cunoscut pe Louis Monier cu mai bine de
15 ani în urmă, la o reuniune UNESCO despre
dialogul dintre ştiinţă şi religie. Am devenit îndată
prieteni. Am colaborat pentru realizarea coperţilor
colecţiei „Les Roumains de Paris”/ „Românii din
Paris”, pe care am creat-o în 2003 la editura Oxus.

De-a lungul întâlnirilor noastre, Louis Monier
mi-a arătat mai multe fotografii cu Eliade, Cioran şi
Ionesco făcute de el, dar şi câteva portrete
extraordinare ale lui Stéphane Lupasco, Vintilă
Horia, Horia Damian, Constantin Virgil Gheorghiu,
Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. Şi aşa s-a
născut în mintea mea, acum peste zece ani, ideea
cărţii Roumains de Paris. Mi s-a părut important ca
publicul larg să aibă acces la o asemenea comoară.

Dar ceea ce m-a determinat să formulez
proiectul cărţii a fost publicarea, în 2013, a lucrării
Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France
(Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa)11.
Prezenţa, în acest dicţionar, a românilor celebri,
decedaţi, este cu siguranţă onorabilă, chiar dacă
există absenţe de neînţeles, precum cea a lui Vintilă
Horia sau Pierre Sergescu. Dar lipsesc
personalităţile contemporane. 

I-am prezentat proiectul meu lui Louis Monier,
care l-a primit cu entuziasm. 

Am împărţit lucrarea în două secţiuni:
„Monştrii sacri” (dedicată marilor români decedaţi)
şi „Personalităţile contemporane”. 

Există, evident, unele absenţe în secţiunea
„Monştrii sacri”, care se explică prin aceea că
principiul care a stat la baza cărţii noastre a fost
acela de a include exclusiv fotografiile făcute de
Louis Monier. 

În ce priveşte secţiunea „Personalităţile
contemporane”, aceasta nu are nici o pretenţie de a
epuiza totalitatea celor care merită să figureze în
carte. Criteriul de selecţie a fost includerea celor
care şi-au petrecut măcar o perioadă din viaţă la
Paris şi care au lăsat o urmă durabilă prin opera lor.
Am dorit doar să prezentăm un florilegiu de
personalităţi care fac onoare atât Franţei cât şi
României. Cartea reprezintă un dialog între privire
şi cuvânt, având ambiţia de a demonstra
continuitatea tradiţiei unei puternice relaţii
culturale şi spirituale între Franţa şi România.

Un important eveniment a fost crearea
Muzeului Exilului Românesc din Craiova.

Căutam de mulţi ani un loc satisfăcător pentru a
dona colecţia mea privind cărţi bibliofile
numerotate şi cu dedicaţii, reviste, afişe, programe
de teatru şi operă, invitaţii la expoziţii, fotografii,
extrase de presă, manuscrise, scrisori – pe care le-
am colecţionat timp de 50 de ani.

Ocazia ideală s-a prezentat în mod neaşteptat la
sfârşitul anului 2015, cu ocazia colocviului dedicat
centenarului naşterii lui Vintilă Horia, care a avut
loc la Biblioteca Aman. I-am spus câteva cuvinte
Domnului Lucian Dindirică, directorul bibliotecii,
despre preocuparea mea şi am văzut imediat că
ochii i s-au aprins. A doua zi, mi-a spus că nu a
dormit noaptea gândindu-se la ce i-am spus. Printr-
o sincronicitate interesantă, i-am mărturisit că nici
eu nu dormisem. După o vizită a spaţiilor
bibliotecii şi o discuţie aprofundată, hotărârea mea
definitivă era luată. Apoi lucrurile au mers foarte
rapid. Am fost impresionat de profesionalismul
Domnului Director Lucian Dindirică şi al colegilor
lui. Acest fapt mi-a dat mari speranţe. 

Donaţia mea a constituit nucleul viitorului
Muzeu al Exilului Românesc, extrem de necesar
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culturii române. Un muzeu viu, o încarnare a
imortalităţii prin arhive12, în care se va simţi
pulsaţia României eterne şi a creatorilor de ştiinţă
şi cultură. Craiova reuneşte toate condiţiile pentru
realizarea unui astfel de muzeu. 

În octombrie 2016 „Biblioteca Exilului
Românesc din Paris – Basarab Nicolescu” a fost
inaugurată la Biblioteca Aman din Craiova, într-o
sală special amenajată pentru a primi donaţia mea.
Colecţia mea constituie nucleul viitorului Muzeu al
Exilului Românesc care are ca sediu magnifica
casă Dianu, în centrul Craiovei şi care va fi
funcţional în doi-trei ani. 

De fapt, Muzeul există deja prin foarte bogatele
arhive ale lui Leonid Mămăligă (incluzând cenaclul
de la Neuilly şi asociaţia Hyperion), Vintilă Horia,
Cicerone Poghirc, Andrei Şerban, Mircea
Milcovitch, Andrei Codrescu şi Paul Barbăneagră.

Dreptate este făcută exilaţilor a căror operă se
întoarce acasă, dar, pe de altă parte, dreptate este
făcută înseşi culturii române, deoarece o parte a sa
s-a desfăşurat în exil.

Finalitatea acestui Muzeu al Exilului este
imensă: reunificarea culturii române poate avea
consecinţe extrem de benefice pentru evoluţia
României în următorii ani.

Dimensiunea europeană a exilului românesc va
avea în mod inevitabil un mare impact asupra
integrării României în Europa.

Note:
* Conferinţă la Universitatea Naţională de Arte

„George Enescu”, Iaşi, 23 noiembrie 2018.
1. Alexandru Vona, autorul celebrei cărţi Ferestre

zidite, a decedat pe 23 octombrie 2004, la Neuilly.
2. Sanda Stolojan, Magia unei prezenţe, România

literară, nr. 51-52, 27 Decembrie 1995 – 9 ianuarie 1996, p.
14.

3. Mircea Eliade, Fragments d’un journal II 1970-
1978, Gallimard, Paris, 1981, p. 248 (notă din 28
septembrie 1975). A se vedea şi nota din 22 septembrie
1972 (p. 84).

4. Basarab Nicolescu, Teoreme poetice, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1996, prefaţă de Michel Camus,
traducere în limba română de L.M. Arcade; a doua ediţie:
Junimea, Iaşi, 2007.

5. Theodor Cazaban, în dialog cu Cristian Bădiliţă,
Captiv în lumea liberă, Editura Echinox, Cluj, 2002, p.
112. 

6. Sanda Stolojan, „Leonid Mamaliga, rassembleur et
écrivain”, Le Courrier du Centre Culturel Roumain, Paris,
No 32- 33, novembre-décembre 2001, p. 21.

7. L.M. Arcade, Poveste cu ţigani, Caietele Inorogului,
Paris, 1966. 

8. Fr. André Scrima, Semantica unei alte întoarceri : o
„Poveste cu ţigani”, Prodromos, Paris şi Freiburg, nr. 6,
1967, p. 28-34. Articolul are ca moto „Lui L.M. Arcade,
pentru Matei Caragiale, Ion Barbu, V.V., S.T., precum şi alţi
nenumiţi ai Tagmei de Taină”. Textul a fost reluat ca prefaţă
la L.M. Arcade, Poveste cu ţigani, Cartea Românească,
Colecţia Inorogului, Bucureşti, 1996. 

9. Louis Monier şi Basarab Nicolescu, Roumains de
Paris, Michel de Maule, Paris, 2017, texte de Basarab
Nicolescu şi fotografii de Louis Monier.

10. Traducere în limba română de Lucian Dindirică,
Vremea, Bucureşti, 2018.

11. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France
(Dicţionatul străinilor care au făcut Franţa), Paris, Robert
Laffont, 2013, sub conducerea lui Pascal Ory, cu
colaborarea lui Marie-Claude Blanc-Chaléard.

12. Am introdus conceptul de imortalitate prin arhive
în articolul Basarab Nicolescu, „Imortalitatea prin operă,
imortalitatea prin arhive şi imortalitatea prin trupul
spiritual”, a fi publicat în Convorbiri literare, Iaşi.
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N-am scris niciodată despre Nicolae Labiş ori
despre poezia lui; şi, dacă o fac acum, aceasta nu e
consecinţa faptului că, iată, suntem în luna
decembrie. De altfel, acum când scriu, e sfârşit de
octombrie; iar textul pe care îl concep acum e
prelucrarea unei intervenţii orale susţinute cu ocazia
Festivalului de poezie „Nicolae Labiş”, aflat la a
cincizeci şi una ediţie, derulată în ultimele zile de
septembrie. E acesta un fel de a spune că nu prea
cred în lecturile conjuncturale, care, vrând-nevrând,
capătă un aer festiv, solemn şi, firesc, artificial. În
schimb, cred că trebuie să te raportezi cumva la
problemele sensibile, sau considerate astfel, nu să le
ocoleşti, cu superbie sau cu indolenţă, puţin importă.
Aşa încât, ce-aş fi putut să fac mai bine în vederea
amintitei intervenţii orale decât să recitesc poezia lui
Labiş? Şi am ales pentru această recitire, totuşi, iată,
conjuncturală, nu ediţiile mai noi (unele dintre ele
adevărate integrale), ci, din tot felul de motive care
mi se par relevante, Albatrosul ucis, volumul din
1966, o ediţie îngrijită de Gheorghe Tomozei. Dacă
ţinem cont de opţiunile lui Laurenţiu Ulici (care
aveau doza lor de gratuitate şi de umor), 1966 este
anul în care apar semnele generaţiei ’70. Nu
înseamnă că şaizeciştii îşi trăiseră veacul, ca să spun
aşa, ci că formula lor poetică se consacrase, iar la
tinerii care începuseră să publice atunci se vedeau
deja semnele altor opţiuni generale, de limbaj, de
atitudine, de problematică etc. Pentru Ulici, faptul că
Eminescu debutase în 1866, ori că Labiş publică
Primele iubiri în 1966 devine un criteriu care, cu tot
arbitrariul implicat, are relevanţă în complicata
poveste, aici istorică, a generaţiilor literare. 

Aşadar, am recitit – cu tot ce presupune acest
fapt la nivel contextual – poezia lui Labiş dintr-un
volum apărut în 1966. Nu e lipsit de interes să reiau

spusele lui Tomozei care precizează că volumul
imediat anterior, Moartea căprioarei, publicat cu
doar doi ani mai devreme, în 1964, se dovedise
insuficient. Editat în colecţia Biblioteca pentru toţi,
avusese un tiraj de 45.140 de exemplare. Dacă
tirajul acesta enorm se epuizase (Tomozei zice:
„într-un timp record”), faptul vorbeşte nu doar de
strategiile sistemului politic de a-şi exhiba victoriile
(„victoria socialismului” se vedea şi în magazinele
săteşti, în bibliotecile comunale, unde cărţile
aşteptau să fie citite etc., etc.), ci şi de enormul ecou
de care se bucura tânărul poet, intrat în legendă nu
doar prin versul lui pur şi insolent, angajant şi
puternic prin candoare, nu doar prin moartea lui
şocantă (bănuiala unui asasinat contribuia şi ea
decisiv la intrarea poetului în legendă), ci şi prin,
poate, ipoteza unei subversiuni abia tangibile, ca să
zic aşa. Va fi fost perceput Labiş, printre cititorii
foarte mulţi pe care-i avea, şi ca un posibil
contestatar al sistemului pe care îl cântase? Va fi
intrat în fascinaţia pe care o provoca în publicul larg
şi complicitatea acestui public anonim cu cineva
care îndrăznise să atace făţiş un sistem, schizofrenic
prin duplicitate şi ticălos? Oricum, Labiş era un
fenomen. Să spunem aici că, afirmaţie pe buzele
multora, şi atunci şi acum, curajului său trebuia să i
se pună frâu?! 

Dar chestiunea de context care mă interesează
aici este şi ce se întâmpla în 1966 în poezia
românească. În acel an, Nichita Stănescu publica 11
elegii, Ion Gheorghe, Nopţi cu lună pe Oceanul
Atlantic, Marin Sorescu, Moartea ceasului, Adrian
Păunescu, Mieii primi, în anul următor, Ioan
Alexandru, Infernul discutabil, tot în 1966, Leonid
Dimov debuta, târziu, cu volumul Versuri, peste un
an-doi, aveau să debuteze Dan Laurenţiu, Nora Iuga,
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Mircea Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, Ioanid
Romanescu; reveneau atunci sau reveniseră de
puţină vreme în viaţa literară cerchiştii, albatrosiştii,
alţi scriitori, după perioade lungi de tăcere. Aşadar,
Labiş murise doar de zece ani, dar în zece ani viaţa
literară, faţa poeziei înseşi se schimbase radical. S-a
mai produs vreodată în istoria poeziei româneşti
într-un timp atât de scurt o modificare atât de
pregnantă? Or, lucrul acesta i se datorează lui Labiş,
fără doar şi poate. Şi aici putem problematiza puţin
ceea ce mi se pare o dispută mai nouă referitoare la
generaţia 60`. Pare-mi-se că în ultima vreme nu se
mai vorbeşte de „generaţia Labiş”, ci de „fenomenul
Nichita Stănescu”, ba chiar de o generaţie Stănescu.
După părerea mea, există mai multe argumente
pentru care generaţia aceasta nu poate fi numită
astfel. Mai întâi, există poeţi care sunt, de la început,
la antipodul poeticii stănesciene. Să ne amintim că,
vorbind despre Nichita Stănescu şi Marin Sorescu,
Nicolae Manolescu foloseşte sintagma „poeţi
pereche”, căci poeticile celor doi şaizecişti sunt
antagonice. Notele definitorii ale autorului
Necuvintelor sunt prea particulare pentru a fi
definitorii congenerilor şi nu pot fi identificate la
poeţi care şi-au forjat totuşi destul de repede o
identitate în linii mari proprie. În fond, poeţii aceştia
spărgeau tocmai modelul originar, mai uşor (şi
necesar) de instituit în condiţii sociale şi politice
cumva nenaturale. Altfel, în 1960, atunci când
debutează Nichita Stănescu, „generaţia” deja exista:
Labiş îşi pusese amprenta asupra ei, îi fixase
reperele. Nu trebuie să uităm metafora folosită de
Eugen Simion în legătură cu Labiş – „buzduganul
unei generaţii” – ale cărei sensuri, complementare,
se referă mai întâi la faptul că, asemenea zmeului
din poveste al cărui buzdugan ajunge acasă cu trei
zile mai devreme, poetul se afirmase înaintea
colegilor care îl şi copiază în ceea ce are el esenţial.
Pe de altă parte, inspirata metaforă (ar fi fost şi
curajoasă dacă ar fi fost gândită mai devreme)
sugerează programul dinamitard al unei poetici care
se edifică pe ruinele literaturii dogmatice şi ale
realismului socialist. Labiş, produs, în fond, al
noilor timpuri şi realităţi politice, pune în lumină
penibilul poeziei elaborate în acei ani. Tocmai de
aceea poezia lui a putut fi receptată ca o veritabilă
revoluţie, căci lirismul, emoţie presupunând
candoare, energie şi adevăr, e asociat unei

descătuşări expresive, dincolo de orice calcul şi
parcă dincolo de orice căutare programatică. În
fond, el sparge zăgazuri, distruge formule comode,
anihilează leneşe şi interesate inerţii. Astfel, Labiş
îşi construieşte propriul discurs pe ruinele unei
poeziei care, în ritmurile ei epice, imnice, imunde,
agoniza; distruge pentru a construi – şi construieşte,
auroral, pe ruine. 

Mai este însă ceva interesant aici. Labiş e născut
în 1935. Or, Nichita Stănescu se născuse, cu doi ani
mai devreme, în 1933. Mircea Ivănescu, ca şi Petre
Stoica, ca şi Nora Iuga, în 1931 (ce-i drept, ei nu
sunt încadrabili generaţiei `60, cum nu e nici Dimov,
născut în 1926; aparţin altui fenomen, puţin
problematizat). Ion Gheorghe se naşte, de asemenea,
în 1935; Florin Mugur, în 1934. Ce-i drept, Cezar
Baltag, Ion Alexandru, Adrian Păunescu, Ana
Blandiana, poeţi reprezentativi ai generaţiei, se nasc
în intervalul următorului deceniu. Deducem de aici
că, cu o precocitate semnificativă, asupra căreia
poate că azi nu se insistă îndeajuns, Labiş produce
mutaţiile la care ceilalţi vor adera, unii dintre ei, ca
Nichita Stănescu, născuţi chiar ceva mai devreme.
Oricum, o vor face mult mai târziu. Şi aici, fireşte,
ne putem întreba – nu facem decât să repetăm, în
fond – cum ar fi arătat poezia românească fără
Labiş. Nu am în vedere contribuţia poeziei lui la
tablă de valori a poeziei româneşti, nu mă refer la
situaţia simplă de inventar; am în vedere contribuţia
istorică a poeziei lui. Altfel spus, ar mai fi scris
Cezar Baltag, Nichita Stănescu, Ion Alexandru,
Adrian Păunescu la fel dacă n-ar fi avut modelul
Labiş? Să ne amintim mărturisirea lui Nichita
Stănescu că, atâta vreme cât Labiş trăia, ezitase şi
amânase să publice. Era intimidat de „geniul”
poeziei lui Labiş. De altfel, naturaleţea comunicării
poetice, spontaneitatea pe care Nichita Stănescu o
joacă până devine naturală, poza aceasta a poetului
care e inspirat în posturile cele mai anodine şi care
comunică natural în versuri, în contact permanent cu
geniul, nonconformist chiar prin acest fapt, cred că
Nichita Stănescu le „copiază” de la Nicolae Labiş, a
cărui prezenţă (devenită între timp absenţă) îl
copleşea. Titlul cărţii de debut a lui Nichita
Stănescu, Sensul iubirii, tocmai din 1960, trimite
explicit la Primele iubiri, ca şi, doi ani mai târziu, O
viziune a sentimentelor. E în titlurile acestea o
explicită replică, în care jocul dintre diferenţă şi
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continuitate ar trebui investigat. În paranteză fie zis,
nu fusese cumva Dora Stănescu una dintre pasiunile
adolescentului Labiş?! Cred că anxietatea influenţei
lasă urme şi în biografie, nu doar în text. Ca o bună
parte a generaţiei sale, Nichita Stănescu trăieşte cu
complexul Labiş, deşi lucrurile par azi mai puţin
evidente. Cert este că imaginarul acestei generaţii îşi
are rădăcinile în acela al lui Labiş şi o analiză atentă,
pe care nu ne propunem s-o facem aici, ar trebui să
explice şi să detalieze ce anume din poezia lui Labiş
reverberează în exerciţiile lirice de început ale
confraţilor săi mai tineri. (Se poate porni şi de
lucrarea de licenţă a lui Al. Muşina, intitulată
Generaţia 60, publicată în revista „Vatra” – nr.
4/2014) Pe de altă parte, fireşte că putem să ne
întrebăm şi cum ar fi arătat poezia lui Labiş dacă n-
ar fi fost întreruptă brutal în decembrie 1959. În
acest sens, putem să facem supoziţii, nu ştiu dacă cu
totul inutil, şi într-o direcţie, şi în alta. Adică putem
bănui un Labiş care să „servească” prin geniul lui
sistemului, deşi eu cred că ne putem imagina mai
degrabă un Labiş care continuă să fie şi după 21 de
ani insolent, teribilist, dinamitard. Vom reveni
cumva la această chestiune. Ceea ce cred că putem
spune cu certitudine este că Labiş nu e atât
reprezentantul generaţiei (oricum, un reprezentant
postum, din moment ce generaţia se naşte după
moartea lui), cât creatorul ei. Am vorbit ceva mai
devreme de Sensul iubirii ca reacţie, mai mult sau
mai puţin intertextuală, faţă de un model complicat.
Dar lucrurile cred că trebuie duse ceva mai departe.
Poetica lui Labiş este una a transfigurării (astăzi ea
poate să pară destul de elementară), dar are drept
sursă o stare de graţie, euforia, entuziasmul care fac
ca totul, de la detaliul cotidian cel mai simplu la
datele cosmicului, să se umple de un subiect care
jubilează. E la mijloc o puritate care, în variaţiile ei
multiple, poate fi descrisă şi înregistrată. Azi cred că
lucrul acesta nu se datorează doar vârstei lui Labiş,
ci, într-un fel complementar, şi spaţiului din care
poetul provenea, unde copilărise. Aerul tare al
munţilor îl locuiau pe acest poet pentru care
elementaritatea îşi asocia inteligenţa şi vibraţia
afectivă. Băieţandrul acela, pe care mai putem să-l
admiram în câteva fotografii, era locuit nu doar de
geniu, ci şi de spaţiul pe care acum îl reîncărca cu
energii primare. La Nichita Stănescu, la ceilalţi poeţi
ai generaţiei, vibrează încă vreme lungă starea

aceasta, asociabilă timpului care părea că se
reinventează. Adolescenţi pe mare, poem din
Dreptul la timp (1965), aminteşte încă destul de
pregnant de modul lui Labiş de a lua în posesie
lumea; e aici starea tipică din poezia lui, care
continuă să pulseze în bună măsură în poezia
şaizeciştilor. Şi aici cred că trebuie să aducem în
discuţie un detaliu pe care-l consider semnificativ. În
1964, Cezar Baltag debutează cu Comuna de aur,
volum al adeziunii la idealurile comunismului,
volum din care, mai târziu, nu va reţine nimic
antologabil. Un eşec total, căci verbul entuziast e
tributar limitărilor ideologice. Mulţi, inclusiv
Nichita Stănescu, vor păstra în poezia lor, chiar şi
după prima carte, nu doar entuziasmul, generalizat
în unele cazuri, ci şi angajat (politic) într-o formă
mai mult sau mai puţin vizibilă. 

Or, aici intervine, cred eu, diferenţa. Căci faţa lui
Labiş e dublă. Tocmai puritatea, candoarea, acea
ingenuitate adamică în care se exprima fascinaţia în
faţa lumii creează – şi faptul nu e surprinzător, deşi
ar putea părea astfel – o acuitate mai mare pentru
frisonul tragic. Şi în vreme ce generaţia pe care a
proiectat-o în schiţă rămâne tributară multă vreme
tocmai euforiei în faţa unei lumi (sociale, politice,
morale) noi, investite pozitiv, Labiş are de la început
un presentiment al tragicului. La rându-i,
nonconformismul său nu putea să rămână doar
supus fascinaţiei (există la el şi un nonconformism
al adoraţiei). Spiritul său adamic, dublat de
spiritualizarea materiei care proiectează subiectul în
coordonate mitice, e continuat şi dezvoltat în
nelinişti ale fragilităţii. În fond, Labiş scrie nu doar
Primele iubiri, ci şi Moartea căprioarei, şi Mioriţa,
mai târziu Albatrosul ucis sau Sunt spiritul
adâncurilor. Rebelul nonconformist era, oricum, şi
un eretic, atât cu poezia altora, cât şi cu sistemul
căruia îi aparţinea. În fond, să ne reamintim ce se
scria în 1956. Deşliu publica Cuvinte despre
sergentul Belate Alexandru, Beniuc, Azimă – şi lista
ar putea continua. Or, poezia lui cade ca o lovitură
de buzdugan în acest marasm moral. Şi cred că
trebuie să dăm metaforei luptei cu inerţia sensurile
multiple pe care ea le implică. Vitalistul Labiş era, în
fond, sensibil şi la ameninţările fiinţei. Şi aici aş vrea
să supun atenţiei poemul, din 1956, dar neinclus în
Primele iubiri, numit Poezia: „Deşi-i din implicaţii
şi rămurişuri pure/ Ori din cristale limpezi ce
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scânteind se rup,/ Intrând în ea, să tremuri ca-n
iarnă-ntr-o pădure,/ Căci te ţintesc fierbinte, prin
gheţuri, ochi de lup”. Dedicată Cititorului, poezia
aceasta e un manifest care defineşte poezia, în sine
dar şi în relaţie ei cu cititorul, fără nici o zgură
contextuală şi cu atât mai puţin ideologică. În fapt,
identificată cu natura şi cu reflexele ei mentale („din
implicaţii şi rămurişuri pure”) echivalate spiritului
pur concretizat, ambiguu, într-o incandescenţă a
ramurilor îngheţate (vizualul şi ideaticul se suprapun
aici), şi toate acestea sub semnul unei fragilităţi
intense, poezia este un teritoriu al dăruirii şi
devorării totale. Un spaţiu al fiinţei care se exprimă
plenar tocmai aproximându-şi propria limită
absolută, în marginea sublimului. I se cere, astfel,
cititorului renunţarea la orice precauţie şi asumarea
riscului total, acela al morţii, căci poezia e contactul
cu experienţele limită, care presupun intransigenţă,
radicalitate, fervoare. 

În acest context, aş vrea să mai precizez ceva.
Volumul de debut al lui Labiş se încheia cu poemele
Arthur Rimbaud şi François Rimbaud. Departe de
mine gândul de a invoca aceste fapte cu scopul de a
aduce în discuţie cultura poetică a lui Labiş. Mi se
pare însă că invocarea acestor nume, fapt care în
sine are doza lui de eretism, are semnificaţia unui
manifest. Labiş se plasează – căci îşi manifestă
implicit adeziunea – sub semnul nonconformismului
literar şi social, politic într-un sens foarte larg, sub
flamura rebeliunii. E modul lui de a-şi comunica,
asemenea lui Eminescu în Epigonii, harta poetică în
care se recunoaşte. Anterior, într-un poem închinat
Partidului, îl invocase pe Dante. În marasmul anilor
`50, a-i invoca pe Rimbaud, Villon, Dante era un
gest de-a dreptul dislocant. Mie mi se pare că la
mijloc, inocent sau nu, e un gest de curaj incomod
asumat cu superbie. Şi aici aş mai invoca ceva,
pentru a arată că, oricâtă inocenţă va fi fiind la
mijloc, ea are rolul de a provoca, de a merge până la
limită. Unul dintre ultimele poeme ale volumului cu
care Labiş debuta se numeşte Ştefăniţă-Vodă.
Poemul nu avea să anunţe, cum poate ni se pare,
procedeul devenit normă mai târziu, al instituirii
reperelor morale pentru noua „religie politică”
legitimată prin figuri exemplare ale trecutului.
Posibilele prejudecăţi în acest sens ne sunt date, de
la început, peste cap de motto-ul, din Ion Barbu.
Citim: „Ţara veghea turcită. Pierea o după-

amiază…”. După părerea mea, printr-un simplu
proces de translare, Labiş condamnă, subversiv, dar
dur, rusificarea ţării în anii `50. Era prea inteligent şi
prea lipsit de precauţie pentru a nu se juca cu focul.
Şi aş spune în acest caz că faţa lui Labiş nu e doar
dublă, prin intuiţia fragilităţii fiinţei, pe care o
explorează şi o pune în pagină, ci chiar triplă: intră
în joc o latură subversivă, extremă în duritatea ei. Să
citim deocamdată doar prima strofă din Ştefăniţă-
Vodă: „Carele curgeau prin pulberi urmărind pustiu-
n faţă,/ Arcuite-n coviltire ţepene de canavaţă,/
Picoteau sub coviltire feţi cu chicile bălane/ Şi-i
păzeau de muscărime canavaţe şi sumane”. Ce să
caute printre turci „chicile bălane”? Iar muscărime e
prea aproape de un derivat de la muscal pentru a nu
atrage, subliminal, atenţia. Mai mult, citim ceva mai
încolo: „Oamenii piereau în case ca şi-n care, la
soroc,/ Izvodit şi pus pe frunte şi de vremi şi de
noroc,/ Se-adâncea cu nepăsare în ruine şi-n apus –/
«Sărăcia, ca şi moartea, hotărâtă-n cer îi, sus.»/ Ca
să te-ncălzeşti, tai vreascuri pentru foc, de prin
copaci,/ Însă-i dijmuit şi focul, n-ai parale foc să
faci;/ – Sfinte foc cu plete roşii, bun prieten la
nevoi,/ Pentru alinarea noastră vei pofti mai rar la
noi”. Nu ne interesează aici poetica cumva
rudimentară, pe care Labiş vrea probabil s-o
depăşească în cea de-a doua parte a poemului, în
care versificaţia e alta, sprinţară. Citim aici: „Îl cam
strânge la grumaz/ Cabaniţa de atlas/ Şi a poruncit
să-i coasă/ Nou caftan de bilacoasă” – şi aşa mai
departe. Nu ne interesează deci jocurile prozodice
ale lui Labiş cu care vrea să atenueze ceva din
precarităţile narative din prima parte. Ne interesează
atacul transparent care-i vizează pe sovieticii ce
ocupaseră ţara. De altfel, trimiterea la Ştefăniţă-
Vodă e numai o simplă diversiune: domnitorul nu
apare invocat niciunde în prima secvenţă; în a doua,
figura lui arată indolenţa „balcanică” a cuiva care –
victimă a propriului desfrâu – va fi osândit fără
tragism. De ce să fi scris Labiş un poem despre acest
domnitor? Doar de dragul pitorescului, pe urmele lui
Ion Barbu?! Cum să fie cineva coborât din munţi
fascinat de pasta viu colorată a Balcanilor? Cred că
sunt formulate aici, într-o manieră destul de
evidentă, o opţiune şi un avertisment. Dar curajul
nesăbuit al lui Labiş mai iese de undeva, cu
insolenţă, la iveală. Ultima strofă a primei părţi e
următoarea: „Numai numele de locuri ca un abur
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vechi de vin/ Inimile întărâtă: Baia, Războieni,
Cozmin;/ Dar se risipesc sub cerul ţării triste,
osmanlâie,/ Şi vin nouri de lăcuste cu putoare de
leşie”. Fireşte, vom spune, trimiterile la Baia, la
Războieni nu pot decât să trezească „sentimentul
naţional”, gloria de odinioară. Poate să aibă acelaşi
rol şi trimiterea la Codrii Cozminului, locul unde,
conform legendei versificate şi de Alecsandri, Ştefan
cel Mare îl învinsese pe Cazimir, regele Poloniei.
Dar cine mai ştia ce înseamnă „Cozmin”? Sau cine
mai îndrăznea să vorbească despre aşa ceva? Căci
acum, în anii `50, după ce a aparţinut până de curând
Regatului României, Cozminul, devenit Coţmani, a
ajuns în URSS, în vreme ce Bucovina, din care
Cozminul făcuse parte, e un nume interzis.

După toate acestea, fără doar şi poate, moartea
lui Nicolae Labiş nu are numai o semnificaţie
literară. Tocmai de aceea aş asocia sentimentul
fragilităţii, care pâlpâie discret prin văpăile
entuziasmului din poezia lui Labiş, cu angajarea sa
în subminarea nu doar a „autorităţilor” poetice, ci şi
politice ale momentului. Să vorbim, în acest caz, de
un asasinat politic?! Nu voi intra eu aici în detaliile
acestui caz. Dar, într-un fel sau altul, că e vorba sau
nu despre un asasinat la mijloc, de ce să nu spunem
că noua generaţie se naşte, creşte chiar, pe cadavrul
său?! Oricum, tind să cred, dacă lucrul acesta mai
are vreo relevanţă, că Labiş ajunge destul de
devreme la sentimentele fragilităţii, mult mai
devreme, ca experienţă individuală, vreau să spun,
decât colegii de generaţiei, care au avut nevoie de
câteva volume individuale pentru a face saltul uriaş
de la euforie la presentimentul tragicului, la intuiţia
fragilităţii. Iar până la contestare va trece, dacă va
trece, vreme lungă. În paranteză fie spus, Bucovina
(cu care Labiş, prin invocarea Cozminului, se
identificase) mai avusese de curând câţiva poeţi
morţi tineri, un Mihai Horodnic, un Ion Roşca. În
1917, voluntar pe frontul românesc, murise
prozatorul Ion Grămadă. Iar mai târziu, în 1969, la
28 de ani, avea să fie se pare asasinat, în Bucovina
sovietică de data aceasta, Ilie Motrescu. Oricum, în
discuţia despre Labiş nu putem eluda biografia, nici
contextul politic şi literar, aşa cum nu putem eluda
faptul că moare la 21 de ani. 

Şi aici aş deschide o paranteză despre receptarea
lui. Există pe fond un sentiment de alarmă:
admiratorii lui Labiş constată scoaterea din manuale

a poetului şi ieşirea lui din conştiinţa publică. Deşi
lumea mai păstrează în memorie, reactivat prin tot
felul de intervenţii, tragicul accident pus eventual
sub semnul asasinatului, lumea îşi mai aminteşte din
când în când câte ceva din Moartea căprioarei, dar
tonul e mai degrabă de lamentaţie. Labiş ajunge abia
o amintire. Totuşi, aş spune: de la moartea lui n-au
trecut decât 63 de ani; timpul e, slavă Domnului,
înaintea noastră; şi a lui Labiş, fireşte. Dar nu cred
că tonul acesta ilogic revanşard e potrivit. În fond, în
cărţi mai noi sau mai vechi, despre el au scris Eugen
Simion, Mircea Martin, Nicolae Manolescu, în
DGLR e prezentat de Daniel Dimitriu, în Dicţionar
analitic de opere literare româneşti vorbesc despre
el Horea Poenar şi Liviu Petrescu, undeva îl prezintă
Marin Mincu, Ion Pop îi acordă destul spaţiu în
ultima-i carte despre poezia neomodernistă, şi lista
ar putea continua. Astfel, ce-ar mai fi de aşteptat?
Nu fac aici o inventariere exhaustivă, dar ar trebui să
vedem şi cum îl percep un Al. Cistelecan, un
Laurenţiu Ulici, de revenit şi văzut Gheorghe
Grigurcu, Marian Popa etc. etc. În tot cazul, Labiş e
prezent în marile dicţionare şi în istoriile literaturii.
Şi când spun că e prezent în istoriile literaturii nu
mă refer la faptul că o istorie a literaturii e un
cimitir; o istorie a literaturii e, în intenţie măcar, şi
un Pantheon. Aşadar, de ce să ne plângem?!
Indiscutabil, Labiş rămâne o provocare pentru
criticii şi istoricii literari.

Dar pentru receptarea lui azi, e ceva poate cel
puţin la fel de important precum canonul critic. E
acel canon pe care îl construiesc scriitorii înşişi, este
canonul care reiese din metabolismul însuşi al
literaturii. Aşa cum canonul lui Labiş îi cuprindea pe
Rimbaud, pe Villon, pe Dante, el însuşi e prezent în
canonul câtorva poeţi care, intertextual, îi validează
consacrarea. Şi-i voi aminti aici nu pe poeţii
generaţiei sale, despre care deja am vorbit, în frunte
cu Nichita Stănescu, ci pe Mircea Cărtărescu, pe
Andrei Bodiu, pe Emilian Galaicu-Păun, ori pe
Liliana Armaşu. 

Cunoaştem cu toţii leit-motivul din O seară la
operă: „Sunt iar îndrăgostit. E-un curcubeu/
deasupra chioşcului de ziare, staţiei de taxi,
farmaciei şi WC-ului public din piaţa galaţi/
reprodus pe retină de copii fărâmaţi/ reflectată pe
şinele verzi de tramvai/ străbătute de sentimente
electrice, emoţii cu aburi şi senzaţii cu cai/ e-un
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curcubeu pe fiecare patiserie-ntomnată şi chiar pe
bombeul pantofului meu/ şi fiecare stradă pare
neobrăzat de adevărată”. Gestul polemic al validării
concretului imediat şi al desolemnizării prin care
Mircea Cărtărescu îşi afirmă poetica, a lui şi
deopotrivă a generaţiei sale, se raportează ca la un
punct de reper la poezia lui Labiş. Diferenţa este,
implicit, marca unei solidarităţi. O altfel de
solidaritate în poemul lui Andrei Bodiu, numit,
pentru a evita orice echivoc, Viaţa căprioarei:
„Sâmbătă dimineaţa cu plasa în mână cu/ gândul că
trebuie să repar laptopul am/ plecat la Carrefour./
Am ajuns în staţia lui 17 pentru două/ stopuri când
mai erau două minute să vină de pe Zorilor/ a apărut
o căprioară/ speriată mi-am spus/ ce convenţie
cumplită/ ce clişeu ordinar/ căprioara pe banda a
doua gonind spre/ ieşirea spre Bucureşti cu o
salvare/ cu semnalele pornite în urma ei./ I-am
povestit seara/ istoria lui Tudor el mi-a arătat precis/
cu mâna unde e staţia staţia din care plecăm la Zoo/
m-a întrebat de unde a venit ce culoare avea cine/ era
acolo/ «Erau» i-am spus, «erau mai mulţi tipi
buimăciţi/ De somn. Ştii cum e dimineaţa.»/ Tudor a
plecat/ la duş cu Adriana când a ieşit m-a întrebat:
«Ce ochi/ avea tată/ verzi roşii albaştri? Avea ochii
negri?»/ Ce ochi avea?”. N-aş vrea să fac aici o
analiza acestei poezii, dar notaţia candorii face saltul
dinspre concretul imediat spre neliniştea care
implică experienţa pierderii, misterul morţii. În
discuţie e şi micul paradox al salvării care ucide, în
atmosfera de indolenţă existenţială care resoarbe
suferinţa, moartea, marile experienţe, în solul ei
buimac. Mă interesează altceva, cele câteva versuri
(le reiau aici: „a apărut o căprioară/ speriată mi-am
spus/ ce convenţie cumplită/ ce clişeu ordinar”) care
au putut să lase senzaţia că Andrei Bodiu atacă
nemilos poetica lui Labiş. Nu, el o continuă. Căci
aici e vorba tocmai despre faptul că, acuzându-şi
existenţa concretă că se lasă pradă convenţiilor
literare, că viaţa pare o copie penibilă a literaturii, că
aceia care cunosc literatura riscă să-şi trăiască viaţa,
artificial, prin grila exerciţiilor de lectură, eroul
constată finalmente că, în viaţa reală, suferinţa chiar
există, că experienţa revelatoare a morţii nu e o
ficţiune. În fond, poemul lui Andrei Bodiu
refundamentează existenţa ca fapt. În tot cazul,
Labiş face parte din mitologia lui, aşa cum face parte

din aceea a lui Emilian Galaicu-Păun, autorul
poemului cu titlu pus între ghilimele, «Mănânc şi
plâng. Mănânc», poem al jocului intertextual în care
atrocitatea politică, asociată mitului biblic, îşi
asociază fracturile lingvistice. Citim: „El se hrăneşte
cu vieţile noastre şi tot noi/ ruga-nainte de masă i-o
facem: Pîinea noastră de-a pururea adă-i-o/ astăzi!/
.../ Ne-au cântărit măcelarii, luându-ne/ sângele
pentr-analiză şi-acum/ sunt afişate chiar listele: cine
ce/ fel de mâncare mai este./ El se hrăneşte cu vieţile
noastre/ zilnic de pofta lui ne îngrijim, şi tot noi/
ruga-nainte de masă i-o facem/ cât mai aproape
posibil de buzele-i/ apropiindu-ne, pentru-a gusta/
din respiraţia caldă a lui,/ foarte bogată-n grăsimi:
cum odată sugaciul Iisus/ din răsuflarea lăptoasă a
vitelor/ iarna-ntr-o iesle”. Iar Liliana Armaşu scrie:
„Mănânci pâine «Codru» şi plângi./ Mănânci pâine
«Codru» şi râzi./ Asta e toată viaţa ta. Asta e toată
libertatea ta” (Ce-au făcut, roabo, cu viaţa ta?). O
referinţă vie, aşadar, Labiş.

3636 CONVORBIRI  LITERARE

Vasile VOICULESCUVasile VOICULESCU



„sunt conştient/ chiar mai mult decît
conştient/ piatra asta e atît de limpede/ încît
străvede orice durere/ orice umbră de tristeţe/
nu-i nici un paradox/ starea de poezie/
presupune limpezire/ alb desăvîrşit/ starea de
încredere/ presupune transparenţă/ sentimente
cinstite/ starea de frumuseţe/ presupune atenţie/
sensul şi înţelesul luminii”, scrie preotul-poet
Cornel Paiu în versetul II.2.1.2. din Straja a
treia a celei mai recente cărţi de poezie,
Biblioteca din Turn (Editura Scrisul Românesc,
2018), unind poezia, cum se vede, cu limpezirea
şi albul desăvîrşit, cu transparenţa şi
sentimentele cinstite şi, mai ales, cu sensul şi
înţelesul luminii; citite în această cheie, poemele
din Biblioteca din Turn sînt ale unui lirism, în
fond, delicat, care îşi circumscrie biografemul în
stare pură, nealterată, transferat în poe zie din
(i)realitatea imediată: copiii, Teodora şi Matei,
baba Maranda, Sorin, fratele plecat, nenea
Costache Popa, părinţii, casa parohială din
Băluşeşti, acasa poetului şi preotului, muzeul de
la Nămăieşti, Huruieşti, oraşul şi biblioteca,
mulţimea de prieteni că rora le dedică poemele
conturează ceea ce aş numi spaţiul fiinţial, locul
unde se adună reperele stării de poezie: la vîrsta
de aur, în locul eternei reîntoarceri, în raiul casei
părinteşti; „poate că ra iul este undeva/ în aerul
de deasupra/ porţii casei părinteşti/ un etaj
invizibil!/ cu multe camere-muzeu/ porţelanuri
electronice vechi/ costume de altădată/
tradiţionale/ puse pe manechine/ precum cele
expuse/ în muzeul etnografic/ de la Mănăstirea
Nămăieşti/ tot felul de oale pictate/ ceasuri vechi

oprite la diferite ore/ («mane chinele/ sunt
făcute/ din oameni morţi?» / m-a întrebat odată
Teodora)/ poate că raiul este undeva/ deasupra
porţii casei de acasă/ un fel de pasăre trebuie să
fii/ să-l poţi zbura printre aripi/ să-l poţi trece
prin pene moi/ norişor de vată/ abur penultim/ al
unei lungi mantii/ trenă infinită de umbră/ zărită
pe neaşteptate/ într-o dimineaţă sumbră/ poate
raiul este deasupra porţii de acasă/ tăi nuit în
nevăzute camere amirosind/ a tămîie şi liliac
înflorit/ ca un cimitir de sat/ în sîmbăta lui
Lazăr/ în Sîmbăta cea mare/ în sîmbăta moşilor
de vară” (III.3.1.10.).

Cîteva poeme „verzi” ori „galbene” sînt
semnele altei lumi şi celeilalte poezii a lui
Cornel Paiu pentru că, iată, starea de poezie a
limpezirilor, albului, transparen ţei şi luminii,
trăită intens, cu voluptate, în spaţiul securizant
al familiei, prietenilor, casei de acasă, oraşului şi
bibliotecii e traversată, adesea, de o furie
expresionistă: „vin peste tine/ nesfîrşite şine de
cale ferată/ conducte de apă/ conducte de gaz
metan/ clădiri părăsite/ vagoane de marfă/
bizare inscripţii/ con trolori cu priviri albastre/
maşini cu ridicate capote/ copaci ago nizaţi
sublim de toamnă/ agonii cromatice/ TURNURI
ALBE/ TURNURI DE CĂRĂMIDĂ/ zebre
desenate direct pe cer/ locomotive venind din alt
sens/ toată furia mea aş ascunde-o în cuvintele
acestea/ toată tristețea mea coagulînd seva din
frunzele toamnei” (I.1.5.). Sub delicateţea
imaginilor pe care le produce biografemul, cu
mireasma teilor la mijloc de iunie ori cu salcîmii
care îşi scutură floarea, se as cunde un vulcan ce
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erupe în furie, cu „volbura sîngelui” din trupul
pelerinului rătăcind prin pustie, încercînd să
îngroape în nisipul acesteia „cămila zădărniciei
şi zbuciumul deznădejdii”, trăind „spasmul
morţii/ descompunerea cavernoasă/ bolnăvi-
cioasă a trupului/ putrefacţia hidoasă a
sufletului/ neizbăvit de lumină/ nemîntuit de
îndîrjita căutare”, Cain, stîrvul său în ale cărui
oase se ascund scorpioni („dar ştiţi stîrvurile ne
plutesc în apele eşecului/ în mările catastrofei/ e
doliu şi frig în oasele împăcării/ cutremur între
ţările sîngelui/ iată se-aruncă în mijlocul
drumului/ leşia cu care m-am spălat pe faţă/
bubele mi-au invadat sufletul/ mi-e chipul rană
şi sînge-nchegat”, ne informează Cain „de la
faţa locu lui” în versetul I.1. 13.12.): poezia din
Biblioteca din Turn izbîndeşte, mai cu seamă, în
acest contrast dintre beatitudinea stării de poezie
şi viziunea expresionistă a unei fiinţe surpate,
destrămată: „ce a mai rămas?/ numai scrumul/
aducerea aminte a incendiului/ construcţia
barocă a fiinţei destrămată/ pîndită încă/ şi-n
taina aceasta de camuflate tunuri/ veche artilerie
grea pregătită/ pentru un nesfîrşit război/ (un
gînd îmi spune ascunde-te-n ţeava tunului/ fii tu
obuzul dintîi care să explodeze în celulele
existării/ să-i rupă gratiile/ să fugă în lume
liberă/ cu ochii luminaţi de frumuse ţe)/ ce a mai
rămas?/ poate numai această adunare/ ca o
prematură stingere/ ca un exerciţiu de pregătire
în caz de incendiu/ sau de cutremur/ ca un apel
de seară/ – toţi sunt prezenţi!/ să-nceapă ju decata
universală/ (alt gînd îmi spune/ nu te hazarda/
construcţii le tale baroce/ de fapt mai mult
pseudobaroce/ în fapt expresionis mul tău poate
amîna prăbuşirea)” (II.2.1.3.).

Cum era de aşteptat, poezia din Biblioteca
din Turn este (şi) una a sentimentului religios;
structurat în trei Straje, asemenea stărilor din
Prohodul ce se cîntă în biserici în Vinerea Mare,
sumarul volumului preotului-poet Cornel Paiu
adună nu atît elegii, în sens rilkean ori în
orizontul origi nar (elegeia, în limba greacă,
însemna „cîntec de înmormîntare”), cît un
strigăt al cărnii, un ţipăt al poemului, în

interogaţii ultimative adresate sinelui şi unei
lumi tot mai departe de smerire şi mărturisirea
adevărului: „cei care s-au lăudat cu ascultarea/
cei care s-au lăudat cu ştiinţa/ au văzut oare cum
în casa vieţii slă beşte puterea?/ au văzut oare
cum mucegaiul creşte din temelii?/ au văzut oare
cum răul creşte din rădăcini?/ au văzut trufia
trupului?/ şi-au smerit fiinţa înaintea amvonului
inimii?” (I.1.3.): „vina va fi veşnică?/ nicicum
nu te vei putea elibera de vină?/ nicicînd nu te
vei spăla de vină?/ nici în marea propriilor
lacrimi?/ nici în propria ta sudoare? (I.1.3.1.).
Dar lirica lui Cornel Paiu nu e una de amvon;
chiar şi atunci cînd asumă tonalitatea şi modul
rugăciunii („mă rog Ţie, Doamne/ mă rog Ţie/
dă-mi răbdare/ dă-mi şi pace/ o, Doamne, Ţie
mă rog/ dă-mi Tu, Bunule,/ iertare/ dă-mi Tu,
Doamne,/ fire blîndă/ dă-mi smerenie/şi pace/
dă-mi, o, Doamne/ răspuns bun/ la cereştile/
soroace” – I.11.), cînd evocă evenimente din
viaţa Bisericii, ca în procesiunea de Duminica
Ortodoxiei sau din viaţa pămîntească a lui Iisus,
cum scrie poetul în iată îți spăl picioarele rănite,
poezia din Biblioteca din Turn e, mai degrabă,
un joc al intertextualităţii, un loc unde se
intersectează gîndul pro priu cu textul consacrat
din Noul Testament ori al cîntării din biserici:
„iată pecetea aceasta s-a rupt/ s-a topit «cum se
topeşte ceara de la faţa focului»/ sărutul acestei
peceţi s-a topit/ s-a infiltrat s-a adîncit s-a
îngropat în strigătul tristeţii”, spune Cornel Paiu
în unul din versetele cărţii.

Cele trei Straje ale volumului sînt, în fond,
călătoria lui Cain, a celui căzut între tîlhari prin
pustia lumii, prin Ţara Exilului său, unde va fi
fost alungat din Rai, sfîrşind pentru un nou
început, mai întîi, în lumina de pe ca lea
Damascului, regăsind locul pierdut, în
simbolistica strugurelui, a viţei de vie („viţa de
vie pe care se împletise mîna Maicii Domnu lui/
fredona ceva şi ea/ ceva de strugure verde/ ceva
de vis de va ră/ ceva ca un murmur de
rugăciune”, scrie poetul în III.3.1.11.), a
crinului, ca în imnul închinat acestuia, slavă ţie
floare de crin ori a acasei, evocată, într-o lungă
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serie de poeme, ca un rai părăsit, în năruire,
apoi, căutînd noul început în lumina Schimbării
la Faţă de pe Muntele Tabor, o experienţă lirică
singulară, fixată în masivul volum Tabor
(Editura Zona publishers, 2013), căruia poetul îi
spune „liturghisire”. Cele cîteva sute de poeme-
versete ale căr ţii sînt, în fond, revelaţii ale
luminii, ale în-fiinţării în lumea de sus, pe calea
aspră a Taborului; Cornel Paiu aduce în
constela ţia simbolică a înaltului un nou simbol
ascensional care e trupul-duh, într-o sărbătoare
a „plutirii către absolut” a acestuia: „mereu/
spre/ ceva/ mereu/ întru/ lumină”, acesta e crezul
trupului-duh pe care îl nasc nuntirea trupului din
urmă cu trupul de pulbere: ca să fie născut
trupul-duh din trupul din urmă, acesta trebuie să
fie locuit de iubire, în Porunca iubirii şi a iertării:
„în trupul de pulbere/ în care nu încape iubirea
şi nu se trăieşte/ Porunca iubirii/ trupul din urmă
nu poate să se nască/ nu poate sălăşlui nu-şi
poate face colibă/ în trupul de pulbere/ în care nu
încape iertarea şi nu se rosteşte/ răspicat
Porunca Iertării/ trupul din urmă nu poate intra/
nu poate locui nu poate respira/ (ce trup trist
lipsit de iubire/ depărtat de iertare!/ mă lepăd de
astfel de trup!/ nu-mi pot gîndi aşa trup aşa
osîndă/ aşa negură aşa exil aşa prigoană!/ ce trup
nevrednic ce trup în exil/ ce trup întinat ce trup
de păcat!/ mă lepăd de-aşa trup!/ mă lepăd!”)
(3.83).

Despre „trupul neîmpărţit” şi lumina trupului
din urmă, „supusă zborului”, biruind bezna în
care fojgăia „vermina pămîntului”, scrie Cornel
Paiu în Tabor, luînd cîte ceva din pildele şi
învăţăturile rostite la sfîrşitul Evangheliei,
abordînd, într-un orizont eseistic, o problematică
foarte „specioasă”, a trupurilor succesive, de
pînă la trupul-duh, cel care se înalţă în lumina
Taborului: de la trupul de carne, de pulbere, din
urmă, pînă la trupul neîmpărţit şi la trupul-duh,
poe tul identifică traseul unde poate întîlni
lucrarea şi tainele nevăzutului, dar şi spaţiul
mito-poetic românesc, cu lupii sfinţi din
totdeauna blagoslovenia: Cornel Paiu
explorează bogăţia semantică a limbii române,

făcînd, de exemplu, distincţia mai mult decît de
nuanţă între veghe şi priveghere, într-un
experiment liric unic, în care, în cele cîteva sute
de poeme, cercetează lutul, ţărîna, pulberea,
teluricul care, scrie poetul, conţine cosmosul:
„îngeri cîntînd, Doamne, îngeri cîntînd/ în
peşterile trupului/ iată, Doamne, subterane
lacuri/ subterane lacuri de lacrimi şi sînge/
(strigătele păsărilor/ strigătele tuturor păsărilor
cerului/ înso ţesc harfele îngerilor)/ îngeri
cîntînd, Doamne, îngeri cîntînd/ în catacombele
trupului/ dus în ispită de frumuseţe” (1.82.); „în
trupul de pulbere/ plînsul părinţilor/ lacrimi pe
tălpile dreptă ţii/ ascultarea de dimineaţă/ rotea
sfere de lacrimi/ în trupul de pulbere/ ascunse/
dimineţile veşniciei/ (foc şi vinovăţie)/ din ra na
trecutului/ din roua nopţilor/ ciocuri de păsări/
fantastice” (1.90.): imaginea înaltului din
străfundurile lutului şi ţărînii seamănă, pînă la
un punct, cu cerul „răsturnat” în fîntînă, din
legende şi poezia eminesciană: teluricul şi
cosmicul sînt, în Tabor, într-un raport de geneză
reciprocă.

Poezia lui Cornel Paiu este una a condiţiei
umane de aici şi acum; lucrînd cu văzutele şi,
mai ales, cu nevăzutele, lirica din Paznicii
pereţilor – răstimpuri de poezie, Tabor şi
Biblioteca din Turn explorează văzduhul; văz şi
duh, ast fel e poezia lui Cornel Paiu.
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De1 la 8-9½, vorbit cu cei de la cina noastră, apoi,
până la 10¼, panza și patience, la 10½ la pat. 

Joi 15 / 27 aprilie. Abbazia. Sculat la 6, ceai,
scriu. Anicutza doarme. Afară plouă cu găleata. Am
să întocmesc scrisorile de la tatăl meu „Convorbiri”,
cele de la 1852 încoace; apoi un articol filologic al
unui Popovici contra lui Weigand, pentru idem. Apoi
să cetesc o nuvelă a lui Mehedinți, Buruiană2, istoria
unui căpitan, scăpat din războiul 1877-78, cu o
morăriță. 

E foarte frumoasă novela, occidental interesantă.
Am recetit-o între 6-7½ cu Anicuța și cu P.
Negulescu. Aceeași impresie. I-am făcut mici
corecturi.

Vineri 16 / 28 aprilie. Abbazia. Sculat la 5½, ceai.
Afară soare, dar ½ cerul cu nori. Scriu cu ferestrele
deschise.

De la 3-7, pe bunul vapor „Liburnia”, pe
dinaintea Fiumei3 și Porto Rè4, în fiordul oval de la
Buccari5, unde am stat 1 ¼ oră și am băut bunul „vin
spumant”6; erau din Pension Alloro și cele 2 dame
din Silezia prusiană, mama de origine hanoverană,
doamna7 Guradze8, aliată cu contesa Posadowsky. 

Sâmbătă 17 / 29 aprilie. Abbazia. Mă scol la 5¼.
Soare splendid, cer cu desăvârșire senin. Scriu Liviei
și lui Mehedinți. 

De la 3½, cu vaporul la Lovrana9, bună cafea la
hotel Villa Lovrana, apoi pe jos, pe la delicioasa vila
Scharmitzer, lângă marea vilă roșie Frapport, la Ica,
de unde cu vaporul înapoi. Cea mai frumoasă și
comodă excursie.

Înainte de amiazi, pe când Anicuța era în baie, i-
am comandat de surpriză pentru Paștile de mâine,
oua roșii, cozonac și un coș cu flori.

Dumineca Paștilor 18 / 30 aprilie 1899. Abbazia.

Mă scol la 5½, mă îmbrac, deschid ferestrele în
salonaș și scriu.

Pe la 11, ducem 2 ouă roșii și cozonac lui P.P.
Negulescu, la Villa Augusta.

3½ - 6½ eu, cu Negulescu pe vapor la Lovrana, pe
jos la Ica, cu barca de aici în 40ʼ la Abbazia (cerea 1½
florin, i-am dat 2 florini). Frumoasă sară.

Luni 19 aprilie / 1 mai. Abbazia. Soare cald.
Îndreptez articolul bănățeanului Iosif Popovici contra
lui Weigand. După amiazi, cu Anicuța și Negulescu la
Café Bellario. 

Marți 20 aprilie / 2 Mai. Abbazia. Sculat la 5½.
Ceai. Timp frumos. Traduc pentru „Constituționalul”
articolul Badeai – Banffy – Sturdza din „Die Zeit”,
revista vieneză, de la 29 aprilie 1899. Am tradus până
la ora 1¾ din articol, dar am și fumat 15 țigarete și m-
am trezit cu capul greu și îndurerat.

După 2 ore de somn, m-am simțit mai bine10, am
mers la Café Bellevue, ne-am întâlnit iar cu
Negulescu, cu care am stat până la 7½.

Mercuri 21 aprilie / 3 mai. Abbazia. Sculat la 6,
timp frumos, ceai. – Capul bine.

La 8¼, am terminat traducerea articolului din
„Zeit” și o trimit astăzi „Constituționalului”.

De la 3 la 7 ½,  cu vaporul „Liburnia”, a 2 florini,
la Fianona11 (fiord) și Rabaz12, pe coasta istriană,
după Moschenizze13. Foarte plăcut. Erau și
prezidenții de Curți de Apel Manolescu-Râmniceanu
și Leontzeanu și văduva colonel Lupu (născută
Arion) cu băiatul ei, pe vapor. Și din nou veniții de la
Villa Alloro, inteligentul Buschbeck din Viena, cu
foarte inteligentul său copil de 10½ ani, care intră la
septemvrie în clasa I la Schottengymnasium.

Sara până la 10½, whist cu stăpâna casei
(Lengeke), proasta de fiică-sa Paula, domnul
Buschbeck și eu. 
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Joi 22 aprilie / 4 mai. Abbazia. Deșteptat la 5,
sculat la 6¾, cerul acoperit, dar cald; ceai, continuu a
modifica ceva din lungul articol filologic al lui Iosif
Popovici contra lui Weigand.

Dimineață, plimbare la nouele „König-Karl-
Waldwege”, după amiazi numai la Café Bellevue,
unde am văzut și odăile, în etajul I (sus) mare iatac
No 20 și salonaș cu balcon No 21, nu tocmai plăcute,
dar electricitate.

Sara, tarok cu stăpâna și Buschbeck. – De pe la
8½ sara, plouă torențial.

Vineri 23 aprilie / 5 mai. Abbazia. Mă scol la 5½,
ceai. Plouă cu găleata. Modific articolul filologie
Popovici, dar spre sară, după o scrisoare a lui din
Lipsca către Philippide, ce mi-o comunică
Negulescu, îl găsesc un fel de transilvănean bădăran
și mojic-invidios în tot felul, opoziția lui contra lui
Weigand și hotărăsc a refuza lungul articol în această
formă. 

De la 4½-5½, la elegantul Café Bellevue
înăuntru. Cerul tot acoperit, din când în când ceva
ploaie, spre sară, frumoasă geană de lumină, munții
spre Fiume plini de zăpadă!

Sara 9 – 10½, tarok.

Sâmbătă 24 aprilie / 6 Mai. Abbazia. Mă scol de
abia la 7¼, după ce cetesc 4 – 5½ în pat. Soare
splendid, cald!

Azi e s-ta Elisabeta.

Telegramă
d-na Mavrogheni,
Grande Maitresse,
Sinaia
Rog prezentați Majestății Sale Regina, împreună

cu felicitările noastre omagiul, sentimentele cele mai
devotate, împărtășite de toți locuitorii din Abbazia.

M.14

Fac de pe acum și depeșa ce, după propunerea
Liviei, o vom trimite poimâine, luni, 26 aprilie, din
Pesta socrilor ei, pentru aniversarea de 50 ani a
căsătoriei.

Telegramă
Dymsza,
Guvernământul Kowno,
Worny.

Bucuros de demnitatea noastră comună de bunic
și bunică, vă rog să acceptați felicitările mele cele
mai sincere pentru frumosul cincizeci.

Maiorescu15

Între 10½-12¼, plimbare pe Strandweg cu
Negulescu; apoi, după masă, la cafenea Bellevue,
unde iar Negulescu (pleacă de abia mâine dimineață,
cu trenul 7° 20ʼ din Fiume), apoi „o jerbă de flori”16

a 7 kune pentru stăpâna casei, d-na Lendeke, a cărei
a 60-a zi de naștere e azi, și ceva merinde pentru noi,
pe mâine, la drum.

De la 6¼-8, trei partide de șah în salonașul nostru
cu Buschbeck, sara după cină, până la 10¼, panzarola
cu d-na Lendeke, Buschbeck, Anicuța și mine.

Duminecă 25 aprilie / 7 mai. Abbazia. Sculat la
5½, soare și mare liniștită, dar ceva vânt. Ceai. Scriu.
Azi plecăm, cu trăsura la 4 ore p. m. de aici, iar din
Fiume, cu acceleratul de la 6 ore sara, pentru care am
luat 4 paturi sleeping.

Luni 26 aprilie / 8 mai. Sosit bine la Pesta la 8°
40ʼ dimineața, timp ploios. Luat 4 sleeping la trenul
(reactivat la 1 mai stil nou) Pesta – Arad – Predeal –
București, luat ceai la bunul Café Hotel Bristol, apoi
telegrame la București (Costake) și Kowno, apoi bun
dejun cu champagne la Casino National și, la 2° 15ʼ,
în bunul sleeping spre Arad Predeal – București, unde
prânzit a parte la 8 ore sara, era și dr. Costinescu,
Pavelescu, Consulul svizeran Staub și bancherul
Zăhăreanu. 

Marți 27 aprilie / 9 mai. Sosit la București la 11¼.
Am cheltuit cu totul pe drum numai 1340 franci.
Acasă toate în regulă, curte, casa nou vopsită, grădina
aranjată.

Salcâmii în floare. De la 4-6, Scarlat Vârnav. (Gr.
Buiucliu tot cu mari dureri de stomach, nemișcat din
București).

Prof. dr. George Asaki a murit; asemenea prof.
Frollo.

Mercuri 28 aprilie / 10 mai 1899. Trezit la 4 ore,
cetit în pat, apoi mai dormit 1 oră. Sculat la 6, ceai.
Afară soare, vântul încetat, termometrul +10° R.

Dimineața, T. Cămărășescu, Vârnav, Laurian, C.
C. Arion, apoi la 2 ore aceeași, cu Al. Marghiloman
și Germani. Tot continuă discuția dacă cu guvernul
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sau cu liberali în alegeri.
Apoi la universitate, 5 ore.

Joi 29 aprilie / 11 mai. Trezit 4, sculat 6. Ceva
dureri de cap. Friguri? – Apoi Lupu Costake, Vârnav,
dr. Neagoe etc. După dejun, general Skelitti din
Galați-Focșani, sara Nicu Filipescu (eu pălăvrăgeală
amabilă16) și Lilli Florescu, căruia îi era teamă să vie
singur pe la noi, de când foia lui e cu totul
conservatoare și ne-junimistă). – N. Filipescu îmi
spune că viitorul primar va fi Delavrancea.

De la 5-6, universitate. Examene.
La 4, depus carte la contele Bray-Steinburg17

ministrul german, și vizitat pe Kiliani18, consulul
German, fiindcă an primit de la Bray adresă cu
mulțumirile de Ministerul de externe19 din Berlin,
pentru serviciul dezinteresat20 adus în chestia
procesului d-lui Walewska Willsch cu Ștefan Iulian.

Am vizitat la 6¼ ore și pe dr. Romniceanu, care –
deși liberal – mi-a promis votul său la alegerea de
senator universitar.

Vineri 30 aprilie / 12 mai. Sculat 5¼, ceai, ceva
(dar mai puține) dureri de cap, studiez procesul ce
vrea să mi-l dea (prin Dissescu) fostul primar
colectivist C. F. Robescu21, contra Casei școalelor.

Apoi, Evolceanu, M. Dobrescu, Sc. Vârnav, J.
Negruzzi (sosit ieri cu Marie, Natalie și Mina
Bengescu din excursia de la Constantinopol – Atena).

Primit procesul Robescu și un acont de 2000
franci, de 6 luni primul proces nou.

Apoi am început vizitele electorale pe la prof.
universitari; la Bogdan aflu, că ministrul Istrati a
cerut votul lui Mrazek pentru sine, zicând că e
îndemnat de consiliul de miniștri la aceasta; iar dacă
el n-ar avea șanse, atunci pentru Hașdeu, cu care îl
leagă raporturi de spiritism. – Caracteristic. Apoi la
club.

Regele povestea ieri, la regina, înaintea Juchi, că
i-a spus generalul Manu, noul ministru de finanțe, că
nu mai poate dormì de grijile finanțiare.

Sara, la Sevești, cu Alexandrina și Mitică, unde C.
Olănescu și nevastă-sa, mie totdeauna dragă. Era și
Livia Budișteanu. (La Seveștii sunt adeseori figuri
îndoioase de femei). Le-am cetit Buruiana lui
Mehedinți, care i-a încântat. Ne-am culcat pe la
miezul-nopții.

Note:
1. De aici, textul continuă în limba română în

manuscris.
2. Buruiană, cea mai cunoscută nuvelă a lui Simion

Mehedinți, pe care autorul i-o dedică lui Titu Maiorescu:
„Lui T. M., eternă pietate”.

3. Fiume (Rijeka), oraș situat în Croația.
4. Kraljevica (ital. Porto Rè, Proto Regio), oraș din

Croația. 
5. Buccari (croată Bukar), oraș din Croația, situat în

apropiere de Fiume (Rijeka).
6. Ultimele două cuvinte în limba germană în

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

continuă în limba română.
8. Helene Silvia Guradze (von Posadowsky, 1860 –

1919), fiica contelui Hermann von Posadowsky.
9. Lovran, stațiune balneară, situată în apropiere de

Opatija (Abbazia), în Croația.
10. Urmează un rând anulat indescifrabil. 
11. Plomin (it. Fianona), sat situat în Croația, în

apropierea orașului Labin.
12. Rabac (Rabaz), localitate situată în Peninsula Istria,

în Croația.
13. Mošćeniĉka Draga (it. Draga di Moschiena),

comună situată în Peninsula Istria din Croația.
14. Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul

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

continuă în limba română.
16. Ultimele patru cuvinte în limba franceză în

manuscris. Textul continuă în limba română.
17. Ultimele două cuvinte în limba franceză în

manuscris. Textul continuă în limba română.
18. Contele Bray-Steinburg, ministru german.
19. Richard Kiliani (1861 – 1927), jurist și om politic

german. În acea perioadă era consul la București.
20. Ultimele trei cuvinte în limba germană în

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

continuă în limba română.
22. Constantin F. Robescu, primar al Bucureștiului, în

perioada 1896 – 1899.

JURNAL, Volumul V: 1899. 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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Sâmbătă 3 ianuarie
M-am urcat în pat dela 8 ½. Mi-am mâncat bucata

de mămăligă şi farfuria de fasole acolo şi-am muşcat
dintr-un măr prea mare pentru mine. Apoi am dormit,
întrerupt, până la 11, cu grija Mariuchii, ca să se
culce. Ea, cu toată osteneala, s-a încăpăţânat să
citească „Gone with the wind”, în living-room. Apoi,
după ce s-a culcat ea, n-am mai putut eu să dorm. Am
citit, din cărţile trimise de Alexandra, un studiu
asupra lui Colette. Şi toată noaptea am luptat cu
insomnia. Am adormit la un moment dat şi am visat
nu mai ştiu ce: şi pe Mircea, dar nu ştiu cum. Azi e
frig. Cer cenuşiu. Tot e îngheţat, opac, oprit. Ne-au
închis electricitatea acum ½ de ceas. 8000 de lei de
plătit pe noiembrie. Cei de jos se angajează să
plătească timp de 5 luni şi pentru noi – căci şi Mircea
le-a plătit lor cât a fost acasă; afară de asta, ei nu
plătesc nicio chirie, căci n-am primit eu după spusa
(lecţiune incertă – n.m.) lui Mircea. Zic că n-au de
unde da. Cu cine să vorbeşti? Lupt cu deznădejdea.
Mă ispiteşte cumplit. Din toate greutăţile, cea mai
mare vine de la Mircea. Nu mai văd în ochii lui
bucuria care-i umplea când mă arătam eu. [...] În
ochii lui este ca o foame, un gol, o căutare, după
altceva. [...] Şi de câte ori văd asta, îngheaţă sângele
în mine, mi se strânge inima, mă sting. Aşa a vrut
Dumnezeu, aşa a îngăduit El. Eu trebuie să-mi port
crucea, să fiu în realitate, cum mi-a spus părintele
Alecu. Să mă văd aşa cum sunt: o biată femeie cu
nevoi şi cu neajunsuri. Facă alţii ce le-o place, dar
trebuie să duc tot greul, înainte, pas cu pas, sub
lovituri. [...] Cei care vor să mai facă ceva pentru noi
sunt cei săraci, cari nu mai pot nimic şi bineînţeles,
fiecare îşi are grija lui însuşi, mai întâiu de toate.
Mitu cu Zoica deoparte, Marie cu Iura de alta, rămân
minunaţi, dar ce vor, nu pot face. Totuşi, mai ales
prin ei m-a ajutat Dumnezeu să trăiesc cu fetiţele în
zilele astea grele. Îmi pare rău că dau drumul peniţei

mele să scrie atâtea lucruri mărunte. Dar mă ţine de
cap ca o mână neîndurată grija impozitului: 11.800
lei de plătit pentru casă, până în februarie, a
electricităţii şi a vieţii din fiecare zi. [...] Mariuca se
face mică şi dulce şi drăguţă şi pe nesimţite, pe
nevăzute, mă ajută în tot. Altfel, nu ştiu ce m-aş face.
Doamne, Doamne, am învăţat că e voia Ta să lupt cu
deznădejdea şi lupt. E bine? Ajută-mă! 

Poftite la masă la Miclescu-Rosetti am fost acolo,
toate trele, la 2. Încetul cu încetul s-a adunat lumea:
Bati, Cocuţa, Ana Miclescu, Georgeta Sturdza,
Ionică R., Petre şi Mihai, Nicuşor Miclescu. Pe la 3
fără un sfert ne punem la masă. Mihai drege telefonul
care e lângă masă şi, cum nu a sfârşit, îşi petrece o
parte din vreme accroupie lângă firul electric. Masa
e foarte bună. Animaţie şi voie bună ca totdeauna la
ei. Ionică, tăcut, spune din când în când cu glasul lui
apăsat şi cu mutra de o imperturbabilă gravitate,
lucruri foarte caraghioase şi nostime. 

La 4 trebuie să mă duc să depun jurământul într-
o odăiţă, în faţa Directoarei, fără cruce şi fără popă,
fără pomeneală de Dumnezeu ori de vreo credinţă, şi
nici măcar de suflet. Apoi, şedinţă sindicală în
cancelaria profesorilor. Suntem toate acolo – afară de
Angela I.L. Portretele de pe pereţi au fost schimbate.
Se vede, în fund, Voitec , care se recunoaşte după
barbă, şi într-un colţ un altul, fără barbă. Dna
Sireteanu ţine o mică cuvântare liniştită în care ne
arată că „chiar Regele, după cum spune în declaraţia
sa de abdicare, consideră monarhia ca o piedică în
calea progresului”. Apoi Dna Dumitrescu citeşte
ceva mult mai lung şi arată că familia Hohenzollern
a fost adusă de cei care erau împotriva lui Cuza Vodă
şi voiau să-şi păstreze proprietăţile, Brătienii, etc.
Apoi, din domniile celor 4 regi, nu aminteşte decât
datele în care muncitorii au fost închişi sau omorâţi
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când au luptat pentru cucerirea drepturilor lor – ca şi
când numai într-asta ar fi contat toată domnia
Hohenzollernilor. 

Apoi a cetit o moţiune către Praesidium –
„felicitări”, şi a trebuit să iscălim. Şi după asta am
fost libere. 

Afară, o vreme frumoasă şi senină. Din
cancelarie m-am uitat mereu pe fereastră spre
Cişmigiu la priveliştea de iarnă – cerul albastru [...].
Dna Alexandrescu – secretara, vine cu mine până la
uşa lui Aznavorian ţinându-mă de braţ, ceea ce mă
ajută să merg repede, cu tot alunecuşul. Găsesc pe
Aznavorian cam plouat, dar totuşi plin de curaj şi de
vervă. Îi spun că Mircea îl roagă să-i lase şi lui vreme
ca să-şi pledeze cauza. Îmi făgăduieşte, nu fără a-mi
obiecta, că totuşi numai el, Aznavorian, ştie bine ce
trebuie să spună. De altfel, a hotărât ca el să
vorbească după toţi ceilalţi avocaţi, cari deviază şi
diluează ceea ce el spune. Este adevărat. Văd şi pe
Dna Aznavorian, prietenoasă şi drăguţă. Mă întorc
foarte bine; e alunecuş, dar umblu cu plăcere, poate
că vreo boare mai caldă a venit spre seară şi a suflat
un abur asupra gheţei, că nu îmi mai fuge piciorul
deloc, ori poate că umblu eu bine. Mă reîntorc la dna
Miclescu, cum am făgăduit. Găsesc altă lume: Dna
Marcelle Cantacuzine, Marion Racoviţă, Rita
Miclescu, Zizi Negruzzi, Lizica Goga. Bati şi Cocuţa
îmi dau ceai şi stăm de vorbă până la 8 ½. Plec cu
Georgeta Sturdza şi facem o bucată de drum
împreună. Acasă, întuneric. Mănânc cu o lumânărică,
apoi mai aprind o făclioară de Paşti. Fetiţele se întorc
de la Operă, unde au fost poftite de Charles. Au văzut
Rigoletto care nu le-a încântat. Nu mă miră. Opera
are în ea ceva deprimant. E alături de artă şi de
frumos. Cu toată lipsa supărătoare de lumină, găsesc
mijlocul de a mă culca la 1 că mă spăl pe cap. Am
cumpărat petrol şi am aprins focul în baie. E prea
târziu ca să mai pot face şi o baie bună. Las pe mâine.
Cu bine, să dea Dumnezeu! 

Duminică 4 ianuarie 1948
Merg la Biserică pe la 12. E o vreme minunată.

Dar trebuie să mă întorc acasă ca să profit de lumina
zilei. De altfel, aflu de la dascăli că au să vie cu
botezul chiar azi dimineaţă. Fetiţele s-au dus la
cinema cu Charles care le-a poftit. Primesc un aviz
de sosire a unui pachet trimis prin TARS de la Paris
de către Alexandra. Trebuie să mă duc mâine

diminea₫ă să-l iau tocmai de la aerodromul Băneasa.
Plătesc o taxă de 50 lei până una alta. Noroc că am
vândut ieri Georgetei Sturdza, pe 500 de lei, ¼ verde
americană (din pachetul care) şi că mi-a dat banii
îndată. Fetiţele s-au dus de dimineaţă la
cinematograf, cu Charles. Părintele cu botezul, cu
dascălii, vine în lipsa lor. Vreme minunată. După
masă, multe lume: Marie Kulibin, Jeanne Ghika-
Budeşti, Vatzica Munteanu, Clara Moroianu şi
Mircea Moroianu, bărbatul ei. La fetiţe, vin: Andrei
K, Mary Deleanu, Radu Drăghici, Dinu şi Ileana
Rarincescu, Charles – pe care Andrei, în timpul bătăii
cu perne pe care o dezlănţuie sus, la Sandra, îl
porecleşte Ciufulică. Toată lumea bate puternic în
uşă. Am pus un bilet. Eu primesc cu lumânări aprinse
în sfeşnice de fier – foarte frumos. Ciufulică
împrumută Sandrei o lampă de gaz de bucătărie, la
care râvnesc cu poftă. Oferi ceai şi cozonac. Marie
stă până la 8, Moroienii până la 9, ceea ce e foarte
simpatic, cu toate că Clara e aşa de ? şi de obositoare
– dar ce frumoasă e! Şi el.

Luni, 5 ianuarie
Sandra se duce de dimineaţă la aerodromul dela

Băneasa să ia pachetul – se întoarce fără el căci
trebuie plătit o vamă de peste o mie de lei ca să fie
scos. I-au dat, în schimbul a 100 lei ce avea la ea,
nişte hârtii pe care stă scris conţinutul pachetului:

Sucre
Café vert et en poudre
Papier à lettre
Chocolat
Sucreries

N-am parale cu ce să-l scot.
La 5, ies cu Mariuca; ea se duce la Jalea, eu la

Dna Rainer. Mă rătăcesc mai puţin ca altădată prin
străzile cu nume de oraşe străine şi ajung în Strada
Belgrad. La acelaşi timp cu mine, soseşte şi o soră
mai mică a Dnei Rainer, cu părul alb, bine îmbrăcată,
subţirică şi mai frumuşică dar o bătrânică
cumsecade. Stă la Dna Rainer cât stau şi eu: foarte
curioasă să ştie tot, mă întreabă, la fiecare vorbă câte
ceva. Dna Rainer o ia peste picior fără nicio îndurare,
râde de ea, o bruftuie fără milă. Se uită la ea cu ochi
de balaur. Sora mai mică se roşeşte de fiecare dată şi
răspunde cu timiditate, dar tot nu se lasă. Totuşi, nu
pare prea deşteaptă. Scena e amuzantă de-a binelea.
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Prefer pe Dna Rainer, cu exploziile ei şi cu
bruftuielile ei şi cu chelălăielile ei. Se simte cât de
colo că e cineva. Sora ei se agaţă de mine şi reuşeşte
să mă facă să plec odată cu ea, să fac, la braţul ei, un
drum de o juma de ceas până la tramvaiul 20 şi cu el
să ocolesc tot Bucureştiul până la Statuia Brătianu
unde aş fi venit în câteva minute cu numărul 5. În
tram, un om gras, buhăit, pe care nu-l văzusem decât
în cărţile din copilărie. Are o şapcă pe cap. Mi-e frică
de el. Acasă, lampa de bucătărie stă agăţată într-un
cui în living-room – Sandra şi Mariuca patronează pe
Aurica, fetiţa Mariei, care stă la o măsuţă şi scrie
pentru şcoală. Maria a plecat să petreacă 2 zile la
naşii ei. Sunt ostenită de nu mai pot. Sandra şi
Mariuca strâng împreună „pomul de Crăciun”, adică
ramurile de brad împodobite ca pom de Crăciun. Mă
culc la 11 şi mă scol după 12. În noaptea Bobotezei,
se deschide cerul. Mă duc la fereastră. Cântă cosaşii.
Doresc atâtea lucruri bune!

Bobotează 1948. Marţi
Vine Dna Manolescu-Pampica să-mi ureze bine

de ziua mea, care e mâine, şi-mi aduce o cutie de
lemn cu marmeladă. Ne ducem împreună la Biserică,
dar ea stă doar o clipă. Iau parte la toate rugăciunile
de Bobotează, atât de frumoase. Mă întorc acasă, ca
să apuc toată lumina zilei, căci de la 5 în sus, ne dăm
cu deştile în ochi. Maria a plecat la ţară de ieri seară.
Ne bălăbănim cu Aurica, înceată foc. Vine Radu pe la
1 şi-mi spune că la 3 ½ trebuie să fie la Zoe. Asta
înseamnă că vrea să mănânce, cu toate că zice că nu,
şi că trebuie să ne grăbim. În harababura noastră, asta
mai lipsea. My nerves are on the edge. Ne dăm peste
cap, mâncăm pe la 3, întâi friptură de porc (minunată
dar puţină: mi-a trimis Annie Cămărăşescu,
duminică, un pachet cu carne şi cu slănină afumată.
Iar Anton G(olopenţia) mi-a trimis ieri dimineaţă o
bucată bună de carne pe care am făcut-o friptură şi
din care voi putea duce şi lui Mircea) cu cartofi
prăjiţi, apoi mămăliguţă, cu toate că trebuia întâi să
fie mămăliguţă. Radu ia hârtiile pentru pachetul de la
Paris. Poate l-o scoate el. La 5, ieşim toate. Fetiţele
merg la Ioana Polizu. Eu mă opresc la Dna Cogan în
fundul curţii să vorbesc de paltonul cu guler de vulpe
şi de heure bleue – poate va găsi ea cumpărător. Pe
când vorbesc în uşa ei, iată pe Zoica Georgescu. Mă
întorc aşadar acasă, aprindem o lumânare şi stăm de
vorbă. Îmi spune cum se va face recensământul de
care toată lumea e alarmată, şi-mi dau seama că tot ce

se spune este în mare parte fantezie (auzisem că au să
vie noaptea, că au să caute prin lucruri, că au să aibă
în vedere cubajul în raport cu numărul persoanelor
etc.). Ies cu Zoica în automobil. Christache, auzindu-
ne vorbind de „magazinul mare” cu lucruri de
mâncare care s-a deschis acum, pe care eu l-am văzut
din tram şi Zoica nu l-a văzut deloc – parcă eşti în
ţara lui Gargantua! Numai salamuri atârnate, sub
portretele marilor zilei, numai păsări, numai muşchi
şi slănini şi icre şi câte şi mai câte şi lume
perindându-se prin faţa ferestrelor luminate ca ziua.
Zoica m-a lăsat apoi la poarta catedralei unde m-am
închinat Sfântului Anton şi am ascultat o predică
începută, apoi am luat parte la rugăciunea către Sf.
Anton. Orgă, deloc. M-am întors pe o vreme umedă
şi plăcută. Acasă, întunericul te ameţeşte. Fetiţele s-
au întors târziu. Am mâncat puţin şi m-am culcat.
Bineînţeles, îmi scriu jurnalul a doua zi, pe lumină. 

Miercuri, Sf. Ioan Botezătorul
De dimineaţă, primesc de la Zoica 3000 de lei

pentru micile cheltuieli. Vreme frumoasă şi soare.
Suntem poftite la masă la Petre şi Vatzica. În drum,
îmi cumpăr o curea pentru ceasornicul de mână; cea
veche se rupsese. Mâncăm la Vatzica, ei doi, Doina şi
Vlădel, şi noi. La plecare dă Mariuchii un pachet ca
să mi-l dea acasă. Îl deschid seara: zahăr bucăţi! Ce
dar minunat! Aproape că nu mai aveam. Să trăiască. 

Dl. Caganov vine să mă felicite de Sf. Ioan. Îi
ofer ceai şi pesmeciori făcu₫i de Sandra. Face
pronosticuri; să vedem dacă se vor realiza. Stăm de
vorbă la lumina unei lumânări frumoase. Seara, masă
sumară şi în pat de la 10 ½.

Joi 8 ianuarie
Ne sculăm la 6. Iau ceaiul cu Mariuca în living

room şi ea pleacă la şcoală, la opt fără un sfert. Cu
bine, să dea Dumnezeu! Ies la 11, cu 40 de monete de
argint pe care vreau să le schimb la Banca Na₫ională
(se primesc iarăşi, mi-a spus ieri Vatzica) dar nu se
primesc decât între 8 ½ şi 10 ½. Vremea e minunată;
te crezi în aprilie. Aşa a fost şi acum 10 ani, în 1938.
Eram pe drum spre Paris, cu Mircea. În Cişmigiu,
noroi pe jos dar în miezul cişmigiului ţiuiesc
păsărelele tainic şi sfios ca în pădure, primăvara. Prin
iarbă mijesc ghioceii şi toporaşii. Mă duc la şcoală,
că mi-e frică să nu-mi găsesc beleaua. M-am uitat
bine pe program, nu am lecţii astăzi. Dar cine ştie? Şi
eu şi programul suntem ameţiţi. Îmi văd colegele –
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pe Angela I.C., pe Dna Mihordea, etc, etc...
Mă întorc, e o vreme de primăvară, nu mă satur

să o spun. Cum de m-am îmbrăcat aşa gros? Uit că ar
trebui să mai telefonez, că ar trebui să trec prin vreo
două locuri însă. 

Mănânc cu Sandra, acasă. Mariuca e poftită la
masă la Micaela Solomonescu, apoi se duce la Jalea,
să deseneze. Eu mă hotărăsc să ies pe la 6, căci n-am
ce face în întuneric. Mă duc la Cocuţa Rosetti şi cu
ea şi cu Vitzi, la Marie Valimărescu, unde luăm
ceaiul. (Indescifrabil) Brăiloiu şi sora lui Didu
Vălimărescu, altă Dnă Brăiloiu sunt acolo – cred că
sunt totdeauna acolo, la Marie. 

Didu şi Sandu vin şi ei. Vorbim de evenimente.
Admir, fără să spun, frumuseţea lui Sandu de care
nu-mi dădusem seama până acum. Are trăsături
frumoase, ochi verzi, părul negru, şi un fel de
învăpăiere a tinereţii în privire şi pe faţa lui. Marie e
drăguţă şi amabilă ca totdeauna. Didu deştept şi iute
şi foarte plăcut. Acasă, cu o lumânare şi cu o lampă
de gaz, izbutim să luăm ceai cu pâine, unt, miere,
brânză, Sandra să se spele pe cap, eu să mă culc
înainte de 12.

Azi, vineri 9 ianuarie 1948
Mă deştept cu mult înainte de 6 când sună

ceasornicul. E bine că în baie e încă cald de ieri seară,
când Sandra s-a spălat pe cap. Mă descurc aproape
tot pe întuneric. Pregătesc şi mâncarea lui Mircea:
pâine cu unt şi cu brânză, friptură rece de porc, turtă
dulce de la Mitu, şi noroc că vine lăptarul şi îi pot
duce şi lapte cald. Ieri i-am cumpărat hârtie albă
multă. Îi duc şi creioane. Cu toată încurcătura pe care
mi-o face lipsa de lumină, mă iau la întrecere cu toate
piedicile şi mă interesează exerciţiul pe care-l fac
căutând să le înving: să mă descurc şi aşa! Lipsa
Mariei mă încurcă şi ea grozav. Aurica e mică şi
trebuie să-i am grija la fiece clipă când face treabă.
Afară e cald. Mă îmbrac numai cu tailleurul de iarnă
şi cu basmaua verde pe cap. Străzile sunt curate: nici
pic de zăpadă sau de gheaţă, numai umezeală. E
delicios să mergi repede şi sănătos. Nici sacul de
piele plin cu merinde nu mai e greu când sunt atât de
uşor îmbrăcată. 

Intru la Sfânta Vineri. Icoana cea mare a Sfintei
Parascheva mi-a ajuns atât de cunoscută, încât viu la
ea, caut privirea Sfintei ca pe a unei prietene
binefăcătoare. Ajung la Tribunal 5 minute după ce au
venit ai noştri. Şedinţa a şi început. Soldaţii mă

recunosc. Sunt tot cei dinainte de Crăciun. Îi regăsesc
cu simpatie şi cu bucurie pe toţi. Doi mai negricioşi
şi mai scurţi la intrare, unul mai înalt care seamănă
cu Sabin Popp , iar cel dinăuntru care stă la uşiţa din
mijlocul sălii ce desparte publicul de întregul pe
care-l formează împricinaţii plus avocaţii plus
Curtea, cu Procurorii, grefierul, stenograful. Soldatul
ăsta, mai mare în grad, are nişte ochi mari frumoşi cu
gene ridicate în sus, un nas şi o gură de fetişcană
isteaţă şi nostimă; toată faţa lui e desenată neted şi
are ceva atât de sprinten şi de năzdrăvan încât nu poţi
să nu-l remarci şi să nu te uiţi la el cu un surâs.
Înainte de Crăciun, într-o zi, s-a uitat la mine şi mi-a
spus:

– Sunteţi Doamna Vulcănescu?
– Da.
– Eu vă ştiu, pentru că semănaţi cu Domnu

Vulcănescu. Întâi credeam că-i sunteţi soră.
– A, nu, sora lui e tare frumuşică şi îi seamănă

mai mult.
– Dumneavoastră îi semănaţi. Păi eu numai aşa v-

am cunoscut că sunteţi la fel cu dânsul. Şi aveţi şi
două fete.

– Da. Le cunoaşteţi şi pe ele?
– Pă una o întâlnesc în fiecare zi, pe la Cotroceni.
– A, nu! Atunci nu este a mea, e alta.
O confundă pe Sandra cu fata lui Arbore. Pe urmă

s-a dumirit şi acum ne ştie pe toţi. 

Vorbeşte Cancicov. Vorbeşte, vorbeşte şi iar
vorbeşte. Când mai încet şi mai în taină, când mai
tare. Când patetic, când ironic, când vehement, când
rece, precis cuvânt indescifrabil. Povesteşte toată
istoria, cum s-au petrecut lucrurile de care este
învinuit. Îmi pare rău că nu pot să aud şi să urmăresc
tot: uneori vorbeşte prea încet. Întrebuinţează tehnica
avocăţească, cu toate şmecheriile ei. Destăinuieşte
multe „dedesubturi”. Face critica unei stări de lucruri
care astăzi „bat son plein” – e şi mai accentuată şi
mai revoltătoare.

Alte măşti, aceiaşi piesă. Nu e prea mărinimos,
nici prea nobil. Aruncă mult asupra altora. Pe Leon îl
face cu ou şi cu oţet, în mai multe rânduri, se agaţă
de el fără cruţare, poate pe drept. Spune multe
adevăruri, dar ascunse ca în fabule, căci personagiile
sunt altele şi regimul e altul. Numai când vorbeşte de
Mircea, vorbeşte cu respect, cu admiraţie, cu
dragoste, parcă întorcându-se spre el cu un surâs şi
luându-l drept martor al propriei lui activită₫i
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cinstite, dezinteresate, nevinovate. Vorbeşte 3 ceasuri
şi jumătate, cu o întrerupere pe la 11 ½, când Curtea
se retrage pentru câteva minute. Profit să-i dau lui
Mircea hârtia de scris (50 de coli îndoite) pe care i-
am adus-o, şi un creion. Rândul trecut, la vorbitor,
ne-a spus: „Când vă gândiţi la mine, să vă gândiţi
totdeauna şi la hârtie!”. Je l’ai pris au mot. Sunt toţi
palizi şi obosiţi. Numai Generalul Georgescu mi se
pare mai rumen şi mai bine ca înainte de Crăciun, şi
Generalul Şova. Mircea s-a tuns mai mic şi, la spate,
chiar prea mic. Mai bine-i venea cu părul mai lung.
Aşa e prea gol şi ţuguiat. Ne salutăm, ne surâdem.
Îmi mulţumeşte pentru hârtie, apoi îmi spune că
„vine urât cu sacii cu provizii întinşi pe pupitru”. Eu
îmi strâng sacul şi-l pun dedesubt, ca să-i fac plăcere,
cu toate că sacul meu era cel mai decent şi cel mai
simplu. Dar celelalte neveste şi fete care şi-au
desfăcut sacii lor şi au înşirat pachete, thermosuri,
sticle, nici nu se gândesc să facă acelaşi lucru, aşa
încât aspectul rămâne acelaşi. Între 12 ½ şi 1 se
ridică şedin₫a şi procesul se amână pe mâine la 8 ½.
Trebuie să „evacuăm” sala. Trimitem mâncarea prin
solda₫i. Eu trimit sacul meu de piele întreg, să-şi
aleagă ce-i place. A băgat şi Michette un pacheţel cu
brânză şi cu slănină, ace, săpun, aţă. Mai târziu,
primesc sacul înapoi, tot prin soldat. Mircea refuză
brânza şi slănina de la Michette şi un pachet de
marmeladă nu ştiu de la cine. Nici Michette, nici eu
nu l-am adus. Îl dau Michettei. Sosesc, în sfârşit,
Sandra şi Mariuca, cu cartofi prăjiţi calzi, cu rufele,
cu pantofii dreşi, dă totul prin soldaţi.

Mai aşteptăm, căci fetiţele nu l-au văzut şi nu vor
să plece.

La ieşire, ne spune să ne uităm bine la el, căci
mâine va fi tuns nr. 0. Se pare că la Văcăreşti e acum
mare străşnicie. Azi dimineaţă, la plecare, li s-a făcut
o percheziţie amănunţită. Bărbulescu pleacă
împreună cu noi şi ne povesteşte că Mircea a mâncat
ce a mâncat şi s-a adâncit iar în hârtiile pledoariei lui.
Jienescu îi aducea mereu câte un pumn de cartofi
prăjiţi şi Mircea a protestat, la un moment dat, dar
Jienescu tot i-a mai adus, nu s-a lăsat. Prea bine face
că are grijă de el. Mircea e în stare să nu mănânce. E
exagerat şi nu-şi dă seama că de multe ori procedează
copilăreşte şi dă de belea de nu mai ştie pe unde să
scoată cămaşa.

Plouă puţin. Mariuca se duce la masă la
Rarinceşti. Sandra şi cu mine mergem spre casă. Ne

ajunge din urmă Dra Gheorghiu, secretara lui Mircea
Niculescu dela D(atoria) P(ublică). Facem o bucată
de drum împreună. Ne oprim şi cumpărăm trei lămpi
de bucătărie cu gaz. Acasă, Sandra mănâncă, eu fac
focul, iar la 4 ½ Sandra îmi dă ceai, pâine, miere,
nuci, prune uscate. Sunt ostenită, n-avem foc decât în
odaia de culcare, şi gogorniţele sunt bune, dar nu te
îmbie la cine ştie ce activitate. Mariuca se întoarce la
8. A fost la cinematograf. Ne luptăm tot numai cu
Aurica, Maria nu s-a întors. E greu, mai cu seamă că
avem alte treburi şi preocupări şi că trebuie să lipsim
de acasă. 

Caietul acesta era destinat lui Mircea la Aiud. A
făcut odată călătoria până acolo şi s-a întors. Să dea
Dumnezeu să ne aducă bine!
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Simţindu-şi sfârşitul aproape, Regele
Ferdinand încercase, fără sorţi de izbândă, să
lase românilor şi micului său nepot (Mihai, 5
ani), desemnat în 4 ianuarie 1926 drept noul
principe moştenitor la tron, o scenă politică
animată de spiritul reconcilierii şi al lucrării
ferme şi oneste, spre binele general.

Eşecul guvernului Al. Averescu (30 martie
1926 – 4 iunie 1927) în realizarea unui cabinet
de uniune naţională, l-a făcut pe suveran să
desemneze, intempestiv, un nou prim-ministru
(Prinţul Barbu Ştirbei), care a primit, în numai
câteva ore, investitura unui cabinet de coaliţie,
sub semnul aceluiaşi deziderat de concordie şi
stabilitate internă, loialitate faţă de Dinastie şi
relansare economică. Foarte curând (20 iunie
1927), estimând că inevitabilul sfârşit al Regelui

poate arunca ţara într-o criză ce se poate acutiza
dezastruos prin revenirea în ţară a Principelui Carol,
Ion I.C. Brătianu îşi va retrage miniştrii din guvern,
provocând căderea acestuia şi revenind astfel pentru a
şaptea oară la frâiele ţării, din postura de prim-
ministru al unui guvern liberal.

Peste încă o lună, Regele se stinge din viaţă (20
iulie 1927), îndoliind o ţară, iar Principele Carol
transmite un smerit mesaj public de ataşament faţă de
ţara şi tronul la care renunţase de câteva ori (epistolă
cu care am încheiat episodul anterior)...

Continuăm, din perspectiva însemnărilor lui G.T.
Kirileanu, cu secvenţe selectiv desprinse din volumul
nostru, G.T. Kirileanu, Martor la istoria României
(1872-1960). Jurnal şi epistolar; vol. V (1923-1927),
în curs de apariţie la Editura Saeculum IO:

[22 august 1927.] În luna august 1927, după ce a
venit la Guvern, Ionel Brătianu a poftit pe Prinţul
Barbu Ştirbei la o excursie pe muntele Omul, ca un fel
de recunoştinţă pentru că i-a cedat locul de prim-
ministru. Mi-a făcut cinstea să mă poftească şi pe

mine, care fusesem secretarul general al [guvernului]
Prinţului Ştirbei.

*
Luni sara, 22 aug., plecare din Braşov, cu vagonul

ministerial al d-lui I. Brătianu. Tovarăşi de călătorie: I.
Brătianu, Prinţul B. Ştirbey, D-ra Maria Ştirbey, G.T.
Kirileanu, Vasile (fecior la I. Brătianu) şi Petre
(agentul de la Siguranţă).

Dimineaţa, la 7, ne dăm jos în gara Porumbacul, pe
Olt. La cafea, insp[ectorul] de C.F.R. Rădulescu (?)
povesteşte d-lui Brătianu despre majoritatea
ceferiştilor unguri care nu ştiu româneşte. […]

Plecăm cu automobilele spre Porumbacul de Sus şi
Glăjărie, conduşi de pretorul Boeru. Casele,
asemănătoare cu ale saşilor. Brătianu zice: Vezi
monştrii care păzesc ţara? arătându-mi munţii
Făgăraşului […]

La dejun stăm în aer liber; după dejun, Brătianu se
fotografiază împreună cu mine. Apoi ne îndreptăm
spre platoul de la Scară, unde se fac două corturi în
care vom dormi noaptea: unul pentru Pr. Ştirbey cu
fiica sa, altul p[entru] Brătianu, în care am dormit şi
eu. Drumul trece peste o apă bogată în vârful muntelui,
care face o mare cascadă numită Pişătoare. Când îi
spun lui Brătianu acest nume, el zice: – De unde ai mai
scos-o şi pe asta? – Vă rog întrebaţi pe ciobani! Şi,
după ce se încredinţează de existenţa acestei numiri, îi
înşir toate numirile ce se dau cascadelor: Durăitoare la
Ceahlău, Moara Dracului la Broşteni, Urlătoare şi
Vânturiş în Bucegi, Pişătoare pe Negoiu şi la Tismana
– dar Brătianu este neînţelegător şi contra filologiei!

Văzându-mi admiraţia pentru măreţia Negoiului şi
a apei cu marea cascadă, zice:

– Ceahlăul dumitale este o jucărie.
– Ceahlăul are farmecul său artistic, cu forme mai

puţin sălbatice. Este o operă de artă, înfăţişând visul
romantic al Moldovei. […]

În noaptea dintâi, spre ziuă Brătianu iese din cort
şi, văzând că nu se mai întoarce, m-am uitat printr-o
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gaură a cortului şi l-am văzut cum stătea sus, pe o
lădiţă de lemne, ca să se apere de răceala cu rouă
bogată şi privea spre cornul lunii aflate pe sfârşite.

[…]
În sfârşit, în ziua de 27 aug. 1927 ne îndreptăm pe

malul Argeşului spre Cumpăna [locul terminus].
Mereu arăt cu privirea lui Brătianu sălbătăcia
devastării pădurilor şi stricarea lemnăriei cu
transportul pe apa Argeşului. [Odată sfârşită excursia,]
la plecare, Brătianu îmi zice:

– Peste 17 ani, să ne urcăm iar pe Negoiul!
Adică în august 1944, când Brătianu va împlini 80

de ani...

Joi, 24 nov. 1927. Ieri, la 10 dimineaţa, Prinţul
Ştirbey era foarte îngrijit de reaua noapte petrecută de
I. Brătianu. Medicii au hotărât operaţia la gât, dar fără
folos. Infecţia generală i-a adus moartea azi-dimineaţă
la 6¾. Boala a fost anghină streptococică cu
septicemie (Ludwig). Prinţul Ştirbey a spus de ieri
fruntaşilor liberali să pregătească toate măsurile pentru
cazul morţii lui I. Brătianu. La 7½ dimineaţa regenţii
s-au adunat la Palatul Regal şi îndată după aceea s-a
alcătuit noul Minister sub preşedinţia lui Vintilă
Brătianu, care urmează a fi noul şef al Partidului
Liberal.

Vintilă a spus că Ionel în mai multe rânduri şi-a
arătat dorinţa ca la moartea sa să nu fie nici coroane de
flori, nici discursuri (de care avea groază), nici armată.

Prinţul Ştirbey zice că Argetoianu a fost în sfârşit
credincios cuiva până la moarte. Era în admiraţie faţă
de Brătianu. Iar eu mă gândeam că-l împingea cu
admiraţie spre prăpastie...

La ora 10 dimineaţa, ediţia specială a „Cuvântului”
avea articole lungi despre Brătianu. Nae Ionescu spune
între altele: „Moare ca un tiran, iar trecerea lui la cele
veşnice este simţită ca o uşurare de întreaga ţară”.

Iar Iorga publică aceste puţine rânduri în Neamul
românesc: „Preşedintele Consiliului a încetat din viaţă
azi la ceasurile 6 jumătate de dimineaţă. În acest ceas
să ne gândim numai la lucrurile bune şi mari pe care a
ştiut să le facă şi să nu tulburăm clipa tragică prin alte
cuvinte decât solemnul şi plânsul: Dumnezeu să-l
ierte!” Vasăzică nu vrea să scrie numele lui I.
Brătianu...

La ora 2 după amiază, Prinţul Ştirbey (care a fost
azi dimineaţă la Regina Maria) îmi spune că situaţia
politică e grea: Maniu cere dizolvarea Parlamentului şi
alegeri libere. Audienţa lui Maniu şi a Generalului
Averescu la Regenţă a fost azi la amiază. Iorga e la

Vălenii-de-Munte.
*

Stau de vorbă cu Ministrul [Palatului] Hiott asupra
situaţiei. 

El zice că nu se poate să ne supunem fără condiţii
lui Mihalache, care mereu e cu „oligarhia” în gură, lui
Maniu, care dispreţuieşte pe „regăţeni” şi lui Magearu,
care face pe grozavul.

Eu răspund că nu se poate merge la infinit cu
înlăturarea peste legi a oamenilor provinciilor alipite şi
a ţărănimii chemate la viaţa politică.

El: – Toate întârzierile se plătesc.
Eu: – Aşa cum am plătit Italiei însutit

recunoaşterea Basarabiei, pentru că domnul Vintilă
Brătianu a respins cererea de la început a Italiei.
Acum, Partidul Liberal, lipsit de cel mai puternic stâlp
al său, trebuie să mai lase din pretenţiile sale.

Iar Fanarul nostru îngrijorat forfoteşte. Îi văd pe I.
Mitilineu ş.a. pe la Ministrul Palatului...

Vineri, 25 nov. 1927. La amiază, I. Brătianu e
aşezat la Ateneu. Acolo zisesem eu să fi aşezat şi pe
Rege, ca să-l vadă cât mai multă lume.

Penibilă încurcătură cu sicriul. I. Brătianu îşi
pregătise un sicriu din viaţă. Acum s-a găsit mâncat de
cari, cu neputinţă de a fi de folos. S-a adus altul, era
prea mic. S-a adus al treilea. Acesta însă nu încăpea pe
uşile mici ale casei. A trebuit să aducă trupul la sala de
intrare, unde era sicriul. În loc să-l aducă oameni
puternici şi pricepuţi, au vrut să facă acest serviciu
intimii, care cu mare greutate au izbutit să-l aşeze în
sicriu.

Au urmat discuţii cu glas tare între membrii
familiei şi miniştri, dacă trebuie să se pună capacul
sicriului până la Ateneu sau să fie descoperit, pentru ca
la ieşire să se poată lua fotografii! A trebuit ca Doamna
Brătianu să ţistuiască şi să spună: „De-abia a murit şi
nu vă înţelegeţi? Domnul Minovici va hotărî cum e
mai bine”. Şi Dr. [Mina] Minovici a zis că sicriul fiind
mic, iar afetul de tun mergând cu zdruncinături, mai
bine este a se acoperi sicriul. Şi aşa s-a făcut. 

În adunarea de la Clubul Liberal, Vintilă Brătianu
a vorbit despre nevoia unui guvern naţional. Ceilalţi
oratori n-au făcut nici o pomenire despre asta, ci
numai despre dreptul Partidului Liberal la guvernare.
E greu să împarţi bucăţica de la gură!

Iorga a fost în audienţă la Regenţă (ora 5 d.a.).
Maniu zice că ar fi propus un guvern Maniu.

Eu, la 5, mă duc să felicitez pe Doamna Iorga [Sf.
Mare Mc. Ecaterina], ca să fiu acolo în timpul lipsei
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lui Iorga, cu care nu vreau să dau ochii. Doamna Iorga
îmi reproşează că n-am fost la Văleni întrebându-mă
dacă m-am bucurat de gestul lui Iorga [de împăcare]
cu Mehedinţi. Iar Magda [Magdalina Iorga, fiică,
1905-1993] îmi spune că I. Brătianu a fost cel mai
mare duşman personal pentru Iorga. I-a trimis cuvânt
prin Petrescu-Comnen1 să se împace, dar a fost
respinsă trufaş propunerea. A ajuns până acolo cu
duşmănia, că a declarat că-l va reduce pe Iorga prin
foame, adică să-i ieie pânea copiilor. La ieşire, Magda
îmi spune că sosise Vintilă Brătianu şi mă întreba dacă
trebuie să stea cu el. Când am ajuns în stradă sosea
automobilul cu Iorga. Eu am mărit paşii, ca să nu mă
vadă

*
Sara, obosit, Prinţul Ştirbey mănâncă în pat şi,

stând de vorbă, îmi spune că Mihalache a vorbit la
Club pentru Prinţul Carol. Apoi adaogă:

– Răducanu mi-a spus că emisarii lor au declarat
Prinţului Carol că trebuie să se împace cu Regele, căci
după moartea lui nimeni nu va admite să moară vreun
soldat pentru revenirea lui. Noi (naţional-ţărăniştii) am
luat chestiunea lui în mână ca să lovim în Brătianu,
care ne-a pus în afară de lege. Dar acum, chestia s-a
schimbat. Dacă liberalii vor vrea să ne trateze cu
dreptate, noi sântem dispuşi pentru o înţelegere

Apoi, Prinţul Ştirbey îmi spune că Titulescu i-a
cerut o întrevedere prin Căpităneanu, jurându-se că-i
este credincios Prinţului Ştirbey pentru un guvern
naţional. 

– Cel ce se jură nu merită multă încredere... Şi-mi
închipui că Iorga va îndemna pe naţional-ţărănişti să
nu primească un guvern naţional.

– Am înţeles că acum Partidul Naţional-Ţărănesc
vrea să se lepede de Iorga...

Îi spun cuvintele fiicei lui Iorga, cu reducerea prin
foame.

*
Cei de la Jockey-Club regretă pe I. Brătianu şi n-

au încredere în guvernarea unui încăpăţânat strâmt ca
Vintilă şi a unui neurastenic ca Duca...

Sâmbătă, 26 nov. 1927. „Dreptatea” comentează
foarte bine scrisoarea lui Argetoianu de intrare în
Partidul Liberal. Se aşează mai sigur în locul vacant al
Porcului [Al. Constantinescu]! Şi cum spuneam ieri
Prinţului Ştirbey, naşul i-a fost tocmai enervatul I.G.
Duca, spre a avea la dispoziţie un pumn mai
consistent... Fotografia lui Argetoianu în Viitorul ar
însemna că el vine în locul lui I. Brătianu!

Un deputat liberal mai obiectiv zice că Brătianu era
un munte greu de mutat din loc şi de aceea nu s-a putut
face guvern naţional. Acum speră că va fi mai uşor: tot
răul are şi partea-i bună...

Sâmbătă, 26 nov. 1927. Întreb pe Dr. Mamulea
[medic al Palatului] dacă merge la Florica, pentru
înmormântarea lui I. Brătianu.

N-avem nici un ordin în această privinţă, iar
prieten n-am fost cu el. N-a stat de vorbă cu mine nici
5 minute.

Regina Elisabeta i-a zis în 1914 lui I. Brătianu: –
Numai eu şi cu Dr. Mamulea ne îngrijim de sănătatea
Regelui [Carol]... I. Brătianu a înghiţit în tăcere. În
preajma vizitei Țarului [Nicolae al II-lea] la
Constanţa, Dr. I. Mamulea a cerut un moment de
vorbire lui I. Brătianu. I l-a acordat mergând la telefon
în camera adjutanţilor. Dr. Mamulea a zis: – Regele
Carol e bolnav de inimă şi poate să-i vină moartea în
orice clipă. I. Brătianu a răspuns cu un singur cuvânt:
– Bine!...

– Asta pentru că (zic eu) I. Brătianu bănuia că
Regina Elisabeta vrea să împiedice pe Rege a merge la
Constanţa, unde, prin întâlnirea cu Țarul, urma să se
rupă întâia verigă a lanţului ce ne lega de Tripla
Alianţă.

– Defilarea călare putea fi fatală Regelui... 

*
Sara, la Prinţul şi Prinţesa Ştirbey.
El: – Singurul om politic după Brătianu este

Maniu, care are şi partid la spate.
Prinţesa: – Ziceai că-i strâmt şi nedecis...
Prinţul: – Ardelenii au altă mentalitate. A noastră-i

cea bună, că am fost independenţi. 
Eu: – Ei sânt pentru legalitate, căci pe acest temei

au dus lupta cu ungurii. Se călca legea naţionalităţilor!
Prinţesa: – Toată lumea zice că poporul a luat în

mai mare parte la moartea lui Brătianu, decât a
Regelui. Eu le-am zis: „Pentru că la Rege era vorba de
o coroană, pe când la Brătianu e vorba de un cap”. 

Luni, 28 nov. 1927. Ieri a fost înmormântat I.
Brătianu. Zi cu soare şi cu asfinţit roş în ceaţă. Crai
nou.

Notă:
1. Nicolae Petrescu-Comnen (1881-1958) – jurist,

diplomat, publicist, universitar, om politic.
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S-a vorbit despre acest lucru în ultimul
număr al ziarului nostru și, pentru ca mai bine să
se știe cum stăm, iată realitatea, doar numai
foarte puțin modificată în timpul din urmă:

1) La guvernul din Cernăuți avem, după
datele oficiale de la 1 ianuarie 1917, între 105
funcționari titrați (numiți: funcționari în
concept), numai 19 de naționalitate română.
Între 13 funcționari din departamentul sanitar
nici un român. Între 42 funcționari tehnici
(ingineri, arhitecți) nici un român. Între  5
funcționari silvici (afară de cei de la Direcția
bunurilor fondul bisericesc) 2 română, iar din 8
pădurari (brigadieri) 2 români. Între 20
funcționari veterinari un român. Toți inspectorii
pentru cultura agricolă a țării și pentru industrii
sunt exclusiv străini. La contabilitate, din 31 de
funcționari, 3 sunt români, firește și aceștia
funcționari inferiori. Între funcționarii
subalterni, numiți funcționari de cancelarii, din
94 inși, abia 6 sunt români. La serviciul
șoselelor, drumurilor și căilor pe apă, din 13
funcționari nu e nici unul român. Dintre 26
servitori și ușieri, 2 sunt români. Deci din 343
slujbași, numai 34 sunt români!

2) La Direcția de poliție: Din 26 funcționari
(„în concept”) 3 sunt români și aici excepțional
chiar șeful serviciului e român. La contabilitatea
și cancelariile acestui serviciu, din 12
funcționari, 3 sunt români. Din 13 funcționari
subalterni, 1 este român. Din 15 inspectori de
sergenți, 4 sunt români. Deci din 101
funcționari, 16 sunt români.

3) La Direcția de Finanțe: Din 102
funcționari „în concept”, 7 sunt români, dar nici

unul din ei funcționari superiori sau în posturi
conducătoare. La contabilitate, din 38
funcționari, 1 român. La cancelarii, din 11
funcționari, 1 român. La economat nici un
român. La biroul de control tehnic financiar nici
un român. La biroul de evidență a cadastrului
fonciar, între 39 funcționari, nici un român. La
vămi, între 30 funcționari, 4 români. La biroul
pentru debitul sării nici un român. Între 5? de
funcționari de birou, 1 român. Deci între 284
funcționari, abia 14 români!

4) La tribunalul din Cernăuți și la
judecătoriile din circumscripția acestui tribunal
sunt, după cele mai recente date: din 96
magistrați, 15 români, și din 124 funcționari de
birou, 6 români.

5) La tribunalul Suceava și la judecătoriile
din circumscripția acestui tribunal sunt: din 78
magistrați, 18 români, și din 105 funcționari de
birouri, 10 români.

6) La consiliul cultural al țării Bucovina,
oficiu cvasi-autonom, având a îngriji de
interesele agricole ale țării și deci trebuind să
întrețină mereu contact direct cu populația rurală
a Bucovinei, sunt, din 24 funcționari, numai 3
români.

Orice comentariu e superfluu, căci cifrele
vorbesc. Ele ne vorbesc lămurit despre
obiectivitatea și prietenia față de noi a stăpânirii
care a apus, arătndu-ne ce trebuie să facem în
viitor!...

[„Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An. I, nr. 39, 31 dec.
1918, p. 2-3] – A. M.
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ÎNTREBAREA
(... Oare cum era ca privind în urmă, să nu mă încarc
de-acele incantaţii cu gust de enigme, plutind
ca sub o săgeată aurie proaspăt slobozită din arc,
şi-n ţâşnirea extatică urme din ultimul vis aburind –
nu miresmele unor cuvinte-arcuindu-se lent în sens
adiau prin aerul care-abia aştepta să fie respirat
chiar de ea, înspre care cerul devenea mai dens,
o întrebare creştea, zvâcnetul ei ascuns nu m-a mirat ...)

URMELE
(... Hei, bătrâne, urmele de clorofilă de pe inimă
se mişcă lent, imperceptibil,
precum celulele canceroase prin trup:
aştepţi cu fervoare momentul
când îţi vor ajunge sub unghii,
ai şi tu o răbdare minimă
ascultă cum depresia şi angoasele
se frăgezesc, devin filiforme şi se rup
nu ştiu cum vor încăpea una de altele
într-un singur dreptunghi...)

CĂUTĂRILE
(... Toate se clătinau, ca nişte cuburi de gheaţă
într-un pahar cu apa în care s-a spălat un mort,
unele priviri ale femeilor mincinoase atârnau
ca nişte zgârciuri luminoase de liniile de înaltă
tensiune , grafica imperfectă a ploii părea
că imită sfârşitul prematur al unor îmbrăţişări
violente, unde se dilată prelungirile absenţei
chimia sangvină a remuşcărilor insinuate
îndărătul ochilor de ghionoaie, ea îşi ritmează
căutările în vreme ce spaimele de sub coajă
îmbătrânesc brusc asemeni ojei de pe unghii
uscate cu sălbăticie la flama unei lumânări,
aspecte ale civilizaţiei erotice se profilează
în textele criptice ale poeteselor, chiar eu
am scris o sfârlezie la mijlocul tălpilor unei
urmaşe a Salomeei, apoi aceasta a fâlfâit
din braţe şi a plutit propulsată de repulsie
deasupra liniilor de înaltă tensiune şi pentru
că plutea cu capul în jos, ploaia cea parcimonioasă
a spălat sfârlezia mâzgălită cu pixul, 

apoi am ascultat plânsul dizarmonic după iubiţi
care şi-au înfometat iubirile , hrănindu-le
cu fulminanţe de meteoriţi, iar privirile femeilor
mincinoase încâlceau ploaia piezişă, şi pe sol
ajungeau nişte ghemotoace lichide, acestea
umpleau gurile hămesite de canal
lipsite de capace, fiorii antinomiilor trezeau
la viaţă doar bucuriile ciupite de ciocârlii ...)

NU VOR CĂDEA
(... Aceasta-i ziua când vei împodobi crinii cu alţi crini
şi albul lor intens va tânji după un alb şi mai intens,
păsările se vor odihni în frig şi vor uita să zboare ,
din niciun sens profund, nu se va naşte un alt sens –
vei ridica dintr-un umăr, apoi vei ridica din amândoi ,
ce nu vei putea înţelege, va fi şi mai de neînţeles
norii se vor dezice , lichefiaţi, de propriul lor plâns
iar din ceea ce-ai fi ales, nimic nu va mai fi de ales –
Se vor perinda zilele, indistincte, ca pe un podium
al modelor care trec şi la trecerea lor unii petrec,
va şuiera un şarpe, dar va şuiera chiar ultimul tren,
apoi, cu timpul din ,,azi”, vei trece din eşec în eşec –
şi de ce să uiţi că eşarfele albe nu vor mai flutura,
căci vor fi înnodate , nişte-mbrăţişări forţate vor părea,
câinii devoţiunii se vor freca de porţi de cimitire
ploile se vor piti în ochi, ziua va trece şi nu vor cădea ...)

DESPRE CĂMAȘA LUPULUI SINGURATIC
(...După ce fusese-alungat din comunitate
locuise-ntr-o scorbură înspăimântător de rotundă
sub pieptul larg şi-ncordat al unui munte
ras de păduri ca o chelie doar stăpânul acelei scorburi
fusese cruţat de drujbă 
părea mai mult decât singur 
iar de când se ţinea drept
aproape leşinat de umilinţă trecuseră nişte ani rebegiţi
fusese lins de trăsnete
şi amorţitul lui şarm scâncea printre frunze
scorbura aia oricum era ca un pântec gol
acolo zăcuse-n poziţia plodului nenăscut
zile şi nopţi
până ce foamea-i dăduse brânci să iasă
voise-a se duce-n târg 
la vreo pubelă ticsită mişca din buze ca şi cum
s-ar fi-mbărbătat că totul o să fie bine
era conştient şi de cămaşa aia a lui
de care-amintesc în titlul sfârleziei
că mirosea cu premeditare-ai fi zis a iarbă impregnată
cu cer subit îmbătrânit şi de-un negru spălăcit
când a ajuns se înnoptase de-a binelea
acolo erau doi inşi ce i-au vârât o droaie de pumni în cap
iar dimineaţa gunoierii puşi pe glume încă s-au şi mirat
cum stătea închircit bine mersi
şi ţeapăn ca o gheară de pasăre...)
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Îndemn

Grădină, sanctuar, bijuterie vie, 
Loc de rememorări și nostalgie
Parcursul pământean apare-n altă haină 
În preajma poeziei și a ei taină.

*
Asachi, un Da Vinci moldav, 
Inginer, talent polivalent, chip grav
Simbolul legii ce l-a proiectat 
În Parc l-a înălțat nu la Palat.

Și Obeliscului, stâlp între cer și glie
Cu patru lei, în patru zări ca temelie
Un mare iubitor de poezie, un Tei
I-a devenit prieten de idei.

Căci poezia respiră greu în tiranie
Și nu-i priește o controlată fantezie
Se scrie cu o neînfrânată vrere
Iar drumul către oameni să n-aibă bariere.

Bătrânul tei cu cingătoarea lui de fier 
N-a fost sfințit prin trăsnetul din cer
Seva ce-i dă o viață-n veșnicie 
I-au dăruit-o glăsuitori prin poezie.

Trăind secvențe din Luceafăr, dure
Cu înfruntări deschise sau din văi obscure
Mihai și Veronica veneau la „Teiul lor”
Ca la un tăcut și sigur Confesor.

Pseudoepigonul, din a veciei sferă
S-ar lumina să vadă că și în astă eră
Vestitul Tei al Iașului în devenire 
Rămas-a receptacol de poezie și iubire.

* *
Gânduri, pași, trăiri, speranțe
Risipite pe alei
Greu de-ncolonat în ștanțe
Ca imagini și idei.

* *
De ajungi la Iași
Să mergi la Tei
Și la Piatra peste Lei!

80
Un infinit rotit pe verticală
Şi un nimic atent hotărnicit
Încearcă să ghicească cu migală
Ce-i veşnicia către care a pornit

Două cercuri sunt înlănţuite
Al treilea e lăsat ca de pripas
Simbol al Marei Treceri hărăzite
De care zilnic ne apropiem cu-n pas

Poate din lunga-i hoinăreală
De liber electron printre orbite
Nu va veni cu tolba goală
Câteva veşti vor fi mai fericite

*
Ori poate că apasă

pe o clanţă
La uşa cu indicator

Speranţă!
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AZI SIMT CĂ M-A CUPRINS UITAREA 
Azi simt că m-a cuprins uitarea –
nu sunt nici tristă, nici mi-e bine

nu am regrete, bucurii 
și nici preocupări, în fine

Nu știu ce-am vrut, nu știu ce vreau –
probabil m-am deconectat
chiar de la sursa de lumină
așa c-acum cuminte stau

Ca un bețiv ce și-a băut
din prea mult vin, mințile toate

și-acum, mahmur, vrea să-și revină –
adio prieteni, vise ‘nalte

Nu știu de-i bine sau e rău
când niciun gând nu te păzește

și mintea parcă n-o mai ai –
din creier cine ți-o răpește?...

Poate e bine uneori
să intri-n toamna vieții tale
cum ar intra soarele-n nori
și-apoi din nou pe cer apare

Așa și tu, mai odihnit
te-ntorci la viața dinainte

cu gânduri, griji și amintiri
și iar le ții pe toate minte.   

ATÂTEA SENSURI POȚI SĂ DAI 
Atâtea sensuri poți să dai

tu unui anotimp, ehei,
lumina când pătrunde-n casă
și tu ești vesel, vrei, nu vrei!

Simt o-nălțare cum pătrunde
în mine, cum mă-nviorează

și-i alta starea mea de spirit -
simt bucuria cum vibrează

Uit de nori negri, uit de ploi
de deznădejde, stări de vid
și iar privesc viața-n ochi
și doar durerea o desfid   

Căci noi suntem doar bieți copii
ai anotimpurilor noastre –
ceață și ploi, frig și noroi
și așteptăm nerăbdători

un soare blând în zări albastre.

SFÂRŞIT
Urechile pustii
De atâta tăcere
Singurătatea

Bate la colţul de sus
Uşa-i deschisă...jumătate

Cad gânduri
Spre portul cu catarge

Incendiate
Tăcerea din infinit

Luceşte pe cuvântul verde
Sfârşit.

CĂLĂTORIE
Plecată....în albastru...
O stea din Carul Mare
În căruciorul cu rotile
Nătângă...săracă.....

A înviat cerul....sau a murit....

ATUNCI
Percepeam

Şoapta pietrei
Despietrite umbre

Ale somnului etern
Ale moleculei triste

Din rugăciunea
Orbitelor sparte.

RĂTĂCESC   PRIN   VISE
Am înviat să te găsesc

Rătăcesc prin vise ucigaşe
Răpită de un înger spre tine
Să te sărut cu raza înfloriri
Sorbind din lacrima luminii
Cu trei petale totdeauna albe
Cât încă străluceşti în beznă.

MAI DEPARTE
La poarta îndoieli sun
Încerc să te descifrez

Mă strigă oglinda
Eşti aşa cum te ştiu

Îţi desenezi propriul profil
Poate o piramidă...o stâncă...

Sau chiar un rest
Din Coloana Infinitului
Le vezi dansând în jurul

Rădăcinii unui curcubeu naufragiat
Din eul tinereţii

Conturând imaginii şi rădăcini
N-am echilibrul

Imposibil să se substituie vidului
Doresc să merg mai departe.... şi mai mult...
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lipsă de magneziu
vei muri 
flori uscate îți vor crește din gură
atinge-ți pieptul, vezi dacă mai respiri încă
lovește-ți obrajii, smulge-ți un fir de păr
ia în stăpânire acest corp inert
corpul tău, corpurile lor laolaltă
corpul, cuvintele, totul – 
o groapă comună cu melci zburători
în caria unui dinte de lapte

toate dorințele
am pătruns în camera lui aglomerată de cărți, 
mileuri și vitrine cu bibelouri
bătrânul se uita la mine din fotoliul lui
așezat în spatele unei mese mari
în scurt timp am simțit că-mi pocnește capul
îmi povestea cum îl doare uneori piciorul amputat
– un om care nu are nicio dorință este un om mort, îmi
spunea
toate dorințele mele s-au scurs în acel picior 
pe care mi l-au tăiat doctorii cu fierăstrăul
mă durea capul din ce în ce mai tare ca și cum 
o entitate obraznică, foarte grea, 
mi s-ar fi așezat pe creștet
nu trebuia să vin aici, mi-am zis
bătrânul ăsta cred că m-a deocheat
îl simțeam cum vrea să mă rețină
în timp ce mă ridicam să plec auzeam iar și iar
cuvintele lui: un om care nu are nicio dorință este un om
mort
am ajuns la ușă și m-am întors să-mi iau la revedere
bătrânul se ridicase de la masă și venise să mă conducă
– dar piciorul dumneavoastră…
– nu-i nimic, domnișoară,
să mai vii pe la mine
portarul m-a întrebat dacă mi-a povestit de 
piciorul lui amputat
i-am spus că da
– așa impresionează el fetele tinere, are 
ambele picioare, n-a fost în niciun război
– dar cum e posibil așa ceva, chiar l-am crezut

portarul și-a dat paltonul într-o parte și 
am văzut la piciorul lui drept o proteză de la genunchi în
jos
o entitate foarte grea

în camera ei
mi-am luat de acasă toporișca mea 
nu vreau să o arunce nimeni, e din familie, o am de 60 de
ani
lucrurile de înmormântare mi le-am pus toate la un loc
am batiste din alea de un leu
prosoape, doliu, tot ce îmi trebuie
am costumul meu, pantofii mei de piele
tu să știi unde sunt toate puse, să nu mai cumpărați nimic
că am totul pregătit
acum, cât oi mai trăi, nu știu
mă găsiți dimineața moartă în pat
dacă mi se face rău eu nu strig noaptea după voi 
să vă stric somnul, mă găsiți voi
dimineața, că doar nu plec nicăieri
unde să mă duc dacă nu văd
nu mai văd, mamă, nu mai văd nimic
sunt oarbă
totul în jur e numai întuneric
i-am spus miței cum să pună murăturile
că anul trecut le-a stricat
i-am zis așa, pe românește, să pună la curul
borcanului o linguriță de zahăr și una de sare
să nu dea dracu’ să pună mai puțină sare decât zahăr
că iar nu iese bine
apoi să pună mărar, usturoi, cutare, cutare
păi nu e bine să mănânce omul o acreală 
la friptură, acolo?

un singur cuvânt
mă tot gândeam cum l-aș putea cuprinde într-un singur
cuvânt
un singur cuvânt țintuit pe o coală de hârtie
ca să nu mai umble de colo-colo în mintea mea
el este cel care atunci când umblă dărâmă obiectele din jur
obiectele scot zgomote sublime
și o întreagă muzică se naște când trece el
niciodată nu se oprește din mers nici
atunci când doarme
somnul lui este atât de adânc încât visele lui
dărâmă obiectele din visul meu 
încerc să așez obiectele la locul lor dar
toate încep să leviteze și mi-e greu să le prind
în tot acest timp el devine culoarea pereților camerei
o infinitate de ochi mă privesc
obiectele ies pe fereastra deschisă 
înăuntrul meu
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Doamne, ce ne mai plăcea!
Cam de tot ce însemna Ziua Recoltei eram sătui. În

afară de filme, de care nu ne săturam niciodată. Datorită
lor ne plăcea atât de mult această zi, ce cădea
întotdeauna duminica. O duminică de octombrie, în
care, oricum ar fi fost vremea, era vară. Putea să se
umple cerul de nori și chiar să înceapă să ningă, noi ne
bucuram de lumina soarelui, care nu venea  de sus,
cum îi sta în obicei, ci dinspre grămezile de pepeni și
struguri de pe tarabe, dar mai ales dinspre ecranul de
pânză ce aștepta cuminte, aproape de gardul curții lui
Godinel, să se însereze, ca să poată porni filmul.
Soarele răsărea în ziua aceea de toamnă târzie după
lăsarea întunericului! Lui nea Dicu i-ar fi convenit să
pună filmul mai devreme, dar nu se putea, din cauză că
razele soarelui de pe cer se  amestecau, cu toată
împotrivirea norilor, cu razele aparatului de proiecție,
desenând împreună pe ecran o scălămbăială de chipuri
din care nu se înțelegea mai nimic. Dacă se întâmpla ca
nea Dicu să încurce rolele, cum o mai făcuse de atâtea
ori, fiindcă meseria lui de bază era cea de tractorist,
totul era pierdut. Și pentru cei din film, și pentru
spectatori. Într-o altă duminică, văzusem, în sala
căminului cultural, la matineu, cum nemții mor
împușcați de ai noștri chiar la început, pentru ca, la
sfârșit, ei să învie și să tragă cu mitraliera din nou. Din
cauza lui nea Dicu, care proiectase filmul invers. Nouă
ne plăcuse și așa. Însă primarului Săndică Jumătate și
șefului de post Vișan, care nu lipseau niciodată de la
filmul de Ziua Recoltei, mai mult ca sigur nu avea să le
placă. Și nea Dicu știa asta. Așa că se străduia să fie cât
de cât odihnit, căci mai priceput decât era nu avea cum.
În zilele când nepriceperea își dădea mâna cu oboseala,
ceea ce se întâmpla atunci când apărea seara la cămin
direct de la arat sau semănat, ne stricam de râs în sală,
deși filmul la care ne uitam nu era cu Stan și Bran.

La Ziua Recoltei nea Dicu știa că nu are voie să
greșească, deși la început o făcuse cu vârf și îndesat.
Adusese aparatul de proiecție din clădirea căminului,
care se afla la mai puțin de două sute de metri, doar că
cearceaful alb, împrumutat de la directorul școlii,

pentru a servi de ecran, fusese așezat în celălalt capăt al
islazului, între salcâmii ce creșteau lipiți de gardul
cimitirului. Însuși domnul Cătrună, directorul școlii,
ceruse să fie fixat acolo. N-ar fi băgat nimeni de seamă
dacă nu era noapte afară și dacă pe la mijlocul filmului
ce rula pe cearceaf nu s-ar fi ivit din senin un strigoi.
Din seninul filmului, nu al nopții, dar oamenii, luați pe
nepregătite, n-au putut să facă această distincție,
rupând-o, care prin grădina lui Godinel, care prin curtea
școlii, la fugă. Credeau că strigoiul a ieșit din cimitir.

Era socru-meu, se jura Vica Pieleanu, ce prinsese
loc chiar în primul rând pe iarbă, aproape de ecran, deci
de gardul cimitirului. Voia să vină spre mine! mai zicea
ea. Si-o fi spus că nu mi-a tras destui pumni în cap pe
lumea asta, și s-a gândit să-mi altoiască unul și de pe
lumea cealaltă! 

Fusese îngropat chiar în primăvara acelui an socrul
femeii. A mers cu bărbatu-so la câteva zile după, să
vadă dacă nu este cumva răvășit mormântul. Nu era. 

Unei bătrâne, căreia îi murise fratele în primul
război mondial, i s-a părut că e el. Trecuse mai bine de
o jumătate de veac de atunci. Cum să-l mai cunoască?
Mai ales că nici nu mai vedea cum trebuie. Plus că cel
despre care zicea era îngropat în altă parte. Nu știa
nimeni unde.

Rar spectator de parte femeiască să nu fie auzit
spunând că strigoiul este unul din neamul lor.  Nu exista
în tot satul nicio familie care să nu aibă pe cineva în
cimitir. Numai că nu ieșise din sutele de morminte
aflate aici nimeni. Strigoiul nu era din viață, din moarte,
mai bine zis, ci din film. Fusese văzut străbătând dintr-
o parte în alta ecranul. Dacă era să se ivească de dincolo
de gard, dinapoia salcâmilor, ar fi trebuit să fie o gaură,
sau măcar o găurică, în cearceaf. Dar cearceaful era
întreg.

Asta nu înseamnă că nea Dicu a scăpat nesăpunit.
În poarta cimitirului ți-ai găsit tu să pui ecranul? Și

alt film decât ăsta cu strigoi, ce  i-a îmbolnăvit pe copii
de sperietură, nu puteai să aduci de la oraș?

Nu operatorul-tractorist  alesese locul unde să fie
așezat ecranul. Și nu alesese nici filmul. I-l aduseseră
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cei de la oraș, cum le aduceau pe toate. El se ocupa doar
de proiectarea lor, la întâmplare, de cele mai multe ori,
adică mai întâi ultima rolă, după care prima, iar cea de
la mijloc, la urmă de tot.

De data aceasta ordinea fusese bună. Nea Dicu își
făcuse bine treaba. Dar tot o încasase.

De atunci s-a învățat minte, având grijă să-i întrebe
pe cei de la cinematografia județeană  despre ce e vorba
în filmul pe care tocmai i l-au adus.

E cu Chaplin, ziceau aceștia.
Adică?
Adică e de râs!
Bun atunci, se lumina nea Dicu la față și primea

filmul cu dragă inimă.
E cu război! îl lămureau filmiștii de la județ.
Înseamnă că și cu morți!
Și cu morți, da, însă nemți, nu de-ai noștri!
Cum știa că nu există niciun neamț îngropat în

cimitirul din sat, se liniștea dintr-odată.
E de dragoste! îl informau orășenii.
Dragoste, dragoste, dar până unde?
Doar până la brâu, mai jos de atât, nu! glumeau

delegații întreprinderii județene.
Se și pupă?
Cine?
Cum cine? Ăia din film.
Nu cine știe ce. Cu fereală!
Asta e bine. Ca să nu se rușineze ăia mici!
Dracii ăia? Fugi d-aci. Abia așteaptă să vadă

pupături! 
Ceea ce era perfect adevărat. Noi, copiii, eram

înnebuniți după pupături. Cu toate că riscam să murim
de rușine,  am fi dat orice să putem vedea mai mult
decât atât.

Fusese cât p-aci, o dată. Se numea Ciociara filmul.
Ne venea să intrăm pământ de rușine, fiindcă el cam
umbla cu mâinile pe sub fusta ei. Și eram curioși să
aflăm peste ce-o să dea acolo. Poate c-am fi aflat, dacă
n-ar fi încurcat nea Dicu rolele, ca de obicei. Ne-a fost
cu adevărat ciudă, atunci. Dar ne-a trecut. În mai puțin
de-o săptămână. Adică până la următorul matineu, care
a fost cu împușcături, iar filmele cu împușcături ne
plăceau mai mult decât cele cu pupături.

La următoarea zi a recoltei ecranul a fost pus unde
trebuie, lipit de fundul casei lui Godinel.

Era plină de ceasuri casa acestuia, iar zidurile ei
pline de crăpături. Prin cel de la fund aproape că puteai
să vâri pumnul. Godinel dormea chiar în odaia de aici.
Zicea lumea că doar stătea lungit în pat, privind printr-
o crăpătură din perete spre cimitir, ca s-o vadă pe
nevastă-sa, care murise cu câțiva ani în urmă, când se

întoarce acasă. Cum adică i s-a terminat timpul ce-l
avea de trăit?, s-a întrebat el revoltat, când a văzut-o
întinsă în sicriu cu mâinile pe piept.

Lasă că-i fac eu rost de altul! Și s-a pus, după ce-a
rămas singur, pe cumpărat ceasuri, crezând că ele există
pe lume ca să fabrice timp. Cu cât mai multe ceasuri, cu
atât mai mult timp fabricat!

Dar timpul se risipește, dacă nu-l ții unde trebuie! 
Godinel îl ținea închis în odăile casei, cu excepția

celei de la urmă, în care locuia el. În celelalte intra doar
odată la câteva zile, ca să întoarcă ceasurile pe care nu
le mai auzea ticăind. 

Dar cât timp putea să fabrice un ceas într-o zi? Păi
chiar o zi, în niciun caz mai mult, poate mai puțin, da,
că multe dintre ceasuri erau mici, dar avea și dintre cele
mari destule. Câteva sute, de toate. În anii de când o tot
aștepta pe răposata să se întoarcă, se strânseseră mii și
mii de zile în odăile întunecate ale casei. Dar nu atât de
întunecate ca mintea lui. Grămezi de ani, socotea el, ce-
o așteptau pe soața lui să-i trăiască. Numai că ea tot
întârzia să apară. El se uita noapte de noapte prin
crăpătura din perete, dar nu se vedea venind nimeni
apărând dinspre cimitir.

Într-unul din anii trecuți, s-a nimerit un film cu
Claudia Cardinale de Ziua Recoltei. 

Cum știam toți de spărtura din zid, căci ne uitam,
când veneam să jucăm fotbal pe islaz, prin ea să vedem
ce face moșul înăuntru, unul dintre noi s-a strecurat pe
furiș în spatele cearceafului și l-a sfâșiat chiar în dreptul
ei cu briceagul. Astfel că bătrânul s-a trezit cu Claudia
Cardinale în odaie. Cu capul așezat chiar pe perna lui.
Cu toate că nu prea semăna, a fost convins c-a înviat
răposata.

Eram sigur c-o să vii, Aritino, a gângurit el vesel,
neștiind ce să facă mai întâi. S-o mângâie pe păr? Să-i
pună masa? S-o cheme lângă el sub plapumă? Sau să
dea fuga alături, într-una dintre odăile ținute sub cheie,
ca să-i aducă un braț din grămada de timp de acolo?
Sigur că asta trebuia să facă!  Altminteri, noua ei viață
se sfârșea chiar înainte de a începe. Și fără să mai stea
pe gânduri, Godinel s-a repezit dincolo de prag. Dar
unde pusese cheia? Bine că avea tesla la îndemână, pe
o policioară din săliță, așa că s-a apucat să spargă ușa.

Afară, înspre islaz, filmul curgea mai departe.
Claudia Cardinale venise îndărăt și dansa cu un
pădurar. Nu era Nicolae, pădurarul de la noi din sat.
Cum să se uite o mândrețe de femeie ca ea la un
prăpădit ca pădurarul nostru, ce mai avea și defectul de
a-i lipsi de la cot în jos mâna stângă? Nu avea cum, și
dacă se uita, să fie strânsă, așa cum o strângea celălalt
pădurar, în brațe!
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Le stătea, ce mai tura-vura, bine celor doi dansatori.
Doar că nu prea auzea muzica după care dansau. Din
cauza lui Godinel, ce izbea mai departe cu tesla în ușă,
asurzind-o până și pe nevastă-sa din cimitir. Se înțelege
că erau asurziți și cei vii, care urmăreau cu ochii cât
cepele filmul. 

Unul dintre ei era șeful de post, care a hotărât să-l
aresteze imediat pe Godinel, pe motiv că tulbură
desfășurarea Zilei Recoltei, cea mai mare  sărbătoare
nebisericească a oamenilor din sat.

Ca niciodată, Săndică Jumătate, aflat și dumnealui
de față, a dovedit un curaj de care nu-l credea nimeni în
stare, strigând peste capetele tuturor din întuneric: Eu,
unul, mă opun!

Memereaua, ce tocmai adormise cu spinarea
rezemată de unul dintre stâlpii porții de fotbal, s-a
ridicat dintr-o dată în picioare, întrebând: Iar ați început
ședința fără mine? 

Ce Claudia Cardinale? Ce Ziua Recoltei? Ce film?
S-a pornit un imens hohot de râs, care s-a dus,

direct printre crucile din cimitir, până în vale, hâțânând
pentru câteva clipe copacii tot mai desfrunziți din
pădure.

Internat, nu arestat! a ținut să adauge primarul,
liniștindu-l întrucâtva pe șeful de post.

O jumătate de ceas mai târziu, a apărut o salvare,
care l-a dus la spital pe Godinel.

Timpul, mii de zile, sute de ani, sau cât o fi fost, a
profitat de faptul că ușile casei lui rămăseseră deschise,
și și-a luat în aceeași noapte tălpășița. 

Nu s-a gândit niciunul dintre cei de pe islaz să
treacă dincolo de gard și să înhațe o grămăjoară cât de
mică pentru el.

Nici măcar Claudiei Cardinale nu i-a dat asta prin
gând, ratând în felul acesta ocazia de a rămâne măcar
pentru următoarea sută de ani la fel de frumoasă și de
tânără!

Exista un interes general, al tuturor celor ce se
înghesuiau la filmul de Ziua Recoltei, iar  acesta era
legat de faptul că filmul se dădea gratis. După aceea
existau interese mai mici,  pe sexe și categorii de vârstă.

Domnișoarele și femeile tinere erau înnebunite
după filmele de dragoste, alea cu pupături, cum le
spuneau copiii. Dacă erai foarte atent la ele, în timp ce
urmăreau filmul, băgai de seamă că de cele mai multe
ori închideau ochii când începeau să se pupe cei doi
îndrăgostiți.

S-ar fi uitat la astfel de scene ore în șir. Și fără să
deschidă ochii. Se poate crede că nu vedeau, în vremea
asta, nimic, Da de unde! Se vedeau pe ele în locul celor
pe care le strângeau Alain Delonii în brațe. De câteva

ori, unii dintre soți au deslușit chiar pe loc asta și s-au
auzit niște icnituri scurte pe terenul de fotbal, apoi niște
țipete lungi, dar nu atât de lungi pe cât ar fi fost dacă nu
se afla plutonierul Vișan prin preajmă.

Vă mănâncă pielea, a? mârâia el autoritar,
încercând să-i dibuie prin întuneric pe vinovați. Nu era
însă nimeni atât de prost încât să se dea de gol.

A fost din film, domnu șef! intervenea de alături
primarul.

Păi văd că ăia se pupă, nu se bat. A fost din film pe
dracu!

Și printre femeile mai în vârstă erau câteva care
urmăreau filmul cu ochii închiși. Dar nu în toate
cazurile datorită faptului că le lua somnul.

Babele, cele pe care le-a uitat moartea, cum le
auzeai câteodată chiar pe ele spunând, veneau doar la
filmele de război. Unele dintre ele, ca să-și caute,
printre soldații de pe ecran, bărbații ce nu se mai
întorseseră de pe front. Altele, ca să-și vadă anii
tinereții, chiar dacă ei orbecăiau printre explozii de
bombe și nori negri de pucioasă.

Câte unul făcea bășcălie pe seama dumnealor
zicând că n-au venit la film, ci doar pentru a se obișnui
cu drumul spre cimitir.

Pe ele le interesa însă numai filmul, fiind convinse
că e ceva făcut de Dumnezeu, nu de oameni, că Tatăl
Ceresc îi dă voie vieții care a fost să fie din nou, pentru
a le arăta celor tineri cum se trăia mai demult. Cândva,
peste ani, lumea din viitor o să aibă ocazia să caște
ochii, cum căscau ele acum, la lumea din prezent.
Lucrul acesta le făcea să creadă c-or să apară și
chipurile lor, tot așa, într-un film, la care, peste
cincizeci de ani sau chiar mai încolo, or să se zgâiască
alte babe, cele de atunci, provenite dintre fetele de azi,
care, ehe, n-or să rămână mereu crude ca acum, or să se
coacă și ele, apoi, da, da, să bage bine la cap, or să
înceapă să se ofilească și să le doară una, alta, dar mai
cu seamă faptul că nu mai sunt tinere, îndeosebi asta,
mai rău, mult mai rău, decât picioarele, sau cocoașa din
spate, ori încheieturile...

Bărbaților, în frunte cu Iulică Bajbă, care petrecuse
niște ani la pușcărie, le plăceau mai ales filmele cu
bătăi.

Pentru noi, copiii, toate filmele ce se dădeau de
Ziua Recoltei erau la fel. Aveam nu atât interesul să le
vedem, cât să putem juca în ele! Asta însemna să ne
strângem grămadă de o parte și de alta a ecranului și să
țâșnim din când în când în fața lui, amestecându-ne cu
cei din film. Preț de câteva clipe cei de pe islaz ne
vedeau umbrele proiectate pe cearceaf. Urma un potop
de fluierătură. Era însă prea târziu. Nu se mai putea
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face nimic. Trecuserăm, chiar dacă în mare fugă, prin
filmul care tocmai rula. Îl atinseserăm pe John Wayne
sau simțiserăm săgețile din arcul lui Winnetou vâjâind
pe deasupra noastră. 

Cei mai îndrăzneți se lăsau împunși de țâțele Sofiei
Loren. Unii, cum erau Ionel Lică sau Nicu Țugurin, ar
fi pus mâna. Dar știau că frige.  Nuiaua ce-i aștepta
când se întorceau acasă. Căci mamele puteau să uite
orice, nu însă și rușinea ce-o aveau de îndurat într-o
astfel de situație!

Fetele erau mai curajoase decât băieții. Când se
umplea ecranul de ochii lui Giuliano Gema țâșneau, ca
apucate de streche, din primele rânduri și se bălăceau
pentru câteva clipe în ochii lui. Le-ar fi plăcut să
rămână toată viața leoarcă de ochii acestuia. Sau ochii
lui Florin Piersic. Dar se zvântau înainte să se termine
filmul. Și plecau spre casă triste.

Eu plecam de la Ziua Recoltei râzând. Îndeosebi
atunci când filmul era cu Stan și Bran sau Fernandel.
Filmele cu ei continuau și după aceea. Mai bine zis, noi
continuam să jucăm în ele zile în șir. Abia așteptam să
rămân dimineața singur acasă, ca să mă strâmb în fel și
chip în fața oglinzii. Ziceam că mă iau la întrecere cu
marii actori de comedie, crezând că-i pot face, cu
aceeași ușurință ca ei, pe spectatorii din viitor să râdă.
Adică ce, putea să apară bunica în filmele ce urmau să
fie văzute atunci, și eu nu?!

De vreo două ori, filmul dat de Ziua Recoltei s-a
terminat prost. Din cauză c-a rămas neterminat. Și-a
rămas așa, o dată, pentru că n-a fost nea Dicu suficient
de atent, și s-a rupt o rotiță înăuntrul aparatului de
proiecție. N-a fost chip s-o lipească la loc. Era un film
cu răpirea unui copil. Tocmai când părinții, ce erau
foarte bogați, se pregăteau să plătească o căruță de bani
pentru răscumpărare, a intervenit poliția și i-a oprit. Dar
i-a oprit taman în momentul în care s-a oprit și aparatul
de proiecție. N-ar fi fost până la urmă nimic, dacă nu s-
ar fi întâmplat ca tot atunci unul dintre cei zece copii ai
lui Mitilă țiganul să se apropie pe furiș de copilul din
film, încercând să desfacă sfoara cu care era legat. Se
gândise bine mititelul, și toată lumea era de partea lui,
încurajându-l: Bravo, Siminică! Hai că poți! Dar
repede, până nu bagă de seamă bandiții!

Siminică putea, într-adevăr. Deși mic de ani, făcuse
isprăvi mari prin sat, desfăcând uși bine zăvorâte! Ce
era pentru el un căpețel de sfoară? Numai că... s-a rupt
filmul. Nici asta n-ar fi fost cine știe ce, dacă, odată cu
copilul de pe ecran, n-ar fi dispărut și copilul de țigan.
Îl văzuse toată lumea în dreptul cearceafului, pentru ca,
o clipă mai târziu, să nu-l mai zărească nimeni pe
nicăieri. Nici după cearceaf. Nici în grădina lui

Godinel. Nici pe islaz. Nici printre oamenii de pe islaz.
L-au căutat până dimineața, peste tot, însă nu i-au dat
de urmă.

A rămas la ăia din film, domnu’ șef! a încercat
Mitilă să-l convingă pe Vișan.

Cum nu-l găseau pe niciunde, unde în altă parte
putea să fie?

Însă filmul respectiv plecase din sat. Veniseră cei de
la județ și-l luaseră, ducându-l prin alte sate.

Șeful de post suna zilnic să întrebe în care dintre ele
a ajuns. După care suna acolo și întreba de Siminică.

Nici pomeneală să fie în film, cum crezuseră. Sau
poate că era, dar puseseră bandiții mâna pe el, și-l
țineau în vreo casă părăsită, ascuns.

Se pregăteau să sune după recompensă. Unde, însă?
Că Mitilă nu avea telefon.

Numai să nu-mi ceară la fel ca celuilalt, zicea el.
Bani, n-am de unde. Dar le dau căruța. Asta e tot ce am,
domnu’ șef.

Mai bine faci un alt copil în loc și rămâi cu căruța!
îi răspundea, distrându-se pe seama lui, Vișan.

Fac și doi! Dar numai să-l văd înapoi pe Siminică!
L-au găsit după o săptămână. I-a găsit el, mai precis.

Se strecurase prin crăpătura din zid înăuntrul casei lui
Godinel. Nici măcar nu i-a păsat de grămezile de timp
întâlnite în odăi. La vârsta lui nu știa ce e ăla timp, spre
deosebire de vișinata peste care a dat în odaia de la
drum. Părea să fie obișnuit cu gustul. Așa că nu i-a
trebuit mult să golească damigeana, care nu era plină
oricum, să mai fi avut un litru sau doi pe fund. A dibuit,
în aceeași odaie, și un șir de covrigi, având cu ce să-și
potolească foamea. Când n-a mai rămas nimic în
damigeană și-a terminat de ronțăit toți covrigii,
Siminică a pornit frumușel către casă, salvând astfel
căruța pe care tatăl său era gata s-o plătească pentru el
ca recompensă.

I-a tras, de drag, o chelfăneală zdravănă, așa cum
avea să-i tragă și șeful de post lui, de drag c-a închis
dosarul.

A doua oară, care a fost înaintea celeilalte, adică
prima,  filmul s-a oprit din cauza neatenției șefului de
post, care s-a luat cu halbele de bere, uitând de Iulică
Bajbă, ce se luase, cu aceleași halbe, mai demult, cam
de când bătuse clopotul bisericii din deal de prânz. 

Lui Iulică îi plăcea mai mult viața din viață decât
viața din filme. Nici n-ar fi băgat de seamă că s-a
întunecat afară și-a început filmul, dacă n-ar fi auzit o
liniște mare lăsându-se peste islaz și-un nechezat de cal
despicând liniștea aceasta, iar în urma nechezatului
venind un glas de om ce le cerea tuturor să asculte ce le
spune el, fiindcă altfel...
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Altfel, ce? s-a trezit Iulică întrebând.
Haiducul Șapte Cai, pentru că al lui era glasul cu

pricina, s-a ridicat, fiind călare pe cal, din șa,
răspunzându-i de față cu toată lumea: Altfel o să vă ia
mama dracului!

Băăăă! a privit Iulică revoltat peste capetele celor
din jur, voi chiar n-auziți ce zice ăsta? Ce stați așa ca
momâile?

Și cu toate că se simțea îngreunat de la câtă bere
dăduse pe gâtlej, a țâșnit brusc spre locul în care se
vedea Șapte Cai stând în picioare pe cal, și-a izbit cu
pumnul în cearceaf.

Florin Piersic, pe care abia atunci l-a recunoscut,
nici măcar nu s-a sinchisit.

Care va să zică tu erai! a bolborosit vesel Iulică și,
înainte să ridice iarăși pumnul, a simțit dintr-odată
nevoia să țină un mic discurs, nu atât pentru călărețul
chipeș de pe ecran, cât pentru cei aflați pe jos, unii chiar
trântiți în iarbă, în fața calului acestuia.

Tu să le... aia pe toate, nu? Lasă că-ți arăt eu, acum,
oricât de Florin Piersic oi fi tu!

Și-a trimis un pumn năprasnic în falca lui Șapte Cai.
Doar că n-a avut el de suferit, ci pânza ce ținea loc de
ecran, care s-a sfâșiat de sus până jos.

Pleacă, domne, de acolo!, au început să strige
spectatoarele, ele, îndeosebi, lasă-ne să vedem filmul! 

Bărbații s-au dezmeticit un pic mai târziu. Poate
pentru că nu erau încă lămuriți cum avea să acționeze
Vișan. Când au văzut că acesta moțăia pe scaun, au
prins, pesemne de rușinea nevestelor, curaj, începând să
arunce spre Bajbă, nu cu vorbe colțuroase, cum era de
așteptat, ci cu ce se găsea pe tarabele din jur. Mai cu
seamă cu roșii, fiindcă ele erau cel mai ușor de azvârlit.
N-au lipsit însă nici gogoșarii, castraveții și cartofii.
Stan Budin, care era cel mai vânjos dintre toți, a
încercat să trimită chiar un pepene spre scăfârlia lui
Iulică, însă nu l-a nimerit.

Se înțelege că Șapte Cai și ceata lui de haiduci și-au
luat numaidecât tălpășița. Tot așa și nea Dicu, care se
temea ca nu cumva unii dintre spectatori să schimbe din
greșeală direcția și să arunce spre el, făcându-i praf
aparatul. Ceea ce era foarte posibil, având în vedere
faptul că se trecuse, după terminarea mormanelor cu
legume de pe tarabe, la aruncarea cu știuleți de porumb
și cu dovleci. Să fi știut ce urmează să se întâmple, caii
haiducilor lui Șapte Cai și-ar fi lăsat stăpânii să plece pe
jos, ei rămânând mai departe acolo.

Dar nu de cai le păsa fetelor și femeilor tinere ce
veniseră să vadă filmul, ci de Florin Piersic, care
dispăruse. Nu apucase niciuna dintre ele să-l atingă,
pentru că le-o luase neisprăvitul de Iulică Bajbă înainte,

repezindu-se la el, ca atunci când era zidar în București
și-l omorâse dintr-o  lovitură de pumn pe unul într-o
încăierare, petrecându-și apoi toți anii tinereții în
pușcărie. Dacă era s-o pățească și Florin Piersic la fel?
Bine c-o șterse din fața zurbagiului la timp.

Trebuia să fie, erau de părere câteva, pe undeva prin
apropiere. Nu avusese când să părăsească satul. Poate
că-l luase chiar una dintre ele acasă, până-i trecea lui
Iulică damblaua, care-i trecuse  oricum. Marioara Borș,
care plecase ultima de pe islaz, tot sperând c-o să se reia
filmul, îl văzuse zăcând într-un lac de sânge, ce era de
fapt zeamă de pepeni și de roșii, în spatele scenei, lângă
gardul curții lui Godinel. 

Însă Florin Piersic nu cunoștea amănuntul acesta, și se
ascundea pe undeva. În casa sau chiar în patul uneia
dintre femeile nemăritate. Erau și printre cele măritate
vreo câteva ce l-ar fi poftit nu doar în noaptea aceea, ci
pentru tot restul zilelor la ele. Dar se temeau, nu toate, ce-
i drept, că n-or să obțină nicicum încuviințarea bărbaților!

Ar fi bun la casa omului, ziceau despre Șapte Cai,
până și alea bătrâne. Și nu se gândeau la lemnele ce
trebuiau sparte pentru iarnă. Și nici la reparatul
cotețului în care dormea porcul de Crăciun. Ci la alte
treburi pe care nu le puteau face singure.

Lenuța Răsuceanu umbla turbată prin sat după
Piersic. Mai exact, după cea care-l înhățase. Care dintre
cele patru putea fi? Căci atâtea erau de toate alea foarte
pricepute: patru, iar dintre acestea, cea mai pricepută era
Romița, care stătea dincolo de cimitir, aproape de gârlă.

Era musai să meargă până acolo, ca să vadă cu ochii
ei dacă se simte vreo mișcare în bătătura nerușinatei.
Adevărul e că Lenuța simțea că înnebunește dacă nu-l
convinge pe Florin Piersic să se oprească și la ea. Nu-i
plăcea să treacă în toiul nopții pe lângă cimitir, dar pe
acolo mergea drumul. Prin altă parte, nu avea cum să
ajungă la Romița. Și-a luat inima în dinți, și-a început să
coboare spre gârlă. Se vedeau crucile pe mâna dreaptă.
Totul era să nu se vadă și vreun strigoi, cum se văzuse
cu ani în urmă, la primul film dat de Ziua Recoltei pe
islaz. Ea, ce era doar o fetișcană pe atunci, zărise
arătarea printre primii și-o rupsese, fără să mai stea pe
gânduri, la fugă. Poate că acum... Ia stai... Măiculiță, am
sfeclit-o, uite-l din nou! s-a pomenit Lenuța îngăimând.
Dar n-a mai apucat să fugă, recunoscându-l în clipele
următoare pe Iulică Bajbă, care venea din vale cântând.
Venea mai mut glasul lui, fiindcă el  nimerea mai des
șanțul, decât drumul. N-a lipsit mult ca Lenuța să se
repeadă să-l pupe. De bucurie că, deși mort de beat, era
un om viu, nu un strigoi!

Casa Romiței o aștepta cufundată în întuneric. A stat
mai bine de jumătate de ceas cu urechea lipită de gard,
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dar n-a auzit nimic. Poate că nu strica s-o cheme afară
pe Romița. Ceea ce a și făcut, bătând de câteva ori cu
pumnul în poartă.

Sunt eu, Lenuța! a  spus, când a auzit-o pe cealaltă
întrebând din prag cine este.

Și ce treabă ai tu la ora asta cu mine?
Nu cu tine am.
Dar cu cine?
Cu dumnealui!
Care dumnealui?
Dumnealui Florin Piersic. Mă gândeam că trebuie

să fie la tine.
Te gândeai greșit. Nu e.
Era bine să fi fost. Acu, dacă zici că nu e, noapte

bună!
Ia stai, a devenit Romița dintr-o dată curioasă. Și

dacă era, ce se întâmpla?
Ti-aș fi cerut să-l lași să iasă nițel până la poartă.
Ca să ce?
Ca să-l rog să mă strângă măcar o dată în brațe!
Aoleu!
Decât să te aolești, zi mai bine dacă îl lăsai!
Cum să nu! Dar de mai multe ori, nu o dată. Și nu

în brațe, ci de gât. Cam așa ai merita tu să fii strânsă.
Noapte bună, paceauro! Du-te și caută-l în altă parte!

L-a căutat pe Florin Piersic, până înspre revărsatul
zorilor, la Dița și Agurida, dar nu se afla la niciuna
dintre ele.

Mai rămăsese, dintre cele patru, Florentina,
diriginta oficiului poștal din comună, care fusese și ea
la filmul de pe islaz. Mai mult ca sigur, își petrecuse
noaptea la ea Florin Piersic. Dintre toți bărbații de vază
ce se iviseră în sat în ultimii ani, nu-l ratase pe niciunul.
Fostul șef de post, Slobozeanu, era un exemplu. Iar
altul, profesorul de franceză, Tomiță Alboiu.

Șapte Cai îi depășea, și când nu era sus pe cal, cu un
cap pe amândoi.

Florentina era topită după vlăjgani. Dacă se mai
nimerea să fie și arătoși, cum era cazul lui Florin
Piersic, era în stare să facă moarte de om ca să-i aducă
în patul ei.

Aici, e! s-a bucurat Lenuța, întristându-se în același
timp, când a observat lumină la geamul camerei în care
dormea Florentina. A aruncat c-o pietricică în geam,
apoi cu încă una, până când a zărit-o pe diriginta poștei
scoțând capul pe fereastră și întrebând: Cine ești și ce
dorești?

Sunt Lenuța Răsuceanu și doresc să mi-l dai și mie
cu împrumut. Numai o jumătate de ceas, atât.

Nu înțeleg despre cine vorbești!
Lasă că înțelegi, că ești fată cu carte, nu o proastă ca

mine.
Tot nu pricep!
Ziceam de el.
Care el, toanto?
Șapte Cai. Florin Piersic, adică. Sau vrei să spui că

nu l-ai luat, când s-a întrerupt filmul, la tine?
Florentina, ce era, într-adevăr, fată cu carte, abia a

putut să-și stăpânească râsul. 
Chiar că ești proastă, Lenuțo! Proastă ca noaptea!

Și-a închis cu zgomot fereastra, în vreme ce afară se
făcea lumină, iar în capul Lenuței tot mai întuneric, fapt
care a convins-o c-ar fi timpul să meargă să se culce. I-
au dat o mână de ajutor și cocoșii, ce-i strigau de
pretutindeni c-o să răsară soarele curând.

Peste ani i-am povestit unui prieten de la oraș
despre toate acestea. Zicea c-ar vrea să vadă cu ochii lui
dacă e adevărat ce i-am spus. 

Ce? l-am întrebat. Roșiile și strugurii de pe tarabe?
Oamenii ce se strâng seara pe trenul de fotbal să vadă
filmul? Faptul că nea Dicu e tractorist? Încă mai era.
Vișan se mutase într-o altă comună. Săndică Jumătate
se mutase în cimitirul din vale. Diriginta poștei plecase
la oraș. Lenuța Răsuceanu îmbătrânise. Agurida se
copsese la minte, măritându-se. Dița rămăsese la fel.
Iulică se lăsase de băutură. Casa lui Godinel, încă
stătea, spre uimirea tuturor, în picioare.

Totul! mi-a răspuns prietenul.
Și l-am luat cu mine în sat, de Ziua Recoltei.
Era, în ciuda toamnei târzii, o zi mai călduroasă

decât s-ar fi cuvenit.
Seara ne-am așezat cât mai în față ca să putem

vedea nu atât filmul, cât pe cei ce se înghesuiau să joace
în el. Se păstrase, mai cu seamă, în rândul copiilor,
acest obicei venit dinaintea copilăriei mele.

Aproape că mi-a venit să sar în sus de drag când nea
Dicu a încurcat rolele. Nu i se mai întâmplase niciodată
de Ziua Recoltei. Dar nu s-a supărat nimeni. Era un film
rusesc în care ningea aproape tot timpul. Când ne-am
ridicat să pornim spre casă, se auzeau greierii cântând
în curtea școlii. Puteai să juri că e o noapte de iulie sau
de august.

Hai să-ți arăt crăpătura din zidul casei lui Godinel,
i-am spus prietenului meu, înainte de a părăsi islazul.
Dar n-am apucat să ne apropiem de casă, pentru că din
spatele cearceafului pe care rulase filmul au zburat
câțiva bulgări de zăpadă spre noi. Era un copil, care a
fugit râzând. Nici vorbă să ningă pe undeva. Părea să
fie vară. Greierii cântau mai departe.

Eu mă scuturam de zăpadă. Și parcă îmi venea să
plâng. Prietenul meu se uita mirat în jur, neștiind ce să
creadă.
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Bărbatul intră în oraș pe la orele prânzului.
Periferia îi era familiară. Era convins că mai trecuse
cândva pe aici. Primele repere: câteva containere cu
gunoaie neridicate, de când?... Asaltate de câini
maidanezi și pisici. O mulțime. Cei de la salubritate
nu mai trecuseră pe-aici, temându-se, cu siguranță,
de agresiunea maidanezilor care-și revendicau
dreptul de proprietate asupra gunoaielor. Singurii
acceptați – locatarii locuințelor insalubre,
precupeții, băieții de la măcelăria din apropiere.
Socializau fiindcă trebuiau să coabiteze în mod
pașnic și eficient: pisicile terorizau șoarecii și
șobolanii, câinii deveneau agresivi noaptea, când
hărțuiau zgomotos pe ipoteticii găinari, vagabonzii
fără căpătâi și prezumtivii spărgători de mașini.

Bărbatul nu stărui să rămână aici. Sărăcia îl
inhiba. Prea mult trăise aproape de cei mărunți și
mizerabili; în lumea din care venea și în care se
refugiase cu mulți ani în urmă, în speranța unei
ipotetice împliniri,

Era ornitolog. Mersese atât de departe cu
pasiunea pentru știința lui încât îi depășise reperele.
Dintr-un om de știință specializat în studiul
păsărilor, ajunsese un pasionat al mitologiei
acestora; un mit inedit: migrația păsărilor
călătoare... Migrarea – fenomen natural – nu-l
interesa. Intuiția poetului Saint-John Perse: Păsările
păstrează printre noi ceva din cântul Genezei, îl
fascinase. Geneza – naștere; o naștere pe care nu tu
ai hotărât-o. Speculând, gândise la re-naștere... Într-
un spațiu în care să se simtă eliberat de leăturile
care-l țintuiseră într-o lume pe care o renegase și în
care, iată, se întorsese acum...

Câteva străzi, prost asfaltate, duceau către ținte
de care nu-și mai amintea: Centrul metropolitan,
Vatra Veche, Palatul rezidențial... Ce să aleagă?...
Orașul nu părea o metropolă și nici nu era.
Palatul?... Înainte de a traversa oceanul, începuse
construcția lui. Nu era însă prea sigur că nu se

înșela... Vatra Veche... Probabil, ce mai rămăsese
neatins de timp și istorie în mulții ani de când el,
înlăturat de la conducerea Institutului Național de
Ornitologie, ajunsese un simplu slujbaș la muzeul
cu același profil... Ce să cerceteze într-un muzeu?...
Tradiția ezoterică stabilise un întreg arsenal de
corespondențe între păsări, culori și pulsiunile
psihice. Nu-l impresionase simbolistica ingenioasă a
lui Valentin F. Basile a cărui operă, Les douze clefs
de la philosophie, fusese una dintre pasiunile sale în
studenție. Cele patru culori principale erau
reprezentate de corb, pasăre neagră, simbol al
inteligenței; verdele și albastrul penajului păunului
dezvoltau conotații erotice; lebăda – libidoul, dar și
spiritul, prin logos; fenixul roșu sugerase
francezului sublinitatea divină și nemurirea...

Profitând de o șansă ivită pe neașteptate,
„zburase” peste ocean. Toronto... O familie
strămutată aici din Bucureștil-a găzduit câteva zile.
Nesperat de repede a primit locuință și o importantă
sumă de bani, obținută, prin donații, de la românii
din oraș. 

„Ce vrei, totuși, să faci? trebuie să trăiești pe
picioarele tale”, l-a avertizat preotul Neculai Zamfir,
cel care organizase colecta de bani.

„Sunt ornitolog, i-a mărturisit. Mă interesează
mult păsările călătoare. Eu însumi mă consider o
astfel de pasăre”, a glumit.

Preotul l-a privit mai întâi cu oarecare
suspiciune. Înțelegând gluma, l-a prevenit:

„Aici, clima e mult mai rece ca acasă. Mă tem
că păsările călătoare n-o prea agreează...”.

Iluzia păsărilor călătoare i s-a transmis și lui. A
rămas însă numai iluzie. La Centrul de Onitologie
din oraș, i s-a oferit numai o slujbă de paznic de
noapte. Nu cunoștea suficient de bine limba și nu-și
putea demonstra convingător aptitudinile de
cercetător într-un domeniu în care fiecare dintre noii
săi colegi se considera un expert. Aproape un an de
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zile s-a complăcut în slujba asta mizeră. Trebuia să
supraviețuiască într-un fel, dar relațiile preotului
român nu l-au putut ajuta mai mult. A înțeles, în cele
din urmă, că i se interzisese să slujească știința pe
care o iubea și căreia dorea să-i rămână devotat și în
țara străină. Nu intenționat, numai ignorându-i-se
visul, involuntar...

„Dorurile noastre sunt călcate în picioare și
făcute inutile”, i-a explicat cineva din comunitatea
românească din oraș.

Aflase astfel că fiecare venise aici cu alte
dorințe, neîmplinite însă.

„Ca și tine, ne-am crezut și noi păsări călătoare
și ne-am imaginat că aici ne vom putea clădi un cuib
mai cald. Iluzii, dragul meu, numai iluzii, atât. Și,
dacă ne gândim bine, cuibul care ți-este hărăzit tot
acasă se află...”

Nu l-a luat în serios. Păsările călătoare își
îndreaptă zborul spre alte zări din instinct,
nicidecum din rațiune. Ubi bene, ibi patria! s-a
consolat cu speranța împlinirii noii sale provocări...

În anii care au urmat, a făcut de toate: lucrător la
sere, conducător auto la depozit de jucării pentru
copii, ospătar la un restaurant românesc, îngrijitor la
spațiile verzi și din nou paznic la Centrul de
Ornitologie; apoi, șomer... În felul acesta, și-a
petrecut cei aproape zece ani. Familie nu avea, din
țară nu primea vești, comunitatea românească din
Toronto nu-l mai agrea; sau senzația era asta – de
intrus. A început să-i urască pe cei care-l ajutaseră la
început. Motive nu avea, dar nici nu le căuta. Îi ura
pur și simplu fiindcă nu-i putea disprețui. În țara
străină, se aranjaseră mai bine decât el, reușiseră să-
și facă un rost. El – pasăre călătoare căreia i se
refuza stabilitatea la care visase. Se simțea idiot: nu
poți fi călător și sedentar în același timp. Pentru el,
gândul acesta deveni curând o permanentă sursă de
suferință...

Când primăvara reveni, după o iarnă lungă și
aspră, avu o revelație: undeva, dintr-o altă parte a
lumii, se întorceau acasă păsările călătoare. Răsfoi
febril puținele cărți de ornitologie care-i mai
rămăseseră, încercând să-și explice cauza reală a
acestei migrații și reveniri ciclice. Ca și în trecutul
bucureștean, nu află un răspuns convingător. Știința
și mitul nu asociau în mintea lui nimic credibil; nici
măcar iluzia unui adevăr ipotetic. O a doua
revelație: lumea de aici nu-i va oferi niciodată prea

mult. Chiar și supraviețuirea devenise în mintea lui
numai o șansă ipotetică. Deschise cartea lui
Nietzsche și citi: Îți mai aduci aminte, Zarathustra?
Erai în mijlocul pădurii și-o pasăre țipa deasupra
ta, iar tustăteai nehotărât și beștiind ce drum s-
apuci și un cadavru zăcea alături de tine... Hotărî să
se întoarcă...

Decise să se îndrepte spre Vama Veche. La
început, șovăi. Cum vor reacționa vechii lui prieteni
– câți vor mai fi rămas –, și oamenii de la Institut,
când le va spune cine este El ?... Cei mai mulți nu l-
au cunoascut, generația tânără, dar, cu siguranță, au
mai rămas și dintre aceia care, la solicitarea
directorului general de atunci, acceptaseră în
unanimitate excluderea lui. Îi ignorase, astăzi îi
iertase, dar nu uitase, chiar dorea să se revadă cu
unii dintre ei. Să se spovedească, ce a realizat în țara
de peste Ocean, de ce s-a întors...

Pășind pe strada prăfuită, aproape bucurându-se
recunoscând asfaltul spart, iarba crescută pe
carosabilul numai gropi, gunoaiele smulse de vânt
din containerele improvizate, îngrămădite pe lângă
garduri, încercă un sentiment de noastalgie pentru
ceea ce fusese tinerețea lui, în urmă cu mulți ani. Era
Vatra Veche, așa cum o cunoscuse, o iubise, dar și o
părăsise, îndemnate de speranțe la care, astăzi,
gândea cu ironie, cu scârbă: Prea multă vreme am
trăit sălbatic printre străini sălbatici, ca să nu plâng
când mă întorc ! reproduse cuvintele lui Zarathustra,
fixate în memoria lui. Clătină din cap, gânditor. Se
întorsese în căminul său, Cu adevăruri reținute și
încărcat de spranțele mărunte ale milei își petrecus
ultimii ani printre străini. Într-una din după-
amiezele ploioase și reci ale metropolei de la celălalt
capăt al lumii, parcurgând știrile din ziarul local,
dăsuse peste câteva notații despre țara natală:
politicienii dâmbovițeni își clamau dreptul de
recunoaștere publică, acela de a fi deținut adevărul
absolut, soluțiile absolute, punându-se reciproc în
inferioritate unii pe alții. Nu înțelesese mare lucru.
Se străduise s-o facă. Îl scosese din impas
Zarathustra: „Ești ornitolog... Te preocupă albatroșii
rătăcitori, condorii, avatarii soarelui în Cordiliera
Anzilor, înaripata pasăre Rokh, pasărea celor O mie
și una de nopți, inexistente în ținutul mioritic de
unde vi, în schimb de gălăgioasele galinacee ai uitat.
Acolo, toți cotcodăcesc; există însă măcar unul care
să stea în cuib și să clocească?...”
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Își mărturisi că, înstrăinat de-atâta vreme, nu-și
putea răspunde...

Cercetă strada cu amănunțime. Vechea casă în
care se născuse nu mai exista. De altfel, nu i-ar fi
fost de niciun ajutor, o vânduse înainte de a emigra.
Recunoscu locul după ce mai rămăsese din grădina
de altădată, câțiva salcâmi sălbatici, înrădăcinați pe
coasta prăbușită a unui vad de apă uscat. Își aminti:
cu sini de temut și flori de culoarea laptelui și a
sângelui. Nu îngăduiau cuibărirea niciunei păsări
între ramurile lui. Iar el adora păsările...

Rătăci ore în șir prin cartierul sărac în care
copilărise, bucurându-se de prezența porumbeilor,
vrăbiilor, când și când a unui cuc singuratic. Le
datora pasiunea lui pentru ornitologie. Când
familiarele zburătoare nu-i mai stârniseră
curiozitatea, fusese ispitit de păsările călătoare. De
ce migrau?... Explicația clasică fusese ignorată.
Inventase propriile argumente, ceva între realitate și
mit – fără cap și fără coadă, i se replicase. 

„Într-o altă existență, probabil eu însumi am fost
o pasăre călătoare”, obișnuia să spună.

Fusese luat în râs. Plecarea de la Institut și,
imediat, de la Muzeul de Ornitologie, s-a dovedit
soluția potrivită. Un an după aceea, devenise,
metaforic, el însuși pasăre călătoare. Vânduse tot și
călătorise spre orizonturi promițătoare...

Se simțea copleșit de o senzație de neliniște și
nostalgie. Dar, la apropiera apusului, agitația îl
cuprinse, iexplicabil. Plăti la un hotel cazarea pentru
o singură noapte și reveni în stradă. Cumpără câteva
mere de la o tarabă cu fructe:

„Aceste delicioase ftucte mi-au lipsit aproape
zece ani, se mărturisi tarabagiului. Merele de-
acasă... De unde le procurați?... Probabil, din Ilfov...
Sau din Argeș?... Poate din Dobrogea... Le-am dus
dorul... Acolo, de unde vin, fructele arătau bine, dar
le lipsea dulceața și aroma celor ale noastre... Eh,
merele de-acasă!...”.

Omul îl privește confuz. Nu e preocupat de unde
vine bărbatul care i se spovedise fără un motiv
oarecare.

„Nu sunt mere de la noi, spune sec. Vin din
Polonia... Astea... La sfârșitul săptămânii, vindem
fructe din Grecia... Și pepeni, dacă vă interesează...
La turci, s-au copt mai devreme...”.

Bărbatul reflectează. E primăvară, cum să te
gândești la pepeni românești acum!/// Nu spune

nimic, plătește și pleacă...
Ocolește părculețul de care, astăzi, nu-și mai

aduce aminte să fi existat înainte de plecarea lui în
lumea despre care își făcuse atâtea iluzii. Trăise
sentimentul ciudat că Vatra Veche rămăsese
neschimbată și totuși nimic familiar nu-i alimenta
astăzi așteptările. Fără să fie aglomerate, străduțele
din cartier erau animate de o mulțime pestriță, tineri
și vârstnici și, alături, căței de rasă plimbați în lesă
și maidanezi speriați, care păreau că cerșesc
prietenia micuțelor patrupede mai norocoase... Se
simțea singur, dezorientat. Un cerșetor fără o mână
îi ceru un leu să-și cumpere pâine. Îi oferi un măr și
se îndepărtă...

La marginea cartierului, bărbatul pătrunse într-
un mic platou înconjurat de arbori. Evident, nu-l
recunoscu. Probabil, cândva fusese un pic parc sau
grădina unui bucureștean care, ca și el, se
înstrăinase. O băncuță din lemn scorojit îi oferi
prilejul să se așeze și să-și mai tragă sufletul. După
asta, are să se întoarcă la hotel pentru o noapte albă,
în care va medita ce avea să facă în zilele următoare.

Pe spate, sprijinit de speteaza băncuței, bărbaul
se lăsă în voia gândurilor. Nu înțelege de ce s-a
întors, din moment ce aici nu-l mai așteaptă nimeni.
Dintr-un reflex specific păsărilor călătoare, de
revenire la obârșie, își oferă o explicație. În mod
vag, se așteptase să regăsească ceva din ce lăsase în
urmă, fără să conștientizeze precis ce anume.
Familie nu avea, pe foștii colegi și puținii prieteni îi
uitase. Începând de a doua zi, va căuta în loc de
muncă și va închiria o garsonieră, răsfoind mica
publicitate a uni ziar local. Important era că ajunsese
acasă. Nu-i lipseau speranțele...

Fu trezit din reverie de strigăt de pasăre. Ridică
privirile. Două berze se agitau în jurul unui stâlp din
beton, aflat în marginea lizierei. Întoarcerea
berzelor, tresări. Sosise, cu adevărat, primăvara. Dar
de ce se agită păsările?... Într-un târziu găsi
răspunsul potrivit: întoarse de pe melaeaguri străine,
după o lungă călătorie, păsările își căutau vechiul
cuib. Aflaseră numai o mână de vreascuri, ce
supraviețuiseră iernii precedente, dar inutile...
Trupul bărbatului fu străbătut de fiori. Bietele păsări
călătoare!... Instinctul le condusese aici… Pe bărbat
– iluziile. Dacă vor mai putea, o vor lua de la
capăt… Și el și păsările…
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„Cum erau cei ce au îmblânzit întunericul/
viziunile cui au avut?”

Între optzeciştii întârziaţi la apelul de izbândă al
unei mişcări literare încă active, se află sibianul
George V. Precup, format în atmosfera post-cerchistă
şi mopete-istă, dacă e să amintim ecoul lăsat de eroul
liric, vorbitor cu umbrele, al lui Mircea Ivănescu, timp
de trei decenii stabilit în bătrânul Hermannstadt.
Poezia cu un timbru special a lui Precup, lasă impresia
că descifrează, că dezleagă semne ciudate din vechime
sau venite de nicăieri. Scrie inscripţional şi vestigios,
cu exces de majuscule, apostrof şi sufixe arhaice, în
parfum interbelic, asemenea lui Mihai Ursachi, şi el
reticent cu mai noua ortografie. Zice undeva, de pildă,
că a primit o telegramă pe o piatră căzută din cer, cu
greu desluşită, motiv să-şi descrie astfel existenţa:
„Am 60 de ani, trăind în regatul lemnului copt, cum
îmi place să zic, într-o cabană din marginea unei păduri
ce se lasă greu cucerită... Am două averi. Fata care este
departe şi biblioteca. Am citit’o de nenumărate ori,
până când mi s’a întipărit şi’n piele. Apoi, ca într’un
ritual, am pus telegrama în ea. Culmea e că nu mai ştiu
în ce carte. Fiicei mele nu îi pot dezvălui conţinutul
telegramei care poate schimba lumea...”. În altă parte
se închipuie scrib anonim „pe vremea culegătorilor de
pietre”, ducând cu el „o hartă a cerului găsită într’o
scorbură” şi ascultând de îndemnul iniţiaţilor
medievali: „La Egipt mergem, Dacia noastră’i
Egiptul”. Nu s-a vrut dependent de vreo grupare sau
promoţie poetică, ci şi-a văzut de propriul drum,
răzleţit de maniera în vigoare. 

Născut la 22 sept. 1954, la Borsec, judeţul
Harghita, este licenţiat şi absolvent de master în
Istorie-antropologie al Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu. Debutează în „Luceafărul”, în 1978, iar în
volum la 38 de ani, cu Emiratele visului (Euphorion,
Sibiu, 1992), o carte de reverii întoarse spre demult, în
văluri antice, în afara istoriei, cu prezentarea lui
Mircea Ivănescu. Acesta observă o artă a nuanţelor la

George V. Precup, „pe care le capătă, odată cu
trecerea timpului, maturizările imperceptibile
ale tinereţii spre cealaltă fază a vieţii – care
poate fi moartea. Amânarea debutului l-a
avantajat pe poet, învăţându-l o asemenea ştiinţă
(deloc veselă) a trăirii poeziei.” Într-adevăr, în
plină perioadă frământată, plină de tulburări şi
agitaţii de stradă, după revoluţie, aflăm aici
apelul la ieşirea din timp, refuzul de a reţine pe
retina memoriei situări sociale anoste,
inexpresive; poezia s-a săturat de cotidian, vrea
altceva – să se trăiască pe sine, să se redescopere
prin visare. Influenţa difuză a unor poeme de
Ezra Pound, marele reper al modernismului, tot
dinspre Mircea Ivănescu provine, asimilat ca o
altfel de modalitate expresivă: „De vremuie
timpul prin mine/ ca printr’o poartă deschisă,//
de’ades mă trezesc şi mă speriu/ de veşnicul
cariu al nopţii// şi strig:/ Doamne, cui o să-i fiu/
oglindă pe ochiul pustiu...” (Prolog). Pentru condiţia
eternei reîntoarceri la cele „vechi” e nevoie de
recuperarea „ochiului de zeu” din adâncuri, să poţi
privi cu el ca la început de lume: „Cum a ieşit din
pământ/ acel fior// din fior/ acel abur de iarbă.// Cum
au ieşit din umbrele noastre/ cu luna/ şi norii!” (Mică
legendă). Poetul copleşeşte versul cu mari zădărnicii
ale rostirii, revărsate în metaforă: „un popor de nisip
cuvintele noastre”, „în pustiul meu cresc umbre”,
„drum de pustnic”, „ochiul în zbor subteran”, „liniştea
cât o mare lunară”, „ochii cuvintelor începând
înserarea”, „cuvântul rămas fără ochi/ plutind
însingurat”, „iluminându’vă/ cu o piele de-mprumut a
zeilor”, „o, fiară de gând, ce-ngădui privirii iertarea”
etc. În ton textualist, e ceartă veşnică între privire şi
cuvânt, între viziune şi rostire: „Geană de înger în gura
poemului/ uitat de Dumnezeu// ce’l/ cutreieră/ fără
cuvinte!” (Poetul). 

Oracularul nu e singura voce a volumului. Mai este
una care glorifică spectacolul nostalgiei cosmopolite,
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cu aerul de burg ieşit din barbarie, în care evurile şi
epocile îşi amestecă frânturi de blazoane şi sedimente
uitate: „Vindem vechi policandre chiar regele nostru/
spânzuraţi din alţi ani/ profeţi mincinoşi, dureri şi
ceaţă’n priviri// oglinzile acoperite unica fată frumoasă
plângea,/ cine să mai cunoască ochiul de cer// plini de
corăbii ţipete de soldaţi, eram/ plini de diavol mamele
nu ne năşteau,// absurd predica între butoaie bătrânul/
timp mare de’ntuneric devenind.// Cercul copiilor se
lovea de margine/ ca mâine’o să ningă n’a rămas decât
foamea// luptam cu noi mai puternici fiind ca semnele/
din miazăzi/ cine câştigă pierde rolul jucat iarăşi/ rănile
la vedere ologii schimbându-şi cârjele...” „Curtea, ochi
ce’ncercuia lupta cu umbrele/ nu venea nimeni de
izbucneam/ clovni cerşetori hoţi femei uşoare nebuni/
cântăreţi/ încotro vânătorii de clipe/ diamante reci
lacrimile bântuiau...//puţine căruţe bani deloc şi’n
negru femei/ nici urmă de păsări de flori...” (Curtea
miracolelor, I, II).

„Acesta e visul de pe vremea culegătorilor de
pietre./ Scribul, eu”

În Răul în sâmbure (Editura Dacia, 1997), proba
imagismului se clarifică, în ideea poundiană a
„complexului emoţional de-o clipă”, cu uzajul
maximei concreteţi. Se vorbeşte despre „nufărul
cosmic”, „Apele Prime”, „viile soarelui”, „oglinzi ce
năşteau imagini”, „Colindul cu şerpi”. „Pustiul din
măr”, „vânându-mă-n vis”, „noaptea leului Cosmic”,
„să Curme zboru’nviat” (!?), „cerul fierbinte al
visului” – formulări baroce care înalţă tensiunea
formală, o face să domine confesiunea. Pornind de la
Pound, Precup năzuieşte şi el la un idiom întors spre
sine, intens interiorizat şi impersonal, plutind
indiferent peste veacuri, cu efort de transfigurare ce
pleacă din cotidianul banal şi duce spre divin: „Eu
scriu pe dinăuntru/ Cuvânt cu Cuvânt/ într-un fel le
pictez.// Acolo,/ poemul,/ cosmosul meu interior/ e
împărat/ într’o limbă uitată de Dumnezeu.// În rest,/
sunt ca voi.../ de încerc să’l rescriu pe Dinafară.// Pieile
le lepăd/ până când veţi Vedea! (sic!)” (Autoportret). E
şi o adiere din Nichita Stănescu în aceste hieroglife
uşor gongorice: „în cer/ înnoptând/ de zeu/ răscolit în
adâncuri”, „şi ochii adânc crescători,/ răsuflare de
zeu.../ Eu, cel mai gol dintre toţi ce încă visez”. O
secţiune a cărţii, Cuşca, trimite la boxa odioasă de fier
în care a fost încarcerat acelaşi Pound, imediat după
război, ca un criminal periculos, pentru nesăbuinţa sa
de a fi lăudat excesul mussolinian. Ceva din concepţia
şi orientarea novatoare a autorului Cantos-urilor aflăm

printre rânduri, împreună cu un tardiv funambul
textualist despre cuşca cuvintelor: „Zâmbesc. În
oglinda somnului depărtarea e un zid în care
întotdeauna m-am temut.// Adunasem cuvintele lumii
şi le rosteam... Nu lipsea nimic: patria patria patria,
universala patrie. Capete curioase uimite, unele pline
de frică, dezgustate, capete de copii abia născuţi
aşteptând rostirea, ochii cuvintelor şi mirarea: de ce au
fost adunate. Aici, un adevărat turn Babel de cuvinte,
cuvinte în limbi uitate, altele noi cu respiraţia
luminoasă, cuvinte simbol, aromă, cuvinte bici,
cuvinte iubire, cuvinte uriaşe, dar şi cuvinte mici, de
oţel, cuvinte de sticlă, cuvinte aburind a ceai,
transpirate, cuvinte uzate, muncite, cuvinte cheie şi
cuvinte căzute în desuetudine, cuvinte furci, pline de
frig, fără culoare, dar şi cuvinte în care creşteau uri,
tristeţi, profeţii, cuvinte aramă şi cuvinte Soare,
cuvinte false, cuvinte ambigue, dar şi cuvinte
decadente... cuvinte Farse dar şi cuvinte munte în care
urcă noaptea Geniului...”. „Ce veac să fie acesta,
întreb, mă întreb... Adunasem cuvintele Lumii într-un
miez orbitor de lumină privindu-le tăcerea. În gând,
înainte de a începe.../ Treceam fără ochi prin cuvinte
închipuind marea Dinainte, urmele pe nisip înainte de
a se naşte şi ea.../ Eram doar un continent de tristeţe
transmisă mai apoi aerului...” 

Mult mai chibzuit, mai aşezat, este volumul
următor, Icoană pe ape (Cartea Românească, 2000),
unde actul liric e văzut ca o figură plutitoare, fragilă,
gata să se piardă în adâncuri: „Ca o icoană pe ape/ stă/
Poezia// eu/ întorcându-mă devin o luntre de sare,/
gârbovită e lumea în care Domnul întruna se naşte...//
Ca o icoană pe o luntre de sare/ stă/ Poezia!” Gest
narcisist, înaintarea în meleagul poeziei vrea să ne
convingă de faptul că poetul începe să se identifice cu
scriitura, că imagistica sa a găsit câteva elemente
autocrate care întorc faţa realului, spre a încerca o
experienţă pe cont propriu. Nu caută o geografie
interioară, nu adoptă soluţii orfice de conjunctură, ci îl
preocupă o stilistică a vizionarului, mizând pe reveria
semnificării, pe explorarea fondului sensibil. Precup
merge pe o poezie elaborată, de rafinament şi efecte
enigmatice; crede că un „Nespus” din fiinţă îl pune la
încercare, dornic să iasă la lumină, şi datorită lui
„poemele ies întruna din mine/ cel plin de izvoare”.
Tema preferată rămâne acea margine extatică, laterală,
din albia existenţei care produce poezie – o poezie de
studiu, sinuoasă, în dicţie solemnă, limitată în fantezie,
devitalizată, dar surprinzător de plastică, cu un fast
hieratic misterios, sofisticat, care vizează sferele de
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elevaţie manieristă: „Pe cine zidind/ înalţ Poezia// cui
apelor ochiului/ cer lumina să piardă// iar sarea din el
prindă trup de copil/ găsind sângelui port,/ de caut în
sufletul Ei/ o creangă albastră// margine fiind dintr-un
plin/ ce respiră prin faguri// când pe un turn de cuvinte/
care umplu de sete/ înalţ Poezia/ pe mine/ zidind” (Ars
poetica). 

„Şi pe mine a scris cineva,/ un poem luminat ce
acum a pălit”

Aflăm astfel un discurs care îşi caută sorgintea,
obsedat de capătul emisiv al filonului lăuntric, dornic
să ştie nu neapărat cum se naşte poezia, ci din ce surse
îşi alimentează prezenţa. Vrea să simtă divinul din
poezie. Răspunsurile sunt de tot felul, unele
spectaculoase, altele şterse, uscate, fără multă
relevanţă... un fel de „spionaj” în locuri neumblate,
greu de cuprins şi de înţeles: „eu înlăuntrul Lui pipăind
cu degete strâmbe”; „Acolo plouă cu lacrimi de zei/
truditori prin minele cerului”; „Mă scriu până se usucă
mâinile/ pribegind nebunia ce sunt...”; „Cum laud în
peştera mea/ temerea/ şi o ucid/ înflorită ca iarba
sălbatică/ amarnic de vie/ cum mint că o pot învia”;
„era întoarcerea aspră/ a mult visatului viu/ înspre viu”;
„pe când eram în Dumnezeu”; „stau într-o fântână
adâncă/ şi plină de rod”; „te ceri călătoare prin suflet/
dar el rămâne golit/ într-o spaimă adâncă”; „în timp ce
urc spre izvoare/ cu inima unui peşte”. E un mod de a
domina raţional textul, predispus la criptizare trudnică
şi totodată dominat de un dor de sublim: „boltă pentru
cel singur înalţ/ şi caut taina pentru durere/ care în noi
are capăt”; „eu plec cu noaptea în adânc/ să caut inima
sării”

Că şi-a fixat un proiect de traseu explorativ, de
avansare pe etape în meleagul sacru al poeziei, locul
unde se întâlnesc imanenţa în mişcare a realului, cu
foşnetul transcendent, ne-o dovedeşte Măduva nopţii
(Cartea Românească, 2002), volum pronunţat doctrinar
faţă de celelalte, care se deschide cu un citat bine ales
din J.L. Borges: „Pentru ca eu să-l pot visa pe celălalt
a cărui verde memorie va fi o parte din zilele omului,
te implor, Dumnezeul meu, visătorul meu, visează-mă
în continuare.” Două lucruri sunt dezvoltate în cuprins:
că eul vieţuitor se desparte de eul poetic, lăsându-l pe
acesta să evolueze şi să se fortifice pe cont propriu; şi
că o anumită zonă a intimităţii noastre profunde nu ne
aparţine, e altceva... Aşadar, la drum, poete, în spaţiul
din preajma înnoptării, „spre ţara unde nu apune
nimic”, dar unde nimic nu se vădeşte fără cuvânt! Iată
şi îndemnul: „Caută ce nu se arată vederii/ magnificul

sec/ piatra întâmplării ascunse// «cel care scrie aici,/
scrie înlăuntru/ dar aura mâinilor atât de aproape/ ca o
fericire/ de aceea vorbesc cu mâinile/ înlăuntrul aurei
celei mari»// Transparente cuvinte/ inima-i cresc/
piatra întâmplării îmblânzind/ răcoarea cea udă,/ iar
trăind umbra noastră înclinată/ cu el/ vom atinge
lumina” (Un alt ADN). 

Ce e în definitiv „piatra întâmplării”, evocată aici
deloc la episodic? Nestemate ale întunericului?
Inscripţii anonime de nicăieri (era şi Ion Gheorghe
preocupat de ele)? Sau poate profetice „ideograme
cereşti”, semne divine, „semne răzleţe pierdute de
Domnul”? De reţinut: „pleca tot mai des în Ascuns”,
„caut cuvintele arse/ înviindu-le”; „de mă vindec de
umbre/ şi aflu taina”; „nesfârşitul limbii pierdute”,
„lăuntric uitat”, „uitate cuvintele Lui”, „o aromă
fierbinte”, „sinele cerului”, „ecoul marginii
invizibile”... Poetul vrea să atingă „măduva nopţii” şi
secţiunea cu acest titlu denotă gândire contemplativă,
fiind cea mai reuşită din tot ceea ce i-am citit până
acum. El spune: „Doamne,/ m-ai pus nimicul să urc/ pe
jariştea coaptă/ unde naşte ideea/ pe când umbros
înghiţeai nemişcarea”; „În ţara cea mai ascunsă/ a
trupului tău/ nesfârşire/ sfârşitor eu pluteam/ sub
bolţile stelei absente”; „Din mine adiau răstimpuri
uitate...”. Ca şi la Virgil Mazilescu, poezia descrie
jubilaţia ajungerii la „nespusul adânc”, la mult dorita
„ţară fără frontiere”, apogeu al aventurii în abisul
cunoaşterii, dar ea se mulţumeşte doar cu atât, nu poate
relata altceva... Doar atât vede: „un pumn de curat prin
care s-a cerne văzduhul”; „iar în faţa abisului va fi mut
ca un melc/ rotitor în fantasme/ văzând/ cum lumina se
întunecă precum varul bătrân”; „tărâm fermecat/ ce
sunt/ când eu nu mai sunt” – în rest, ceaţă, prin care cu
greu se strecoară „şerparul ispitei” să mai afle ceva. Şi
ecouri nelămurite: „ce de suflet aveam/ cât suflet voi
fi.../ ce noaptea uşor se visează/ aici se poate muri,/ dar
moartea nu are putere/ sufletul meu iubirea iubind”
(Albastru tăiş). E o lume îngândurată, „fermecată”,
care vrea să învie o altă memorie, de taină bătrână. 

„Strălucind întunericul/ iată văile Negrului” 
Totuşi, în pofida unei discipline riguroase de

înaintare inductivă în fondul criptic al creaţiei, tema de
însemnătate majoră a modernităţii, recolta – în cazul de
faţă – nu s-a dovedit prea bogată. În definitiv, contează
dificultatea drumului, mai puţin roadele şi finalitatea.
Era nevoie de o altă soluţie vizionară, care să
folosească agoniseala şi să meargă mai departe. Este
ceea ce face volumul Într’o limbă uitată de Dumnezeu
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(Vinea, 2007), carte care lansează ideea unei alt idiom,
mai eficient, capabil să comunice cu Dumnezeu, să-i
afle vrerea, folosind „mierea unui alt alfabet”. El
rezultă din distilări succesive de tăcere, pentru ivirea
altui eu, „de’n mine e altul... sau eu/ bolnav de
întunericul tot mai luminos”. Se consideră de aceea
„om cu două umbre”... Sigur, nu e deloc simplu să
desfăşori o asemenea operaţiune, dar poezia rămâne
elementul de idealizare a eului paralel şi auctorial, scos
de Precup din sferele daimonicului, cum îl considera
Blaga, şi dus în zone sacral-edenice: „Înalţ la putere
Poesia o curăţ de patimi/ sângele schimb ca Iisus nodul
din lemn// răni de ostroave de nimeni ştiute/ cu mătase
acopăr să topească/ sufletul cu suflet puţin// Arunc
predicatele spaimei şi curăţ ca inul/ în apele înrudite cu
raiul/ de scump mă respiră sufletul ei...” (Paşi pe
mătase) În această „noapte rupestră”, Poezia devine
putere intermediară, „scrie credincioasă ca Domnul”,
„iar ce aud nu se vede... iar ce văd nu se aude/ iar ce
aud pun în litere orbitoare”, câtă vreme „altcineva
răscoleşte flacăra neagră/ stă în carne şi scrie”, „tu ce
eşti veghe de esenţe fragile” – cam în asta ar consta
misterul unui textualism cu implicaţie divină, făcând
ca slovele sacre să coboare peste lume, trimise din cer,
cum ar spune Coranul, care şi el l-a marcat pe autor. 

Cum arată acest sanctuar al supremei înţelepciuni?
Aici se vede dotaţia vizionară certă a poetului sibian,
care intercalează un poem-eseu definitoriu: „Prins în
noapte, aşteptând să mă trezesc cu adevărat, într-o
tainiţă care se aseamănă unui leopard de piatră, şi e
mai rece ca o reptilă, e chiar o reptilă’leopard ce
trezeşte sudoarea dintâi./ Scriu, crezând tot mai puţin,
de parcă credinţa îşi ia zborul spre altă fiinţă, aş putea
să ies, dar întunericul ce’l simt dincolo e mai întunecat
ca locul meu, de simt cum umple, oare dintre morţi
cine plânge.../ Şi în întuneric sunt animal hăituit ce
nu’şi mai doreşte lumină, căreie îi cresc solzi.../
Întunericul creşte în timp ce scriu, treaptă cu treaptă,
umplând templul, de nu mai sunt fiinţă, ci chiar
întuneric şi chiar sunt întuneric care linge boala
pietrelor.../ Rânduri, ca nişte frisoane negre pe care le
veţi citi pătrunse de sudoarea fricii, prin care dau
mărturie.../ La ce se mai poate gândi omul care’şi
trăieşte infernul şi de ce îşi mai aduce aminte Coranul
«vântului arzător şi’a apei clocotite şi’a ambrei de fum
neagră, unde vom merge la umbra cea cu trei ramuri
care nu umbreşte, ci care aruncă scânteie... la piatra
neagră căzută din cer la Mecca»”. Din ce în ce
discursul devine al unui iniţiat sagace, care spune
multe, în dodii, fără să spună mare lucru: „Însorea în

mine zvon de rodii ascunse/ cum egretele biruind
întunericul/ poezie până în spirele trupului.../ lumina
ca’n vis, evanghelie secretă// tămăduind cu oefice
semne utopiile/ foşnind de splendoare.../ Şi era lumină
ascunsă/ vocabula sacră de la naşterea lumii” (Într’o
limbă uitată de Dumnezeu). Cu asta se cam termină
experienţa cu scrutarea beznei metafizice şi crearea de
noi limbaje, prin scindare ontologică. În Dolor sau
Jupuind îndoiala (Vinea, 2011) nu avem de urmărit
decât reluarea temei nevăzutului spiritual, seducător ca
o terra incognita pentru poeţii mistuiţi de criza
identităţii. 

Va trebui să aşteptăm volumul Aferim (Eikon,
2014, ediţia a II-a 2015), unde George V. Precup îşi
decantează retorta lirică şi arborează un registru
remaniat, de conchistador întors resemnat la vatră, fără
lâna de aur, dar cu o considerabilă experienţă la activ.
El acum se delectează de-a orfismul, de-a
orientalismul, de-a dedublarea, de-a convertirea la un
textualism lejer şi boem, pozând în gimnozofist
discret, care îşi drămuieşte atent pregătirea şi
cunoştinţele, cu preţul înţelepciunii. El spune despre
munca sa: „Cei ca noi cunosc în bucăţi fericirea/
spaimele trecerii din fragmente ce scapă vederii.../
Cine respiră ca noi sunt atinşi de străvechi/ Şi aud de
dincolo lumea/ Cei ca noi au visele aşchii/ pulbere
groasă poartă pe umeri...” (Purtătorii de şoapte);
„Purtător de cuvânt al nimicului/ încerc să atrag
nevăzutul...” (Fără cuvinte). Poetul se consideră scrib
providenţial: „Scriu şi traduc din Dumnezeu/
spălându’mi mâinile de poezie cu poezie.” (Minunea)
Apare insinuat şi un sentiment de pocăinţă: „Nu mi se
cuvine nimic: nu învins, nici învingător.../ sunt
animalul de pradă al păcatelor.../ sunt mai singur decât
crusta singurătăţii.../ respir cum aş respira într-o
scorbură...” (Autoportret până la os). Cu eul supus la
încercări spectrale, „dublul” ştiutor, are întâlniri în
locaţii profane: „Ne întâlnim într’o cârciumă/ unde
fiecare comandă altceva/ dar ni se aduce aceeaşi
băutură./ Noroc, zice./ Eu, în gând, al meu, s’a dus pe
apa sâmbetei./ Bem şi privim ceva ce trece sub chip de
femeie...” (Dublul). 

„Sufletul nostru e ghem să nu uităm de întors/ Eu
sunt cel care scrie în leafa unui scump la vedere”

Rezistă pentru poet ideea că suntem cu toţii
fantasme în visul etern al lui Dumnezeu, dar filosofia
despre mediul divin al provenienţei poeziei cunoaşte
între timp unele revizuiri, aşa cum citim într-un lung şi
antologic poem bahic, amintind de fabuloasele chefuri
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tavernale, în abur de purgatoriu, ale lui Ion Mureşan:
„Bem cu mâinile, cu buricele degetelor, cu buzele, cu
dinţii,/ bem cu hainele ofilite ale inimii, bem cu oasele
până tulburăm nemişcarea./ Aici sfinţii n’au loc,/ şoimii
lor de hârtie n’au adăpost//Ferească Dumnezeu să se
termine băutura că’L vom bea pe El./ Bem să uităm de
vise, neştiind că visul suntem./ Bem până banii se
topesc şi locul lor luminos devine întunecat,/ bem viaţa
şi devenim lăcrimoşi,/ de ne’ngheaţă lacrima ca la
eschimoşi./ Rana cui suntem, dar timpul?/ Ne
îmbătrâneşte mâna de’atâta urcat.// Bem ca leul urmărit
de antilope, bem cu sughiţuri./ Sângele cui îl bem?//
Sărut i’am aşternut la picioare femeii/ şi sufletul mi’a
băut, dar nu vine./ Crud am început, crud voi sfârşi./
Şi’n băutură cineva taie capul speranţei şi’l pune pe’o
tavă./ Bem şi rodim, omul şi vinul.// Cum nodurile’n
plasă suntem legaţi/ Dacă ne’ar măsura cineva cu’n
aparat năzdrăvan, s’ar topi./ În noi e adevărul, anii
putere, dealuri coapte de vântul solar,/ Membrane,
fotoni, mitocondrii de veghe./ Gingăşia şi dezlegarea
limbilor – Babelul.// Imaginea unei luni ce nu seamănă
cu noua lună.// Duhul vinului şi duhul strămoşilor./
Stăm de vorbă cu zeii în norii de fum ai iluziei./ Bem
lipiţi de masă până prindem rădăcini/ în pământul ce ne
tot naşte./ Bem cu spume la tâmple, bem cu nemernicie,
bem cu scântei./ Am uitat de măsură, noi suntem
măsura./ De tandreţe, zugrăvind ţări ireale./ Tăiem cu
cuţitul memoria, femeia’i acolo.// Bem până noaptea
prinde coajă/ iar zorii pun pe noi albă cămaşă,/ da’i bem
şi pe ei şi cămaşa scrobită, de rămânem săraci.// Am
uitat disperarea la colţ, suntem una cu ea şi cârciuma nu
se înalţă la cer/ Dacă am putea, am trage cu săgeţile în
el...// Ochii îngerilor îmbătrânesc. Ochii iubitei, nu./
Bem cu împrumut, bem cu noduri în gât,/ bem cu
spaima că’i gata...// De sus până jos suntem fântână./
De jos până sus urcă moartea în noi./ Încă nu. Încă nu./
Răzvrăteşte’te când nu te poţi răzvrăti.// Dar orice e
bun, mai bun nu se face/ şi odată îşi ia zborul./ Vinul
pocneşte din încheieturi şi sfârşeşte./ De’acum,
întâmplă’se orice./ Suntem mai goi ca împăratul din
poveste./ Iar din spatele nemărturisit al durerii se’aude
un şuier./ Ne fuge de sub picioare pământul,/ simţim
stomacul ca pe o broască ţestoasă/ şi se cască’n ţărână
o groapă unde vom intra amândoi./ Vinul şi omul.// Şi
nimeni nu ne va pune la creştet ceva,/ o floare, un cui,
un cuvânt din care auzim infinitul./ Un pahar…// Un
popor de poeţi şopteşte în noi,/ suntem bătaia de joc a
cetăţii, dar lustruim poezia./ Blândeţea ne uită şi nu ne
mai leagănă./ Aleluia!/ Aleluia!” (Aferim). 

Poezia iese din hrubele omului care îşi trăieşte

infernul în dincolo-ul lumii, ea simulează revenirea în
cotidian, unde licorile „cu scântei” agită memoria şi o
mistuie în real. E o altfel de poezie aceea la care ajunge
Precup, dând satisfacţie gustului mai nou care cufundă
mitul în cotidian, recuperează senzorialul şi, cu o
practică hieratică intens aplicată, reuşeşte să dea
poemelor impresia de spectacol existenţial. Volumul
Culoarea coniacului tânăr (Eikon, 2019) marchează
victoria unei realităţi vizionare în ton cu noua
sensibilitate, care amestecă sclipiri de sens minimaliste
şi răsfăţuri livreşti, în vertijul globalist: „De’ai putea
zugrăvi sufletul, ce culoare i’ai pune?/Stai într’un timp
argilos./ Înalţi cruci de hârtie, cum zmeele anilor primi./
Priveşti eternitatea cu’n aer ştrengar./ Cad albastrele
nucilor din pădurile cerului./ Cu ochi de salcie
dinaintea tăierii, ea, pierzându’şi conturul./ Şovaie
aerul în jurul ochilor tăi./ Cu tâmplele de hârtie dai
străinelor foc,/ nori magelanici se mişcă beţi./ Mănânci
pe furate, bei pe ascuns./ De’ai putea zugravi sufletul ai
rămâne fără culori” (Fragilele inimii). Domină
abilităţile ermetice, cărora poetul le dă un luciu baroc.
Simte nevoia să-şi aleagă şi câteva siluete cu iz
mondialist, de felul: Li Ta Nye, hoinarul prin
nemărginire, Ambrosio, prefect de Rimini, elefantul
Valde, Korado, pe a sa „rogojină de vise”, Zarabos
dacul, Mishimori din crângul Shogun (!), Gerda,
studenta din Viena, Tifune, „faun bătrân”, Malinche,
Publio. Issabela etc. care aduc o atmosferă baladescă, în
buna tradiţie cerchistă. „Catifeaua blândeţii tocită,/
Meri năduşiţi de arome,/ Visează poemul ros la
încheieturi,/ Bunicii mei ştiau ordinea lucrurilor,/ nu
aveau umeri de cretă.// Cu mâna sfioasă scriu despre
ei./ În moară a prins liniştea cheag, uleiul tandreţii,
şrapnel de trandafiri,/ Zâmbetul au cules ca frunziş/
unde s’aşază canarii, gravitaţie a simţurilor,/ linişte ca
într’o literă chinezească,/ Trecea Domnul prin mine
aşteptând să mă coc,/ În pământ cu păsări pe umăr vei
intra/ cu aromă.// Riduri de linişte ca’n palmele unui
sfânt…”; sau: „masă pe care cotul nu prinde păianjeni,/
Stăm în scorbura nopţii/ să ne mai vadă Domnul odată,/
Din ocne iese moartea desculţă,/ Apă sărată beau la
amiază leproşii/ Vedem descărnarea, roata dinţată ce
muşcă aproapele,/ Plânsul dă floare şi iese pe gură”.

Liric din stirpea căutătorilor de absolut, George V.
Precup se remarcă printr-o poezie de iniţiere în
sublimul esenţial, forţând vizionarul să-şi destrame
misterul crepuscular. Starea de oboseală după o
asemenea strădanie este câteodată mai interesantă, mai
prodigioasă decât documentele avântului în
necunoscutul ontologic...
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A treia carte din Palimpseste regăsite,
Dincolo şi dincoace de linii, (Editura
Junimea, 2018) a lui Grigore Ilisei încheie,
simbolic, un drum îndelungat; împreună,
toate trei volumele acoperă mai mult de
două decenii (Pasaj de raţe sălbatice,
Omnia, 1996, respectiv Între linii, Princeps
Edit, 2005), elaborarea lor înscriindu-se
într-un cod al fraternităţii intelectuale, pe de
o parte, precum şi într-un cod al afectivităţii
mărturisite, în ideea de a împlini o datorie
sacrosanctă, depăşind arta şi re-întîlnindu-se
cu aceasta în adevărat prisos şi prinos de
cuvinte meşteşugite; de altfel, prozatorul/
publicistul/ memorialistul Grigore Ilisei se
înscrie în categoria rară a mărturisitorilor de
bună-credinţă şi de aplicaţie culturală într-
un mod care nu lasă loc discuţiilor despre
vechi şi nou cu care se luptă revistele de trei

decenii bune, fapt validat de o întreagă operă ce îl
reprezintă. Şi acest volum continuă, pe alte
coordonate existenţiale/ printr-un transfer de date
emoţionale de la tată la fiică, odiseea tragicului
personaj Camil Dunea, în care se recunoaşte lesne
imaginea pictorului damnat Călin Alupi, căruia,
de altfel, îi este şi dedicat volumul/ proiectul
editorial. Într-o manieră ce ţine de unitatea
scripturală imaginată de autor, metafora ce
circumscrie cartea se deduce din operele a doi
mari pictori ieşeni, imaginilor pastelate din
pînzele lui Călin Alupi fiindu-le alăturate, în alt
registru, tabloul Zboară cocorii, a lui Ştefan
Bouşcă/ Boureanu în naraţiunea de faţă;
imaginată cu nişte ani înainte de filmul sovietic cu
acelaşi titlu, pînza a fost asociată cu norii
întunecaţi care vin dinspre Răsărit, într-o

interpretare tezistă din anii proletcultului; nu e
lipsit de importanţă amănuntul că, adevărat
cărturar în toată seva sa, în cuprinderea largă a
termenului, Grigore Ilisei s-a ocupat de operele
marilor pictori ieşeni şi în proiecte distincte, după
cum se ştie. Tot simbolic, textul romanului de faţă
se distinge prin felul în care este plasat „între
rame”, acestea fiind, de această dată, adevărate
peisagii din cuvinte, reprezentînd două mari
imagini ale înserării; cititorii lui Grigore Ilisei îi
cunosc această predilecţie de suflet şi din
volumele anterioare, în care descoperim, ca o
constantă, marea înclinare către descripţie,
urmată de „taifas”/ comentariu extins. Într-un
spaţiu uşor de recunoscut (Văleni, în roman), într-
un sat de lîngă Prut şi un altul de peste Prut se
petrec puţinele evenimente romaneşti, care au ca
ax ordonator îndeplinirea testamentului de suflet
lăsat de pictorul Dunea fiicei sale, cea care nu a
putut fi la capul părintelui la moartea acestuia şi e
venită acum, special de la Paris pentru acest fapt
esenţial. E vorba de un drum la originile familiei,
în Basarabia, faptă prin care Antonia nu doar că
respectă dorinţa sacră a defunctului tată, dar
continuă şi duce la îndeplinire, pe cont propriu, o
dorinţă mai veche a acestuia, cînd, înot, în
vremuri de prigoană comunistă, avusese curajul
să treacă Prutul, pentru a aduce de pe malul
basarabean o mlădiţă de salcie în partea
românească. Acum, drumul este prelungit de fiica
sa pînă către ţinutul Hotinului, acolo se mai
găsesc neamuri de demult, deoarece de aici a fost
începutul familiei. Şi pentru a sădi, cu speranţă, o
altă mlădiţă de salcie, care să lege cele două
bucăţi de ţară despărţite de o istorie injustă.

Astfel se consolidează şi punctul de rezistenţă
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textuală: cadrele sunt parcă desprinse dintr-o
uriaşă galerie de lucrări de artă plastică, dînd
astfel o nouă înfăţişare conţinuturilor ce trimit
spre convulsiunile istoriei, mai vechi şi mai noi,
într-un periplu de la Vest la Est (drumul patimilor
săvîrşit de septuagenara mama Anghelina) şi de la
Vest către Est (întoarcerea simbolică a Antoniei
de la Paris la Văleni şi apoi descoperirea
originilor de la Hărmăneşti, ţinutul Hotinului).

Atunci cînd apar descripţii ale naturii (chiar de
la început de text) totul devine solemn ca un ritual
pe care natura îl derulează, dincolo de istoriile
mari şi mici, într-o eternitate de nezdruncinat:
„Seara coborîse pe nesimţite, aşternînd o pînză
subţiere, 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 jărăatec.
Neobişnuit de întins era vălul şi din loc în loc era
presărat de nestemate”.

Într-o altă tonalităţii, a gravităţii expresive,
sunt descrierile ce trimit spre personaje surprinse
parcă de o iscusită mişcare de travelling
cinematografică (în aplicata prefaţă realizată de
Mihaela Grădinariu, se spune că întreaga carte se
supune unui posibil scenariu de film bine gîndit):
„Nu se oprise niciodată, decît la popasul sorocit
de gardienii cei fără de inimă. Încolo mărşăluise
cum i se comandam mînată de dorinţa parcă mai
puternică ca niciodată de a trăi. Vroia cu orice preţ
să vieţuiască şi se ruga Domnului să o ajute, ca să
mai vadă măcar o dată pe cei dragi. Acesta era
izvorul puterii ce ieşea dintr-un trup, slăbănog,
înfometat, schingiuit, din care ea izbutea să
stoarcă şi ultimul strop de energie ca să nu cadă şi
să înainteze acolo unde îi împingeau pe deţinuţi
caralii cei fără suflet. Şi sosise la punctul final, în
taigaua de gheaţă. Aici începuse un alt supliciu.
Nici acesta nu o biruise. Aproape cu mîinile goale
săpase un bordei în pămîntul îngheţat şi în acel
sălaş gerul siberian nu o mai biciuise aşa de

ucigător. Cerberii o urmăriseră, uitîndu-se holbat
la dînsa cum scurma în solul bocnă şi aşteptînd s-
o vadă căzînd din clipă în clipă şi dînd ortul
popii”. E un fragment din zugrăvirea calvarului
prin care trece mama Anghelina dusă către Siberia
de către cotropitorii bolşevici.

Deşi conţinutul romanesc nu e deschis
evenimentelor de anvergură, naraţiunea fiind
dictată de resorturi sufleteşti urmărite ca atare, nu
sunt absente imaginile ce privesc spectacolul
lumii, în felurite ipostaze. Personajul central,
Antonia, vine dinspre Paris, adică dintr-o lume
dorită mereu de către cei rămaşi în Est, dincolo de
cortină, cu toate formele de manifestare culturală-
economică-socială a unei vieţi normale, lipsite de
stridenţe existenţiale. Prin urmare, ca un veritabil
observator de departe, fiica pictorului vede,
înregistrează, trăieşte, rezonează afectiv
(dimpreună cu comentariile multiple ale
naratorului, la fel de preocupat de înregistrarea cît
mai cuprinzătoare a spectacolului social) în faţa
unor secvenţe necunoscute ale istoriei imediate,
în care naturalismul grotesc se întîlneşte cu
analiza durută a transformărilor social-istorice: „
La mese de plastic, cîndva albe, acum pline de
slin gros şi pe nişte scaune parcă şchioape se
mişcau, gesticulau şi vorbeau aproape ţipînd,
încăierînd vorbe răstite, stîlpii bufetului din
apropierea şcolii. Nu era greu de priceput că
acesta era cam singurul aşezămînt al satului care
mergea la turaţie maximă..”. sau „...după acel
moment de concordie, de iluminare şi de
renaştere christică din ziua de 22 decembrie 1989,
se întunecase dintr-odată, ziua se făcuse noapte şi
intrase dihonia între oameni. Nimeni nu izbutise
să-i ţină piept. Dimpotrivă, sporise în intensitate
şi se răspîndise ca o molimă în întreaga ţară.
Intrase în fiecare ungher, pătrunsese por cu por
ţesutul social. Poate turnura aceasta fusese
firească pînă la un punct, însă după trecerea
stihiilor ar fi fost cazul să se limpezească apele, să
se zărească fundul albiei. Trecuseră cîţiva ani şi
nu existau semne de întoarcere la cele ale firii..”.
Sau prelungirea marasmului bolşevic într-un sat
basarabean ocrotit de bisericuţa din deal şi de
copacii umbroşi dintotdeauna: „O statuie
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caraghioasă a lui Lenin, cu mîna întinsă, nu
binecuvîntînd, ci parcă cerşind, silueta unui
bărbat costeliv, ce s-ar fi vrut măreţ, oripila
privirea. (...) Înfăţişarea celui mai important
imobil al satului reprezenta chintesenţa prostului
gust ce pătrunsese păgubos într-un univers al
simplităţii şi bunului simţ ancestral. Contrasta cu
proporţiile armonioase ale caselor bătrîne, care,
troienite de ani şi măcinate de vremuri, păstrau în
sîmburele lor un grăunte de frumuseţe curată,
genuină. Şi ca grotescul să fie complet, pe
frontonul fostului Soviet se lăbărţau, scrise cu
litere chirilice mari, lozinci privitoare la partid şi
măreaţa Uniune Sovietică”. 

O asemenea carte e sortită lecturii şi re-
lecturii, pentru a apropia cît mai mult largul
evantai de imagini. Rămîn însă şi figuri umane,
majoritatea înregistrate în grabă, fără tribut
afectiv (cu excepţia „neamurilor basarabene” şi a
celor apropiaţi din oraşul tatălui, Văleni.
Altminteri, oameni pe stradă, ţărani chinuiţi într-o
nouă demitizare a lor, împroprietăriţi fără limită,
finţe veroase, funcţionari, profesori, medici,
artişti, universitari, colecţionari de artă (oameni
ce descind cumva din pulpana marelui artist
dispărut), indiferent că sunt oameni „vălenari”
sau simpli locuitori ai satului de departe,
Hărmăneşti din Basarabia, ai satului de mai
aproape, Rădeni, de pe Prutul apropiat. De altfel,
ca specificitate narativă, merită citită şi răs-citită
lunga secvenţă a descinderii, într-o noaptea tîrzie,
a oaspeţilor de la Văleni/ Iaşi, veniţi să îşi
găsească începuturile în nordul Basarabiei. „Se
ţine sfat îndelungat”, într-o bună tradiţie
sadoveniană: narativ vorbind, Grigore Ilisei ţine
la loc de cinste vorbele şi tîlcurile marelui
povestitor, cunoscut şi prin „drumuri
basarabene”.

De departe, în acest volum, imaginea de
personaj care domină, re-clădită din amintiri, este
mama Anghelina, cea pe care suma de evocări o
plasează în acelaşi loc spiritual deţinut de pictorul
Camil Dunea; astfel, romanul creşte într-o cotă
lirică evidentă, motivînd trecerea pe un plan
secund al evenimentelor numerabile, descriptibile
cu care sunt umplute, de regulă, romanele. Dar e

un lirism mereu temperat de celelalte imagini,
dureroase, cele care sunt legate de volutele unei
istorii deseori nedrepte, cea care i-a adus pe
români să practice ciudatul mers printre linii:
„...mersul pe linie, pe linia partidului, de care
oamenii, românii, cei mai mulţi, fugeau ca dracul
tămîie, se fereau ca de o afurisenie. Pentru că nu
era chip altfel, ei călcau între linii”.

Încheind proiectul cu acest volum, Grigore
Ilisei, mărturisitorul prin excelenţă, reface, tot
simbolic, precum personajul său favorit, drumul
ce leagă două maluri, două ţinuturi, destine
umane plasate sub negreaţa norilor din Zborul
cocorilor, pînză tragică a celuilalt pictor
imortalizat în roman; Ştefan Boureanu/ Bouşcă,
despre a cărui casă Constantin Ciopraga scria,
cîndva: „...poate cea mai veche construcţie civilă
încă în picioare din Iaşi, fostă odată agia
capitalei”. Dar vorba lui Sadoveanu „toate se duc
de-a dura şi se împuţinează..”.

Şi rămîn cărţile, ca semn sigur al „procreaţiei
întru frumos”.

7272 CONVORBIRI LITERARE

Maica ALEXANDRAMaica ALEXANDRA



Umbrită de un destin postum care a alimentat
cu precădere în perioada de după 1989 istoria
aceasta a compromisului în faţa sistemului şi
exclusivismul evenimentelor şi a actelor politice,
precum şi cele ce deschid problematica aderării
tacite în rândul organizaţiilor secrete, opera lui
Mihail Sadoveanu rămâne prinsă în această
sensibilă capcană a biografiei (cu erorile sale)
care reduce, îngustează ori de-a dreptul blochează
lectura reală, sistematică, de profunzime, de care
opera însăşi este condiţionată pentru a supravieţui
şi a evita orice fenomen de reducere a
dimensiunilor reale. Aşadar, o interogaţie
esenţială, de răscruce în receptarea operei
sadoveniene plasează critica literară actuală la
intersecţia tuturor acestor direcţii exegetice
cărora, dacă pe de o parte le depistează şi le
recunoaşte hibele (,,inerţiile receptării” pe care
Monica Spiridon le semnalează în anii 90, atenţia

accentuată a publicului pentru profunzimile operei,
strâns legate în acest caz de istoria francmasonului
Sadoveanu şi de descoperirea unui Sadoveanu ezoteric,
reducţionismul critic generat de reproşul privind pactul
scriitorului cu regimul politic etc.), pe partea cealaltă le
stabileşte reperele durabile şi indicii semnificativi de
înnoire fundamentală în interpretarea operei marelui
prozator (de la studiul reper al criticului Nicolae
Manolescu din 1976, Sadoveanu sau utopia cărţii, la
volumele cunoscute ale unor critici precum Pompiliu
Marcea, Alexandru Paleologu, Constantin Ciopraga,
Dan Mănucă, Monica Spiridon şi alţii la fel de
însemnaţi). 

Aşadar, Ce e viu şi ce e mort în opera lui
Sadoveanu? rămâne astăzi o întrebare ce
responsabilizează critica literară actuală într-un program
mai amplu de revizuire, de decantare şi totodată, de
reapropiere întâi de toate de textul sadovenian. Lansat
anul acesta la editura Junimea, volumul plasat sub
semnul acestei interogaţii poartă însemnele unor
previziuni incerte care stârnesc cititorului şi mai cu
seamă criticului de toate vârstele această necesară şi

aproape obligatorie cerinţă de inventariere şi reevaluare
de care remarcabilul critic, profesor universitar şi autor
a câtorva semnificative volume de critică şi exegeză
literară, Ion Simuţ, coordonator al acestui volum
colectiv, se arată preocupat încă din prefaţa semnată a
acestui volum. Dacă pe de o parte noua critică
mondialistă tinde să abandoneze un autor ,,esenţial, prea
ataşat de cultura, istoria şi geografia naţionale”, iar
gustul postmodern actual abandonează proza prea
impregnată de patriarhalism şi stilul liric-ceremonios
arhaizat al scriitorului, rămâne opera lui Sadoveanu
atunci un teren cu preponderenţă frecventat de o singură
categorie de critici, aceea a criticilor de prestigiu şi a
istoricilor literari cu vechime? – lansează în cele din
urmă coordonatorul acestui volum provocarea
cititorului. Câtă vreme volumul coordonat de criticul
Ion Simuţ reuneşte în cuprinsul său cel puţin trei
categorii ori mai bine spus, cel puţin trei generaţii de
critici, de la ,,seniorii de prestigiu” ca Eugen Simion,
Mircea Popa, I. Oprişan, remarcabilii critici optzeciştii
Adrian Dinu Rachieru şi Ion Simuţ, la generaţia cu ecou
a criticilor de care Paul Cernat, Mircea Platon ori
Bogdan Creţu aparţin, până la vocile cele mai tinere ale
criticii actuale, în cazul acesta fiind vorba de un studiul
ce intră în categoria cercetărilor doctorale, aparţinând
Maricicăi Munteanu de la Iaşi, opera sadoveniană
rămâne un teren ,,al bătrânilor”, după cum preconizează
coordonatorul volumului, în măsura în care experienţa
criticului echivalează în acest caz cu maturitatea şi
rafinamentul gândirii critice, şi nu în ultimul rând, cu
sistemul de lectură exersat, deplin format şi sistematizat.
Trecut astfel prin ,,vămile posterităţii”, Sadoveanu
urmează astfel să parcurgă vămile actualităţii, o
actualitate care, fără să se fi cantonat pe drumuri deja
bătătorite, descoperă şi propune un Sadoveanu al său,
plin de vigoarea unei opere care nu şi-a arătat decât o
parte prea strâmtă a marilor sale posibilităţi şi
deschideri, a marii sale vitalităţi, cu suflul şi pulsul unui
organism aparte nu doar pentru o epocă a sa, ci pentru o
întreagă literatură. 

Faptul că putem vorbi astăzi despre existenţa unui
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Sadoveanu ce trăieşte exclusiv din scris, un Sadoveanu
totodată livresc şi conectat la oralitate şi folclor, o arată
şi multiplele întinderi tentaculare ale unei opere care
acoperă aproape în întregime spaţiul unei literaturi
ataşate atât de natura primitivă, cât şi de spaţiul urban;
de toate speciile naraţiunii, de la povestire, nuvelă, la
roman; de romanul de aventuri ca şi de cel istoric ori de
fantasy-ul copilăresc; de multiplele tipologii de
personaje, instituind la nivel ficţional o întreagă
societate, cu toate categoriile şi feţele ei; de descriere şi
povestire, cărora nu le lipseşte poezia ancestrală,
ritmarea cosmică, spiritualitatea; de cărţile populare şi
de înţelepciune biblică, ca şi de cele de literatură clasică
şi modernă, în fine, un ,,scriitor cu multiple sertare” (p.
30), după cum îl numeşte în studiul său criticul Paul
Cernat, dar care a riscat a fi redus în principal prin
direcţiile unui didacticism redundant şi limitativ, la
câteva titluri emblemă: Baltagul, Dumbrava minunată,
Hanu Ancuţei, în principal. Resurecţia lui Sadoveanu,
de altfel şi titlul studiului criticului Paul Cernat, inclus în
acest volum, înseamnă astfel nu doar deschiderea unui
domeniu imens, etapizat şi multiplu, valorificat şi
revalorificat odată cu seria rescrierilor, frecvente în
cazul marelui prozator, ci şi formarea specialistului în
cazul căruia sistemul critic reclamă totodată răgazul
analitic. 

Cele zece studii reunite cu prilejul volumului
coordonat de criticul Ion Simuţ, traversează astfel,
încercând o sistematizare generală, câteva sectoare
principale ale operei sadoveniene. Pe lângă cele câteva
studii semnalate încă din textul ce deschide seria acestor
cercetări ca marcând cu precădere interesul pentru
problematica religiozităţii în opera lui Sadoveanu,
pentru ,,biblicul şi orientalismul cuprinse într-o
religiozitate generică” (p. 20) – cu referire aici la studiile
criticilor, I. Oprişan, Mircea Popa şi arhim. Mihail
Daniliuc –, predominantă rămâne, pe de o parte
cercetarea în vederea revizuirii unor scrieri din perioada
comunistă, având în vedere cu precădere problematica
romanului Nicoară Potcoavă şi cea a romanului Mitrea
Cocor, dar şi a textului postum Cântecul Mioarei (în
studiile realizate de Bogdan Creţu, Adrian Dinu
Rachieru şi Mircea Platon); de revalorizarea unor scrieri
care au rămas mai mult în marginalitatea discursului
critic, cum este cazul romanului istoric Fraţii Jderi de
care se ocupă în acest volum criticul Eugen Simion; şi
nu în ultimul rând, de reabilitarea ipostazei de
povestitor, atât prin prisma unui scriitor care a frecventat
povestirea, cât şi nuvela (studiul lui Ion Simuţ,
Gâlceava nuvelistului cu povestitorul), cât şi prin
prisma unei revalorificări a povestirii în raport cu

spaţialitatea marginală a Moldovei, dar şi cu puterea de
inventare şi legitimare a spaţiului pe care cuvântul o
instituie în relaţie cu o comunitate discursivă (studiul
Maricicăi Munteanu, Povestirea ca spaţiu. Cartografii
imaginare ale Moldovei în opera lui Mihail Sadoveanu). 

Între textele de amploare ale prozatorului
Sadoveanu, romanul istoric Fraţii Jderi ocupă, aşadar,
un loc important, alături de Viaţa lui Ștefan cel Mare,
ficţiune biografică de convergenţă tematică şi literară.
Îndreptat înspre această lume a medievalităţii româneşti,
studiul distinsului critic Eugen Simion reabilitează
lumea ficţională a romanului istoric şi de aventuri
reconsiderând în principal valorile mitice, ,,reflecţiile şi
vedeniile” vechii spiritualităţi, restrânse în etica şi
înţelepciune a două figuri reper pentru această perioadă
istorică şi culturală, intuite de altfel de marele prozator:
Prinţul şi Călugărul. Încadrate într-o filozofie de viaţă
descinsă din marginile istorice ale unei epoci populate
de fantasmele şi eresurile populare şi biblice, lumea
Fraţilor Jderi reflectă totodată ,,miturile personale” ale
unui scriitor pentru care obsesia vechimii şi credinţa
rânduielii, mitul moral şi mitul locului, dar şi
permanenţa spiritualităţii creştine rămân ancore ale
operei în integralitatea sa. De aceea, nu o Moldovă a
faptelor istorice şi a evenimenţialului în sens larg
rămâne să pună în valoare analiza de subtilitate şi
rafinament analitic a criticului, cât o ,,Moldovă secretă”,
după cum o numeşte acesta, o Moldovă a fantasmelor
mitice care se naşte în preajma legendarului domnitor
Ştefan cel Mare şi a întregii sale curţi domneşti, căci,
câtă vreme mitul hrăneşte spiritualitatea medievală şi
alimentează această filozofie a rânduielilor, epopeea
sadoveniană stă sub semnul realismului magic.

Configurării unui mit al spiritualităţii răsăritene ce
se reflectă şi într-o literatură ce mizează în special pe
,,vocaţia creştină a moldovenilor”, după cum criticul
Eugen Simion o numeşte şi studiile din acest volum
dedicate religiozităţii din opera prozatorului o
evidenţiază, i se răspunde tot în textul sadovenian, ca un
revers precaut, cu scepticismul şi ironia circumspectă a
scriitorului care auto-generează, care inventează şi
supraveghează singur mecanismul ce garantează
prevenirea derapajelor de orice natură. Iată-ne, aşadar,
regăsind un Sadoveanu al ironiei relativizante, care,
dacă în studiul criticului Eugen Simion capătă valoarea
,,scepticismului fundamental al scriitorului”, regăsibil în
întreaga sa operă, în studiul criticului şi coordonatorului
acestui volum, Ion Simuţ, el încadrează figura
,,înţeleptului”, actul voluntar al izolării ironice
constituindu-se ca o mediere între uman şi transcendent,
după cum reliefează autorul studiului. De altfel, cu
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precădere în Hanu Ancuţei, ipostaza povestitorului
încadrează în repetate rânduri, de la caz la caz, însăşi
retorica ironiei sadoveniene, repoziţionând textul printr-
o lectură în cheie ironică, căci nu altfel, pretinsul timp
mitic al povestirii care aboleşte timpul real devine în
analiza subtilului critic doar o altă ,,capcană a ironiei
sadoveniene” (p. 167), pentru care magicul actului
povestirii se răsfrânge, reducându-se mai degrabă la o
luptă a orgoliilor de povestitor, pe care drumeţii, cei care
trec pragul hanului, o trăiesc prin prisma unicului şi
ineditului istoriilor şi a experienţelor personale.
Perspectiva asupra actului povestirii şi a povestitorului
se schimbă în cel de-al doilea studiu din acest volum
dedicat povestirii de această dată reconsiderată datorită
capacităţii acesteia de a crea spaţii şi de a face posibilă
depăşirea teritorialităţii şi a graniţelor spaţiale. Instituind
prin prisma conceptelor de ,,spaţiu-funcţie” ori ,,meta-
spaţiu”, pe care Maricica Munteanu, autorul studiului, le
utilizează în cercetarea sa, o reconstituire spaţială
intermediară a Moldovei, relocată între memorie şi
ficţiune, aceasta redefineşte în analiza propusă trei spaţii
esenţiale în opera sadoveniană: drumul, ruina şi locul de
vânătoare. 

Totodată, studiile consacrate problematicii
religiozităţii în opera sadoveniană (I. Oprişan, Mircea
Popa şi arhim. Mihail Daniliuc) subliniază nu de puţine
ori preponderenţa biblicului şi a orientalismului în
ansamblul textelor, dar şi implicaţiile profunde ale
acestora chiar şi în sfera stilisticii, unde fraza
sadoveniană (la nivel topic, dar şi în ceea ce priveşte
structurarea discursului) ,,capătă inflexiuni sacral-
psalmodice”, punctează criticul I. Oprişan, spre
exemplu. Iniţierea în tainele marilor cărţi ale umanităţii
şi în vechile cărţi populare a autorului (Sindipa, Vaarlam
şi Ioasaf, Divanul persian, Esopia, Alexandria etc.),
volumele sadoveniene cu caracter hagiografic, interesul
faţă de rescrierea sau traducerea cărţilor sfinte, toate
acestea reabilitează la acest nivel analitic şi un
Sadoveanu acreditat de înţelepciunea populară a
Orientului şi a marilor mituri, ,,născând o operă de o
polifonie vastă”. 

De o semnificativă importanţă rămâne în cazul
acestui prozator, ca şi în cazul altor mari scriitori
români, reabilitarea unui Sadoveanu din perioada
postbelică, a cărui operă poartă încă în exegeza
românească pecetea vechiului sistem. Că există o operă
sadoveniană interbelică pusă sub semnul marelui profil
epic al prozatorului, cu ceremonialul rostirii, obsesia
vechimii, ritmarea cosmică, caracterul evocator etc., şi o
serie ulterioară de texte de tipul Păuna Mică, Mitrea
Cocor, Nada Florilor şi alte câteva, impregnate de

tendinţele realismului socialist ale timpului, rămâne o
realitate certă. Cu toate acestea, critica încearcă
reabilitarea acestui Sadoveanu acuzat de rea-credinţă
estetică, ridicând în câteva dintre studiile incluse în acest
volum problematica aceasta a scriitorului ,,reabilitat”,
după cum criticul A. Dinu Rachieru vizualizează cazul
scriitorului care pe lângă Hanu Ancuţei ori Creanga de
aur, semnează totodată şi romane precum Mitrea Cocor.
Că nu poate fi vorba de o ruptură radicală în opera
marelui scriitor se va vedea parcurgând sistematica
demonstraţie a criticului care reevaluează ,,lista neagră”
a titlurilor puse pe seama realismului socialist autohton.
Iar dacă Nicoară Potcoavă, un alt roman din perioada
anilor ‘50 este repus în legătură în studiul criticului
Bogdan Creţu cu celelalte opere şi cu specificul şi
imaginarul sadovenian în ansamblu, devenind totodată
,,o carte-sinteză”, ,,un inventar al sadovenismului” cu
valenţe testamentare, romanul postum, neterminat,
Cântecul Mioarei întretaie în analiza criticului şi
istoricului Mircea Platon o epocă în care se întrezăreşte
profilul scriitorului subversiv, cu un discurs
anticomunist, ,,un recitativ, un descântec al
comunismului modernizator cu anasâna”, după cum
autorul studiului îi rezumă direcţiile. Toate acestea sunt
de fapt demonstraţii de forţă, sunt de fapt subtile sau
pline de vigoare forme de rezistenţă şi reafirmare a
faptului că dincolo de clişeele şi reducţionismele unei
epoci, opera scriitorului nu poate fi desprinsă radical de
contextul operelor interbelice.

Aşadar, ce e viu şi ce e mort în opera lui Sadoveanu
rămâne să se clarifice la lectură, acolo unde autorul se
testează în mod fundamental. Faptul că opera
sadoveniană are nevoie de o lectură şi o relectură
sistematică, fără uzura ghidului de lectură schematizat,
înseamnă totodată că proza acestuia rămâne încă un
teritoriu prolific, neepuizat pentru critica şi istoria
noastră literară. Pentru critica actuală un prim semn al
,,resurecţiei” lui Sadoveanu vine odată cu apariţia
acestui volum colectiv coordonat de criticul şi
profesorul Ion Simuţ, cel care reuneşte în paginile unei
cărţi valoroase, de înaltă rigoare intelectuală şi
academică, câteva dintre direcţiile şi studiile cele mai
importante ale ultimilor ani în privinţa cercetării operei
acestui scriitor de primă linie a literaturii noastre,
actualizând, într-un bilanţ responsabil şi necesar,
posteritatea unei opere cu tot ce înseamnă ea: receptare,
frecvenţa lecturii în rândul publicului larg, exegeză,
piaţă de carte, actualitate în sens larg.
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Explorând arhiva CNSAS, Ioana
Diaconescu punea recent în discuţie „cazul”
A.E. Baconsky, aducând în atenţie un prim
volum din DUI (Modernistul), notând, cu
temei, că poetul, văzut ca „element
duşmănos”, a fost supus unei prigoane „în
crescendo” (Diaconescu 2019: 123). Doar că,
incomod chiar şi în „vremuri proletare”, cu
„ifose moderniste” (sancţionate, în 1947, de
M.R. Paraschivescu şi Ovid S.
Crohmălniceanu), A.E. Baconsky oferă,

cercetat integral, etapizat, un „contrast radical
dintre extremele carierei sale poetice” (Pop 2018:
71), clătinând legenda exemplarităţii morale
(Grigurcu 1999: 16). E drept, deschiderea Stelei,
prin aerisirea limbajului poetic, i se datorează; dar
el – sublinia Gh. Grigurcu – pare mai important prin
„globalitatea” personalităţii (prozator, eseist,
traducător, conducător de revistă), fără a uita
penibilele versuri propagandistice, dar şi gestul
şocant de a-şi repudia propria creaţie*, ca „primă
disidenţă publică” (Anghel 2014: 162). Anecdotice,
facile, maniheiste, de abundentă versificare
pedestră, inteligibilă, rescriind textul ideologic
(Perian 2017: 131), acele producţii vădeau
„simplificare didactică” şi „eficienţă mnemonică”,
încercând să împace, sub semnul urgenţei, un regim
prozodic cu noile sarcini propagandistice,
depersonalizând discursul. Cum Partidul, ne asigură
Gh. Perian, avea „un scenariu pentru Cluj”, oraşul
urmând a fi „curăţat” de cerchişti (Perian 2017:
140), cel cunoscut încă din studenţie, citit „prin
ziare ori prin cărţi”, simpatizat de oamenii Puterii
va fi instalat la cârma revistei, în pofida „atracţiilor
neortodoxe”.

Figură aristocrat-macedonskiană în decor
comunist, poet cultivat, orgolios-teatral, solemn-

preţios, translând estetismul, în anii ultimi, în zona
fastuozităţii crepusculare, ca profet sumbru, A.E.
Baconsky a trecut prin spectaculoase metamorfoze
şi a anticipat, „în unele privinţe”, (constatase N.
Manolescu) valul şaizecist. Într-adevăr, o distanţă
„cosmică” separă turbulenţa agitatorică şi zelul
proletcultist de gratuitatea estetă, filtrată livresc şi
atmosfera halucinant-terifiantă din Cadavre în vid
(1969), de pildă; sau din romanul postum Biserica
neagră, veritabilă contrautopie politică, tipărit abia
în 1990, cunoscând, însă, o ediţie germană (1976),
după ce fusese cules în revista vest-berlineză
Kontinent şi difuzat la Europa liberă. În plus, şeful
Stelei, prin năbădăioasa revistă clujeană, înviorase
climatul literar. El a consacrat revista, scria ferm
Adrian Popescu, „fixându-i specificul şi traiectoria”
(v. România literară, nr. 41/2014). Pusă la colţ,
deseori admonestată pentru evazionism, „detaşare”,
„slabele ecouri din freamătul vieţii noastre literare”,
mizând, însă, pe „surogate scoase din vânzare”,
„potrivnica” grupare chiar înfăptuia, insidios,
desigur, „o revoluţie coperniciană”, cum suna
reproşul lui M. Beniuc, un „general” al literaturii
din epocă (gratulat ca atare, alături de Z. Stancu şi
Petru Dumitriu, de un Ion Istrati, în Gazeta literară,
nr. 10/1958). Într-o vreme în care şi P. Dumitriu
anunţa ferm că „trebuie isprăvit cu modernismul”.

Totuşi, în pofida prefacerilor pe care, în timp, le-
a cunoscut scrisul lui A.E. Baconsky, poetul rămâne
un nedreptăţit. De numele său se leagă jenanta
producţie proletcultistă, cu versuri celebre în epocă,
îndemnând la stârpirea înveninaţilor chiaburi
(„elemente tot mai duşmănoase”) pe fundal
beligerant („lupta se ascute între clase”), ulterior
renegate; dar şi gestul emancipator, ca lider al
„grupuleţului” (cf. Marian Popa) de la Steaua,
anunţând, în 1956, un spirit „în avangardă”.
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Generaţia ’60, sublinia Eugen Simion, a profitat
enorm de această deschidere iar rolul lui în epocă,
dincolo de versificările „penibile”, tributare
canonului realist-socialist, ascunzând – după unii
comentatori – o celebrare triumfalist-„perversă”,
sub faldurile ironiei, s-a dovedit esenţial în
primenirea limbajului liric. Chiar dacă Baconsky a
răspuns prompt marşului Revoluţiei, vestind „o
primăvară nouă”, uitând de începuturile
suprarealiste, cu un volum pregătit în 1948 (care n-
a mai apărut), aşezându-şi placheta din 1950
(Poezii) sub „lumina vremii noi”, Ileana Vrancea nu
ezita să-i incrimineze „tânjeala” după poezia
apolitică, evazionismul, rezerva de a se amesteca
„în vâltoare” etc. Şocantul său discurs la Primul
Congres al Scriitorilor din RPR (18-23 iunie 1956)
viza „penibilele eşecuri” ale începutului literaturii
„întru realism”, denunţând dezolanta proză
versificată. Încât, în 1956, papa Bac era deja
„cineva”, suspectat fie de „devotament ostentativ”,
fie de narcisism şi falsă combativitate, deşi poetul
ne anunţa solemn: „Cu tot ce am sînt al acestui
timp,/ Mă contopesc în imensa-i vâltoare”.
Adaptabil, aşadar, servind cauzei prin voioase
poeme propagandistice, protagonist al vieţii literare
clujene, Anatol Emilian Baconsky (n. 16 iunie
1925, la Cofa, în Basarabia) părea sortit unei înalte
cariere. El îşi anunţase intenţiile lirice într-o broşură
colectivă ivită la Carei (Antologia primăverii, 1947)
şi, din 1950, va fi secretar de redacţie la Almanahul
literar, devenit, în 1954, lunarul Steaua, revistă pe
care o va conduce până în 1959, impunând un lirism
de factură nouă. „Uluitoarea publicaţie clujeană”,
cum s-a spus, împrospătase aerul epocii, sufocată de
dogmatism, propunând alte modele. N-au lipsit
admonestările (repetate) de la Centru şi nici unele
(mici sau mari) nedreptăţi: cazul E. Lovinescu,
execuţia Moromeţilor, prin pana lui D. Isac. Nu era
vorba, însă, de un program explicit, anunţat, ci de
ofensiva modernizării, George Munteanu
subliniind, în paginile revistei, că lupta pentru
realismul socialist înseamnă lupta pentru
modernitate. Aşadar, „sub egida realismului
riguros” urma a se afirma o nouă atitudine realistă,
revalorizând economicos limbajul, cerând, prin
vocea lui A.E. Baconsky, o eră a geometriei,
declinul metaforei, nu „reliefuri voluptoase”. Altfel
spus, o poetică nouă, exploatând firescul anonimat

al cuvintelor comune, salvând tonul emoţional,
individuaţia. Refuzând, deci, „uniforma”, metoda
unică, versificarea pedestră prin care „plutoane
compacte” urmau „a cuceri zările”, maniheismul, în
ultimă instanţă. Acest realism liric (sau poezia „de
notaţie” cum i s-a spus, după un calc lovinescian) s-
a impus greu, condamnând în paralel, din nevoi
strategice, şi „decadentismul occidental”. După
mutarea în Capitală, momit cu promisiuni rămase
neonorate, urmând a prelua, îl asigura M. Beniuc,
Secolul 20, A.E. Baconsky, afectat, se va retrage
într-o lume ermetică, protejând,   printr-o abstragere
demnă, tainele laboratorului. Dacă la Cluj, flanând
prin urbe, impresionase prin silueta sa elegantă,
tăind aerul burgului, „descălecat” la Bucureşti se va
arăta „doar în chip de operă” (cf. Mircea Martin).
Intră în defensivitate. Va afişa o eleganţă ostentativă
şi un surâs distant; crispat, măcinat de adversităţi,
neînţeles, însingurat, un incomod, de fapt, de fibră
gravă, independent, se va refugia în tăcere, ocolind
şedinţele breslei. Dar nepărăsindu-şi convingerile.
Chiar claustrat (o vreme), se va interesa obsesiv, cu
înverşunare fanatică, de fenomenul artistic modern
şi de scriitorii „progresişti”, cercetând avid
noutăţile (precum în rubrica Meridiane, la
Contemporanul).

Încât e de mirare că afişând, succesiv, atâtea
chipuri lirice, el va fi considerat de către unii, cu
invidie neagră, un scriitor de acvariu. A.E.
Baconsky îşi poartă, în posteritate, blazonul. Cazul
său a agitat multe spirite cârcotaşe; o ciudată
polarizare mai stăruie, inerţial, şi azi. Suspectat
pentru tendinţele evazioniste, plătind tribut euforiei
lozincarde a unor ani, taxat chiar – cu o uşurinţă
vecină cu iresponsabilitatea – „duşman al culturii
noastre”, poetul, deşi un preferat al criticii (notează,
maliţios, Gh. Grigurcu), este „neconvingător”;
pentru Eugen Simion, dimpotrivă, Baconsky
rămâne un nedreptăţit. „Prinţul exilat” îşi poartă
trena melancoliei, impresionând, la relectură, prin
bogăţia referinţelor şi detenta culturală, de
rafinament aristocratic. Incapabil, însă, de
„angajare existenţială” (cf. Alex Ştefănescu).

Rostirea baconskyană nu a fost scutită de
servituţi conjuncturale. Dar şi atunci, producând
texte festiviste, un ton distinct-estetizant răzbate.
Omagiindu-l pe Lenin (v. Gazeta literară, nr.
17/1960), el ne invita „pe malul Razlivului” şi
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mărturisea că îl citea „cu înfrigurare” pe marele
Învăţător, admirându-i erudiţia şi profunzimea,
temperându-şi brusc entuziasmul prin invocarea
„naivităţii confuze” a acelor ani de studenţie.
Criticat în diverse ocazii pentru nereuşitele sale,
poetul promite echivoc momente de adâncă
„reflecţiune” şi aminteşte soarta grupului Luca-
Pauker (ca posibil memento pentru puternicii zilei),
ca şi imposibila detaşare a eforturilor sale creatoare
de context (triumfătorul realism socialist). De altfel,
antologia din 1967, Fluxul memoriei, filtra cu
severitate producţia poetului, lăsând în cimitirele
epocii ceea ce, la o privire retrospectivă, pare (şi
este) inacceptabil. Acest lirism autobiografic (Fiul
risipitor, 1964), urmărind „extatica trecere” în
ceilalţi, pândită de „umbra timpului”, propunea, cu
ecou târziu, noi modele poetice. Baconsky a fost un
avangardist de o extracţie specială, „promulgând”
de-metaforizarea şi literaturizarea; deci,
estetizarea trăirilor.

Vom reaminti că momentul Steaua (avându-l ca
artizan) a pregătit resurecţia lirică din anii ’60,
vestind dezgheţul cultural. Dacă orice generaţie este
groparul celei anterioare, echipa Stelei, spărgând
tiparele oficializate, nu s-a mulţumit cu atât; ea nu a
pregătit doar timpul de zbor al altei generaţii,
desprinzându-se din plasma epocii. Sub acuza
intimismului, grupul de la Steaua (o publicaţie-
fanion) sfida interdicţiile şi, traversând deşertul
proletcultist, şoca şi modela. Eram în plină criză
paternă (lipseau maeştrii, bibliotecile erau sigilate);
„steliştii”, inspirând parfumul boemei, se
încăpăţânau să trăiască în poezie. Spirit tutelar,
Papa Bac era profesor de gust estetic. Ca „boem
înverşunat”, un Dimitrie Stelaru se deda la
„năzbâtii”, împrăştiind bacilii artei „decadente”,
cum glăsuiesc nostalgicele amintiri, colindate de
„siluete eterice”, ale unui „fost corector”, poetul
Petre Stoica.

Bineînţeles, lăsând în urmă „dramaticele
tribulaţii”, Baconsky îşi reformulează, şi dintr-un
impuls autocritic, programul. „Se schimbă”, am
văzut, în câteva rânduri. El cutreieră alte spaţii
poetice, vestejeşte „eroarea metaforizantă” (cum
scria, într-un solid studiu introductiv, Mircea
Martin), aspiră spre o nouă sinteză a simplităţii. O
simplitate magică, în numele căreia îşi îngăduie

excese demonstrative. Recuzita poetizantă, neferită
de narcisism şi solemnizare, creşte dintr-un bine
întreţinut humus cultural, părând a juca în context,
în pofida dandysmului şi al orgoliului ostentativ,
rolul unei subversiuni artistice. Cu prudenţa
necesară, Mircea Martin invita la o reconsiderare a
convenţionalismului poetic, observând că
marginalizarea, declinul, biologic în primul rând
(„umbra-mi palidă coboară”), obligă la astfel de
reformulări. Poemele din Cadavre în vid dezvoltă o
lirică apocaliptică, o viziune crepusculară
impunând negaţia generalizată. Este un univers în
disoluţie, stăpânit de lingoare, cutreierat de un
„spasm uriaş”. Din această viziune neagră, se
hrăneşte şi romanul din 1970, recuperat târziu,
Biserica neagră. Să mai spunem că în 1972, când
realiza o carte-monument (e vorba de Panorama
poeziei Universale contemporane), Baconsky
dovedea – încă odată – o concepţie articulată despre
poezie şi o erudiţie indiscutabilă, dezvăluindu-şi
preferinţele şi idiosincraziile. O antologie „de
poet”, s-a spus strepezit, prin care publicul nostru
„suporta”, în premieră aproape, impactul cu
valorosul „pluton” al sud-americanilor, de pildă,
începând cu Borges şi terminând cu Murillo
Mendes; şi, alături, fără „jenă estetică”, în numele
unui necesar act justiţiar, marii noştri poeţi
necunoscuţi dincolo de fruntarii. În paranteză fie
spus, Baconsky a deplâns în repetate rânduri (v.
Spiritul poeziei române) prezenţa „mesagerilor
îndoielnici” ai poeziei noastre, propulsaţi în top prin
abilul balet conjunctural. Dar omul incomoda nu
doar prin idei. Hieratic şi sumbru, enigmaticul şi
princiarul Baconsky trăia canonic într-o „claustrare
îndârjită”; într-o „lume ermetică”, stăpânită, scria
Petre Stoica, de „dulcea lui infatuare”. El avea
nostalgia Nordului. Se închina „mărilor aspre”,
învăluit în „aureola palidă a iernii” (Fiul risipitor).
Nu se putea împotrivi „metronomului dement”,
chemat îmbietor, irezistibil, de „labele păroase ale
ţărânii”. Trufiile acestui „estet al melancoliei” (cf.
Eugen Simion) i-au creat multe şi mari adversităţi.
El a impus, însă, un stil, o poezie afectată,
îmbrăcând armura şi o proză stranie, sigilată de
intelectualism şi coşmaresc.

Un vechi reproş, adresat epicii noastre, privea
tocmai carenţa de intelectualitate. Abundenţa
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povestitorilor bonomi, gravitând în universul
„amintirilor din copilărie”, lansând în pagină jeturi
metaforice, cheamă, corectiv, exemplul lui
Baconsky. El punea, sub ochii cititorului român,
abia ieşit din răsturnarea decembristă, debusolat, un
roman necunoscut. E vorba, desigur, de Biserica
neagră (manuscris încheiat la 16 octombrie 1970)
şi rămas lungă vreme nepublicat, în pofida
„stăruinţelor disperate” ale autorului. Predat editurii
Cartea Românească, manuscrisul a trezit imediat
rezervele lui Marin Preda, considerându-l „un
roman cu cheie”, plasat într-o „ţară nedefinită”.
Dacă prozele din Echinoxul nebunilor (1967) mizau
pe stranietate şi imprecizie, chiar gratuitate
artistică, trezind entuziasmul unor comentatori,
romanul, cu atmosfera sa grotescă, sordidă,
stăpânită de frică şi penurie sub teroarea Ligii
cerşetorilor avea o adresă politică, direcţionată,
însă, ambiguu, vitriolând tehnicismul sufocant şi
alienarea. E drept, o versiune germană apărea în
1976 (Die schwarze kirche). Acest miniroman
vorbea despre o zodie a falsităţii: supremaţia lui
pseudo, destinul crepuscular, invazia morbidului,
avalanşa insanităţilor, uzurparea şi mistificarea. O
soartă neagră, conducând la uitarea de sine. Un „aer
de erou”, pronia elogiilor stupide, revărsate peste
„un hoit virtual”, nepăsător şi steril, într-un univers
murdar, controlat de o putere nevăzută, stăpânit de
o „greaţă enormă”. Romanul confirmă vocaţia
premonitorie a lui Baconsky, conştiinţa sa tragică,
prea convins că poeţii „spun soarta”. Construit pe o
„reţea de presimţiri” şi simboluri, romanul invita la
o lectură în paralel a „ororilor realităţii”, fără
referinţe explicite. Oboseala falsităţii coboară în
acest „cerc apăsător”, cunoscând mizeria
captivităţii în cetatea-cavou. Umbrită de crepuscul,
degradarea dezvăluia un mecanism implacabil,
proiectat de „voinţe streine”, cu o ierarhie secretă.
Şi, desigur, infuzia de fals, cu o supraveghere
permanentă şi temenele greţoase, de măgulire
asiată. Baconsky biciuia o realitate în embrion,
populată de „cadavre animate”, învăţând cu
entuziasm slogane, într-un timp stagnant, în care se
infiltrase suspiciunea. O utopie neagră, aşadar. Or,
Baconsky, cu vocaţia-i premonitorie, a indicat alte
repere culturale, prefaţând deşteptarea unor
generaţii şi „a văzut”, înaintea altora, devenirea, pe
de-asupra capriciilor modei. Paginile sale poartă,

indubitabil, amprenta unui aristocrat al spiritului.
Aşa fiind, nu înţelegem cazna unora (cazul lui

Pavel Ţugui, un aliat puternic, „oficial”, de la
Centru şi un devot în dublă ipostază, de biograf şi
editor) de a dovedi că avem de-a face cu o operă
unitară, evitând publicistica „de circumstanţă”. Să
reamintim stihuri faimoase, tratând epopeic
colectivizarea, precum în La frasinii de la
răscruce? Sau balada închinată cizmarului Barta
Iosif şi ortacilor săi? Sau un alt decupaj, lămuritor,
preluat din Convoiul amintirilor: „Agitatorii de
partid colindă,/ De-a lungul ţării munca s-o
cuprindă”. A uita de primul Baconsky, prolific,
ascultând Sirenele politicii, manevrând doar extrase
selective, favorizante şi comentarii amnezice sau a
ignora rolul său în emanciparea lirică a anilor ’60
este, deopotrivă, păgubos şi incorect. Foştii
coechipieri de la Steaua ocolesc, de regulă, în
lungile retrospecţii, prima etapă. Ion Oarcăsu, de
pildă, vorbea despre un estetism naturist, asigurând
– prin himericul ethos romantic – „organizarea
muzicală a trecerii”, însoţită de „zonele umbrite”
ale sufletului; totuşi, fără nerv dramatic şi, desigur,
„carenţa de istoricitate”. Abia în a doua etapă,
colindată de sumbre premoniţii, ne întâlnim cu o
istorie degradată („paraistorie”), conştientizând
teroarea lumii, golul ameninţător, mortificarea; în
care „nimicul sigilează cuvintele”, A.E. Baconsky,
ca vechi pelerin, concluzionând că e „prea mult vid
în Istorie”. O recentă antologie, întocmită de Diana
Câmpan (O sută şi una de poezii, 2016), evită
textele pur propagandistice, „amortizând” criteriul
valoric (cf. Daniel Cristea-Enache), uitând de
„lozinca primăverii” şi insistând pe disidenţa lirică,
dereglând poemul prin cultivarea unui estetism
funebru într-un decor stilizat; sau, cum scria Ion
Pop, descriind un spaţiu coşmaresc sub „masca
nobilă a poetului estetizant”, calofil (Pop 2018: 76).

Comentând în Iaşul literar (nr. 3/1958) volumul
Fluxul memoriei (ESPLA, 1957), George Mărgărit
observa, pătrunzător, că reciclatul A.E. Baconsky se
înfăţişează ca „un vizionar modern”, de largă
receptivitate, „istoricizând timpul”, neîndatorat
unor mode sau patroni literari; că are „vocaţia
viziunii, organizată din reflexie” şi că victoria
socialismului ar fi cerut „amplificarea unghiului de
vedere”, poetul vădindu-se, astfel, „mai profet”**.
În 1963, publicând Poeţi şi poezie, A.E. Baconsky
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avea deja „cutezanţa” de a propune o discuţie
despre poezia universală contemporană, angajând
o dezbatere de principii şi idei (în Colocviu) şi
oferind o suită de profiluri, ca „imagini concrete”,
descifrând tendinţele care animau „poezia
occidentală de azi”. E drept, el respingea delirul
imagistic al suprarealiştilor, lirismul „automatic”,
matematica ermetismului, jocurile ezoterice,
primitivismul liric (propagandistic, înţelegem), dar
şi „poezia deschisă” a unui Jean-Claude Lambert
(de „o flagrantă absurditate”) ori „penibila
simetrie” dintre antipoezie şi anticomunism. Pleda
(încă) pentru „legătura cu viaţa” şi condamna
obsesia apolitismului, găsind că neangajarea
asigură temelii şubrede, „infertile”, demersului
liric, deturnându-l spre o digitaţie gratuită.

Voiajor frenetic, atras de un Nord enigmatic,
compensând, astfel, o capricioasă izolare în
proiecţii fastuoase, căutând un „ciudat strămoş”,
Baconsky a circulat dezinvolt în varii spaţii
culturale; jurnalele de călătorie respiră erudiţie şi
impun prin densitatea informaţiei, cu aprecieri
tranşante, probând educaţia estetică a poetului,
beneficiar al unor relaţii solide în străinătate,
inclusiv burse DAAD. Detestând boema, încercuit
de dezamăgiri, răbufnind orgolios-capricios,
cosmopolitul Baconsky a fost, de fapt, un
nonconformist, nu un opozant făţiş. La curent cu
vectorii sensibilităţii contemporane, adecvându-se
spiritului vremurilor, el cerea, cumva justificativ, o
poezie „despuiată de metafore”. Adică o nouă
sinteză a simplităţii, mizând pe de-metaforizare; un
fals prozaism, fluxul emotiv fiind potenţat de ritmul
interior. Ca dovadă, Panorama poeziei universale
contemporane (1972) reţine o sută de nume, printre
care, cu instinct sigur, selectează şi patru poeţi
români (Arghezi, Bacovia, Barbu, Blaga).
Acoperind intervalul 1900-1950, antologia a avut,
neîndoielnic, o influenţă benefică în viaţa literară de
la noi. Prin traduceri şi comentarii (profiluri critice),
prin exegezele din arta plastică sau Schiţa de
fenomenologie poetică (propunând interpretări
proprii), Baconsky a jucat un important rol de
pedagog liric, cu deschidere cosmopolită.

Prin Fiul risipitor (1964), poetul intra, s-a
observat, în faza elegiacă, inventariind rătăciri,
evadări, cruda risipire, inclusiv a cuvintelor pierite

„în tăcutul azur”. Dar, ca visător de miazănoapte,
acest „mandarin al tristeţii” încă avea încredere,
întâmpinând demn trecere: „Fiece oră mă schimbă
şi fiece pas/ mă apropie-n taină de cel ce voi fi
totdeauna”. Cadavre în vid accentuează această
voluptate a distilării, filtrând melancolia şi culegând
tonuri stinse în încercarea de a desluşi „cărări”;
ideea trecerii consună, pe alocuri, cu lumina blândă
şi „sunetul stins al câmpiei”, poetul, ca „elegiac
estetizant” (cf. Mircea Iorgulescu), fiind obligat să
recunoască: „văd tinereţea plecând de la mine
încet”. Deja intrăm în faza apocaliptică, volumul
postum, adunând poezii şi antipoezii (Corabia lui
Sebastian, 1978), conferindu-i, fără echivoc,
statutul de „profet sumbru”, blamând tehnicismul,
alienarea, consumismul. Indeterminismul,
imprecizia căutată, stranietatea asigurau atmosfera
prozei sale, incorect numită fantastă (v. Echinoxul
nebunilor), cu sigiliu post-simbolist. Moralist sever,
obosit, sastisit livresc, Baconsky devine vituperant.
Denunţă această „nebunie în cerc”, universul nostru
artificial, asfixiat de obiecte, „epiderma de hârtie a
veacului”; pensează semnele agoniei: criza,
disoluţia, golul, duhul fetid, conştiinţa vidului, dar
şi neîncrederea în cuvintele putride, „gunoiul
verbal”, măcelul demagogic. Constată că „bătrânele
literaturi europene/ sunt pline de apă...” Încât, vidat
de iluzii, în Corabia lui Sebastian nu va economisi
rafalele de sarcasm, propunând, de pildă, „un poem
Siemens”. Iar romanul Biserica neagră, în pofida
procedeelor mito-poetice, a umbrelor-prototip,
definite profesional, cu gânduri „zăbrelite”,
mişunând într-o lume enigmatică (un Paradis
bolnav, de fapt) s-a vrut o contrautopie politică, o
parabolă despre dictatură, plonjând într-o atmosferă
grotescă. Întrebarea care a preocupat stăruitor pe
mulţi analişti privea sinceritatea autorului. Să fi
fost un tip macedonskian, un poseur, vânând „efecte
artistice” într-o emisie lirică „exterioară”,
confecţionată, absentă, impersonală, fără
angajament? Suspectat de artificialitate, Baconsky
suferea de „refrigeraţie estetică” (cf. D. Micu). Dar
de aici până la a susţine că îi lipsea „înzestrarea
pentru poezie”, cum face, nedrept, Alex Ştefănescu,
e cale lungă. Reacţiile s-au polarizat, fie admiţând
tonul fals, inaderenţa, indiferenţa suverană, fie
respingând blazarea, rutina, umoarea placidă, chiar
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dacă, recunoştea Mircea Iorgulescu, textele lui
Baconsky ar fi „doar expresia unei drame”. În plus,
schimbările care l-au făcut „de nerecunoscut” (cf.
N. Manolescu) întreţin echivocul: de la motivele
recurente ale realismului socialist la tragicul
fastuos, decadent, funerar, aruncându-ne, prin
reţeaua de „presimţiri”, într-un timp anistoric.
Suflul elegiac, purificat estetic, descoperind „umbra
tragică a timpului”, face loc scrisului „oblic”, pe
suportul spectacolului apocaliptic, închipuind un
bestiar în descompunere, cu „zeul hienelor” şi
„piramida de cranii” lângă „indescifrabile rune”,
amintind de o civilizaţie-surogat. Recitit, aşa cum
ne invita Adrian Popescu, „reacţionarul” A. E.
Baconsky ne dezvăluie trăsăturile unui antimodern
(în accepţia lui Antoine Compagnon). Iar
monografiile care i s-au dedicat (Crina Bud, Magda
Wächter, Diana Câmpan) insistă tocmai asupra
rolurilor (măştilor) şi rolului unui „solitar de
catifea”, iubind, ca pedagog cosmopolit, decadenţa
vieneză şi aerul elitist, uitând de „versurile de
porunceală” livrate prompt cândva.

Poet bolnav de estetism, nescutit de preţiozităţi,
Baconsky a mixat, cu efecte picturale, reveria,
fabulosul, vagul, obţinând un timbru inconfundabil.
Adică un stil distinct, chiar cu aură aristocratică;
fiindcă „nici alcoolul, nici stelele/ nu mai înşeală”,
scria autorul Cadavrelor în vid. Trăgând linie, vom
spune că „tardivul” A.E. Baconsky (cum crede N.
Manolescu) are merite istorice. De numele său se
leagă resurecţia lirismului în sufocantul deceniu
şase, o epocă aridă, irigată de „filiera subiacentă” a
Stelei, cu scandaluri de pomină, retractări, replieri,
repoziţionări, cu mulţi dintre dogmaticii de
odinioară, răspopiţi, arogându-şi peste ani merite
greu de probat. Sfârşind tragic la cutremur,
incomodul A.E. Baconsky (1925-1977) a însemnat,
însă, enorm în epocă, pregătind terenul. Tăios în
afirmaţii, cu extravaganţele unui dandy, el rămâne,
într-adevăr, un mare nedreptăţit. Fantastul,
aventurosul Baconsky, urmărit – paradoxal – de o
necruţătoare luciditate, va mărturisi, în ultimii ani,
că şi-a pierdut seninătatea. Falsul jurnal de
călătorie, infuzat de lirism era, pe alocuri, o blândă
retrospectivă, dezvăluind o bogată experienţă de
viaţă şi cultură; poetul peregrin, radicalizat, locuit
de euri multiple, devenise „un Sisif melancolic”,

închipuind, observa Victor Felea, „un poem despre
destin”. Deşi pudic în privinţa biografiei, îşi va
transparentiza propria traiectorie, deloc lineară,
dobândind în etapa estetizantă, inconformistă, sub
pecetea demnităţii regăsite, o altă identitate.

Note:
Anghel (2014): Petre Anghel, O istorie politică a

literaturii române postbelice, Editura RAO, Bucureşti.
Diaconescu (2019): Ioana Diaconescu, A.E.

Baconsky inedit. Poezii arestate (vol. 1, Modernistul,
Arhiva CNSAS), în Convorbiri literare, nr.
10(286)/2019.

Grigurcu (1999): Gheorghe Grigurcu, Amurgul
idolilor, Editura Nemira, Bucureşti.

Perian (2017): Gheorghe Perian, Ce şi cum scria
A.E. Baconsky în anii realismului socialist, în vol. Studii
de literatură română (vol. II), Contribuţii la istoria
realismului socialist, Editura Limes, Cluj-Napoca.

Pop (2018): Ion Pop, Poezia românească
neomodernistă, Editura Școala Ardeleană, Cluj-
Napoca.

* Reamintim că la Congresul Uniunii Scriitorilor,
numit „Primul”, în fapt şi ultimul sub această denumire
(intervenţiile fiind publicate în Gazeta literară şi apoi în
volum), Congres la care Zahariu Stancu anunţa că
„avem de îngropat multe mortăciuni”, A.E. Baconsky s-
a dezis de versurile comise, „cu totul regretabile”, gata
de a i le ceda lui Deşliu. Dar anul respectiv a fost unul
„crucial pentru lagărul socialist”, după Congresul al
XX-lea al PCUS şi Raportul secret hruşciovist, constata
Ion Ianoşi, cu ştiutele „înmuieri tactice” în stilul
alternanţei de la noi; Congresul Uniunii Scriitorilor,
sub sacrosancta formulă a realismului socialist, a fost
precedat de Consfătuirea tinerilor scriitori (20-22
martie) şi, cu rol preventiv, cazul Al. Jar, exclus din
Partid (ca „ţap ispăşitor” al sugestiilor liberaliste), urmat
de evenimentele din Polonia şi Ungaria, având ca vârf al
reculului (redogmatizare) anul 1958.

** Iulian Marcel Ciubotaru retipăreşte in extenso
această „recenzie buclucaşă” (v. Scriptor, nr. 11-
12/2017, pp. 115-118), aspru criticată în Scânteia, în
două numere (18, 19 iulie 1958), pentru care însuşi G.
Mărgărit, autocritic, în pragul morţii, se învinovăţea de
a fi scris „apologetic şi neorientat”.
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Născut de Ziua Mondială a Râsului
(celebrată, din păcate, de foarte puțină lume,
pe 4 mai), lui Laszlo Alexandru i-a venit să
moară de râs când a împlinit 48 de ani. Ceea ce
nu înseamnă că ar face la fel și în celelalte zile
ale anului. Profesorul clujean este o persoană
serioasă, care judecă totul în general pertinent
și își consemnează impresiile pe pagina de
blog. Astfel, după însemnările incluse în
sumarul cărților Viața de zi cu zi (2010),
Exerciții de singurătate (2012), Tutti frutti

(2012) și Uriașe lucruri mici (2013), însemnările din
perioada 2014–2017 sunt incluse în volumul al
cincilea al seriei, intitulat Stări de spirit (Editura
Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2018), de unde am
spicuit și informația pentru începutul paragrafului de
față

Fiind o persoană serioasă și un italienist de marcă,
Laszlo Alexandru și-a propus, după 20 de ani de când
citește, scrie și predă despre Divina Comedie, să se
apuce de o muncă mai susținută în comentarea
celebrului poem. Dar, în urma unor riguroase
estimări, și-a dat seama că îi vor trebui peste trei ani
pentru a-și duce la capăt proiectul care părea inițial
lesnicios fezabil. Iată un omagiu care i se poate aduce
celui așezat, de Harold Bloom, alături de
Shakespeare, în centrul canonului occidental: „Eu vin
doar pe urmele autorului și mă străduiesc să pricep
ce-a zis, el care a avut de luptat cu Nimicul, pe care
îl închega întâia oară. Eu am un loc de muncă, nu
sunt obligat să alerg de la o curte aristocratică la alta
pentru a obține mărunte resurse necesare
supraviețuirii. Eu lucrez pe timp de pace, nu sunt
mereu înconjurat de vrăjmășii, molime și
medicamentație precară. Viața mea nu-i în primejdie
și firește că nu am fost de două ori condamnat la
moarte, prin ardere pe rug și spânzurare, cum i s-a

întâmplat lui. Eu am un domiciliu stabil și o
bibliotecă de încredere, folosesc un computer legat la
internet, nu îmi înfășor boccelele pe spinarea unui cal
pentru a-mi transporta periodic manuscrisele în alte
cătune” (p. 177-178). Abia după atâția ani i se poate
înțelege marelui florentin mesajul dintr-o scrisoare,
în care acesta vorbea despre „sudoare și îndelungă
ostenire”.

În aceeași idee a vechiului adagio latin „Non
omnis moriar” este discutată o situație de celebritate
în familie, plecându-se de la apariția unei cărți a lui
Alain De Botton, How Proust can Change Your Life,
unde este analizată greu de imaginat diferența dintre
frații Robert și Marcel Proust. Scrie Alain De Botton:
„(Robert a fost celebrat pentru prostatectomiile sale,
o operație cunoscută de atunci înainte, în cercurile
medicale franțuzești, ca proustatectomie). [...] Iar
Marcel? Fără energie fizică, nu se pricepea la tenis
sau canotaj, n-a făcut bani, n-a avut copii, nu s-a
bucurat de respect până târziu în viață, iar apoi s-a
simțit prea bolnav pentru a deriva vreo plăcere din
asta” (p. 173). De bon ton este să completez că, în
cimitirul Père-Lachaîse, pe placa tombală – ce-i
drept, nu aceea originală – a familiei Proust este
astfel marcată „prezența” celor doi frați acolo, sub ea:
„Marcel Proust/ 1871-1922” și „Robert Proust/
Professeur à la Faculté de Sorbonne/ 1873-1935”. (O
situație asemănătoare poate fi văzută, tot în cel mai
vizitat cimitir din lume, în cazul lui Edith Piaf, al
cărei loc de veci este greu de găsit, deoarece este
„îngropat” și puțin vizibil – numele fiindu-i trecut,
alături de alte două, pe muchia unei dale – în
„parcela” unei familii grecești, a ultimului ei iubit,
Theo Sarapo. Iar în cimitirul Montparnasse,
Baudelaire se bucură de același tratament lumesc și
în postumitate, din partea tatălui vitreg.) Adevărul
este că acceptăm cu greu starea de fapt că moartea
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este nivelatoare. Exegi monumentum...
Tot cu privire la posteritatea, ar fi de discutat

soarta care le este hărăzită unor scriitori fără
monument/mormânt care, după condamnarea ca
dușmani ai poporului de către regimul comunist, mai
sunt încă o dată condamnați, astăzi, ca fiind criminali
de război. Laslo Alexandru se arată a fi foarte mândru
de faptul că veghează la punerea în practică a Legii
nr. 217/2015, care interzice elogierea celor
condamnați pentru crime de război prin ridicarea de
statui și prin darea de nume de străzi și nume de
instituții. Unul dintre ei este Mircea Vulcănescu – un
condamnat pentru crime de război al cărui nume a
fost împrumutat unui liceu bucureştean. În acest
scop, Laszlo Alexandru s-a uitat pe „enciclopedia
liberă” Wikipedia și a îndreptat ceea ce crede el că
era de îndreptat. În același spirit justițiar, el ia în
discuție și cazul lui Vintilă Horia, aducând, printr-o
serie de exemple concludente, contribuții la
cunoaşterea a cine anume a fost el în calitate de
ziarist (a scris despre necesitatea exterminării
evreilor, despre genialitata lui Hitler, despre nevoia
ca România să fie aliata politică fidelă a lui Hitler,
despre fascism și despre Mussolini, despre Ion
Antonescu, despre ideea de democrație). Pe cale de
consecință (pentru a mă exprima ca în mass-media,
unde nu se prea mai spune „în consecință”, ci „pe
cale de consecință”, pentru a se conferi autoritate
„judiciară” celor emise), Laszlo Alexandru este de
părere că Vintilă Horia nu trebuia declarat cetățean de
onoare al Segarcei, nu trebuia ca numele său să fie
dat unor străzi, nu trebuia declarat membru
postmortem al Academiei Române. 

Pentru a fi mai credibil în cele ce spune, Laslo
Alexandru afirmă că s-a apucat să citească celebrul
roman Dumnezeu s-a născut în exil și că lectura l-a
dezamăgit: „Lectura mea a fost permanent dublă.
Vedeam ce-i în pagină, apoi făceam efortul să deduc,
din context, ce-ar fi trebuit să fie, stilistic și lexical.
După 50 de pagini eram epuizat. Pe ansamblu sper că
i-am priceput mesajul de tânjire melancolică, în
suferințele sufocante ale exilului, după patria care l-a
izgonit. M-au deranjat ideologia paseistă, pășunistă,
mitologismul ostentativ. Iar stilistic, repet, a fost un
efort serios s-o termin. Dacă ar fi să-i dau note, ca la
școală, cartea asta nu aș evalua-o la mai mult de nota
7 (șapte). [...] nu mă mai atrage să recitesc o carte
mediocră, cu un autor hitlerist” (p. 307-308). Marele
noroc al cărții a fost că a căzut, acum 60 de ani, în

mâinile cui trebuia, adică ale unor critici onești, care
– la izbucnirea scandalului instrumentat din România
populară – au declarat că nu-i interesează cine a scris-
o și că au apreciat-o cum au crezut ei, meritând să i
se acorde prestigiosul Premiu Goncourt.

Remarcând faptul că exigentul profesor Laszlo nu
a putut trece cu lectura romanului dincolo de 50 de
pagini (a rezistat totuși mai mult decât Tudor
Arghezi, care fusese epuizat încă de la pagina 27 a
romanului Ion), chiar că pe mine nu mă interesează
dacă un cadrul didactic îi pune mai mult de nota șapte
sau nu (scrisă, ca în catalog, și cu litere între
paranteze, pentru a nu fi cumva falsificată de vreun
fascist plin de intenții rele). Las la o parte faptul că
profesorul precizează și la ce s-a raportat: la darea,
parcă, a unui simplu extemporal la școală. Aș fi fost
de acord cu Laszlo Alexandru dacă ar fi comparat
romanul Dumnezeu s-a născut în exil cu marile
capodopere, precum romanul mai sus amintit, care l-
a plictisit de moarte pe autorul Florilor de mucigai.
Și nu poate să nu mă intereseze dacă, după ce regimul
comunist l-a condamnat pe Vintilă Horia în
contumacie la 25 de ani de muncă silnică, mai suferă
încă o astfel de condamnare, pentru nu știu câți ani, și
în democrația postdecembristă.

Nu pot să nu remarc judecățile pertinente
exprimate de profesorul Laszlo în legătură cu
problemele din învățământ. Una dintre ele este aceea
referitoare la acțiunea creată de un grup de elevi,
crescut „exponențial” până la un număr de peste 800.
Aceștia au batjocorit, pe o pagină de Facebook,
cadrele didactice de la liceul clujean unde activează
și autorul cărții. În urma unor discuții pro și contra,
Laszlo Alexandru, ca un adevărat avocat, demontează
calm și pertinent zece sofisme lansate în mass-media,
prin care se luase apărarea elevilor astfel: elevii și-au
exercitat libertatea de expresie garantată prin
Constituție; faptele incriminate s-au desfășurat pe
internet, unde nu există legi și reguli; denigrarea
cadrelor didactice s-a petrecut pe un grup Facebook
cu acces privat, aşadar nu este o faptă din domeniul
public; grupul privat de pe Facebook a fost accesat
abuziv de cadrele didactice; discuțiile scandaloase nu
s-au purtat în cadrul programului, în perimetrul
școlar, prin urmare ieșeau din jurisdicția cadrelor
didactice; au fost doar glumițe inocente ale unor
puștani și a lua în serios niște meme-uri
demonstrează lipsă de gust estetic sau de simț al
umorului; investigarea faptelor a constituie un mare
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proces stalinist; au fost atribuite sancțiuni de grup
disproporționate în mod terorist; pedepsindu-i pe
elevi, profesorii le-au creat o suferință atroce pe toată
viața și au săpat o falie traumatizantă între generații;
Charlie Hebdo – Șincai Memes. Mesajul didactic
final formulat de profesorul Laszlo este ferm și
merită citat din plin: „Nu vreau să mă gândesc la ce
s-ar întâmpla dacă un grup de profesori și-ar deschide
o pagină de Facebook și ar începe să-și bârfească
suburban elevii: care-i mai prostovan, care-i bețivan
prin cârciumile din centru, care chiulește cu obrazul
gros și nu învață nimic, care trage praf pe nări, care
și-a început deja viața sexuală. [...] Însă ceea ce
profesorii nu au voie să facă sub nicio formă – adică
să lezeze demnitatea și viața personală a
adolescenților (s.a.) – nu văd de ce-ar trebui acceptat
cu liniște și resemnare în sens invers” (p. 227).  

Trec și la o altă sursă a stărilor de spirit încercate
de autor, de astă mai destinse, iar aceasta o constituie
abordarea subiectului despre cenzură, care este
complex și delicat în sine, chiar dacă poate da naștere
și unor picanterii. Autorul narează o nostimadă din
lumea clujeană, cu un poet care, se spune, „și-a scris
poezia, a dat-o la revista Tribuna spre publicare, apoi
s-a dus la biroul său de cenzor, a primit șpalturile
după câteva zile și și-a eliminat propriul text. Poate fi
amuzant, dar te pomenești că era și o strategie; omul
avea de îndeplinit planul de producție, câte coli
editoriale a cenzurat pe lună? Și atunci și-a fi zis:
decât să tai de la altul, mai bine să tai de la mine,
măcar știu ce-i acolo și nu greșesc” (p. 216). 

Problemele comice de traducere sunt semnalate
într-o însemnare de pe blog în care se discută despre
umorul involuntar produs de declarațiile unui
politician care crede, ca mulți alții dintre noi, că știe
limba italiană: „Dacă politicianul prahovean ar fi vrut
să evite lucrurile triste, trebuia să spună, eventual:
«Oggi non parliamo di cose tristi». În limba ialiană,
din nefericire pentru cei care o frecventează după
ureche, există două adjective cu formă apropiată, dar
cu înțeles diferit: «triste», «tristi» (= trist, abătut
necăjit), «tristo», «trista», «tristi», «triste» (=  josnic,
ticălos, viclean, șiret)./ Îndemnul italienesc al omului
din Prahova era valabil, cel mult, dacă voia să le
transmită ziariștilor că vrea să evite, cu viclenie, să
vorbească despre lucrurile lui ticăloase. O singură
literă greșită, într-un citat în limbi străine, face uneori
diferența dintre ceea ce vrei și ceea ce ții să spui” (p.
81). 

Un caz interesant de escrocherie internațională
mai puțin cunoscut și pe care îl analizează Laszlo
Alexandru este legat de politica externă a regimului
comunist. Ambasadele noastre în Europa apuseană
aveau şi însărcinarea de a ține „evidența populației”
și îndeosebi a persoanelor vârstnice bogate refugiate
din ţară care mureau fără moștenitori. Cazurile erau
grabnic raportate organelor de resort, care se ocupau
cu inventarea moștenitorilor trebuitori pentru a se
intra în posesia bunurilor rămase fără stăpân. În
consecinţă, „Organele de stare civilă și evidența
populației, care ar trebui să reprezinte garanția cea
mai fermă asupra identității persoanei umane și a
familiei, au emis pe bandă rulantă cetificatele de
naștere, de căsătorie sau de deces, procurile și
adeverințele falsificate. [...] Istoria comunismului din
România echivalează pesemene cu istoria crimelor
interne și a matrapazlâcurilor externe, prin care un
grup de infractori și-au marcat urma cafenie a trecerii
prin viață” (p. 85). 

Deși are opinii de orientare stângistă, Laslo
Alexandru nu poate să treacă peste succesul
incredibil al cărții Arhipelagul Gulag, a lui
Soljenițîn: „În marea literatură nu contează să fii, în
ordine cronologică, primul care abordează o temă,
descrie un peisaj, analizează un sentiment, dezvăluie
o impostură. Important e să fii cel mai convingător și
impresionant. [...] O singură carte – ce-i drept, de o
pregnanță copleșitoare – a cucerit admirația și a
cutremurat conștiința opiniei publice. A modificat
percepția asupra situației globale. A destrămat, în
rândul intelighenției occidentale, mitul comunistului
«progresist». A determinat statele din lumea
democrată să-și reconsidere politica față de Uniunea
Sovietică [...] A fost nevoie de o lovitură de geniu
pentru a se atrage atenția omenirii asupra unei
realități de importanță crucială. În marea literatură
trebuie să fii cel mai bun, nu cel dintâi” (p. 118–119).
În acest fel, autorul tranșează pertinent, după cum se
observă, și problema protocronismului. 

Multe alte subiecte interesante, de actualitate,
sunt abordate de Laszlo Alexandru, cum este și firesc,
într-o astfel de culegere densă în însemnări apărute
inițial pe o pagină de blog. Este de așteptat ca, după
Stări de spirit, să mai fie publicate asemenea cărți sub
semnătura eseistului, traducătorului și polemistului
clujean.

8484 CONVORBIRI  LITERARE



Poet autentic şi pur, de curată fibră vizionară,
Nicolae Labiş nu mai e de mult un nume la modă.
Cu câteva excepţii poate, scriitorii tineri nu-l gustă
deloc, iar cei din generaţiile anterioare vorbesc
despre el cu o anumită condescendenţă,
recunoscându-i talentul, dar arătându-se rezervaţi
faţă de opera pe care a lăsat-o în urmă.
Emblematic rămâne verdictul lui Laurenţiu Ulici,
pentru care Labiş reprezintă „principiul moral” al
noii poezii de după război, fără a fi izbutit să
realizeze şi o valoare estetică pe măsură.
Călinescu văzuse însă în autorul Morţii căprioarei
„un poet pe deplin exprimat, de la care au rămas
câteva poeme încântătoare”, iar Tudor Vianu – „nu
doar un poet al ţării lui, al naturii şi tradiţiilor ei”,
ci şi „o conştiinţă”. Drept e că despre Labiş s-a
scris în genere prea afectiv, deşi cu o justificată
exaltare faţă de explozia de vitalitate creatoare a
tânărului care promitea mult şi care s-a afirmat ca
„buzdugan al generaţiei” sale (Eugen Simion). Pe
de altă parte, copilul-minune a ştiut să joace din
instinct rolul scriitorului-angajat, revoluţionar,
promovat de propaganda comunistă, fiind
consacrat simbolic de girul unor clasici în viaţă
agreaţi de regim, precum Arghezi ori Sadoveanu.
Cununa cu lauri îi va fi trecută mai apoi lui Nichita
Stănescu, următorul „rege” al poeziei noastre de
după război, care în repetate rânduri a mărturisit că
numai după moartea lui Labiş s-a simţit în stare să
scrie şi să se afirme public. Autorul Necuvintelor
pare să fi înţeles din capul locului că valoarea
poeziei lui Labiş, incontestabilă de altfel, dar
obnubilată de circumstanţierile de ordin politic,
ilustrează doar un moment auroral, ce se cerea
depăşit de propria sa creaţie şi de poezia
generaţiilor ulterioare. Aşa lua naştere mitul

poetului tânăr, jertfit în lupta cu inerţia
pentru libertatea cuvântului, libertate de care
se vor bucura abia scriitorii de după el. 

La cristalizarea şi consacrarea mitului a
contribuit, desigur, prematura dispariţie a
autorului Primelor iubiri, care se stingea la
21 de ani în urma unui nefericit accident de
tramvai, în împrejurări confuze, ce au
declanşat o mulţime de speculaţii,
majoritatea înclinând către ipoteza unui
asasinat. În imaginarul public, poetul
devenea astfel victima propriului său
angajament politic, fiind eliminat din scenă
în momentul când partidul se putea deja
dispensa de serviciile lui. Biografia lui Labiş
oferea de altminteri suficiente detalii
capabile să se converteacă într-un perfect
scenariu de tragedie, de-ar fi să amintesc doar
inocenţa victimei sacrificate pe altarul propriilor
sale credinţe. În acelaşi registru judecând lucrurile,
vina tragică (hybris-ul) s-ar lăsa aproximată ca un
fel de exces, de credinţă ce-şi devine sieşi
suficientă, indiferent care i-ar fi obiectul. Ca atare,
versurile tânărului poet deveneau parcă fără voia
lor subversive şi căpătau în felul acesta o
periculoasă autonomie, suspectă în ochii celor de
la putere. Căci poezia politică scrisă de junele bard
din Mălini se plasa involuntar în tradiţia acelui
„lirism pur”, transfigurator, cu inflexiuni de
jelanie cosmică, identificat de Călinescu în lirica
lui Octavian Goga, pe un fond de eminescianism
reconfigurat. 

Sinceritatea cu care credea Labiş în
posibilitatea redresării morale a lumii, promisă de
comunişti, e mai mult decât evidentă, şi din acest
motiv lirica sa respiră pretutindeni la aceeaşi
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temperatură sufletească, indiferent de temele
abordate. Consumat parcă mereu de combustii
mistuitoare, care-l puneau pe jar, dând versurilor
lui aripi mari de patos şi de viziune, idealistul
Labiş era de fapt un spirit reflexiv, frământat de
marile probleme ale umanităţii, asemenea unui
veritabil erou dostoievskian (după cum remarca
Valeriu Cristea), şi moartea sa timpurie a fost
percepută, repet, ca o tragică ieşire din scenă,
survenită într-un moment când credinţa în partid şi
în preceptele catehismului comunist începuse să se
clatine binişor. Nu întâmplător, poemele rămase în
manuscris atestă fără dubiu tranziţia de la o poezie
angajată (în care eul liric se manifestă ca o instanţă
supraindividuală, împrumutându-şi vocea
mulţimilor anonime, omului comun, celebrat şi în
volumul postum Lupta cu inerţia), către o lirică
reflexiv-intimistă, preocupată de explorarea
sinelui şi de nuanţele ireductibile ale eului
individual (vezi titluri ca „Numai eu”, Luciei,
Lirică etc.). Dezindividualizarea deliberată a eului
are aşadar profunde temeiuri etice, semnalând
opţiunea mărturisită pentru acel „umanism
proletar”, în care şi Călinescu întrezărea
posibilitatea edificării în plan estetic a unui nou
clasicism. Iată un exemplu edificator: „Gust
farmecul acela nesfârşit/ Cînd pieţele par mări care
învie/ Şi oamenii se dăruie total/ Unei beţii
obşteşti de bucurie./ Mii de priviri electrice atunci/
Mă zguduie; mulţimile palpită/ Şi-n jur simt mii de
trupuri fremătând/ Şi mii de palme albe se agită/ Şi
cerul clocoteşte peste noi/ Şi noi ne confundăm
într-o vibrare;/ Nu dau atunci pe cel mai pur
parfum/ Umanele miresme de sudoare.// Nu mai
sînt eu atunci, ci sîntem toţi./ Cu-o arip-am atins
statuia-naltă,/ Iar pomii înşiraţi pe bulevard/ I-am
netezit cu aripa cealaltă./ Şi stâlpii de beton sunt
nişte spini,/ Sub tălpi simt a movilelor asprime,/
Iar glasul meu e-acest multiplu cor/ Venit de
undeva din adâncime” (Bilanţ, 1956). 

În astfel de texte iese în evidenţă nu atât
valoarea estetică, cât mai cu seamă cea de
document socio-cultural a poeziei lui Labiş, într-
un context în care literatura devenise un
instrument propagandistic, îndemnând la
anihilarea duşmanului de clasă („Duşmanii cu ură
privesc către noi şi mereu/ Spre noi îşi aruncă-a-

nvrăjbirii murdară puzderie,/ Vor să ne-ntunece-al
păcii înalt curcubeu,/ Vor să ne sperie. Iată că n-o
să ne sperie” – Manifest. N-au să ne sperie, 1956)
şi la stigmatizarea inerţiei disolutive („Eu am o
chezăşie când spun c-aşa va fi:/ Pun chezăşie
munca modestă şi cinstită/ Pe care milioane de
oameni, zi de zi,/ O duc cu încordare, în fierbere
grăbită./ Şi pentru trântori, munca aceasta-i
dinamită” – Intima Comedie).

Fără a abandona niciun moment problematica
socială, proiectată însă pe fondul unor viziuni mult
mai cuprinzătoare, menite a surprinde adevărul
integral despre om, poezia lui Labiş conţine
embrionar, cum bine observa Vladimir Streinu,
premisele unei „spectaculoase drame lirice”. Căci
după ce-şi făcuse mâna versificând cu talent
locurile comune ale poeziei cu temă politică, şi
după ce epuizase registrul epico-baladesc, în care
a reuşit să dea una dintre cele mai frumoase creaţii
din literatura noastră (e vorba, bineînţeles, despre
Moartea căprioarei), poetul pare să fi fost ispitit,
susţine acelaşi critic, de forma amplă a poemului
de tip faustic. Relevante sunt, din acest unghi,
poeme precum Omul comun (Lupta cu inerţia),
Schiţe pentru un umanism proletar („M-am
desprins foarte timpuriu de părinţi,/ Am trăit
numai din puterea gândurilor mele,/ Deci sunt
proletar”), Vârsta de bronz („Clopote grave sună
trezirea/ Generaţiei noastre.// Tragem cugetarea
afară din teacă,/ Anii noştri în dansul cu săbii acum
să petreacă/ Dansul superb ca o luptă şi ca o-
nnoire,/ Ca un zbor însetat de Icar, spre fericire”),
dar şi Intima Comedie sau chiar Partidului, în
ultimele două trimiterea la Dante fiind explicită
(„Lumina ideală când Dante contemplase/ călăuzit
de scumpa-i simbolică femeie,/ cuvântul i se
stinse, şi mâna lui sculptase/ al treilea pâlc şi ultim
de stele-n epopee./ Umplând cu vii popoare
abstractele genuni/ spre-a se-ndruma prin ele la
sferele divine,/ el n-a primit din partea supremei
viziuni/ puterea de-a o-ncape întreagă în terţine”). 

Ignorând dimensiunea aceasta faustic-
vizionară, la fel ca majoritatea exegeţilor formaţi
în alt climat cultural, criticii de prim-plan ai
generaţiei 60 (Eugen Simion, Nicolae Manolescu,
Gheorghe Grigurcu) au atribuit operei lui Labiş
mai mult o valoare documentară decât estetică,
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recunoscându-i un merit secund, de poet care a
izbutit să scrie excelent pe alocuri şi care a deschis
nişte drumuri, fără însă a-şi duce niciodată gândul
până la capăt. Mult mai comprehensivi s-au vădit
a fi scriitorii şi eseiştii generaţiei, precum Radu
Cosaşu şi Lucian Raicu, de pildă, care au
evidenţiat în splendide pagini evocative
profundele rezonanţe existenţiale ale creaţiei
labişiene, sancţionate pe nedrept atât de
„dogmaticii antiestetizanţi” din anii 50, cât şi de
„antidogmaticii estetizanţi” de mai târziu. O
menţiune aparte merită, cred, şi reflecţiile lui
Alexandru Muşina, care în Albumul memorial
închinat poetului în 1985 subliniază câteva aspecte
demne de semnalat şi în rândurile de faţă. 

Ingenuitatea creatoare. Posteritatea lui Labiş
Muşina vorbeşte mai întâi despre impasul

psihologic în care s-a trezit autorul după succesul
obţinut cu Moartea căprioarei, poem remarcabil,
de o formidabilă forţă expresivă, ce ilustrează un
moment de graţie în istoria poeziei româneşti. Într-
adevăr, de la splendidele versuri de început, care
fixează atmosfera („Seceta a ucis orice boare de
vânt./ Soarele s-a topit şi a curs pe pământ./ A
rămas cerul fierbinte şi gol./ Ciuturele scot din
fântână nămol,/ Peste păduri tot mai des focuri,
focuri/ Dansează sălbatice, satanice jocuri.”) şi
până la final, poetul pare a vorbi cu „glasul de
sibile”, elaborând un scenariu baladesc extrem de
coerent şi de percutant atât prin dramatism, cât şi
prin nuanţele simbolice implicate. Poema
sintetizează de fapt o întreagă direcţie, foarte
fertilă, din lirica labişiană, şi anume cea care se
inspiră din propria experienţă de viaţă (natura şi
copilăria instaurând mitul paradisului terestru şi al
vârstei de aur) şi din tradiţia populară (vezi de
asemenea şi ciclul de poeme intitulat Rapsodia
pădurii, cu cele trei mari secţiuni: 1. Locuri şi
întâmplări. 2. Descrierea chipurilor. 3.
Frământarea intimă). Căci Labiş, asemeni lui
Eminescu sau Coşbuc, spre exemplu, a cules el
însuşi folclor (vezi micro-antologia de literatură
populară inclusă în Albumul Memorial şi în ediţia
realizată de Gheorghe Tomozei), fabricând la
rându-i acel tip de vers „impersonal” ce încântase

atâta pe Călinescu în lirica eminesciană. 
Mai puţin reuşite estetic, chiar dacă nu mai

puţin autentice, îi par lui Muşina poemele pe teme
contemporane, prin care autorul Morţii căprioarei
va fi încercat disperat să se redefinească, într-o
disperată cursă cu timpul. Din păcate, formula
liricii lui Labiş a rămas tributară unor modele
vechi, de sorginte romantică şi cu o asumată
amprentă retorică – or, poezia română va merge,
evident, pe alte căi. Interesant e însă că ironicul
poet optzecist ţine să se revendice, împreună cu
întreaga lui generaţie, chiar de la modelul Labiş –
cu precizarea că „labişianismul” ar reprezenta de
fapt „o atitudine candidă, existenţial dar şi
cultural, în faţa lumii”. Iată o filiaţie
surprinzătoare, având meritul de a repune în
circulaţie numele unui poet care părea a fi pierdut
pariul cu posteritatea! Dar „salvarea” oferită astfel
lui Labiş mi se pare, la rândul ei, minimalizatoare,
căci nu mulţi poeţi optzecişti au izbutit să-şi
depăşească modelul, chiar dacă formula liricii lor
va fi fost mai originală şi mult mai puţin
anacronică. 

Dincolo de impresia de autentică poezie,
sesizabilă aproape pretutindeni în lirica labişiană
(remarca un prozator cu nas fin ca Marin Preda),
admirabil rămâne efortul scriitorului de a se depăşi
pe sine şi de a experimenta mereu, evitând obstinat
tentaţia inerţială a productivităţii propriilor clişee.
Până şi referinţele livreşti (Villon, Rimbaud, Li Tai
Pe, Baudelaire, Dante, Sadoveanu, Camil
Petrescu, G. Călinescu), de care unii exegeţi au
făcut mare caz, nu sunt decât un simplu pretext,
fără a-i modela din interior personalitatea poetică
într-o direcţie anume. Citindu-l pe Baudelaire,
spre exemplu, Labiş a reţinut doar simbolul
albatrosului solitar, din care a făcut subiectul unuia
dintre cele mai frumoase poeme ale sale: „Când
dintre pomi spre mare se răsucise vântul,/ Şi-n
catifeaua umbrei nisipul amorţea,/ L-a scos un val
afară cu grijă aşezându-l/ Pe-un cimitir de scoici
ce strălucea. [...] Deasupra ţipă-n aer dansând în
salturi bruşte,/ Sfidând nemărginirea, un tânăr
pescăruş./ Războinicul furtunii zvârlit între
moluşte/ Răsfrânge-n ochiu-i stins un nou urcuş”
(Albatrosul ucis). În acelaşi registru simbolic va
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vorbi poetul cu limbă de moarte, dictând celor din
preajmă cunoscutul cântec de lebădă: „Pasărea cu
clonţ de rubin/ S-a răzbunat, iat-o, s-a răzbunat.//
Nu mai pot s-o mângâi,/ M-a strivit/ Pasărea cu
clonţ de rubin,// Iar mâine/ Puii păsării cu clonţ de
rubin,/ Ciugulind prin ţărână,/ Vor găsi poate/
Urmele poetului Nicolae Labiş/ Care va rămâne o
amintire frumoasă...”. Patetismul acestor versuri,
pe care unii le vor fi găsit poate prea sentimentale
şi puerile, constituie însă nota dominantă a
lirismului labişian, poetul reacţionând anticipativ
la săgeţile demobilizatoare ale ironiei, într-un
epitaf redactat într-o cu totul altă stare de spirit:
„Iertat să fie cel ce la mânie/ Mi-a împlântat cuţitul
pân-la os,/ Dar neuitat şi neiertat să fie/ Cel care-a
râs de gându-mi bătăios” (Epitaf I).

„Poet al elevaţiei la perihelie”
Pe lângă candoare şi patos, în orizontul

imaginarului poetic nota definitorie a liricii
labişiene o reprezintă energetismul, elanul
transfigurator, Labiş putând fi considerat, la fel ca
Macedonski bunăoară, drept un „poet al elevaţiei
la perihelie”, după inspirata caracterizare făcută
poetului Nopţilor de Adrian Marino. Punctul de
plecare al acestor viziuni „perihelice” îl reprezintă,
mai totdeauna, constatarea unei realităţi
neconvenabile, ce se cere în mod necesar
ameliorată, ca în Primele iubiri („Eu presimţeam
ceva. O tulburare/ Se-adăpostise-n sufletul meu
pur./ Încă ţineam un ochi deschis spre jocuri/ Şi-un
ochi spre frământările din jur. [...] Nepotolită sete
în pragul tinereţii/ Îţi mistuie adâncul cu jaru-i
amărui./ Dorinţa de-a pătrunde problemele vieţii/
Mi-am adăpat-o la izvorul Lui.// Unii Mi-au spus
– ia seama, e fermecată apa,/ Tot ce-i al tău, în tine,
de-o bei, îţi va stârpi,/ Nu vei mai fi tu însuţi,
deschizându-ţi pleoapa/ Cu ochi străin, al gloatei,
vei privi”) sau ca în Omul comun. Lupta cu inerţia
(„Iată-l, plămădit din unghiuri, nedecise şi din
ţepi,/ De-l priveşti nu ştii pe unde să-l sfârşeşti ori
să-l începi,/ Chiar de-i ciolănos ori buged îl înjuri
că-i stârpitură./ Dar cu toată-njurătura stârpitura
asta fură”). 

Poemul prinde însă treptat aripi de foc, pentru
a atinge, într-un final, altitudinea metafizică a
Luceafărului eminescian, precum în aceste

memorabile versuri menite a sugera
transgresiunea, saltul în absolut: „Steaua polară pe
cer, departe,/ În scurgerea timpului nu are moarte,/
Statornic arde în orice seară,/ Capăt de osie, steaua
polară./ Stelele, lumile, roiuri astrale/ Se-nvârt în
jurul osiei sale./ Sobră-armonie pururea vie,/
Nezdruncinată putere-n tărie.// Osie-a lumii, dacă
te-ai rupt,/ Lumile cad huruind dedesubt,/ Ca-
nvălmăşite de tari alcooluri/ Lumile cad fulgerate
în goluri! [...]// Osia mea-i doar o parte, ştiu bine,/
Osia mea trece prin mine,/ Osia mea este numai o
parte/ Din marea osie, fără de moarte./ Osia mea
nu se frânge nicicând,/ Trece prin miezul acestui
pământ,/ Pe ea, iubito, sunt lumile noastre,/ Două
planete, mărgele albastre”. (Primele iubiri) sau
„Zboară-n seară şoapta clară,/ Sufletu-mi freamătă
ca o vioară/ Şi totuşi ceva mai lipseşte. Flămând,/
Inima încă mai bate, cerând,/ Dar lumea sufletului
mi-i asanată,/ Cerbii printr-însa tropotă-n ceată./
Sună sub soare şi lună, mereu,/ Clopotul limpede-
al cerului meu” (Omul comun. Lupta cu inerţia). 

În pofida obsesiei sale maximaliste, atât de
contestabile astăzi, şi a formulei estetice
anacronice pe care o ilustrează, poezia lui Labiş
pare să fi câştigat totuşi lupta cu timpul, cel puţin
în acele zone ale ei care se adapă de la izvoarele
nepieritoare ale lirismului pur, acolo unde totul
redevine cântec, „gând purtat de dor”. Citită apoi
şi în cheie biografistă, ca document existenţial,
poezia aceasta contribuie o dată în plus la
consolidarea mitului poetului tânăr, consacrând
efigia romantică a albatrosului ucis. Dincolo de
alegorie, e limpede că nu s-a analizat încă suficient
contextul istoric care a determinat apariţia unui
asemenea fenomen, asigurând poeziei un statul
privilegiat, cel puţin pentru câteva bune decenii.
Căci numai înţelegând lumea de atunci vom
înţelege poate mai bine de ce poetul, care nici nu-
i poet adevărat dacă nu moare tânăr, trebuia să
poarte numele lui Nicolae Labiş. 
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Cu toate că e întins pe o perioadă de trei ani şi
jumătate (prima însemnare fiind datată 1.4. 1998, iar
ultima 8.11.01), excepţionalul volum al Cameliei
Răileanu pare a-i cuprinde între cele aproape 300 de
pagini întreaga existenţă. Om de cultură în adevăratul
sens al sintagmei, apt a-şi concentra în formule
scripturale diverse o viaţă pusă dureros de repede sub
semnul suferinţei fizice mutilante, autoarea – exersată
deja în poezie: Dimineaţă pierdută (1998) şi Cîntec
pentru cei nesinguri (1999) – optează pentru proza de
graniţă din raţiuni clarificate de îngrijitoarea ediţiei în
prefaţă dar şi de autoarea însăşi, încă de la începutul
textului. În toamna lui 1997, după o serie de simptome
păstrate pentru sine, cu o discreţie specifică tinerilor
dedicaţi profesiei (profesoara de limba şi literatura
română de la o şcoală din Botoşani se concentrează, cu
toată forţa pasională a celor 28 de ani, pe modelarea
copiilor pe care îi îndrumă cu dragoste înspre şi întru
cultură), Camelia cade pe scări, este spitalizată şi în urma
investigaţiilor amănunţite este diagnosticată cu tumoare
cerebrală. După intervenţia chirurgicală pe creier, se
întoarce acasă cu o hemipareză şi „o gaură imensă în
cap: pentru a controla o eventuală recidivă, medicul nu i-
a mai pus la loc oasele cutiei craniene, întinzînd doar
pielea capului peste hăul sfîşietor” (Prefaţă, p. 6-7).
Urmează cîteva  tratamente naturiste chinuitoare, graţie
cărora se eliberează puţin din hemipareză şi începe să îşi
consemneze încercările în scrisul asumat, pe lîngă
credinţă, drept singura şansă de .supravieţuire. Contextul
biografic cu totul aparte o obligă la o renunţare, nu
temporară, cum crede iniţial, ci definitivă, la viaţa
socială, canalizîndu-i în schimb toate energiile rămase în
direcţia creatoare pe care şi-o va asuma pînă aproape de
sfîrşitul din  2 martie 2002. 

Simultan jurnal de criză şi de existenţă, prin urmare,
Întoarcerea din Iad. Jurnal (Ediţie îngrijită şi cuvînt
înainte de Florentina Tomiţă, Editura Eikon, Bucureşti,
2018) converteşte în materie artistică anii pămînteşti din
urmă ai unei scriitoare de o mare forţă şi sensibilitate,
care își acceptă de la început destinul cu o seninătate de
ascet: „Canonul meu e suferința.” E cuprins aici, în

această mărturie de o limpiditate frapantă, un întreg
proiect existențial bazat pe asumarea demnă a
intervalului de existență rămas ca o via crucis, dar unul
parcurs într-un mod cu totul aparte. Ce-i drept, şi în
cartea Cameliei Răileanu putem identifica invarianţii
structurali specifici, după cum aminteam în numărul
trecut al Convorbirilor…, oricărui discurs al traumei. În
particularizarea lor, autoarea noastră foloseşte o serie de
ingrediente care ţin atît de profilul ei spiritual de o rară
nobleţe, cît şi de natura puţinelor, dar strînselor sale
relaţii sociale, păstrate cu sfinţenie fie şi numai în
memorie. Spre exemplu, pentru definirea tumorii ca
alteritate demonică profesoara de română îşi
actualizează elementele unei demonologii populare de
care odinioară se servea în unele dintre cele mai dragi
ore: „Boala mea devenea un balaur cu şapte capete. Cum
tăiam unul, creştea altul la loc (Balaurul avea 6/4 cm.)
Deşi eu eram un Făt-Frumos înalt, Lupta părea grea”.
Cum soluţiile de confruntare medicală cu agresorul pe
care le acceptă sunt puţine – intervenţia chirurgicală nu
poate fi continuată de chimioterapia refuzată decis:
„Magda nu mi-a găsit citostaticul natural (gheara-mîţei)
pe care-l căutam. Pe cele chimice le desfid” –, Camelia
apelează la o serie de tratamente naturiste, unele
radicale, care îi pun în valoare încrederea neţărmurită în
puterea de vindecare a spiritului. Inevitabil, însă, şirul de
cazne la care îi este supus trupul i-l împuţinează, pînă la
dimensiunile pe care nici măcar umorul sanitar obişnuit
al diaristei nu le poate îngroşa: „– Cum te simţi după 7
luni de hrană crudă, de hrană vie?, mă întreabă D.
dimineaţă, scuturînd victorios o sticlă de suc după noua
formulă: sfeclă roşie, morcov, varză, suc cu care am de
gînd să-mi petrec postul de 40 de zile al Crăciunului. –
Ca un schelet optimist, îi spun. Mi s-a adunat pîntecul şi-
mi ies genunchii prin piele, ca lui Iisus pe cruce. După 7
luni înţeleg că totul nu e voinţa, ci credinţa”.

La fel ca în această însemnare datată 10.11. 98, în
întregul jurnal credinţa este recunoscută drept unica
soluţie reală (sic!) de supravieţuire a celui confruntat cu
teribilul patologic, metaforic văzut, în mai multe rînduri,
ca o lungă, parcă interminabilă noapte. Rugăciunile
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necontenite şi lecturile de texte sacre îi luminează însă în
permanenţă Cameliei drumul infernal. Pe 15 aprilie
1999, spre exemplu, ea notează cu seninătatea obişnuită:
„Niciodată n-am trăit cu mai multă intensitate apropierea
Învierii ca anul acesta. Am ţinut postul alimentar,
neconsumînd lunea, miercurea şi vinerea lapte, brînză şi
ou. În ultima lună nu am mai consumat în nicio zi,
hrănindu-mă în exclusivitate cu rădăcini, cereale şi
verdeţuri. Am aşteptat cu înfrigurare Săptămîna Mare (a
Patimilor) cu înfrigurarea cu care o aşteptam în fiecare
an. Acum mai mult ca oricînd patimile mele îmi duc
sufletul spre identificare cu suferinţa hristică. Deşi mi-e
greu să citesc, oboseala intelectuală instalîndu-se după o
jumătate de pagină, am citit în patru dimineţi la rînd din
cele patru Evanghelii părţile referitoare la prinderea lui
Iisus, la patimile sale, la răstignire, îngropare şi Înviere.
[…] Vineri dimineaţa am plîns amintindu-mi cum i s-a
dat lui Iisus să bea oţet, cînd îi era sete. Am hotărît să
postesc toată ziua. Ar fi trebuit fără apă, dar n-am avut
tăria. […] Seara am aprins din nou candela şi am ascultat
Denia Prohodului Domnului cam două ore, pînă am
obosit. Acum totul mă oboseşte. Sîmbătă am ascultat o
lucrare apocrifă despre coborîrea lui Iisus în Iad. Cu
cununa de spini şi cu mărul în mînă, ca pe icoana din faţa
mea. Cînd a pus Crucea în mijlocul Iadului (pentru ca cei
drepţi – ajunşi din întîmplare aici – să-şi găsească o
scăpare), mi-am spus: într-o zi voi ieşi şi eu din acest
iad” (subl. aut.). La aproape doi ani după, o altă
consemnare – împuţinată, la fel ca trupul măcinat de
boală şi tratamente – apelează din nou la imaginarul
războinic pentru a pune într-o tensionată scenografie
epică lupta pe viaţă şi pe moarte în care combatanta îşi
recunoaşte de fapt un unic aliat invincibil, credinţa
neostoită: „20.2.01. A 18-a zi de regim BG12.
Mulţumesc lui Dumnezeu c-am trecut peste noaptea
trecută. A fost ca o luptă corp la corp c-un adversar  mai
puternic fizic, căci m-a pus «la podea», de nu mă mai
puteam ridica nici în capul oaselor. […] Primesc o vizită
şi-un telefon. Încalc consemnul de acum 2 ani, căci sunt
lucruri urgente de discutat. Ori ajung la psihiatrie, ori la
3 metri sub pămînt, îmi spun într-o zi. Ba ai s-ajungi la
1,74 metri înălţime de la sol, mi-a strigat spiriduşul meu
vesel. Aşa că aproape am sărit în picioare. Acum mă mir
şi eu că mă mai ţin pe picioare sau ce voce puternică am
(încă!). Orice aş face, repet: «Domnul este ajutorul meu
şi izbăvitorul meu, întărirea mea». Faceţi nişte eforturi
supraomeneşti, zice colega mea venită să mă vadă, parcă
anume, cum beau petrol distilat cu linguriţa. Dacă sunt
supraomeneşti, înseamnă că nu eu lucrez aici, ci Cel de
Sus. Şi-apoi, dacă n-ar fi în putinţele unui om, ar fi
trebuit să dispar ca om după atîta efort supraomenesc,
cum spuneţi, îi răspund. Dar eu sunt în viaţă. Şi lupta

continuă”.
Sigur însă că, deşi nu provoacă, la fel ca rugăciunile

intense, transformări interioare radicale de tipul
christomorfozei descrise mai sus, terapia prin scris
prelungeşte, în felul ei, lupta inegală a bolnavei cu
timpul şi moartea. Element de conduită spirituală absolut
obligatoriu, scrisul trebuie exersat în orice condiţii
(corporale) şi în orice spaţii – inclusiv în spitalul în
interstiţiile căruia, odată ajunsă doar cînd nu are încotro,
Camelia simte că se sufocă. El ţine, obligatoriu, de
ritualul de domesticire sau măcar de aclimatizare cu
demonul care îi muşcă neîncetat din trupul fizic,
împingînd uneori durerile atroce aproape de limitele
suportabilului. Diarista rămîne pînă la capăt pe deplin
conştientă, de altfel, şi de rolul esenţial, şi de atributele
obligatorii ale acestei forme de captare sau cristalizare
scriptică a evenimenţialului de hotar fiinţial. Poate cel
mai bine, sensurile adînc revelatorii ale procesului de
transfer simbolic viaţă-scris apar relevate în notaţiile din
15.9.00: „În urmă cu 2 ani, o fostă elevă de a mea mă
întreba ce mai scriu, la ce lucrez. Mai în glumă, mai în
serios, i-am răspuns: Eliade a scris «Întoarcerea din rai»,
eu voi scrie «Întoarcerea din iad»! În «Întoarcerea…»
sa, Eliade vorbeşte de întoarcere ca ieşire din Rai a
generaţiei anilor ‘30, adică de spulberare, de pierdere a
iluziilor, a viselor, a fericirilor. Eu vreau să dau «
Întoarcerii…» acelaşi sens de «ieşire», dar din Iad, adică
de recăpătare a viselor, a iluziilor, a optimismului
generaţiei mele şi prin mine, nevrednica. Un Iad cu
multiple faţete: politic, familial, psihic, afectiv, fizic. În
cartea lui Eliade, generaţia sa e constrînsă să intre în
timpul istoric. Generaţia mea, cea a Epocii de aur, n-a
fost mai puţin constrînsă să intre în timpul istoric. Dar
ceea ce mă apropie cel mai mult de «Întoarcerea…» lui
Eliade e dorinţa de autenticitate. Asta înseamnă: jurnal,
corespondenţă, rememorare netrucată, confidenţă. Lecţia
profesorului Camil  Petrescu, bineînţeles”. 

În ciuda faptului că respectă, cu luciditatea dureroasă
a actului creator trăit total, aceleaşi convenţii auctoriale,
jurnalul Cameliei Răileanu nu este, precum romanul lui
Eliade, documentul autentic(ist) al unei generaţii.
Întoarcerea ei din Iad reprezintă un excepţional
document de viaţă personală care ne dezvăluie la modul
cel mai direct, cu brutalitatea necesară a unei tăieturi pe
carnea în agonie, cît de departe ne situăm, în esenţă, de
adevărata suferinţă a celor de lîngă noi. Amintindu-ne în
acelaşi timp că din teribilul (nemai)interzis al cărnii
muribunde se poate naşte acea frumuseţe – repet,
sfîşietoare – care probează, fără drept de apel existenţial
ori estetic, ideea de victorie şi, la limită, de viu a
spiritului ce accede la Spirit.
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Operaţia critică practicată de Constantin
Cubleşan glosează migălos între virtuţile istoriei
literare, ce întocmeşte inventare valorice
ireproşabile, şi sagacitatea exegetică, volumele
sale vădind o vocaţie fermă, materializată într-un
demers critic intens, care este dublată de exerciţiul
publicistic. Vastele disponibilităţi asociative sunt
încununate de implicarea îndrăzneţ-incisivă în
dinamica vieţii literare româneşti. Rafinamentul şi
autoritatea tonului ireproşabil configurat academic
se articulează în luări de poziţii de o anvergură
ideatică remarcabilă. Preocuparea permanentă
pentru itinerariul hermeneutic şi pentru criteriile
de conduită în critica şi istoria literară se află
neîndoios îndărătul abilelor judecăţi ale condeiului
lui Constantin Cubleşan. Afinitatea deosebită a
autorului pentru sugestiile contopirii poeziei cu
secvenţele existenţei ia forma unor grupaje de
texte încadrate sub titluri precum Poezia de toate
zilele (Editura Limes, Cluj, 2017) sau Poezia de zi
şi noapte, unite sub aripa protectoare a aceleiaşi
idei. Iradiaţia continuă a tradiţiei criticii
universitare redimensionează selecţia şi modul de
tratare a operelor, iar forţa argumentativă
evidenţiază acuitatea analitică a acestor mostre
critice strategic cumpănite şi cu un dozaj precis al
efectelor literare. 

Cel mai recent volum semnat de critic, Poezia
de zi şi de noapte (Editura Limes, Cluj-Napoca,
2019), cartografiază, într-o manieră elegantă şi
incitantă, multe dintre reuşite literare ale
momentului în materie de poezie. Volumele de
poeme care s-au aflat sub atenţia sa beneficiază, în
această colecţie pasionantă de judecăţi de valoare,
de aportul spontaneităţii creatoare şi de cel al
erudiţiei magnetice. Extraordinara acuitate de
percepere a ritmurilor vivante ale peisajului literar
se îmbină cu rigoarea documentară şi cu

instrumentele unui stil care face dovada
deschiderii către arii cât mai diverse ale culturii
literar-estetice. Poziţionarea galeriei de portrete ale
autorilor şi schiţarea traseului lor evolutiv în
confiniile unor generaţii trădează existenţa unor
repere inconturnabile şi instituirea unor principii
selective clare. Actul critic devine, într-o măsură
însemnată, o apologie a rafinamentului simplităţii,
o exersare a moderaţiei reverenţioase, mizând pe
unitatea stilistică şi pe cea a ideilor, reliefând în
acelaşi timp maniera în care fiecare carte trecută
prin filtrul interpretativ îşi impune propriul cod
hermeneutic, un limbaj unic. Onestitatea şi
asumarea deplină a judecăţilor culminează, adesea,
cu reactivări ale nucleelor de sens. Cele peste
patruzeci de fizionomii literare învăluite în
cromatica pitorească a volumului prilejuiesc
ingenioase reflecţii, care comprimă direcţiile
proeminente din poezia românească aflată sub
zodia crepuscularismului, la confiniile dintre diurn
şi nocturn. Eludarea criteriilor ordonatoare ce ţin
de cronologie, curente, mişcări şi orientări este
preferată încorsetărilor categoriale, strategie
întrebuinţată şi în volumul anterior, Poezia de
toate zilele. Numele autorilor ale căror opere s-au
aflat sub lupa exegetică sunt aranjate alfabetic,
dizolvând cleştii obişnuinţelor de lectură. Acest
element de neutralitate augumentează necesitatea
întoarcerii la text, la ceea ce are el să comunice,
dincolo de etichetele aplicate tranşant. Valeriu
Anania, A.E. Baconsky, Eta Boeriu, Nicolae
Dabija, Irina Nechit sau Camil Petrescu, Monica
Pillat, Nichita Stănescu sunt doar câteva exemple
ce extind contururile schiţei lui Constantin
Cubleşan asupra istoriei şi geografiei poeziei
româneşti.

Figura cu care se deschide această panoramă a
poeziei îi aparţine teologului Bartolomeu Valeriu
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Anania, „un spirit puternic, director, menit a
coagula în jurul ideii de credinţă creştină toate
forţele intelectuale care au păstrat în fiinţialitatea
lor lucrativă, tradiţia oraşului cultural” (p. 5).
Apostolatul cultural-moralizator este încununat de
un ton sentenţios, cu puternice didacticiste, care
cadenţează orizontul tematic cumva monocord.
Constantin Cubleşan radiografiază zonele tematice
şi repartiţia registrelor stilistice ale poemelor lui
Anania, asupra cărora se răsfrâng câteva din
nuanţele biograficului, rostindu-şi aprecierile cu
vocea vibrantă a chemării acaparatoare către
esenţă: „E o poezie viguroasă totuşi, cu
deschidere, vizionară în felul ei, în perspectivă de
universalitate şi istoricitate, în sens arghezian, din
când în când poetul rostindu-şi verbul ca pe-o
profesiune de credinţă” (p. 7). Dosarul existenţial
al unui Baconsky, poetul care s-a lansat ostentativ
în salturi către direcţii literare contradictorii,
serveşte tenace circumscrierea parcursului şerpuit
spre specificul poeziei sale, armistiţiu între etapele
creaţiei şi tehnică, între eleganţa versului şi grafia
trăirii. Criticul urmăreşte firele asociative ale
marilor spirite şi, dacă pe Anania îl asimilase
sensibilităţii argheziene, pe Baconsky îl apropie de
Blaga, plasându-l într-o descendenţă estetică şi
ideatică cu blazon: „A.E. Baconsky e poetul care a
marcat epoca, emblematic, asumându-şi toate
incongruenţele atitudinale făţişe sau obscure, pe
care le-au trăit creatorii generaţiei sale (în fond,
toate generaţiile de după război), simţindu-se însă
mereu independent şi liber în a-şi exprima
propriile emoţii, propriile cugetări, pentru ca în
final să-şi poată justifica, blagian creaţia” (p. 12).
Suma determinărilor de ordin biografic şi
extraliterar, pusă în oglindă cu fenomenul
receptării şi cu spectacolul interpretării constituie
o dovadă a faptului că popularitatea elementului de
arbitrarietate rivalizează cu puterea propriilor
convingeri. 

Textele dedicate poetelor Eta Boeriu, Rodica
Braga, Olga Caba şi Doina Cetea completează
acest tablou compozit cu câteva prezenţe feminine
notabile din arena literară a ultimului secol. Gama
variată de conţinuturi valorificate în creaţiile lor
împinge coloritul spectrului poetic dinspre
solaritatea tandră şi nuanţele nostalgice ale poeziei

Etei Boeriu la crepuscularismul evanescent al
Rodicăi Braga, tranziţie intermediată de
efervescenţa melancolismului elegiac şi retragerea
în vatra protectoare a mitografiei lirice a satului,
specifice Olgăi Caba şi Doinei Cetea. Sînziana
Mureşanu explorează căile estetice ale poemului în
proză, alegându-şi un subiect încărcat de
potenţialităţi figurative ce suscită interesul istoric
în cel mai înalt grad. Anticul oraş portughez
Obidos capătă incitante proporţii poetice,
acoperind o multitudine de sfere expresive şi de
tente stilistice care străbat piesele poematice şi se
subordonează unei supraunităţi textuale, adică
întregului volum, Porţile din Obidos. Cubleşan
deconspiră cu complicitate mecanismele care pun
în mişcare ansamblurile poematice: „Formulele
generos-retrospective au candoarea şi puritatea
unor rostiri baladeşti sau romanţioase mărturisiri,
în ciuda faptului că epicitatea susţine ritualica
evocărilor” (p. 134). Irina Nechit se afirmă prin
forţa cu care se propagă reverberaţiile
descriptivist-baroce ale poeziei sale, în timp ce
accentul cade pe resurecţia filonului postmodernist
într-o notă particularizantă. Figura discretă a
Monicăi Pillat modelează alura ecourilor poeziei
sale, fapt subliniat de Constantin Cubleşan prin
câteva notaţii rezonante ce redau specificul graţios
al operei analizate: „Versul alcătuit în cadenţe
ceremonioase, după tipicul poeziei clasice, are
sonorităţi vătuite, de o nostalgie romantică,
cultivând poezia sentimentală în care îşi evocă
iubirea prea curând risipită sau neîmplinită,
vibrând cu sinceritate pe clipele depărtării de fiinţa
iubită” (p. 154). Cu Florica Ştefan se închide seria
disparată a liricii feminine care face obiectul de
reflecţie al acestui volum, glisând între regimul
diurn şi cel nocturn al emoţiei, echilibrul poetic se
fixează în zona crepuscularităţii. Scurtele
incursiuni introductive pe terenul atâtor voci lirice
distincte nu se articulează însă ca emulaţii ale
spontaneităţii, ale unor impresii de moment, ci
trădează o deliberare,concretizată ca o extensie a
irevocabilului impuls teoretic.

Canonicii precum Nichita Stănescu beneficiază
de un succint tablou hermeneutic, mutaţiile
viziunii, evoluţia tehnicilor şi a arsenalului
conceptual sunt trasate cu grija de a nu trezi
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sonorităţi redundante, criticul manifestând aceeaşi
sete pentru formula esenţializată: „Plăcerea
expresiei ludice nu are însă nimic gratuit, jocul
contrastelor frizează absurdul, cuvintele căutându-
şi astfel propria logică, într-o vibraţie a emoţiilor
cerebrale” (p. 165). Nu lipsesc nici corifei ai
avânturilor avangardei, lui Ilarie Voronca i se
creionează un portret ce rămâne însă în liniile
convenţiilor: „Avangardismul lui Ilarie Voronca e
unul temperat, manifestându-se cu osebire în
refuzul alinierii la expresia tradiţională, dând frâu
liber unui tumult metaforic ce-şi află cadenţa
poetică în limbajul nebulos al imaginilor suculente
dezvoltate simultan în jurul unor emoţii şi
sentimente autentice” (p. 199). Algoritmul căruia i
s-a consacrat criticul în paginile acestui volum nu
vizează o articulare sistemică a unei serii de
observaţii, ci, mai degrabă, postulează un nou tip
de ordine, guvernat de însăşi scopul şi totodată
mijlocul demersului său, de poezie. Receptarea
fenomenului poetic dictează înlănţuirea reflecţiilor
pe marginea operelor şi silueta limbajului în care
experienţa lecturii va fi ipostaziată. 

Utilizarea instrumentarului clasic al criticii şi
operarea cu categoriile ierarhice încetăţenite nu
echivalează cu o închidere în zona obscură a
locurilor comune, ci cu o îmbogăţire seducătoare a
arborescenţelor semantice ale operelor. În cazul
autorilor canonici, cu un bogat palmares exegetic
postum (Camil Petrescu, de pildă, Constantin
Cubleşan îşi elaborează minuţios structura şi
scriitura, aşa cum proiectează şi tonul care
modulează discursul venit să reliefeze esenţa, iar
cunoaşterea vizibilă a secvenţelor istoriei
receptării nu constrâng demersul să rămână captiv
în solul străveziu al presupuselor certitudini
hermeneutice ireductibile. Criticul foloseşte
detaliile decorului istoric, biografic şi ale
spectacolului receptării pentru a sluji consolidării
edificiului său teoretic. Interpretările şi verdictele
valorizatoare induc o vie impresie de prospeţime a
frecventării textelor literare, ipotezele ţintind către
surprinderea esenţializată, chiar sintetică, a
orizonturilor conceptual-tematice: „Camil
Petrescu venea cu o altă atitudine (estetică),
evidenţiindu-şi făţiş reacţia refractară faţă de orice
fel de exprimare comodă, metaforică, a trăirilor

eroice, civice dacă doriţi, alegând calea descripţiei
fruste, de un realism crud, a momentelor de viaţă
în care, la o primă vedere, nu era nimic poetic” (p.
147). 

Volumul Poezia de zi şi noapte realizează, cu
pătrunderea analitică garantată de numele
autorului său, o cartografie impresionantă a
domeniului poeziei româneşti plasate sub zodia
crepuscularismului. Fizionomiile literare discutate
cu aplomb revelator de Constantin Cubleşan se
situează într-un joc dinamic alcătuit din lumini şi
umbre, sondând două zone poetice antagonice,
regimul diurn şi cel nocturn. Scriitura este înţesată
de modele de echilibru, temeinicia punctului de
vedere onest şi tranşant nepermiţându-i să alunece
vertiginos pe panta elogierii ori pe aceea a
desfiinţării orgolioase. Textul şi contextul
comunică, se plasează într-un rodnic dialog,
descifrat cu abilitate de autor, care oferă ambelor
părţi drept la replică.
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După remarcabilul debut cu Ciudata şi
înduioşătoarea viaţă a lui Priţă Barsacu (2018),
un anti-Bildungsroman construit în jurul
marginalităţii existenţiale, Iulian Bocai
explorează mai departe tipologia „umiliţilor şi
obidiţilor”, schimbând decorurile interioare,
peisajele şi timpurile. În acest sens, Constantin
(Polirom, 2019) e şi un roman al Bucureştiului
studenţesc din jurul anilor 2000, cu toată
colcăiala neprietenoasă cu provincialii, dar şi
unul al boemiei donquijoteşti, care presupune,
odată cu idealismele de tot felul, limitări
maximale în toate privinţele.
Dostoievskianismul din filigranul noii poveşti e
ajustat pe dinamica modernă a existenţei urbane,
căci întâlnim în romanul lui Iulian Bocai date
esenţiale din problematica recentă a
supravieţuirii într-o capitală care macină fără
milă bani şi destine. Indiferent de vârstă,
extracţie socială sau profesie, personajele se
întâlnesc pe o aceeaşi scenă a convieţuirii tragi-
comice, cu prezent şi viitor deopotrivă
spectaculoase şi imprevizibile.

Mihai Câmpeanu e un tânăr dintr-un mic oraş
sudic, venit în Bucureşti ca să studieze limbile
clasice. Cu un tată care l-a părăsit încă din
copilărie şi o mamă care munceşte din greu ca
să-şi ţină băiatul în şcoală, Mihai nu are
posibilităţi financiare care să-i permită un trai
mai decent. Aşa se face că, cel puţin la
începuturile descinderii în capitală, doarme prin
gări şi pe la prieteni, mănâncă ce apucă să
cumpere de prin magazine (frecvent pâine şi
lapte), e dispus să se angajeze ici-colo pe mai
nimic şi îşi caută o chirie cât mai ieftină.
Retractil şi frugal, dar foarte lucid, îndatoritor şi

tolerant (ca orice pauper), Mihai ajunge, după
câteva încercări ratate şi mulţime de telefoane
luate din anunţuri, în locuinţa mizeră a unui
octogenar capricios. Toader Constantin e un
bătrân bolnav şi singur, care dă cele câteva
camere ale etajului pe care-l ocupă la preţuri
infime, foarte potrivite pentru condiţiile
insalubre puse la bătaie. Intrat în casa bătrânului
imobilizat aproape total la pat, tânărul chiriaş
descoperă o lume a celor ca el − strâmtoraţi
financiar şi rataţi social (cărora le lipsesc cu
desăvârşire, însă, pasiunile intelectuale). Costul
scăzut aduce în celelalte camere disponibile
clienţi dintre cei mai surprinzători: un cuplu
ciudat, un student macho la Construcţii, amanta
năbădăioasă a unui interlop de cartier, un poliţist
petrecăreţ şi neghiob, o discretă femeie divorţată
cu cei doi copii ai ei. Toţi sfărâmă imensitatea
opacă a Bucureştiului în fascinante cioburi de
viaţă privată, numai bună de cunoscut prin
pereţii subţiri ai camerelor din „Hotel
Constantin”, pe holul străbătut de interogaţiile
sâcâitoare ale proprietarului sau în toaletele la
fel de descurajante ca restul dependinţelor
mirosind a „fosfor şi urină”, a „sfoiag” şi a
„lemn dulce”. 

Dar experienţa majoră a protagonistului,
rămas mult timp singurul chiriaş al bătrânului, e
aceea a ataşamentului straniu pentru greu
suportabilul său proprietar. Prizonier în
labirintul unui centaur decrepit, Mihai sfârşeşte
prin a-l iubi, cu toate toanele şi neajunsurile lui:
îi suportă tiradele aiurite, îi ascultă redundanta
poveste de familie, îl consolează de feluritele-i
tristeţi, îi cumpără mâncare, alcool şi
medicamente, îl oblojeşte când îl găseşte

9494 CONVORBIRI  LITERARE

PRINTRE SINGURĂTĂŢILEPRINTRE SINGURĂTĂŢILE
NEŞTIUTE ALE ORAŞULUINEŞTIUTE ALE ORAŞULUI

Adrian G. ROMILA



prăbuşit prin casă, îl ajută la curăţenie şi la
felurite reparaţii casnice, petrece Crăciunul la
masa murdară din bucătărie, îi cheamă Salvarea
la nevoie, ba chiar îi şterge mizeria când, la un
moment dat, bătrânul neputincios se scapă direct
pe podea. Ataşamentul e reciproc, căci Toader
Constatin, cu toată ursuzenia sa în desfăşurare,
ştie că tânărul său platnic e singurul om care-l
ajută şi-n care poate avea încredere. De aceea îl
lasă să-i transforme ţevile în rafturi de bibliotecă
şi să-i vopsească în roşu un şifonier delabrat, de
aceea îl roagă să-l viziteze la spital, după o criză,
şi-i împrumută o sumă considerabilă, ridicată
direct de la bancă. Între cei doi se ţese, treptat,
pânza fină a unei legături sufleteşti paradoxale,
ca la ologii evanghelici care „şi-au găsit omul”
în însoţitorii lor răbdători. „Vreme de câteva
săptămâni, am vorbit cu Constantin în fiecare zi,
deşi începusem să mă satur să intru pe uşă şi să-
l aud strigând după mine Domnu´ Mihai?, cu
inflexiunea aia interogativă a vocii, care
însemna şi Dumneavoastră sunteţi? şi Vă rog
eu, mai veniţi să mai staţi de vorbă şi cu mine,
nu mă lăsaţi singur. Însă niciodată nu-mi ceruse
să fac lucruri pentru el pe degeaba, aşa cum
aveau în obicei ceilalţi proprietari bucureşteni pe
care-i cunoscusem ori pe care aveam să-i cunosc
şi care se aşteptau de la tine nu doar la banii
lunari, ci şi la un soi de recunoştinţă difuză, ce
putea fi mereu invocată şi pe care lumea le-o
arăta din obedienţă şi frică. Constantin ţinea
mereu minte toate lucrurile pe care le făcusem
pentru el fără să i le datorez şi era o ţinere de
minte pe care de-atunci am învăţat s-o admir şi-
n alţii, fiindcă venea din aceea că avea mândria
propriei vieţi şi simţea că, de câte ori datorează
ceva altcuiva, această obligaţie, oricât de mică,
îi stătea pe conştiinţă şi nu-l lăsa să fie complet
el însuşi”.

Plecarea din aşa-zisul „Hotel Constantin”
aduce, desigur, pentru Mihai o dorită
îmbunătăţire a condiţiilor, o dată cu banii
împrumutaţi şi cu schimbarea facultăţii (renunţă
la limbile clasice pentru studiile politice, mai
deschise intelectual, mai puţin autiste social).

Dar mutarea „la mai bine” îi dezvăluie, de fapt,
sentimentele pe care le nutreşte pentru bătrânul
lăsat în urmă, cu toate ale lui. O plimbare în
apropierea casei sale îi confirmă intuiţia morţii,
subliniată de renovările pe care domnul
Constantin, care abia se mişca sprijinit în cârje,
nu le-ar fi putut face. De aici, ideea scrierii unui
text testimonial şi recuperator despre marele şi
ciudatul său prieten: „Însă, prin toate casele în
care am ajuns şi dintre toţi oamenii peste care
am dat, niciunul n-a avut o inimă mai mare şi
mai ciudată decât Toader Constantin acesta,
căruia eu îi ziceam într-o vreme numai moşu´, de
drag ce-mi era, de parcă ar fi fost singurul bătrân
de pe lume. Am scris această carte mai ales ca să
nu-l uit”. Pentru tânărul student rătăcit într-un
Bucureşti cât o lume, misteriosul său proprietar
încarnase toată umanitatea. A trebuit să-l
părăsească, pentru ca să-nţeleagă pe deplin asta.

Roman al boemei studenţeşti, al oraşului
ucigaş de suflete şi al singurătăţilor sale neştiute,
Constantin al lui Iulian Bocai e o frumoasă
poveste despre cei atât de uitaţi, dar atât de
iubiţi. N-aş zice că e una foarte des întâlnită, în
proza noastră actuală, şi asta-l individualizează
încă o dată pozitiv pe autor. 

9595CONVORBIRI  LITERARE
A C T U A L I T A T E A  L I T E R A R Ã



Aşa cum l-am cunoscut, Patrel Berceanu a
fost răzvrătitul fără prihană. Într-o perpetuă
ebuliţie, temperamentală şi ideatică, fără
astâmpăr şi niciodată resemnat, lui Patrel
Berceanu nu păreau să-i stea în faţă prea multe
obstacole. Născut la Băileşti, la 19 aprilie 1951,
într-o lume al cărui spirit fugos şi fierbinte îl
întruchipa fără cusur, Patrel Berceanu a pornit
dintr-un mediu muncitoresc (tatăl lui, dar şi el,
lucrând, primul o viaţă, al doilea o scurtă vreme,
în industrie) a escaladat, un pic mai târziu, plin
de avânt oltenesc, povârnişurile formării şi ale
consacrării intelectuale, profesionale şi artistice.
De-abia în 1980, la 29 de ani, a absolvit
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică
„I.L. Caragiale” din Bucureşti, secţiunea
teatrologie-filmologie. Se pregătise să devină
teoretician şi cronicar dramatic, ceea ce a şi
făcut timp de un sfert de secol, pe lângă multe
altele. După studenţie s-a întors în Oltenia, la

Craiova, unde a lucrat mai întâi în mediile culturale
studenţeşti, apoi a devenit secretar literar la Teatrul
Naţional (din 1990), funcţie care fusese onorată, de-a
lungul vremii, de nume precum Liviu Rebreanu,
Adrian Maniu şi Ion D. Sîrbu. A fost unul din oamenii
de iniţiativă căruia i se datorează cuprinderea în
repertoriul Naţionalului craiovean a unor piese care au
adus faimă aşezământului în regia lui Silviu Purcărete,
mai cu seamă Ubu Rex cu scene din Macbeth şi Titus
Andronicus. Din 1997 până la sfârşitul vieţii (2 mai
2006) a îndeplinit cu brio şi funcţia de director al
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova.
A publicat numeroase cronici de spectacol în
importante cotidiane şi periodice din ţară şi din afară.
Însă morbul creator şi publicistic nu i-a dat pace şi s-a
întins – cum altfel – şi în zona poeziei şi a
dramaturgiei. S-a anunţat ca poet insurgent prin
volumul cu titlu caracteristic, frontal şi premonitoriu
totodată – Sentimentul baricadei (1976). Insurgenţa

poetică, susţinută de un spirit nonconformist şi
protestatar, a continuat cu Poeme în mărime naturală
(1983) şi Întâmplarea cea mare (1984). Toate trei
volumele au apărut sub draconica supraveghere a
cenzurii, care i-a mutilat destule poeme. Poetul
devenise incomod prin sinceritate, spontaneitate şi
îndrăzneală. La el nu funcţiona autocenzura. După
1989 Patrel Berceanu, insurgentul nedezminţit, un
spirit magmatic din agora poetică, nu-şi ascunde
nemulţumirea şi dezamăgirea, dând la iveală Lacrimi
civile (1991). Ultima combustie de pe tărâmul
incendiar şi incendiat al poeziei s-a fost văzut în 2003,
când a apărut volumul parţial antologic, Planetă de
poet. Era cu trei ani înainte de stingerea din viaţă a lui
Patrel. Cel care urcase în tinereţe pe baricadă s-a
înconjurat de lacrima deziluziilor văzând căderea ţării
dintr-un marasm politic în altul, de această dată civil:

„puteţi să ne ziceţi popor de mămăligă
puteţi să ne ziceţi cum doriţi
dar spuneţi măcar bogdaproste
când duceţi dumicatul de sânge la gură”.
Poemul, scurt şi acuzator, se adresează, sub formă

de interpelare, noilor „emanaţi”. Are tentă politică,
asemenea altora două, Dragă mătuşă, Europa (I, II),
unde subtila persiflare scapără de sub cuvinte:
„referitor la ultimul dumitale/ chestionar/ toţi ai mei/
mi-au spus să-ţi scriu/ că da/ suntem în stare”. Poemele
citate fac parte din volumul postum şase feluri de frică,
şapte feluri de curaj publicat în primăvara acestui an,
la Editura „Aius”, cu prilejul unui festival dedicat lui
Patrel Berceanu la 13 ani de la extincţie. A fost îngrijit
de Doina Pologea Berceanu şi cumulează, în mai multe
secţiuni, aşa cum se precizează în deschidere, „poeme
de sertar, poeme mutilate de cenzură şi reconstituite,
inedite”. Aparent compozit, volumul constituie o
veritabilă restituire ce vine să întregească profilul unui
poet de o profundă umanitate, vulnerat dar nu şi
vulnerabil, reactiv, revendicativ, apărător al celor mai
suave sentimente, de multe ori provocator dar
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nevindictiv. Poemele sale, surprinzător de pline de
gingăşie, sunt necondiţionat şi benefic tributare unei
morale de la care nu a abdicat niciodată. Motto-ul cărţii
este revelator: „Rază de soare de-aş fi/ aş refuza să
luminez calea lăcustelor/ creştetul viermelui (...)/ Dar
nu-s decât om şi iată ce fac/ iată ce fac/ OM? Da.
Punct”.

Dacă Patrel Berceanu nu a ascultat de forul
cenzurii interioare, a avut de suferit amputările
„prescrise” de cenzura comunistă. Poetul ar fi fost
îndreptăţit să se considere un proscris. Într-adevăr, prin
poezia sa, el a făcut dizidenţă, a şi vituperat regimul
cum a putut – mai exact: cum s-a putut strecura – dar a
şi licitat mereu, la o bursă deforma(n)tă, valorile
autentice, omeneşti, morale şi intelectuale. Prima
parte, Viziuni, proverbe, speranţe, include texte
(catrene în vers alb şi altele, fragmentare, de câteva
rânduri) recuperate târziu din sertarul poetului,
reîntregite prin inserarea tăieturilor din manuscrise dar
„şi [cu] pasaje care au picat la cenzură”, tipărite cu
aldine (bolduire). Aspectul compozit de care am
pomenit se vădeşte acum, fiind însă scuzabil,
explicabil prin fragmentarism şi provenienţă diferită –
manuscrise, îndreptări în urma cenzurii, scurte extracte
din volume apărute înainte de 1990. Tot de acolo
senzaţia de neîncheiat, de plutire în aer a mai multora.
Una peste alta, nu li se poate tăgădui ineditul,
prospeţimea şi o anumită delicateţe, inevitabilă,
ingenuă, a unui irepresibil sufletist. Din varietatea
fragmentelor se recunoaşte şi varietatea de teme şi
motive a poeziei lui Patrel Berceanu: aluziile politice,
copilăria, câmpia, „lacrimile noastre”, spiritul captiv,
speranţa, insurgenţa, superioritatea morală, evaziunea
dintr-un spaţiu al reprimării şi chiar presentimentul
morţii timpurii. O sensibilitate paradoxală le
impregnează, în timp ce unele sunt neaşteptate
avertismente:

„sau tu noapte care ne ţii sufletele în palmă/ ai de
ţinut minte atâtea fire de nisip/ atâtea ferestre căci altfel
cum să stăpâneşti o lume/ noapte bună – noapte!” * „un
lujer de crin a sărit nici una nici două/ la gâtul omului
să-i reteze beregata/ asemenea poveşti li se întâmplă
întotdeauna altora/ dar nici noi nu trăim cine ştie cât”
* „cum faci dumneata de treci prin gardul de sârmă/
ghimpată a întrebat pasărea vântul de seară/ oh e atât
de simplu trimit rugina să-mi/ deschidă calea” * „eu
sper că steaua mea ştie ce face/ acolo unde va fi fiind/
sper că cerul n-are fundături/ în asta văd speranţa mea”
* „unii au cerut să se aducă aureola străbună/ să-i
cerceteze funcţiunile/ sub privirile noastre aureola/ s-a
făcut cenuşă” * „cândva cuvintele aveau pieptul

deschis/ lesne-i era razei de soare/ să le sărute pe
inimă” * „dar tu inimă limbută ca o privighetoare/ hai
spune-ţi povestea inimă/ ziua de azi ca un rug în
amintire va arde/ tu spune poveşti inima mea”.

Spontaneitatea, prospeţimea şi o anume asumare a
unei condiţii de incertitudine transpar prin expresii
poetice inspirate, de o fragilă frumuseţe. Poetul vrea să
se facă auzit, scrie cu inima şi „cu sânge adevărat”,
cum remarca şi Alexandru Cistelecan. Patrel este
întotdeauna deschis către cititori pe care mereu îi
aşteaptă, atât de deschis încât riscă, se expune unor
manevre şi atacuri (dinspre cenzură sau dinspre
cerberii ideologici ai fostului regim), dar se şi apără
prin ironie şi sarcasm. La rându-le, decepţiile,
deznădejdea şi durerea nu-l ocolesc. Poezia lui este una
tumultuoasă, o poezie a frământărilor lăuntrice, a
implicării agonistice, dar şi a dorinţei de îndreptare şi
de izbăvire: în surdină – o poezie melioristă. Poetul nu
acceptă starea de fapt şi condiţia precară, umilitoare, la
care este supusă umanitatea lui şi a semenilor şi de
aceea urcă pe baricadă de unde flutură stindardul
nesupunerii, cu inima şi cu gândul. Per ansamblu,
Patrel Berceanu aparţine generaţiei ’70, precedând şi
apoi eludând postmodernismul, prin expresia directă,
fără artificii, (de)clamând cu vigoare şi curaj. De o
uimitoare vibraţie şi forţă sunt versurile următoare,
apărute mai întâi în limba engleză în antologia Young
Poets of a New Romania, 1991, traducere de Brenda
Walker şi Michaela Celea-Leach, prefaţă de Alan
Brownjohn:

„Am scris un poem cu sânge./ Cu sânge l-am tipărit
pe hârtie./ Cu sânge adevărat. Cald. Roşu./ Cei care
niciodată nu înalţă edificii cu sângele lor/ nu ar trebui
să-l citească./ Cei care nu culeg grâu cu seceri din
sânge/ nu ar trebui să-l citească./ Politicienii limbuţi
care risipesc întotdeauna/ sângele altora sigur nu ar
trebui să-l citească./ Nu zâmbi. Am scris un poem cu
sânge. O să găsească cititori, cel puţin aşa sper./
Tristeţea s-a întins acum peste toate”. (Poem; şase
feluri de frică, şapte feluri de curaj, p. 27).

Este un poem-manifest, un poem-sinteză, o
confesiune incendiară, turbulentă, răsunătoare ca un
tunet, exponenţial, reprezentativ pentru întreaga creaţie
a lui Patrel Berceanu. Prin arterele poeziei lui curg
trăirile directe, impetuoase, avertismentele, blamurile,
speranţele, temerile, într-un cuvânt sângele poetic al
verbului nestăvilit, sfidând orice formă de cenzură.
Generos, compasiv, altruist, solidar cu mulţimea
nevăzută dar năpăstuită, în suferinţă, Patrel dă dovadă
de o mare disponibilitate şi forţă de cuprindere, de
comuniune, de contopire, de cuminecare (un cuvânt
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drag lui) prin sacrificiu, prin altruism, prin aşteptare,
aparent fără şansă. Este un mod de renunţare la sine
propus şi susţinut prin poezie:

„Dar să primeşti ecouri din viitor?/ […] căci
viitorul/ nu-i totuna cu sfârşitul, nu-i aşa?// [...] căci
viitorul e unul singur nu-i aşa?/ da viitorul meu zboară
cu iuţeală spintecând/ un cer al tuturora ca un
porumbel numerotat/ etichetat puţin simţitor la
chemarea gravitaţiei/ care sunteţi voi,/ da zbor după
toate/ legile balisticii/ desenez trandafiri în văzduh cu
o/ uşoară curbură a simţurilor merg să-mi aduc/
lacrima acolo unde trebuie în cer dar ce vă/
închipuiaţi?// acestea sunt vorbe, aţi recunoscut
desigur/ timbrul acela gâjâit exaltat al lui Icar/ el spală
vase la un restaurant la şosea/ e pus pe economii şi
spală vase cu propriile aripi;/ cârpa ideală: scoate
petele de grăsime de pe farfurii/ pe acestea sunt
desenaţi proaspeţi trandafiri”. (Căci viitorul e unul
singur, nu-i aşa?, p. 23). Poezia e datată 14.05.1981 şi
publicată în volumul Poeme în mărime naturală cu un
titlu mai pedestru, Gânduri. Trandafirul şi, cum am
văzut, crinul sunt cele mai pregnante însemne florale
din hermeneutica poeziei lui Patrel Berceanu.

Cu ironie şi mâhnire, Patrel îşi aminteşte iarăşi de
Europa, visul ratat al altui craiovean, Ion D. Sîrbu.
Deşi iniţial s-a părut că noua Europă ne aştepta şi ne
preţuia, după 1990 optica şi atitudinea s-au schimbat,
au intervenit condescendenţa, complexele de
superioritate, răceala şi chiar dispreţul. Ofertele de
apropiere ale europenilor au căzut în derizoriu, iar
acum dedublarea ironică este vecină cu dezolarea:

„mulţumim şi pentru vopsea/ pentru pensule şi
uleiuri/ să vezi ce bine arată acum/ Hristoşii noştri de
tablă/ pe dealurile transilvane/ zici că-s noi/ numai
morţii sunt/ niţel cam palizi”. Este un poem nedatat ce
poartă, pentru a treia oară, titlul Dragă mătuşă Europa
(p. 29). Căderea în derizoriu a sfinţeniei şi a
mitologicului – „Hristoşii noştri de tablă” şi, ne
aducem aminte, „Icar [ce] spală vase cu propriile aripi”
„într-un restaurant la şosea”, este un simptom al
derelicţiunii, al retractilităţii şi izolării morale totale. În
compensaţie, poetul caută o mântuire în Adevăratele
păsări, simboluri ale sufletului mărinimos şi încă
avântat şi încrezător:

„am văzut adevăratele păsări/ braţe li se zbăteau în
loc/ de aripi/ iar în dreptul inimii o/ rană imensă
lăcrima/ cuvinte lăcrima/ văzduhul întreg le înfrunzea/
din priviri/ iar ele/ zburau/ minunat zburau/ cu sufletul”
(poem nedatat, p. 28). 

Lăcrimând în cuvinte, poetul supralicitează şi se
baricadează aşadar în propriul suflet. Dacă înainte el se

lupta, în plan scriitoricesc, cu cenzura şi, în plan psiho-
afectiv, cu depersonalizarea, după căderea sistemului
care le impunea el se zbate într-o insatisfacţie şi o
indignare singulare, toxine secretate în condiţiile noilor
„emanaţii” sufocante ale unui regim devia(n)t. Poetul
resimte acut nevoia metamorfozării realităţii încă din
timpurile cicatrizate în falsitate, prefăcătorie şi
minciună ale totalitarismului precum în Poftesc să fiu
comparat cu un înger, pentru că „eu am o mai mare
dexteritate în a-mi spăla/ mâinile după o partidă de
duplicitate asta pe/ de-o parte pe de altă parte mânuiesc
mai rapid/ «bâta contra indiferenţei» dar icnesc mai
tare/ cu o cabotinărie pur omenească” (poem publicat
în Almanahul „Ramuri”, 1982, op. cit., p. 32).
Aproape foarte de Ketman-ul lui Czeslav Milosz,
Patrel cel frustrat dar neîmpăcat caută alteritatea
benefică. El nu se ascunde, nu depune armele, ci se
retrage pentru a reizbucni. Se prea poate ca Patrel
Berceanu să fi căutat acele versuri cu verb incendiar
care să poată schimba realitatea. În Nu suntem pregătiţi
pentru aşa ceva poetul meditează asupra condiţiei,
esenţei şi rosturilor poeziei („dar ce-i la urma urmei
poezia/ să i te agăţi de poale”), caută febril cheia ei
fermecată („unde-i versul acela capabil să devină eroul
zilei”). Deşi s-ar crede „că nu suntem pregătiţi pentru
aşa ceva”, poate că undeva, într-un colţ al universului
„versul acela […] pluteşte în aer/ ca un teribil lasou
radioactiv/ care a calculat aproape totul: deschizătura/
laţului, viteza de deplasare, gâtul şi grumazul/ victimei,
forţa de strângere” (poem nedatat, p. 31). Cumplit de
revendicativ, Patrel Berceanu profeţeşte aici o
apocalipsă ce s-ar săvârşi prin căderea versului de foc
radioactiv, precum în vechime focul ceresc asupra
Sodomei şi Gomorei. Combatantul neobosit, temerar,
pe baricada curăţiei şi a dreptăţii are „mânia”, are
„tristeţea”, i-ar „mai trebui putinţa”, dar îi „lipseşte un
frate/ meşter bun la-ntoarceri”. Câteodată se simte
învins, trece în ipostas martiric precum un Crist al
chinului şi jertfei:

„Dar mai întâi mai întâi mai întâi/ îmbracă-ţi
cămaşa curată de in/ întinde-te pe un pat primitor de
măceşi/ şi dormi şi visează o coroană cu spini” (poem
nedatat, p. 33). Patrel Berceanu a avut vocaţia
martiriului, viaţa lui a ars ca o enormă torţă în mijlocul
unei lumi căzute în multe şi grele păcate. Aceasta a fost
percepţia lui asupra lumii în care a vieţuit şi nu era
departe de adevăr. A diferit doar modul în care a
ripostat. Din vreme în vreme, pe baricada lui de suflet
şi inimă, Patrel Berceanu a plâns. A plâns fiindcă „visul
e realitatea înşelată./ Realitate a noastră căci alta nu
cunoaştem”. 
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„Pata de culoare” romanescă a celor două decenii
se dato rează, în cea mai mare măsură, depăşirii
simplului cadru temporal, dar şi îndepărtării
ideologice de aridele clasificări „şcolăreşti” de istorie
literară. Nu putem vorbi de o abundenţă a prefeţelor,
a postfeţelor ori a diverselor articole şi eseuri,
precum cele redactare de romancierii occidentali în
dorinţa de promovare a propriilor texte. În cel puţin
două cazuri, notabile prin importanţa şi singu laritatea
autorilor, Urmuz şi Blecher, ediţii integrale ale
operelor apar postum, în îngrijirea unor prieteni –
avangardişti – şi conţi nând doar câteva trimiteri la
biografia celui din spatele numelui de pe copertă.
Acest vid informaţional a fost umplut, atunci când
nume aflate în ascensiune, precum Eugen Ionescu, nu
l-au folosit drept port-drapel pentru promovarea mai
vehementă a altor specii literare, în detrimentul
romanului1, de polemica ga zetărească de rigoare şi de
cenaclul literar, devenit şi el o modă (zilnică, nu
duminicală, şi de bonton), în descendenţa salonului
de lectură francez. Dar despre aceasta vom vorbi
ceva mai încolo. Nu în ultimul rând, revistele literare
îşi aduc, şi ele, contribuţia, care nu e din cele mai
modeste; se detaşează acum apariţii care vor face
istorie, vezi cazul României literare. 

Editată la Bucureşti (februarie 1932 – ianuarie
1934) de Liviu Rebreanu, nu s-a proclamat adepta
vreunei orientări anu mite, dar a rămas fidelă
criteriului estetic (maiorescian) în ju decarea operei
de artă, dorindu-se o „Gazetă săptămânală de critică
şi informaţie literară, artistică şi culturală”. Printre
cola boratorii ei s-au numărat Sadoveanu, Camil
Petrescu, G. Călinescu, dar şi Eugen Ionescu, Emil
Botta, Virgil Gheorghiu sau Ion Minulescu, de unde
şi garanţia imparţialităţii. La Cluj, se definitivează,
număr de număr, Gândirea, condusă de Cezar
Petrescu şi D.I. Cucu; mutându-se, în 1922, la

Bucureşti sub îndrumarea lui Nichifor Crainic, îi
câştigă, dintre cei mai de seamă, pe Mateiu
Caragiale, Gib Mihăescu, Ion Pillat, Vasile
Voiculescu ori Lucian Blaga. Tot la Bucureşti, o
revistă de orientare democratică precum Kalende ţine
balanţa între tradi ţionalism şi modernism,
publicându-i pe Arghezi, Vianu, Ralea, Zarifopol,
Cioculescu, Streinu. Cea mai puternică revistă din
punct de vedere financiar, deci şi cea mai influentă,
după Viaţa Românească, Revista Fundaţiilor Regale
îl are, la început, ca di rector pe Paul Zarifopol, care-
şi propune să promoveze îndeosebi noul tip de
intelectual, analiza şi coerenţa spiritului responsabil:

„Cred că pentru mintea europeanului de astăzi
este o chestiune de indispensabilă curăţenie şi
sănătate să se spele şi să se dezinfecteze de pretinsul
primat al sentimentului, al instinctului – de toate
mofturile intuiţioniste. Metafora şi ce lelalte mijloace
de vorbire sugestivă trebuie lăsate artei literare; acolo
îşi au loc firesc şi cinstit. Dar cât e vorba să analizăm
lucrurile, respectându-le aşa cum ne sunt ele impuse
de expe rienţă, şi de a comunica cât mai deplin această
analiză, să ne ţinem cuminte şi aspru de legile
cugetării abstracte, ale inteli genţei prin excelenţă.
Argumentarea nu-i un joc steril. A găsi raporturi între
idei este o viguroasă fecunditate a spiritului şi o
sporire reală de cunoştinţe”2.

Călcându-i pe urme, cel care va prelua
conducerea revistei în 1934, după moartea lui
Zarifopol, Camil Petrescu, va scrie, pe jumătate poet,
pe jumătate filozof, eu am văzut idei... Pentru că, în
linia aceluiaşi Zarifopol, descoperă importanţa noilor
registre ale scriiturii. „Izvoarele inspiraţiei sunt cu
totul ascunse, şi bogăţia minţii nu există real şi actual
decât în lumina simboa lelor – vorbe, linii, colori,
tonuri muzicale”. Intuiţie de care n-a fost cu totul
străin nici unul dintre scriitorii publicaţi în revistă, fie
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el debutant sau romancier consacrat. Şi tot Camil
Petrescu intuia importanţa publicisticii literare din
Revista Fundaţiilor Regale, în calitatea ei de „revistă
de sinteză”, a cărei datorie este „atunci când vrea să-
şi împlinească mesajul – să pregătească şi să întreţină
climatul literar necesar, căci fără el creaţia rămâne
anemică şi e timpuriu devastată”. Iar recomandările
pe care, în această calitate, le-a făcut rămân la fel de
actuale şi în prezent:

„Trebuie înlăturat, ocolit, denunţat tot ceea ce
duce la vicierea condiţiilor de creaţie; impostura,
inflaţia nulităţilor, supralicitaţia şarlătănească,
contrafacerile insolite, emfaza, dezmăţul valorilor
facile, cultul locului comun”3.

Să amintim că a supravieţuit, în epocă, şi o revistă
dedicată doamnelor, Revista scriitoarei, subintitulată
Literatură, artă, ches tiuni sociale, sub redacţia
Adelei Xenopol, „închinată talentului feminin”. Care
nu era exclusivistă, dimpotrivă: H. Papadat-
Bengescu, Mia Frollo, Agatha Grigorescu, Lucia
Sturdza-Bulandra semnează alături de Bacovia,
Pillat, Maniu etc.

Un specific singular îl are Bilete de papagal, „cea
mai mică foaie tipărită de la Gutenberg până azi”,
condusă de Tudor Arghezi, într-o perioadă cu apariţii
zilnice (1928-1930) şi apoi săptămânale.
Programatic, ea aclamă „scrisul scurt şi îndesat” şi
susţine „o mişcare mai presus de interesele
imediate”, vrea „să provoace la lucru condeele unui
tineret fără publicitate”. Pole micile din paginile
acestei reviste au fost inteligent regizate, apariţia
unor nume consacrate (ca G. Topârceanu, O. Cazimir,
Gala Galaction, Al.O. Teodoreanu şi I. Teodoreanu,
Felix Aderca) fiind poliţa de asigurare pentru numele
noi, necu noscute (Eugen Ionescu, Emil Botta etc.).
Semnatarul „bile telor”, Arghezi, reuşeşte să impună
şi un nou gen literar, biletul sau tableta, „sinteză ce
poate lua accente de la vers, clarităţi de la satiră,
arome şi culori de la poezie”.

„Motorul” modernităţii noastre rămâne însă
Sburătorul4, revista lui E. Lovinescu (1919-1922;
1926-1927), dublată de cenaclul5 cu acelaşi nume,
patronat de critic în casa lui. Pe ter men lung,
celebritatea acestuia din urmă pare să depăşească
efemera glorie a revistei. Poate şi graţie perseverenţei
cu care Lovinescu s-a implicat în „detectivistica”
activitate de depistare a talentelor, încercând să
„corupă”, în spiritul unei fraternităţi aşteptate, şi
criticii aspiranţi, generaţia tânără, formată dintr-un G.

Călinescu, un Vladimir Streinu, un Pompiliu
Constantinescu sau un entuziast cu spirit de
observaţie precum Felix Aderca. De fapt, cenaclul
patronat de critic devine, în epocă, o instituţie în sine,
girul său ajungând, fără exagerare, să concureze
instanţa şi aşa discutabilă a premiilor literare
naţionale.

Asta rezultă din majoritatea interviurilor luate atât
criticului, cât şi scriitorilor „păstoriţi” de el. Mai toţi
participanţii se supun discuţiilor, nu întotdeauna atât
de libere precum s-ar crede, ci di rijate în perspectiva
atingerii acelor obiective pe care ideologul le
considera obligatorii pentru integrarea, în ultimă
instanţă, a na ţionalului românesc (promiţător, până la
un punct) în universa litate. Teoria spiritului veacului,
sincronismul, imitaţia rămân, în mare măsură,
tributare unor gânditori francezi, dar lui Lovinescu i-
a reuşit transferul lor în realitatea literară românească
a mo mentului. Ideile sale nu au rămas simple forme
fără fond, ci şi-au aflat – prin scriitori redutabili, care
rezistă chiar comparaţiilor universal valabile – un
corpus textual. Cel puţin în privinţa ro manului, marea
majoritate a scrierilor „validate” estetic de critic s-au
preschimbat în canon. Aceasta nu este numai o
evidenţă a momentului, ci şi a posterităţii. Iar
profetismul lovinescian tre buie înscris în aceeaşi linie
intuitivă de calibru maiorescian, cel puţin „pre cât se
poate omeneşte prevedea”:

„N-am pornit Sburătorul sub ocrotirea unei
formule literare. Nu cred c-am ieşit încă din epoca
luptelor literare. Cred că a venit însă şi vremea unei
reculegeri şi a unui eclectism luminat în domeniul
felurit al artei. Nu e revistă mai de seamă în Apus
care să nu fi ajuns la această concepţie matură şi aşe -
zată. Peste curentele aşezate ca fermente de viaţă
trebuie şi o operă de armonizare.

«Programul Sburătorului, astfel scriam în primul
lui număr, va ieşi din talentul colaboratorilor lui» şi
după jumătate de an de străduinţi, sunt bucuros că pot
oferi cititorilor, ca îndreptăţire, o tablă de materie din
care vor putea vedea că, în împrejurările de acum şi
cu talentele pe care le avem, Sburătorul nu putea da
o literatură mai bună”6 (s.n.).

Ruperile de ritm, participarea voluntară şi
degajată a ti nerilor alături de nume consacrate,
personalităţi dintre cele mai diferite completează un
decor eminamente interbelic prin ra porturile
relaţionale generate. Aderca face publică atmosfera
balcanic-savantă a Sburătorului, dintr-o sâmbătă a
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anului 1924, aproape transformând-o într-un incitant
debut de roman realist: „Casa, ca şi viaţa domnului
Lovinescu au dobândit ceva din însuşirile mai sus
amintite (fermitate, ironie, politeţe): mica
universitate (s.n.) din Câmpineanu 40, unde nu se
dau nici bile, nici premii, dar care trăieşte graţioasă şi
pasionată de vreo cinci ani, atrage toate libelulele
literare”7. Galeria portretistică pe care o întrezăreşte
abilul gazetar-scriitor într-una dintre fotografiile
atârnate pe perete se lasă scrutată, dar nu fără
cochetăria unei june aspirante la glorie: 

„Una, mai mare, reprezintă falanga literară care a
pornit cam în acelaşi timp: Corneliu Moldovanu, cu
mustaţa neagră, groasă; Al.T. Stamatiad, svelt ca un
palicar, cuceritor ca un Lohengrin; doamna
Karnabatt, slabă; doamna Gârleanu, oa cheşă; d.
Karnabatt cu un obraz ca o pituşcă, moale; pictorul
Satmary, cu picioarele pe o pălărie de pae şi o
donicioară pe umăr; Gârleanu, cu ochi de prinţ persan
şi mustăţi elegante, de lăutar, duminica; Dragoslav,
ca un chirigiu travestit în notar; d. Minulescu, ca o
tânără coniţă cu ochelari la bal mascat, cu un braţ
leneş de gâtul dlui Lovinescu, june seminarist... În
fund, slab, Liviu Rebreanu, cu faţa de publicist
flămând, cu pălărie tare, neagră, de funcţionar de
stat...”8.

Mulţi au comparat evoluţia romanului din spaţiul
literelor româneşti, datorată şedinţelor de lectură
desfăşurate în cenaclul său, deci sub „supravegherea”
criticului, cu cea înregistrată de nuvelistica şi poezia
noastră în urma şedinţelor Junimii, unde, se ştie,
participaseră nume ca Eminescu sau Creangă... De
fapt, co manda lovinesciană, cuvântul de ordine cel
mai des repetat acesta este: evoluţie... „Evoluţia (s.n.)
poeziei epice”9 se deschide, firesc, prin accentuarea
importanţei termenului după cum urmează:

„În epoca de care ne ocupăm s-au precizat în
sânul poeziei epice două evoluţii (s.n.) de valoare
inegală, dar nu mai puţin evidente şi caracteristice, şi
anume: o evoluţie (s.n.) a materialului de inspiraţie de
la rural la urban; o evoluţie (s.n.) a tratării de la
subiect la obiect sau de la lirism la adevărata
literatură epică”10.

Şi prin promovarea factorului estetic, primordial
în litera ritatea textelor unui autor, dar şi în vizorul
criticii, Lovinescu se dovedeşte, peste timp, un alt fel
de Maiorescu. Ale cărui obiec tive de frunte se traduc
prin promovarea tinerilor scriitori şi, implicit,
susţinerea modernismului. Dar nu pentru că ar fi

tineri, ci pentru că sunt valoroşi şi deţin conştiinţa
impunerii propriului talent printr-o formulă nouă, net
diferenţiată, a romanului ca gen privilegiat: 

„Esteticeşte vorbind, generaţiile se succed, dar nu
se aseamănă. A fi dintr-o generaţie nouă nu înseamnă,
aşadar, a fi tânăr – mulţi dintre ei fiind bătrâni –, ci a
participa activ la elaborarea sensibilităţii epocii şi la
fixarea stilului ei; a fi dintr-o generaţie nouă
înseamnă a fi contemporan cu tine însuţi, a fi
exponentul aspiraţiilor estetice ale momentului
istoric şi a le realiza printr-un maximum de expresie
în opere, caduce, de le privim sub raportul
adevăratelor corespondente sufleteşti în continuă
mişcare, dar caracteristice, de le privim istoriceşte la
lumina principiului evolutiv al conceptului estetic”11.

La apariţia numărului întâi al Sburătorului, nume
precum Ion Barbu, Camil Petrescu, Hortensia
Papadat-Bengescu, Tudor Vianu, Camil Baltazar,
chiar Rebreanu nu se bucurau încă de rezonanţa pe
care o au astăzi. Totuşi, în ciuda justei percepţii
valorice a virtualelor modele literare, trebuie luată în
calcul şi o anume doză de subiectivism, inerentă
chiar şi în cazul unui critic lucid precum Lovinescu.
Astfel, „spre deosebire de Junimea unde, cel puţin în
prima ei fază, domnea o atmosferă de camara derie,
de egalitate între oameni de aproximativ aceeaşi
vârstă şi de rang social similar, la Sburătorul
scriitorul venea la Lovinescu ca la un amfitrion, ca la
directorul unei publicaţii ale cărei co loane i se puteau
deschide sau închide, la un critic de temut care
formula un verdict, de aprobare sau respingere. Omul
incapabil să se subordoneze sau să admită un patronat
chiar spiritual a trecut în modul cel mai omeneşte
explicabil în rolul de conducător, un rol de care dacă
n-a abuzat, în sensul că nu a încercat să-şi impună
autoritar opiniile sau sistemul de gândire, precum M.
Dragomirescu la Institutul său de literatură, în tot
cazul, a uzat”12. Căci tot Lovinescu stă la baza unor
recomandări care, deşi bu curându-se de rezultate
viabile, au condus şi la falsificarea – fie şi parţială,
însă oricum dăunătoare – a unor judecăţi valorice,
anumite opere ale anumitor scriitori (de pildă,
Sadoveanu din Creanga de aur) nefiind menţionate
din cauza neînscrierii lor (aparente, după părerea
noastră) în axiologia criticului. Lipsa de aderenţă a
unor nume mari ale momentului la factorii lovines -
cieni primordiali în tendinţele de perfecţionare a
romanescului (tematizarea eminamente urbană,
obiectivarea scriiturii, intelec tualizarea prozei în
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paralel cu impulsionarea romanului de ana liză
psihologică sunt doar câţiva dintre aceştia) nu trebuie
să continue să ne influenţeze şi astăzi. La rece,
aplicarea unei grile de analiză tipic lovinesciene nu
face decât să păcătuiască şi ea, falsificând, chiar dacă
pe o scară mai mică, cea a istoriei literare, valori în
altă ordine de idei evidente.

Tot Lovinescu acreditează şi ideea celor două
„tabere” sau „grupări” literare ale epocii,
considerând-o fertilă pentru im pulsionarea creaţiei de
gen. Se resuscitează mai vechiul criteriu
generaţionist în judecarea operelor de seamă. Pare să
fie aşadar de la sine înţeleasă ideea că apartenenţa
scriitorului la un grup îi certifică şi preferinţa pentru
o anumită formulă de roman. Care nu le putea scăpa
discipolilor lovinescieni. Vladimir Streinu, de pildă,
supunând unei analize de tip comparatist romanul
„analitic, autobiografic sau subiectiv” românesc şi
cel francez, surprinde esenţa formulei unor
romancieri precum Hortensia Papadat-Bengescu sau
Camil Petrescu, în fond proustieni ca manieră. Chiar
dacă are unele ezitări terminologice, inerente
terenului re lativ nou pe care se mişcă. Astfel,
analiticul e vizibil în tendinţa scriitorului de a recurge
la capcanele „unei curiozităţi intelectuale de
cunoaştere”. Romancierul de acest gen „intercalează
în cu prinsul relatărilor sale eseul, care adaugă
rezultatelor analizei problematica stărilor de simţire
analizate”13, în timp ce „romanul roman” conţine
acea „sinteză a creaţiei” în care „dinamica interioară
şi cea exterioară” se îmbină, total lipsite de constrân -
geri. Mai târziu, într-un alt articol, „Romanul
secolului XX”, Streinu se va referi la „formele
istorice” ale romanului, pe care le vedem fără prea
mult efort reprezentate interbelic:

„De la povestirea erotică de tip pastoral sau
modern, pe care o arată vechea denumire de romanţ,
la naraţiunea amplă, cuprinzând viaţa unei întregi
societăţi omeneşti, cu legile şi mai ales cu dramele ei
rezultate din efortul individual de a-i împlini aceste
legi sau din întâmplarea de a li se sustrage, de la nara -
ţiunea sociologică aşadar la comunicarea tot narativă,
auto scopică, a devenirilor confuze ale unei conştiinţe
cultivate, iar de la aceasta la ficţiunea modernă, cu
putere şi rost de simbol ideologic privind dreptul
omului de a fi liber într-o societate oprimantă şi mai
departe la forma contemporană, deocamdată ultima,
în care elementele de expunere, ca personaje,
moravuri şi conflicte, se dizolvă într-o stare de spirit

care devine ea însăşi subiect principal, romanul ia
înfăţişările cele mai felurite, fără să se poată stabili
între ele treceri graduale sau etape”14.

Perioada interbelică include majoritatea formelor
istorice consacrate în viziunea lui Vladimir Streinu.
Ne vedem nevoiţi să recunoaştem că acoperă şi spaţii
textuale până atunci slab reprezentate, cum ar fi, de
pildă, cazul literaturii fantastic-groteşti cu accente
satirice (Cimitirul Buna-Vestire al lui Tudor Arghezi)
sau al exotismului (Mircea Eliade, Maitreyi). In
extenso, putem vorbi despre o confirmare a epicului
ca gen major de in teres. Bineînţeles, şi la presiunea
criticilor, a spiritelor doctrinare de genul unui E.
Lovinescu, cel care, împărţind scriitorimea în două
„tabere”, a reuşit ceea ce numai conflictul adeseori
reuşeşte: să conducă la o evoluţie rapidă, redată,
înainte de toate, prin plu ralitatea tematică şi chiar
tendinţa spre manierism a romancierilor de substanţă.
Căci manierismul unui Sadoveanu, unui Rebreanu
sau chiar al Hortensiei Papadat-Bengescu nu poate fi
înţeles la scară redusă. Declarându-ne împotriva
accepţiunii lui peiorative, acreditate de critici precum
G. Călinescu, îl vom lua în discuţie ca sumă a
coordonatelor stilistice fundamentale ale unui
scriitor, a căror cristalizare a atins un nivel de
excepţie în raport cu alţi autori de aceeaşi factură. 

Deşi liricul şi dramaticul au o forţă de netăgăduit,
iar apariţia şi prestanţa unor tipuri de scriitură diferite
(eseul, me morialistica, pamfletul, biletul) nu trec
neobservate, ba chiar au adepţi iluştri, romanul are
ceva în plus: fascinaţia genului mi noritar,
transformat, şi sub impulsul receptării, în gen
privilegiat. Cu siguranţă, balanţa judecăţilor de
valoare şi, pe alocuri, a pre judecăţilor din istoria
literară s-ar fi înclinat în cu totul alt mod dacă nu ar
fi fost puşi laolaltă Arghezi, Sadoveanu, Rebreanu,
Camil Petrescu, Papadat-Bengescu, G. Ibrăileanu,
Gib Mihăescu, Holban, Sebastian, Mateiu Caragiale,
Blecher, Aderca, Urmuz, Eliade, Bonciu şi lista
continuă, bineînţeles, după gustul fie căruia. Iar la un
nivel discutabil din punct de vedere valoric, să ţinem
seama de propulsarea fără precedent a romanului ca
for mulă polimorfă şi prolifică. Nuvela, schiţa,
povestirea, deşi practicate, pe alocuri, şi ca exerciţii
de stil de către marii roman cieri (e cel puţin cazul lui
Rebreanu, care în nuvelele pe tema războiului, Hora
morţii, Iţic Strul, dezertor, Catastrofa, din 1921,
pregăteşte terenul pentru Pădurea spânzuraţilor din
1922), aveau să lase loc modalităţii care se bucură de
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cea mai mare aderenţă la public. Romanul,
conglomerat cu o forţă atât de ne aşteptată încât a
înghiţit, literalmente, şi alte genuri de scriitură, i-a
convins, la propriu, pe autori a căror valoare fusese
recu noscută, de pildă, ca poeţi, să- şi încerce puterile
şi pe acest teren suficient de controversat în epocă, să
scrie şi să publice fără a semna cu pseudonim.

În demontarea etichetărilor, funcţionează cazul
unui Arghezi, cu un roman precum Cimitirul Buna-
Vestire, publicat în 1936: într-o primă ediţie, acesta
poartă subtitlul de roman, şi ulterior, în reeditarea din
Scrieri, de poem. Exemplul în sine e sugestiv pentru
fragilitatea ierarhizărilor: trecerea la roman nu s a
făcut cu uşurinţă. Chiar şi E. Lovinescu scrie roman,
dar Mite sau Bălăuca nu au, din fericire pentru
autorul lor, prea multe ecouri în epocă.

Au fost acestea doar câteva exemple din via
polemică stârnită de roman în perioada interbelică, o
dată cu distincţia – deschizătoare atât de drumuri, cât
şi de clişee – făcută de G. Ibrăileanu între romanele
„de creaţie” şi cele „de analiză”. Lista e, în adevăr,
mult mai mare şi ar impune, ea singură, o discuţie pe
sute de pagini. Mai important ni se pare caracterul ei
constructiv, căci până şi în cazurile extreme, atunci
când romanul pare să fie depăşit ca formulă15,
scriitorii îşi găsesc resursele necesare ino vaţiei (de
orice natură ar fi ea: tematică, stilistică, semantică
etc.). Creşterea şi decăderea romanului într -o
perioadă atât de scurtă de timp e, în fond o maturizare
înainte de vreme, dar o matu rizare decisivă. 

Note:
1. Iată o constatare cât se poate de cinică din „Moartea

de mâine a romanului”, articol publicat de Eugen Ionescu
în Credinţa, anul II, nr. 73, 2 martie 1934, p. 3: „Prin ce se
înlocuieşte vechiul gen al romanului? Prin genul literar al
reportagiului? (...) Romanul şi poezia au decedat pentru că
nu mai pot câştiga nimic. Pentru că nu se mai pot decât
repeta. (...) Astăzi trăiesc reportagiul, fotografia şi
cinematograful”.

2. Paul Zarifopol, „Paradisul impreciziei”, în Încercări
de precizie literară, studiu introductiv de Al. Paleologu,
ediţie îngrijită de Al. Săndulescu, Editura Amarcord,
Timişoara, 1998, p. 162.

3. În Revista Fundaţiilor Regale, an V, 1938, nr. 1 din
1 ianuarie.

4. Deşi unii au considerat-o un eşec editorial,
gândindu-se la lipsa ei de continuitate.

5. Despre care vom găsi mai multe date în Memoriile
lovinesciene, unde e interesant de studiat trecerea lui de la
stadiul de proiect la cel de epui zantă finalizare: „Cercul

începe prin a fi un om, care din 1918 şi-a luat asupră-şi
misiunea contestabilă a unei acţiuni literare orale,
exercitată în fiece după-amiază, fără excepţie” (Memorii,
vol. II, p. 37, apud Alexandru George, „Revista şi cercul
Sburătorul”, în volumul În jurul lui E. Lovinescu, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1975, pp. 117-147).

6. Sburătorul, an I, 1919, nr. 26 din 11 octombrie.
7. Apud Ioana Pârvulescu, „Interviuri stenografiate”, în

op. cit., p. 262.
8. Ibidem.
9. E. Lovinescu, Istoria literaturii române

contemporane, 1900-1937, Editura Minerva, Bucureşti,
1989.

10. Ibidem, p. 145.
11. În Sburătorul, an IV, 1926, nr.1/martie.
12. Alexandru George, op. cit., p. 122.
13. „Romanul roman”, în Revista fundaţiilor regale, 1

octombrie 1935, apud Vladimir Streinu, Prozatori români,
Editura Albatros, Bucureşti, 2003, pp. 3-9.

14. „Romanul secolului XX”, ibidem, p. 66.
15. Fapt sesizat de acelaşi neobosit Eugen Ionescu, prin

cunoscuta metodă a asocierilor: aşa cum „genurile literare
vechi au început să decadă, să moară, cum pe vremuri a
murit epopeea, ca să fie înlocuită de tragedie, şi apoi
tragedia, ca să fie înlocuită de roman”, „marele număr de
romane care circulă pe piaţă încă constituie o dovadă clară
a faptului că romanul va muri până în zece ani. Au devenit
facile, mecanizate – adică moarte, ucise”. Articol căruia,
din fericire pentru tipul de public aferent, timpul a ales să
nu-i dea dreptate.
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La zece ani de la căderea comunismului, în 1999,
Mariana Sipoş aducea în atenţia cititorilor un caz care
a pus probleme de conştiinţă multora şi, se pare, încă
o face: cazul morţii lui Marin Preda. Volumul
Dosarul Marin Preda (viaţa şi moartea unui scriitor
în anchete, procese-verbale, arhive ale Securităţii,
mărturii şi foto-documente) apărut atunci la Ed.
Amarcord din Timişoara punea în discuţie (nu pentru
prima oară în spaţiul public, e drept) adevăratele
cauze ale morţii romancierului şi făcea public, în
premieră de data aceasta, dosarul Marin Preda de
cercetare penală rezultat în urma morţii şi partea la
care a avut acces din dosarul de la Securitate al
scriitorului. Acest gest are cu atât mai mare rezonanţă
cu cât la acea dată, în anii ‘90, Consiliul Naţional al
Studierii Arhivelor Securităţii nu exista, acesta fiind
pus în funcţiune în anul 2000. Pentru a face o
paranteză, dosarul „Marin Preda” de la Securitate a
fost studiat şi făcut public în 2015 de cercetătoarea
Ioana Diaconescu în volumul Marin Preda. Un
portret în arhivele Securităţii. 

Rezultatele cercetării Marianei Sipoş s-au
conturat şi în urma documentării pentru o serie de
şase ediţii ale programului realizat la Televiziunea
Română, Dreptul la adevăr – Cum a murit Marin
Preda?, în calitatea sa de realizator de emisiuni în
cadrul redacţiei culturale a televiziunii naţionale.
Cercetările pentru aceasta au durat, mărturiseşte
autoarea, patru ani. Prima ediţie a volumului invita la
redeschiderea anchetei din jurul morţii lui Marin
Preda, apel căruia i se alătură în presa culturală, după
apariţia cărţii, şi Ileana Mălăncioiu, Nicolae
Manolescu sau Ioan Lascu. Între timp, s-au făcut şi
alte progrese în cazul imaginii postume ale lui Marin
Preda, întrucât, anterior publicării deja menţionate a
dosarului său de la Securitate, a fost identificat şi
publicat Jurnalul intim al scriitorului (pentru prima
oară în 2004, sub îngrijirea lui Eugen Simion şi a
Oanei Soare), a cărui dispariţie o consemnează

Mariana Sipoş odată cu prima ediţie a volumului său,
în condiţiile în care toţi cei apropiaţi lui ştiau şi
confirmau că un asemenea document exista. Însă la
aproape 40 de ani de la moartea autorului întrebarea
„Cum a murit Marin Preda?” tot nu şi-a aflat un
răspuns definitiv. Astfel, Mariana Sipoş revine în
2017 cu o a doua ediţie a cărţii sale Dosarul Marin
Preda (viaţa şi moartea unui scriitor în anchete,
procese-verbale, arhive ale Securităţii, mărturii şi
foto-documente), de data aceasta la Editura Eikon din
Bucureşti. Acesta nu este singurul volum de acest fel
publicat de autoare (care scrie şi proză şi este
cunoscută şi pentru traducerile sale din scriitori ai
literaturilor spaniolă şi latino-americană), în cartea
Destinul unui disident: Paul Goma (2006, 2014)
analizând cazul acestui scriitor cu un parcurs atipic.

Mariana Sipoş analizează minuţios dosarul din
jurul morţii lui Marin Preda, dosar alcătuit din „125
de file numerotate şi datate între 16 mai şi 14
octombrie 1980” şi la a cărui numerotare va
identifica nişte inadvertenţe, nişte modificări
realizate ulterior, care amplifică semnele de întrebare
din acest caz. Cu astfel de observaţii este presărat
întregul volum, cititorul având impresia vădită de
parcurgere a unei anchete în timp real sau chiar de
lectură a unui roman poliţist, aceasta din urmă cu atât
mai mult cu cât unele aspecte par de ordinul ficţiunii,
chiar şi pentru un cititor obişnuit cu strategiile şi cu
abordările organelor comuniste, acestea provocând
de fiecare dată imaginaţia oricui. Întregul caz este
descris de cercetătoarea însăşi drept un „mister de
roman poliţist”. Fără a face acuzaţii directe sau a
enunţa concluzii categorice, dar formulând
comentarii pertinente şi întrebări care ar trebui să nu
rămână retorice, Mariana Sipoş aşază în paginile
volumului de faţă documentele din cadrul anchetei
din urma morţii lui Marin Preda (procese-verbale,
fotografii, declaraţiile martorilor, certificat medico-
legal, dispoziţia finală a procurorului-şef), note
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privind anii anteriori morţii, extrase din dosarul de la
Securitate al scriitorului, precum şi ecourile morţii
autorului Moromeţilor în lumea culturală înainte şi
după 1989, cele trei direcţii reprezentând cele trei
părţi ale cărţii.

Prima direcţie vizează, aşadar, dimensiunea
oficială a morţii lui Marin Preda, aşa cum ea apare în
Dosarul nr. 1595/II/1980 consultat de Mariana Sipoş
în arhivele Procuraturii Minicipiului Bucureşti. De la
descoperirea cadavrului în prima parte a zilei de 16
mai 1980 de către Cornel Popescu, redactorul-şef de
la Editura Cartea Românească (unde atunci Marin
Preda era director), şi Dan Claudiu Tănăsescu
(scriitor şi medic) s-a desfăşurat o anchetă asupra
căreia au existat încă de la bun început suspiciuni,
după cum arată şi interviurile pe care autoarea le ia
secretarei lui Preda, Cleopatra Stănescu, şi fratelui
autorului, Alexandru Preda. Dosarul conţine şi
declaraţiile date de martori în ziua morţii şi în cele
imediat următoare, declaraţii care, privite în
ansamblu, trădează nepotriviri între fapte, nepotriviri
pe care un organ al legii competent ar fi trebuit să
caute să le rezolve. Lucru care, îl subliniază cu
acribie Mariana Sipoş, constituind de altfel unul
dintre motivele cercetărilor sale, nu se întâmplă.
Martorii cărora li se iau declaraţii sunt în număr de
14, dintre care doi sunt Cornel Popescu şi Dan
Claudiu Tănăsescu, deja menţionaţi. Alte persoane
chestionate sunt angajaţi de la editura Cartea
Românească, de unde Marin Preda pleacă direct spre
Mogoşoaia, şoferul taxiului care îl transportă dintr-un
punct în celălalt, portarul de la Mogoşoaia (asupra
acestor doi ultimi martori planează multe suspiciuni),
alţi angajaţi de aici, artişti care se află la casa de
creaţie când Preda ajunge aici sau cu care
interacţionează în noaptea decesului (printre aceştia
se numără Virgil Mazilescu, Lucian Raicu şi soţia sa,
Sonia Laurian, Gheorghe Buzoianu, sculptorul
Aurelian Bolea, pictoriţa Viorica Prodanoff). 

Suspiciunile cu privire la declaraţiile şoferului de
taxi vin din spusele martorilor că taxiul a ajuns la
Mogoşoaia la o oră, chiar o oră şi jumătate după
plecarea de la editură, în condiţiile în care drumul era
de regulă făcut în aproximativ 15 minute. Apoi,
există discordanţe între spusele martorilor cu privire
la starea în care era Marin Preda când i-a fost dusă o
omletă în cameră: căzuse de pe scaun sau nu? Faptul
că cea care fusese secretara scriitorului timp de opt
ani la Cartea Românească, Cleopatra Stănescu, nu

este solicitată să depună nicio mărturie apare din nou
ca fiind ciudat. Ea însăşi s-ar fi aşteptat să i se pună
întrebări, i s-ar fi părut un fapt normal, după cum
declară în interviul pe care Mariana Sipoş i-l ia în
iunie 1998. Cât priveşte partea medicală a anchetei, o
notă a medicului legist din 18 mai, deci la două zile
după deces, consemna: „Moartea s-a datorat asfixiei
mecanice prin astuparea orificiilor respiratorii
externe (nas şi gură) cu un corp moale, care poate fi
lenjerie de pat, în cadrul unei come etilice
(alcoolemia 3‰)”. Aceasta nu se schimbă în urma
necropsiei, certificatul medico-legat din 29 mai
prezentând aceleaşi concluzii. Suspiciunile pe care
acest document le trezeşte la rândul lui se încearcă a
fi clarificate prin consultarea de către cercetătoare a
directorului Institutului de Medicină Legală „Mina
Minovici” din Bucureşti, prof. dr. Vladimir Beliş,
care concluzionează că „nu corespunde poziţia în
care a fost găsit [trupul lui Marin Preda – cei doi care
l-au descoperit au declarat că se afla cu faţa într-o
parte] cu mecanismul acceptat în concluzii” şi că
există „nişte inadvertenţe care [...] mie îmi apar ca
insuficient explicate”.

Cu astfel de fapte contradictorii şi informaţii
incomplete, Mariana Sipoş ajunge să îşi pună
nenumărate semne de întrebare, care par a rămâne
fără răspuns, cel puţin deocamdată. În căutarea unor
piste care să ajute la aflarea unor adevăruri,
cercetătoarea, care l-a cunoscut personal pe Marin
Preda, apelează la însemnări din dosarul de urmărire
al scriitorului de la Securitate, în condiţiile în care a
avut acces la parte dintre aceste documente înainte de
2000. Astăzi ştim că acest dosar are patru volume.
Ioana Diaconescu, cea care l-a adus în atenţia
publicului în cartea menţionată la început, subliniază,
cu relevanţă pentru cercetările din volumul în
discuţie, că documentele se opresc la anul 1979,
ultimul an din viaţa romancierului, 1980, nefiind
marcat de nicio notaţie. Notele informatorilor incluse
în Dosarul Marin Preda (viaţa şi moartea unui
scriitor în anchete, procese-verbale, arhive ale
Securităţii, mărturii şi foto-documente) sunt alese de
Mariana Sipoş în funcţie de o posibilă relevanţă a lor
în cazul morţii scriitorului. Punctele de interes
vizează laitmotivele preocupărilor Securităţii:
părerile subiectului despre situaţia socială,
economică, culturală din ţară, relaţiile cu străinătatea,
ce publică/ intenţionează să publice ş.a.m.d. În mod
particular, în cazul Marin Preda sunt consemnate
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admiraţia acestuia pentru cazul Boris Pasternak (într-
o notă din 1966), eventualitatea continuării
Moromeţilor sau a publicării în străinătate a
romanului (tot în 1966), comentariul pe care Paul
Goma îl face la Europa Liberă despre Imposibila
întoarcere, considerând publicarea drept un act de
curaj (în 1972), ecourile în lumea literară ale
Delirului (1975). 

Un mare interes reprezintă în acest caz
manuscrisele lui Marin Preda: au fost principala
preocupare pentru anchetatori în imediata apropiere a
morţii şi sunt de mare interes şi pentru Mariana Sipoş
şi pentru posteritate, întrucât grija primilor trădează
că aceste manuscrise ar fi conţinut informaţii
dăunătoare sau aparent dăunătoare pentru regim. În
primele zile după deces, chiar cel dintâi obiectiv al
oficialilor comunişti vizează manuscrisele, ceea ce
determină o amplă interogaţie a Marianei Sipoş:
„Citeşti şi reciteşti aceste însemnări şi nu se poate să
nu te întrebi: ce voiau, de fapt: să afle cauzele morţii
sau misterul manuscriselor lui Marin Preda? De ce îi
interesa atât de mult ce studiase el în arhive, la ce
documente avusese acces? Ce nu trebuia să spună
Marin Preda în viitoarea sa carte, pentru care
înţelegem că se documenta deja? Cum se poate să
moară un om şi tu, organ de cercetare penală, să-ţi
propui ca prim obiectiv «identificarea, inventarierea
şi ridicarea manuscriselor, jurnalelor şi documentelor
oficiale provenite de la arhive naţionale, precum şi a
altor materiale de interes operativ»?” Listele
minuţioase cu bunurile lui Marin Preda inventariate
de autorităţi arată grija acestora pentru subiect. De la
prima ediţie a volumului de faţă, o parte dintre
acestea au fost recuperate, Jurnalul reprezentând cea
mai importantă redescoperire, deşi Mariana Sipoş nu
menţionează în ediţia din 2017 recuperările efectuate.
E drept că acele părţi din Jurnal asupra cărora
majoritatea nu se îndoieşte că au existat şi care se
consideră că ar avea relevanţă pentru moartea
scriitorului sunt încă dispărute. Nimic despre
perioada ulterioară apariţiei romanului Cel mai iubit
dintre pământeni nu există, aşadar, nici în dosarele
Securităţii, nici în însemnările autorului din ce se
cunoaşte până acum.

Doar mărturiile celor care l-au cunoscut mai
adaugă nuanţe cazului. Prea multe nuanţe am putea
spune însă, privind întreaga situaţie în ansamblu, fapt
care adânceşte ambiguităţile. Cezar Ivănescu, prieten
al romancierului, îl numeşte încă de la moarte „cel

mai neiubit dintre pământeni” şi îi aseamănă cazul cu
cel al lui Nicolae Labiş. Numărul 8 din 1991 al
revistei „Ateneu” reuneşte vocile mai multor oameni
de cultură (Cornel Popescu, Magdalena Popescu,
Ovid S. Crohmălniceanu, Mircea Zaciu, Eugen
Simion, Petre Anghel) care propun fiecare explicaţii
diverse morţii lui Preda. Concluzia morţii prin
înecarea cu propria vomă oferită drept explicaţie
oficială de anchetatori în 1980 a devenit unul dintre
miturile istoriei literaturii române, amplificat de
multiplele voci care s-au pronunţat asupra
valabilităţii sau a absurdităţii lui. 

Cert este că nu există o părere unanimă şi nici o
explicaţie clară, motiv pentru care s-a solicitat iar şi
iar deschiderea unei anchete asupra morţii lui Marin
Preda, ceea ce face şi Mariana Sipoş în cartea de faţă.
Faptul că apelul pe care îl făcea în 1999 odată cu
prima ediţie a Dosarului Marin Preda (viaţa şi
moartea unui scriitor în anchete, procese-verbale,
arhive ale Securităţii, mărturii şi foto-documente) şi
anterior cu seria de emisiuni Dreptul la adevăr – Cum
a murit Marin Preda? este încă valabil nu face decât
să înmulţească seria întrebărilor care se ridică în acest
caz. Un lucru este însă sigur, iar ediţia a doua
revăzută şi adăugită a acestui volum semnat de
Mariana Sipoş îl atestă la rândul ei, iar acest lucru
constă în valoarea operei lui Marin Preda şi în
importanţa acestui autor în istoria neliniştită a
literaturii române.
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Introducere. Fără a avea pretenția unei
imagini de ansamblu exhaustive, dar prin prisma a
ceea ce se vrea a fi o perspectivă amplă, am reușit
să identificăm anul 2014 ca moment prim al
emergenței domeniului de studii digital
humanities în științele umaniste române, mai
precis, la nivelul studiilor literare, an care
marchează aparația primului articol pe această
temă. Digital humanities apare în articolele
filologilor români inițial ca o paradigmă
conceptuală care îndeamnă la acțiune polemică
sau pur și simplu ca o conjectură teoretică,
transformându-se în timp într-o paradigmă
teoretică bine consolidată, dublată atât de un
discurs propriu ariei de studii cât și de stimulente
mai aplicate, cum ar fi inițiative și preocupări
pedagogice. Cronologia acestei dezvoltări
conceptuale, așa cum este ea filtrată și dedusă din
articolele cercetătorilor și criticilor literari și
devenirea sa ca domeniu de studiu în mediul
universitar românesc este doar unul din mulții
parametri care ne permit să înțelegem și să
interpretăm recepția disciplinei digital humanities
în mediul academic român, recepție al cărei
impact transpare la nivelul discursurilor umaniste.

O clasificare relevantă în acest sens are în
vedere tipul articolelor care apar pe această temă,
deoarece ea dezvăluie nu numai modul în care
digital humanities este negociat teoretic și
gestionat conceptual în toate ramificările sale, dar
acest tip de analiză arată că majoritatea articolelor
etichetate digital humanities sunt de fapt anchete
asociative și nu rezultate ale studiilor realizate cu
instrumente digitale reale. Prin urmare, am
identificat următoarele tipuri de articole: articole
specializate de digital humanities care prezintă fie
premisele și/sau rezultatele unei cercetări în
domeniul menționat, subliniind nu numai

direcțiile generale ale unei astfel de întreprinderi,
ci și particularitățile procesuale ale eforturilor
științifice sau care inventariază și discută evoluția
câmpului propriu-zis (instrumente software,
ajustări de calcul etc.); articole care folosesc
termenul digital humanities fie ca omolog
conceptual, fie drept corespondent taxonomic
pentru a anunța apariția unui nou câmp de studii și
pentru a începe o dezbatere/analiză/cercetare mai
extinsă care utilizează concepte conexe cum ar fi
distant reading, quantitative studies, big data,
macroanalysis, digital literature, intermediality
etc.; articole care încearcă să ofere o perspectivă
conceptuală/ teoretică/ paradigmatică asupra
pericolelor și beneficiilor dihotomiei
digital/humanities (articole cu o încărcătură
polemică mai mare, întrucât discuțiile aferente
vizează o schimbare paradigmatică într-un
domeniu de studiu cunoscut pentru rezistența sa
proverbială la schimbare) precum și să ofere o
perspectivă adecvată în implementarea academică
și instituțională a unui astfel de domeniu (metode
didactice pentru predarea digital humanities) și, în
sfârșit, articole care sunt de fapt recenzii ale
volumelor/cercetărilor întreprinse în domeniul
digital humanities.

Înainte de a detalia conținutul studiilor, este
interesant să remarcăm că în constelația
conceptuală care se construiește în articolele
menționate mai sus, digital humanities este
secundar (ca frecvență de utilizare) conceptului
morettian de distant reading, că cercetarea lui
Moretti este, prin urmare, un punct focal către care
converg concepțiile autorilor și că majoritatea
cercetărilor conceptuale par să se constituie ele
însele pe un cadru triadic (distant reading-
quantitative analysis-world literature).

Cele patru categorii discutate în continuare nu
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se exclud reciproc și nu oferă singura soluție
compartimentalizantă a unei astfel de analize.
Există articole care se încadrează cu ușurință în
mai multe categorii, precum și articole care se
rezumă la o singură tipologie.

Articole de Digital Humanities: Există, fără
îndoială, publicații specializate care cuprind
articole referitoare la domeniul digital humanities,
altele decât cele adiacente sau direct legate de
studiile literare. Acestea sunt articole scrise de
specialiști în informatică, programatori sau de
specialiștii în tehnologia informației direct
interesați de domeniul în cauză, articole care
tratează elementele computaționale complexe și
foarte tehnice care alcătuiesc, de fapt, premisele
digitale din digital humanities. Cu toate acestea,
analiza noastră s-a îndreptat spre acele publicații
și articole aflate „la mijloc” și care reflectă mai
bine sinergia dintre informatică și filologie, așadar
între digital și humanities, domenii considerate
incompatibile până nu demult. Astfel de articole
pot fi găsite în Studia UBB Digitalia, publicație
afiliată centrului Transilvania Digital Humanities
care, de la apariția sa în 2017, a publicat patru
volume tematice menționate aici în ordine
cronologică: Digitising the Humanities,
Computing History. Eastern European Scholars.
Contributions, Digital Economy and Humanities
și Digital Classics and Ancient History.

Acest tip de publicație și articolele care o
compun sunt un exemplu grăitor de cercetări
specializate pe digital humanities, publicate, cu
toate acestea, în contextul științelor umaniste
românești, ceea ce este exact ce au avut în vedere
coordonatorii proiectului atunci când au anunțat în
introducerea inaugurală intenția de a depăși
granițele departamentale și de a crea unui mediu
adecvat diseminării cercetărilor interdisciplinare.

Prin urmare, având în vedere ambițiile
transdisciplinare ale publicației, se subînțelege
gradul de variabilitate tematică pe care Studia
UBB Digitalia îl proprune prin articole precum
Digital documentary editing of St Patrick’s
epistles. Linking the manuscript witnesses to the
canonical text1 în care Roman Bleier face o

relatare convingătoare a provocărilor presupuse de
codificarea TEI a transcrierii digitale a epistolelor
Sfântului Patrick, concentrându-se atât pe
cerințele structurale ale textelor în raport cu
modelul ierarhic al XML, dar și cu privire la
modul în care procesul de codificare a
manuscriselor poate fi uneori problematic în
lumina standardelor de etichetare TEI. Mai mult
decât atât, premisele de interdisciplinaritate și
transdisciplinaritate încurajează redactarea unor
articole mult mai tehnice, prin natura lor,
abordând subiecte din domeniul dezvoltării
software, cum ar fi eXist DB or Saxon/C in PHP.
A comparison between two approaches for XSLT
2.0 based websites2, articole care analizează rutele
digitale ale practicii științifice și editoriale în ceea
ce privește platformele de publicare și software-ul
specific (HTML5, CSS3, JavaScript, LaTeX, etc)
precum cel semnat de Nicolaie Constantinescu
Stretching the boundaries of publishing: The Open
Web Platform and the alternatives3 sau cercetări
care depășesc dimensiunea textuală a codificării
digitale și explorează alte resurse din domeniul
științelor umaniste, cum ar fi obiectele fotografice
și modul în care materialitatea lor specifică poate
transpusă în metadate potrivite, așa cum putem
afla din articolul Albums in the attic. An
investigation of photographic metadata4.

Digital Humanities și corespondențele
terminologice: distant reading, analiza
computațională, studiile cantitative: În
concordanță cu tipologiile anterior menționate,
majoritatea articolelor din această categorie au
apărut în ultima perioadă a anului 2019, când
specialiștii în filologie (cercetători, doctoranzi,
absolvenți ai studiilor filologice) și-au orientat
analiza spre noile paradigme ale cercetării,
precum distant reading („lectura la distanţă”) și
analiza cantitativă, raportându-se în permenenţă
la câmpul prevalat de Digital Humanties, motiv
pentru care au beneficiat de pe urma
instituţionalizării conceptului ca domeniu absolut
al investigaţiei în sfera studiilor literare.
Majoritatea articolelor se axează asupra unor
cercetări conceptuale din spaţiul literar, utilizând o
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terminologie ambivalentă (distant reading, analiză
cantitativă, macroanaliză, big data, literatură
universală) întrunită sub conceptul umbrelă de
„Digital Humanities” odată cu caracterul novator
al metodelor de cercetare. Dificultăţile
întâmpinate în partea practică a lucrărilor
(dificultatea creării corpusului, lipsa
instrumentelor tehnice pentru digitalizarea
textelor, reprezentative pentru specializarea
studiilor literare la nivel institutional/universitar)
predomină majoritatea articolelor.

O serie de articole pe această temă au fost
publicate în 2019 în suplimentul revistei
Transylvanian Review, Romanian Literature in
the Digital Age, dar şi în publicaţia colectivă New
Paradigms in Contemporary Romanian Literary
Studies (I) aflată sub tutela aceluiaşi organ
publicitar. Coordonatorii proiectului subzistă în
obţinerea unei imagini prielnice „a cercetării
literare contemporane” (Modoc, Baghiu 2019, 13-
16) pentru a expune tinerii cercetători în lumea
literară, cantitativă şi transnaţională a studiilor.

Un asemnea studiu este cel al Dianei Gârdan
asupra romanului românesc publicat între 1900 şi
1940. Articolul Novels as big data: A genre-
centric approach to the Romanian novel (1900-
1940) relevă premisele tezei sale doctorale, ce are
ca obiectiv principal investigarea „procesului
evolutiv al romanului românesc publicat între
1900 şi 1940, dintr-o perspectivă transnaţională şi
cantitativă”5. Chiar dacă punctează doar o parte
dintre instrumentele digitale pe care le va
întrebuinţa în studiul romanului românesc, Gârdan
evidenţiază argumentele riguroase cu privire la
avantajele metodelor alternative de analiză,
precum cele cantitative, susţinând, totodată, că
împotrivirea recurentă în faţa unor asemnea
metode a declanşat consecinţe diverse în privinţa
intrumentelor metodologice întrebuinţate în
cercetarea literară actuală. Lispa unui corpus
digital, odată cu mijloacele primare de analiză
(baze de date, dicţionare, bibliografii) şi a unei
baze de date totale (metadata) sunt factorii care
determină „necesitatea unei analiză exhuastive şi
cantitative asupra literaturii române”6.

O altă cercetare ce ultilizează metodele

cantitative, aplicând totodată paradigmele
specifice metodei promovate de Franco Moretti,
este cea a lui Ştefan Baghiu cu privire la situaţia
romanului francez în traduceri, „o lectură la
distanţă” (distant reading) a literaturii din era
comunistă. Articolul se situează în aceeaşi zonă
conceptuală a studiilor literare mondiale, precum
perspectiva cantitativă şi teoria polisistemelor,
care, în ciuda structurii teoretice elaborate, nu ţine
cont de instrumentele utilizate în procesul actual
specific procedeului distant reading, dar care este,
pe de altă parte, susţinută de grafice reprezentative
în demonstrarea evoluţiei traducerilor în spaţiul
comunist. 

În articolul Romanian Literature in the digital
age, terminologia lecturii – close reading („lectura
clasică”), hyper reading, social reading, distant
reading („lectura la distanţă”), contextualizarea
istorică a evenimentelor şi „lectura la suprafaţă”
(surface reading) – este pusă în relaţie cu sintagma
„Digital Humanities”. Studiul evidenţiază evoluţia
propriu-zisă a domeniului digital din România,
relevând în acelaţi timp noutăţile pe care proiectul
european COST le promovează în rândul
cercetătorilor7. Chiar dacă nu aduce demonstraţii
şi argumente clare cu privire la contribuţia
filologilor români în cadrul proiectului COST,
articolul Luizei Marinescu radiografiază studiile
asitate de calculator în spaţiul est european.
Problematica este tratată în aceeaşi manieră şi de
către Alexandru Văsieş în cercetarea sa De la
close reading la distant reading. Mutații ale
studiilor comparatiste, articol în care relefiează
legăturile dintre teoria comparatistă, analiza
cantitativă şi cercetarea digitală. Pe scurt,
asocierea termenului de digital humanities cu
literatura comparată declanşează formarea unui
cadru propice literaturii universale8.

Un articol reprezentativ pentru analiza
cantitativă şi statistică îl constituie studiul lui
Andrei Terian A Quantitative Analysis of the
Development of the Novel in Romania, în care
accentul cercetării este pus atât asupra romanului
construit în spaţiul românesc, cât şi asupra
traducerilor romaneşti. În cadrul analizei sunt
întrebuinţate o serie de instrumente analitice –
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ILO („indexul originalităţii literare”) şi ILA
(„indexul autonomiei literare”) – pentru a defini
principalele perioade în evoluţia romanului
românesc9. Utilizând ilustraţii grafice, Terian
prevalează principalele diferenţe dintre operele
literare scrise (produse) şi operele literare traduse.
Acest procedeu diferenţiat este o parte consistentă
a analizei digitale de tipul digital humanities. 

Studiul lui Vlad Pojoga The Change in
Medium and the Medium that Changes poate fi
integrat, de asemenea, în cadrul celei de-a treia
categorii pe care am evidenţiat-o, dar nu ca o
cercetare cantitativă sau ca o analiză de tipul
digital humanities, ci ca o incursiune in sfera
digitală ca mediu secund al literaturii, pretextând,
la nivelul subiectului ales, o discuție relevantă cu
privire la rețeaua terminologică pe care realitățile
tehnologice au determinat-o. Articolul poate fi
încadrat în tematica digital humanities întrucât
analizează acele forme hibride ale manfestării
textuale prin intermediul unor canale care se
formează „între medii”, precum memex, hypertext,
cybertext, technotext, precum și provocările
terminologice/taxonomice presupuse de
explicarea și delimitarea unor concepte precum
electronic books, electronic literature, digital
fiction, hypertext fiction, multimedia novels,
ergodic literature, etc.

Receptarea disciplinei digital humanities în
mediul academic român ţine de evoluţia
subsidiară a termenului. Ca un concept umbrelă,
digital humanities porneşte de la o serie de
conjecturi teoretice, transformându-se între timp
într-o paradigmă teoretică bine consolidată, cu un
discurs propriu ariei de studii.

Note:
*. This work was supported by a grant of the Romanian

Ministry of Research and Innovation, CCCDI - UEFISCDI,
project number PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0063 / 13
BM ⁄ 2019, within PNCDI III.
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Marius Chelaru1 (n. Negreşti, judeţul Vaslui,
30 august 1961), poet, ziarist (membru al Uniunii
Ziariştilor Profesionişti din România), eseist,
autor de însemnări de călătorie, redactor şef
adjunct la revista „Convorbiri literare”, redactor
şef al revistei „Poezia” (dar şi iniţiator al altor
publicaţii2), este, probabil, cel mai important
orientalist al ultimei generaţii. Poeziile i-au fost
traduse în peste 30 de limbi, cu volume de autor
în 20 de limbi şi în peste 100 de antologii de pe
mapamond, multe ţări din întreg Orientul, dar nu
numai, încât, se pare, autorul este mai cunoscut în
aceste spaţii spirituale decât în Ţară.

O carte de căpătâi pentru cunoaşterea
teoreticianului, istoricului şi criticului literar al
literaturii Extremului Orient este Haiku, haiga,
haibun (Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2013, cu o
postfaţă a lui Vasile Moldovan). După cum ne
atrage atenţia postfaţatorul, pătrunderea speciei
haiku în cultura română o datorăm unui prinţ
japonez, Nigato no Itu, care trimite domnitorului
Carol I, în 1878, o scrisoare protocolară, cu un sul
în care se găseau câteva „poeme” ce vor fi traduse
de Bogdan Petriceicu Hasdeu3, pentru uzul
Majestăţii Sale. În capitolul Începuturile în
România, Marius Chelaru, lipsindu-i informaţia
documentară, pune sub semnul întrebării
versiunea lui Paul Anghel din vremea când scria
la ciclul romanesc Zăpezile de-acum un veac.
Romancierul vorbea despre un poem al pictorului
şi poetului Wang Wei (Mo Jie), Contemplarea
vânătorii, din vremea dinastiei Tang. Între
ideograme, ar fi existat şi haiku-uri japoneze.
Apoi, Hasdeu ar mai fi tradus şi din alţi doi poeţi
niponi, poeme identificate de Marius Chelaru a fi
de tipul tanka / waka (p. 109).

Primul european care scrie haiku este
olandezul Hendrik Doeff (1764-1835), în postura
de funcţionar al Companiilor olandeze ale Indiilor
de Vest (1816). Marius Chelaru îi dedică
olandezului două subcapitole din prima parte a
cărţii sale, radiografiind importantele contribuţii
la cunoaşterea culturii şi literaturii nipone în
Europa (primul capitol, p. 74-79). Iar al doilea,
extensiv şi la alţi contributori, cu titlul
interogativ: A fost sau nu Doeff primul
european/occidental care a scris haiku? În
Franţa, specia ar fi fost introdusă de fraţii
Goncourt, iar, în Germania, Karl Florenz traduce,
în 1894, haikuuri de Yamazaki Sōkan, Arakida
Moritaka, Matsuo Bashō ş.a. Aşadar, în atare
privinţă, România se află în avangarda interesului
nu numai pentru mitologia şi filosofia indiană
(Eminescu), ci şi în ce priveşte receptarea poeziei
nipone. De atunci, de la 1878, interesul pentru
literatura japoneză, la noi, a crescut constant,
ajungând până la cei mai buni cunoscători şi
creatori în câmpul speciei: de la Al. Vlahuţă
(1904, informat asupra speciei şi creator de
haiku), Octavian Goga, George Voevidca, Ion
Pillat (în varianta poemului într-un vers, existent
în Japonia ca vers lung, hokku), Aurel-George
Stino, Traian Chelariu, Al.T. Stamatiad, Dan
Constantinescu ş.a., până la etapa pe deplin
profesionistă a lui Florin Vasiliu, Şerban Codrin şi
Marius Chelaru (1982-2013). Spre deosebire de
ceilalţi „comilitoni”, observă Vasile Moldovan,
Marius Chelaru se arată pe deplin „sincronizat”
cu savanţii europeni şi americani în domeniul
spiritualităţii nipone. El „nu scrie despre poezia
japoneză ca despre o insulă izolată, ci ca despre o
parte a unui arhipelag – poezia orientului”, încât
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Haiku, haiga, haibun „este o scriere
enciclopedică, înscriindu-se într-o serie largă de
lucrări reprezentative publicate în Europa şi
America de Nord”, intrând curajos într-un labirint
cu multe încrengături, „dar nu se rătăceşte
niciodată, ci se întoarce lucid, cu forţe
împrospătate, la locul de unde a plecat”4. În plus,
dincolo de rigoarea cărturărească, stilistica
lucrării îi evocă postfaţatorului savoarea eseistică
a călătoriilor livreşti din cărţile lui Alexandru
Odobescu, Pseudokinegetikos şi Tezaurul de la
Pietroasa. Impresionează hărnicia căutărilor şi
cunoaşterea atât a pătrunderii poeziei japoneze în
România, a numeroşilor creatori, cât, mai ales,
bogata bibliografie străină, la care s-au adăugat
participările la întâlniri internaţionale cu haijinii
din Ţară (Constanţa, Bucureşti ş.a.) sau din ţările
europene (Bulgaria, Ungaria, Serbia, Bosnia şi
Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Franţa ş.a.).

Marius Chelaru este bine informat asupra
istoricului speciei haiku şi a variantelor haiga,
haibun, senryu, tanka, waka, renga, hokku, renku,
kasen, cu afinităţi pentru teatrul kabuki, nō, dar şi
cu vechile colecţii Kojiki, Nihonshoki etc.
Originea haiku-ului, înainte de consacrarea lui
Matsuo Bashō (1644-1694), se afundă în
mitologie: rădăcina ar fi în poemul uta sau waka,
atribuit unui kami (Susano-o), fratele mai tânăr al
zeiţei Amaterasu, poem ce ar fi fost compus cu
ocazia căsătoriei cu prinţesa Kusinada, în
provincia Izano (p.7). Acesta pare să fie ghinda
sau arheul (în limbaj eminescian) din care au
crescut şi s-au diversificat toate celelalte fructe
ontoestetice, modelul arhetipal, de la haikai la
haiku, conservându-se în această numire haiku
dată de Masaoka Shiki (1867-1902), considerată
de europeni forma fixă a poeziei japoneze, o
terţină cu 17 silabe, versul median fiind de şapte,
cifră sacră prezentă şi-n cultura europeană,
străjuită, simetric, de două pentasilabice, care
trimit la numărul de aur grecesc. Iată o tentaţie
europenizantă, prin excelenţă, fiindcă, atrage
atenţia Marius Chelaru, numerologia aceasta se
arată, mai degrabă, ca o „glumă” exportată de
Japonia în Europa (p. 8), după reformarea din era
Mieji, cum arăta Tōhta Kaneko (2008), mai

înainte dominând structura haikai, în două
versiuni: versul lung, hokku (5-7-5), compus de
mai mulţi poeţi, alternând cu versul scurt, wakiku,
un singur poet (7-7), creatorii intrând în dialog
prin alternarea celor două forme. Limita de 17
silabe era numită zappai, niponii nevorbind de
silabe, în accepţia fonologiei europene, ci de
mora („haku”): „În acest sens, lingviştii au arătat
că un haiku ar trebui privit ca având nu 17
«silabe», cum s-a încetăţenit în Occident, ci 17
more (unii au susţinut că ar fi chiar mai multe,
pauzele funcţionând ca «more suplimentare»” (p.
8). Astfel, sunetul n din Nippon (Japonia) este
moraic, având patru more, dar numai două silabe.
Cu asemenea subtilităţi care singularizează
câmpul ontoestetic nipon, speculaţiile devin
multe şi inevitabile, în pofida încercărilor
europene de a adapta specia la cultura locală.
Marius Chelaru invocă simplificatoarele definiţii
ale haiku-ului în principalele dicţionare
româneşti. Mai nuanţate se găsesc adaptările în
întâmpinările occidentale din jurul anului 1920.
În Franţa, Georges Bonneau, bunăoară, conchidea
că poezia japoneză se restrânge la simbol, dincolo
de cuvinte, simbolul având funcţia de a crea o
atmosferă, o ambianţă.

Marius Chelaru îşi structurează cartea
pentadic: I. Haiku în lume şi în România (partea
cea mai amplă şi mai consistentă); II. Câteva
consideraţii despre haibun; III. Câteva
consideraţii pentru haiga; IV. Renga, renku…
kasen; V. Lirica de sorginte niponă şi spaţiul
virtual din România. Se încheie cu o Anexă Foto.
Capitolele şi subcapitolele din prima parte fac o
doctă incursiune în istoria speciei, cu toate
treptele de evoluţie, de la haikai la haiku şi
celelalte denumiri, principalele metamorfoze
trecând prin era Meiji, Masaoka Shiki, Bashō,
Buson (1716-1783), Issa (1763-1824) etc. Ceea
ce este remarcabil în expunerea lui Marius
Chelaru mi se pare permanenta subliniere, în
structura internă a speciei, a raportului dintre
tradiţional şi modern. Atare caracteristică, după
cum au observat teoreticienii transmoderni din
cultura actuală, de la Paul H. Ray (The Rise of
Integral Culture, perioada 1970-2001), Fritjof
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Capra (The Turning Point. Science, Society, and
the Rising Culture, 1982), John Zerzan (Future
primitive and other essays, 1994), până la
Ziauddin Sardar (Ziauddin Sardar’s A-Z of
Postmodern Life, 2002) şi Basarab Nicolescu
(Teoreme poetice), face din Japonia cea mai
transmodernă civilizaţie din lume. Istoria haiku-
ului este oglinda acestui fenomen. Cel puţin trei
capitole şi subcapitole din cartea lui Marius
Chelaru vorbesc despre asta. Nu întâmplător
Donald Keene5 spunea că „Japonia pare să fi
inventat secolul al XXI-lea”. Japonezii au avut şi
au un termen apropiat de conceptul modernism:
modanizumu. Kyoko Omori a utilizat sintagma
modanizumu bungaku (literatura modernismului),
în katakana, modân, cu referire la operele literare
ale lui Ryūtanji Yū (1902-1991), apoi cu
extindere şi la alţi autori, termenul vizând însă un
stil hedonist de viaţă, specifică orăşenilor din acea
perioadă. Era privit, mai degrabă, ca o
contaminare aproximativă cu termenul englezesc
modern. Altminteri, japonezii au privit şi privesc
cu circumspecţie fenomenul modernizării,
acceptând doar unele nuanţe pozitive puse însă
întotdeauna sub semnul moderaţiei, imagine a
cumpănirii dintre tradiţie şi inovaţie, întrucât
excesul de modernitate, după opinia lui Kamei
Katsuikirō, „a atacat cele mai profunde aspecte
ale spiritului japonez”6. 

E de găsit aici o filosofie tulburător de
consonantă cu a lui Titu Maiorescu, dar, mai ales,
cu a lui Eminescu, privitor la „modernizarea”
neorganică, producătoare de forme fără fond.
Despre asta îi scria, de la Charlottenbourg, 5
februarie 1874, lui Maiorescu. Paralelismul
Eminescu/ Kamei Katsuichirō se explică prin
ethosul transmodern, avant la lettre, al celor doi.
Asemenea afinităţi dintre Eminescu şi spiritul
japonez l-au frapat pe Sumiya Haruya. În 1969, în
Japonia, s-a creat „Grupul de studiu pentru
discutarea teoriilor modernizării”. În România, o
atare iniţiativă s-ar putea lua doar din perspectiva
teoriei sincronismului unilateral, cu iluzia că
modernizarea tendenţială (cum a numit-o
Constantin Schifirneţ) se va produce accelerat, pe
când rezultatele s-au dovedit totdeauna inverse,

cum a demonstrat sociologul amintit, în cărţi
precum Civilizaţie modernă şi naţiune. Mihail
Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu,
1996; Formele fără fond, un brand românesc,
2007.

Controversa tradiţie / modernitate în Japonia,
care a început chiar înainte de vremea lui
Masaoka Shiki, după estimarea lui Marius
Chelaru, se concentrează şi în conceptul kigo, în
aria căruia intră categoriile estetice conservatoare
şi tradiţia filosofică a anotimpurilor, saijiki, kigo
fiind o viziune holistică pe care abia a doua
revoluţie cuantică din Occident o prefigurează.
Holismul speciei haiku este atât de particular
nipon, încât mulţi consideră că nu se poate vorbi
în nicio altă ţară de adevăratul haiku, care e un
mod de existenţă inconfundabil şi nu o simplă
specie literară. Călătorind, în 1936, prin Europa,
Kyoshi a exprimat părerea că, scriind haiku,
europenii se amăgesc, neieşind din mimetism
simplificator, simulând logica anotimpurilor
saijiki şi alte ingrediente. În consecinţă, ar trebui
să caute surse de inspiraţie în natura europeană şi
să abandoneze chiar formula terţinică a celor 17
silabe (p. 49). A fost acuzat de unii de radicalism
fascist împotriva stângii. Kyoshi ar fi apreciat, cu
siguranţă, natura din pastelurile lui Alecsandri şi
din poemele lui Eminescu, nu şi strădaniile
artificioase ale haijinilor români. Vasile
Moldovan a exprimat chiar opinia că pastelurile
lui Alecsandri ar fi fost influenţate, în sensul cel
mai bun al cuvântului, de natura anotimpurilor
japoneze, saijiki, şi de poezia chinezească.

Cultura mondială a temei nipone a dat savanţi
precum deja amintitul Hendrik Doeff, apoi alt
olandez, Isaac Titsing (1745-1812), spaniolul
Ernest Fenollosa (1853-1908), francezii Louis
Léon Prunol de Rosny (1837-1914), Marie-Jean-
Léon Lecoq, marchiz d’Hervey Saint-Denis
(1822-1892), Paul-Louis Couchaud (1879-1959),
René Maublanc (1891-1969), până la cunoscutul
Roland Barthes (1915-1980), pelerin în China,
Japonia, dar şi la Bucureşti. Dintre francezi,
interesant pentru spaţiul românesc este Louis
Léon Prunol de Rosny, prin relaţiile cu V.A.
Urechĭa, autor al cărţii Les Romains d’Orient.

113113CONVORBIRI  LITERARE



Aperçu de l’ethnographie de la Roumanie (1885),
în care evidenţiază şi intervenţiile gălăţeanului la
negocierile de pace de la Congresul de la Berlin
(1878). Mai mult de atât, a făcut demersuri de a
dona Bibliotecii Publice din Galaţi (care va purta
numele lui V.A. Urechĭa) bogata sa colecţie de
carte, tentativă eşuată din pricina birocraţiei (p.
97). René Maublanc, creator şi de haï-kaï, vedea,
bunăoară, legături între „terţinele filosofice” alui
lui Nietzsche şi poezia haiku. Iată una dintre
terţinele haï-kaï ale lui Maublanc (1922): „A la
moindre brise,/ Sous les cendres de mon coeur,/
Une braise flambe”. În Franţa, există mulţi autori
de haiku, de la cei deja amintiţi până la Paul
Éluard şi la noile generaţii. Dar nu numai în
Franţa. Un capitol este consacrat lui Rilke şi lui
Ezra Pound, creatori şi promotori ai economiei
stilistice nipone.

De fenomenul japonez la noi, Marius Chelaru
se ocupă în capitolul Începuturile în România, la
fel de documentat şi de amplu precum rezonanţele
în Europa Occidentală şi în alte spaţii. La
referinţele deja furnizate, autorul aduce şi alte
probe că japoneitatea, în România, se află în
avangarda culturii europene. Înainte de Hasdeu,
au scris Gheorghe Asachi, în „Albina
Românească” (1841, 1845), Ion Heliade
Rădulescu (Historia critică universală, 1851-
1854), ulterior interesul pentru Japonia fiind
extins la Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi,
Dimitrie Ralet, Alexandru Macedonski, Nicolae
Iorga, N. Ştefănescu-Iacint ş.a. Pentru prima
jumătate a secolului al XX-lea, subcapitole
speciale închină Marius Chelaru lui Al. Vlahuţă,
Octavian Goga, Otilia de Cozmuţa (nu mai puţin
de patru secvenţe), George Voevidca, Ion Pillat,
Traian Chelariu (două, plus în textele comparative
cu Al.T. Stamatiad, despre care se extinde la un
studiu amplu), Aurel-George Stino. Începuturile
diplomatice propriu-zise între România şi Japonia
se produc în 1902, când Ministrul extraordinar şi
plenipotenţiar nipon, la Viena, prinţul Makino
Nohuaki, s-a adresat omologului său român din
capitala imperiului, Emil Ghica, pentru iniţierea
unor legături oficiale între cele două ţări.
Afinităţile culturale şi politice româno-japoneze

s-au materializat diplomatic, în 1917, ambele
state fiind în aceeaşi tabără. Atunci s-a înfiinţat
prima legaţie românească la Tokyo, cel dintâi
ministru plenipotenţiar fiind fratele mai mic al
istoricului A.D. Xenopol, Nicolae Xenopol (p.
117). La rang superior, aceste relaţii de prietenie
se vor împlini în 1921-1922, cunoscând un traseu
ascendent.

Capitolul România după al doilea război
mondial arată că, după „obsedantul deceniu”, dar
mai ales după 1989, se conturează o efervescenţă
nemaiîntâlnită, un adevărat fenomen de
contaminare mimetică cu literatura haijinică,
transformându-se într-o modă de amploarea
postmodernismului optzecist faţă de care s-a
încercat o alternativă canonică. Încă din anii ’60
şi după, traduc şi scriu haiku, studii Aurel Rău,
Dan Constantinescu, Florin Vasiliu, Dumitru
Ichim, Alexandru Chiriac, Vasile Smărăndescu,
Brânduşa Steiciuc, Nichita Stănescu şi mulţi alţii,
pentru ca invazia modei să se petreacă din 1990
încoace: se editează reviste, se înfiinţează
societăţi, întâlniri naţionale şi internaţionale etc.
În 1990, Florin Vasiliu întemeiază publicaţia
„Haiku. Revistă de interferenţe româno-
japoneze”, alături de Societatea Română de
Haiku, adunând în jurul ei circa 200 de membri.
Asemenea instituţii se nasc la Constanţa (sub
conducerea lui Ion Codrescu), având ca organ de
presă revista „Albatros”. În 1994, la Slobozia,
Şerban Codrin pune bazele Şcolii de Tanka şi
Renga, dar şi revistei „Orion”, ambele
supravieţuind până în anul 2000. Un centru
haijinic s-a născut şi la Tg. Mureş, odată cu
revista „Orfeu”, înfiinţată de Ioan Găbudean. În
total, nouă reviste cu tot atâtea centre de
difuziune. Haijinii au editat antologii, studii, au
făcut traduceri din clasicii japonezi, au organizat
cenacluri şi simpozioane, acordări de premii.
Marius Chelaru a întocmit o bibliografie
edificatoare, în acest sens (p. 203-207). Un alt
capitol amplu, care încheie prima parte, vorbeşte
despre tendinţele actuale ale literaturii haijine din
Japonia şi din Occident.

În încheiere, simplificând la maximum
analizele lui Marius Chelaru, câteva note
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lămuritoare, pentru cititor, privitor la speciile
înrudite (haibun, haiga, renga, renku, kasen),
tratate cu aceeaşi erudiţie şi profesionalism, în
celelalte părţi ale lucrării lui Marius Chelaru.
Haibunul este creditat a fi, alături de haiku, tot
creaţia lui Matsuo Bashō, după cum rezultă şi din
jurnalele sale, îndeobşte cel din anii 1690-1694.
Haibunul nu poate fi înţeles decât raportat la
haiku, constând într-o nuntire a prozei cu spiritul
haikuului, după Nobuyuki Yuasa (2000), în sensul
că „haibun înseamnă orice tip de scriere despre
orice subiect, atâta timp cât este scrisă în spiritul
haiku” (apud, p. 297). Specialiştii au convenit că
haibunul este o simbioză naturală între spiritul
regulilor haikuului şi secvenţele de proză ale
haibunului. Altfel spus, haibunul este haikuul
transfigurat în proză. În România, s-a scris haibun
din 1990 încoace, dar, „dacă ne referim la note/
jurnal/ relatări de călătorie”, ceva-ceva din
spiritul speciei, după opinia lui Marius Chelaru,
se găseşte în însemnările jurnaliere şi de călătorie
ale lui Nicolae Milescu Spătarul, la Miron Costin,
Ion Neculce, la Dimitrie Cantemir sau la Dinicu
Golescu, între alţii (p. 307-310). Prima antologie
de haibun din România: Umbre în Lumină /
Shades in Light, ediţie bilingvă româno-engleză,
cu o prefaţă de Vasile Moldovan, Constanţa,
2007, cuprinzând 33 de autori români şi străini,
între care Ioana Bud, Marius Chelaru, Şerban
Codrin, Ion Găbudean, Florin Grigoriu, Vasile
Moldovan, Ana Ruse, Mircea Teculescu, Angelee
Deodhar, Mahomed Frakfruddin, Bruce Ross,
Zinovy Vayman, Quendryth Young.

Haiga este un concept compozit: hai, de la
haiku, şi ga, de la pictură, sincretism vor spune
europenii, dar mai mult decât atât. Ion Codrescu
(Imagine şi text în haiga, 2008) are informaţia că
protocronia conceptului aparţine lui Watanabe
Kazan (1793-1841). Alţii spun că a apărut
simultan cu haiku. Între primii maeştri în haiga
este identificat Nonoguchi Ryūhō (1595-1669),
considerat chiar creatorul genului, ilustrându-şi
textele cu imagini. Jim Kacian vorbea de diverse
tipuri de haiga: Yosa Buson, Nonoguchi Ryūhō,
Bashō (unii îl consideră tot pe el creatorul
genului), Morikawa Kyoriku ş.a. În afară de

pictură, se implică şi arta caligrafiei. Ca şi în
cazul haikuului, occidentalii deformează spiritul
speciei, modernii şi postmodernii implicând
tehnica digitală înlocuitoare a picturii japoneze
ori cea a picturii-zen. În România, arta haiga a
intrat recent, un maestru fiind Ion Codrescu,
dublat fiind de teoretician şi istoric al genului.

Celebrul îndemn al lui Bashō „învaţă regulile,
apoi uită-le” a făcut, paradoxal, atât de dinamică,
dar şi atât de stabilă/conservatoare literatura
niponă, dat fiind că, în logica orientală, învăţătura
şi uitarea sunt de nedespărţit. Între „preceptele”
renga vieţuieşte aşa-numitul proces jo ha kyû: jo,
calmul, simplitatea; ha, latura experimentală ce
include şi inovaţia stilistică cumpănită (p. 352).
Denumirile renga, renku, kasen se înlănţuie
dialogal şi numerologic: renga – 100 de strofe,
renku – 36 sau mai puţine. În această dihotomie a
artei japoneze, prima arată departajarea în timp a
vechii renga, incluzând şi compoziţiile din secolul
al XV-lea, din vremea lui Sōgi, iar, pe de alta, şi
haikai no renga al Şcolii Danren, cea anterioară
lui Bashō, numită acum de japonezi renku
(William J. Higginson). Asta înseamnă legarea
celor două laturi ale dihotomiei. Există cinci sau
mai multe tipuri de legare (nioi-zuke), toate având
în comun valorile afective/psihologice, ca în
arhetipurile lui Carl Gustav Jung, apreciază
Higginson (p. 354). La Bashō, componenta
sufletească aduce umorul în text, încât renga
practicată de el e superioară formelor clasice,
stilul său devenind renga „renku”. Altfel spus,
regulile clasice nu mai sunt constrângătoare, ci
„uitate”. În renga clasică, dominată de precepte şi
de esoterism, se arăta apanajul aristocratic, pe
când în renku – gustul „democratic” sau
„plebeian” al omului simplu care-şi trăieşte viaţa
de zi cu zi. Poezia renga-renku este una dialogică,
de unde şi metoda creaţiei prin colaborare, ethos
care duce către terţul numit kasen, denumire
venind de la sintagma „cei şase nemuritori”, care
a tentat şi poezia chineză. Creatorii înaintaşi se
grupau câte şase sau câte 36, opera rezultată fiind
izvorâtă din spiritul renga. Tiparul pleca de la
bucăţi sau foi de hârtie, fiecare faţă fiind tratată în
funcţie de strofe (p. 361). Marius Chelaru dă
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exemplul experimentului în care a fost direct
implicat alături de Vasile Moldovan, Eduard Ţară,
Cristina Rusu, Magdalena Dale şi Laura Văceanu:
„Acest kasen poate fi considerat, într-un fel, punct
de pornire pentru alte proiecte mai mult sau mai
puţin asemănătoare, unul vizând un nou poem, în
tonalitate şi cu vocabular modern. Dar un prim
proiect a început înainte de a fi terminat lucrul
aici – este vorba despre un «hyakuin»” (p. 361-
362).

Actualmente, spaţiul virtual, atât de generos şi
la îndemâna oricui este un mediu ideal pentru
natura dialogală a poeziei de formă niponă. A
cincea parte a cărţii lui Marius Chelaru tocmai
abordează prezenţa proliferantă, în spaţiul virtual,
a poeziei româneşti de sorginte extrem orientală.
Întru toate, cărţile lui Marius Chelaru îmbină în
mod savant creaţia poetică cu aceea de cercetător,
intrând în rândurile cărturarilor de seamă ai
culturii naţionale.

Note:
1. Cărţi publicate: versuri: Pelerinul, Iaşi, 1996;

Femei, Iaşi, 1997; Alt fel de sinucidere, Iaşi, 1998;
Chiriaşul timpului, Iaşi, 1999; Amanţii iluziei, Iaşi, 1999;
La descălecatul prezentului, SAKURA, 2000; When the
present settles down, în limba engleză, 2006; Simfonia-a
singurmiljei, ediţie bilingvă: aromână – macedoneană,
traducerea: Vanghea Mihanj Steryu, Skopje, Republica
Macedonia, 2008; Baladë përditshmërie (baladă
cotidiană), în limba albaneză, traducere: Baki Ymeri,
2009; Nahoa shifah el-Smaa (Spre buzele cerului), în
limba arabă, 2009; Tuşuncelerımın bahşası (Grădina
gîndurilor mele), în tătara crimeeană, 2011; Belezi na
liubovta/ Rănile/ Cicatricile/ Urmele dragostei, în
bulgară, Russe, Bulgaria, 2011; Exercise de solitude, ver-
siunea franceză: Elisabeta Isanos, Paris, Franţa, 2013;
Exerciţiu de singurătate, ediţie bilingvă ebraică-română,
Ierusalim, Israel, 2014; Wings of Dream, Steps of Reality
(co-autor: Taeko Uemura), ediţie bilingvă japoneză-
engleză, Kyoto, Japonia, 2014; Miroase atât de frumos a
linişte (co-autor: Kyung-Nyun Kim Richards), ediţie tri-
lingvă, română, engleză, coreeană, versiunea engleză:
Olimpia Iacob şi Jim Kacian, versiunea coreeană:
Kyung-Nyun Kim Richards, 2016; O mie de vorbe o mie
de păsări/ One thousands words one thousands birds,
haiku and monoku (co-autor: Jim Kacian), ediţie bilingvă
română-engleză, versiunea engleză: Olimpia Iacob şi Jim
Kacian, 2017; Exerciţiu de singurătate/ Yalnizlik
aliştirmalari, poezii/ şiirler, ediţie în limba turcă,

Istanbul, Turcia, 2018; De Ecke des Betllers, gedichte,
ediţie bilingvă română-germană, versiunea germană:
Christian Wilhelm Schenk, Donysos Verlag, Boppard am
Rhein, Germania, 2018. Eseuri, note de călătorie: Cartea
între Orient şi Occident, I, II, III, Iaşi, 2004, 2005, 2006;
Poezia Orientului de la Khayyam la Tagore, 2005, Poezia
Orientului de la Khayyam la Tagore. Asia de Sud, Sud
Est, Iaşi, 2005; Istorie şi poezie în cultura arabă, Iaşi,
2006; Poezia Orientului. Clasic şi modern, Iaşi, 2008; Cu
sufletul pe buze, eseuri critice despre scriitori de limbă
albaneză, I, II, Iaşi, 2006, 2010; Crimeea privită dinspre
azi, către ieri şi mâine, 2012; 7 călătorii în timp prin
literatura tătarilor din Crimeea şi de la noi/ Zamanın
geşmesınde 7 seyahat Qırımtatarlarıman, bızde ve Qırım
edebiyatında, ediţie bilingvă, română tătară, versiunea în
limba tătară/ tercüme: Güner Akmolla, 2012; Prin
Anatolia, din Erzincan; note şi gânduri de drum, Iaşi,
2014; Prin „Transcaucazia”, din Yerevan în Nagorno
Karabakh, 2014. Interviuri: Din România, prin Porţile
Orientului. Convorbiri despre viaţă şi literatură/
Romanya’dan Şarq Dünyasına Aşılğan Qapı. Hayatqa ve
edebiyatqa dair qonuşmalar – cu 7 autori turci şi tătari de
la noi şi din Orient, ediţie bilingvă română-tatară,
traducere în limba tătară: Güner Akmolla, 2012.

2. „Kadō, Calea Poeziei”, revistă de poezie, cultură
poetică şi spiritualitate euro-asiatică; co-fondator al
revistelor „Carmina Balcanica. Review of South-East
European Spirituality and Culture” – al cărei redactor şef
adjunct este, şi „Doina, Revue de Littérature, Civilisation
et Culture Universelle”, bilingue, franco-roumaine, Paris,
Franţa.

3. Vasile Moldovan, Istorie şi metodologie în
universul haiku-ului, în Marius Chelaru, Haiku, haiga,
haibun, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2013, p. 375.

4. Ibidem, p. 376.
5. Cf. Donald Keene, Literatura japoneză, Bucureşti,

1991, Cuvânt înainte şi Compendiu de literatură
japoneză, de Sumiya Haruya, trad. de Doina şi Mircea
Opriţa.

6. Kamei Katsuichirō, Nihon kindaika no higeki/
Tragedia modernizării Japoniei, în Kamei Katsuichirō
zenshū / Operele complete ale lui Kamei Katsuichirō,
vol. 16, Tokyo, Kodansha, 1972, p. 226.
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„Citiţi-mă ca şi cum eu deja sunt plecat”. Aşa
sună un text mai vechi, din volumul Am mai vorbit
despre asta, în care specialiştii în teoria lecturii ar
găsi un subiect de reflecţie consistent, căci Ovidiu
Genaru visează (la) un cititor nu doar avizat, ci, în
egală măsură, empatic&simpatic, serios&jucăuş.
Unul care să se poată plia/mula/adapta, care să
citească dincolo de parti-pris-uri şi care să facă
abstracţie de modă şi mode. Un cititor şi, se-nţelege,
un comentator ideal. Iar dacă insist asupra acestui
vers (utopic), este pentru că el defineşte un tip de
raportare nu doar la propria creaţie, ci şi la
receptarea ei.

Nu-i de mirare pentru un ins ca Ovidiu Genaru,
trăitor în provincie, dar deloc provincial, care a
adunat, de-a lungul vremii, suficiente (dez)iluzii/
frustrări încât să răbufnească, ironic, la adresa
criticii: „Despre mine s-au spus lucruri ciudate./ Mi-
au reproşat rafinamentul dicţia caligrafia/ vulgarul
aluzia perfidă/ indecenţa indiscreţia sclifoseala
emfaza/ metaforismul fantezia./ Pe scurt: că aş fi un
manierist de secol/ şaptesprezece./ În concluzie: că
sunt ultimul mohican liric./ Că acum se poartă
povestea epicul banalul ţâţa./ Şi că la naiba sunt prea
nominalizat la/ Marele/ Premiu Eminescu./ Asta
stârneşte îngrijorare./ Cică disimulez./ Că din păcate
sunt octogenar şi nu optzecist/ cum îi stă bine
poetului român/ adică eufemistic vorbind că aş fi
oarecum parţial postum./ Că pe scurt nu sunt
îndeajuns de în viaţă./ Că aş fi doar 40%./ Că s-ar
impune să fiu cu totul şi cu totul/ altcineva/ posibil
o persoană din Bucureşti”.

Cum să-l citeşti, în aceste condiţii, pe Ovidiu
Genaru şi cum să drămăluieşti o antologie ca Poezii
(1967-2017), care, de fapt, e un bilanţ al bilanţurilor,
la mai bine de jumătate de secol de la debut. Ce reţii
şi ce nu dintr-o creaţie de cursă lungă, începută în

1962? Ce rezistă trecerii timpului şi te reprezintă cu
brio într-o altă lume, cum e aceea a prezentului,
când tu ai început a scrie cu şaizeciştii, ai coabitat cu
optzeciştii, ai supravieţuit douămiiştilor şi te
reinventezi permanent? Selectând esenţialul din cele
18 cărţi anterioare, cu luciditatea şi umorul care îl
caracterizează, Ovidiu Genaru şi-a compus un
portret liric sugestiv, din care lipsesc textele
debutului şi cele conjuncturale, însă apar câteva
inedite, la fel de importante pentru înţelegerea
devenirii unui autor longeviv, pe care critica nu l-a
ocolit, dar nici nu l-a copleşit cu elogii. Oarecari
reparaţii s-au făcut recent, când a primit premiul
pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România,
însă nu ştiu în ce măsură îl mai încălzeşte...
Problema de fond este însă alta: care este locul lui în
poezia postbelică? Întrebare dificultoasă, fiindcă
Genaru nu s-a înregimentat într-o anume grupare
literară/culturală care să îl împingă în faţă,
aducându-i notorietatea pe care alţii o au. El a rămas
un provincial băţos, conştient de futilitatea acestor
zadarnice chinuri ale (auto)promovării. A mizat pe
cartea „anonimatului”, ceea ce s-ar putea să-i aducă
un ce profit. Nu unul imediat, ci unul pe termen
lung, aidoma lui Bacovia, din coasta căruia se trage.

Critica a insistat asupra Patimilor după Bacovia,
lăsându-se furată de titlul înşelător, care marchează
mai degrabă o despărţire decât o revendicare
simbolică. Interesul pentru provincie şi câteva
intertexte nu fac din Genaru un bacovian autentic,
ci, mai degrabă, unul răsturnat, care tratează lumea
într-un registru histrionic. Imaginarul bacovian
devine la Genaru prilej&pretext pentru savuroase
giumbuşlucuri poetice, care îi pun în valoare
înzestrarea poetică incontestabilă, dar şi slăbiciunea
pentru lumea ca teatru, pentru dimensiunea
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spectaculară a unei existenţe altfel triste, dacă nu
chiar tragice. Deocamdată însă merită subliniată
această propensiune spre modul dialogal, spre
ambalarea sapienţial-(auto)ironică, din care Genaru
şi-a făcut pavăză şi scut.

Privită în diacronie, cum se obişnuieşte în critica
serioasă, academică, poezia lui Genaru a urmat un
traseu sinuos. Un şir de zile (1966) se încadrează în
tabloul general din epocă, incluzând câteva texte pe
linie şi poeme cu aluzii livreşti, lipsite de
consistenţă. Oarecare vâlvă a stârnit Nuduri (1967),
care, dincolo de titlul-nadă, conţine texte
circumscrise problematicii căutării. Ea se va adânci
în Țara lui Pi (1969), unde Genaru „caută într-un
pumn de monezi/ vocea vieţii mele pierdute”.

Însă volumul care i-a adus consacrarea este,
incontestabil, Patimile după Bacovia (1972),
construit pe imaginea poetului de provincie,
condamnat, iremediabil, la uitare: „eu am trăit ca
iona în burta provinciei”. Paradoxal, Patimile după
Bacovia este o carte deloc bacoviană, căci modul
cum se raportează Genaru la provincie diferă.
Viziunea apocaliptică din Plumb a lăsat locul unei
detaşări (auto)ironice: „nu mai sunt violete pentru
fete”, „unde sunt fotografiile cu mătuşi?”, „pe la noi
bronzul eroilor costă/ prea multe parale şi patria n-
are”, „în toată provincia nu mai există un servici/ de
ceai şi nici un samovar din acelea/ care..”..
Intertextul bacovian nu lipseşte, însă el e înşelător şi
a generat confuzii inclusiv în rândul criticii, care s-a
grăbit să vadă în el o descendenţă directă, când
vizibilă este tocmai ruptura. Provincia lui Genaru nu
e angoasantă, ci hipnotică, prin amestecul de
nostalgie şi fascinaţie. E lumea nebunului Terente,
de unde nimeni nu se poate salva, aşa cum ne
avertizează, în versuri de o teribilă ironie, poemul
Vino la căsuţa ta albă: „Vino în provincie mi-au zis
vino/ profesore la căsuţa ta albă în micul orăşel/ vei
umbla ca isus pe ape vei fi/ întâmpinat cu ave
doctorii avocaţii vor/ da un dineu în cinstea noului
lor/ prizonier..”.

Bucolice (1973), Goana după fericire (1974) şi
Madona cu lacrimi (1977) nu-s altceva decât
prelungiri lirice ale aceluiaşi strivitor sentiment al
sufocării într-o lume-temniţă, într-o lume-colivie.
Tăcerea, mâna îngheţată, îngerii de la fabrica de
confecţii, mântuirea imposibilă sunt coordonatele
unui univers din care nu există scăpare. Un fel de

provincie fără ieşire, dacă ar fi să parafrazez un titlu
de Ioan Es. Pop. Şi totuşi ieşirea se profilează în
Poeme rapide (1983), care propun un amestec de
prozaic, banal, colocvial, casnic, în ton cu
optzecismul. O poezie sprinţară, debutonată, în care
îl găsim pe Genaru de mai târziu.

O mutaţie semnificativă se produce în Flori de
câmp (1984), volum erotic în adevăratul sens al
cuvântului. Titlul, derutant, trebuie înţeles prin
raportare la epocă şi face parte din strategiile
supravieţuirii, pe care autorii români le-au dezvoltat
în acei ani spre a putea trece de furcile caudine ale
cenzurii. Pe cât de idilico-păşunist pare titlul, pe atât
de îndrăzneaţă este viziunea, în texte subtile, scrise
la modul aluziv. Acum începe să se profileze un tip
de discurs poetic caracterizat prin histrionism şi
luciditate, o retorică a persuadării şi seducţiei. El va
deveni aproape o marcă înregistrată, definind
profilul liric al autorului. 

Am mai vorbit despre asta (1986) păstrează
registrul colocvial şi exploatează intens intertextul
bacovian, adus însă în zona facilă, printr-un
tratament ludico-histrionic, tot mai prezent în scrisul
lui Genaru. Deloc întâmplător, puţine texte din acest
volum sunt reţinute în antologie, semn că însuşi
autorul a simţit inconsistenţa lor în raport cu
celelalte cărţi. Cam la fel stau lucrurile cu antologia
Patimile după Bacovia (1986), din care se reţine o
singură sintagmă, dar una de zile mari: „provincia
spiritului”, care defineşte, metaforic, întreaga
creaţie genariană.

Un alt pas în sensul consolidării unei anumite
maniere, la intersecţia gravului cu ludicul, se
produce în Orient, pardon (1999), apărut după o
pauză de mai bine de un deceniu. Suntem, să nu
uităm, într-o lume nouă (oare?), democratică
(oare?), în care Genaru se întoarce în câmpul
literelor după o aventură politică, din care iese
înţelepţit şi pe care o converteşte, lucid, în versuri cu
iz balcanic. Poetul face exerciţii de
versificaţie&prestidigitaţie, recompunând lumea de
altădată în versuri sprinţare, bine strunite/strunjite,
înscriindu-se într-o familie de spirite cu totul aparte:
Anton Pann, Ion Barbu (baladic-orientalul), Mateiu
Caragiale, Emil Brumaru, Şerban Foarţă, Mircea
Cărtărescu (din Levantul) etc. Provincia îi oferă, şi
acum, material suficient pentru a forja un imaginar
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levantin: „Fiindcă ne tragem de la Râm/ mai este
balegă pe caldarâm/ şi-n fum de Asii ne târâm./
Scuipând seminţe de dovleci/ ne mai corcim cu turci
şi greci,/ gintă latină, glod, zevzeci./ (...) Mai
dregem pe la bălămăli/ viaţa grozavă-n măhălăli/ şi
sufletul cleios din mătăhăli./ (...) O lume la răscruce
de/ ibric şi samovar şi beizade/ compusă din madam
şi bre..”. Dincolo de spectacolul prozodic, e mult
artificiu în aceste jucărele poetice, în care trebuie să
vedem insight-uri dintr-o lume iremediabil pierdută.

Trandafir cu venele tăiate (2008) dezvoltă un
poem mai vechi, într-un volum care glisează între
minor şi major, pe aceleaşi coordonate ale
autoironiei. Semnificative în acest sens sunt De ce şi
Regăsire: „O ajung din urmă şi o întreb dacă este ea/
Eu sunt îmi răspunde eu în carne şi oase/
Observând-o atent am dubii este şi nu este ea/ în
acelaşi timp şi totuşi seamănă/ Îmi aprind o ţigară şi
ea îşi aprinde o ţigară/ Chiar aici îi spun am fost
părăsit de o femeie/ acum zece ani care semăna cu
dumneata/ Chiar aici îmi spune am fost părăsită
acum/ zece ani/ de un bărbat care semăna cu
dumneata/ La ce oră o întreb/ La 7 fără 20 îmi
răspunde/ La ce oră mă întreabă/ La 11 fără un sfert
îi răspund/ Atunci suntem aproape noi ne
răspundem/ şi plecăm aproape împreună”.

Cu Graffiti. Afişe. Insomnii (2014) şi Terapie cu
îngeri (2016) ne găsim în zona unui lirism aparent
casnic, amintind de atmosfera Lumii în două zile, cu
un Ovidiu Genaru prins între vizuina cu cărţi şi
pasiunea pentru călătorii, repere între care se naşte
meditaţia asupra condiţiei umane. Vitalitatea
spectacolului lumii cedează locul introspecţiei, iar
tonalitatea devine gravă, dezvăluindu-l pe
adevăratul Genaru, aplecat asupra marilor întrebări
existenţiale: „S-a cuibărit în tine moartea. N-o
alunga/ e un punct de sprijin. Pe ea poţi să te bizui./
Ea nu te părăseşte la greu”. 

Corpusul cel mai aşteptat e, pentru mine, cel
final: Inedite. Rescrise (2017). Dacă ştiam textele
publicate de-a lungul anilor, am fost foarte curios să
văd ce poate scoate de la sertar Genaru, ce a rămas
ascuns, ce n-a văzut lumina tiparului din varii
motive. Ei bine, aşteptarea mi-a fost îndreptăţită
fiindcă a ieşit la iveală o ipostază inedită, cea a
revoltatului. A celui care nu mai poate răbda. A celui
care percepe şi faţa diformă a realităţii, pe care n-o
mai cosmetizează: „Babele UE sunt alăptate de

doica română de la Vaslui./ Spălate. Stoarse. Clătite.
Coafate./ Deşi peticit laptele e conform./ Țâţa nu./
Prelungim agonia Occidentului. Îi îndulcim/
declinul”. Ceea ce nu se pierde este luciditatea
ironică prin care, de altfel, se salvează de penibilul
lamentării, împingând lucrurile în zona unui
fatalism perceput cu detaşare: „Atunci când o să
sune la uşă noi seniorii/ ţinem morţiş ca moartea să
fie perfect sănătoasă./ Să nu zacă la pat./ Nu ne este
indiferent finalul”.

În fapt, această putere de a privi lucrurile cu
detaşare constituie punctul forte şi, în egală măsură,
punctul vulnerabil al întregii sale creaţii. O creaţie
sub semnul unui lirism inteligent, construit pe baza
unui simţ fin al orientării şi al observaţiei, atribute
convertite la poezie. Într-un discurs eterogen, deloc
linear, care i-a permis lui Ovidiu Genaru să se
reinventeze în permanenţă, rămânând în actualitatea
literară, dincolo de generaţiile şi promoţiile pe care
le-a văzut apărând şi dispărând, pentru a face loc
altor şi altor autori&modalităţi&sensibilităţi.

Prin tot ce a scris în aceşti peste 50 de ani,
Ovidiu Genaru nu e un patriarh, ci un senior al
poeziei româneşti, căci ipostaza nobilului suveran îl
prinde mai bine decât aceea a gravului pater.
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O carte care ar fi meritat mai mult –  dar nu
e timpul pierdut! –  este cartea de debut semnată
şi publicată în 2015 la Editura Karth, La o ţigară
cu umbrele, semnată de Ion-Valentin Ceauşescu.
Nu ştiu ce a determinat, numele sau stufoşenia
cărţii, ca, în cei patru ani de la apariţie, să se
scrie atît de puţin despre ea sau numele poetului
(cu o grea rezonanţă defavorabilă) să fie prezent
sau în atenţia celor interesaţi de poezie? Cel
puţin eu nu am astfel de prejudecăţi, însă, la fel
ca şi celelalte cărţi despre care am scris în
ultimele trei numere ale revistei, la această
rubrică, şi aceasta a stat pe un raft al aşteptării.

Citită din scoarţă în scoarţă acum cînd probabil Ion-
Valentin Ceauşescu o mai fi publicat vreo carte,
această primă carte a lui pare la fel de proaspătă,
aşezată în linia congenerilor lui. De la început
influenţele colegilor de generaţie, afirmaţi, deja nume
bine vehiculate în rîndul valorilor deja trecute de o
primă tinereţe, cum ar fi Dan Sociu, Marius Ianuş sau
Dan Coman şi Claudiu Komartin, Răzvan Ţupa sau
Radu Vancu, se simt sau sunt topite în propriile
experienţe creative. Dar peste toţi parcă Ion-Valentin
Ceauşescu încearcă, cu rezultate remarcabile, să-şi
găsească propria cale. Peste vorbăria pe care o practică
în cele mai multe poeme ale cărţii, structurată cu
generozitate în cinci secţiuni, un preambul de două
poeme şi un bonus la final, există din capul locului o
siguranţă şi o predispoziţie pentru lucrurile spuse
tranşant. Cuvîntul înainte, cu veleităţi de prefaţă bine
documentată şi aplicată la text, scris de Gabriel H.
Decuble, şi cele trei cuvinte de pe coperta patru,
semnate de Ofelia Prodan, Răzvan Ţupa şi Radu
Vancu, au menirea să asigure cititorul de harul de
necontestat al autorului. Acesta există cu adevărat,
remarcabil de la primul la ultimul text. De la modul în
care şi-a structurat cartea, alegînd umbra ca fir roşu,
cea cu care îşi propune din titlu să stea la o ţigară,
umbră care este scoasă la început dintr-o galerie, în

care aceasta este, probabil, expusă, continuînd cu o
apropiere între copil şi umbră, ca apoi ceaţa să domine
două secţiuni pînă ce, în final, umbrele devin vii, pînă
la împănarea cu citate generoase, cartea fiind dedicată
oamenilor-umbră, toate ţin de o structură ce-l defineşte
pe autor şi-l consacră de la bun început ca un bun
constructor de carte. Nu pare deloc un rebel, ci mai
curînd un ins aşezat pe vorbă, pe discurs şi
comunicare. Dar peste toate, pentru a scrie, Ion-
Valentin Ceauşescu, fără a explica acest lucru în
scurtul lui cuvînt de la început, are nevoie mai de
fiecare dată de un impuls. Şi astfel se simte influenţa
de care vorbeam mai sus. Chiar de la început îl simţim
pe Dan Sociu: „Vino cu mine, nu ştiu deloc unde
mergem,/ Dar ştiu că vom da de rău şi de bine/ Vom
vedea frumuseţea despre care vorbeau Profeţii/ Şi vom
cunoaşte iubirea romanticilor tuberculoşi.” (Vino cu
mine, nu ştiu unde mergem (intro), p. 17). Maniera, de
parafrazare, îmi aduce de modul în care Florin Iaru îşi
alegea titlurile cărţilor, fie de la cea de debut după un
titlu din Dorin Tudoran, pînă la un romancier maghiar,
La cea mai înaltă ficţiune, ori la celebrul titlu
Înnebunesc şi-mi pare rău, după bine cunoscuta
romanţă. Însă ceea ce face Ion-Valentin Ceaşescu este
mai curînd un soi de înscriere-agăţare a poeziei lui de
ceea ce deja există şi pare a fi consolidat, aşa cum face
un căţărător pe creste, înfigîndu-şi în piatră pioleţii şi
pitonii prin care îşi strecoară funia pentru a ajunge în
vîrful stîncii. Prin urmare poetul are nevoie de o astfel
de siguranţă, de astfel de artificii pentru a ne convinge
că face şi el parte din structura noului pisc poetic de la
noi. E un exerciţiu de care pe viitor va trebui să se
debaraseze pentru a intra pe calea proprie, care, în
această primă carte, suficient de voluminoasă, poate fi
cu greu întrezărită, deşi stufoşenia textelor sale
ascunde suficientă energie pentru a ajunge de unul
singur, fără ajutor, în vîrf. În cel de al doilea text,
aşezat înaintea secţiunilor cărţii, ca un soi de captatio
benevolentiae, poetul anunţă această disponibilitate de
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a crea fără modele alături: „Îţi voi deschide sufletul/
Am corp gravat în diamante şi mătase/ Poezia va curge
după orgasmul celest/ Două mii de ore nu vei mai
putea simţi nimic/ Doar cuvintele mele care îţi taie în
carne/ Emoţii viscerale şi vulgare/ Bizare şi atît de
diafane/ Se va naşte un copil divin/ Cu pielea din
cuvinte/ Modelat din litere şi senzaţii/ El va fi regele
poeziei/ Regele tău/ Te înclină/ Din el curg poeme/
Deschideţi sufletul şi le înghite/ Astfel vei renaşte
înfăşurat în visuri/ Te vei întoarce în cetate.”
(Cuvintele(intr-part 2), p. 18). Aceste două introduceri
vor să anunţe, cum este evident mai ales în cel de al
doilea poem, naşterea „copilului divin”, care va avea o
piele din cuvinte şi va fi, negreşti, „regele poeziei”.
Căutăm mai departe, în carte, acest rege al poeziei,
disipat peste tot în umbre, în ceaţa din care autorul,
măcinînd saci întregi de cuvinte, scoate chipul deloc
tranparent al concepţiei sale poetice. În acest vacuum
se pluteşte astfel: „Noi toţi plutim aici/ Noi nu avem
vise/ Nu avem baloane colorate/ Plutim şi atît/ Nu e
nimic e gol/ Nu avem gînduri/ Nu avem muzică/ Nu ne
spune nimeni/ Poveşti/ Plutim/ În noi nu mai există/
Sentimente sau senzaţii/ Doar plutim/ În fiecare zi/
Mai vine un suflet/ Şi nu contează/ Noi plutim/ Plutim/
Şi nu avem corpuri/ Nu vom avea niciodată” (Plutim,
p. 21). O bine definire a umbrei, a inconsistenţei
evidente, mereu însoţitoare, chiar şi într-o perpetuă
plutire. În astfel de situaţii vine poezia, poezia
vorbăreaţă, vorba lui Al. Cistelecan, poezicere care ne
umple de ceaţa din care trebuie să scoatem firicelele de
raze, ca într-un borangic grosolan iţele de ătase.
Umbra nu poate fi ucisă de frig (vezi pagina 22),
umbra nu poate fi ucisă în general, chiar dacă moartea
vine prea devreme („raluca avea cinşepe ani cînd a
murit/ avea părul negru, alchimic/ ochi negri
pătrunzători precum/ o sabie în inimă” –  Remember,
p. 31.

Din această galerie a umbrelor, prezentate
oarecum în lumina filtrată prin lentile de contact, se
iveşte „copilul”, redat într-un autoportret la lumina
ţigării: „Vă rog să-mi daţi un foc/ Căci mi s-a stins
ţigara/ Chiar cînd îmi retuşam portretul/ La lumina
jarului pe o coajă galbenă de portocală/ Să mă prezint
luminile s-au stins/ Eu sunt tînărul îmbrăcat în umbre/
Îmi port cu grijă trupul înfăşurat în ceaţă/ Pe străzi
periculoase pe bulevarde jalnic luminate/ Un fluture
tomnatic îmi protejează viaţa/ Mă apără de mine de
cerşetori de viaţă” (p. 45). O vagă anxietate, un
îndelung gînd al frustrării, cine ştie, poate o
nemulţumire care domină fiinţa, inclusiv umbra, care

o face să fie. În poemele scurte Ion-Valentin
Ceauşescu reuşeşte să convingă pe deplin: „îmi curge
sînge încins prin vene/ am fost născut într-o
maternitate jegoasă/era să mor dar trei vrăjitoare arse
deja pe rug/ m-au binecuvîntat au sacrificat/ trei
crengi de măslin pe altarului mielului/ întru norocul şi
sănătatea mea/ acum am sînge curat în vene/ zeul meu
s-a născut/ dar aveţi grijă/ cînd mă priviţi în faţă/ nu
te uita în ochii mei/ îţi voi mînca sufletul/ iar irisul
meu/ îţi va înăbuşi urletul” (Februarie, p. 47). Unele
titluri vin parcă din calchieri ale unor deja consacrate
titluri de filme sau cărţi: Ani pierduţi, Demon
condamnat la viaţă, Cornetele, praştia şi duhul şi
multe altele. Poate şi de aici poemele, unele, par a fi
nişte scenarii sau sinopsisuri ale unor posibile viitoare
realizări filmice. Stările create, situaţiile, uneori
palpitante, scrise cu sufletul la gură, dau senzaţia că
citeşti astfel de creaţii. Şi acestea se nasc din motive
existente, pe care poetul le trece în texte, în poeme de
o consistenţă convingătoare de cele mai multe ori.
Copilul este într-un perpetuu joc cu propriile umbre
(p. 53). Acelaşi copil nu are chip şi nu poate fi decît
umbra (p. 55).

În Regina ceţii, care stă sub motoul scos din La
Dispute – Such small bands) poetul îşi plînge de milă
chiar de la început: „Sărbătorile nu vin sau nu vin
pentru mine/ Cel puţin King Diamon d îmi cîntă/ Că
anul acesta nu voi primi cadorui de Crăciun/ Fetiţa
bizară mă aşteaptă în podul casei/ Mi-a împletit o
eşarfă din genele ei lungi şi căzute/ Are model cu Moş
Crăciun căzut în uitare” (p. 73). Teme ale deprimării,
ale frustrării, situaţii prin care trece poetul, un copil
care-şi ţine în palme lacrimile chiar în ziua naşterii
copilului divin, amintit chiar la începutul cărţii, dar
pentru o altă miză, ni cea creştină, ci cea poetică, o
altă credinţă pe care poetul vrea să şi-o asume şi să o
urmeze.

Ceea ce este evident la Ion-Valentin Ceauşescu
este o ştiinţă a creării titlurilor, care, de cele mai multe
ori ascund în ele şi substanţa, fondul a ceea ce
urmează sub ele: Tăcere albă cu parfum de tristeţe,
Metrourile nu duc nicăieri dimineaţa, Pistoale la
tîmple, Poemul excesiv al celei de neregăsit, În ceaţă
ea stătea nepăsătoare, Tînărul îmbrăcat în umbre şi
altele. Peste această dexteritate se aşază nonşalanţa
unui ins care doreşte să aibă alura unui poet. Sunt
convins că Ion-Valentin Ceauşescu va putea căpăta
această alura a unui adevărat poet. Argumentele din
această carte stau mărturie.
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Schița unei asemenea posibile paralele a fost
făcută de Pr. Ioan Roșca la sfârșitul cărții sale de
predici, Cuvânt și nutremânt, Editura Buna Vestire,
2004. Preotul Ioan Roșca a fost unul dintre apropiații
Cardinalului Alexandru Todea.

S-a născut în anul 1920 în satul Răzoare, comuna
Miheș, jud. Mureș. Absolvent al Academiei Greco-
Catolice, din Blaj, a fost hirotonit preot în 1946.
Paroh în satul Adrian, localitatea natală a unui
remarcabil istoric al învățământului din Transilvania,
Nicole Albu, și cercetător pasionat al vieții și operei
lui Petru Maior. Între anii 1948-1955 – cu unele
intermitențe, Păr. Ioan Roșca a fost arestat și închis.
Episcop (în clandestinitate) Al. Todea îl numește pe
devotatul său colaborator canonic și protopop al
Reghinului. După 1990 a fost solicitat de Al. Todea,
viitorul Cardinal să predea la proaspăt reînființata
Academie Teologică Greco-Catolică. În aceste
împrejurări l-am cunoscut, având cinstea să-i fiu o
vreme coleg de cancelarie profesorală, constituind și
pentru studenții teologi și pentru preoții profesori
modelul dascălului blăjean interbelic pentru care
catedra era în prelungirea altarului, o modalitate nu
numai de transmitere a cunoștințelor, ci mai ales de
formare a unor caractere puternice sub influența
vechilor adevăruri creștine. În anul 2004, Papa Ioan
Paul al II-lea îi conferă înalta distincție de prelat
onorific „pentru mărturia de credință catolică și de
fidelitate pentru Scaunul Apostolic al Romei”. A
trecut la cele veșnice în anul 2008.1

Paralela Păr. Roșca între cei doi cărturari relevă
îndeosebi câteva corespondențe biografice: amândoi
sunt născuți pe meleaguri mureșene: Petru Maior la
Căpușul de Câmpie, Al. Todea la Teleac; ambii
studiază la Blaj și, remarcați ca elevi excepționali
sunt trimiși de ierarhii Blajului la studii la Roma, de
unde se întorc ca profesori la Blaj. Pe amândoi
conducătorii lor bisericești îi ridică la demnitatea

ecleziastică de protopopi ai Reghinului.
Ca profesori, dar mai ales ca preoți au fost

preocupați de educația caracterului, de formația
moral-creștină a învățăceilor. Petru Maior într-o
secvență autobiografică se autoprezintă ca dascăl
preocupat de învățătura și creșterea pruncilor”!!
mergând să-i caute prin sate și chiar pe câmp pentru
a-i învăța: „Mergea Petru Maior prin sate unde
adunând pruncii, făcea examen, pe cei ce știa îi lăuda,
pre ceilalți îi dojenea părintește și rânduia mijlocirea
să învețe. Vara umbla pe câmpuri, prin păduri unde
știa că sunt adunați pruncii a paște vitele, și văzându-
i îi striga la dânsul carii cunoscându-l îndată alergau
toți acolo, și el îi întreba cele ce au învățat și de nou
îi mai învăța și-i lumina având osăbită dulceață a
băilui cu pruncii pentru care tuturor era iubit. Atâta a
fost aprins Petru Maior voia pruncilor spre învățătură
cât pruncii uitaseră jucăriile lor, și când se întâlneau
la uliță tot de învățătură grăiau și se întrebau unul pe
altul…”2. Lui Nicolae Albu aceste autoaprecieri i se
par exagerate: pentru că în ținutul mureșean acțiunea
lui Sofronie și a lui Ioan Piuariu (Popa Tunsu), de
reîntoarcere a unor sate la ortodoxie a fost destul de
puternică; în aceste locuri erau mănăstiri care erau și
școli, urmărind același scop moral-religios; la
Reghin, la sosirea lui Petru Maior în oraș  „în 1784
funcționa o școală normală”, înființată din ordinul lui
Iosif al II-lea în care învățau feciori de preoți și de
dieci.

Pedagogia lui Petru Maior este expusă în cărțile
sale de predici, mai ales în Didahii adică învățătura
pentru creșterea fiilor la îngropăciunea fiilor morți
(Buda, 1809) și se întemeiază pe sfaturi sau percepte
preluate din cărțile Sfintei Scripturi. Petru Maior este
adeptul unei educații severe cu respectarea
principiilor creștine, cinstirea părinților, care trebuie
să pedepsească purtarea necuviincioasă a fiilor,
admițând chiar bătaia ca mijloc de îndreptare:
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„Pricina neascultării acestora, a fiilor, e că nu-ți
crești, frate, fii tăi cum se cuvine, când sunt mici nu-
i bați, nu-i pedepsești, întâi când îți răspund: ba. Îi
lași și ei  încet, încet, socotesc aceasta a voastră e
puterea lor și vreau să biruie cu puterea. Peste toate
greșelile părinților căci fii lor sunt răi estre blăstămul
cel mult, înjurături, blesteme cu care sunt învățați tata
și mama a vorbi asupra fiilor, adică îi bat cu limba, în
loc de a-i bate cu bâta. Fie tatăl tău cât de mănios,
strige, fără larmă, cu acea nu încetează a fi tată.”
Evident că recomandările lui Petru Maior ne apar
astăzi ca profund antipedagogice; și chiar un
reprezentant de mai târziu al Școlii Ardelene, Andrei
Mureșanu, pe la mijlocul secolului al XIX-lea stăruia
în relația părinți și copii asupra pedagogiei
exemplului personal, arătând că „pruncii sunt pururi
icoana părinților„ și că sunt o adevărată avere pentru
părinți. Ideile lui Andrei Mureșanu anticipează prin
convingeri considerațiile lui Ioan Alexandru: „Ca
niște candele de aur atârnă în casele Patriei noastre și
ne țin de cald în istorie și dau un sens trudei noastre
de toate zilele, și ne ajută să fim buni și mai
îngăduitori unii cu alții, pruncii pământului acestuia
ce-l locuim.”3 Pertinente și actuale ni se par sfaturile
date școlarilor care trebuie să cinstească „pre dascălii
și învățătorii săi”, sau despre îndatoririle morale și
pedagogice ale dascălilor: „Dascălii și învățătorii
greșesc de nu vor îndrepta greșelile școlarilor săi,
când pot; de nu se vor nevoi spre sporul învățăturii și
procopseala grămăticilor; de nu-i vor învăța năravuri
bune; de nu-i vor învăța înadins basnuri!!! și
minciuni în chip de adevăr și cari sunt împotrivitoare
spaseniei sufletului, de nu se vor pricopsi pre sine, ca
să fie destoinici a învăța pre grămătici; de vor primi
mai mare plată de cum se cuvine; de vor da pildă rea
cu purtarea scolasticilor”.4

Și Alexandru Todea va fi preocupat de educația
tineretului atât ca profesor de religie, cât și prin
cărțile pe care le-a scris pentru tineret: Cascada
tinereții (1943), Pentru tine, învățătoare apostolă
(1943), Rugăciunea tineretului!!! Titlurile, atât de
semnificative, nu mai au nevoie de explicații
suplimentare. În buna tradiție școlară a Blajului,
învățătorii (învățătoarele), trebuie să fie niște
luminători și apostoli ai satelor. Cascada tinereții este
caracteristică pentru stilul năvalnic, hiperbolic,
bogzian aș zice al părintelui Todea. Adresându-se
tineretului român îl previne, că vârsta tinereții, vârsta
pubertății (14-17 ani) și a adolescenței (18-24) are

frumuseți și primejdii, dar și nebănuite puteri, și-l
îndeamnă să-și păstreze „floarea tinereții”, curățenia
morală. Este laitmotivul cuvântului introductiv, într-o
alternanță repetată de propoziții optative pentru a
dobândi puterea convingerii urmate de repetarea
îndemnului:

„Aș vrea ca rândurile mele să aibă puterea
răscolitoare de suflete pe care a avut-o discursul lui
Simion Bărnuțiu de pe sacrul amvon al Catedralei
Blajului de lângă Câmpia Libertății și să conving
toată suflarea tinerească de importanța veșnică a
axiomei biblice:

Tinere, păstrează întreagă floarea tinereții tale!
Aș vrea ca prin dangăt de clopot să trezesc la viață

pe eroii creștinismului, ca ei să vorbească despre
crezul lor și într-o simfonie divină să strige fiecare
tânăr român:

Tinere, păstrează întreagă floarea tinereții tale!
Aș vrea să prefac nisipul mării, firele de iarbă,

frunzele arborilor și stelele cerului în arhangheli
vestitori de adevăr și să spună tuturor tinerilor dintre
Nistru și Tisa:

Tinere, păstrează întreagă floarea tinereții tale.!”
Cartea este un „îndreptar de viață”, util într-un

moment în care ispitele vieții pot deturna idealul
creștin și patriotic al vieții. Cele zece capitole ale
cărții cuprind probleme de filozofie, de anatomie, de
medicină și psihologia vârstelor, încadrate în
perceptele Sfintei Scripturi și, explicate prin
fragmente din poeți clasici români, de inspirație
religioasă: George Coșbuc, Octavian Goga, Panait
Cerna, Al. Th. Stamatiad etc. Rugăciunea tineretului
vine ca „recomandarea” cea mai importantă, și a fost
una din cărțile cele mai îndrăgite de tineretul școlilor
blăjene.

Amândoi au fost luptători pentru drepturile
Bisericii lor și prigoniți pentru această luptă de
autoritățile timpului. La Reghin unde românii erau
„extra muros”, protopopul Petru Maior a construit o
biserică fără învoirea acestora.

Au urmat ani de șicane și persecuții, și în cele din
urmă protopopul părăsește Reghinul pentru a merge
la Buda în calitate de cenzor al cărților Tipografiei
Universității, atras și de faptul că noua funcție îi
îngăduia să se ocupe de cărțile pe care voia să le
publice. Poate că părăsirea Reghinului a fost o durere
sufletească, dar  a fost o binefacere pentru scriitor,
care dobândind liniștea sufletească s-a putut ocupa de
proiectele sale editoriale. A murit în anul 1821 și este



înmormântat în cimitirul parohiei catolice din Buda,
împărtășind soarta celorlalți reprezentanți ai Școlii
Ardelene, Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Ioan
Budai-Deleanu care și ei își dorm somnul de veci în
pământ străin.

Cu mult mai dramatică a fost persecuția viitorului
Cardinal de către regimul comunist, după scoaterea
Bisericii Greco-Catolice în afara legii. Urmărit de
securitate, de fapt îndată după instaurarea regimului
comunist în 1945, este îndeaproape supravegheat așa
cum  arată numeroasele note informative publicate în
masivul tom în care se publică întregul dosar al
Securității. A stat 13 ani în închisoare, cei mai mulți
la Sighet, închisoare cu regim de exterminare.
Martirii au fost și sunt elita Bisericii
noastre:„Mediocrii – sune scriitorul Constantin Virgil
Gheorghiu - n-au fost și nu vor niciodată persecutați.
Fulgerul nu cade niciodată pe loc șes. Trebuie să fie
înalt locul spre a primi fulgerul în creștet. Sfinții
ocnași care au îndurat martiriul au fost elita Bisericii
lui Hristos.” Și după eliberare a fost în permanență în
vizorul securității, căci s-a angajat într-o neobosită
muncă de redobândire a drepturilor Bisericii Greco-
Catolice, de „reîntemeiere” a ei. Unul din foștii săi
elevi, poetul Ion Brad îi dedică o odă chiar intitulată
Reîntemeietorul: „Mă rog sfios, Părinte Alexandru,/
Să mă primești din nou sub patrafir,/ Elev naiv, abia
un băiețandru,/ Misterul rugăciunii să-l respir,/ Să-mi
dăruiești ce-ntreaga energie/ Cascada tinereții, să o
sorb,/ Să te urmez din Roma noastră mică/ În Roma
strălucirilor s-aduci/ Puterea ce din temniți o ridică,/
Din peșterile anilor prea lungi./ Mărire ție dascăl și
Părinte,/ Ce Blajul ni l-ai dat din nou în dar/ Ca să-
nflorească imnurile sfinte/ Când stai cu Inocențiu la
altar./ Mărire vouă, umbre chinuite,/ Icoane
luminoase, inimi vii/ Chemarea clopotelor ne trimite/
Să fim sub patrafir, din nou copii…”.

Amândoi au alcătuit memorii pentru apărarea
Bisericii și pentru drepturile ei. Dar și aici este o mare
deosebire. Memoriile lui Petru Maior, făcute dintr-o
nemulțumire personală seamănă mai mult cu niște
reclamații-pamflete: Către Congregația de
Propaganda Fide (datată Reghin, 1 oct. 1793) un
pamflet, o diatribă la adresa, Episcopului Ioan
Bob:„Aud că Ilustritatea Sa a raportat Sacrei
Congregații despre nu știu ce vizitație canonică pe
care ar fi făcut-o în acea parte a Principatului numită
Solva, însă este o minciună că aceea a fost vizitație
canonică;  deoarece a fost doar o alergătură; își

născocea singur spaime ca nu cumva turcii să
năvălească în Blaj și să-l jefuiască de bani,… Ce
scandal, să nu predice nici o dată pe an Cuvântul
Domnului în Catedrală! Așa este, domnul episcop nu
se îngrijește să se facă acest lucru nici prin sine, nici
prin alții, doar de sărbătoarea Paștilor, părintele
ieromonah Samuil Klein se urcă în amvon, dar și
acest lucru, cu greu îl tolerează domnul episcop…
Evident în casa lui cei mai îndrăgiți sunt intriganții
Machiavelli și Mazarin, și ține mai presus principiile
acestora decât pe ale lui Hristos” (v. Ioan Chindriș,
Niculina Iacob, Petru Maior în mărturii antologice,
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, p. 580-581).

Îndată după eliberarea din închisoare, Cardinalul
Alexandru Todea a redactat numeroase memorii și
scrisori pe care le-a trimis conducerii comuniste a
României (v. vol. Luptele mele. Un strigăt în pustiu
vreme de un pătrar de veac, 2003). Memoriile
acestea dovedesc mai întâi o perfectă cunoaștere a
unor asemenea acte cu destinație oficială. Aici
argumentația trebuie să fie pregnantă și
convingătoare. Dintr-o structură sistematică pe mai
multe sau mai puține pagini, episcopul Alexandru
Todea dezvoltă argumente de ordin religios (cu
puține speranțe că vor convinge niște atei sau liber
cugetători), de ordin istoric, cultural și național,
educativ și patriotic, mai ales că după venirea lui
Ceaușescu la putere se făcea mare caz de momentele
înălțătoare din istoria patriei. Aici era un „teren”, în
care aportul Blajului și al Bisericii sale nu putea fi
contestat: prin Supplex Libellus Valachorum din
1791, prin Școlile Blajului, înființate în 1754, prin
Revoluția de la 1848 și Câmpia Libertății, prin
Unirea de la 1918, prin marii dascăli ai Blajului,
susținători ai principiilor umaniste și democratice. În
al doilea rând, aceste memorii arată o foarte bună
cunoaștere a documentelor de partid, a cuvântărilor
rostite de liderii comuniști ai țării sau diferite
reuniuni internaționale despre deplina egalitate a
confesiunilor religioase în România, pentru a sublinia
flagranta contradicție între vorbe-declarații și
realitate ca în cunoscuta fabulă a lui Grigore
Alexandrescu. Din unele memorii nu lipsesc
convingeri și accente profetice. „…De aceea V-aș
ruga, Domnule Președinte, să luați în mâine probleme
Bisericii Greco-Catolice, care după convingerea mea,
mai curând sau mai târziu își va reprimi totuși
libertatea (1 oct. 1964); „Toate sectele și toate
credințele, inclusiv ale minorităților, sunt libere. Or,
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s-ar putea ca și după intrarea în vigoare a noii
Constituții să se aplice decretul de autodizolvare a
Bisericii Greco-Catolice, episcopilor, preoților și
credincioșilor care s-au «autodizolvat» și, astfel să se
simtă în țara românească și Ardealul românesc mai
vitreg decât toți minoritarii” (6 iulie 1965).

Când se vorbește despre Școala Ardeleană se
exagerează caracterul ei iluminist, necontestat prin
omiterea dimensiunii creștine a acestei mișcări
culturale, care o diferențiază de iluminismul
european, îndeosebi de cel francez, care are un
pronunțat caracter raționalist antireligios și
anticlerical. Or, reprezentanții Școlii Ardelene sunt
toți preoți sau călugări, iar opera lor cuprinde și
importante scrieri religioase. Și amintim numai că la
Blaj, în timp de două secole s-au tradus cinci versiuni
ale Bibliei: la 1760-1761 Biblia lui Patru Aron, la
1795 Biblia lui Samuil Micu (sau Biblia de la Blaj),
Biblia lui Timotei Cipariu, Biblia canonicului Victor
Smig!!!helschi, Biblia episcopului Ioan Bălan al
Lugojului, – ultimele trei rămase în manuscris.
Dimensiunea creștină a operei lor completează în mod
armonios, activitatea de iluminare a poporului, căci
opera lor omiletică (predicile) urmărește acest scop.

Reprezentanții Școlii Ardelene, Samuil Micu și
Petru Maior au scris (sau au rostit) mai ales predici
funebre. Oratoria de amvon este încurajată și
promovată de Curtea vieneză în domeniul ecleziastic,
mai ales în timpul împăratului Iosif al II-lea,
recomandându-se ca preotul să fie un prieten, un
învățător, un confesor, cu alte cuvinte un „prieten al
poporului”, iar predica să fie clară, sinceră și
convingătoare și să abordeze, pe lângă latura
teologică și probleme de viață ale credincioșilor.
Putem spune că astfel de predici, prin care se
întemeiază omiletica românească modernă sunt
dascălii Blajului, Samuil Micu și Petru Maior.

Petru Maior arată că este bine și, de folos să se
rostească predici la înmormântare, pentru că în
asemenea ocazii, uneori, vin mulți ascultători decât la
Biserici; ca și Samuil Micu, Petru Maior arată cum
este privită problema morții și apoi în creștinism. El
insistă asupra perspectivei terifiante a morții, „cu un
final gândit mai mult spre înfricoșarea ascultătorilor,
decât spre speranța într-o viață viitoare, cu alte
cuvinte mai mult spre Cruce, decât spre Înviere” (v.
Vasile Gordon, Introducere în omiletică…). Ion
Agârbiceanu ascultând într-o catedrală din Apus o
predică asemănătoare, făcea următoarea reflexie:

„Existența va fi extragică și pentru noi, întrucât se
sfârșește în moarte, dar privită așa cum este, ca o lege
naturală, o putem duce cu seninătate, chiar cu bucurie
și cu vitejie, în deosebi de cei ce caută explicații cu
neputință de aflat, în teorii și inspirații individuale,
sau în individuale interpretări ale Evangheliei.

Cardinalul Todea este în predica funebră mult
deosebit de Petru Maior; fiind de fapt un continuator
al lui Augustin Bunea ale cărui predici funebre sunt
pagini de istorie literară, portrete literare sau portrete
istorice. În ele precumpănește nota panegirică. Așa
sunt și predicile rostite de Al. Todea la trecerea la cele
veșnice a unor dascăli ai Blajului (unii dintre ei i-au
fost profesori, Ștefan Manciulea, Ioan Miclea,
Dionisie Popa-Mărgineni, Emil Nireșteanu. Astfel
panegiricul închinat lui Ștefan Manciulea (1894-
1995) nu este o ternă reconstituire biografică, ci un
portret al unui dascăl al Blajului, preot și profesor,
ale cărui calități exemplare le subliniază pregnant: fiu
devotat al Bisericii a cărei soartă a împărtășit-o,
dascăl îndrăgit al atâtor generații de elevi, un om de
știință de formație enciclopedică, o fală a Blajului,
continuator al unor cărturari ca Timotei Cipariu, Ion
Micu Moldovan, Augustin Bunea.

Prezentarea unei paralele între cei doi cărturari
scoate în evidență câteva asemănări și deosebiri:
slujitori devotați ai altarului, ai Bisericii Greco-
Catolice; au fost slujitori ai catedrei; s-au străduit
prin lecții și prin predici (Petru Maior), prin lecții și
prin cărți de spiritualitate creștină să întărească
virtuțile moral-creștine ale tineretului; ei se
deosebesc însă prin suferințele și prin nedreptăților
îndurate: Petru Maior, resimte exagerat „șicanele”
făcute de superiorul său ierarhic și-și revarsă
nemulțumirea în pagini pamfletare sau în memorii-
reclamații; Al. Todea suferă în numele Bisericii, și
pentru repunerea ei în drepturi scrie memorii peste
memorii, având mâhnirea să vadă că ele au fost în
timpul regimului comunist „strigăte în pustiu”.

Note:
1. Pr. Ioan Roșca, Cuvânt și nutremânt, Editura Buna

Vestire, Blaj, 2008.
2. Apud Nicolae Albu, Istoria învățământului

românesc din Transilvania până la 1800, Tipografia
„Lumina”, Miron Roșu, Blaj, 1944, p. 302.

3. Ioan Alexandru, Copiii, în „Luceafărul”, nr. 6/1979, p. 1.
4. Petru Maior, Propovedanii la îngropăciunea

oamenilor morți, Buda, 1809, p. 303.
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Continui şi în acest număr al revistei
Convorbiri literare publicarea poeziilor pe care
le-am descoperit în D.U.I. MODERNISTUL,
volumul 1 (privindu-l pe A.E.Baconsky) – Arhiva
CNSAS, sub forma unor manuscrise olografe
fotocopiate de Securitate, sustrase din biroul
poetului, pe vremea aceea redactor – şef (între
1953-1959) la revista Steaua şi arhivate în cadrul
aceluiaşi dosar de urmărire informativă la
secţiunea Materiale de arhivă burgheză –
Corpuri delicte sau o notă în care se
menţionează denumirea şi enumerarea
corpurilor delicte precum şi locul unde se
păstrează ele. Poeziile pe care le public în
numărul de faţă constituie ultima tranşă din
corpusul grupajului de 27 de poezii (aproape un
volum întreg de versuri!) arestate, aşa cum, pe

drept cuvînt, le-am denumit.
Dau spre citire, pentru edificarea celor care se mai

pot îndoi de represiunea asupra poetului A.E. Baconsky
încă de la începutul anilor 50, un fragment din Sinteza
privind activitatea informativă MODERNISTUL de la
fila 388 a volumului 1 din DUI, volum care a fost
deschis ca “dosar individual pentru desfăşurarea de
activitate de diversiune în sectorul ideologic al creaţiei
literare.” Mai departe la fila 413 sunt enumerate
amănunţit mijloacele folosite în activitatea informativă:
„[…] A.E. Baconsky: Ce mijloace au folosit (se vor
arăta cu numele şi categoria) informatorii «Filipescu»,
«Şoimu Dan», «Petruţ I»., «Călin Iordache». Au mai
dat materiale şi agenţii «T. Miron», «A[ndrei] Golfin»,
«N. Ionescu» şi «I. Severin». […] A.E. Baconsky a fost
cunoscut ca adept al poeziei moderniste şi principal
promotor al teoriei că literatura noastră este ruptă în
două: o parte «tradiţionalistă» şi alta «modernistă»,
publicînd în revista «Steaua» al cărei redactor-şef a fost
pînă în 1959, numeroase materiale apolitice de factură
evazionistă şi idealistă.

În 1959 a fost scos din funcţia de redactor-şef pentru
greşelile ideologice comise; mutîndu-se la Bucureşti s-a
situat pe aceleaşi poziţii în creaţia literară.

Din semnalările primite pe mai multe linii
informative a rezultat că a organizat la domiciliu
cenacluri literare unde propovăduia poezia
«modernistă» exercitînd o influenţă nefastă asupra unor
tineri scriitori ca Nichita Stănescu, Matei Călinescu,
Cezar Baltag.

Din semnalările primite a mai rezultat, de asemeni,
faptul că, A.E. Baconsky, a exercitat, încă o bună
perioadă de timp, influenţa sa asupra conducerii
revistei «Steaua»”. 

*  *  *
Vîrstă nouă
(Excelsior)
Cu cît înaintez cu atît mai mult
Îmi răresc gravele şi-ndrăgesc auria tăcere
Doar [un] murmur egal şi abia auzit uneori
Dă de veste că gîndul colindă aiurea.

*  *  *
Nu mai strig, nu mai caut vorbe sonore
Ci asemeni păsării care-ntîmpină zorii cîntînd
La începutul verii ies dimineaţa pe rouă
Şi vin tăcut în calea tuturor

*  *  *
Cîntecul meu e tot mai mult fără cuvinte
Raza de soare mi-e coarda iubită de-acum –
Melodia dulce a colinelor, respiraţia celor ce dorm
La amiază în umbra snopilor galbeni,
În timp ce rîul se duce mereu susurînd pe sub sălcii.
Muzica monotonă şi grea a imenselor hale de piatră
Unde totul se spune prin semne, 

sau liniştea minei de fier
Prin care un sunet răzleţ rătăceşte strigându-se
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singur,
Răbufnirile surde ale mării cuprinse de febră
Care seamănă cu pustiul viscol – toate le-ascult

îndelung
Treaz zi şi noapte aş sta să le-ascult îndelung,
Pe ritmurile lor, cîntînd,
Să mi se ducă fără veste anii.

La rîul Vavilonului
La râul Vavilonului am şezut şi am plîns
– Printre ierburile lui obosite din ceruri –
Şi apa avea sunetul îngrozitor de dulce
Şi monoton ca o trecere necontenită de nori.

*  *  *
Nu auzeam cum, în preajmă, fremătau
Grădinile suspendate, cu păsări şi fluturi de noapte.
Doar cînd închideam ochii încet
Vedeam palate străjuite de lei – 

*  *  *
La rîul Vavilonului, goi, mistuiţi de-ntuneric
Eram o pădure de robi, o pădure prin care
Fulgerele singure rătăceau în voie
Gesticulînd fantomatic peste capetele celor umili – 
Cîtă vreme a trecut? – fără s-o prindă vreodată –
Noaptea aleargă mereu după zi...
Nu mai cunosc nimic din jurul meu,
Doar rîul Vavilonului se mai aude în vale.

*  *  *
Simt însă că odată şi ei vor urca lîngă noi
Lăsîndu-şi doar lacrimile dimineaţa prin ierburi
Şi va rămîne doar trecerea monotonă şi veşnică
A acestui bătrîn Vavilon –

Şi vor rămîne doar sălciile albastre
Să plîngă vara pe malurile lui
Şi numai vîntul de toamnă va îngîna în neştire
– La rîul Vavilonului am jelit şi am plîns...

Albii mesteceni şi plopii...
Albii mesteceni şi plopii
Stingînd luminile când viscolul umblă prin casă
Şi adormind cu ochii deschişi
Spre călătorul labirint al mării.

*  *  *
Se pare că aşa am fost născut
Să mă închin mărilor aspre şi nordului,
Să iubesc migratoarele viscole şi să caut mereu
Aureola palidă a vremii –

Cîntaţi-mi, sumbre valuri ale Balticii,
Poate voi reuşi să aud vreodată
Glasul acelui ciudat strămoş
De la care îmi vine iubirea acesta prea mare.
Cîntaţi şi dezveliţi-vă dinţii albi
Posomorîte întinderi de apă,
Ca să-mi pătrundă în suflet muzica voastră
Şi să-mi ajungă pentru totdeauna.

*  *  *
O geană de lumină se deschide
La orizont – lumină aurie
Care-mi aduce aminte că acasă 
La noi e încă toamnă lungă,
Dar dincolo de zări sunt alte valuri.
E destul să-nchid ochii să le văd
Crestele lor de zăpadă
Şi să-mi vină-n auz melancolicul,
Sumbrul lor ritm –
La valuri am venit şi voi pleca,
De asemenea, umblînd încet pe valuri
Şi nu mă voi scufunda niciodată
– Chiar dacă unora li s-ar părea că pier –
Ca iarna rătăcind mereu pe ţărmuri.
Un viscol, rătăcind, mă va aduce
Rotindu-se noaptea în jurul stîncilor
Şi dispărînd pe-ntinderile mării –

*  *  *                  
Păsări care vă înălţaţi în văzduhul metalic
Lăsaţi-mă aici încă o oră.
Cînd vor sui din ape stîlpii serii
Voi părăsi şi Baltica şi iarna.
Din ce în ce mai mult învăţ să tac,
În locul meu vorbeşte vîntul iernii,
Cîntecul său mă stărui să-l deprind
Ca să-l pot fredona pretutindeni.

[…]

În toate văd urmele mîinilor noastre
(fragmente)
În toate văd urmele mîinilor noastre
Şi inima noastră o aud pretutindeni bătînd.
Tăceţi o clipă şi priviţi îndelung,
Tăceţi o clipă şi auziţi-vă singuri –

*  *  *
Puterea şi dragostea, toate, le-am zămislit
Şi nici chiar timpul nu le poate supune –
Iată vin curcubeele palide
Scriind, pe boltă, destinul acestui pămînt.
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*  *  *
Nu cred în furtuna planetelor
Prevestită de jocuri posomorîte şi stranii
Nu cred în prăbuşirea pe care
O anunţă liniştea încordată şi grea.

*  *  *
Pentru putere şi dragoste suntem noi
Şi noi suntem pretutindeni şi toate
Poartă urmele mîinilor noaptea,
Dar în adîncuri [e] inima noastră bătînd.

*  *  *
Planeta aceasta se va roti mai departe
Şi noi ne vom roti şi ne vom întoarce mereu
Într-o gravă şi ritmică monotonie,
Într-o duioasă şi implacabilă trecere.

După marile complicaţii
Când obosit de meandrele oraşului
Mă prăbuşesc într-o linişte lină,
Cînd ochii, închizîndu-i, văd departe
În spaţiile din lăuntrul vremii,
Îmi place-atunci să desluşesc conture
Ale acelor lucruri ce vor veni odată.
Îmi place să văd viitoarele legi ale lumii
Şi mai presus de toate îmi place să văd
Uriaşa simplitate care vine.

*  *  *
Cîndva se vor reduce toate
După marile complicaţii, după marile
Cetăţi delirante ale globului
După teroarea neagră a maşinii.
Aud venind o simplitate fără margini
Oceanul, vîntul, oamenii, pămîntul
Toate se vor supune aceloraşi legi –
Şi vor avea aceeaşi largă, ritmică mişcare,
Acelaşi cîntec, acelaşi destin.
Vor dispărea complicatele armonii
Vor dispărea obositoarele, abrutizantele calcule 
O, timp, divide-ţi celulele transparente,
Creşti înmulţindu-te singur
După marile complicaţii.

Legendă umilă
Paznicul turmelor a fugit,
Alungat de furtuni a fugit,
Au fugit şi pădurile toate,
De-un cerb smintit alungate.

*  *  *
De clopotele de la schit
Zăpada îngrozită a fugit.
Fugiră şi păsări şi fiare
De stîncile cu forme bizare.

*  *  *
Trei zile rătăciră prin şesuri
Cu triste gîndiri şi-nţelesuri
Apoi îl uitară-napoi
– Stăteau munţii singuri şi goi –

*  *  *
Şi-au vrut să se-ntoarcă pe loc
De dor fulgeraţi ca de foc,
Dar nu mai avură parte
Căci munţii fugeau mai departe.

De-atunci ce-a mai fost nu mai ştiu.
A rămas doar un fluier pustiu
Care-mi vuie-n auz cînd şi cînd
Prin noapte umil răsunînd.

Cîntec monoton
Tăcut la marginea drumului
Stau laolaltă cu iarba.
Vai, cît de neagră mi-e pîinea,
Vai, cu pămîntul cum seamănă!

*  *  *
Nu ştiu, de fum ori de negură,
Pîinea atât mi-e de neagră,
Ori de pustiul cîmpiei,
Ori de hotarul Vlăsiei.

*  *  *
Stau laolaltă cu iarba,
Stau laolaltă cu vîntul,
Stau laolaltă rugîndu-l,
Stau laolaltă-ngînîndu-l.

*  *  *
Dulce-i pământul din şes
Pulberea drumului dulce,
Drumul se duce şi vine,
Drumul de suflet nu ştie.

*  *  *
Pîinea mi-e neagră şi bună,
Numai dorul singur se-ntunecă,
Numai dorul şi negura văilor,
Numai dorul şi umbra pădurilor.
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Viața și opera lui Ion Creangă și-au găsit în
Constantin Parascan unul dintre cei mai
avizați biografi și fini exegeți, el având la activ
și o admirabilă prestație de muzeograf la
Bojdeuca din „mahalaua celestă”, iar în
această postură s-a ilustrat ca fiind poate cel
mai competent și mai dăruit slujitor al
memoriei genialului humuleștean timp de
câteva decenii. Rar se întâmplă ca cineva, un
critic, un istoric literar, un istoric al culturii să
trăiască atât de intens într-o specială intimitate
cu eroul său. Constantin Parascan, el însuși
prozator de talent, este autorul mai multor

cărți despre biografia și opera lui Creangă, dar și un
pasionat cercetător și evocator al epocii în care a trăit
și a scris marele povestitor. Mă voi referi la cea
intitulată Ion Creangă – măştile inocenţei. Viaţa şi
opera, care, în opinia mea, nu s-a bucurat de atenţia
meritată din partea criticii. Revăd însemnările ce mi
le-am făcut pe marginea unui alt volum al lui
Parascan: Acasă la Ion Creangă. Povestea Bojdeucii
din Ţicău la 90 de ani – în care include un capitol ce
cuprinde notații ale unor vizitatori ai muzeului
aşternute în Cartea de impresii. Sigur, asemenea
notaţii, chiar dacă poartă semnătura unor nume
sonore precum Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Marin
Sorescu, Ioan Alexandru, Nicolae Breban, Ana
Blandiana, Andrei Pleşu, Fănuş Neagu, PF Daniel,
patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca şi a unor
personalităţi din străinătate: scriitori, ziarişti,
diplomați etc. – au fatalmente un caracter omagial şi,
mai ales, emoţional. Mi-a atras atenţia în mod
deosebit una mai puţin convențională semnată de 20
de scriitori, români şi străini, de literatură SF, care s-
au aflat la Iaşi ca participanţi la un colocviu al lor, în
2001: „Noi, scriitorii de science fiction, avem ce
învăţa de la Ion Creangă. El ne ajută să trasăm o
punte între real şi ficţional, pentru că a scris şi în notă

realistă şi în cheie fantastică”. Este deopotrivă o
confesiune și o judecată de valoare care mă
motivează o dată în plus să readuc în atenție
monografia lui Constantin Parascan.

E de observat  că, între altele, această carte
reconfirmă ceea ce au observat și alți istorici și critici
literari – între ei Mircea Scarlat, care, în 1990, a
publicat un excelent eseu privind receptarea critică a
operei lui Creangă, prefaţat de Nicolae Manolescu –
şi anume că, dată fiind originalitatea unui asemenea
scriitor exponenţial, mereu va rămâne ceva de
descoperit despre el sau în legătură cu el.
Polemizând direct sau indiect cu cei care au scris
despre Ion Creangă, mai ales cu autorii unor
monografii, inclusiv cu G. Călinescu, Constantin
Parascan face o demonstraţie incitantă, chiar dacă și
discutabilă, în sensul că Amintiri din copilărie ar fi „o
operă de pură ficţiune”, delimitându-se astfel de toţi
cei care au luat „întâmplările de aici ca fapte reale în
descrierea primilor 18 ani de viaţă”. Demonstraţia are
ca prim suport comparaţia dintre conținutul
Amintirilor... şi cel al unui text inedit găsit printre alte
manuscrise, la Bojdeuca din Ţicău, după moartea
scriitorului: Fragment de autobiografie.
Comparându-le, Constantin Parascan identifică
„deosebiri frapante” între manuscrisul autobiografic
şi Amintiri din copilărie. În fine, însuşindu-şi un
adevăr devenit truism pe care îl exprimă totuşi în
termeni prea radicali – „Realitatea operei are legile ei
estetice specifice şi va fi întotdeauna alta decât
realitatea vieţii” –, el crede că „o posibilă şi
seducătoare şi corectă încadrare” a capodoperei lui
Creangă ar putea fi ceea ce Serge Doubrovsky a
numit autoficţiune, cu referire la Cuvintele lui Jean
Paul Sartre. Un punct de vedere în argumentarea
căruia autorul se sprijină riguros pe text. Aş prefera
însă, în cazul operei lui Creangă în general, sintagma
realism magic, iar în ceea ce privește Amintirile..., m-
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ar tenta să iau în considerare pe cea a unui mare
prozator american contemporan: realism melancolic.
Aceasta din urmă cu atât mai mult cu cât am în minte
o caracterizare memorabilă și nu mai puțin definitorie
a lui Călinescu. Creangă, afirma marele critic, „se
înrudește” cu Shakespeare și Cervantes prin
„exuberanța tristă” și „printr-un hohot melancolic”.
C. Parascan supralicitează și, până la un punct, bine
face. Sedus de teoria sa, el este adeseori prezumţios
sau excesiv de critic, inclusiv față de însuși
Călinescu, cel căruia îi aparţin, cum se ştie, faimoasa
propoziție „Creangă povesteşte copilăria copilului
universal”, dar şi o alta ce pare să o contrazică pe
prima: „Amintirile nu-s o biografie”. Constantin
Parascan crede însă că, la fel ca „atâţia (alţi) autori”,
cel ce a scris inegalabila până astăzi şi foarte probabil
pentru totdeauna, Viaţa lui Ion Creangă (1938)
utilizează, şi el, date şi fapte din Amintiri din
copilărie ca fiind „date reale care compun biografia
adevărată” a scriitorului ori „se pune la adăpost,
folosind expresii de genul ar fi făcut; e de crezut; de
bună seamă; se pare; putem crede; probabil; foarte
probabil etc.”. Parascan nu ține însă seama de faptul
că biografi de anvergura unor G. Călinescu, Stefan
Zweig ori Henri Troyat, ca să-i menționez doar pe
aceşti trei mari ai secolului XX, nu doar repovestesc
vieţi, ci reîntemeiază mituri, conferindu-le acestora o
nouă vigoare şi o nouă strălucire. Portretizându-l pe
Creangă și spunând că acesta era mâncău, afemeiat,
leneş etc., Călinescu știe mai bine decât oricine că
miturile, în cazul de față mitul Creangă, rezistă, așa-
zicând, la orice probă şi, mai mult, ies întărite din
praful istoriei reale în care sunt coborâte tocmai în
scopul potenţării lor. Aşa stând lucrurile, a-i reproşa
lui Călinescu expresiile dubitative, condiţionale, ori
că ia în considerare date, episoade din Amintiri din
copilărie e cel puţin inadecvat. Este plasa în care au
căzut inclusiv unii comentatori ai „Istoriei literaturii
române de la origini până în prezent”, îndeosebi la
apariţia ei, în 1941, dintre care poate cel mai
proeminent şi cel mai în eroare a fost Şerban
Cioculescu. Aşa cum observa Alexandru Paleologu,
într-un dialog pe care l-am publicat cândva în
„Convorbiri literare”: „criticile aduse de Şerban
Cioculescu în epocă sunt de o precizie şi de o justeţe
fără de replică. Numai că în urma acestor critici atât
de juste, opera rămâne în picioare, pentru că ea avea
altă motivaţie decât cea pentru care a fost atacată, şi
anume ea e o mare operă literară, o mare construcţie

epică”. Păstrând proporţiile, este şi cazul lui
Constantin Parascan. Contestaţiile sale pot fi juste,
dar nu sunt „în chestie”. Apoi, biografi de anvergura
lui G. Călinescu au forţa de a umple cât se poate de
credibil spaţiul gol de mărturii și documente. Gol de
documentul practic inexistent sau de cel încă
nedescoperit. Zice Constantin Parascan: „Dacă n-ar fi
folosit expresii de genul celor citate mai sus (se pare;
putem crede; probabil etc. – nota mea), G. Călinescu
s-ar fi aflat în situaţia celorlalţi biografi care citează
copios şi se sprijină şi folosesc «poveştile» din
Amintiri... drept date reale care compun biografia
adevărată a lui Ion Creangă”. Mă îndoiesc, mergând
totuşi pe linia acestui mod de a judeca, că fie şi dacă
nu ar fi folosit formulele citate, Călinescu s-ar fi aflat
„în situaţia celorlalţi biografi”. Dimpotrivă, s-ar fi
deosebit, şi aşa, de toţi „ceilalţi biografi”, inclusiv în
ceea ce priveşte „credibilitatea... în ordinea
ficţiunii”(?!) pe care i-o contestă – e drept, nu în
totalitate – documentatul cercetător ieşean. G.
Călinescu postula că o biografie începe „nu cu anul
naşterii, ci cu anul morţii”. Asta înseamnă (şi) că, mai
presus de date exacte, privind viaţa unui om de
seamă, mai presus de mărturii, de documente,
biograful trebuie să surprindă  inefabilul unui destin,
ceva din misterul acestuia. Scriitorului contemporan
cu el, G. Călinescu îi mărturisea cu francheţe,
spulberându-i orice speranţă de a-i scrie biografia:
„...îmi trebuie să te înfăşur mitologic în o mie de ani,
să-mi dau seama dacă poţi să spargi pereţii
sarcofagului de vremi”. Pe care dintre marii săi
contemporani ar fi putut „să-i înfăşure mitologic în o
mie de ani”? Poate pe Mihail Sadoveanu şi pe Tudor
Arghezi?! Cu toată opera lor monumentală, cu toată
aura de legendă pe care ei o căpătaseră încă din
timpul vieţii, mă tem că nici chiar ei – din cauza
lipsei de perspectivă în timp, dar nu numai – nu erau
încă întru totul „apţi” de a deveni eroii, personajele
unor biografii marca G. Călinescu. Altfel stăteau însă
lucrurile cu Eminescu  şi Creangă. Dacă nici aceştia
nu spărseseră „pereţii sarcofagului de vremi...”,
atunci cine?!

Constantin Parascan subliniază că nu a scris „o
biografie în înţelesul clasic (obişnuit) al cuvântului”,
altul fiind obiectivul său: „Ambiţionăm a arăta un alt
Creangă: poate cel adevărat”. Apelând la document,
nu o dată inedit, el reuşeşte să despartă adeseori
eroarea, legenda (sau speculaţia facilă) de adevăr.
Dar avem oare „un alt Creangă”? Nu cred. Ştim
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desigur acum mai multe, și graţie lui Constantin
Parascan, despre cum a fost viaţa genialului
humuleştean, despre comportamentul său „inocent” –
ca om şi ca scriitor –, dar nu avem „un alt Creangă”,
care, la drept vorbind, nici nu e posibil, oricâte
documente s-ar mai descoperi. Doar, cel mult, o nouă
faţă a marelui scriitor, pe care nu o poate revela decât
opera sa, printr-o nouă lectură, din perspectiva
sensibilităţii moderne, postmoderne sau
postpostmoderne. Din acest punct de vedere, este
remarcabil capitolul VI al volumului la care mă refer,
cel consacrat „portretului scriitorului din povestiri şi
poveşti”. Aici, analiza este profundă şi revelatoare,
îndreptăţind într-o măsură considerabilă sintagma lui
Parascan ce merită să facă o anumită carieră în
exegeza crengistă: măştile inocenţei. Personajele din
povestiri şi poveşti arborează, ca şi creatorul lor,
felurite măşti ale inocenţei, ele fiind, de fapt, eul
multiplicat al lui Creangă, al acelui «altui eu» de care
vorbea Marcel Proust. În fond, zice criticul, puţini
sunt scriitorii români care l-ar putea parafraza pe
Flaubert: „Moş Nichifor Coţcariul, Ion Roată, Dănilă
Prepeleac, Ivan Turbincă, Ionică cel prost ori Harap
Alb, fiecare în parte c’est moi!” Analiza povestirilor
şi poveştilor, dar şi, fireşte, a Amintirilor din
copilărie, pe care o întreprinde Constantin Parascan
confirmă o concluzie mai veche a lui Vladimir
Streinu, criticul care, observă el – „a surprins esenţa”
atunci când l-a privit pe Ion Creangă „în lumina de
unic erou al operei sale rapsodice”.

Cu totul remarcabil este capitolul „Ion Creangă
între contemporani”, cuprinzând evocări ce întregesc
„chipul de om şi de scriitor” al acestuia. Constantin
Parascan le sistematizează astfel: mai întâi, ale
junimiştilor, apoi cele din memorialistica târzie a
foştilor elevi, într-a treia secţiune fiind comentate şi
amintirile foştilor colegi de şcoală ai lui Creangă.
Extrem de preţioase sunt, în fine, mărturiile unor
Artur Gorovei, Eduard Gruber, Artur Stavri, Grig. I.
Alexandrescu, adică tinerii de la „cercul literar” din
Iaşi, constituit în 1885, după plecarea la Bucureşti a
lui Iacob Negruzzi şi, odată cu el, a faimoasei reviste
„Convorbiri literare”, cerc menit să preia „multe din
ideile şi practicile bătrânei şi aproape dispărutei
Junimi”. În fine, Ion Creangă în viziunea altor
contemporani: Ioan Nădejde, directorul revistei
„Contemporanul”, Ioan S. Ionescu, tipograf,
coproprietar al Tipografiei Naţionale din Iaşi şi
prieten al scriitorului, dar şi Smărăndiţa (cea din

Humuleşti) care, la treizeci de ani de la moartea lui
Creangă, îşi deapănă amintirile, iar nepoata ei
Eugenia N. Posa şi P. Gheorgheasa le consemnează
pentru posteritate. Apoi, A.C. Cuza (unul dintre cei ce
aveau să fondeze prima casă memorială din
România, la Bojdeuca din Ţicău), Nicolae Iorga şi
Th.D. Speranţia. Iată, de  pildă, mărturia Smărăndiţei,
cea de care „cobăitul de băiet” se despărţise, cândva,
cu atâta durere, plecând cu căruţa trasă de mârţoagele
lui Moş Luca tocmai la Iaşi, la şcoala de catiheţi de la
Socola. Constantin Parascan o reproduce din revista
„Ion Creangă”, XIII, 1920, când trecuseră 30 de ani
de la moartea scriitorului.

Puse în relaţie, confruntate cu date din
documente, validate ori amendate de Constantin
Parascan, toate relatările celor care l-au cunoscut într-
un fel sau altul pe Creangă, în diverse perioade ale
vieţii sale, care i-au fost elevi ori prieteni apropiaţi
(ca Eduard Gruber, de pildă), sau numai colegi,
sporesc veridicitatea şi expresivitatea unui portret al
omului și al creatorului exponenţial. O certitudine cu
care cititorul rămâne este aceea că ne aflăm în faţa
unei personalităţi de o mare complexitate pe care nici
junimiștii nu au perceput-o cu adevărat. Dacă
afirmaţia n-ar părea prea retorică, am putea spune că
acela despre care G. Călinescu (mereu ne întâlnim cu
el!) credea că întruchipează poporul român prins într-
un moment de genială expansiune este bătrân, simplu
şi totodată complex ca însăşi fiinţa românească. Mai
mult chiar decât „inocentul” genial, Creangă este –
ne permitem acest oximoron – Anonimul charismatic
(gr. kharisma = aură) al cărui titlu de boierie era
discreţia şi care a ştiut să-şi vorbească vorba şi să-şi
poarte portul în fiecare clipă a vieţii, cu demnitate,
indiferent de împrejurări şi anturaje, până la capăt.
Este ceea ce sugerează şi Nicolae Iorga. Student la
Iaşi fiind, el s-a aflat la Cimitirul Eternitatea când
Creangă „stătea în biserică şi avea două lumânări la
cap. Se uita multă lume la dânsul – şi oameni învăţaţi,
dacă nu chiar de la «Junimea», unde făcuseră atâta
haz de dânsul. Nu era un om urât... căzuse bun
sănătos şi era roşu la faţă, cu gura întredeschisă ca
pentru a vorbi, şi lumina făcliilor parcă făcea să-i
joace pleoapele apăsate ca pentru somn. Şi era în
stare s-o fi făcut într-adins. De ce să supere el atâta
lume mai subţire decât dânsul care, dacă venise să-l
vadă, nu trebuia să ducă înapoi acasă o întipărire
rea”.

Au trecut de atunci 130 de ani!
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„Bătăile versului am prins a deprinde
Nu din cărţi, ci din horă, din danţ,

Rimele din bocete şi colinde,
Din doinele seara cântate pe şanţ”.

Nicolae Labiş, Începutul, Primele iubiri

Nicolae Labiş, vlăstarul mirabil al tărâmului
fermecat al aşezărilor de pe prispa culmii
Stânişoarei din Munţii Neamţului, aduce în aceste
stihuri mărturisitoare un elogiu binemeritat
Mălinilor, cu salba lui de sate ca nişte poieni ale
luminii. Ieşise din plămada acestui topos şi se
arătase ca un crin cu parfum de esenţe rare.
Făgăduia prin uimitoarea sa precoce înflorire să
împlinească prevestirea lui George Călinescu din
Viaţa lui Mihai Eminescu: „Ape vor seca în albie şi
peste locul îngropării sale va răsari pădure sau
cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări,
până când acest pământ să-şi strângă toate sevele
sale şi să le ridice în ţeava subţire a unui crin de tăria
parfumurilor sale”. Se părea că bătuse ceasul şi acel
crin se iţea din huma Mălinilor. N-a fost ca talantul
primit de pruncul Nicolae să se înmulţească deplin,
dar atât cât s-a plinit a fost şi fructul acestui loc, ce
şi-a pus amprenta asupra unui talent ieşit comun, în
stare a plăsmui la douăzeci de ani şi încă unul poeme
de pârg creator, ce-au schimbat cursul epocii
zăgazurilor proletcultiste printr-o poezie adevărată,
ţâşnind ca o vână de apă curată dintr-o stâncă
stearpă şi vrăjmaşă. Nicolae Labiş deschidea în acel
deceniu întunecat prin versul său de o prospeţime a
izvoarelor şi de o incandescenţă a ideilor înalte
porţile pe unde a intrat Generaţia `60 a lui Nichita
Stănescu, cea care reboltit podul surpat cu marea
poezie românească interbelică.

Mălinii, atmosfera din casa celor doi învăţători,
Eugen şi Profira, cu nimbul lor de apostoli ai lumii
rurale, spiritualitatea cea curată şi bogată a satelor
de munte de la poalele Stânişoarei au modelat omul

şi, în pofida împrejurărilor ostile, războiul, refugiul,
instaurarea comunismului, au oferit cadrul prielnic
germinării acestui har diamantin. O mitologie
mustoasă iradia în acest colţ al României. E plaiul
mioritic al Baltagului sadovenian. În satul în care
Nicolae Labiş s-a născut la 2 decembrie 1935,
Poiana Mărului, a ajuns potrivit imaginaţiei lui
Mihail Sadoveanu, eroina sa, Vitoria Lipan, în
căutarea ucigaşilor omului ei, Nichifor Lipan. Pe
aici scriitorul obişnuia a veni la vânătoare şi pescuit
pe când vieţuia la Fălticeni şi atunci de bună seamă
văzuse locurile acestea drept decorul ideal pentru
proiecţia dramei sale cu miez mioritic din romanul
amintit. Autorul a numit aşezarea Doi Meri. Este
acesta un topos ca de basm, unde trăiau oameni
aşezaţi, cu frica lui Dumnezeu, alături de alţii, puţini
la număr, puşi pe rele. Poiana Mărului şi Văleni,
leagănul copilăriei lui Nicolae Labiş, sunt două sate
ce se înşiruie ca nişte mărgele de-a lungul Suhăi
Mari, sprintena apă ce izvorăşte din Culmea
Stânişoarei, o fortăreaţă ce desparte văile Moldovei
şi Bistriţei. Salţi în această şa şi scrutezi depărtările,
satele de pe Bistriţa, Sabasa, Farcaşa, Borca, ori cele
din valea Moldovei, Văleni, Poiana Mărului, Suha,
Mălini, Pâraie, Păiseni, ori chiar Cornu Luncii. Un
drum şerpuieşte de la poale în vârf şi înapoi la
temelia Stânişoarei. E Drumul Talienilor, ce lega
mai demult cele două părţi ale judeţului Baia, cu a
sa capitală Fălticeni. A fost la vremea construcţiei,
1902-1914, o cutezătoare lucrare de artă
inginerească. Biruia prăpăstii prin deschideri
ameţitoare. Șoseaua fusese realizată de italieni,
faimoşi constructori rutieri, la iniţiativa Regelui
Carol I. Prin croirea acestei căi de comunicaţie se
ajungea mai lesne la centrul de judeţ şi, totodată,
apăruse un traseu mai lesnicios între cele două
domenii ale Coroanei, de la Mălini şi Borca. Lung
de peste 55 de kilometri traseul alpin, cu lasourile
sale spectaculoase, a intrat în legendă. În semn de
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recunoştinţă, oamenii locului au numit drumul al
Talienilor şi aşa i-au zis şi Crucii de pe creastă, de la
o mie de metri înălţime, prin înălţarea căreia
constructorii au pecetluit izbânda lor pentru
viitorime. Unii, italienii, au construit acest drum şi
ca un simbol al biruinţei creatoare, alţii nemţii, l-au
distrus în 1944, aruncând în aer viaductele, spre a
opri înaintarea trupelor româneşti, cele care în
noaptea de 23 august a acelui an întorseseră armele
împotriva Germaniei lui Hitler. Tot atunci au
spulberat şi Crucea Talienilor.

În acest univers al miturilor şi al eposului unor
întâmplări de poveste a crescut Nicolae Labiş. De
mic copil a dobândit sentimentul că e parte a locului
şi a acestei suflări omeneşti ziditoare şi sporitoare a
frumuseţii locului. Percepuse din copilărie nobleţea
purtării şi firii consătenilor săi şi-şi dorea să fie
asemenea lor. Era pravila învăţată de la părinţi,
învăţătorii Profira şi Eugen, cei care-şi rânduiseră
viaţa într-o îmbrăţişare cu semenii. Erau oamenii
locului. Casa în care locuiau, cea directorului şcolii,
cu două odăi şi tindă, se asemăna picătură cu cele din
sat. Dascălii satului erau respectaţi pentru cartea pe
care o învăţaseră, dar şi pentru modestia şi respectul
arătat celorlalţi. Nici materialiceşte nu se deosebeau
mult de oamenii satului. E drept, primeau o simbrie
ce le asigura o existenţă decentă, dar ca să aibă cele
trebuitoare copiilor trudeau şi cu braţele. O făceau
din toată inima, pentru aşa fuseseră formaţi la
Normală, să ştie să dăruiască învăţătura cărţii, dar să
cunoască şi treburile câmpului, ale gospodăriei, şi nu
oricum, ci stăpânind tot ce era nou în domeniile
respective, spre a le împărtăşi sătenilor şi a le cultiva
în rândul elevilor. Profira şi Eugen Labiş lucrau cu
vrednicie pământul, aveau şi vite, păsări, dar şi
stupină. După mutarea în clădirea şcolii din Văleni,
satul aflat chiar sub Stânişoara, unde au beneficiat de
un spaţiu locativ mai generos, cei doi dascăli şi-au
putut manifesta mai bine valenţele de gospodari,
deoarece dispuneau de o suprafaţă agricolă mai mare
şi de anexe gospodăreşti pe măsură. Eugen Labiş, fiu
de brigadier silvic, era şi un priceput mânuitor al
puştii. Din vânătoare sporea bunăstarea casei.
Învăţătorii, în buna tradiţie haretiană, se consacraseră
ca apostoli ai satelor. În lucrarea lor nu se bizuiau
doar pe zestrea din anii şcolarităţii, ci îşi lărgeau
cunoştinţele prin formare continuă, procurând tot ce
apărea nou în domenii ce priveau viaţa satului.

Totodată, îşi îmbogăţeau orizontul fructificând
experienţa înţelepţilor aşezărilor în care trăiau, de loc
puţini, purtători de zăcăminte vechi, ştiutori de istorii
de demult, făpturi cu glagore. Aceşti săteni nu
avuseseră norocul să poată urma şcoli înalte, de unde
ar fi ieşit, probabil, oameni de seamă, dar, hărăziţi de
Dumnezeu cu minte multă, urmau şcoala vieţii, şi se
afirmau ca nişte personalităţi de la care multe erau de
învăţat. Întâlneai în acele timpuri destule asemenea
figuri stelare prin satele noastre. Cărturarii îi căutau
spre desfătare şi învăţătură. O asemenea fiinţă aleasă
a lumii rurale a fost bădiţa Gheorghe Panţâru, o
prezenţă emblematică a spaţiului nostru carpatin, om
al pădurii, cititor în stele al întinderilor silvestre,
tămăduitor cu vorba meşteră a durerilor sufleteşti,
văzător al nevăzutului, neîntrecut istorisitor şi
dedulcitor vorbitor la sfaturi. Nicolae Labiş l-a
îndrăgit de copil şi acest bărbat, drept ca brazii,
puternic ca lemnul cel tare, bun când trebuia de pus
la rană, i-a fost sfetnic şi mentor cât Nicolae s-a aflat
la poale Stânişoarei. L-a călăuzit mai ales în
mirificele păduri ale ţinutului, în care îi plăcea
nespus să se afunde ca într-o scăldătoare a
miresmelor cele fără de seamăn, cum se destăinuie
măiestrit în Rapsodia pădurii, poem de amplă
respiraţie din Primele iubiri, cu cele trei părţi ale
sale, „I. Locuri şi întâmplări”, dedicată „Lui L.
Raicu”, „II. Descrierea chipurilor”, închinată ca
semn de preţuire şi neuitare „Bădiţii Gheorghe
Panţâru”, şi „III Frământarea intimă”, cu menţiunea
„Surorilor mele”. În prima parte, adresându-se
surorilor şi cititorilor săi din acea vreme şi din cele
ce vor urma, Nicolae Labiş ţine a mărturisi ceea ce
datorează acestor locuri, pădurii în tainele căreia l-a
iniţiat badea Gheorghe Panţâru. „Eu n-am să uit c-
aici am râs întâi,/ Că am strigat întâia înjurătură,/ Că
am gustat din scorburi faguri dulci/ Ori gustul
lacrimii sărate-n gură./ Stângaci, iubind aici întâia
oară,/ Ţi-am spus, când nu-i spusesem încă ei.../ Tu
mi-ai vegheat încovoiat asupra-mi/ Întâii şovăielnici
paşii mei”.

Nicolae Labiş a trăit aici unele din cele mai
fericite zile ale lui. S-a înfruptat din plin din viaţa
frustă a locurilor, unde existenţa oamenilor curgea
potrivit regulilor ancestrale, cu bucuriile botezurilor
şi nunţilor, cu tumultul horelor, sfârşite uneori tragic
prin înfruntări sângeroase pentru o fată, cu durerile
înmormântărilor glăsuind prin bocetele celor rămaşi
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să pomenească, ori jalea din ceasurile luării flăcăilor
la cătănie. În munca grea la pădure, pe munte cu oile,
acasă cu vitele şi strânsul fânului se treceau zile
acestor munteni dintr-o bucată, pe care îi admirai
pentru verticalitatea lor morală şi acel grăunte de
înţelepciune ce scânteia mai în fiecare. Pe deasupra
erau generoşi, săritori la nevoie, gata să-ţi ofere din
experienţa lor fabuloasă. Astfel satele acestea două,
Poiana Mărului şi Văleni, şi mai apoi Mălinii au lăsat
semene lor indelebile asupra fiinţei sale, a setului de
valori, a modului de a privi şi înţelege rostul său pe
lume, izbutind a rămâne curat, cinstit, într-o epocă a
promiscuităţii morale. Am simţit şi eu acest dar al
locurilor şi al oamenilor, deşi am vieţuit doar în
pruncie la Poiana Mărului şi Văleni, unde tatăl meu
păstorea turma de credincioşi din cele două sate de
pe valea Suhăi Mari. Mă născusem la 20 noiembrie
1943 în casa parohială din Văleni. Nicolae Labiş
urma să împlinească peste puţine zile, în decembrie,
8 ani, iar Margareta tocmai rostuise în acea lună 5.
Cei doi copii ai familiei Labiş împreună cu părinţii
lor au luat parte la botezul meu săvârşit acasă, cum
îşi aminteşte Margareta Labiş într-o însemnare
inserată în volumul omagial Divanul cu prieteni,
Grigore Ilisei 70, apărut la Editura Doxologia în
2013. „Venise iarna. Într-o după-amiază tanti Nina
(n.n: sora Profirei Labiş, învăţătoare în Văleni) a
venit să ne invite în numele părintelui Ilisei, la botez.
«Trebuie să veniţi neapărat, a invitat şi copiii.» În
duminica următoare tata a înhămat roibul la sanie şi
în scurt timp am ajuns la casa parohială din Văleni,
unde firesc era mai cald decât în biserică. Timidă,
ţinând-o strâns de mână pe tanti Nina, am intrat într-
o cameră spaţioasă, văruită în alb, cu puţină mobilă
şi multe icoane pe un perete. În mijloc trona
cristelniţa, iar în imediata ei apropiere, o măsuţă cu
obiecte bisericeşti. Lângă soba de teracotă se afla o
masă mare, acoperită cu pătură pufoasă de lână. Într-
un colţ, o cofiţă nouă sprijinea lumânarea de botez,
împodobită cu funde şi cetină de brad. [...] Copilul
dormea înfăşat. Dintr-o icoană veche, Maica
Domnului veghea protector. Din acel moment firul
amintirii s-a rupt...După un timp am auzit ca prin vis
voci puternice. «Te lepezi de satana? ...M-am lepădat
de satana!...» Am repetat şi eu în gând îndemnul
preotului şi, ridicând privirea, l-am zărit pe fratele
meu, ţinând mândru pruncul în braţe. Lipită de el am
prins repede într-o mână un capăt al făşii, iar cu

cealaltă mână încercam să acopăr protector
picioruşele pruncului.

Scriitorul Grigore Ilisei a preluat această
amintire cu dorinţa de a cultiva memoria poetului
Nicolae Labiş, în braţele căruia a zăbovit o clipă, în
taina botezului.

Această evocare despre episodul iniţiatic, legat
de botezul pruncului Grigore Ilisei, întăreşte o veche
punte a prieteniei”.

Eu am plecat peste câteva luni, în martie 1944, în
refugiu în Muscel cu mama şi sora cea mică a tatei,
Saveta, la fel cum a pornit în bejenie tot atunci, de
asemenea în Muscel, dar în alt sat, şi familia Labiş.
Noi am revenit la Văleni în primăvara anului 1945,
dar peste câteva luni tata s-a transferat într-o altă
parohie, în satul Lămăşeni, lângă Fălticeni. Am fost
vălenar şi mălinar doar în pruncie, dar faptul că m-
am născut în acest loc binecuvântat m-a marcat şi m-
a încercat mereu părerea de rău că nu mi-am
petrecut măcar copilăria aici, într-un spaţiu edenic,
cum aveam să-l descopăr mai târziu. Elev la
Fălticeni, ultimul popas parohial al părintelui meu,
mă duceam în vacanţe la mătuşile şi uncheşii din
Pâraie şi Mălini. Cu acele prilejuri fericite băteam
drum până la Văleni să văd casa natală, locuită la
acea vreme de vrednicul părinte Iordăchescu, cel
care slujea şi în biserica din Poiana Mărului, pe care
tatăl meu o zidise din temelii, având bucuria de a fi
fost târnosită în 1942 de Vlădica Irineu Mihălcescu,
Mitropolitul Moldovei. Umblam pe toată valea
Suhăi în căutarea urmelor şi a sinelui, dar, în acelaşi
timp, mă străduiam din răsputeri să găsesc semnele
trecerii pe aici a poetului Nicolae Labiş, cu care mă
simţeam fratern, deşi nu avusesem norocul să-l văd
la chip şi să-i ascult glasul. Sălăşluia în sufletul meu
şi tot ceea ce-l privea mă interesa în cel mai înalt
grad. Simţeam imboldul de a merge acasă la părinţii
lui Labiş, dar de fiecare dată ceva mă ţinea locului.
Mi-i închipuiam copleşiţi de tristeţe şi de loc dispuşi
a sta de vorbă, fie şi cu băiatul preotului de la
Văleni, despre fiul lor luat de pasărea cu clonţ de
rubin în urmă cu doar câţiva ani. Din 1953 familia
Labiş se mutase în casa pe care învăţătorul şi-o
construise chiar în centrul Mălinilor, după mutarea
sa aici ca director al şcolii. Primise un loc de zidire
în parcul din faţa Primăriei Mălinilor, gard în gard
cu sediul impunător al Poştei. Eugen Labiş a ridicat
o casă cochetă, cu o siluetă graţioasă de vilă
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elveţiană, dar de loc largă, pentru că aşa prevedeau
normativele epocii proletare. Nicolae îşi dorise şi el
două odăi ale sale, una pentru bibliotecă, alta pentru
scris, dar n-a fost chip şi tatăl i-a făgăduit că se va
întâmpla în viitorul cel mai apropiat posibil. Dar
mică, aşa cum era, locuinţa le dăruise celor din
familia Labiş un cuib, în care se simţeau fericiţi, şi
aşa s-au rânduit zile până la ceasul fatal al
accidentului din decembrie 1956, cu deznodământul
lui tragic.

Într-una dintre vacanţele mele de la Mălini mi-
am luat inima în dinţi şi am intrat în curtea casei
Labişilor. Am fost fericit să fiu primit cu inima
deschisă, cu sufletul în palmă de nişte oameni
cuprinşi într-o negrăită durere. Poftit nu doar din
priviri, ci prin cuvânt, am urcat pe ceardacul
luminos şi am stat pe laviţă la sfat, alternând tăcerile
cu vorbirile. S-a întâmplat de multe ori. Istoriile
depănate mi-au luminat etapele devenirii poetului şi
felul de a fi al acestei fiinţe cu stea în frunte. Cele
aflate le-am împărtăşit, la rându-mi, cititorilor,
ascultătorilor, telespectatorilor, într-un demers
statornic de cultivare a memoriei, cum scria în
evocarea invocată aici sora poetului, Margareta
Labiş. Am realizat în 1974 un film pentru emisiunea
„Reportaj de scriitor”, de pe Programul 2 al TVR,
intitulat „Mălinii lui Labiş”. În cadrele acelei
pelicule mi-au încredinţat mărturisiri privitoare la
fiul lor Profira şi Eugen Labiş. Din păcate aceste
preţioase testimonii nu s-au păstrat în arhiva
Televiziunii Naţionale. Unele dintre aceste rostiri le-
am transcris însă în pagini de carte, în volumul
Periplu moldav, apărut în acel an la Editura
Eminescu, într-o însemnare intitulată „Mălinii lui
Nicolae Labiş”, ce redă atmosfera din casa Labişilor
de după moartea poetului şi consemnează mărturii
ale celor doi părinţi ai poetului despre anii copilăriei
şi adolescenţei acestuia.

„Într-o zi , la nu ştiu cât timp după ce pasărea cu
clonţ de rubin a devorat trupul poetului Nicolae
Labiş, cineva a ridicat şi a dus aiurea din apa foşnind
de cleni şi mrene a Suhăi scheletul metalic al
podului de la intrarea în Mălini, sfârtecat de nemţii
în retragere în istoricul august 1944. În acea zi
sufletul mi-a fost sălciu. Spinarea răsturnată în albia
Suhăi ca un trup hidos de animal preistoric exercita
pentru mine şi poate nu doar pentru mine seducţia
unei preţioase piese de muzeu. Rămăşiţele podului

schilod şi trist conservau ceva din atmosfera zilelor
de după război, când ţâncii satului visau pe coifuri
de obuze, iar în vetrele sobelor se cuibăriseră
greierii şi şopârlele, în vreme ce mulţi dintre copacii
de pe malurile apei, descărnaţi, păreau fantome de
carbon. Mi se păruse de fiecare dată când treceam pe
acolo că regăsesc în acel schelet ceva din ambianţa
zilelor tulburi, ceţoase, ale copilăriei lui Nicolae
Labiş [...].

De atunci de când nu mai e în apa Suhăi podul
zdrenţuit de minele nemţilor mă încearcă tristeţea la
fiecare intrare în Mălini, comuna mea natală. Îmi
ogoiam mâhnirea tăifăsuind cu Eugen Labiş, tatăl
poetului. Mă primea cu drag şi ne aşezam la sfat în
ceardacul casei, care părea pogorâtă în inima
Mălinilor de pe un ciot de munte. Învăţătorul avea
un har de vraci ca orice om care poartă catalog şi
izbutea cu iscusinţă să fugărească dureri şi să
mângâie suflete pâclişite, precum cel al meu după ce
nu mai văzusem relicvele podului din albia Suhăi.
Lungile voroave erau precedate de scoaterea din
dulapuri a dulceţurilor de cireşe amare, a
şerbeturilor cu gust unic, şi chiar a afinatei, ce
întuneca cu negreaţa ei paharele înflorate. Obrazul
lemnos al dascălului avea tipărită la vedere o
mândrie de loc trufaşă, ce-i stătea bine şi care nu se
ştergea vreodată, devoalând un om stăpân pe sine şi
bine înfipt în lumea în care exista. Îl vizitam de
obicei în faptul serii. După ce toate preparativele de
primire cum se cuvine a musafirului se isprăveau,
prindea să se înnopteze. Gazdei mele îi plăcea să
stea învelit ca într-un suman în acea întunecime,
cum obişnuiesc muntenii, şi mai ales să se delecteze
bând o ţigară, potrivit zicerii sale zbenguite din
colţul gurii. Nu se grăbea, trăgea domol din
bastonaşul cel alb, la capătul căruia se aprindea când
şi când un ochi de jăratec. Sub lumina acestuia
chipul învăţătorului se desena neguros, şi ochii lui
scânteiau săgetând lumina ce sta să-şi de duhul. În
acele vorbiri, totdeauna mai lungi de o oară, Eugen
Labiş povestea cu un patos pe care nu l-ai fi bănuit
la un om mai degrabă tăcut. Îşi dădea drumul poate
şi pentru că întunericul ascundea lacrimile şi durerea
încrustată pe chip şi el se despovăra. Pentru un
mânuitor al puştii plânsul era, probabil, o slăbiciune
de care trebuia să te ruşinezi.

La şase ani citea, deşi nu prea l-am lăsat, îmi
povestea în asemenea ceasuri de taină despre fiul lui
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Nicolae. A învăţat buchile mai mult pe furiş. Îmi
amintesc că odată plecasem la o nuntă cu soţia şi
băiatul rămăsese singur acasă. Când ne-am întors l-
am găsit citind Ana Karenina. N-am înţeles de ce a
ales această carte. Am bănuit pentru că era cea mai
groasă dintre cărţile micii noastre biblioteci. Prins
asupra faptului, Nelu a început să reproducă uimitor
descrierea cursei lui Vronski de la hipodrom. La opt
ani a aşternut şi primele versuri. Erau inspirate de
fapte ce se petreceau sub ochii lui, care-l
impresionaseră şi el simţise nevoia să-şi facă ştiute
emoţiile. Din bucuria reîntoarcerii de pe front a unui
prieten al meu a ieşit prima poezie, „S-a întors
Vasilică din război”.

Ascult şi aştept să aud poveşti cinegetice.
Feciorul brigadierului silvic din Găineşti, omul care
a copilărit la umbra pădurii, nu e la fel ca toţi
vânătorii. Îl iscodesc dar îmi dau seama că nu-i face
plăcere şi bat în retragere. Însă, surprinzător, într-o
seară, după ce-am intrat în ograda căsuţei dintre
brazi, mi-a fost dat să-l descopăr pe bărbatul cu
obrazul lemnos îmbrăcat cu haină de piele, încălţat
în cizme înalte, parcă tocmite pe picior şi încins cu
o cartuşieră lată ca un chimir. Îi spun bună seara şi
dau să mă întorc. Îmi face semn să rămân şi mă
pofteşte să-l însoţesc. Binecuvântez gestul şi ceasul.
Ne ducem spre Poiana Mărului şi din faţa bisericii
suim, trecând apa Suhăi pe la un vad bine ştiut de
domnul Eugen, povârnişul nu prea abrupt,
strecurându-ne printre alunii sângerii spre Poiana
Blanarului. Iau parte, acesta-i simţământul care mă
încearcă, la o altfel de vânătoare. Îngenunchem la
marginea poienii, tupilaţi după tufarii stufoşi, printre
care se dezvăluie toată splendoarea tihnită a
rotundului ochi de pădure, la marginea căruia susură
un şipot ce umple o troacă cu lemnul blănit de
verdele muşchiului. Domnul Eugen mă lasă să
înţeleg că nu trebuie să scot un sunet, ci să aştept în
tăcere defilarea căprioarelor. Stăm de o vreme, dar
adăpătoarea e pustie. Ciutele, se vede au amirosit
prezenţa omului şi s-au îndreptat spre alt loc unde
să-ţi potolească setea. Puşca lui Eugen Labiş zace pe
macaturile moi ale poienii. Năpădit de amintiri,
vânătorul a uitat de arma cu care a ochit atâtea
trofee. Peste cuprinsul luminişului ce se stinge pe
nesimţite la ceasul amurgului vorbele picură ca într-
o baladă bătrână.

Abia ne întorsesem din refugiul de la Vărarea,

Muscel. Se instalase o secetă cumplită. Câştigam un
milion pe lună şi un kilogram de făină de păpuşoi
costa 350000 de lei. Aveam acasă o gioarsă de
puşcă. Cea mai bună dispăruse în anii de bejenie.
Vânătoarea era o boală a mea mai veche. O
moştenisem de la tata. Margareta, fata mea mai
mare, zăcuse bolnavă şi ne trebuia ceva mai hrănitor
s-o întremăm. Am umblat câteva zile în şir să puşc,
dar zadarnic. Nu mi-a ieşit nimic în cale. În
disperare, la ceas de seară, m-am dus, cu Nicolae,
acolo unde nu voiam cu nici un chip, în Poiana
Blănarului, locul în care furişau înainte de asfinţit
căprioarele să se adape. De multe ori urcam aici să
le privesc. Acum gândul meu era ucigaş. Ne-am
aşezat la pândă şi când ciuta a trecut, lunecând în
aerul aburos al serii, am tras. Nevinovata făptură a
pădurii a căzut ca un copac retezat. Nicolae a
zbucnit în plâns şi mecanic s-a dus şi i-a închis ochii
sticloşi, în pupile cărora lacrimile se amestecau cu
sângele cald. Poate o clipă băiatul m-a duşmănit, dar
m-a iertat la fel de repede, pentru că ştia că sora lui
avea nevoie de hrană, că altfel, cum văzuse de atâtea
ori, eu lăsam jos ţeava puştii când în bătaia ei se
iveau căprioarele.

Noaptea coborâse peste Poiana Blanarului.
Puşca se umezise în iarba cu rouă. Eugen Labiş
muşca din ţigară şi se ruga ca în acea vară a secetei
cumplite să nu apară căprioarele. [...]”.

Drumurile şi popasurile mele la Mălini pe urmele
lui Nicolae Labiş s-au succedat ritualic de multe ori
după plecarea părinţilor poetului la Bucureşti, în
1968, spre a se afla lângă cele două fiice Margareta
şi Teodora Dorina. Luam urma semnelor şederii aici
a poetului, vorbind cu oamenii care l-au cunoscut.
Am avut norocul ca în aceste explorării mai degrabă
sentimentale să am adeseori călăuză pe Margareta,
cea care ţine aprinsă nestinsă iubire candela amintirii
poetului. Ne reîntâlneam mergând la Mălini într-o
frăţietate ce-şi avea sorgintea în acea zi a botezului
meu de la sfârşitul anului 1943, când Margareta,
alături de fratele ei Nicolae, şi de părinţii Profira şi
Eugen, luase parte la creştinarea mea din casa
parohială de la Văleni. Ne regăseam în aceste
călătorii pe tărâmul labişian al Mălinilor într-o
empatie ce-şi sporea intensitatea. Mi se revelau
tâlcuri neştiute şi desluşeam înţelesuri de neînţeles
până atunci. Am bătut nu o dată împreună cu
Margareta şleaul Mălinilor. Din înalturi Nicolae
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parcă ne lumina drumul. În toamna anului 2005 am
purces amândoi la reconstituirea filmică a genezei
unei poeme ce-a ajuns un fel best seller al liricii
noastre postbelice, „Moartea Căprioarei”. Platoul de
filmare a fost la început Poiana Mărului, casa în care
s-a născut Nicolae Labiş şi Poiana Blanarului, scena
acelei vânători a foametei în Munţii Carpaţi. Apoi am
filmat la Mălinii, în casa Labişilor, unde s-a zămislit
răscolitoarea spovedanie poetică. În acel film de
televiziune, intitulat chiar „Moartea căprioarei”, cu
subtitlul „Evocare de Margareta Labiş”, ochiul
fermecat al camerei, dublat de pupila unui suflet
sensibil şi inspirat, cea al operatorului Relu Tabără,
n-a imortalizat doar rostirea vibrantă, de o expresie
viscerală, a Margaretei, care ştie pe de rost toate
poeziile fratelui ei, ci şi confesiunile privitoare la
scrierea acestei poeme, ce s-a petrecut ca într-o
iluminare divină într-o noapte de toamnă a anului
1954 în casa de la Mălini.

Îmi aduc aminte că am poposit mai întâi la
Poiana Mărului, la casa natală, unde ne-am închinat
în gând ca în faţa unui altar. Aici locuise familia
Labiş între 1934 şi 1947. În modesta tocmire au
venit pe lume primii doi copii, Nicolae în 1935 şi
Margareta în 1938. O placă memorială aminteşte de
naşterea poetului, dar căsuţa e aproape de ruinare.
De bună seamă că un asemenea preţios testimoniu al
istoriei culturale nu doar a locului, ci al ţării, ar
merita o soartă mai bună. Situată lângă şcoala
satului, casa e o pildă vie a unui mod de a fi şi de a
te alcătui om între oameni al neamului tău. De aici
am mers spre biserica satului şi ne-am tras puţin
sufletul la umbra unuia dintre uriaşii plopi fără soţ
plantaţi cu vreme multă în urmă de Eugen Labiş. De
sub imensa coroană neodihnit foşnitoare a plopului
tronând împărăteşte am coborât în prundişul Suhăi
Mari, de unde am urcat printre târşuri ca în poemă
spre Poian Blanarului. Într-un luminiş Margareta,
transfigurată, retrăind acel timp revolut, şi-a dus
aminte de cum s-a încheiat povestea vânătorii, care
a dăinuit în memoria acelor din seminţia Labiş ca
ceva ce nu trebuie să se şteargă. Cei doi protagonişti
ai vânătorii, tatăl şi fiul, se întorseseră acasă, nu ca
nişte învingători, ci mai degrabă ca învinşi, şi
Nicolae a luat-o de mână pe sora lui şi a dus-o în
bucătărie, unde căprioara abia ucisă parcă mai
suspina în covata unde fusese aşezată sub un ştergar
curat, tocmai împurpurat cu sânge. La capătul

mărturisirii am găsit un cadru descins parcă din
poemă şi stând cu mâinile pe un răzlog Margareta,
în scalda emoţiei pure, a prins a rosti versurile.
Recita şi chipul ei se făcea fuior şi din caier se torcea
firul istoriei, ce se întrupa, că o vedeam cu ochi
minţii şi o trăiam aievea. „Seceta a ucis orice boare
de vânt./ Soarele s-a topit şi a curs pe pământ. / A
rămas cerul fierbinte şi gol./ Ciuturile scot din
fântână nămol./ Peste păduri tot mai des focuri,
focuri,/ Dansează sălbatice, satanice jocuri./ Mă iau
după tata la deal printre târşuri/ Și brazii mă zgârie
răi şi uscaţi. Pornim amândoi vânătoarea de capre,/
Vânătoarea foametei în Munţii Carpaţi”.

Parcă nu-i doar cântec al amintirii, ci
reîncarnarea momentului, într-atât de sublim
dramatic zicerea reînvie clipele. „Ce-i inimă? Mi-i
foame! Vreau să trăiesc şi-aş vrea.../Tu iartă-mă
fecioară, – tu căprioara mea!/ Mi-i somn. Ce nalt îi
focul! Și codrul ce adânc!/ Plâng. Ce gândeşte tata?
Mănânc şi plâng. Mănânc!”.

Nu fusese aceasta o întâmplare oarecare, ci una
care a însemnat până-n străfunduri fiinţa copilului de
atunci, a poetului de mai târziu. El nu şi-a găsit
linişte până n-a aşternut-o pe hârtie. Se cerea scrisă
nu oriunde, ci chiar la izvorul său, la Mălini. Plecase
într-acolo ca la o poruncă. Ajunsese pe neaşteptate la
Mălini în toamna anului 1954. Venise vârtej, cum
istoriseşte Margareta în faţa camerei de luat vederi,
în odaia cea mare a casei de la Mălini, camera de
dormit a ei de altădată, ce fusese înainte dormitorul
lui Nicolae şi biroul lui de lucru. Margareta stă la
măsuţa la care Nicolae a scris dintr-o răsuflare, cum
i-a spus mai târziu surorii lui, şi povesteşte. Pare
desprinsă din contingent. Abia sosit acasă, Nicolae n-
a stat mai de loc, a luat un cal din vecini şi precum
într-o alergare de curse s-a îndreptat ca vântul spre
Poiana Mărului.. Acolo, la umbra plopilor a rămas
timp îndelung pe gânduri, aşa cum au zis cei care l-
au văzut, după care s-a întors tot într-un galop la casa
părintească de la Mălini. Se lăsase seara, crengile
mălinului băteau cu frunzele lor în fereastra odăii
parcă ţinându-i isonul celui care stătea aplecat asupra
unor coli de hârtie şi scria febril. Era acel mălin ce
avea să se usuce după moartea poetului. A depănat
dintr-o răsuflare ghemul poemei. S-a sculat ostenit în
zori, dar bucuros şi uşurat ca de o povară ce-o
purtase mult prea mult. I-a spus mamei, cerându-şi
iertare, că trebuie să plece grabnic la Bucureşti, să
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ducă la publicare poezia pe care o scrisese în noaptea
ce tocmai se isprăvise. Totul se înscria sub semnul
urgenţei. A plecat, deşi aproape nu vorbise cu ai săi,
lăsându-i nedumeriţi, a plecat continuă Margareta
povestea, s-a făcut iute nevăzut, gonind ca în al
nouălea cer, simţind că are în desaga sa o comoară.
În motorul ce lega la acea vreme Suceava de
Bucureşti l-a întâlnit pe Fănuş Neagu, care fusese la
sora lui din Cornu Lunci, satul din apropierea
Mălinilor. I-a împărtăşit de îndată prietenului săi
fericirea de a fi scris ceva deosebit. Fănuş i-a cerut
să-i citească şi lui poezia. Căutând-o în trăistuţa sa n-
a găsit-o. S-a chinuit, dar zădarnic nu şi-a amintit cu
nici un chip versurile, să le spună din memorie,
cercând să răspundă îndemnului ghiduş al lui Fănuş
Neagu, care parcă se îndoia de isprava puiului de
cerb, cum îl dezmierda el pe Labiş.

A doua zi, Margareta a descoperit în odaia de
dormit foile pline de literele minunat caligrafiate ale
fratelui ei. A citit pe nerăsuflate şi a simţit că
frumuseţea poeziei o copleşea de-a dreptul. Erau,
indiscutabil, versurile unui mare poet. A mers şi i-a
arătat şi mamei isprava lui Nicolae din noaptea abia
trecută. După ce acesta a devorat-o plângând, au
hotărât că trebuie să o trimită cât mai repede
manuscrisul la Bucureşti. Au împăturit cu grijă
colile într-un plic, nu înainte de a purcede la o copie,
spre a nu se pierde preţiosul document, în cazul,
puţin probabil, în care epistola n-ar fi ajuns la
destinaţie. Scrisoarea i-a parvenit lui Nicolae şi
Moartea căprioarei a apărut în „Viaţa românească”,
nr. 10, din octombrie 1954.

Cadrul în care s-a scris această capodoperă a
creaţiei lui Nicolae Labiş e păstrat cu pioşenie ca un
sanctuar al memoriei. În 1975 casa donată de
părinţii lui Nicolae Labiş Muzeului Judeţean
Suceava a căpătat statut de spaţiu memorial. Unele
dintre piesele Fondului Labiş, dăruite de asemenea
de familie muzeului sucevean, se regăsesc de atunci
în ambianţa puternic evocatoare, concepută cu
iscusinţă, acribie, imaginaţie şi dragoste de istoricul
şi criticul literar Nicolae Cârlan, „paznic de far” al
postumităţii poetului, cel care a valorificat acest
tezaur în tipărituri de referinţă, precum Nicolae
Labiş „Opera magna”, ediţie critică, apărută la
Editura Lidana de la Suceava, în anul 2013.

Sanctuarul de la Mălini atrage magnetic oameni
feluriţi din întreaga ţară. Sunt cei pentru care poetul

a devenit un simbol al jertfei pe altarul creaţiei..
Români de toate vârstele se călătoresc pe tărâmul
labişian al Mălinilor cu sentimentul că se întâlnesc
aici în simţire cu cel care a rămas „o amintire
frumoasă”, aşa cum o spune smerit însuşi poetul
prin versurile murmurate pe patul de spital în
dimineaţa zilei de 10 decembrie 1956, la câteva
ceasuri de la accident, versuri transcrise de bunul
său prieten Aurel Covaci cu creionul pe un petec de
hârtie, păstrat în fondul de manuscrise de la
Suceava. „(„Pasărea cu clonţ de rubin”)/ Pasărea cu
clonţ de rubin/ S-a răzbunat, iat-o s-a răzbunat./ Nu
mai pot s-o mângâi/. M-a strivit/ Pasărea cu clonţ de
rubin/ Iar mâine/ Puii păsării cu clonţ de rubin/
Ciugulind prin ţărână/ Vor găsi poate/ Urmele
poetului Nicolae Labiş/ Care va rămâne o amintire
frumoasă...”.

La Mălini, la Poiana Mărului, în păduri şi-n văi
de ape repezi şi limpezi, în orice colţ al acestui topos
mirific amintirea poetului Nicolae Labiş e vie.
Locurile acestea ale septentrionului românesc l-au
amprentat pe poet cu splendoarea lor unică şi zestrea
cea de aur a unei civilizaţii bătrâne şi nepervertite.
La rându-i, poetul a imprimat cu sigiliul său de
nobleţe acest tărâm legendar, adăugând încă un mit
acestei mitologii fabuloase.

Din cartea „Sanctuarele memoriei”, 
în pregătire la Editura Doxologia 
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Dintre reprezentările plastice ale unor haiduci
celebri, portretele lui Mişu Popp redau cel mai bine
ceea ce pe drept cuvânt am putea defini drept „postură
haiducească”: ochii măriţi şi sticloşi, fixând cu avidă
ferocitate o victimă plasată undeva în dreapta, mustaţa,
sprâncenele, părul şi căciula înfoiate pentru a da un soi
de dinamică figurii, muşchii fermi ai mandibulei croiţi
anume pentru a sfâşia, mâinile strângând ferm un tesac
şi-o toporişcă, picioarele viguroase, învelite într-o
pereche de iţari ce pun în evidenţă fandarea amplă, de
sabreur. 

Ipostaza ar trezi, în zilele noastre, invidia unui
instructor de fitness, iar hainele – asortate cu mare
savantlâc – ar putea sugera linia unui nou şic masculin.
Întredeschisă uşor ca să arate un piept voinicesc,
cămaşa lungă, cu mâneci bufante, este încinsă cu un şal
roşu peste care stă un chimir ultradimensionat,
acoperind întreg abdomentul ca un fel de platoşă. Din
chimir se iţeşte un întreg arsenal, bogat ornamentat,
format din 3 pistoale ghintuite şi două cuţite curbate;
legată cu o curea de-a-ncrucişul pieptului, flinta se
zăreşte în spatele ipingelei negre. Scoţând la iveală un
frumos cou-de-pied şi sugerând agilitatea ritmată a
luptătorului de guerilla, opincile aduc aminte de
poantele balerinilor dar şi – cu voia amatorilor de
speculaţii – câteva opere coregrafice „haiduceşti”
semnate de Mihail Jora, Hilda Jerea, Szabo Csaba ş.a.
Mişu Popp pictează cele 2 tablouri în jurul anului 1867,
vizibil influenţat de moda „Jianului”, lansată cu câţiva
ani în urmă de textele literare semnate de Matei Millo
şi N.D. Popescu, dar sugerând totodată, din vârf de
penel, că resorturile haiduciei trebuie căutate mai
curând în patimi tulburătoare decât într-o cristalizare
ideologică specifică. 

Dar cine este acest bărbat afişând o marţială
frumuseţe? Ei bine, nu este Iancu Jianu, care era scund,
gros şi buzat, ci un băiat fin şi atletic, pe numele lui
Radu Anghel. Cunoscut în secolul al XX-lea prin
câteva balade interpretate de consăteanul său, rapsodul

Alexandru Cercel, şi apoi datorită hit-ului „Radu
mamii”, acest haiduc a fost destul de popular şi în
secolul al XIX-lea (mai exact, pe vremea domniei lui
Cuza, după cum ne indică baladele), dovadă fiind nu
numai opţiunea pictorului Mişu Popp, ci şi captivantul
roman Radu Anghel, Capitan de Tâlhari, semnat de
N.D. Popescu şi publicat în 1893. Este interesant că
unele texte folclorice amintesc şi de momentul
realizării portretului, ca şi cum Popp ar fi făcut, la
vremea aceea, un studiu sur le vif. Să fi fost perceput
Radu a lui Anghel ca un „nefârtate” al Jianului, aşadar
ca o versiune „demonică”, „tâlhărească” a haiducului
naţional? Să fi fost atraşi, şi pictor, şi romancier, de
surprinderea unei expresii psihologice mai complexe
decât deja cunoscuta intenţie nobilă de a fura de la
bogaţi pentru a-i căpătui pe săraci?

De menţionat că, în ciuda numelui, poveştilor şi
chiar a vestimentaţiei similare, regizorului Dinu Cocea
nu i-a servit drept model Radu a lui Anghel, ci un alt
brigand (Anghel Panait), care a operat prin pădurea
Strehareţi şi-apoi, după însurătoarea cu o ciocoaică, a
devenit cârciumar în Drăgăşani. Detaliile istorice sau
biografice importă mai puţin aici căci, după cum vom
vedea, sub sigla „Radu a lui Anghel” se pot aşaza o
mulţime de istorii cu haiduci-tâlhari care, pierzând
idealul patriotic al mişcării de la 1821 şi reperul unei
economii egalitariste, ajung să prade, să violeze şi să
ucidă doar pentru a-şi satisface dorinţele meschine,
setea de sânge şi odiosul amor propriu. Aşadar, din
multe puncte de vedere, personajul Anghel Şaptecai –
interpretat magistral de încă junele Florin Piersic şi
hiper-erotizat prin proximitatea experimentatei Marga
Barbu – se sprijină pe reperele temperamentale
furnizate de mitul lui Radu Anghel. 

Pornind chiar de la sursele folclorice furnizate de
C. Rădulescu-Codin pe baza cântecelor rapsodului
Nicolae Gh. Zavragiu din Vultureşti, vom putea
observa dintru început că acest Radu nu e numai
„sglobiu” – cum se zice despre Miul Cobiul, ci de-a
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dreptul neastâmpărat. Datorită numărului mare de
locuri pomenite în balada sa, deplasarea acestui tâlhar
poate fi asemănată unei mişcări browniene ce acoperă,
din câteva alergări de cai, întregul ţinut al haiducilor:
sângele lui Radu se încinge pe unde „ştie el sama”,
adică între satul natal Boţeşti, ce e pe-aproape de dealu’
Grecilor, Piteşti, Fierbinţi, Măneşti, Găeşti, Codreşti,
Furceşti, Dealu lu’ Zgripceşti, Vultureşti, Voiculeşti,
Mihăieşti, Râncăciov, Cîmpulung, Conţeşti, Bârzeşti,
Ulubeşti, Beleţi ş.a. Dar să lăsăm rapsodul să grăiască
nemijlocit: „Luni, pleca de la Zgripceşti/ Sara, era prin
Bârzeşti/ Se plimba prin Voiculeşti/ Mai târziu prin
Vultureşti/ Se plimba prin Voiculeşti,/ Şi trecea şi-n
Ciobăneşti/ Foicică trei coceni/ Se-ntorcea şi-n
Vornoveni/ Odihnea pe la Olteni/ Dimineaţă-n
Cârstieni” etc, etc. O anume precizie topografică se
poate constata şi în modul de-a indica identitatea
tovarăşilor săi: Ciucă din Boteşti, Stroie din Găieşti,
Popa Gheorghe din Măneşti şi Soare. Aceeaşi strategie
o găsim şi în colecţia Al.I. Amzulescu, Cântecul epic
eroic: „Colea-n deal, în pisculeţî/ S-a iscat bantă de
uoţi/ Radu lui Anghel din Greci/ Mi-e Radu cu doi
băieţi/ Petrică din Ştefureşti/ Şi cu Niţă din Fureşti/ Cu
Dumitru burtă mare/ Care-mi dă caii dăvale”. 

Importanţa opincilor pentru călcătura „hoţească” a
acestui Mercur valah este, de fapt, evidenţiată de
textele folclorice ce trebuie să fi fost familiare
pictorului Mişu Popp: „Căpitanii stau la târg/ Numai în
ciorap şi-n papuc/ Iar eu stau mereu la crâng/ Numa-n
ciorap şi-n opinci/ Cu opinci cu cataramă/ Să nu-mi

bage lumea samă”; „Radu lui Anghel din Greci/ Să
poartă cu turuieci/ Cu opinşi cu cataramă,/ Cum nu să
bagă dă samă/ Cu curele de viţăli/ Ca să bag pe dracu’n
ieli”. Un alt detaliu important transpare dintr-un dialog
dintre tâlhar şi mumă-sa, căreia îi reproşează că nu i-a
corectat tendinţele vicioase manifestate încă din
copilărie: „Radu, scurt la uitătură/ Spune: – Mamă, taci
din gură!/ Pentru ce nu-mi dai povaţă/ Când eram
numai de-o şchioapă/ Nu-acu’, cu picioru-n groapă./
Când eram de-o lună, două/ Furam cloşca du pă ouă/
Când eram de şapte luni/ Furam puii din vecini/ Când
eram de-un an jumate/ Furam ceapa du pă strate/ Şi
sărutam la surate/ Când era, de şapte ani/ Furam miei
de la ciobani/ Şi-i schimbam pe gologani/ Când eram
de nouă ani/ Tăiam boi şi furam cai/ Tu, o vorbă nu
ziceai!”. 

La momentul publicării romanului Radu Anghel,
Capitan de Tâlhari (2 vol.), N.D. Popescu livrase
suficiente „novele” cu haiduci. Aşa se face că, până
spre 1890, prin filtrul acestei harnice imaginaţii
trecuseră istoriile, întregi, ale unor eroi precum Jianu,
Codreanu, Bujor, Voinea, Tunsul, Miul, Boierii
haiduci. După cum se poate observa cu uşurinţă, spre
sfârşitul secolului al XIX-lea, prozatorul virează
dinspre tipul pozitiv al „haiducului” spre tipul negativ
al „tâlharului”/ „banditului”, ce va fi tratat – cu aceeaşi
dăruire frenetică – în romane precum Tâlhăriile
banditului Mihale Bunea, născut în comuna Roşu,
districtul Ilfov sau Isprăvile tâlhăreşti ale lui Nicolae
Grozea, Dumitru Lungu şi Ioniţă Tunsul. Fiind cap de
serie şi probabil simptomul unei noi reţete de gen,
Radu Anghel... are câteva particularităţi ce ar merita
evidenţiate. 

În primul rând, putem suspecta o intenţie de work
in progress, la fel ca în cazul lui Iancu Jianu. Desigur,
personajul principal trăieşte nenumărate aventuri în
timpul vieţii însă, având în vedere repartizarea materiei
narative, inclusiv moartea sa pare să fie atât de
spectaculoasă, încât N.D. Popescu îi consacră un
volum întreg. În al doilea rând, sursele romancierului
sunt constituite de un fond eminamente anecdotic,
relatările provenind probabil din propria familie şi mai
puţin din „izvoare” istorice şi folclorice, aşa cum
procedase în romanele anterioare. Iată că de data
aceasta, boierii, negustorii şi arendaşii nu mai sunt
asociaţi „caţaonilor”, ci joacă roluri benigne; ba chiar,
autorităţile îl capturează pe „groasnicul haiduc”
datorită unui arendaş curajos numit Ştefan Popescu
Strihăianu, „puiŭ al Gilortuluĭ, român cu doŭĕ-zecĭ şi
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patru de măsele, fiŭ al Oltenieĭ care se pripăşise numaĭ
de cât-va timp p’acolo şi făcuse avere bunicică”. În al
treilea rând, schimbând accentul (încă din titlu) de pe
„haiducie” pe „tâlhărie”, prozatorul pare să fi trecut, cu
efecte şi bagaje, de la „romanul haiducesc”
contextualizat prin elemente de istorie naţională la
„romanul de mistere” – mai precis, la romanul aşa-zis
„criminal” sau chiar „judiciar” –, mizând pe
juxtapuneri de scene vag contextualizate istoric, pe
senzaţii tari şi, de fapt, pe-o ameţitoare viteză narativă
imprimată de însuşi temperamentul alert al eroului. În
al patrulea rând, focalizarea asupra unui criminal
congenital (ştim din balada lui Radu că morbul hoţiei
se manifestase, ca înclinaţie naturală, încă din
copilărie) îi oferă romancierului prilejul să reflecteze,
urmând linia cercetărilor lui Krafft-Ebing şi Lombroso,
la întrepătrunderea dintre patologia criminală şi cea
erotică. 

De-ţi vei menţine bunăvoinţa, vei afla, bunule
cititor, că faptele Radului lunecă pe gât precum o
vedrişoară de vin în timpul jovialelor reuniuni
convorbiriste. Totuşi, romanul lui N.D. Popescu devine
o lectură deschisă şi cumva provocatoare nu prin
conţinutul senzaţional, „criminal” sau „judiciar”;
consumă, aşadar, cu prudenţă nenumăratele ucideri şi
siluiri, deghizările abile şi escapadele, spargerile
spectaculoase şi monstruoasele chiolhanuri la locul
crimei. În schimb, îndreaptă-ţi atenţia spre Tudoriţa,
soţia tâlharului, idolul frumos şi corupt din cauza
căruia Radu comite toate aceste nenorociri. Culegând-
o de pe drumuri la o vârstă fragedă, Radu abuzează de
ea; apoi, simţind o patimă (evident) incontrolabilă
pentru această „Lolită”, o ia de nevastă. Spre mirarea
ta, bunule cititor, frecventarea reciprocă şi
disponibilitatea obligată (specifice matrimoniului) nu
sting nicidecum ardoarea masculului. 

O prea mare insistenţă asupra deziluziilor unui
suflet candid, de fecioară, ar fi transformat povestea –
Nedea dixit – într-un roman sentimental: „N’am dat în
descrierea faptelor fiorosuluĭ tâlhar, prea mare
importanţă acesteĭ femeĭ care maĭ apoĭ devenise
femeea sa, scim cum, pentru că n’am avut de gând să
fac dintre acéstă nuvelă un roman sentimental; am
descris numaĭ în treacăt şi într’un mod sumar cel maĭ
principal eveniment din viaţa sa: intrarea sa în traiul
erouluĭ nostru, fără de nicĭ un fel de înfloritură şi fără
a’ĭ indica măcar numele, şi m’am mărginit a spune
numaĭ că ea a fost o femee fórte frumósă, că avut de
tată pe Sóre şi că şi’a priimit sórta d’a deveni, aşea de
o dată şi fără de nicĭ o pregătire, amanta şi pe urmă

nevasta luĭ Radu, fără să protesteȡe. Astfel cum am
descris’o într’un mod cât se póte de sumar, póte că
cititoriĭ şi-o fi făcut o idee cum că acéstă femee a fost
o brută, o idiotă, un corp cu ochiĭ şi cu gură dar fără de
nicĭ o simţire în ea, o vită cu chip de om închinată
numai înplinireĭ nevoilor bestiale, fără nici un alt
sentiment ceva maĭ deosebit, fie chiar în răŭ, o fiinţă
care’şĭ suferea sórta cu totul ştearsă şi izolată la care o
condamnase bărbatul sĕŭ, nu numaĭ cu resemnaţiune,
dar chiar şi cu mulţumire, căcĭ avea de mâncare şi de
băutură cu îndestulare, avea haine multe şi frumóse şi
scule de mare preţ, avea tot ce satisface nevoile şi
vanitatea. Cu tóte acestea ea n’a fost astfel cum se arăta
ci cu totul altfel”. Ar fi interesant de aflat cu cine
anume, dintre prozatorii contemporani lui, asocia N.D.
Popescu acest gen „sentimental”, probabil prea lent
pentru gustul său. 

Şi dacă, în concepţia autorului, un roman
sentimental ar fi trecut drept o calamitate, atunci noua
Tudoriţă, în ipostaza Messalinei cinice şi dezabuzate
poate deschide, în sfârşit, calea unei analize
psihologice a viciosului cerc conjugal: „Purtarea
bruscă şi brutală cu care întâmpinase amantul eĭ
primele sburdărĭ ale inimeĭ sale ucisese amorul
născând ce încolţise în inima sa maĭ nainte d’a se
desvolta, şi o îndrumase spre priporul corupţiuneĭ şi a
demoralisaţieĭ. Dintr acéstă causă în inima sa dispăruse
orĭ ce sentiment nobil, orice urmă de demnitate şi de
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ruşine şi orĭ-ce respect pentru fiinţa sa, pentru reputaţia
sa şi pentru datoriile sale de femee şi de mamă. Ea
fusese victimă a viţiuluĭ şi a depravaţiuneĭ unuĭ om
ordinar din primul moment în care devenise femee;
dintr’acestă causă viciul şi depravaţiunea devenise de
atuncĭ încolo creȡul sĕŭ, preocupaţiunea sa, menirea sa
cea maĭ principală. [...] Când vrea muerea înşeală şi pe
dracu, ne cum pe un bărbat şi întórce tóte cu josul în
sus; [...] Primul sĕŭ amant afară de Radu Anghel a fost
tejghetarul din prăvălia amantuluĭ şĕŭ oficial, dar n’a
fost numaĭ el, ci şi alţiĭ mulţĭ la număr, pe care’ĭ găsea
baba care ‘ĭ înlesnea chiar şi întâlnirea şi o păȡea ca să
nu fie suprinsă saŭ descoperită de cineva. Aceste
apucăturĭ le urmă şi după ce devenĭ nevasta luĭ Radu
fără să simtă cel maĭ mic scrupul, şi potrivi lucrurile
atât de bine în cât nicĭ bărbatul sĕŭ şi nicĭ al doilea
amant n’aŭ bănuit cum că dênşiĭ maĭ aveau şi alţĭ rivalĭ.
[...] Iubea numaĭ sensualitatea, astfel că aruncându-se
în braţele altuia rece si fără nici un avânt, simţea numai
satisfacţiunea că ’şi resbuna, astfel cum înţelegea ea
să’şi resbune contra călăului său şi nimic maĭ mult. Ea
era fată de la ţară neispitită cu rafinările lumeĭ celei
marĭ, cu ale lumeĭ rafinate, cu ale destrăbălatelor din
oraşe, fiind lipsită de mumă din mica sa copilărie fu
crescută în cea ma complectă neîngrijire şi în mod
firesc devenise o făptură lipsită de orĭ-ce sentiment
ales. Era ea fiinţă ordinară care nu putea să distingă
demnitatea din nedemnitate, dar femee proastă nu era.”

Aşadar, Tudoriţa nu-i chiar o „destrăbălată din
oraş”, dar se comportă ca o Afrodită rurală, afectând o
senzualitate dincolo de bine şi de rău. Nu numai că-şi
înşală soţul fără nicio remuşcare, dar îi şi fură banii pe
ascuns pentru a constitui un fond secret. Imediat ce
Radu cade în mâna dorobanţilor, nevasta se adresează
consistoriului şi cere să i se acorde divorţul. În acest
demers, ea primeşte, contra unor servicii nu tocmai
împovărătoare, galanta asistenţă a unui arendaş grec.
Dragostea, pârdalnica, îi dă ghes chiar şi când Radu
Anghel o ţine captivă în casa-fortăreaţă de la Curtea de
Argeş. Într-o noapte friguroasă se trezeşte la uşa sa cu
un „negustoraş” prădat şi bătut de propriul ei soţ,
tâlharul. Pentru că, pe fondul lungii absenţe a
Radulului, Tudoriţa (în ipostază de belle châtelaine
sans merci) deja căzuse pradă unei forme combinate de
ennui şi isterie, apariţia oricărui bărbat pare menită să-
i vindece lingoarea. 

Iată ce îi declară jupânesei ce tocmai o prevenise
asupra venirii străinului: „Ah! şiarpe spurcat, scorpie
veninósă, demone ispititor, cum mĕ maĭ chinueşcĭ? îmĭ
răscolescĭ tóte măruntaiele sufletuluĭ meŭ, înţepĭ cu ace

subţirĭ şi ascuţite ticălósa şi amârîta mea inimă, mĕ
părpăleştĭ pe jeratic încins ca chinuitorul de mucenici şi
mĕ supuĭ ispitelor celor maĭ împingĕtóre, întocmaĭ cum
Satana chinuesce în iad pe flămîndul care n’are ce
mînca, care de vreme îndelungată móre de fóme şi
căruia mereŭ îĭ vorbesce de bucate bune, alese şi
îndestulate. Tu mĕ cunoscĭ maĭ bine de cât mĕ cunosc
eŭ, tu şciĭ tóte tainele inimeĭ mele, tu numaĭ aĭ nicĭ o
îndoială că nu iubesc nicĭ de loc pe Radu, că nu ĭ’ am
fost nicĭ odată credinciósă şi că l’am schimbat, nu cu
unul, cĭ cu maĭ mulţĭ, şi aşĭ fi fórte bucurósă să’l
schimb cu altul şi acum fără cea maĭ mică mustrare de
cuget mĕ tragĭ pe grătar fără de îndurare aţîţîndu-mĕ,
sciind bine că n’am cu cine, maĭ ales într’acest orăşel
în care nu cunosc pe nimenĭ. Daca într’adevĕr îmĭ escĭ
slugă bună şi credinciósă, şi daca maĭ escĭ încă acea
muiere iscusită de altă dată, găsesce-mĭ tu aceia ce
n’am.[...] Dacă ţiĭ la mine şi într’adevăr vreĭ să mĕ
îndatorezĭ, fă si tu ceva pentru mine ca să-mĭ treacă de
urît şi pe urmă să’ mĭ sar şi inima; ajută-mĕ ca să’mĭ
isbândesc şi eu odată, să joc pe degete pe tălhar, să’l fac
să simţă şi el durerile ce simte un suflet amăgit în
încrederea sa şi să-ĭ mai pul córne ca altă dată cînd şi
eŭ petreceam. Îmĭ vorbeaĭ maĭ adineaorĭ de un strein;
unde este el? adu-mĭ’ l maĭ iute înca; voĭ să’l vĕz, voĭ
să’ĭ vorbesc, voiŭ chiar să’l iubesc. Adu’l dacă eşti în
stare să mĕ ajuţĭ, saŭ de nu spune ca m’ aĭ minţit!” 

Radu Anghel, „suflet răŭ şi hrăpăreţ care n’avea
nimic din firea şi înclinările vechilor haiduci” este
pedepsit să poarte eticheta dezonorantă de „tâlhar”.
Totuşi, ştim clar că Radu fură şi ucide ca să-i satisfacă
Tudoriţei patima irepresibilă pentru lux şi că Tudoriţa
se complace în dezmăţ ca să răzbune momentul
brutalei siluiri. La finalul lecturii nu putem spune cu
certitudine dacă Radu lui Anghel din Greci poate trăi
fără să ucidă, însă putem spune cu oarecare precizie că
Tudoriţa nu poate trăi fără amor. Cu posibilităţile sale
cultivate în orizontul literaturii de consum, N.D.
Popescu încearcă să pună în scenă două forme de
patologie erotică: fetişizarea şi nimfomania. Chiar dacă
experimentul eşuează pe jumătate, romanul transmite
clar mesajul că erotizarea „afacerii” haiduceşti
conduce la coruperea mitului eroului naţional. 

* Acest proiect este finanţat de Ministerul Cercetării şi
Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional
de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanţă
instituţională – Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI,
Contract nr.34 PFE/19.10.2018.
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Iată că s-a scurs un veac de la trecerea
„dincolo” a lui Alexandru Vlahuță, la 19
noiembrie. Întrebarea firească ce se iscă, în
vremurile noastre, în care la modă se află ocultarea
culturii naționale, este: cine-o mai fi și ăsta?
Norocul nostru, al celor ce încă mai știu (și sunt
dispuși!) să citească este că ne sare în ajutor și ne
arată cu degetul întins acuzator către cei care, cu
nonșalanță, trimit pe „linie moartă” atâtea nume
care au făcut epocă (nu este nici o exagerare!) –
norocul nostru se numește Mircea Platon, cel care
a îngrijit proaspăta apariție Primul și ultimul
(Editura Timpul, Iași, 2019, 588 pagini), de sub
semnătura comemoratului. Cuvine-se, măcar pe
fugă, să inventariem cuprinsul, care constă din Un
an de luptă și Amurg și zori, primul și ultimul
volum de publicistică al lui Vlahuță, apoi Texte
programatice (prefețe, articole program, crezuri
publicistice), Alte articole, neincluse în volume și
Preopinenți și adversari (B.P. Hasdeu, „Adevărul”,
C. Stere, „Evenimentul literar”), la care editorul
adaugă un foarte util și greu de învățăminte
segment: Amprenta lui Vlahuță, din care se
conturează chipul de peste veac al mentorului
plămăditor de conștiințe.

Pe vremea mea, când încă se mai făcea școală,
Vlahuță se situa în balanța care se putea înclina,
după preferințe, înspre talerul negativ („epigon al
lui Eminescu”) sau înspre cel favorabil (România
pitorească). Dar cât de bogată a fost viața acestuia
(și a lumii culturale care a intrat în atingere cu
dânsul) ne-o arată de-abia acum, la centenar,
Mircea Platon. Reținem, din studiul introductiv al
acestuia, faptul că nu i s-a pus în valoare lui
Vlahuță întreaga „lucrare” publicistică, edițiile
care au mai apărut, de-a lungul timpului, adoptând
cu entuziasm croșetele (chiar dacă, uneori, nici

măcar nu le-au folosit – dând, astfel,
aparența de întreg neciuntit), așa încât
activul ferment cultural pe care ne mândrim
(și suntem onorați) să-l avem coleg de ținută
a întreprins o extrem de utilă muncă de
recuperare și repoziționare: „Personalitatea
și opera lui Vlahuță, amprenta lui asupra
istoriei literare românești, au fost prea
puternice și luminoase pentru a putea fi
ținute sub obroc pentru totdeauna. Vlahuță a
fost, alături de Iorga, omul-verigă-de-
legătură al culturii române” (p. 13). 

Dacă despre poezia lui s-a vorbit (Victor
Eftimiu considera că „O limbă și un stil
aproape ireproșabile încep cu Vlahuță și
Coșbuc”), despre proză așijderi (să-l
ascultăm pe Sextil Pușcariu, la 1905: „Dacă
limba lui Caragiale e cea mai lapidară, cea
mai perfectă ca cioplitură, a lui Vlahuță e
cea mai neaoșe și  mai colorată din câte s-au
întrebuințat până acuma pentru proza
artistică românească”), ca publicist a fost „ignorat
cu desăvârșire” (Mircea Platon dixit), deși câteva
notabile reviste românești îi poartă amprenta:
„Vieața”, „Sămănătorul”, „Lamura”, ba chiar și
„Gândirea”, apărută după moartea lui, dar a cărei
direcție le-a fost inculcată (măcar parțial)
diriguitorilor acesteia tot de bătrânul șef de școală.

Pe urmele lui Eminescu și asemănător acestuia,
Alexandru Vlahuță a fost un gazetar de forță, care
nu a iertat tarele societății și a încercat, pe calea
cuvântului, să îndrepte lucrurile pe făgașul firesc,
o mare conștiință morală, care propovăduia (în
van, după cât se pare și se vede!) valorile perene,
fundamentale, în detrimentul aparențelor futile. În
ultimul text antologat de Mircea Platon, apărut
chiar în noiembrie 1919, în „Lamura”, Vlahuță mai
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încerca să deschidă ochii ce
refuzau lumina:

„Zici că pe cei trei băieți ai
tăi ai să-i trimeți la București
[astăzi se spune: „în
străinătate”], să învețe în
școlile mari de aici – «să mai
huzurească și ei ca boierii», că
destul ați muncit voi, v-ați
chinuit…

– Ba să-i ferească
Dumnezeu de boieria lenei și a
fuduliei, care li se pare
proștilor de pe dinafară că cine
știe ce procopseală e. De
învățat să învețe cât de mult,
dacă-i trage inima la carte, dar
nu ca să câștige bani mulți pe
muncă puțină și ușoară (cum îți închipui tu, care
habar n-ai ce muncă grea și istovitoare e cartea
[după cum se vede și astăzi, dacă te uiți la mai
întreaga clasă politică, ce ne „fericește” cu larga
deschidere intelectuală etc.]), ci pentru ca să aducă
pe alte căi și mai mult bine țării și neamului lor. Că
nu în bani, ci în muncă stă adevărata bogăție. Că
de-ar ploua cu aur să umple pământul, și n-ar mai
munci nimeni, s-ar mânca oamenii între ei ca
fiarele hămesite și ar pieri lumea de sărăcie pe
grămezile de aur” (p. 266).

Un altul, din același an, se situa pe aceeași
lungime de undă:

„Gândul acesta îi stăpânește pe toți. Cât mai
mult câștig – pentru cât mai puțină muncă: iată
idealul! De cinste, de jertfă, de datoriile către țară,
de ce-am putea și ce-ar trebui să facem pentru
fericirea patriei și înălțarea neamului nostru – nu se
prea vorbește copilului nici la oraș, nici la sate. În
schimb, el aude adesea pe părinții lui povestind
admirativ și cu amănunte impresionante cum a
făcut cutare om politic avere de milioane, cum s-a
ridicat altul, din popor, ș-a ajuns mare și tare,
mințind, lingușind, înșelând în dreapta și-n stânga;
iar cutare, care a fost om de treabă, ș-a muncit, ș-a
făcut bine la toți, a rămas, de pe urma bunătății lui,

sărac lipit pământului – și, ca
pe un nebun, îl arată lumea cu
degetul.

Pregătire pentru o viață
superioară, operă de înălțare
sufletească, la care să lucreze,
armonic și convergent, părinții,
școala, presa, literatura și
întreg mediul în care ne
mișcăm, nu s-a făcut niciodată
la noi. copiii noștri cresc în
voia hazardului, aruncați, cu
nepăsare de ce se va întâmpla,
în mijlocul celor mai
primejdioase sugestii. […].

Marele film al vieții noastre
politice și sociale e un film
imoral. El a făcut vițiul
simpatic, și virtutea uneori

neroadă, adeseori sanchie, întotdeauna ridicolă. Ar
fi timpul să-l schimbăm” (p. 252-253).

Sunteți siguri că Vlahuță vorbea numai cu
contemporanii săi? Ori… Dacă ar mai fi nevoie de
argumente, găsim. Cu 110 ani în urmă, apărea, în
volumul File rupte, articolul Moftangiul blazat
(despre cel „veșnic plângându-se de țara asta
păcătoasă, de oamenii care-o cârmuiesc, de
neamul nostru tembel, neam de faliți, de trântori și
de palavragii, neam putred și netrebnic [parc-am
mai auzit eu pe undeva chestii de genul ăsta!], în
viitorul căruia el, unul, nu mai are nici o
speranță”), care ar putea fi citat în întregime, dar
mai citiți și domniile-voastre.

Un gând bun și o lacrimă, pentru acel care și-a
închinat viața Omului, am trimis și noi, în gând, la
comemorarea din 19 noiembrie de la Mănăstirea
Nașterea Maicii Domnului din comuna Alexandru
Vlahuță, județul Vaslui, parte a campaniei
instrumentate de Mircea Platon, sprijinit
moralmente de Cassian Maria Spiridon, Marius
Chelaru și părintele stareț cu întreg soborul, doar-
doar se vor mai apleca unii și alții asupra unor file
pline de învățăminte din trecutul nostru mult prea
repede și cu nonșalanță uitat (ca să nu zic mai rău).
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Unificarea administraţiei centrale 
Condiţiile concrete ale înfăptuirii Unirii din 1918

impuseseră existenţa unor organe legislative şi
administrative regionale (provinciale) în teritoriile
unite la Regatul României, expresie a autonomiei
acestora. Alegerile din noiembrie 1919 aveau ca
obiectiv unificarea organelor legislative centrale ale
României Mari, constituirea unui parlament care să
legifereze unificarea tuturor sectoarelor vieţii de stat.
Se impunea, ca importanţă şi urgenţă, unificarea
administraţiei centrale de stat (a puterii executive),
ceea ce însemna dizolvarea organelor administrative
regionale (provinciale), Consiliul Dirigent din
Transilvania, Secretariatele de Serviciu din Bucovina
şi Directoratele din Basarabia. 

Partidele care au constituit majoritatea
parlamentară (Blocul Democratic) la 25 noiembrie
1919 au angajat apoi negocieri pentru formarea
guvernului, a primului organ executiv unic al statului
român unit. În acest context s-a decis, la 30
noiembrie 1919, ca în guvern să existe, în continuare,
câte un ministru delegat pentru fiecare dintre
provinciile unite în 1918, Basarabia, Bucovina,
Transilvania, dar să se desfiinţeze organele
administrative provinciale: „Consiliul Dirigent se va
dizolva la recunoaşterea Unirii”1 adică la ratificarea
de către parlament a Unirii decise la Chişinău,
Cernăuţi, Alba Iulia. 

Ratificarea actelor Unirii de către parlament, la 29
decembrie 1919, şi promulgarea legilor de ratificare
de către regele Ferdinand prin decretele nr 5450,
5451 şi 5452 din 31 decembrie 1919 a deschis calea
pentru unificarea administraţiei centrale a statului
român unit. Unificarea administraţiei centrale era
impusă de necesitatea organizării/structurării statului
creat prin Unirea din 1918, de buna funcţionare a
statului, pentru garantarea stabilităţii şi existenţei lui
şi pentru asigurarea unui cadru de viaţă optim al
cetăţenilor. Constantin Argetoianu, unul dintre
fruntaşii principalului partid de opoziţie, Liga
Poporului, referindu-se la situaţia existentă în

administraţie, în anul 1919, scria: „Dezordinea şi
destrăbălarea domneau nu numai la Ministerul de
Finanţe, dar şi în toată administraţia ţării. Ardealul cu
cele 22 de judeţe ale lui era Stat în Stat, condus după
bunul plac al Consiliului Dirigent. Fraţii noştri de
peste munţi, iobăgiţi de sute de ani şi eliminaţi de
şovinismul maghiar de la mânuirea treburilor
publice, nu dedeseră în ultimul veac decât preoţi şi
învăţători. Preluarea imperiului (puterii de stat, n.n.)
de la unguri găsise Ardealul fără cadre, şi
administraţia românească înjghebată în pripă
încurcase toate. ...Impozitele aproape nu se încasau.
Consiliul Dirigent trimitea într-una după bani la
Bucureşti, şi mulţumită prezenţei fratelui Aurel Vlad
în fruntea Visteriei, banii se dădeau fără nici o
socoteală. ... În Basarabia şi în Bucovina, unde
guvernul central din Bucureşti preluase administraţia,
mai era puţină regulă, dar lucrurile mergeau anapoda
şi acolo, căci nimic, dar mai ales resorturile
financiare nu se organizaseră încă”2. 

În cadrul principalului partid de guvernământ,
Partidul Naţional Român şi, în consecinţă, în cadrul
guvernului, nu exista unitate de vederi în legătură cu
ritmul/momentul desfiinţării Consiliului Dirigent.
Octavian Goga se pronunţa, încă din decembrie 1919
pentru desfiinţarea Consiliului Dirigent3, însă Iuliu
Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent, nu
împărtăşea acest punct de vedere. După opinia lui C.
Argetoianu, Iuliu Maniu, nu considera că dizolvarea
acestei instituţii este urgentă, fiind lipsit de simţ
politic, dar având simţul afacerilor. Unirea
Transilvaniei la România impunea retragerea din
circulaţie a monedelor Imperiului Austro-Ungar şi
adoptarea leului românesc. Maniu şi Consiliul
Dirigent au amânat adoptarea acestei măsuri.
„Motivul? Convingerea că prin Tratatul de pace vom
fi scutiţi să schimbăm coroanele (în lei, n.n.) şi că în
această nădejde şi aşteptare, nu trebuie să ne grăbim!
Această «convingere» dovedeşte nu numai că dl.
Prezident Maniu n-avea nici o orientare în materie
monetară şi financiară, dar încă, că era cu totul lipsit
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de simţ politic. Căci nu era vorba să plătim coroanele
Statului maghiar, ci detentorilor români, legitimilor
detentori români din Ardeal pe care nu-i puteam ruina
anulându-le moneda în care îşi strânseseră
economiile lor. Lipsit de simţ politic, poate că dl
Maniu şi mai ales anturajul domniei sale nu era lipsit
şi de simţul afacerilor şi că a prevăzut importantele
beneficii pe care «pretenii» puteau să le realizeze, şi
le-au şi realizat, printr-o lungă amânare a operaţiei
(de schimbare a coroanelor în lei, n.n.) ce trebuia
săvârşită, în interesul obştesc, cât de grabnic”4. În
fapt, s-a dovedit ulterior că, Maniu avea un accentuat
simţ politic şi dorea menţinerea, cât mai îndelungată,
a autonomiei Transilvaniei.

La sfârşitul lunii ianuarie 1920, cele două tabere
îşi disputau public opiniile. În ianuarie 1920, Aurel
Vlad, ministrul Finanţelor, Industriei şi Comerţului,
aprecia că „menţinerea Consiliului Dirigent nu numai
că nu e necesară, dar este cu totul imposibilă... După
convocarea Parlamentului şi după votarea Unirii se
impune rapida desfiinţare şi înlocuirea lui cu servicii
administrative pe lângă fiecare minister pentru
rezolvarea problemelor din Transilvania”5. Mihai
Popovici, ministrul Lucrărilor Publice susţinea că
desfiinţarea cât mai grabnică a Consiliului Dirigent
„este o necesitate imperioasă pentru că el constituie
un non sens fără pereche din punct de vedere
constituţional...”. Consiliul Dirigent „nu este
răspunzător nici direct în faţa parlamentului şi nici
indirect prin intermediul guvernului central”6. Ştefan
Cicio Pop împărtăşea însă opinia lui Iuliu Maniu şi se
pronunţa pentru desfiinţarea Consiliului Dirigent
„încetul cu încetul”, existenţa lui neîmpiedicând
unificarea administrativă7. Gruparea ce susţinea
ideea desfiinţării Consiliului Dirigent s-a impus. La 4
februarie 1920, Consiliul Dirigent a hotărât
elaborarea unui proiect de lege pentru desfiinţarea
acestei instituţii. Acest proiect a concretizat opinia lui
Maniu, care voia menţinerea Consiliului Dirigent
până la înfăptuirea unificării administrative şi la nivel
local pe întreaga ţară. Se propunea desfiinţarea
Consiliului Dirigent şi a resorturilor sale, care erau
înlocuite de secretariate generale şi un ministru
delegat fără portofoliu, funcţionând sub conducerea
ministrului de la departamentul respectiv. Un al
doilea proiect, elaborat de Vasile Goldiş, elimina
veriga intermediară a ministrului delegat
subordonând secretariatele, numite aici directorate,
direct miniştrilor guvernului. Clubul parlamentar al

Partidului Naţional Român a adoptat, la 14 februarie
1920, proiectul lui Goldiş, stabilindu-se definitivarea
lui şi prezentarea lui parlamentului. Consiliul de
Miniştri a aprobat acest proiect de lege şi l-a
prezentat Adunării Deputaţilor. La 13 martie 1920,
guvernul Vaida şi-a încetat existenţa, iar parlamentul,
suspendat şi apoi dizolvat (25 martie 1920) nu a mai
putut discuta proiectul de lege Goldiş. El a fost
adoptat prin Decret Regal8. 

Faptul a trecut astfel pe agenda guvernului
Alexandru Averescu (13 martie 1920-13 decembrie
1921). „Pentru a pune capăt anarhiei administrative şi
a pecetlui unirea cu Ardealul, am fost siliţi să
desfiinţăm Consiliul Dirigent şi am făcut-o repede
înainte de alegeri. Am delegat la Cluj câte un secretar
de fiecare Departament, însărcinat cu lichidarea
gestiunii fostului Consiliu şi cu aplicarea măsurilor
de unificare”9, scrie unul dintre miniştrii guvernului
Averescu. Deoarece acţiunea a fost complexă, nu s-a
limitat doar la Consiliul Dirigent, iar documentele
emise pentru înfăptuirea unificării administrative
sunt puţin cunoscute le vom reproduce în extenso. 

La 2 aprilie 1920, a fost adoptat Decretul-lege nr
1462 pentru desfiinţarea Consiliului Dirigent din
Transilvania: „1. Atribuţiunile Consiliului Dirigent
trec asupra puterilor prevăzute la art. 32 şi 35 din
Constituţiune, iar acele ale resorturilor Consiliului
Dirigent asupra departamentelor corespunzătoare ale
Guvernului Regal. 2. Descărcarea Consiliului
Dirigent şi schimbările arătate la art. 1 se vor face de
o comisiune de unificare numită prin decret regal. 3.
Odată cu instituirea comisiunii de unificare va înceta
mandatul Consiliului Dirigent. 4. Funcţionarea
comisiunii de unificare se va hotărî printr-un
regulament de administraţiune publică. 5. Numirile
de funcţionari făcute de Consiliul dirigent, şefii de
resort şi prefecţi, vor avea aceeaşi putere ca şi
celelalte numiri de funcţionari ai Statului. Ei vor
păstra drepturile câştigate prin acele numiri în ceea ce
priveşte regularea drepturilor la pensie”10. 

A doua zi, 3 aprilie 1920, a fost adoptat Decretul-
lege nr. 1476 pentru desfiinţarea Directoratelor din
Basarabia şi Secretariatelor de Serviciu din
Bucovina: „1. Atribuţiunile Directoratelor din
Basarabia şi ale Secretariatelor de Serviciu din
Bucovina trec asupra puterilor prevăzute în
Constituţie la art. 32 şi 35, urmând a se exercita de
către departamentele corespunzătoare ale guvernului
regal. 2. Descărcarea Directoratelor şi Secretariatelor,
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precum şi schimbările de la art. 1 se vor face de
comisiunea de unificare prevăzută în Decretul-lege
cu No. 1462 din 2 aprilie 1920. 3.  Numirile de
funcţionari făcute de Directoratele din Basarabia şi
Secretariatele din Bucovina vor avea aceeaşi putere
ca şi celelalte numiri de funcţionari ai Statului. Ei vor
păstra drepturile câştigate prin acele numiri în ceea
ce priveşte regularea drepturilor la pensie”11. 

În scurtă vreme, la 9 aprilie 1920 a fost adoptat,
prin Decretul nr 1536, Regulamentul pentru
funcţionarea comisiunilor de descărcare a serviciilor
publice din teritoriile alipite şi unificarea lor cu
Vechiul Regat. Regulamentul prevedea: „1. În
executarea Decretelor-legi No 1462 din 2 aprilie
1920 şi No 1476 din 3 aprilie 1920 se instituie la
Bucureşti, pe lângă Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, Comisiunea centrală pentru unificarea şi
pentru descărcarea Consiliului Dirigent din Cluj, a
Directoratelor din Chişinău şi Secretariatelor de
Serviciu din Cernăuţi astfel cum au fost constituite
prin Decretul No 1476 din 3 aprilie. Ea va fi
prezidată de primul ministru. Cu data Decretelor-legi
care desfiinţează Consiliul Dirigent din Cluj,
Directoratele din Chişinău şi Secretariatele de
Serviciu din Cernăuţi, toate serviciile publice din
teritoriile alipite se declară trecute sub conducerea
directă a puterilor prevăzute la art. 32 şi 35 din
Constituţiune, adică a departamentelor
corespunzătoare ale guvernului regal din Bucureşti.
2. Pentru lucrările curente de unificare şi descărcare
a serviciilor publice din teritoriile menţionate în
articolul precedent se instituie în mod provizoriu, din
ziua promulgării acestui regulament, câte o comisie
regională de unificare şi descărcare, în Cluj, în
Chişinău şi în Cernăuţi”. 

Comisiile din Cluj şi Chişinău erau formate din
câte 9 secretari generali şi 9 delegaţi ai guvernului
central, iar comisia din Cernăuţi avea 7 secretari
generali şi 7 delegaţi ai guvernului central. 

„Fiecare comisiune regională va avea un
preşedinte. Numirea preşedintelui şi a secretarilor
generali se face prin decret-regal pe timp
nedeterminat, după recomandarea Consiliului de
Miniştri. Funcţiile lor încetează de drept în ziua
terminării lucrărilor pentru unificare şi descărcare. 3.
Comisiunile regionale stau sub autoritatea directă a
Comisiunii centrale, având a îndeplini lucrările de
descărcare şi a prezenta Comisiunii centrale
propunerile lor privitoare la operaţiunile de unificare

a serviciilor publice. Ele vor primi directive pentru
lucrările lor de la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
4. Preşedintele Comisiunii regionale convoacă şi
conduce şedinţele comisiunii, semnând orice act care
emană de la ea. El depune jurământul înaintea
preşedintelui Consiliului de Miniştri sau a unui
delegat special numit de preşedintele Curţii de apel
din localitatea de reşedinţă. 5. Secretarii generali stau
în fruntea serviciilor publice existente din Cluj,
Chişinău şi Cernăuţi. ei au următoarele atribuţiuni: a)
Să conducă serviciul în fruntea căruia au fost numiţi,
în legătură strânsă de dependinţă cu departamentele
centrale corespunzătoare; b) Să asigure continuitatea
acestor servicii; c) Să facă toate propunerile şi să ia
chiar măsurile ce intră în a lor cădere pentru ca să
reguleze metodic transpunerea treptată a serviciului
la departamentul central corespunzător. 

Ei îşi vor exercita aceste atribuţiuni în puterea
autorizaţiei speciale primită de la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri şi în limitele îndrumărilor
luate de la ministrul departamentului corespunzător.
Ei depun jurământul înaintea preşedintelui
comisiunii sau prin o delegaţie specială înaintea
preşedintelui Curţii de apel din localitatea unde
funcţionează. 

Ei sunt supuşi la toate măsurile de ordine şi
disciplină a funcţionarilor din Vechiul Regat. 

6. Pe lângă fiecare secretar general va funcţiona
un delegat al departamentului corespunzător din
guvernul central, ales dintre funcţionarii superiori.
Delegaţii vor avea următoarele atribuţiuni: a) De a
informa, după normele administrative ale
departamentului corespunzător din guvernul central
şi a ajuta secretarii generali în lucrările lor de
descărcare şi unificare; b) De a ţine permanent în
curent departamentul al căror delegaţi sunt asupra
mersului acelor operaţiuni şi asupra dificultăţilor la
care ele dau naştere; c) De a contribui prin experienţa
lor la opera de îndrumare între departamentul
corespunzător şi serviciile publice din teritoriile
alipite. Pentru îndeplinirea misiunii lor ei sunt
autorizaţi şi secretarii generali sunt obligaţi să-i ţie la
curent cu toate lucrările oficiilor pe lângă care ei sunt
delegaţi. Ei îşi vor exercita atribuţiunile lor după
ordinele de serviciu primite de la departamentele ai
căror delegaţi sunt. 

7. Secretarii generali, după cererea
departamentului central corespunzător, vor delega
unul sau mai mulţi funcţionari superiori sau inferiori,
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spre a funcţiona la acel departament. Aceşti
funcţionari vor fi încadraţi şi se vor considera ca
făcând parte din personalul acelui departament.
Retribuţiunile secretarilor generali şi ale celorlalţi
funcţionari ale căror posturi sunt prevăzute în bugetul
pe 1920/1921 se vor plăti conform statutelor
bugetare. Retribuţiunile posturilor re prezentate în
buget se vor stabili prin deciziune ministerială şi se
vor achita din alocaţiile articolelor bugetare
corespunzător fiecărei regiuni12”. 

Punerea în aplicare a acestor măsuri a asigurat o
mai rapidă integrare a provinciilor unite la 1918 în
cadrul statului român şi a dat acestuia un caracter
unitar. Marea majoritate a populaţiei a fost de acord
cu acţiunea întreprinsă de autorităţi, dar unii
politicieni s-au manifestat împotrivă. Reacţia a fost
mai evidentă în Transilvania. „Grosul populaţiei
ardelene a fost încântat şi ne-a manifestat în alegeri
recunoştinţa sa, dar Maniu şi „domnii” care
conduceau Partidul Naţional (fostul P.N.R.) –
profitorii regimului desfiinţat – au urlat şi au
protestat, şi au mers până să ne acuze că am călcat
pactul Unirii (rezoluţia, n.n.) de la Alba Iulia.
Acuzare neîntemeiată, căci pactul de la Alba Iulia
prevedea că Ardealul va avea o administraţie
autonomă numai până la convocarea unei
Constituante. Ori parlamentul ieşit din alegerile
făcute în noiembrie 1919 avea caracterul unei
Constituante, aşa încât, chiar după litera actului de la
Alba Iulia, Consiliul Dirigent ar fi trebuit să fie
lichidat de atunci. Dar când vrea omul să găsească
nod în papură, îl găseşte. În realitate, Maniu şi
oamenii lui nu ne-au iertat scoaterea lor din
„rezorturile” în care se încuibaseră şi din afacerile
guvernării Ardealului”13. 

Integrarea provinciilor unite în sistemul
administrativ al Vechiului Regat prin desfiinţarea
organelor administrative provinciale constituite în
1918, nu soluţiona pe deplin exigenţele existenţei
unui stat naţional unitar pentru că provinciile îşi
menţineau, la nivel local, organizarea administrativă
specifică imperiilor Rus şi Austro-Ungar. Era
necesară înlocuirea vechilor sisteme administrative
locale cu un sistem unic, adecvat noii situaţii politice,
teritoriale şi demografice. Constantin Argetoianu,
ministrul de interne în guvernul Averescu, a elaborat
un proiect de lege pentru unificarea administrativă14,
pe care nu a apucat să-l treacă prin parlament din
cauza căderii guvernului. Abia la 14 iunie 1925 a fost

adoptată legea unificării administrative.

Note:
1. Nicolae Iorga, Memorii, vol. II, Editura „Naţionala”,

S. Ciornei, p. 280.
2. C. Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine.

Amintiri din vremea celor de ieri, vol. VI, partea a VI-a
(1919-1922), Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996, p. 119.

3. M. Muşat, I. Ardeleanu, România după Marea
Unire, vol.II, partea I (1918-1933), Editura ştiinţifică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 249.

4. C. Argetoianu, op.cit., vol. VI, partea a VI-a, p. 120-
121.

5. „Patria” din 31 ianuarie 1920, apud M. Muşat, I.
Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II, partea I
(1918-1933), Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,
1986, p. 249.

6. „Renaşterea română” din 3 februarie 1920, apud M.
Muşat, I. Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II,
partea I  (1918-1933), p. 249. 

7. Idem.
8. I. Scurtu, Iuliu Maniu, Editura Enciclopedică,

Bucureşti, 1995, p. 26, 27.
9. C. Argetoianu, op.cit., p. 242.
10. C. Hamangiu, Codul general al României-legi

uzuale, vol. IX şi X,. Legi uzuale 1919-1922, Bucureşti,
Editura librăriei „Viaţa românească”, p. 293.

11. C. Hamangiu, op.cit., Vol. IX-X, p. 293-294.
12. C. Hamangiu, op., cit., p. 297-299.
13. C. Argetoianu, op., cit., p. 242-243.
14. Ibidem, p. 236-239.
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Manolache Costache Epureanu este un personaj pe
nedrept rămas, până nu prea demult, în obscuritate. Lipsa
preocupărilor pentru viaţa, ideile şi faptele
conservatorilor români şi concentrarea aproape exclusivă
asupra „progresiştilor” – în care mulţi reprezentanţi ai
istoriografiei mai vechi s-au regăsit – au făcut ca primului
lider al Partidului Conservator din România să i se
dedice, pentru mai bine de un secol după moartea sa, doar
un mic volum plin de exagerări1. O cercetare mai atentă
era necesară, atât pentru relevarea importanţei politice a
personajului, cât şi pentru nota de inedit pe care biografia
sa o conţine. M-am ocupat de viaţa lui Manolache
Costache în anii mei de formare2. Consider acum că o
prezentare accesibilă publicului mai larg, şi care să
conţină informaţii şi interpretări mai noi, pe care le-am
descoperit ori intuit odată cu maturizarea profesională, ar
fi utilă. Popularizarea acestui tip de lider este necesară
pentru o mai largă înţelegere a originilor politicii
româneşti moderne, dar şi a emergenţei curentelor de idei
care au marcat secolul XIX de la noi.

Manolache Costache s-a născut pe la 1820. Era
urmaşul unei familii ilustre, cu rădăcini cunoscute încă de
pe la începutul veacului XVII, şi pe care legendele le-au
împins încă şi mai departe, în timpul lui Ştefan cel Mare
sau chiar înainte de întemeierea ţării Moldovei. Neamul
Costăcheştilor a dat generaţii succesive de boieri mari:
Manolache însuşi a fost fiu şi nepot de mari vornici şi
rudă mai îndepărtată a mitropolitului Moldovei,
Veniamin Costache. Din partea mamei sale, Catinca,
viitorul politician se trăgea din familia Negri, fiind vărul
primar al celebrului paşoptist Costache Negri, căruia i-a
fost, în pofida opiniilor lor politice nu întotdeauna
compatibile, un prieten constant.

Este de presupus că Manolache Costache Epureanu
şi-a petrecut primii ani din viaţă la moşiile tatălui său,
vornicul Ioan Costache Epureanu, aflate în părţile
Bârladului şi Vasluiului, şi în casele familiei din Bârlad şi
Iaşi. Destul de devreme, la începutul lui 1831, el a fost
trimis la învăţătură în Austria şi apoi în Germania,
probabil sub supravegherea fratelui său mai mare,
Grigore (devenit şi el, mai târziu, un interesant om

politic). În 1839, după studii la Lemberg (astăzi Lvov),
Heidelberg, Göttingen şi Berlin, Manolache Costache a
devenit doctor în drept al Universităţii din Jena (la 26
octombrie 1839). A fost unul dintre puţinii membri ai
generaţiei paşoptiste din Principate care a reuşit să obţină
o asemenea recunoaştere academică.

După întoarcerea în ţară, tânărul a fost, o vreme,
preşedinte de tribunal la Bârlad, ocupându-se, în acelaşi,
timp, de administrarea averii părinteşti. În anul 1847, el
şi-a început cariera politică, remarcându-se ca un opozant
activ al domnului moldovean Mihail Sturdza. În martie
1848, Manolache s-a aflat printre organizatorii celebrei
mişcări contestatare de la Iaşi. După reprimarea acesteia,
autorităţile l-au considerat suficient de primejdios pentru
a-l trimite, sub supraveghere militară, împreună cu alţi
câţiva „revoluţionari”, în exil, în Turcia. Pe drum, la
Brăila, şase dintre prizonieri, printre care Manolache
Costache Epureanu şi Alexandru Ioan Cuza, viitorul
domn, au profitat de izbucnirea unei furtuni şi de
neglijenţa paznicilor pentru a evada. Pentru viitorul lider
conservator a urmat un lung periplu european. Tânărul a
trecut prin Braşov, Lugoj, Pesta (unde l-a întâlnit, se pare,
pe celebrul lider revoluţionar maghiar Kossuth Lajos),
Cernăuţi, Viena şi Paris. În această perioadă, Manolache
Costache a semnat mai multe programe, memorii, apeluri
către compatrioţi – toate lipsite de finalitate practică, în
„nota” obişnuită a iniţiativelor paşoptiste româneşti.

Tânărul boier s-a întors în ţară în 1849, odată cu
ascensiunea la tron a lui Grigore Alexandru Ghica. În
următorii ani, cariera sa publică a intrat în umbră, din
pricina „daraverilor” personale şi financiare. Abia în
1854, Manolache Costache a revenit în serviciul statului,
ocupând postul de preşedinte al Divanului de Întărituri –
o instanţă judecătorească din capitală care se ocupa de
legalizarea diferitelor tranzacţii (vânzări, cumpărări,
schimburi) şi de organizarea licitaţiilor publice pentru
bunurile amanetate. În anii „luptei pentru unire” (1856-
1859), fiul vornicului Ioan Costache s-a manifestat ca un
unionist fără rezerve. El a intrat în atenţia publică mai
ales cu ocazia dezbaterilor Divanului Ad-hoc al Moldovei
(septembrie-decembrie 1857), făcându-se remarcat ca un
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redutabil polemist, dar şi ca unul dintre autorii
propunerilor adunării privind viitorul principatului de la
dreapta Prutului, care au fost înaintate spre dezbatere
marilor puteri.

Manolache Costache Epureanu a debutat în marea
politică după alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza
– un vechi prieten şi, pentru un timp, companion de
surghiun. El a fost o prezenţă foarte vizibilă pe scena
politică mai ales în anii 1859-1861, când în Moldova şi
Valahia funcţionau încă două guverne şi parlamente
(Adunări Elective-Legislative) diferite. Manolache
Costache a fost ministru de justiţie în primul guvern
moldovean al lui Cuza (ianuarie-martie 1859) şi apoi,
începând cu 27 aprilie/9 mai 1859, prim-ministru la Iaşi.
De această guvernare, care a durat aproape un an s-au
legat înfiinţarea direcţiei de statistică şi a arsenalului din
capitala Moldovei, dar şi a primului batalion de geniu din
Principate. În timpul mandatului lui Manolache Costache
au fost schiţate, de asemenea, numeroase proiecte
legislative şi instituţionale, privind baterea de monedă,
înfiinţarea unei Bănci Naţionale şi a unei instituţii de
credit funciar, a unei şcoli agricole sau a unei Pinacoteci,
dintre care unele s-au concretizat în anii următori. În
acelaşi timp însă, totala desconsiderare pe care guvernul
a arătat-o pentru prevederile Convenţiei de la Paris
(„constituţia” Principatelor în acel moment) şi, mai ales,
răcirea relaţiilor sale cu „dreapta” Adunării Elective-
Legislative, i-au grăbit demisia (3/15 aprilie 1860).

După numai trei luni, la 13/25 iulie 1860, Cuza l-a
numit pe Manolache Costache prim-ministru în Ţara
Românească. La Bucureşti, politicianul a iniţiat câteva
reforme, între care cea mai importantă a fost adoptarea
unui regulament financiar care a pus bazele sistemului
românesc de finanţe publice: majoritatea prevederilor
sale au fost menţinute în legea contabilităţii, adoptată
câţiva ani mai târziu. Dar această guvernare a fost foarte
agitată din punct de vedere politic. Reprimarea revoltelor
orăşenilor din Craiova şi Ploieşti i-a adus pe miniştri în
conflict cu majoritatea parlamentară. Încercarea
guvernului de a rezolva disputa prin dizolvarea Adunării
Elective-Legislative s-a întors împotriva sa. Alegerile
care au urmat au adus o nouă majoritate ostilă
cabinetului, care a demisionat. Imediat, o coaliţie între
conservatori, radicali şi moderaţii din preajma lui Ion
Ghica (foarte asemănătoare cu alianţa care avea să îl
detroneze pe Cuza cinci ani mai târziu) i-a dat pe foştii
miniştri în judecată. Manolache Costache a ajuns, astfel,
într-o situaţie paradoxală: un lider conservator pus sub
acuzare de oameni politici cu care avea certe afinităţi
doctrinare, dar de care îl despărţeau prieteniile şi
interesele imediate. Toţi miniştrii au fost achitaţi de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie în septembrie 1862.

Manolache Costache Epureanu a revenit în viaţa
publică încă dinaintea sentinţei Înaltei Curţi. Cu toate
acestea, el nu a mai ajuns ministru în următorii ani, iar
relaţia sa cu domnul s-a deteriorat. Omul politic s-a opus
loviturii de stat de la 2/14 mai 1864 şi reformei agrare,
dispărând, din nou, de pe scena politică pentru mai mult
de un an. Abia la sfârşitul lui 1865, din ce în ce mai
izolatul domn a încercat să îl „recupereze”, numindu-l
preşedinte al Adunării Elective-Legislative. Atitudinea
lui critică faţă de Cuza şi guvernul său şi mai degrabă
favorabilă faţă de opoziţie a făcut ca el să fie destituit
după scurtă vreme, în primele zile ale lui 1866.

Fronda deschisă a lui Manolache Costache i-a adus,
în schimb, beneficii în relaţia cu autorii loviturii de stat de
la 11/23 februarie. Deşi nu a participat la detronarea
vechiului său prieten, fostul prim-ministru a devenit unul
dintre personajele-cheie ale noului regim, prezidând
Adunarea care a adoptat, în vara lui 1866, prima
constituţie românească. Revenirea sa la putere a întârziat
totuşi până în aprilie 1870. Manolache Costache
Epureanu a format atunci un cabinet exclusiv din tineri
conservatori (supranumit, de aceea, de un contemporan,
„cloşca cu pui”), în care a intrat pentru prima oară un om
politic din cercul Junimii ieşene (Petre P. Carp). Opţiunea
s-a dovedit nefericită: lipsa de experienţă a miniştrilor a
avut un rol esenţial în pierderea alegerilor care au urmat
imediat după numirea cabinetului, care a supravieţuit
doar prin concursul vremelnic al unei grupări liberale
moldovene („fracţiunea liberă şi independentă”). Situaţia
a fost complicată şi mai mult de contextul internaţional
(războiul franco-prusac), care a pus în pericol chiar tronul
principelui Carol I. Împăratul francez Napoleon al III-lea
a luat serios în calcul înlăturarea rubedeniei regelui
Prusiei de la Dunărea de Jos. Lumea bucureşteană,
preponderent francofilă, dar şi o seamă de oratori
parlamentari de diverse nuanţe politice (Alexandru
Gheorghiu, Nicolae Blaremberg, I.C. Brătianu) şi-au
manifestat incisiv opţiunea profranceză. Apogeul
agitaţiilor l-a constituit ridicola „revoluţie de la Ploieşti”
(8/20 august 1870), când un grup de complotişti
aparţinând grupării liberalilor radicali, în frunte cu unul
dintre membrii Camerei Deputaţilor, ofiţerul în retragere
Alexandru Candiano-Popescu, au proclamat detronarea
domnului şi instituirea unei locotenenţe domneşti.
Mişcarea a fost înăbuşită imediat, dar autorii săi au fost
achitaţi de o curte cu juri din Târgovişte3. Lipsit de
majoritate în Parlament şi subminat din toate direcţiile,
guvernul a primit, în cele din urmă, un vot de blam din
partea Camerei şi s-a retras (decembrie 1870).

Fostul şef de guvern a rămas, totuşi, într-o poziţie „de
forţă” în viaţa politică. Guvernul conservator condus de
Lascăr Catargiu (numit la 11/23 martie 1871) s-a format

150150 CONVORBIRI  LITERARE



în casa sa. Manolache Costache şi-a menţinut autoritatea
şi printre tinerii politicieni ai „dreptei”, şi îndeosebi
printre junimişti, împreună cu care a subscris „petiţia de
la Iaşi” – un proiect de modificare a constituţiei în sens
conservator. În octombrie 1872, politicianul a intrat în
guvern, preluând portofoliul Justiţiei. El a demisionat
însă după doar câteva luni, din pricina dezcordurilor din
coaliţia aflată la putere cu privire la forma de organizare
a Creditului Fuciar Rural, înfiinţat la începutul lui 1873.
Un an mai târziu, Manolache Costache a trecut pe băncile
opoziţiei, iar în 1875 s-a alăturat vechilor săi adversari
liberali în cadrul „coaliţiei de la Mazar-paşa”. Contextul
politic a făcut ca, în aprilie 1876, influentul conservator
să gireze venirea la putere a acestei alianţe eterogene. A
fost ultimul şi cel mai efemer guvern condus de
Manolache Costache Epureanu, care a demisionat după
numai trei luni, în urma deciziei Camerei liberale de a-i
pune sub acuzare pe foştii săi colegi din cabinetul Lascăr
Catargiu.

După 1876, politicianul s-a îndepărtat rapid de
liberali, în primul rând din considerente de politică
externă. El a dezaprobat atât alianţa cu Rusia, cât şi
proclamarea independenţei (1877). Renunţarea la
garanţiile internaţionale, la „protectoratul” european de
care România beneficia prin tratatul de la Paris (1856) şi
plasarea „la remorca” imperiului din răsărit i-au părut lui
Manolache Costache acte imprudente, cu posibile
consecinţe dramatice pentru statul român. Mai dificilă
decât detaşarea de liberali a fost reapropierea sa de
conservatori, în mod firesc iritaţi de „trădarea” din 1875.
Totuşi, contextul şi abilitatea politică l-au ajutat, din nou:
în februarie 1880, Manolache Costache Epureanu nu doar
că s-a numărat printre fondatorii Partidului Conservator,
dar a devenit primul său lider oficial. El nu a ocupat însă
pentru mult timp această poziţie, stingându-se din viaţă la
7/19 septembrie 1880.

Manolache Costache a avut o viaţă personală destul
de complicată. Căsătoria sa cu Maria Sturdza-Bârlădeanu
(1851) a fost încheiată împotriva voinţei părinţilor
miresei. Tânărul boier şi-a răpit aleasa de la un bal,
alegându-se pentru aceasta cu o pedeapsă de câteva luni
de exil din partea domnului Moldovei. Unchiul său,
Iordache Costache, s-a ruinat în urma datoriilor şi a
asocierii cu un grup de falsificatori de acte, iar
Manolache a fost obligat să cumpere de la el, cu mari
sacrificii, moşia de la Epureni (de la care ramura
Epureanu a familiei Costache îşi primise denominaţia),
pentru a o păstra în familie. Politicianul a reuşit să rămână
până la sfârşitul vieţii proprietar al Epurenilor doar
îndatorându-se în repetate rânduri şi practicând, pentru a-
şi spori veniturile, avocatura.

Manolache Costache Epureanu a fost şi un interesant

om de idei, după cum reiese din discursurile sale
parlamentare şi din broşurile politice pe care le-a
publicat. Ele dezvăluie un tradiţionalist, îngrijorat de
excesul legislativ şi de inflaţia instituţională – un veritabil
precursor al teoriei formelor fără fond. O altă preocupare
prin care liderul conservator s-a înscris într-o dezbatere
fundamentală a secolului XIX românesc (şi nu numai) a
fost relaţia dintre libertate şi autoritate – ambele condiţii
esenţiale şi complementare de existenţă ale societăţii
politice moderne. Manolache Costache a rămas, de
asemenea, un elitist, căutând echilibrul dintre
continuitatea tradiţiei boiereşti şi meritocraţie. În
problema agrară, politicianul a avut o poziţie nuanţată. În
broşura Cvestia locuitorilor privită din puntul de vedere
a Regulamentului Organic şi a Convenţii, publicată în
1860, el critica atât ideea împroprietăririi sătenilor
(agreată de liberali), cât şi dreptul necondiţionat al
proprietarilor asupra pământului (promovat de o mare
parte a conservatorilor), propunând o variantă de
compromis: arendarea către ţărani, pe termen lung, a
pământului pe care îl lucrau.

Primul şef al Partidului Conservator a fost un
„supravieţuitor” politic, dotat cu o deosebită capacitate de
adaptare. Punerea sub acuzare, răcirea vechilor colaborări
şi chiar izolarea politică nu au pus capăt lungii şi
prestigioasei sale cariere. În acelaşi timp, Manolache
Costache a fost un nonconformist chiar şi după
standardele conservatorilor români – un grup de
personalităţi puţin dispuse la înregimentare – schimbând
adesea alianţele şi neurmând decât prea rar „disciplina de
partid”. El a rămas, de asemenea, un redutabil politician
de opoziţie, incomod pentru orice adversar, şi care a ştiut
să profite de momentele de instabilitate pentru a ajunge la
putere: tot instabilitatea a făcut însă ca guvernările sale să
nu aibă continuitate. În istoria conservatorismului
românesc, Manolache Costache Epureanu a reprezentat
direcţia opusă celei ilustrate de Lascăr Catargiu: el a opus
talentul polemic, strălucirea intelectuală şi atitudinea
individualistă constanţei şi artei compromisului.
Însuşirile lui Catargiu au fost însă esenţiale pentru
continuitatea politică a conservatorilor, pe când calităţile
lui Manolache Costache nu i-au asigurat decât propria
dăinuire în viaţa publică.

Note:
1. Emil Ioachimovici, O pagină din istoria politică a

României. Manolache Kostaki Epureanu, Bucureşti, 1913.
2. Simion-Alexandru Gavriş, Ipostazele unei biografii

politice: Manolache Costache Epureanu, Iaşi, 2013.
3. Vezi şi Mihai Timofte, România la 1870-1871:

monarhie sau republică? Studiu de caz asupra scenei
politice interne şi a relaţiilor internaţionale, Iaşi, 1996.
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AŞTEPTARE II
Eşti o amintire de demult
a unui lucru
ce niciodată 
nu a fost 
şi totuşi
fantoma ta
mă chinuie 
nu îmi dă pace.

Mâna 
neclintită 
ţi-o simt
pe gât
strângându-mi-l
tare
funia mă-ncinge
rupându-mi pielea albă şi palidă
chiar şi acest Brisingamen
din mărgele de ambră
cascadă acum 
pe gât
între sânii goi
coborând
amestecându-se
cu ale râului şuvoaie
de lacrimi
şi frici
laolaltă
de dureri
suferinţe

M-ai lăsat
să-mi măsor tulburarea
şi ai plecat
mantia de şoim îmi acoperă
sfiiciunea
goliciunea
precum frunza de smochin a Evei.
Merele de aur ale Idunnei 

nu ajung să mulţumească foamea neliniştită 
doar miedul tău
îmi umple potirul gol.

Iertată să fiu 
de stau alături de Dvergari 
în Svartalheim.
Nu oare eu l-am învăţat pe Aesir
magia aflată acolo?
Nu-s mândre mărgelele 
la gâtul meu?

Tu dai putere 
inimii mele firave.
Chiar o preferi pe Frigg 
mereu ascultătoare?
Îţi stinge ea 
setea-ţi mistuitoare?
Nu gâtul meu 
ivoriu
te ameţeşte?
Nu vraja o afli 
doar în ochii mei?
De ce ai plecat?

Iată-mă 
fără nicio ieşire 
prinsă 
în celula poleită
a versurile tale
răvăşită
părăsită de tine 
îndurerată de-acum înainte 
şi singură de-acum înainte 
aşteptând.

Prezentare şi traduceri: Olimpia IACOB
(Mia Barkan Clarke. Freya’s Tears. Poetry & Art.

Cross-Cultural Communications, Merrick, New York,
2019) 
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„Chestiunea țărănească” a dospit toată istoria
României moderne. Bibliografia „chestiunii” e
imensă. Intrate cu succes în saloanele Europei
victoriene, elitele României Mici au căutat să
găsească o modalitate de a înlesni și așezarea
maselor rurale românești în albia istoriei sociale din
la belle époque. Diversele îngrijorări și prospectări,
de natură economică, istorică, etnografică,
umanitară, educațională, sanitară ș.a.m.d. au dat
naștere, în cele din urmă, unei abordări care a
combinat răspunsuri școlare (învățământ primar
generalizat), campanii culturale (înființări de
biblioteci sătești, cămine culturale), campanii
sanitare de vaccinare și reformele agrare ale
domnitorului Al.I. Cuza (1864) și Regelui
Ferdinand (1921). Deși reformele agrare din 1921
au împroprietărit țărănimea din România, ele nu au
rezolvat, totuși, „chestiunea țărănească”, ci au
închis mai degrabă capitolul „chestiunii boierești”,
odată cu boierimea dispărând de pe scena politică și
Partidul Conservator, al cărui loc au căutat să-l
ocupe diferite formațiuni politice ale dreptei
radicale, revoluționare. „Chestiunea țărănească” nu
putea fi rezolvată pentru că era, de fapt, o chestiune
antropologică, ținând, dincolo de meliorismele
culturale, economice sau sanitare, de șocul întâlnirii
ordinii patriarhal-agrare, organice în esență, cu o
modernitate de import în mare măsură și cu o
modernizare alegră. 

De aceea, cele mai productive explorări ale
„chestiunii țărănești” au venit, de fapt, abia după
marile reforme agrare din 1921, atunci când școala
sociologică a lui Dimitri Gusti a putut sonda, grație
unui cadru conceptual nuanțat, de extracție
conservator-junimistă aș argumenta eu, și unei
strălucite generații de cercetători, tocmai natura

antropologică și manifestările de sociologie istorică
ale acestei „chestiuni țărănești”. „Chestiunea
țărănească” a rămas, până astăzi, când este pe cale
de a se epuiza, una din sursele cele mai bogate de
reflecție asupra istoriei românilor, rosturilor
tradiției și sensurilor modernizării. De această
glorioasă etapă a abordării chestiunii țărănești se
ocupă, în partea a doua a volumului, Ionuț Butoi,
cercetător avizat al Școlii de la București. Mie mi-a
revenit prima parte, cea a sondării zvonurilor și
frământărilor care au avut loc în penumbra lumii
țărănești din secolul precedent reformelor Regelui
Ferdinand. 

Tocmai de aceea am și ținut să începem volumul
cu vocea lui Dinicu Golescu, unul dintre cei mai de
seamă reprezentanți ai boierimii muntene, un om
care a îmbinat admirația față de Occident cu
patriotismul practic, înființând școli, spitale și
publicații pentru români în preajma marelui
moment 1821, dominat de Tudor Vladimirescu în
Țara Românească (Tudor petrecându-și ultima
noapte la conacul Goleștilor) și de boierimea
cărvunară a lui Ioniță Sandu Sturza în Moldova.
Dacă 1821 a marcat renașterea conștiinței naționale
la români, Tratatul de la Adrianopole din 1829 a
condus la accentuarea conștiinței sociale la români
pentru că a avut consecințe însemnate prin atragerea
produselor agricole românești pe piața
internațională și prin subsecventa înrăutățire a vieții
țăranilor, exploatați acum nu în regim feudal-
patriarhal, ci global-capitalist, de către elite de
trecere.

Cum secolul 1821-1921 e atât de bogat în
personaje și ecuații istorice complexe, nu mi-am
propus o tratare exhaustivă a tuturor ramificațiilor
lui, ci o ilustrare în regim de sinecdocă a întregului
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prin părți, prin deschideri de perspective asupra
unui univers extrem de bogat dar îngropat altmiteri
fie în clișee idilice, de lume roz-mielușie, fie în
zugrăveli naturaliste de faună umană degenerată,
măcinată ca o pictură expresionistă de boală,
alcoolism și paradontoză, și așteptând izbăvirea
economiei de servicii și a stomatologiei cu
novocaină și porțelan. 

Am căutat așadar să grupez, în prima parte a
volumului, în ordine cronologică, o serie de texte
reprezentative pentru modul în care funcționa
universul rural de altădată. Veți găsi aici și „boieri
răi”, și boieri buni. Veți găsi și țărani leneși și săraci,
și țărani harnici și înstăriți, și „duși la biserică”, și
umblând pe coclauri, și oameni sau sate de care s-a
ales ceva, și oameni sau sate de care s-a ales
praful.Veți găsi țărani din toate zonele istorice ale
României: din Moldova, din Țara Românească, din
Transilvania cu regiunile ei, din Basarabia, din
Bucovina, din Dobrogea. Am căutat, pe cât posibil,
să dezgrop nu doar texte despre țărani sau despre
sat, ci texte ale țăranilor, să scot la lumină vocea lor,
chiar și atunci când, uneori, cuvintele erau ale
altora. Am căutat și texte relatând ce au spus țăranii
la anumite momente (1848 sau 1857-59). Unul din
neajunsurile cărților despre lumea țărănească din
România este acest tratament subaltern acordat
satului românesc și locuitorilor lui, ale căror voci
sunt suprimate pentru a se vorbi de sus despre ei.
Am căutat, pe cât posibil, să elimin intermediarul, și
știu că întreprinderea e dificilă, dar merită să
încercăm să facem un efort de imaginaţie istorică
pentru a gândi sau regândi istoria satului românesc
din această perspectivă. 

La limita de sus, satul românesc a dat, datorită
sistemului de educație solid pus pe roate de
Kogălniceanu-Haret-Angelescu, generații întregi de
profesori, scriitori, ingineri, academicieni,
universitari ș.a.m.d. Unii, precum Slavici sau
Dumitru Stăniloae, au apucat să reflecteze asupra
lumii din care au venit și să ne lase mărturii asupra
rolului pe care l-a avut zestrea rurală în formarea lor.
Alții nu au mai apucat. Cazul cel mai interesant, și
mai neglijat, este cel al literaturii sămănătoriste, din
primele două decade ale secolului al XX-lea, tratată
cu dispreț de istoria noastră literară pe motiv că ar fi
lipsită de „valoare estetică”. Dacă privim această
literatură de la înălțimile lui Dante și ale lui Goethe,

așa e. Dar dacă o privim în retroperspectiva
capacității ei de a ne oferi o imagine sintetică, cu
impact emoțional și cu pătrundere psihologică a
tipurilor umane, a satului românesc în confluența lui
mai mult sau mai puțin forțată cu modernitatea,
atunci această literatură e purtătoare de mari virtuți
nu doar sociologice, ci și estetice. Până la urmă,
aceste scrieri constituie primul corpus literar de
amploare și de certă valoare al întâlnirii românilor cu
fenomenul modernizării. Nu putem judeca epoca
1880-1916 doar pe baza Comăneștenilor lui Duiliu
Zamfirescu, fără C. Sandu-Aldea, Al. Vlahuță sau
fără autorii incluși în prezentul volum. Autorii de
origine țărănească și de expresie sămănătoristă
prezenți aici ne dezvăluie, citiți cu atenție, în filigran,
multe din nervurile imaginației și modului de viață
țărănești. Chiar trecuți prin școli și lucrând cu
elemente literare citadine, evoluând într-un mediu
„surtucăresc”, ei duc cu ei un întreg sistem de
raportare la realitate care ne dezvăluie natura omului
rural din România. E de ajuns să ne uităm la G.T.
Kirileanu, ajuns din fiu de țărani bibliotecar regal și
confident al Reginei Maria, pentru a descoperi un
exemplu de mare solidaritate cu lumea din care ieșise
fără a o părăsi vreodată sufletește, fără a parveni.
Ceea ce surprinde la această pleiadă de intelectuali
ieșiți din societatea rurală și educați în spiritul lui
Eminescu, Vlahuță, Iorga și Coșbuc, este tocmai grija
lor de a nu se despărți de trecut, ci de a-l conserva, de
a-l prelungi, de a cultiva continuitățile cu lumea
tradițională românească care îi nutrise în copilărie. 

Așadar, de la testamente boierești la vociferări
răzășești, la sate în care a avut sau nu a avut loc
răscoala de la 1907, punctele de fugă înspre
orizontul lumii țărănești pe care le propun în acest
volum sunt menite nu a sugera o multiplicitate
haotică, imposibil de prins în concept, și deci
putând fi abordată conform oricărui discurs
hegemonic la modă, ci, tocmai, a sugera
organicitatea societății țărănești și, indirect, a
susține legitimitatea demersului gustian, care mi se
pare, la rândul lui, o ultimă și glorioasă înflorire
organică a vechii „chestiuni țărănești”.

(text introductiv la antologia Percepții despre satul
românesc. Antologie din clasici ai culturii naționale,
editori Ionuț Butoi, Mircea Platon, [București: Editura
Cuvântul Vieții, 2019])
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Parţializarea atenţiei sufletului provoacă o
parţializare de sine. Prin focalizarea asupra trupului,
sufletul suferă el însuşi o reducere a fiinţei sale la
grija faţă de trup şi faţă de destinul acestuia. Are loc
o îngustare a conştiinţei de sine, provocată de
îngustarea orizontului aspiraţiei. Se pierde astfel
comuniunea reală cu alte suflete şi cu sufletul naturii,
acestea fiind neglijate în favoarea dorinţei lui de a-şi
aparţine lui însuşi. Procedând astfel, sufletele
omeneşti actualizează totuşi o formă de existenţă
care le este accesibilă prin natura lor. Fiind suflete
individuale, ele îşi actualizează această
individualitate, pătrunzând tot mai adânc în
pluralitate; şi pentru că domeniul multiplului este cel
al corporalităţii, ele se diferenţiază cu ajutorul
corporalităţii. 

Persistând în izolare şi individualitate, conştiinţa
sufletului se individualizează şi se corporalizează şi
ea, aceasta fiind adevărata lui cădere. Este o trecere
de la intelectualitate către percepţie şi dinspre
unitatea adevărului către pluralitatea aparenţelor, pe
baza cărora sufletul va încerca să construiască apoi
un adevăr empiric, un adevăr al trupului.
Componentele de bază ale căderii sale sunt, aşadar,
destrămarea intelectuală şi egoizarea etică. Opţiunea
sa izolaţionistă se transformă în mentalitate
separatistă, în condiţiile căreia sufletul devine o parte
izolată şi slabă (Enn.4.15). Deruta intelectuală
îmbracă forma preocupării faţă de multe lucruri, pe
care sufletul nu mai reuşeşte acum să le integreze
într-o unitate a adevărului supra-discursiv. În
consecinţă, realitatea se transformă pentru el într-un
simplu joc al diferenţei. Înstrăinat de adevăr, sufletul
se agaţă de bunăstarea trupului său ca de propria lui
fiinţă şi ajunge, în felul acesta, izbit de fiecare dintre
lucrurile întregului (Enn.4.18) fizic, aşa cum afirma
altădată şi Platon1. Sufletul îşi asumă acum destinul
trupului şi suferă soarta acestuia. 

Tragismul situaţiei îl împinge să caute soluţii în
interiorul mentalităţii nou asumate, singura rămasă
accesibilă. El caută să-şi amelioreze condiţia,
întinzându-se de-acum către lucrurile din afară
(Enn.4.20), incapabil să înţeleagă că problema lui
este lăuntrică şi că soluţia ei nu poate veni din
exterior. El se dirijează după împrejurări (Enn.4.19)
şi operează la întâmplare, lipsit fiind acum de schema
globală a lucrurilor, asemenea unui rătăcit care şi-a
pierdut harta. El se confundă cu un lucru exterior şi
trăieşte iluzia unor soluţii venite din aceeaşi direcţie.
Inventează structuri şi sisteme de lucruri, care, deşi
se dovedesc mereu a fi nişte promisiuni goale, rămân
în continuare ţinta preocupărilor sale. Ajuns o
entitate exterioară, înţeleasă cu mijloacele
exteriorităţii, el se adânceşte tot mai mult în pierzarea
lui, adică, în corporalitatea căreia i-a căzut prizonier,
în mintea lui. Această stare e descrisă ca o pierdere a
aripilor, adică, a capacităţii înţelegerii spirituale; este
înţeleasă ca o legare în lanţurile trupului, adică, în
lanţurile dorinţelor trupeşti; şi ca o îngropare într-o
peşteră, cosmosul devenind o structură pur fizică,
lipsită de sens. 

Sub raport cognitiv, el nu mai creditează decât
realitatea senzorială, cea mai de jos formă a realităţii.
Pluralitatea sensibilului se împotriveşte însă
construirii unei înţelepciuni unitare, la care niciodată
nu se poate ajunge, ci de la care întotdeauna trebuie
să se pornească. Unitatea cunoaşterii este rodul unor
intuiţii intelectuale fundamentale, nu rezultatul unor
eforturi babeliene destinate să producă un turn al
cărui vârf să atingă cerul. Un astfel de turn nu se
poate decât prăbuşi, producând o încurcare a limbilor
epistemologice. Încercarea de a situa senzaţia pe
locul primelor principii ale cunoaşterii e faultată
iremediabil de realitatea faptului că niciun un fapt nu
se constituie prin sine şi nu se explică pe sine. Pentru
a cunoaşte, trebuie să pornim de la început prin
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intelect (Enn.4.28), deoarece cunoaşterea înseamnă
interpretarea faptelor în limbajul unei intuiţii
intelectuale de bază. 

Înainte de a cădea în această robie faţă se
senzorialitate, în timpul unei străvechi epoci de aur,
sufletul era inviolabil (Enn.4.24). Aceasta nu
înseamnă că şi trupul era invincibil. Condiţia trupului
nu s-a schimbat, fiind în continuare supus devenirii.
Inviolabil era însă sufletul care nu căzuse încă în
greşeala de a se confunda cu o bucată de carne. Acum
însă, lipsit de aripi, înlănţuit şi îngropat în peştera
corporalităţii, omul are toate şansele să nu scape
niciodată din locul acesta; şi cei mai mulţi nici nu
scapă, furaţi fiind de jocul umbrelor. Cu toate
acestea, adaugă Plotin, fiinţa umană se poate întoarce
spre inteligenţă (Enn.4.29), dar pentru a scăpa de
hipnoza umbrelor, ea trebuie să înţeleagă că umbrele
sunt umbre. Ieşirea din starea de dependenţă faţă de
corporalitate are loc atunci când credităm realităţile
spiritului cu aceeaşi forţă cu care credităm în prezent
realităţile corporale şi discredităm realităţile
corporale cu aceeaşi tărie cu care le discredităm în
prezent pe cele spirituale. În viziunea lui Plotin,
aceasta este lecţia majoră pe care trebuie să o
învăţăm în şcoala vieţii, o şcoală cu atâţia corigenţi.

Realizând lucrul acesta, omul este eliberat din
lanţuri (Enn.4.30), dorinţele care-l robeau îşi pierd
forţa pe măsură ce urcă spre gura peşterii, unde,
odată ajuns, balanţa axiologică a existenţei sale se
echilibrează. De pe această poziţie de echilibru, el
începe să contemple fiinţele prin reamintire
(Enn.4.31) spirituală. Acum îl străbate gândul că
realităţile spirituale ar putea fi mai consistente
ontologic decât umbrele corporale şi că fiinţa nu i se
revelează prin percepţie corporală, ci prin înnobilare
lăuntrică. Ideea că lumea sensibilă ar fi fiinţa este o
halucinaţie apărută în întunericul peşterii. Fiinţele se
contemplă prin reamintire, nu prin privire. Ele sunt
îngropate în adâncul memoriei noastre spirituale, în
profunzimile lăuntrice ale fiinţei umane. Acolo
atingem etajele superioare ale existenţei, nu la nivelul
intensităţii senzaţiei, care nu este decât o formă de
obrăznicie a iluziei. Fiinţele se află în acel ceva situat
oarecum deasupra (Enn.4.32) sufletului nostru, a
cărui accesare se traduce prin sporirea noastră în
fiinţă. 

Concluzia celor relatate anterior este că sufletul
întrupat duce o viaţă dublă... viaţa de acolo şi viaţa

de aici (Enn.4.33). El nu poate neglija faptul
întrupării, după cum nu poate neglija nici importanţa
vieţii spirituale, participând cu necesitate (Enn.4.33)
la ambele forme de existenţă. Neglijarea întrupării
aduce moartea trupului, iar neglijarea intelectului
aduce degradarea şi înrobirea sufletului. Orice fiinţă
umană normală este, în consecinţă, obligată să acorde
pe rând atenţie ambelor forme de existenţă. Putem
astfel observa că Plotin nu pare să aibă acces la ideea
transformării muncii în exerciţiu spiritual, idee pe
care o întâlnim, de exemplu, la Luther sau la
Părintele Lawrence. În general, el are dreptate atunci
când afirmă că omul trebuie să pună deoparte timp
pentru educarea lui spirituală şi intelectuală, însă este
la fel de adevărat că munca poate fi ea însăşi o
disciplină spirituală, între anumite limite şi dacă este
înţeleasă ca o jertfă adusă lui Dumnezeu şi ca o
formă a iubirii aproapelui. Această idee va pătrunde
în cultura europeană prin creştinism. 

Întorcându-se la paradoxul pe care l-a constatat în
scrierile presocraticilor şi în lucrările lui Platon, că
venirea sufletelor în trupuri este în acelaşi timp un
fapt pozitiv, cât şi unul negativ, Plotin încearcă să
rezolve problema responsabilităţii coborârii
sufletului în rău, folosind ideile prezentate mai sus.
El consideră că soluţia acestei dificultăţi se găseşte în
relaţia dintre necesar şi voluntar, mai precis, în faptul
că necesitatea include voluntarul (Enn.5.3). Părintele
neoplatonismului dezvoltă această idee în tratatul său
Despre destin, pornind de la afirmaţia că necesitatea
absolută nu există nici chiar la nivelul naturii
corporale, înlănţuirea cauzală fiind marcată de
putinţa lucrurilor de a-şi pune amprenta pe specificul
lucrurilor care se întâmplă. Fără această minimă
autonomie cauzală, nu se poate afirma că un lucru
există. 

Pentru suflet, libertatea constă din putinţa sa de a
opta între identificarea cu viaţa trupului şi trăirea în
vederea unor scopuri specific sufleteşti. În prima
situaţie, sufletul e supus determinismului natural şi
nu este mai liber decât un obiect din natură, în pofida
existenţei sale psihice, pentru că duce o viaţa bazată
pe impulsuri trupeşti. În cea de-a doua situaţie, el are
libertatea de a trăi în virtutea intereselor sale
specifice. Amândouă aceste forme de viaţă sunt însă
stări în care necesarul include voluntarul, pentru că şi
una şi cealaltă sunt posibilităţi fiinţiale prestabilite pe
care sufletul le poate sau nu accepta în mod voluntar.
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Întrebarea este acum dacă această împletire a
necesităţii cu libertatea poate întemeia cu succes o
teză apologetică. Plotin consideră că suprapunerea
voinţei umane cu voinţa divină este cheia teodiceii,
deoarece, în virtutea ei, nu mai putem distinge între
semănarea în vederea naşterii şi coborârea în
vederea desăvârşirii totalităţii (Enn.5.1-2),
semănarea fiind un act al divinităţii, iar coborârea, un
act al sufletului. În virtutea identităţii celor două
gesturi, divinitatea nu constrânge sufletul să coboare,
pentru că voinţa acestuia de a coborî este tot una cu
semănarea lui în vederea naşterii. Sosirea în
corporalitate este condiţionată de Creator, dar este şi
asumată de suflet. Astfel, sufletul coboară în virtutea
unei legi inerente fiinţei sale, nu a unei legi impuse
din exterior împotriva voinţei lui. Actul coborârii este
necesar, din perspectivă divină, dar este ales, din
perspectivă umană. Demiurgul nu face rău omului,
aşezându-l la locul său în ordinea creaţiei, pentru că
omul este făcut pentru această poziţie şi la această
poziţie aspiră. În felul acesta înţelegem că necesitatea
şi voluntarul sunt în armonie. 

În contextul acesta, continuă Plotin, judecata
divină are ca scop pedepsirea păcatului şi a rătăcirii,
justeţea gestului fiind întemeiată pe caracterul
voluntar al coborârii omului. Dar, pentru a nu juridiza
excesiv lucrurile, fapt care ne-ar îndepărta de Plotin,
trebuie să adăugăm că această pedeapsă este tocmai
coborârea şi îndepărtarea sufletului de condiţia sa
divină. Plata pentru coborârea lui este tocmai peştera
în care sufletul ajunge. Dar de ce nu ar fi şi
Demiurgul responsabil, în sensul etic al termenului,
de faptul că sufletul ajunge în această poziţie
inferioară? Pentru a răspunde la această întrebare,
trebuie să înţelegem jocul dintre planul etic şi planul
ontologic al discuţiei. Prin creaţie, Demiurgul
stabileşte sufletului o anumită poziţie în ierarhia
ontologică a fiinţelor, iar actul acesta nu poate fi
culpabilizat, decât cu riscul transformării actului
creator într-un păcat al dumnezeirii. Sufletul, pe de
altă parte, actualizează voluntar această posibilitate
existentă în dotarea fiinţei sale. Astfel, discuţia este
în esenţă de ordin ontologic, dar are şi implicaţii
etice, însă numai pentru suflet, nu şi pentru Demiurg. 

În felul acesta, din punct de vedere ontologic,
sufletul merge spre mai rău (Enn.5.8), iar când
ajunge la destinaţie, suferă acest mai rău (Enn.5.9).
Înaintarea lui spre rău se face însă în virtutea unei

duble cauzalităţi: a necesarului poruncii divine şi a
voluntarului alegerii umane, fără ca între acestea
două nu există vreo deosebire de ordin acţional. Este
o determinare venită din partea Demiurgului şi o
auto-determinare venită din partea sufletului însuşi,
pe filiera acesteia din urmă ivindu-se implicaţiile
etice. Sub raportul determinării demiurgice, sufletul
înaintează spre rău în mod involuntar, în timp ce sub
raportul auto-determinării umane, el înaintează spre
locul destinat lui în mod voluntar. Din perspectiva
acţiunii sale voluntare, răul pe care sufletul îl suferă
la destinaţie reprezintă o judecată pentru faptele lui
(Enn.5.10), în timp ce pentru Demiurg, fapta este un
simplu act creator. În felul acesta, responsabilitatea
nu poate fi atribuită decât omului, pentru că ea ţine de
orizontul etic al acţiunii lui, nu de orizontul ontologic
al acţiunii Demiurgului. 

Ideea apologetică propusă de Plotin este cât se
poate de serioasă, pentru că nu se pot extinde asupra
Creatorului judecăţi de ordin moral, care nu au sens
decât pentru creaturi. Deşi cu alte instrumente
intelectuale şi într-un context ideatic diferit,
problema pe care Plotin o abordează aici este
similară problemei predestinaţiei discutată de
apostolul Pavel în Epistola către Romani 9:18-21:
„Astfel, El are milă de cine vrea, şi impietreşte pe
cine vrea. Dar îmi vei zice: ’Atunci de ce mai bagă
vina? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?’ Dar,
mai degraba, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi
împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va
zice celui ce l-a făcut: ’Pentru ce m-ai făcut aşa’? Nu
este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi
frământătură de lut să facă un vas pentru o
întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o
întrebuinţare de ocară?” 

Lectura superficială a acestui text ar putea sugera
ideea că întreaga discuţie se rezumă la o încercare a
apostolului de a impune omului supunerea
necondiţionată faţă de o autoritate divină arbitrară.
Lucrurile nu sunt însă atât de simple, deoarece
Creatorul atribuie fiecărei creaturi locul ei în schema
creaţiei, prin însăşi actul creaţiei ei. Creatorul l-a
făcut pe om să fie om, iar lucrul acesta se manifestă
prin voinţa omului de a fi om. Actul creator nu se
opune aspiraţiei creaturii, ci ia forma acestei aspiraţii,
oricare ar fi creatura şi oricare ar fi condiţia ei. Dacă
nu ar ocupa locul pe care-l ocupă în schema
lucrurilor, creatura nu ar exista deloc. Creând
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creatura, Creatorul creează voinţa creaturii de a-şi
îndeplini destinul şi rostul ei, iar faptul acesta nu
implică niciun fel de responsabilitate morală faţă de
creatură, deoarece creaturii nu i se face nicio
nedreptate prin faptul că e făcută să fie ceea ce este.
Responsabilitatea care revine creaturii pentru faptul
de a voi să fie ceea ce este se datorează tocmai
voinţei ei. Odată creată, ea nu rămâne străină de
actele sale, care, din punctul ei de vede, sunt
voluntare, iar plata pentru actele respective constă
tocmai în ajungerea la destinaţia către care ea se
îndreptă în mod voluntar. Dimensiunea etică a
situaţiei aparţine numai orizontului creaturii, pentru
că este subîntinsă de voinţa ei şi de obiectul acestei
voinţe. Contextul ontologic care face ca toate acestea
să fie posibile transcende spaţiul etic şi orice
încercare de responsabilizare etică a actului creator
scoate în evidenţă o neînţelegere a relaţiei dintre
ontologic şi etic. Aşadar, ori de câte ori Creatorul este
acuzat de nedreptăţi, i se atribuie statutul unei făpturi,
iar faptul de a-l învinui din cauza locului ocupat de o
anumită creatură în structura universului e similar cu
faptul de a-l învinui pentru că ploaia cade, în loc să
se ridice. Nu în virtutea unui act arbitrar al voinţei
cuiva omul ajunge în trup, ci în virtutea unei logici a
actului creator.

În sfârşit, sufletul nu ocupă în creaţie locul pe
care-l ocupă, fără şansa de a-l depăşi, dacă doreşte,
această posibilitate făcând şi ea parte din dotarea sa
ontologică la fel de mult ca putinţa lui de a coborî în
corporalitate, fapt care conturează şi mai bine sensul
responsabilităţilor umane. 

Acum că a rezolvat problema apologetică a
trimiterii sufletului în lumea trupului şi că a stabilit
responsabilitatea lui pentru lucrul acesta, Plotin
adaugă acestei responsabilităţi o nouă dimensiune,
pentru că sufletul nu este responsabil doar pentru
ajungerea sa în lume, ci şi pentru lucrurile rele pe
care le face, odată ajuns în ea. Astfel, păcatul
sufletului este un păcat dublu. 

Pentru Plotin, păcatul este despărţirea sufletului
de Dumnezeu. A păcătui înseamnă a întoarce spatele
divinităţii şi a preţui, în locul ei, materia şi lucrurile
din lume. Este o înţelegere a păcatului pe care o vom
întâlni, evident, şi la Augustin. Pe lângă sensul său de
bază însă, care este cel ontologic, conceptul plotinian
de păcat conţine şi sensuri etice, sensul ontologic
întemeindu-l pe cel etic. Este vorba, aşadar, despre

vinovăţia unei schimbări de statut ontologic şi despre
vinovăţia faptelor care decurg din această schimbare.
Pedeapsa pentru aspectul ontologic al păcatului este
însăşi condiţia ontologică a întrupării şi însăşi
suferinţa coborârii (Enn.5.18), în timp ce pedeapsa
pentru păcatele comise în timpul vieţii trupeşti este
destinul post-mortem al sufletului păcătos, prin care
Plotin înţelege Hadesul şi reîncarnarea în trupuri de
animale, după vrednicia fiecăruia. Pedepsirea
sufletului în Hades, afirmă filosoful, cade în grija
unor daimoni răzbunători (Enn.5.24), aceste cuvinte
trimiţând evident la mitului lui Er, relatat la sfârşitul
dialogului Republica, unde Platon vorbeşte despre
distribuirea răsplăţilor şi a pedepselor de către zeii
judecători, în funcţie de faptele fiecăruia2, dar şi
despre pedepsirea marilor păcate, prin acţiunea unor
daimoni răzbunători şi prin azvârlirea în Tartar a
sufletelor care s-au făcut vinovate de ele2.

În concluzie, tratatul intitulat Despre coborârea
sufletului în trupuri oferă un întreg grupaj de idei
importante pentru demersul apologetic, în general.
Prima dintre aceste idei este gândirea cauzalităţii în
termenii condiţionării, mai degrabă decât în termenii
necesităţii. Orice lucru, dar mai ales fiinţele capabile
de acte voluntare, există în lume nu ca o victimă
inertă a unor forţe ale necesităţii care i se impun, ci
mai degrabă ca o entitate care îşi poate pune
amprenta specifică asupra lucrurilor care se petrec cu
ajutorul sau prin intermediul său. O a doua idee ar fi
cea a suprapunerii voinţelor, în virtutea căreia acelaşi
act poate fi rezultatul mai multor voinţe care coincid
în privinţa respectivă, chiar dacă acestea sunt
motivate de scopuri şi raţiuni diferite. Astfel,
demiurgul doreşte plasarea sufletului la locul destinat
lui în creaţie, fapt care nu implică niciun fel de
vinovăţie, în timp ce sufletul doreşte să se despartă de
Dumnezeu, un lucru cu totul reprobabil. Ajungem
astfel la cea de-a treia şi ultima idee importantă, care
constă în înţelegerea raportului corect dintre planul
ontologic şi cel etic al existenţei, acţiunea ontologică
revenind Demiurgului, în timp ce actul etic revine
creaturii.

Note:
1. Platon, Timaios, 43b-c.
2. Platon, Republica, 614c.
3. Ibid., 615e-616a.
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A judeca precum Noica însemna să faci o
echilibristică extrem de nesigură. Se putea invoca
exemplul lui Isus, care a înfruntat împrejurările şi lumea
din mijlocul lor, fără a le pune în vreo paranteză, în timp
ce fariseii şi saducheii vor fi excelat în cunoaşterea
textelor sacre, menţinându-se la o distanţă sanitară de
impedimentul dominaţiei străine, romane. Noica îşi păstra
însă pentru sine remarcile critice la adresa împrejurărilor,
dându-şi drumul, în schimb, la largul său, împotriva
mediocrităţii şi superficialităţii celor care, în loc să se
prindă în jocul culturii de anvergură, se rezumau la
lamentaţii şi la preocupări socotite de el minore. Se
exprima, de altfel, în termeni drastici, şi la adresa
Occidentului liber şi democrat, care numai de lipsă de
performanţă în cunoaştere nu putea fi acuzat.

Crucială i se părea în schimb chestiunea ridicării la
dimensiunile atinse de facto de umanitate şi pe care, din
motive – spaime – diverse, omul din proximitatea
temporală le privea complexat. În faţa acestei situaţii, el
îndemna românul, mai ales pe cel tânăr, să profite de buna
lui aşezare marginală care îi asigura avantajele deja
amintite. Astfel, el era chemat să profite de trăsătura
fundamentală a culturii române, polihistorismul, punând-
o în slujba unei rapide înălţări culturale naţionale. „E o
mutilare să-ţi identifici şi dezvolţi o vocaţie unilaterală. E
o mutilare a mutilării să n-o identifici şi să rămâi în sărăcia
ta”1.

Prima constatare pe care socotea că se cuvine să o facă
– poate pentru că în România există un celebru adagiu
popular după care „Românul e născut poet!”, dar şi fiindcă
geniul nostru tutelar în cultură rămâne un poet, Eminescu
– era grăitoare. „... Cultura de performanţă nu înseamnă
poezie... Poezia contemporană nu are meşteşug, iar o artă
nu există fără meşteşug, adică fără acea techné ce însemna
deopotrivă artă şi meşteşug la [vechii – n. O.P.] greci”2.
Într-o reluare a aceleiaşi idei, spune că „Poezia modernă
nu e artă, meşteşug. E potriveală”3. Or, potriveala,
încropeala erau doar o ipostază a improvizaţiei facile şi
lipsite de valoare, a diletantismului pe care Noica îl
numeşte lăutărism. Meşteşugul înseamnă pentru Noica
ştiinţa de a face, cunoaşterea la nivel de performanţă a
ştiinţei versului şi a poeziei în general, măiestria în

domeniu. A te baza doar pe talent – datul natural (sau
supranatural) – este insuficient şi dezamăgitor; înseamnă
diletantism. 

Dar cultura de performanţă nu este nici critică, fie ea
culturală sau literară. (Aici Noica se situează pe mai
vechile liniamente ale antimaiorescianismului său de
tinereţe, confirmându-le.) „...Critica se înscrie pe linia de
cea mai mică rezistenţă a inteligenţei. Oricine poate
poseda o judecată critică... [...] O judecată are oricine...,
numai că la critici judecata se subţiază, se cultivă oarecum
şi face din om un profesionist”4. Critica, aşa cum se
practică, îl nemulţumeşte profund pe Noica şi fiindcă „Un
critic ar trebui să ajungă nu numai la aprecieri, oricât de
rafinate, ci la adevărate silogisme asupra unui destin
literar, dacă nu asupra unei întregi literaturi şi culturi”5.
Exigenţa „silogisticii” critice nu a formulat-o nimeni
înainte de Noica şi nici după el. Totuşi, nu se poate spune
că aspiraţia la o critică ce desluşeşte tendinţe şi linii
evolutive dincolo de seismografia şi cazuistica individuală
ar fi ilegitimă; ba chiar dimpotrivă. Într-un fel sau altul,
acest deziderat – deloc exagerat – se cuvine avut în vedere
de către critici, chiar dacă el tinde să mute accentul de pe
desenarea tabloului în toate detaliile către evidenţierea
portretului sintetic şi tensional al unei literaturi sau/ şi
culturi.

„Dacă însă cultura de performanţă nu înseamnă nici
poezie, nici critică, atunci să însemne cumva proză ori
simplă cercetare? Cu proza este un mister”6. Şi asta pentru
că şi mediocrii, din punct de vedere cultural, pot scrie
proză. Reflecţia – expediată – asupra prozei a filosofului
improvizat în critic de direcţie pare insuficient de
aprofundată, de-a dreptul superficială. Ea se cuvine să îşi
reconstituie argumentele din fărâmele de reflecţie
azvârlite de către autorul lor ici şi colo, în cele mai diverse
contexte. Într-o însemnare în care vorbeşte despre estetica
receptării, Noica observă că „Există clase de texte: sacru,
dogmatic, sens antic (exactitate), consistenţă arhetipală,
structură sigură, text regizoral, text cu sens variat (Hamlet
comic), text cu cifru, cu mai multe lecturi posibile, text ce
se confirmă (Faust II), text liber, text cu neîncetată
adâncire (Don Quijote)”7. Ultimul în această enumerare,
nicicând dezvoltată şi explicitată, este, totuşi, marele
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roman al lui Cervantes, în care Noica concede să se vadă
un „text cu neîncetată adâncire”, cu posibilităţi tot mai
accentuate de pătrundere în profunzimile lui prin reluare
şi meditare, iar şi iar. S-ar putea crede că este vorba despre
o apoteoză în materie, proza cervantescă a romanului
numit întrecând, prin aprofundarea neîncetată, atât „textul
cu sens variat” shakespearean, cât şi „textul ce se
confirmă” goethean, ambele exemple invocate pentru
respectivele categorii textuale trimiţând la capodopere ale
epicului, fie şi în versuri (Hamlet şi, respectiv, Faust II).

Rămâne stabilit, în orice caz, deşi lipsesc argumentele
la fel de profilate ca în cazul celorlalte arte, că proza nu
oferă un teren solid de construcţie a culturii de
performanţă, în acest domeniu marile reuşite ţinând de
factori imponderabili.

Dar Noica nu era un naiv, cel puţin nu în această
direcţie. El ştia care poate fi principalul pericol într-o
asemenea încleştare cu sine însuşi a tânărului mereu
căutat. „La treapta imediat mai jos de cea a omului de
format mare, polihistorismul creator al românului,
deschiderea sa către mai multe lucruri deodată,
înţelegerea sa atât de cuprinzătoare, dar acum fără
suficientă acoperire, nici creativitate, devine lăutărism”8.
El avertiza că „... toţi suntem ameninţaţi – şi Dumnezeu
ştie dacă scăpăm – de riscul acesta al lăutărismului...”9

Ba, mai mult: „... în ultimul timp riscul s-a agravat în ţară,
prin redescoperirea şi revalidarea eseului şi eseismului”10.
În principiu, este destul de riscant să pui o asemenea
povară pe seama unei singure specii cultural-literare, cum
este eseul. Este şi mai interesant că Noica face acest lucru,
căci în multe dintre însemnările lui – şi nu numai acolo –
a criticat confuzia prezentă în gândirea actuală, mai ales
occidentală, dintre adevăr şi exactitate. Deci nu lipsa de
exactitate, aproximările, îl deranjau la eseu, cât
prezumtiva libertate prea mare de a bavarda pe diverse
subiecte, în condiţiile unei laxităţi culturale nezăgăzuite
de rigoarea unei bune cunoaşteri prealabile a marii culturi
universale şi naţionale.

Privind în jur pentru a identifica pericolul cel mai
apropiat, Noica găsea eseul, formă hibridă şi laxă a
scrisului, expresie culturală pretabilă la abdicări de la
rigoare şi coerenţă11. El băga de seamă că „... numeroşi
condeieri, mai ales tineri sau relativ tineri, după ce au
întârziat mai mult decât trebuie în genul facil (dar, în fond,
teribil de dificil) al «criticii», se îndreaptă acum spre
eseu”12. Noica formula o interdicţie expresă pe un ton
neechivoc drastic: „... nici un om neînvăţat nu are dreptul
la eseu – dacă nu vrea, fireşte, să cadă în lăutărism”13.
Adăuga şi că, în general, „... nu are dreptul să fie frivol
decât cine ştie carte”14. Frivolitatea i se configura, astfel,
ca un privilegiu al celor foarte învăţaţi, poate necesara
contrapondere la o erudiţie prea seacă şi prea rigidă. Jocul

intelectual, flanarea liberă printre idei îi apărea – numai în
aceste condiţii – acceptabilă; probabil doar în acest sens,
nu şi altminteri. O exemplificare faimoasă rămâne
trimiterea la Al. Paleologu, vechiul lui prieten: „... port
acestuia [lui Al. Paleologu – n. O.P.] o dragoste şi o
admiraţie rare: este un extraordinar spirit pentru proba de
80 m plat; dar din nefericire proba nu există, la bărbaţi”15.
Cu alte cuvinte, menţinerea în spaţiul eseisticii a acestui
autor ar fi mărturia unei efeminări, a lipsei de putere virilă
caracteristică unei condiţii masculine; de fapt, dovada
lipsei de eroism (cultural). În mod aparent curios însă, cel
atât de sever cu eseiştii accepta posibilul caracter fecund
al... falsurilor culturale: „... în cultură, până şi mistificările
de genul celei a lui MacPherson cu Osian, bardul
străvechi, a cărui «reînviere» a făcut epocă în anii tinereţii
lui Goethe, până şi aşa ceva poate fi un lucru pozitiv...”16.
Catalizatoare de entuziasme şi de energii mobilizatoare
pentru cultură, ele au putut stârni – în trecut este drept –
forţele creatoare care au condus ulterior la realizări
remarcabile, de mare calibru.

Pornind de la cazurile individuale prezumate, Noica
formula şi o regulă generală în acest sens: „... nu poate
face eseu decât o cultură adâncită, sau măcar un autor care
a coborât în Infernul culturii”17. S-ar cuveni înţeles de aici
că noi românii nu avem încă o cultură adâncită? Însuşi
Noica era de acord că, deja prin Neagoe Basarab şi prin
Dimitrie Cantemir cultura română dovedise un potenţial
apreciabil şi atinsese adâncimi considerabile. Desigur,
asemenea evenimente de excepţie – cărora li se adaugă, în
viziunea lui, fără îndoială, şi Mihail Eminescu şi Lucian
Blaga – rămân izolate câtă vreme la profunzimi similare
s-a ajuns discontinuu şi imprevizibil, nu cu metodă şi,
eventual, chiar sistematic. O cultură adâncită pare, după
filosoful păltinişean, că îşi cultivă profunzimile continuu
şi deloc accidental. Or, asta nu i se mai poate atribui
culturii române, crede gânditorul.

Deşi Noica îi menţiona, în diferite contexte,
superlativ, şi pe B.P. Hasdeu şi Nicolae Iorga, aceştia nu
ajungeau, totuşi, să completeze, în reprezentarea lui,
cultura de performanţă, adâncită până la profunzimi
redutabile, iscată de minţile româneşti. După cum rezultă
din ce îi scria la un moment dat lui Ion Ianoşi: „... luaţi în
serios operele şi spusele româneşti, în loc să admiteţi că –
până acum, cel puţin – noi n-am avut decât destine
culturale mari (intraductibile ca atare), nu şi opere. Păreţi
a o simţi abia cu Camil Petrescu. De la Cantemir până la
Mircea Eliade, nu operele conving ... Caracteristic e cazul
lui Hasdeu, care nu lasă nimic [în urma lui – n. O.P.],
decât totul; sau este Iorga, din care nici o operă nu
cucereşte, dar fluxul creator [al căruia] e extraordinar”18.
Spusele şi operele româneşti nu îl conving încă pe
exigentul filosof. Nu avem deocamdată opere cu adevărat



importante, serioase, monumentale. Să laşi „totul”, dar să
nu rămână după tine „nimic”, precum în cazul lui Hasdeu,
poate fi un exemplu prodigios, dar relevant numai pentru
un anumit potenţial, pentru nişte tatonări; nu suficient
pentru a afirma valoarea în universalitate, în orice caz.
(Aici polemica implicită se poartă cu preferinţele de
odinioară ale tânărului Mircea Eliade.) Despre al doilea
dintre cei menţionaţi nota: „... eu văd, la el [= N. Iorga],
sacru tumult şi infinire, iarăşi, [dar] nu gigantesc”19.
Tumultul sacru desemnează o energie înnăscută, un
zbucium de origine divină, o înzestrare de cea mai nobilă
calitate cu putinţă. La fel şi semnul „infinirii”, al
transcenderii condiţiei umane finite şi al deschiderii spre
nemărginire. Însă toate acestea nu debuşează, în cele din
urmă, în colosal, în urieşesc, în megalitic, în
macrodimensionalitate culturală. Cu alte cuvinte, din nou,
bune premise, multă învolburare, spectacol şampanizant,
dar nimic mai mult...

Problema culturii româneşti, prin urmare, este nu doar
prezenţa sporadică a contribuţiilor de profunzime din
cadrul ei, ci şi preponderenţa destinelor mari în
comparaţie cu mult mai dezirabilele opere majore, a
etalării premiselor biografice în detrimentul produselor
culturale de anvergură. Altfel spus, când un destin de
excepţie nu se revarsă într-o operă pe măsură, minoratul
cultural nu poate fi evitat. Nu aglomerările cantitative ori
spectacolul diversităţii uluitoare pot convinge în acest
plan, ci consistenţa operei.

În concluzie, după Constantin Noica, „... acesta [=
polihistorismul, enciclopedismul – n. O.P.] este faptul
semnificativ pentru o cultură ca a noastră, prezidată de
modelul Cantemir. Un asemenea model poate duce, prin
degradare, la lăutărism, dar poate duce şi la anti-lăutărism
acuzat, ba până la urmă la refuzul oricărei afirmări
«culturale», sau măcar la o afirmare voit unilaterală”20.
Noica era deci conştient de multimplele căi posibile
pornind de la orientarea culturală dată: performanţa,
lăutărismul, abandonul şi chiar unilateralitatea. Cu excepţia
primei, în folosul căreia pleda explicit, toate celelalte
însemnau – total sau parţial – nişte drumuri înfundate.

Note:
1. Idem, Jurnal de idei, ed. cit., p. 208. Fragmentul 4.251.

Combătând unilateralitatea – este drept, în însemnări intime, nu în
texte aduse la cunoştinţa publicului – Noica se întâlnea cu
„multilateralismul” oficial al epocii Ceauşescu fără a căuta o
asemenea întâlnire şi fără a o dori cu necesitate. 

2 Idem, „Ce înseamnă cultură de performanţă”, în Despre
lăutărism, ed. cit., p. 63. Text publicat iniţial în Steaua, an.
XXXII, septembrie 1981, nr. 3 p. 9. 

3. Idem, Jurnal de idei, ed. cit., p. 365. Fragmentul 6.334.
4. Ibidem, pp. 67-68. 
5. Ibidem, p. 68. 
6. Ibidem, p. 69. Un răspuns posibil la ce anume vrea să

spună Noica prin „mister” l-ar putea da, şi aici, Mihail Sebastian.
Scriind despre Răscoala lui Liviu Rebreanu, el considera că
„Darul acesta de a crea viaţă d./omnul/ Rebreanu îl are masiv,
stăpânitor, din instinct. Nu ştiu prin ce mecanism iau naştere eroii
săi şi mi-ar fi greu să-l surprind. În genere s-a observat că d.
Rebreanu desemnează sumar, în câteva linii exterioare şi fără să
insiste. Poate să fie adevărat. Miraculos însă este faptul că cu o
asemenea tehnică rudimentară, d-sa însufleţeşte veridic un
nesfârşit şir de eroi şi că fiecare trăieşte distinct, în virtutea unei
forţe creatoare ce animă totul în carte şi face totul divers, mobil,
viu. De la întâia lor apariţie, de la întâia lor replică, oamenii d-lui
Rebreanu trăiesc.// Fără să am ambiţia de a face metafizică
literară, mi se pare că este aici un lucru greu de explicat şi că nu
poate fi vorba decât de prezenţa, ce nu se explică niciodată, a
geniului” (Mihail Sebastian, „Liviu Rebreanu: Răscoala”, în
Opere, V. Publicistică (1933-1934), ed. de Mihaela
Constantinescu-Podocea, Academia Română & Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2014, p. 65. Articol publicat în
România literară, I, nr. 52, 11 februarie 1933, p. 4). 

7. Idem, Jurnal de idei, ed. cit., p.330. Fragmentul 6.136. 
8. Idem, „Modelul Cantemir...”, loc. cit., p. 27. 
9. Ibidem, p. 32. 
10. Ibidem, p. 32. 
11. Ibidem, p. 33 „... eseul nu reprezintă cu adevărat un gen,

ci o relaxare, o concesie, aproape o slăbiciune a spiritelor mari. Nu
faci eseu de jos în sus, de la ignoranţă spre cultură, ci de sus în jos,
de la cultură spre joacă şi graţie, precum şi spre cititorul mai puţin
avizat”. Ibidem, p. 35: „... Eseul este expresia tipică a talentului
fără răspundere, a inteligenţei «libere» pentru că nu e grevată de
suficientă cunoaştere – în termenii noştri expresia lăutărismului”

12. Ibidem, p. 33. 
13. Ibidem, p. 34. 
14. Ibidem, p. 35. 
15. „Poveste cu doi necunoscuţi: C. Noica, I. Ianoşi”, în

Apostrof, an. VII, nr. 1-2 (68-69), 1996, p. 121. Scrisoarea lui C.
Noica din Păltiniş, 30 iulie 1987. Ion Ianoşi, Constantin Noica,
ed. cit., p. 286.

16. Idem, „Modelul Cantemir...”, loc. cit., p. 42. 
17. Ibidem, p. 35. 
18. „Poveste cu doi necunoscuţi: C. Noica, I. Ianoşi”, în

Apostrof, an. VII, nr. 1-2 (68-69), 1996, p. 121. Scrisoarea lui C.
Noica din Păltiniş, 30 iulie 1987. Ion Ianoşi, Constantin Noica,
ed. cit., p. 286. 

19. Noica către Ianoşi, în Apostrof, VII, nr. 1-2 (68-69), 1996,
p. 16. Scrisoarea nr [5] din 16 februarie 1981. Ion Ianoşi,
Constantin Noica, ed. cit., p. 266-267. Ibidem. 

20. Ibidem, p. 36. În Jurnal de idei, ed. cit., p. 165: „Îţi este
duşman cine te fixează într-o singură întruchipare; fie că o face
din ură sau din dragoste”. (Fragmentul 4.32) Ibidem, p. 208: „E o
mutilare să-ţi identifici şi dezvolţi o vocaţie unilaterală. E o
mutilare să n-o identifici şi să rămâi în sărăcia ta”. (Fragmentul
4.251) 

Mircea Eliade, Europa, Asia, America..., III: I – P, Bucureşti,
Ed. Humanitas, 2004, p. 51, scrisoarea către Ionel Jianu din 5
decembrie 1963: „Aceşti occidentali blazaţi printre care ne
învârtim sunt impresionaţi de continuitate, de operă”. Ibidem,
scrisoarea către acelaşi destinatar din 30 iunie 1964: „Nu există
cale mai bună de a fi recunoscut decât o continuitate în
producţie”. 
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Este oare posibil ca o victorie, fie aceasta
militară, politică, ştiinţifică, artistică, literară, să
apară într-un spaţiu uman, într-o condiţie de
interrelaţii omeneşti, de o factură meritorie şi
astfel înaltă, caracterizabilă drept neîndoielnică
sub raportul structurării sale, accesată de acela
care se îndreaptă, oricât de hotărât, spre succes
cu o pregătire şi o decizie de cea mai aleasă
calitate, însă, în mod evident, necum purtând o
marcă specifică? Îndrăznesc să spun că victoria
nu însoţeşte în mod determinant şi perfect
morala, nu derivă cu necesitate dintr-o
superioritate teoretică absolută, din cunoaşterea
istorică a unor similitudini sugestive pentru
eficacitatea acţiunilor implicate într-un caz dat.
Care este acel factor atrăgând succesul cu
deplină necesitate, fiind astfel obligatoriu,
precum şi demn de a fi studiat? Ori poate alta
este maniera de a proceda, atrăgând mai eficient
victoria, una care să conducă la o reuşită pe o
cale cu totul simplă şi din această cauză adesea
neglijată? Cine este acela care îşi atrage victoria
şi care nu face decât să elimine din calea sa
elementele care produc îndepărtarea de scop,
într-un chip neobservat, nebănuit? Să fie acesta
cu mult mai eficient spre a releva în final reperul
preferenţial cel mai direct atractiv al faptului
victoriei? 

Ambasadorul foarte distins al unui stat rămas
neutru în marile războaie ale secolului XX îmi
mărturisea că, până foarte târziu în desfăşurările
militare de cea mai înaltă duritate, Occidentul în
mare măsură, inclusiv ţara sa, a considerat până
foarte târziu în timpul desfăşurării încleştărilor

militare că victoria va aparţine armatei germane.
Rezultatul a fost, aşa cum bine este ştiut, total
opus.

Voi propune, în calitate de abordare a
problemei pe care am ridicat-o aici până acum, o
tratare inspirată de lectura unuia dintre cei mai
mari scriitori ai secolului trecut. M-a atras, încă
foarte tânăr fiind, literatura rezultată din enorma
calitate narativă, adesea filosofic sau politologic
desfăşurată, de strălucitul talent al scriitorului
care a fost Maurice Druon. L-am admirat încă de
pe când i-am citit o culegere de nuvele publicate
în traducere românească, iar apoi urmărindu-i
marile romane, dar şi unele din contribuţiile sale
de presă. Aşa cum se ştie, Druon, membru al
Academiei Franceze şi o îndelungată vreme
secretar perpetuu al acestei fabuloase instituţii,
îmi impunea gândul că nu voi avea niciodată
şansa de a mă afla faţă în faţă cu el. Devenit eu
însumi ambasador al României în Franţa,
inimaginabilul s-a produs – ne-am întâlnit, însă
doar pentru un scurt moment oficial, apoi am
devenit brusc, prin marea sa generozitate,
prieteni apropiaţi până la momentul în care ceea
ce avem de restituit lui Dumnezeu a fost împlinit
pentru el. Rămân cu scrierile lui nu doar adesea
aproape, ci zi de zi, uneori, în lunga desfăşurare
a timpului, să reflectez asupra tuturor
observaţiilor legate de viaţa scriitorului Maurice
Druon, de cele mai actuale momente ale
timpului său. Revenind asupra textelor sale,
revin şi asupra amintirii discuţiilor dintre noi,
restabilind adesea maniera în care încă îmi refac
analizele dedicate istoriei. Maurice Druon nu a
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introdus decât rar în evaluările sale intelectuale
marile nume ale culturii lumii mai vechi, mai noi
sau actuale. A prezentat o imagine profundă
privind experienţele sale expuse în maniera
naraţiunii sociale sau istorice. Voi mai reveni
asupra acestui exerciţiu al meu. Aici mă voi
referi la un singur lucru, după ce atrag atenţia
asupra patriotismului francez desăvârşit al
marelui meu prieten, a umanismului său
universal deschis şi a nemăsuratei, imensei forţe
cu care a tratat căderea Franţei în cel de-al
Doilea Război Mondial şi a modului dezlănţuit
în care a condamnat forma de stăpânire a ţării
sale de către armata nazistă. Pornind de aici, nu
relev decât o singură afirmaţie scrisă în unul din
textele sale de presă: „Hitler a distrus pentru
totdeauna demnitatea războiului”. Sentinţele
sale au fost întotdeauna, precum aceasta,
perfecte ca adevăr, de o mare expresivitate, dar
şi apte de a fi utilizate în maniera lor exactă
asupra unor domenii diferite, asupra unor
evenimente şi desfăşurări istorice, altele fiind
însă de o egală importanţă cu aceasta.
Afirmaţiile pe care le-a făcut cu perfectă
convingere, penetranţă şi corectitudine pot fi
considerate ca lecţii de analiză asupra altor
procese istorice, politice, general
comportamentale, sociologice – aparţinând
lumii de azi, celei de până azi ori din viitor.

Comunismul, guvernările comuniste,
pretinsa filosofie comunistă – propaganda
comunistă în fapt – au distrus demnitatea
acţiunilor sociale şi istorice orientate spre
binefacere, spre deschiderile umaniste, în plan
material, spre egalitate, pe cât posibil mai înaltă
în plan economic. Toate acestea se pot reface
acum relativ dificil, necesitând justificări,
explicaţii, progresând cu paşi mai curând
modeşti. Locurile devenite cele mai ameninţate
însă, în care demnitatea nu a unui război, oricum
nefericit în el însuşi, ci a unei activităţi uman
posibil a se desfăşura cu mult peste nivelul în
care se manifestă astăzi, sunt economia liberă şi,
în particular, capitalismul. În lumea
contemporană nu avem o alternativă eficientă,

pozitivă, demnă de viitor la capitalism. Atâta
doar că mult din capitalismul de facto şi mulţi
dintre capitaliştii de azi distrug demnitatea
capitalismului. Orice exces egocentric aplicat
asupra actului economic privat poate reduce
capacitatea de creştere economică pozitivă, până
la a favoriza în locul susţinerii economice
capitaliste o nostalgie îndreptată nu doar spre
socialismul care se poate asocia capitalismului,
ci, pur şi simplu, o îndreptare către aspiraţii
comuniste. Ce putem să ne dorim? Să susţinem
demnitatea variantelor pozitive de acţiune
socială şi economică, să nu compromitem
demnitatea acestora. Nici marile acţiuni
economice, nici puterea ori averile gigantice nu
rezistă multă vreme pierderii demnităţii. Cine
presupune contrariul să se întrebe pentru ce a
fost făcut să existe Institutul Rockefeller, căruia
i se datorează, doar între altele, instalarea celor
mai perfecţionate şi mai mari telescoape
astronomice din lume.
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Un text extrem de interesant a fost publicat de
curând în cadrul colecţiei „Biblioteca medievală”, de
la Editura Polirom. Mă refer la tratatul cu titlul
Deliberare asupra imnului celor trei tineri, ce
aparţine lui Gerard (977-26 august 1046), călugăr
benedictin de origine veneţiană, ajuns primul episcop
al Cenadului (în Banatul de astăzi), între 1030 şi
1046. Ca de fiecare dată, textele acestei colecţii
beneficiază de traduceri acurate, însoţite de un aparat
critic impresionant; iar volumul lui Gerard nu face
excepţie de la această regulă. Suntem, aşadar, în faţa
unui text fascinant, bogat în informaţii şi semnificaţii,
care este încă insuficient valorificat de către exegeţi.

În ceea ce priveşte forma lucrării pe care o avem
în vedere, după Lămuririle preliminare, semnate de
Alexander Baumgarten (p. 5-10), urmează studiu
introductiv, cu titlul Gerard de Cenad şi filosofia,
realizat de Claudiu Mesaroş (p. 11-52). Tabelul
cronologic (p. 53-57) şi Planul tratatului (p. 59-65)
preced textul episcopului de Cenad1 şi traducerea lui
Marius Ivaşcu (p. 69-513). Notele (p. 515-567),
Bibliografia (p. 569-585) şi Indicii (p. 587-601)
închid acest volum.

Câteva locuri din tratatul gerardian mi-au atras în
mod special atenţia şi, prin urmare, am întârziat
asupra lor. Iată-le: 

Deliberatio supra hymnum trium puerorum
începe cu un cuvânt foarte interesant, care, cred eu,
dă seamă de tradiţia de la care se revendică Gerard pe
tot cuprinsul tratatului. Este vorba despre erigo -, ere,
tradus în mod obişnuit prin a ridica, a urca, a înalţa.
Termenul acesta ocupă un loc însemnat în tradiţia
traducerilor în limba latină a scrierilor păstrate sub
numele lui Dionisie Areopagitul2. 

Exordium-ul primei cărţi nu pare să aibă forma
vreunui silogism, aşa cum a fost el gândit de către
Stagirit sau de vreun epigon al acestuia. Este greu de
crezut că Gerard apelează la o structură logică atât de

riguroasă, revendicându-se explicit de la o tradiţie
care nu a pus mare preţ pe structura logică în
accepţiunea sa aristotelică. Nu reise din text faptul că
episcopul Cenadului şi-ar fi propus verificarea
vreunui silogism anume, cu totul altul trebuie să fi
fost scopul său. O dovadă în acest sens ne oferă chiar
benedictinul, atunci când afirmă că „Dumnezeu nu a
trimis îngeri din cer cu evanghelia pe pământ
împotriva puterilor veacului şi a căpeteniilor lumii, ci
oameni; nu învăţaţi, ci pescari, nu dialecticieni, ci
oameni simpli” (Deliberare IV, 12; trad. rom., p.
187). 

Primul exordium conţine mai degrabă o idee
patristică – ce străbate şi ghidează întregul text – ,
care înţelegea acest urcuş sinuos ca fiind unul fără
sfârşit: ἐπέκτασις, progressus in infinitum. Gerard,
apelând la un fragment din Instituţiile lui Cassiodor,
pare a susţine această interpretare, atunci când afirmă
„satietas sine fine, esuries gloriosa beatorum. Ubi
nimietas non arguitur, sed magis importunitas crebra
laudatur” (VIII, 14; trad. rom., p. 439)3. Acest urcuş,
chiar dacă este dificil, nu este o corvoadă, ci o
necesitate asumată de persoana care doreşte să
urmeze această cale. Mai mult decât atât, credem că
această idee din primul exordium este strâns legată şi
de structura tratatului gerardian, scris sub forma a opt
cărţi. Din textul benedictinului reiese că ar fi scris
acest tratat în opt zile, fiecare carte a tratatului
încheindu-se la finalul unei zile, însă o astfel de
ipoteză este greu de acceptat. Indiferent de hărnicia
episcopului, orele unei zile nu-i erau de ajuns pentru
a scrie câte o carte a tratatului. Trebuie depăşit sensul
literal, şi, mai degrabă, ar trebui înţelese în sens
anagogic cele opt zile. Simpla lectură literală nu se
potriveşte unui text ce valorifică multiplele sensuri
ale interpretării. Gerard însuşi spune: „să nu te
îndoieşti că ceea ce auzi povestit s-a spus în chip
alegoric” (III, 2; trad. rom., p. 135)4. 
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Pe de altă parte, cifra opt nu poate trece ca fiind
fără importanţă în textul unui autor foarte atent la
dimensiunea simbolică a cuvintelor, a lucrurilor. Cu
atât mai puţin, semnificaţia numerelor nu putea să fie
trecută cu vedere de către benedictin, care afirma că
„numerele divine sunt mult îndrăgite în descoperirile
<Scripturilor>” (II, 13; trad. rom., p. 121). Cu privire
la acest subiect, sursa sa putea fi acelaşi Isidor, cu
lucrarea Liber numerorum qui in Sanctis Scripturis
occurrunt (PL 83, col. 179-200), mai ales cap. IX: De
octonario numero (col. 189D-189D).

Numărul opt este legat de viaţa viitoare, de viaţa
veşnică. Ceea ce înseamnă că, „ziua a opta” are o
importanţă specială pentru un creştin, ale cărei
rădăcini se găsesc chiar în Biblie. „Spune Scriptura:
«Ziua Domnului cea mare şi luminată» (Ioel 2, 11)
[…]. Scriptura cunoaşte şi ziua neînserată, cea
continuă, cea fără sfârşit, pe care psalmistul a numit-
o «a opta», pentru că se află în afara acestui timp
săptămânal”5. „Ziua a opta a creaţiei” este exemplar
tratată în scrierile lui Maxim Mărturisitorul, pentru
care această zi „arată modul existenţei mai presus de
materie şi de timp” (Maxim Mărturisitorul, Capete
teologice, I, 51; vezi şi I, 56, unde ziua a opta se
identifică cu „taina existenţei veşnic bune”)6. Dacă
săptămâna obişnuită, de şapte zile, măsoară timpul
finit, în „ziua a opta” nu mai intervine schimbarea,
fiind veşnică, fără sfârşit. În termenii lui Maxim, din
Ambiguum 65, este vorba despre veacul (eon-ul)7 ce
va să vie, când „lucrurile aflate în mişcare ajung la
repaus”. Este „un lucru minunat să vezi o stabilitate
pururea mişcătoare şi lunecoasă şi o mişcare pururea
mobilă”. Formulările oximoronice folosite de Maxim
când se referă la timp, de felul „mişcarea lor stabilă”
şi „repausul întruna mişcător” (στασιμὸς ῥεῦσις), au
determinat pe unii autori să considere „concepţia
despre timp a Sfântului Maxim este una aporetică”.
Totuşi, pentru monahul bizantin, astfel de formulări
antinomice sunt depăşite în momentul unirii în
Dumnezeu, aporia rămânând valabilă doar la nivelul
categoriilor umane. Mai mult decât atât, pentru
Maxim, eon-ul, veşnicia, este ace(e)laşi cu repausul
(vezi, mai ales, comentariul său la Schimbarea la
Faţă), iar dragostea nu reprezintă altceva decât
repausul (στάσις), un sfârşit al mişcării care produce
o bucurie (ἀπόλαυσις) deplină (Ep. 2; PG 91, 393D-
396A şi 396C). În alte cuvinte, „ziua a opta” despre
care vorbeşte Maxim nu este altceva decât împărăţia
lui Dumnezeu. 

Şi pentru Gerard, Biserica este asemănată cu arca
lui Noe, care înseamnă „odihnă” (VII, 2; trad. rom.,
p. 343). Aşadar, este semnul naivităţii să credem că
acest tratat a fost scris în opt zile, benedictinul
încheie fiecare carte a scrierii sale menţionând,
alături de „arşiţă”, scurtimea timpului care i-a mai
rămas la dispoziţie. „arşiţa cumplită şi scurtimea
vremii” (II, 13; trad. rom., p. 123); „înainte să ne
treacă timpul” (ibidem, 12; trad. rom., p. 119). Gerard
este foarte atent cu acest aspect, reluat de mai multe
ori, şi anume că timpul este scurt, se scurge cu
repeziciune („iar timpul se scurge” – IV, 8; trad. rom.,
p. 181; „înainte să ne treacă timpul” – ibidem, 11;
trad. rom., p. 187). Şi tot efortul său este sub această
presiune a temporalităţii: „urgenţa ne cheamă la
datoriile ce ne aşteaptă” (VI, 25; trad. rom., p. 337)8.

„Scrierile dumnezeieşti cresc odată cu cel care le
citeşte” . Într-un mod similar s-a pronunţat la vreme
sa şi Ioan Casian: „în măsura în care prin acest studiu
mintea noastră este înnoită, şi faţa Scripturii începe
să se înnoiască şi frumuseţea sfintelor înţelesuri
creşte, ca să zic aşa, odată cu creşterea noastră” .
Deliberare asupra imnului celor trei tineri este un
tratat de hermeneutică biblică, unde „rostirile obscure
«ale Scripturii» indică «sensuri» diferite şi multiple.
Cel ce se pricepe să cugete la ele cum se cuvine va
găsi că rostirile «ei» concise sunt uşor de trecut cu
vederea fără «interpretarea» simbolică” (VI, 19; trad.
rom., p. 307). Fără nici o îndoială, Gerard este unul
dintre autorii care pune un mare accent pe valoarea
soteriologică a interpretării Scripturii. În textul său,
tropologia este frecvent invocată, ca o modalitate de
interpretare superioară, iar aici sursa sa pare a fi
Ieronim, pentru care „historia, stricta; tropologia, lib-
era” . Totuşi, această libertate – cum subliniază Henri
de Lubac ‒ nu se identifică cu absenţă oricărei reguli.
Când vine vorba despre reguli, episcopul de Cenad
aduce în discuţie „regulile” lui Tychonius , care nu
sunt altceva decât nişte „chei de lectură” pentru o mai
bună înţelegere a textului, cel sacru de regulă, care-i
preocupa pe cei din vechime. Totuşi, este posibil ca
Gerard să nu fi citit textul lui Tychonius în mod
direct, ci prin mijlocirea tratatului augustinian De
doctrina christiana, în special cartea a III-a (30-37). 

Gerard de Cenad, Deliberare asupra imnului celor trei
tineri, ediţie bilingvă, traducere de Marius Ivaşcu. Studiu
introductiv şi tabel cronologic de Claudiu Mesaroş.
Îngrijirea critică a ediţiei de Alexander Baumgarten, Iaşi,
Polirom (Biblioteca medievală), 2019, 601 p.
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Note:
1. Textul pe care îl avem în vedere beneficiază de ediţia

critică stabilită de Gabriel Silagi: Gerardus Moresenus seu
Csanadensis: Gerardi Moresenae Aecclesiae seu
Csanadiensis Episcopi. Deliberatio supra hymnum trium
puerorum, Turnhout, Brepols (Corpus Christianorum.
Continuatio Mediaevalis, XLIX), 1978. În limba română
avem o traducere selectivă sub titlul: Armonia lumii sau
tălmăcire a cântării celor trei coconi către Isingrim
Dascălul, Studiu introductiv, selecţie, traducere şi
comentarii de Radu Constantinescu, Cuvânt înainte de
Răzvan Theodorescu, Bucureşti, Meridiane, 1984.

2. Pentru ocurenţele acestui termen, vezi Dionysiaca,
éd. P. Chevallier, vol. I, p. CXXXV; vol. II, p. CLXXX.
Cuvântul erigenda este întâlnit într-un context similar şi la
Fredegisus, în Epistola despre substanţa nimicului şi a
întunericului, I, 21 (trad. rom., p. 35).

3. Această idee patristică Gerard ar fi putut să o
cunoască şi din scrierile lui Eriugena; vezi Gaetano
Lettieri, „Eriugena e il transitus di Agostino nei Padri greci.
Apokatastasis ed epektasis nel V libro del Periphyseon”, în
Adamantius, 22, 2016, pp. 349-397. Una dintre sursele
importante ale lui Eriugena, Maxim Mărturisitorul, afirma
că „nu vom ajunge niciodată la sfârşitul îndumnezeirii
noastre” (Questiones ad Thalassium, 22; trad. Stăniloae, în
Filocalia 3, p. 103). 

4. Una din sursele care l-ar fi putut influenţa pe Gerard
şi în acest loc poate fi textul lui Isidor de Sevilla, Allegoriae
quedam Sacrae Scripturae (PL 83, col. 97-130B). 

5. În titlurile psalmilor 6 şi 11. 
6. Vasile cel Mare, „Omilia a II-a la Hexaimeron”, în

Scrieri I, traducere de D. Fecioru, Bucureşti, EIBMBOR,
1986, p. 96. 

7. H.U. von Balthasar considera că la Maxim ia
„naştere o teologie a sabatului veşnic, în care creatura se
odihneşte cu totul de propria sa mişcare, şi numai
Dumnezeu, la Care lucrarea şi odihna una sunt, Îşi
înfăptuieşte lucrările Sale veşnice (Capete teologice I, 36-
39; II, 64-65). La întrebarea dacă există un progres veşnic
sau o stare definitivă de odihnă, Sfântul Maxim i se alătură
lui Origen, optând pentru cea de-a doua variantă, în
defavoarea Sfântului Grigorie al Nyssei (II, 88). Însă în
pofida acestui element origenist, dorul după nemişcare are
la Sfântul Maxim alte resorturi decât avea la Origen. Pentru
acesta din urmă, toată mişcarea era legată de un derapaj
vinovat originar […]. Sfântul Maxim percepe mişcarea în
sens aristotelic, ca fiind fundamental naturală” (Hans Urs
von Balthasar, Liturghia cosmică. Lumea în gândirea
Sfântului Maxim Mărturisitorul, traducere de Alexandru
Roşu, Iaşi, Doxologia, 2018, p. 415).

8. „Numele de « eon » [αἰών] ar proveni de la ἀεὶ ὤν,
«a fi pururea»” (Hans Urs von Balthasar, op. cit., p. 168).
Pentru Maxim, „timpul este veac (eon), atunci când se
opreşte din mişcare, şi veacul sau eonul este timp, atunci

când, purtat de mişcare, este măsurat” (Ambiguum 10, în
PG 91, 1164 BC, trad. Stăniloae, Ambigua, ed. 2006, pp.
242-243). 

9. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, ed. 2006, p. 523. 
10. Despre „repausul într-una mişcător” (ἀεικίνητος

στάσις) sau formulări asemănătoare, precum στάσιμος
ταὐτοκινησία, la Maxim (Ambiguum 67, în PG 91, 1401 A;
Quaestiones ad Thalassium 59, CCSG 22, p. 53; Ibidem,
65, CCSG 22, p. 285) vezi Paul Plass, „‚Moving Rest’ in
Maximus the Confessor”, în Classica et mediaevalia 35,
1984, pp. 177-190. Paul Blowers, „Gregory of Nyssa,
Maximus the Confessor, and the Concept of ‘Perpetual
Progress’”, în Vigiliae Christianae 46, 1992, pp. 151-171,
în special pp. 160-165.

11.. Ilie Biliuţă, „Problema temporalităţii în perspectiva
Sfinţilor Grigorie al Nyssei şi Maxim Mărturisitorul”, în
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa 1-
2, 2004, p. 276. 

12. Lars Thunberg, Antropologia teologică a Sfântului
Maxim Mărturisitorul. Microcosmos şi Mediator, traducere
din limba engleză de Anca Popescu, Bucureşti, Sofia, 2005,
pp. 352-353. 

13. „Vremea ni se scurge degrabă” (IV, 22; trad. rom.,
p. 209); „se cuvine să filosofăm, pe cât ne îngăduie timpul”
(VI, 21; trad. rom., p. 325); „timpul ne presează şi condeiul
deja ne oboseşte” (VI, 24; trad. rom., p. 333); „scurtimea
zilei nu ne-o îngăduie” (VII, 13; trad. rom., p. 371);
„înainte să ne treacă ceasul […], căci acum am obosit
scriind, iar vremea înaintată ne cere să punem cărţii capăt”
(VII, 25; trad. rom., p. 403); „este deja ceasul să mergem la
Ceasuri” (VIII, 39; trad. rom., p. 513).

14. Grigorie cel Mare, Omilii la profetul Iezechiel,
traducere de Elena Sima şi Ileana Ingrid Bauer, Iaşi,
Doxologia, 2014, p. 148.

15. Jean Cassien, Conférences, texte établi et traduit
par E. Pichery, Paris, Les Éditions du Cerf (SC 54), 1958,
p. 197. 

16. Hieronymus, Commentarius in Abacuc, I, 1, 6, 11;
ed. M. Adriaen, Hieronymus presbyteri opera, part 1, Opera
exegetica, 6: Commentarii in prophetas minores. Vol. 2,
Turnholt, Brepols, 1970, CCL 76A; vezi, de asemenea,
Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de
l’Ecriture, Première partie, tome I, Paris, Aubier, 1959, p. 44.

17. Donatistul Tychonius a publicat în 382, se pare,
primul tratat de hermeneutică biblică din Occident, Liber
regularum (Cartea regulilor). Tyconius, Le Livre des
Règles, introduction, traduction et notes par Jean-Marc
Vercruysse, Paris, Les Éditions du Cerf (SC 488,), 2004 ;
pentru o discuţie asupra hermeneuticii acestui tratat, vezi
Constantin Răchită, „Fundamentele hermeneuticii biblice
occidentale în Liber Regularum a lui Ticonius”, în Teologie
şi viaţă 9-12, 2014, pp. 118-130. 
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Filosofi prin foc, aşa îşi spuneau vechii
alchimişti, care defineau alchimia ca fiind arta de a
filosofa prin foc, cultivînd astfel o nouă alianţă, cea
dintre înţelepciune şi foc. Şi nu este vorba despre
focul care arde sub athanor, ci despre focul asociat
cu inflamabilitatea spiritului, este vorba despre
focul-principiu, teoretizat de primii filosofi greci
alături de celelalte elemente prime, apă, aer şi
pămînt. Heraclit din Efes a fost filosoful grec,
aristocrat şi extravagant, care a considerat focul ca
principiul material prim şi unic al universului, un
univers, în viziunea sa, într-o perpetuă devenire,
într-un mobilism universal, în care nu ne scăldăm
niciodată de două ori în aceeaşi apă a unui rîu.
Despre foc Heraclit scrie în tratatul său Despre
natură, focul care explică devenirea tuturor
lucrurilor, focul despre care este vorba într-o
frumoasă anecdotă plină de tîlc, relatată de
Aristotel: se povesteşte că pe Heraclit veneau mulţi
străini să-l cunoască; într-una din zile s-a apropiat
de casa lui un grup de străini care, văzîndu-l
încălzindu-se lîngă cămin, s-au sfiit să intre în casă;
observîndu-le stinghereala, Heraclit le-a spus pe un
ton prietenos: „intraţi, se află zei şi aici”. Heidegger
apropie această întîmplare de un aforism al lui
Heraclit, „Firea sa îi este omului daimon”, care vrea
să spună că omul locuieşte, în măsura în care este
om, în apropierea zeului, vizitatorii lui Heraclit
vrînd să trăiască un eveniment al gîndirii alături de
el, de aceea locul comun, căminul, vatra de foc, la
o primă vedere îi decepţionează, ei aşteptîndu-se
să-l vadă în altă lumină. Dar dacă această
întîmplare s-a păstrat şi povestit pînă astăzi, e
pentru tîlcul său, anume că în preajma cuptorului
„se află zei”. Întîmplarea povestită de Aristotel şi
reluată în timpurile noastre de Heidegger este
despre sălaşul omului, despre gîndirea care gîndeşte

adevărul Fiinţei ca element originar al omului.
Gîndirea se exprimă sub diverse înfăţişări, atît la
nivelul ideilor, cît şi al formelor discursului. Una
dintre formele discursului a fost dialogul, astăzi
păstrată în memoria culturală mai ales prin
celebrele dialoguri platoniciene care îi reunea,
printre alţii, pe: Socrate, Criton, Alcibiade, Gorgias,
Cratylos, Theaitetos, Phaidros, Philebos sau
Hermogenes. Sub forma dialogului au fost scrise şi
numeroase tratate de alchimie, printre acestea
numărîndu-se şi Turba Philosophorum sau
Adunarea înţelepţilor numită şi cartea adevărului
în artă şi al treilea sinod pitagoreic, tradusă din
latină de Arthur Edward Waite. Această lucrare a
fost recent editată şi în limba română, în traducerea
Gabrielei Nica, la Editura Herald, Bucureşti,
colecţia „Quinta essentia”, 2019, 224 p.

Arthur Edward Waite (1857-1942), s-a născut în
S.U.A., dar a trăit în Anglia. A fost atras de
ocultism, a fost membru în Hermetic Order of the
Golden Down şi în Societas Rosicrucian in Anglia.
A intrat în conflict cu mulţi confraţi, printre ei fiind
şi William Buttler Yeats, în 1915 fondînd un alt
nucleu ocultist, Fellowship of the Rosy Cross. Este
cunoscut si pentru crearea Rider-Waite Tarot.
Preocupat de ocultism, misticism şi esoterism,
Arthur Edward Waite a publicat numeroase lucrări,
dintre care amintim: The Book of Ceremonial
Magic; The Holy Kabbalah; A new Encyclopedia of
Freemasonry; The Hermetic Museum; Lives of
Alchemystical Philosophers (apărută şi în limba
română, Alchimiştii de-a lungul secolelor, Editura
Herald, 2019). Turba Philosophorum este un vechi
tratat alchimic, scris în limba latină, datînd,
probabil, de la sfîrşitul primului mileniu. Datarea şi
limba originală a scrierii alchimice sînt subiecte de
controverse, dat fiind că alchimia a avut un parcurs
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şi o răspîndire în care s-au împletit influenţe
egiptene, greceşti şi arabe, alchimia revenind în
Europa după periplul prin Orientul Apropiat şi
Mijlociu. Arthur Edward Waite afirmă că versiunea
pe care a tradus-o îşi are sursa în alchimia greacă,
în sprijinul afirmaţiei sale aducînd teoriile elaborate
de Marcelin Berthelot, cunoscut chimist francez şi
cercetător al textelor alchimice antice şi medievale.

Turba Philosophorum pare a fi „un manuscris
preluat dintr-un vechi codex, mai complet decît
orice ediţie publicată pînă acum”, este „un vechi
tratat alchimic, tradus din latină, cuprinzînd
principalele interpretări ale codexului mai scurt,
paralele cu alchimiştii greci şi explicaţii ale
termenilor obscuri”, o „scriere a lui Arisleus”,
născut din Pytagoras „maestru al înţelepţilor şi
conducător al Profeţilor”. Tratatul este redarea
discuţiilor în cadrul unui sinod/ sobor pitagoreic, în
care discipolii sînt invitaţi să vorbească despre
preţioasa Artă. Primul invitat a fost Iximidrus, un
apărător al convingerii că unul dintre elementele
primordiale este focul, dar care este stăpînit de aer,
altfel flăcările ar distruge tot ceea ce are viaţă.
Următorul vorbitor, Exumdrus, preia din discursul
predecesorului importanţa aerului. A treia cuvîntare
îi aparţine lui Anaxagoras, care vorbeşte despre
densitatea pămîntului şi despre apă, elementul mai
puţin rarefiat decît aerul. Aşadar patru scurte
expozeuri despre cele patru elemente fundamentale
ale naturii, pămîntul, apa, aerul şi focul, care sînt
ilustrate de Pandolfus prin alegoria oului, oul
filosofic al alchimiştilor: „Coaja interioară foarte
subţire este unită cu coaja exterioară, reprezentînd
mediul separator între pămînt şi apă, adică acel aer
care desparte pămîntul de apă. Gălbenuşul oului
reprezintă focul, iar coaja ce conţine gălbenuşul
corespunde celuilalt aer, care separă apa de foc.
Ambele sînt însă acelaşi aer, adică acela care separă
lucrurile reci, pămîntul de apă şi apa de foc. Dar
aerul de jos este mai dens decît aerul de sus, iar
aerul de sus este mai rarefiat şi mai subtil, fiind mai
aproape de foc decît aerul de jos. Aşadar, în ou
există patru elemente: pămînt, apă, aer şi foc. Dar în
afara celor patru elemente, în mijlocul gălbenuşului
se află punctul Soarelui, iar acesta este puiul. În
consecinţă, toţi filosofii acestei arte minunate
folosesc exemplul oului cînd îşi prezintă opera.” 

Toate dicţionarele de simboluri prezintă oul ca
un simbol universal, fiind prezent în toate marile
tradiţii spirituale ale omenirii. Tradiţia alchimică a
oului filosofic evidenţiază ideea de germene al
vieţii spirituale, vatră a universului care închide în
cochilia sa elementele vitale asemenea vasului
ermetic care conţine compostul operei. Oul conţine
în sine viaţa, printr-o lentă şi naturală clocire
apărînd puii, fiinţele vii, observaţii simple,
elementare, dar care au stîrnit interesul
alchimiştilor pentru simbolistica oului, materia
primă unică avînd în sine elementul propriei
dezvoltări. Cunoscutul alchimist Bernard le
Trevisan şi-a intitulat unul dintre tratate Traite de la
nature de l’oeuf, iar Michel Maier în cunoscuta şi
enigmatica sa lucrare Atalanta fugiens. Emblemele
filosofice ale secretelor naturii consacră Emblema
a VIII-a oului (Ia oul şi loveşte-l cu o sabie de foc),
epigrama care însoţeşte imaginea spunînd că „Pe
cer este o pasăre, cea mai îndrăzneaţă dintre toate,/
Al cărei ou îl vei căuta, fără să-ţi pese de altceva./
Un albuş înconjoară gălbenuşul. Cu băgare de
seamă,/ Atinge-l cu sabia înflăcărată (aşa este-
obiceiul)./ Marte trebuie să vină în ajutorul lui
Vulcan: el o să nască/ O pasăre ce va învinge şi
fierul, şi focul deopotrivă.” Sabia de foc care va
ajuta puiul să părăsească cochilia aminteşte
episodul mitologic al naşterii zeiţei Atena, din
capul lui Zeus, în urma loviturii de secure pe care i-
o dă Hefaistos.

În Atalanta fugiens, Michael Maier aminteşte,
în Emblema a VIII-a, de Turba Philosophorum şi
de intervenţiile lui Morfoleus si Moscus, doi dintre
filosofii care participă la adunare. O adunare a
diversităţii filosofilor şi înţelesurilor asupra Naturii,
un sinod despre lucrurile ascunse de la începutul
lumii, şi pentru a căror înţelegere este nevoie de
iubirea de înţelepciune, de răbdare, pentru că
înţelegerea vine din răbdare, rugăciune şi din
transformarea elementelor. Nici un filosof nu va
revela vreodată focul secret şi puterea agentului
care operează toate mutaţiile; cine nu va înţelege se
va opri şi se va ruga la Dumnezeu să-l lumineze,
căci cunoaşterea acestui mare secret este mai curînd
un dar decît o lumină dobîndită prin forţa raţiunii.
Despre acestea ne învaţă Turba Philosophorum şi
nobila adunare a filosofilor.
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„Marele prieten de la răsărit” a rămas în memoria
popoarelor cu care a avut de-a face, într-un fel sau
altul, prin genocid, crime odioase, deportări masive,
„mutări” de populaţii care şi azi creează probleme.
Am avut şi noi „experienţa” noastră cu fosta URSS. 

Erau vremuri tulburi, se puneau în balanţa
limbile, soarta şi destinul multor popoare care
intraseră în sfera de influenţă sau sub stăpînirea
bolşevicilor. Asta deşi, în Apel către musulmanii din
Rusia şi din Orient, din 7 decembrie 1917, semnat de
Stalin şi Lenini, se spunea: „Musulmani din Rusia,
tătari de pe Volga şi din Crimeea, kirghizi, sarţi din
Siberia şi Turkestan, turci şi tătari din Transcaucazia
ceceni şi munteni din Caucaz, toţi aceia ale căror
moschei şi locuri de rugăciune au fost distruse, ale
căror credinţe şi obiceiuri au fost strivite sub picior
de către ţar şi opresorii din Rusia! De acum înainte
credinţele şi obiceiurile voastre, instituţiile voastre
naţionale şi culturale sunt libere şi inviolabile…” etc. 

Peste tot se puneau bazele unor „republici”, cu
credinţa că bolşevicii vor aduce cu adevărat ceva nou
în acest sens. În Tatarstan a fost cam la fel. Pe scurt,
după alte şi alte întâmplări, formarea unui parlament
naţional ş.a., la 1 martie 1918 s-a creat statul Idel-
Ural (în limba tătară; ar însemna Volga-Ural)2 (în
ideea reclădirii Hanatului Kazan, cucerit de ruşi în
1552), cu capitala la Kazan, care reunea mai multe
popoare (tătari, başkiri, ciuvaşi, chiar germanii de pe
Volga), apoi grupări militare tătare au luptat în
războiul civil contra bolşevicilor, dar au fost înfrînţi
pe 28 martie 1918. Preşedintele Sadri Maqsud Arsal
a fugit în Finlanda. În 1919 bolşevicii au declarat
Republica Sovietică Socialistă Autonomă Başkir-
Tătară, fiind apoi alungaţi de Kolceak şi armatele
Albilor, dar acesta nu agrea ideea unei republici
musulmane. Astfel, mulţi tătari şi başkiri au luptat
împreună cu Armata Roşie şi, în final, a rezultat o
RSFSR/ Republică Sovietică Socialistă Federativă

Rusă. Apoi a venit foametea din 1921-1922,
distrugerea ţărănimii, genocid, deportări masive3,
crime ş.a., evenimente despre care citim în această
carte şi care au dus la moartea a sute de mii de
oameni. Au fost „deculacizarea, „korenizaţiea”4, apoi
prigoana „uneltelor”, a multora dintre cei de care s-au
folosit bolşevicii la început ş.a.

Păstrez de ceva vreme pe masă această carte
apărută în colecţia „Raftul Denisei”, coordonată de
Denisa Comănescu, la Humanitas. Pe de o parte eram
dornic să o citesc, pe de altă parte am tot amânat, cu
gîndul la istorisirile românilor noştri basarabeni, ale
tătarilor din Crimeea, ale altor popoare despre acele
vremuri cumplite. 

Guzel Iahina s-a născut în 1977, la Kazan. A
absolvit Facultatea de Limbi Străine a Institutului
Pedagogic de Stat din Kazan. Din 1999 locuieşte la
Moscova, unde a urmat cursurile Şcolii de
Cinematografie, secţia scenaristică (fapt vizibil în
construcţia romanului său). A lucrat în relaţii publice,
publicitate/ marketing, colaborînd cu articole la
reviste. În 2015 publică Zuleiha deschide ochii
(Zuleiha otkrîvaet glaza), primul său roman, pornind
de la relatările bunicii ei, învăţătoare tătară deportată,
care a trăit şaisprezece ani într-o colonie de muncă
din Siberia.

În 1920 şi în Tatarstan, după modelul amintit cînd
am scris despre Crimeea, au început restricţiile
sovieticilor împotriva limbii tătare (alfabetul a fost
înlocuit cu cel latin, apoi chirilic), astfel şi literatura
de aici a înregistrat un declin serios. De prin anii 30
pînă în anii 50 au început una cîte una instituţiile de
cultură şi învăţămînt în tătară să fie înlocuite cu altele
în rusă, concomitent cu măsuri de industrializare/
colectivizare, avînd în fundal şi „deculacizarea”5,
culacii6 fiind declaraţi „duşmani de clasă”. Au fost
deportaţi cca. 2 milioane de ţărani numai în 1930-
1931, în cadrul „luptei împotriva contra-
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revoluţionarilor” şi a „construirii socialismului” şi la
sate. 

Guzel Iahina, peste ani, spune: „ca mulţi copii din
Tatarstan, am crescut bilingvă – vorbind şi tătara, şi
rusa”. A scris romanul în limba rusă7.

Pe scurt, Zuleiha, o tânără ţărancă dintr-un sat de
tătari, care abia de rămăsese însărcinată, după patru
fete care muriseră, probabil din cauza foamei şi
condiţiilor grele de trai, cu un băiat, dar fără să ştie.
Soţul ei, Mortaza, mai bătrîn cu 30 de ani, este
împuşcat pentru că a atacat un ofiţer bolşevic, Ivan
Ignatov, venit pentru „rechiziţii”. Ea e deportată în
Siberia, în „programul” de „deculacizare”.

Din ce spune şeful de gării pe 1 martie 1930, cînd
pleacă convoiul K-2437, al lui Ignatov, în săptămîna
aceea trebuiau „expediaţi 800.000 de „deschiaburiţi”.
După un drum chinuitor întâi cu săniile, apoi după un
scurt popas într-o închisoare, cu trenul („Sute, mii de
familii se revărsau pe întinderea Tatariei Roşii în
nesfîrşite caravane de sănii. Le aştepta un drum lung.
Unde nu ştiau nici ele, nici conducătorii convoiului.
Un singur lucru era clar: departe”), alături de ţărani
„deschiaburiţi”, leningrădeni de diverse categorii,
mai ales intelectuali (care, paradoxal, se adaptează
adesea mai uşor decît toţi ceilalţi, deşi păreau cei mai
puţin adaptabili). Erau tot felul de deţinuţi,
musulmani, creştini, atei, fie că erau tătari ori ruşi,
germani şi ciuvaşi, conduşi de acelaşi Ivan Ignatov.
Ajunge, după ce barja cu care traversau apele se
scufundă şi mulţi mor înecaţi, într-un loc pe malurile
Angarei, unde natura era şi ea parcă de parte celor
care-i uciseseră pe drum. În locul acela pustiu se
înfiinţează o „colonie de muncă”, o colectivitate în
care erau oameni de toate felurile, ajunşi acolo din
motive care mai de care, unii foşti în funcţii înalte,
trăind din amintiri (ca Wolf Karlovici Leibe, fost
ginecolog faimos, universitar de renume, reclamat de
cei care îi fuseseră aduşi de bolşevici „în spaţiu”, care
voiau să se „extindă” luîndu-i bătrînului camera).
Alţii încercau să supravieţuiască făcînd ce ştiau ei –
pictînd, muncind ş.a. Colonia era condusă de Ivan
Ignatov. 

În închisoare Wolf ajunge vecin în celulă cu
Zuleiha, care descoperă că are o forţă aparte de a
supravieţui în pofida a tot felul de încercări. Exact în
acel loc unde Zuleiha şi-a scos pe furiş de subsuoară
primul păduche a stat cu 43 de ani în urmă, scrie
Guzel Iahina, un student al Universităţii Imperiale
din Kazan – Vladmir Ulianov.

Autoarea, a spus în interviuri, şi-a construit
romanul şi pornind de la principii cinematografice,
pe mai multe planuri, urmărind mai multe personaje,
în prim-plan fiind Zuleiha. La început apar Mortaza,
soţul, care o bătea, dispunea de ea cum voia pentru
sex, muncă sau pentru a o sluji pe maică-sa,
Strigoaica, cum îi spune Zuleiha, care se temea de
dînsa din tot felul de motive. Bătrîna se purta urît cu
ea, o considera o slăbătură inutilă şi, în plus, credea
Zuleiha, mai avea şi darul de a „profeţi”. De altfel,
lumea în care trăiau era una arhaică, cu duhurile
pădurii sau ale cine mai ştie cărui loc care trebuiau
îmbunate, cu basme ş.a. După lectura cărţii (şi din
spusele autoarei) se desprinde şi ideea că pentru
femeile asiatice, musulmane, ieşirea din această
lume, din acest mod dea gîndi/ de a trăi, dincolo de
relele cu care au avut de a face, a însemnat şi
emanciparea, dreptul de a fi oameni, nu sclave8. 

Murtaza a murit, ca şi mama lui, care însă îi mai
apare în închipuire criticînd-o, ca de obicei, ca, astfel,
Zuleiha să se desprindă cu totul de lumea aceea şi să
poată intra în alta, cu toate ale ei, şi care, paradoxal,
înseamnă şi „schimbarea” pentru dînsa. Numai aşa
„Zuleiha deschide ochii” (expresia apare de patru ori
în carte). Rămasă fără aceste legături, dar în pîntece
cu fiul ei şi al lui Mortaza, care, în final, va
„beneficia” de un cu totul alt „tată”, Zuleiha începe
un drum nou, la capătul căreia va fi total schimbată.
Dacă la început era sclava lui Mortaza şi a mamei
sale, necuprinzînd nici cu gîndul să se atingă măcar
în trecere de alt bărbat, pe parcurs, supravieţuind, se
descoperă pe sine şi ca femeie. Află că poate decide
singură, poate vîna în taiga ca un bărbat, dar poate fi
şi femeie. Află pentru prima dată ce e dragostea. Se
confruntă cu probleme existenţiale complicate, pe
care altădată nu le-ar fi putut concepe. Care este
balanţa dreaptă cînd ai de ales între copil/
supravieţuirea lui şi un bărbat ori viaţa ta? După
plecarea lui Iusuf, fiul său, căruia Ignatov îi face un
act de naştere cu el ca tată, oferindu-i şansa să
răzbească dincolo de colonia de muncă, ea decide să
rămînă cu cel care-i ucisese soţul. Nu ca răsplată, ci
pentru că aşa a ales ea.

Şi cu Ignatov se petrece un proces complex. De la
asasinul lui Mortaza, bolşevicul care părea dedicat
sovietelor, mergînd cu grupul de deportaţi, trăind
practic alături de ei şi avîndu-i în grijă, ceva se
schimbă în el. Iar Zuleiha îi ocupă tot mai profund
inima. La final, cînd şi el e căzut în dizgraţie, locul
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fiindu-i luat de un turnător al coloniei, ca ultim gest
de putere, poate, îi oferă o şansă fiului femeii pe care
o iubea, făcut cu cel pe care-l ucisese. 

Guzel Iahina creează mai multe personaje,
oameni care caută să supravieţuiască în vîltoarea în
care îi aruncă viaţa atunci, fiecare cum îi e caracterul
şi puterea de a răzbate, şi care construiesc cu
dramatism aproape cinematografic „povestea”.

Sunt multe scene puternice, cu efect aparte,
construite atent, dar care îşi iau „fără zgomot” locul
în naraţiune. Zuleiha e protagonista multora dintre
acestea, dar sunt şi altele. De pildă, pe drum, cînd
oamenii mureau tot mai mulţi de foame şi de boli,
Konstantin Arnoldovici scotea „cartea” sa şi o citea
iar şi iar. Sau doctorul Karl Leibe, care ajută la
naşterea lui Iusuf şi trece dincolo de ceaţa din mintea
sa devenind salvatorul multora din colonie. Ori
pictorul care pictează îngeri în sala de propagandă
etc.

Citind-o pe Guzel Iahina, deşi perspectivele sunt
în destule privinţe altfel, mă gîndeam la Riza Fazîl
(supravieţuitor al surghiunului, deportării), la opinia
lui despre cum s-au „transformat” intelectualii tătari,
vorbind-mi mai mult (dar nu numai) despre crimeeni.
Pur şi simplu, spunea Riza, erau rupţi de ce au fost
altădată, de trecut, „adaptaţi”, scriau, ca şi unii autori
din Kazan sau din alte state în care vieţuiesc tătari, în
rusă, în primul rînd. 

Sunt, spuneam, mai multe planuri, mai multe
paliere pe care le putem urmări în „povestea” acestei
femei care în final, alege să rămînă tocmai cu
ucigaşul soţului ei din „cealaltă lume”. Unul este cel
al transformării personajelor, dar şi al lumii din care
fac parte. Şi cea musulmană (oamenii văd steagul pus
pe moschee) dar şi a bolşevicilor, care trec şi ei prin
tot felul de „etape”. Altul este al fenomenului
deportării, cu tot ce înseamnă el. Autoarea spune însă
că nu s-a gîndit în mod special la asta ci, în primul
rînd, ca pornind de la povestea bunicii sale „să creez
un mit, mitul femeii care, dintr-o dată, primeşte o a
doua viaţă şi-şi trăieşte această a doua viaţă complet
diferită de prima”.

Una peste alta Guzel Iahina a oferit cititorilor un
roman care merită atenţie, o galerie interesantă de
personaje, şi pe Zuleiha, un caracter puternic şi o
„poveste” care te cucereşte, te intrigă, te face să îţi
pui multe întrebări. Şi, nu în ultimul rînd, îţi rămîne
în minte.

Guzel Iahina, Zuleiha deschide ochii, roman,
Humanitas fiction, traducere din rusă şi note de Luana
Schidu, cuvânt înainte (Iubire şi tandreţe în infern) de
Ludmila Uliţkaia, coperta: Angela Rotaru, Humanitas
Fiction, Bucureşti, 2018, 414 p.

Note:
1. URSS, şaizeci de ani ai Uniunii, 1922-1982,

Progress Publishers, Moscova 1982, p. 35.
2. În diverse perioade termenul, mai ales în cărţile

tătăreşti, era folosit pentru a denumi şase „republici” din
componenţa Rusiei: Başkurtistan, Ciuvaşia, Mari El,
Mordovia, Tatarstan şi Udmurtia

3. Într-un interviu, tradus din rusă tot de Luana Schidu,
autoarea spune: „Naţionalitatea mea nu are nici o legătură
cu poziţia politică. Poporul tătar nu a fost supus
deportărilor din motive etnice: tătarii au suferit din pricina
represiunii staliniste alături de ruşi, başkiri, mordvini,
ciuvaşi… În ce priveşte comunismul, a fost o boală de care
a suferit îndelung, chinuitor un mare stat. Şi ale cărei
urmări încă le mai simţim”.

4. Termen folosit de soviete în anii de început (până pe
la mijlocul anilor ’30), derivat din коренное население”
(korennoye naseleniye, „rădăcina populaţiei/ populaţie
nativă”; korenizarea/ korenizaţia – nativizarea/
indigenizarea; fenomen fundamentat pe ideea creării de
„cadre” pentru partid din toate populaţiile Uniunii
Sovietice, şi prin promovarea nativilor, şi din minorităţi,
indigeni în general, în funcţii administrative/ birocratice de
nivel mai puţin important, dar care puteau fi o punte de
legătură cu masele. Apoi, pe la mijlocul anilor ’30, aceşti
oameni au fost majoritatea acuzaţi de naţionalism, fie el
burghez sau de alte facturi.

5. La 29 dec 1929 Stalin anunţa ca necesitate
„lichidarea clasei culacilor”, care au fost împărţiţi în trei
„categorii”.

6. Încă în noiembrie 1917 Lenin spunea: „dacă kulacii
rămîn la locul lor/ neatinşi, dacă nu stîrpim libera iniţiativă,
ţarul şi capitalismul se vor întoarce, inevitabil.”

7. „Acum folosesc mult mai des rusa decât tătara.
Primele mele „opere“ literare – am început să scriu la şapte
ani – le-am creat în rusă. Şi acum scriu numai în ruseşte”
(în interviul amintit).

8. „Putem să vorbim despre o emancipare a femeii care
s-a petrecut în Uniunea Sovietică, şi ăsta a fost, într-adevăr,
un proces puternic şi extrem de rapid”, „femeile sovietice
au primit dreptul la vot, şi toate celelalte drepturi egale cu
ale bărbaţilor, în anul 1917”. „URSS au fost a treia ţară care
a acordat aceste drepturi femeilor şi, de aici, a luat naştere
emanciparea lor şi, mai ales, a femeilor din republicile
asiatice”. Zuleiha „dintr-o stare subalternă, de sclav”, se
transformă într-o femeie puternică şi independentă” şi asta
„corespunde, cumva, adevărului istoric.”
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Cunoaşterea unei culturi străine presupună
cunoaşterea faptelor istorice, a comportamentelor
colective, a evenimentelor importante, dar şi a
mâncărurilor şi băuturilor tradiţionale, a religiei, a
obiceiurilor etc. „Uneori, este necesar să fie oferită o
explicitare mai amănunţită atunci când textul trimite
la fapte culturale ignorate de cititor şi asupra cărora
contextul nu aduce nicio lămurire”, precizează
Marianne Lederer (1998). Autorul îi prezintă
cititorului său o cantitate de informaţii pe care
traducătorul o posedă, dar de care cititorul nu
dispune. Un bun traducător ştie cum să modifice
raportul implicit-explicit din textul limbii sursă
pentru a ajunge la un alt echilibru implicit-explicit în
limba ţintă. Ileana Cantuniari evocă astfel
informaţiile ce trebuie verificate, dar şi „notele
absolut necesare publicului cititor, dar care la rândul
lor se cer bine întocmite, spre a fi corecte şi totuşi nu
indigeste” (cu Stelian Ţurlea, 2014).

Nu se poate traduce un cuvânt al cărui concept
este necunoscut în cealaltă civilizaţie. Un exemplu
ilustrativ îl constituie faimoasa gueuze grenadine,
băutura emblematică a detectivului Van Loo,
sintagmă pe care Ileana Cantuniari o lasă în franceză
şi în italice, în textul românesc, adăugând imediat o
scurtă notă – „bere belgiană cu sirop de rodie” -, care
oferă totodată reţeta băuturii şi accentuează marcajul
cultural prin epitetul naţional. 

Este imposibil aşadar să evităm menţionarea
teoriei „culturemelor” care, deşi a fost schiţată cu
destul timp în urmă, se bucură încă de o favoare
specială în România, unde Georgiana Lungu-Badea,
de la Universitatea din Timişoara, i-a consacrat un
mare număr de studii. Termenul însuşi, utilizat
pentru prima dată de Moles (1967), Moles şi
Zeltmann (1971), Hegyi (1981), Vermeer (1983), a
fost analizat în relaţie cu alte trăsături culturale ale
verbalului, non verbalului şi extra-verbalului de

către Els Oksaar, într-un studiu de referinţă în
domeniul transferului cultural, intitulat
Kulturemtheorie. Ein Beitrag... (1988). Ceva mai
târziu, Vermeer şi Witte au definit culturemul ca „o
unitate reprezentând un fenomen social, având o
amplitudine culturală specifică pentru membrii unei
societăţi” (1990). Michel Ballard a acordat la rândul
său o atenţie particulară acestui termen în cărţile şi
articolele sale, propunând definiţii ale conceptului şi
clasificări ale culturemelor. Potrivit lui Michel
Ballard, culturemele sau indicatorii culturali sunt
„semne care trimit la referenţi culturali, adică la
elemente sau trăsături al căror ansamblu constituie o
civilizaţie sau o cultură” (2005). La rândul său,
Georgiana Lungu-Badea se ocupă îndelung de
noţiunea de culturem, aceasta desemnând: 1. Orice
suport de semnificaţie într-o cultură dată; 2.
Ansamblul faptelor culturale specifice unor domenii
de specialitate foarte variate: literatură, semiotică,
lingvistică, traductologie, fenomenologie,
sociologie, drept comparat etc. (Lungu-
Badea, 2009). Astfel, în sensul său cel mai
cuprinzător, culturemul desemnează orice unitate
purtătoare de informaţie culturală. 

Şi tocmai aici, în reacţiile sale faţă de culturem,
pare să înflorească şi să-şi impună marca personală
lucrarea de traducătoare translucidă a Ilenei
Cantuniari. În eterna dezbatere dintre „sursişti” şi
„ţintişti”, ea decide să o ia printre, sau mai exact să
combine ambele perspective, în proporţii variabile.
Astfel, ea nu caută să aclimatizeze „intrusul”,
păstrând în textul românesc aceste sonorităţi străine
şi guturale (pe care şi Berenboom le păstrează), cum
ar fi smokkelaars, pitchesbak, stoemp, flessevringer,
kwasmoel, wallebak, zattekul, trekploste, sau
sintagme precum Pas op! Een schieve architeckt!,
deşi ar fi putut prea bine să netezească sonorităţile
limbii ţintă găsindu-le echivalente româneşti. Dar
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acest lucru le-ar fi amputat în bună măsură de
savoarea şi culoarea locală, înlocuindu-le cu o
versiune călduţă, temătoare, castratoare cultural, în
cele din urmă. Dar nu e nici o „sursieră” arogantă,
care să refuze orice compromis, căci oferă de fiecare
dată, în notă de subsol, traducerea cuvintelor sau
sintagmelor respective. O abordare mai curând
„sursistă” e valabilă pentru prima dintre cele trei
mici tipologii privitoare la inserţia traducătorului
translucid pe care le-am identificat. Celelalte două
sunt „ţintiste” şi generează reacţii diferite în rândul
cititorilor. 

Orice traducere este o întâlnire complexă între
două culturi care, în funcţie de talentul şi de efortul
traducătorului, pot face cu adevărat să dialogheze
universurile lor respective, construind poduri
suprapuse, sau se pot atinge doar în treacăt, ba chiar
pot şi rămâne complet străine una de alta. Munca
Ilenei Cantuniari adoptă cu certitudine primul sens.
După ce s-a străduit să furnizeze echivalente
lingvistice pentru termenii bruxelezi care figurează
în romanul lui Berenboom, ea merge şi mai departe,
de această dată spre note explicative pentru
culturemele ce definesc un mod de viaţă sau
constante civilizaţionale ale lumii francofone. Iată
aşadar nota 1, p. 42: „În franceză, ”le bal du Rat
mort” est un bal mascat care constituie punctul final
al carnavalului de la Ostende, organizat începând din
1898 ”; nota 1 (p. 48), pentru kir: „Amestec de vin
alb şi lichior de coacăze”; sau nota 1 (p. 51), pentru
Epinal: „Orăşel din Franţa, regiunea Lorena, unde se
produc, de la sfârşitul secolului XVIII, pozele şi
cărţile poştale colorate destinate copiilor, înfăţişând
scene istorice, religioase, inspirate din basme etc.”

Aceste cultureme devin atunci adevărate hub-uri,
noduri de informaţie, conţinutul vehiculat fiind
puternic valorizant pentru cultura sursă şi o legătură
adesea neaşteptată cu cultura ţintă. Aşa se întâmplă,
spre exemplu, în cazul lui zwanze: „Termen din
regiunea Brabant, care defineşte arta bruxeleză de a
trăi precum şi o anume formă zeflemitoare de umor
flamand ” (p. 227). Ceea ce uşurează transferul spre
cititorul român e faptul că împărtăşim acest gen
special de umor, care condensează o anumită viziune
despre lume, pe care belgienii o numesc zwanze, iar
românii zeflemea sau băşcălie, o formă de
autoderiziune şi de minimalizare ironică a tot ce
mişcă. Poate pentru a strecura mai bine o anumită

dificultate de a trăi şi nişte repere identitare cumva
instabile.

Berenboom susţine că Belgia nu mai rezistă
decât datorită celor „două elemente federatoare:
regele Albert al II-lea şi zwanze. Greu de definit,
această noţiune combină zeflemeaua şi modestia, ca
şi circumspecţia faţă de putere, oricare ar fi ea. De
unde, o distanţare permanentă, o lipsă de încredere
în autoritate... şi o indulgenţă uneori vinovată faţă de
nenumăratele ei boacăne. Zwanze seamănă cu o
gueuze grenadine. Amestec de bere amară şi de sirop
dulce, produse în principiu incompatibile, dar care în
Belgia se combină pentru a da naştere unei băuturi
care se numeşte Moartea subită. Care nu-i ucide
decât pe morocănoşi...”, conchide Alain
Berenboom1.

Dimensiunea pedagogică a muncii traducătoarei
în jurul culturemelor este evidentă. Mai mult încă, ea
nu se mulţumeşte să ofere simple indicaţii
schematice, căci dragostea ei pentru limba franceză
şi spaţiul francofon o fac să propună cititorului
român adevărate microsinteze culturale,
gastronomice sau istorice, adesea cu accente
lingvistice, ba chiar şi poziţiile sale ideologice sunt
uneori lizibile în filigran. Iată deci, la pp. 12-13, nota
1: „Leopold III, regele Belgiei (1934-1951), monarh
controversat în urma ordinului dat armatei, în mai
1940, de a depune armele în faţa germanilor, şi
desolidarizat de guvernul său, refugiat la Londra.
Deportat în Germania (1944-1945), s-a retras mai
apoi în Elveţia şi, cu tot plebiscitul favorabil
revenirii sale, a fost nevoit să abdice în 1951 în
favoarea fiului său Baudouin”; nota 2: „Principesa
Liliana, a doua soţie a regelui Léopold III, după
moartea accidentală a reginei Astrid. Provenind din
înalta burghezie, originară din Ostende, Lilian Baels
(numele flamand), cunoscută sub titlul de principesă
de Réthy, a fost blamată pentru simpatiile sale
pronaziste şi pentru căsătoria neconstituţională cu
regele”; sau nota 1 (p. 71): „Dupond şi Dupont,
numiţi împreună les Dupondt, sunt doi poliţişti
proşti dar comici, care lucrează la anchete împreună,
consacraţi de benzile desenate cu Aventurile lui
Tintin de Hergé. Numele lor sunt cele mai banale şi
mai folosite, de aici şi ortografierea aproape
identică”.

În fine, ultimul tip de note care manifestă
vizibilitatea traducătoarei este şi cel mai discutabil,
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în opinia noastră. E un truism să afirmi că orice
traducere este rezultatul unei lucrări convergente
între traducător şi cititor, căci cooperarea reprezintă
şi o finalitate a traducerii. Traducătorul nu este un
negociator, ci un intermediar capabil să uşureze sau
să împiedice anumite practici ale cooperării
interculturale. Mai mult decât orice alt determinant,
limba fundamentează esenţa unei identităţi culturale,
dar aceasta nu mai este concepută ca o stare, ca un
vas închis, ci ca un proces evolutiv, care nu adună
fragmente succesive, izolate, ci este o activitate fără
răgaz, adesea surprinzătoare. Discursul nostru nu se
adresează celuilalt, ci se edifică împreună cu celălalt
într-o relaţie flexibilă, în continuă mişcare. Prin
urmare, îmbogăţirea este permanentă şi cu dublu
sens.

Antrenată de elanul ei didactic, Ileana Cantuniari
distorsionează într-un fel raportul dintre text şi
cititorii săi români, anticipând negativ competenţa
enciclopedică a acestora. Uneori, pe parcursul
lecturii, ai impresia că traducătoarea uită că şi
destinatarul trebuie să participe la relaţiile de
cooperare. Dacă traducătorul lucrează mai puţin în
sensul explicitării textului, cititorul va trebui să facă
un efort mai mare, fie pentru a-şi reactiva
cunoştinţele, fie pentru a-şi căuta singur referinţele
necesare. Editorul belgian nu a simţit nicidecum
nevoia să ofere lămuriri suplimentare, fie că e vorba
de nume de locuri sau persoane ce ţin de sfera
războiului, fie de cea a divertismentului american. În
schimb, Ileana Cantuniari, îşi copleşeşte cititorii
români cu informaţii pe care, poate, aceştia nu le
căutau, de genul: Nota 1 (p. 17): „Bud Abbott şi Lou
Costello, duo comic al anilor 1940-1950, cu
numeroase apariţii în comedii burleşti americane”,
sau Nota 1 (p. 39): „El Alamein (Egipt) este locul în
care, în iulie 1942, trupele Axei comandate de
mareşalul Rommel au fost oprite în înaintarea lor
spre Est de către trupele aliate”. Chiar şi elementele
furnizate cu privire la celebrul Manneken-Pis din
Bruxelles sunt excesive, combinând date istorice,
legende şi tradiţii locale.

Două ar fi explicaţiile posibile pentru această
inflaţie de lămuriri: prima, cu o conotaţie mai curând
istorică, ar trimite la un sentiment de inferioritate
nutrit multă vreme de poporul român, care a privit
cel mai adesea spre vest pentru a-şi primi „luminile”,
iar acestea trebuiau pe larg explicitate pentru o bună

impregnare; a doua trădează, într-o anumită măsură,
vârsta traducătoarei (născută în 1944), care pare să
se raporteze constant la perioada comunistă, în care
sursele de informare ale românilor erau mult mai
limitate decât astăzi, când un simplu clic de mouse
sau o navigare rapidă pe smartphone sunt de ajuns
pentru a materializa informaţia lipsă.

În ciuda acestor mici slăbiciuni datorate
excesului de „dădăceală culturală”, dacă îi putem
spune astfel, traducerea romanelor lui Alain
Berenboom în limba română realizată de Ileana
Cantuniari reprezintă o frumoasă realizare, o
încurajare spre lectură şi o deschidere pasionată şi
pasionantă spre un alt spaţiu civilizaţional. Am putea
afirma aici, cu Fabrice Antoine, că „traducătorul este
în egală măsură luntraş de cultură, sau, mai precis
[…] el este luntraş de cuvinte şi contrabandist al
culturii, căci cultura este discret vehiculată de
cuvinte” (în Ballard, 2011). 

Limba traducerii face din opere un loc de
experimente lingvistice şi culturale, sfidând
capacitatea traducătorului de a absorbi şi a reda
construcţii noi, ca şi disponibilitatea cititorului de a
intra într-un câmp de senzaţii diferite. Şi totuşi, dacă
lumea delimitată de traducere devine progresiv un
sistem coerent, constatăm că nu mai există o
alteritate radicală, nu mai există o stranietate
frapantă, ci un evantai de combinaţii multiple de
imagini şi structuri, o organizare originală pornind
de la elemente familiare. Ne-am putea atunci
imagina traducerea ca pe o forma mentis
transversală, care construieşte fără încetare forme
inedite, cu „cărămizi” comune.

Orice traducere înseamnă o şansă. Şansa unei
întâlniri între două culturi, între două moduri de
gândire, între două limbi. Şansa de a accede la
o „zonă liberă”, un spaţiu în care traducătorul
trăieşte o experienţă majoră: înstrăinarea într-o altă
limbă şi negrăita fericire de a crea una nouă.

1.https://voxeurop.eu/fr/content/article/2595111-surre-
alisme-et-zwanze-la-recette-belge.

Consultat pe 30.11.2018.
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Gerard de Cenad, Deliberare asupra imnului
celor trei tineri, ediţie bilingvă, traducere din
limba latină Marius Ivaşcu, studiu introductiv şi
tabel cronologic Claudiu Mesaroş, îngrijirea
critică a ediţiei Alexander Baumgarten, Iaşi:
Polirom (Biblioteca medievală), 2019. 

Colecţia Biblioteca medievală, a Editurii
Polirom, este o prezenţă constantă şi consistentă
în librăriile şi bibliotecile noastre. Volumul cu
numărul 40 este dedicat Deliberării asupra
imnului celor trei tineri (Deliberatio supra
Hymnum trium puerorum ad Isingrimum
liberalem), al cărei autor este un personaj
memorabil. Gerard de Cenad este cunoscut sub
numele său latinizat, Gerardus, sau maghiarizat,
Gellért (cu variante în mediul germanofon:
Gerhard, Gerhardus, Gherardus), la care se
adaugă numele italian Gerardo de Sagredo.
Originea veneţiană este certă, chiar dacă familia
căreia îi aparţinea este identificată incert, ca
Sagredos sau Morosinis. Informaţiile despre
viaţa lui ne-au parvenit în două variante
hagiografice: Legenda Maior (De Sancto
Gerhardo episcopo Morosenensi et martyre
regni Ungariae) şi Legenda Minor (Passio
Beatissimi Gerardi). Momentul de cotitură al
biografiei lui este plecarea ratată într-un
pelerinaj în Ţara Sfîntă: oprindu-se, din cauza
unei furtuni, în Peninsula Istria, decide să
viziteze Regatul Ungariei unde, în cele din
urmă, va rămîne pînă la sfîrşitul vieţii (în 1046,
cînd a fost martirizat, în contextul înfruntărilor
pentru tron după moartea lui Ştefan I; avea să fie
canonizat în 1083). Regele Ştefan l-a numit
episcop (cel dintîi) al Diocezei de Csanád/Cenad
(în mare, Banatul de azi), cu sediul în fosta Vrbs
Morisena, devenită Chanád.

Tratatul teologico-filozofic Deliberatio
supra Hymnum trium puerorum este destinat
călugărilor de la Cenad şi s-a transmis într-o
singură copie, un manuscris de la mijlocul
secolului al XI-lea, păstrat la Bayerische
Staatsbibliothek din München; fără a atrage prea
mult atenţia de-a lungul cîtorva secole, textul a
fost redescoperit în 1724 şi, în cele din urmă, a
fost editat, pentru prima dată, la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea, de episcopul Ignatius
Batthyány de Transilvania: cu o Prefatio extinsă
şi cu anexe referitoare la viaţa lui Gerard,
volumul din 1790 este cu adevărat o ediţie
critică.

Ediţia bilingvă apărută anul acesta ni-l
apropie pe Gerard de Cenad printr-o traducere
realizată de-a lungul multor ani de Marius
Ivaşcu şi un text latinesc preluat din ediţia lui
Gabriel Silaghi (1978), cu emendări din ediţia
Karácsonyi-Szegfü (1999) şi cu ajustări proprii
ediţiei de faţă. Notele, abundente (cu măsură) şi
fertile (cu generozitate), semnate de Alexander
Baumgarten şi Marius Ivaşcu, precum şi studiul
introductiv (Claudiu Mesaroş) fac din acest
volum o bijuterie a Bibliotecii medievale.
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Variata combinaţie din titlul acestei
cronici reprezintă recolta ultimului sfârşit
de săptămână petrecut la New York cu
prilejul unei expediţii ce avea ca scop
consemnarea unui nou debut pe rol al lui
Plácido Domingo: consulul american
Sharpless din pucciniana Madama
Butterfly. N-a fost să fie, din motive
legate, tocmai, de noua situaţie americană
dictată de forţe întunecate din culise şi
alimentată de o presă care s-a îndepărtat
radical de misiunea ei fundamentală. În
consecinţă, numărul de reprezentaţii
programate s-a redus la una singură, căreia
i s-au adăugat, ca de obicei, toate celelalte
titluri prezente pe afiş pe durata şederii
new-yorkeze. 

Mai întâi, am asistat, pentru a treia oară în
acest teatru de-a lungul timpului, la a treia
reprezentaţie cu Boema lui Puccini,
în aceeaşi istorică montare a lui
Franco Zeffirelli, mizanscena cu
cea mai îndelungată carieră la
Metropolitan (asta însemnând
numărul cel mai mare de
spectacole, opera însăşi fiind cea
mai jucată din întreaga istorie a
instituţiei: concret, acesta a fost
spectacolul cu numărul 1337, deja
depăşit în momentul când prezenta
consemnare vede lumina tiparului).
Din noua (pentru noi) distribuţie,
merită consemnată în primul rând
prezenţa (de excepţie) a sopranei
Hei-Kyung Hong, care, numai

pentru această seară, a preluat rolul principal
feminin de la interpreta angajată să acopere
tranşa de toamnă (Ailyn Pérez): a făcut-o cu glas
cristalin şi eleganţă scenică, fiind răsplătită la
final cu ovaţii suplimentare şi un buchet de flori
aruncat peste fosa orchestrală. Partener de scenă
i-a fost tenorul Matthew Polenzani, un actor ce
nu şi-a dezminţit carisma scenică prin care se
evidenţiază îndeobşte, strălucind vocalmente în
momentele lirice, pentru care îl recomandă
statutul său de tenore di grazia, dar pălind
oarecum în pasajele mai dramatice, cu
orchestraţie mai abundentă, cum sunt mai ales
acelea din actul al treilea. Din restul
personajelor principale, Musetta lui Jacqueline
Echols (şi ea o excepţie de o seară la seria
asumată de Olga Kulcinska) a strălucit prin
aplombul scenic şi a satisfăcut vocalmente,
capitol la care s-a prezentat onorabil şi Jongmin
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Park, un Colline cel puţin acceptabil. Voci
frumoase, dar prea mici pentru sala
Metropolitanului (o problemă în curs de
creştere) au etalat David Bizic (un Marcello
practic inaudibil în momentul exploziei de
entuziasm juvenil din actul al doilea) şi Andrey
Zhilikhovsky (un Schaunard cu glas literalmente
studenţesc), ambii, altminteri, ireproşabili din
punct de vedere strict actoricesc. În sfârşit,
interpretul african-american Arthur Woodley a
adus o neaşteptată pată de culoare nocturnă în
dublu rol (Benoit şi Alcindoro). Marco
Armiliato a condus cu mână expertă şi inspiraţie
un spectacol care, la urma urmei, ar fi meritat un
public mai numeros şi mai înflăcărat... 

* * * 
Senzaţională este mizanscena semnată de

fantezistul regizor Phelim McDermott pentru,
muzical, obsedant repetitiva partitură a operei
Akhnaten, scrisă de Philip Glass în 1984 şi
prezentată acum pentru prima oară la
Metropolitan. Acest spectacol a marcat o
surpriză de proporţii uriaşe pentru cronicarul
mai puţin atras de titluri post-pucciniene,
materie în care suferă, ca atare, de un păcătos
deficit de informare. Drept meritată pedeapsă se
configurează regretul de a nu fi vizionat, în
teatru, cel puţin trei spectacole cu acest titlu, de

altfel, un succes de casă impresionant. Din
fericire, spectacolul din 23 noiembrie a fost
transmis în cinematografe, cu şanse importante
de a fi imortalizat pe suport video. În splendidele
costume poli-epocale desenate de Kevin Pollard,
o echipă de interpreţi de primă mână a dat viaţă
(şi moarte, dar şi memorie) personajelor
implicate în revoluţia monoteistă iniţiată solar
de faraonul egiptean şi înăbuşită de vechea
tradiţie resurgentă după numai şaptesprezece ani
de domnie. Contratenorul Anthony Roth-
Costanzo face un rol de zile mari, în care
ambiguitatea sexuală se gravează pe o şi mai
stranie ambivalenţă teluric-extraterestră, fiind
secondat în mod magnific de soprana islandeză
Disélla Lárusdóttir în rolul reginei-mamă Tye şi
de mezzo-soprana J’Nai Bridges în rolul
matrimonial al faimoasei Nefertiti, ambele de o
frumuseţe răvăşitoare, inspiratoare de
tumultuoase evenimente onirice. Printre jongleri
simbolici şi zei revanşarzi, care de care mai
spectaculoşi, firul roşu al naraţiunii evocative
este susţinut, în recitativ de intonaţie
shakespeariană, de Zachary James (Scribul,
convertit aici în umbra paternă a lui Amenhotep
şi dedublat, la un moment dat, în figura nu mai
puţin tragică a unui profesor de egiptologie tratat
cu batjocură de studenţii indiferenţi la istoricele
învăţăminte). Ajuns piesă de muzeu într-o

vitrină, Akhenaton se deşteaptă
uimit, într-o ininteligibilă solitu-
dine pe care o mai străpunge o dată
cu elocvente (dar, pentru noi,
intraductibile) vocalize, susţinut
doar de imaginile, la fel de sfâşietor
vocalizante, ivite din negura
mileniilor, ale mamei şi soţiei ce îl
însoţiseră şi în trecătoarea aventură
terestră din îndepărtata Antichitate.
Debutantă la New York, Karen
Kamensek a oferit, de la pupitrul
dirijoral, o lectură trepidantă a
fascinantei partituri. 

177177CONVORBIRI  LITERARE

Foto: Karen Almond, Metropolitan Opera



* * *
Clasicismul muzical vienez s-a

manifestat, sâmbătă la matineu, prin
cea dintâi reprezentaţie a stagiunii cu
Nunta lui Figaro de Mozart, operă
care îşi face astfel o mult aşteptată
intrare în paginile „Lornionului
galactic”. Mizanscena lui Ricard Eyre
este una parţial modernizantă, dar
foarte eficientă dramatic, în pofida
unui anumit exces de gestualitate prea
concesivă cu gusturile publicului
„tânăr”, capitol la care şi-au dat silinţa,
mai cu seamă, frumoasa (fizic şi
vocal) soprana Nadine Sierra (o Susanna în stil
latino) şi Adam Plachetka (un Conte copios în
materie de mimică şi elan ambulatoriu, cu
perpetuă incidenţă în caricatural). O prezenţă
aristocratică sută la sută, în evident contrast cu
restul personajelor, a introdus Susanna Philips în
rolul Contesei: întrebarea survenită spontan era
ce mai căuta contele la alte femei... Iar în rolul
titular, Luca Pisaroni, cu vocea lui mai degrabă
inventată, deşi sonoră în registrele mediu şi grav,
şi-a reconfirmat capacitatea actorială imensă şi,
întodeauna, bine temperată. Pe rolurile de plan
secund, o solidă prestaţie vocală au oferit mai cu
seamă Brindley Sherratt (Bartolo) şi Elizabeth
Bishop (Marcellina), în timp ce, aflată la debut
pe marea scenă new-yorkeză, superba mezzo-
soprană Gaëlle Arquez a creat un Cherubino
desprins din sferele imaginabile ale perfecţiunii,
vocalitatea şarmantă şi mişcarea scenică
debordantă concurând frenetic în caracterizarea
plenară a perenelor nelinişti adolescentine. În
fruntea orchestrei, debutantul Antonello
Manacorda a produs ritmuri şi sonorităţi
precumpănitor tradiţionale, evitând eventualele
hazardări interpretative către care aglomerata
mizanscenă ar fi putut să îl îndemne. 

* * *
Tristeţea de nu-l vedea pe Plácido Domingo

debutând în Madama Butterfly a fost dublată de
amărăciunea unui spectacol care, rămas fără

principala atracţie, s-a jucat fără mare priză la
public. Producţia poetizată minimalist de
Anthony Minghella va fi având şi anumite
merite, printre ele nenumărându-se în nici un
caz păpuşa de lemn reprezentând copilul născut
de inocenta gheişă din iubirea ei imposibilă
pentru iresponsabilul locotenent de marină
american. Partea actoricească a fost bine
acoperită de întreaga distribuţie. Cu toate
acestea, din punct de vedere vocal, doar cele
două interprete feminine au izbutit să se facă
auzite cum trebuie în vastul spaţiu al
principalului auditoriu din New York: voci de
calitate sonoră deosebită, atât în cazul mezzo-
sopranei Elizabeth DeShong (o Suzuki profund
marcată de tragismul intrigii), cât şi în cazul
sopranei chineze Hui He (al cărei vibrato
persistent, căruia îi întrezăresc şi o latură
tehnică, îi reduce din impactul imediat al unui
timbru ce îşi manifestă spledoarea deplină doar
în anumite momente de emisie făra sincope
artificiale). Paloarea vocală caracterizează, în
schimb, intervenţiile solistice masculine.
Chemat să îl înlocuiască, pentru mai multe
reprezentaţii, pe îmbolnăvitul Andrea Carré,
tenorul american Bruce Sledge, şi el un bun
tenore di grazia, lipsit însă de penetranţa vocală
a lui Polenzani, a cântat corect şi a părut băiat
bun, la volum redus vocalmente şi la volum
sporit corporalmente. Iar pentru Sharpless, a fost
chemat să îl înlocuiască pe Domingo (mission
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impossible, oricum), simpaticul bariton de
operetă Paulo Szot, un actor minunat, însă, din
păcate, neînzestrat cu glasul necesar unei
reprezentaţii de operă, timbrul plăcut neţinând
loc de proiecţie şi rezonanţă, mai ales într-un
teatru de dimensiuni gigantice. Însă nici rolurile
minore nu au fost binecuvântate cu mai multă
pregnanţă: dacă Goro al lui Scott Scully s-a
situat sub zodia nefastă a inexpresivităţii cvasi-
totale, Bonzo al lui Raymond Aceto, pus să
vocifereze de undeva din jumătatea îndepărtată a
scenei, a creat oarece senzaţie vizuală, în timp ce
glasul abia dacă îi răzbătea, furios dar
neputincios, în sală, peste orientalistic agitata
orchestră. Din fosă, maestru Pier Giorgio
Morandi a ţinut lucrurile sub control, grijuliu
faţă de solişti, cum era si nevoie, reuşind să
închege o reprezentaţie rezonabilă, departe însă
(fără a se face el însuşi vinovat) de marile
realizări care au făcut din Madama Butterfly
preferata publicului de pretutindeni. Dar ce
putem face? De foarte multe ori, dacă Domingo
nu e, nimic nu e... 

G. Puccini: La bohème. New York, Metropolitan
Opera. 14 Noiembrie 2019, ora 19:30. Mimì: Hei-Kyung
Hong; Rodolfo: Matthew Polenzani; Musetta: Jacqueline
Echols; Marcello: David Bizic; Schaunard: Andrey
Zhilikhovsky; Colline: Jongmin Park; Benoit/ Alcindoro:
Arthur Woodley; Parpignol: Marco Antonio Jordão; Un

sergent: Yohan Yi; Un ofiţer vamal: Jonathan
Scott. Dirijor: Marco Armiliato. Mizanscena şi
scenografia: Franco Zeffirelli. Costume: Peter
J. Hall. Lumini: Gil Wechsler. Director
repunere în scenă: Gregory Keller.

P. Glass: Ahknaten. New York,
Metropolitan Opera. 15 Noiembrie 2019, ora
20:00. Akhnaten: Anthony Roth Costanzo;
Nefertiti, soţia lui Akhnaten: J’Nai Bridges;
Regina Tye, mama lui Akhnaten: Dísella
Lárusdóttir; Aye, tatăl lui Nefertiti; Richard
Bernstein; Marele Preot al lui Amon: Aaron
Blake; Generalul Horemhab: Will Liverman;
Fiicele lui Akhnaten: Bekhetaten: Lindsay
Ohse; Meretaten: Karen Chia-Ling Ho;
Maketaten: Chrystal E. Williams;
Ankhesenpaaten: Annie Rosen;
Neferneferuaten: Olivia Vote; Sotopenre:
Suzanne Hendrix; [Scribul/] Amenhotep III/

Un profesor: Zachary James; [Tânărul Tutankhamon:
Oscar Rempe-Hiam]. Conducerea muzicală: Karen
Kamensek. Mizanscenă: Phelim McDermott. Scenografie
şi proiecţii: Tom Pye; Costume: Kevin Pollard; Lumini:
Bruno Poet; Coregrafie: Sean Gandini. [Producţie iniţiată
la English National Opera şi LA Opera; în colaborare cu
Improbable]. 

W.A. Mozart: Le nozze di Figaro. Met. 16 Noiembrie
2019, ora 13:00 (premieră de stagiune). Figaro: Luca
Pisaroni; Susanna: Nadine Sierra; Contele: Adam
Plachetka; Contesa: Susanna Phillips; Cherubino: Gaëlle
Arquez (Debut); Marcellina: Elizabeth Bishop; Bartolo:
Brindley Sherratt; Basilio: Giuseppe Filianoti; Don Curzio:
Tony Stevenson; Antonio: Paul Corona; Barbarina: Meigui
Zhang. Conducerea muzicală: Antonello Manacorda
(Debut). Mizanscenă: Sir Richard Eyre. Scenografie şi
costume: Rob Howell; Lumini: Paul Constable; Coregrafie:
Sara Erde. Director repunere în scenă: Jonathon Loy.

G. Puccini: Madama Butterfly. New York,
Metropolitan Opera. 16 Noiembrie 2019, ora 20:00. Cio-
Cio-San: Hui He; B.F. Pinkerton: Bruce Sledge; Suzuki:
Elizabeth DeShong; Sharpless: Paulo Szot; Goro: Scott
Scully; Bonzo: Raymond Aceto; Yamadori: Jeongcheol
Cha; Kate Pinkerton: Megan Esther Grey; Comisarul
Imperial: Bradley Garvin. Conducerea muzicală: Pier
Giorgio Morandi. [Un ofiţer: Juhwan Lee; Mama lui Cio-
Cio-San: Marie Te Hapuku; Mătuşa: Anne Nonnemacher;
Verişoara: Elizabeth Sciblo; Unchiul Yakusidé: Craig
Montgomery. Solişti balet: Hsin-Ping Chang, Andrew
Robinson. Copilul lui Cio-Cio-San: Kevin Augustine, Tom
Lee, Jonothon Lyons]. Mizanscenă: Anthony Minghella.
Regie şi coregrafie: Carolyn Choa. Scenografie: Michael
Levine; Costume: Han Feng; Lumini: Peter Mumford.
Păpuşi: Blind Summit Theatre. Director repunere în scenă:
Paula Williams. 
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Aveam de gând să scriu tot despre teatru, dar
aflarea tristei vești a trecerii în lumea umbrelor a
maestrului Petru Ciubotaru m-a determinat din
pioșenie față de ilustra figură  a  scenei ieșene să
tac, să mă gândesc la Nea Petrică, așa cum îi
spuneau colegii mai tineri și cei apropiați. A
încetat din viață  după ce a slujit scena naționalului
ieșean timp de 55 de ani, fiind cel mai longeviv
societar al acestei scene. Cele 260 de roluri
interpretate i-au adus aplauze binemeritate și
numeroase premii pe măsura talentului și muncii
sale. Chirița lui Alecsandri jucată în travesti pentru
a doua oară la național i-a adus în ultimii ani un val
de simpatie suplimentară, după ce același travesti
pentru prima dată îl făcuse un alt monstru sacru al
scenei ieșene, Miluță Gheorghiu  pentru care  ani
dea rândul  se făcea  mereu coadă la bilete când el
o întruchipa pe cucoana isprăvniceasă. Și la Nea
Petrică a fost la fel. Așadar nu de teatru voi scrie
acum, pe care trebuie să-l lăsăm să-și tragă sufletul
pentru pierderea dureroasă.

În această campanie electorală prezidențială nu pot
spune că am avut parte de vreo dezbatere sau vreo
apariție în media care să mă determine să aplaud. De fapt
a  lipsit spectacolul oferit de candidați, așa cum fusese la
alegerile precedente. Cel mult comentariile hazoase de
pe facebook la adresa celor mai bine plasați în sondaje
m-au făcut să râd  cu poftă. Nu pot să nu mă distrez când
aud că actualul președinte este atât la stat cât și la sfat un
Șifonier cu „ș” mare, după cum l-au etichetat unii, cum
nu pot să nu râd când aud despre Viorica Vasilica Dăncilă
tot felul de glume și meme care umplu netul, spre
exemplu „CEx and the city” sau „Nu uita să faci CEx
protejat”, aluzie la gafa duduiei premier într-o ședință a
conducerii partidului său în care a spus Sex în loc de CEx
(Comitetul Executiv). Acte ratate, ce să-i faci, cum ar
zice Freud.

La îndemnul băiatului meu mijlociu, împătimit
consumator al serialelor de pe Netflix, m-a împins și pe
mine curiozitatea să mă uit la două dintre cele mai
cunoscute, ambele, producții spaniole de vârf, La casa de
papel (Money Heist) și Vis à Vis (Locked up).

M-au prins. Ambele seriale m-au țintuit in fotoliul
din fața televizorului ore întregi, uitând de treburi, de
lectură, de copilul cel mic sau de Mokoto si Kan, adică
pisica și câinele meu care îmi umplu viața în ultima
vreme mai ceva decât  consoarta cea de toate zilele, mi
mujer loca, cum suna o replică din aceste filme.

Adicție fără cusur, așa  aș eticheta producțiiile
spaniolilor care dau dovadă de mare talent și imaginație
când vine vorba despre antiteza dintre binele si răul din
noi.

Nu vreau să comentez cele două seriale, cu siguranță
vizionate de mulți dintre noi, ci semnalez doar că genul
acesta de producții pe cât de mult cultivă ficțiunea pe atât
de ancorate în reali4tate se dovedesc a fi în cele din urmă.

Consumatorii de seriale în genere își doresc să stea
cu sufletul la gură episod de episod  urcând adrenalina la
cote maxime și întotdeauna caută să se regăsească  fie în
personajele filmului, fie în situațiile dramatice în care
sunt puse, adeseori fără ieșire. De ce? Pentru că natura
umană în situații limită  caută să se transforme atât de
spectaculos, să-și devoaleze caltăți sau defecte pe care
nici o clipă nu credea că le are , iar spectatorul, parte din
această natură, în momentele acelea cu lumina
fluorescentă a televizorului în ochi nu e deloc orbit, ci
dimpotrivă se descoperă pe el însuși  și își dorește tot mai
mult asta, minut de minut, ceas de ceas, episod de episod,
sezon de sezon.

Tata, ce e acela un preşedinte? Mă întrebă țîncul meu
supărat că monopolizasem ecranul din living. De ce mă
întrebi? îi spun, mirat de preocuparea sa fără să-mi
întorc privirea de la personajele cu nume de orașe,
precum Tokyo, Denver, Rio sau Berlin,  din  La casa de
papel, mijloc foarte original al scenaristului de a sugera
dimensiunea internațională a  întâmplărilor sau altfel
spus, că acțiunea s-ar putea petrece oriunde în lumea asta
globalizată, că jaful lor din monetăria Spaniei nu e cu
nimic mai prejos decât jaful Băncii Mondiale care a scos
miliarde de dolari pe piața interstatală, fără o acoperire
reală.

Ne-a întrebat la școală dacă știm cine e președintele
țării și ce face el? Continuă copilul care abia descoperă
tainele scrisului la una dintre școlile gimnaziale
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etichetată prin zvon public ca fiind foarte bună. Personal
n-am descoperit încă, de ce? Orașul, plin acum de tot
felul de afișe electorale cu prezidențiabilii noștri în cursa
pentru Cotroceni le-a dat un subiect de actualitate chiar și
învățătorilor preocupați de educația civică a micuților
elevi, mi-am zis eu, oarecum intrigat.

Am pus pause pe ecranul cu personajele mascate
identic cu fața lui Dalí și instant am realizat că de fapt îmi
lipseau dezbaterile televizate de altă dată ale candidaților
la cea mai înalta funcție în stat, care doi câte doi apăreau
zilnic la emisiunile speciale, contrazicându-se cu sau fără
argumente în speranța câștigării elctoratului nedecis.

Aha, mi-am zis  autoironic, de asta am timp de seriale
în campania electorală cea mai anostă din întreaga
perioadă postdecembristă. Copilul mă privește în
continuare interogativ așteptând un răspuns la întrebarea
sa. E un fel de conducător, îi zic în cele din urmă cu
jumătate de glas. Cum e  directorul școlii? Insistă el și
mai curios. Dacă am considera că țara noastră e precum
școala ta, sigur că presedintele este precum  directorul,
numai că el e ales de popor nu e numit în funcție ca un
șef de școală.

Și brusc gândul m-a dus la cei patru președinți pe
care i-a avut România după ce a dat de libertate. Cum aș
putea să le face un crochiu fiecăruia, unul  în câteva tușe
definitorii? Păi, cam așa:

Primul, cel cu o experienţă politică învăţată în şcolile
de partid ale României comuniste şi ale URSS, etichetat
de academicianul Răzvan Theodorescu ca un adevărat
animal politic a permis esalonului doi al nomenclaturii si
serviciului de securitate să preia nu doar puterea ci și tot
ce era mai de preț din țară, tolerând corupţia la toate
nivelurile sociale.

Al doilea, intelectualul lipsit de orice experienţă
politică, s -a dovedit a fi nu doar stingaci în scaunul
puterii si încorsetat de serviciile secrete  necurățate în
totalitate de fostele persoane și năravuri care dominau și
manipulau întreaga societate, ci și un inabil arbitru între
puterile politice ale momentului, ieșind din scenă mai
devreme decât spera societatea însetată de schimbare
lăsând-o dezamăgită de eșec. Și eșecul lui a făcut ca
primul să revină la putere, să înfăptuiască democrația
originală românească culegând chiar laurii aderării la
NATO, pentru care același personaj scuipase în sân de
frică și ură cu câțiva ani mai înainte.

Al treilea cu o imagine de șarpe veninos, un derbedeu
cu caschetă de vaporean și dosar de colaborator al
securității, mereu încins cu whisky și uns cu toate alifiile
a prostit o lume întreagă, inclusiv o parte mare a
intelectualității, nu neapărat cea obedientă din născare
sau interesată la moment, ținând țara în șah 10 ani de zile
sub pretext de mare jucător. A jucat pe degete mai tot,
partidele politice, serviciile secrete pe care le-a folosit la

maximum în interesul său și, nu în ultimul rând, justiția
pe care a otrăvit-o pentru multi ani de aici încolo pâna va
trebui să se însănătoșească, dacă nu cumva a dobândit o
boală autoimună nevindecabilă.

In fine al patrulea și cel care probabil va mai câștiga
un mandat, nu a avut nici experiența primului, nici
cultura celui de al doilea și nici abilitățile machiavelice
ale celui de al treilea, ci doar un nume de neamț care dă
bine la portile occidentului, cu o carcasă de luptător
anticorupție în regim selectiv proiectată la  Washington,
vopsită la Berlin și prezentată la Bruxelles cu o
autosuficiență și o implicare pe deasupra sferei politice
care a făcut ca țara să stea pe loc, ba chiar să regreseze în
multe domenii.

Constituțional vorbind un președinte nu e pentru țară
ca un director pentru o școală, dar are suficiente pârghii
ca să poată opri degringolada țării, care în cei treizeci de
ani care s-au scurs de la revoluție au dus-o la coada
Europei. Sigur că ei, președinții, nu sunt singurii
vinovați, ci și parlamentarii aleși în toți acești ani, din ce
în ce mai inculți și mai puși pe  făcut averi necurate și
guvernele construite pe orice criterii numai pe exclență
nu, debusolate și fără clarviziune, precum și justiția care
a funcționat cu sincope sau aservită, departe de a fi un
organism sănătos și echilibrat. Vina cea mai mare însă, o
avem  noi cetățenii care ne merităm  conducătorii pe care
îi alegem. Ne-am obișnuit cu zicala asta, dar  numai atât,
ne-am obișnuit.

Puștiul meu care trăgea cu coada ochiului la ecranul
televizorului și care din când în când se minuna, mă
întrebă, profesorul ăsta din film e ca un președinte? Era
vorba despre personajul din La casa de papel care apărea
și dispărea fără să prinzi de veste, coordonând din afară
acțiunea și manipulând poliția și media și multă lume
care ieșise pe străzi cu măstile lui Dali pe chip scandând
în favoarea celor care intraseră în Banca Naţională a
Spaniei să fure rezerva de aur a țării. Hoții deveniseră
populari, ba chiar iubiți căci din dirijabilele lor care
pluteau deasupra Madridului le aruncaseră bani, milioane
de euro pe care tot ei jefuitorii cu nume de orașe reușiseră
să-i  tipărească fraudulos la Monetăria statului.

Nu e mare diferență, tată, i-am spus copilului cu o
strângere de inimă. Te rog însă, nu te mai uita, nu e un
film pentru tine.

Copilul a ieșit cu greu din încăpere, iar eu am rămas
cu ochii ațintiți la profesorul din La casa de papel despre
care pot să spun că ar avea un foarte bun profil de
candidat. Aștept sezonul următor al serialului de pe
Netflix mai abitir decât turul doi al prezidențialelor
noatre  cu subtitlul Hermannstadt versus Teleorman.
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Facerea lumii continuă. Poeţi ucraineni
contemporani, antologator: Volodimir Danilenko,
coordonator şi lector: Leo Butnaru, Tipo Moldova, Iaşi,
2016, 200 p.

În Colecţia „Opera omnia”, seria
„din poezia lumii”, coordonator şi
lector de carte Leo Butnaru – care a
publicat până acum mai multe
volume cu traduceri de poezie din
spaţiul fostei Uniuni Sovietice, creaţii
ale unor autori din diverse generaţii/
curente/ spaţii geografice, a apărut o
antologie în care versiunea română e
semnată de mai mulţi traducători din
Moldova de peste Prut şi partea de
Bucovina aflată azi în afara graniţelor noastre de stat,
majoritatea şi autori cunoscuţi (în ordinea în care apar în
carte Leo Butnaru, Nicolae Spătaru, Arcadie Suceveanu,
Teo Chiriac, Iulian Filip, Vasile Romanciuc, Dumitru
Crudu, Ştefan Hostiuc, Nicolae Popa, Irina Nechit,
Grigore Chiper, Maria Pilchin, Marcela Benea, Ilie Tudor
Zegrea).

Volodimir Danilenko ne spune dintru început că avem
în antologie poemele a treizeci de poeţi „reprezentativi
pentru evoluţia versului liber contemporan ucrainean”.
Sunt selectaţi autori din diverse generaţii (născuţi de la
începutul secolului al XX-lea, până după anii ’90), care
abordează o paleta tematică diversă, transpusă în vers într-
o varietate stilistică care arată, aşa cum subliniază
antologatorul în scurta sa notă, apartenenţa acestui spaţiu
literar la cel european. Unii autori au o activitate editorială
remarcabilă, alţii sunt abia la început de drum, dar, la un
loc, conturează o selecţie interesantă din mai multe
perspective, de la problematica abordată (război – unii
poeţi au fost participanţi activi pe front –, pace,
sentimente, aspecte sociale ş.a.) la vocabular (cu diverse
nume de oameni/ locuri, unele jocuri de cuvinte greu sau
imposibil de tradus/ cuvinte specifice – pervomaisk,
balţevo, Sosiura ş.a., majoritatea explicate în subsolul
paginii), care, în felul lor, deschid o fereastră spre
înlăuntrul aceste lumi, până la modalităţile de frazare
poetică, procedee stilistice, mod de utilizare a tropilor ş.a.. 

Astfel, citim despre un câmp de luptă (la Boris
Gumeniuk – „Pe nepusă masă, pescăruşi pe câmpul de
luptă/ Aş mai înţelege dacă ar fi ciori/ Pentru că ciorile
dintotdeauna se hrănesc cu trupurile/ războinicilor,/ Ciorile
care. de altfel, nu fac diferenţă între/ Carnea eroilor noştri
sau a duşmanilor”), bătrâneţe (Vasili Goloborodko –
„Oricât ţi-ai spăla părul – cărunteţea rămâne:/ ai mai mulţi
ani decât fire de păr în podoaba capilară”), căşti, sărut,
dragoste (Oksana Gadjiy – „Toate căştile tale pentru
urechea stângă au fost stricate/ pentru a nu asculta cu

inima/ Numărând zilele până la lună plină/ ea se
cutremura/ atunci când cineva îi rostea numele/ şi plângea
de fiecare dată/ când el o săruta”), scene cotidiene din vreo
localitate (Vasîl Ruban – „Defileuri înalte de piatră, cu
geamuri,/ numai pe Hreşciatik trec oameni,/ alte străzi, ca
nişte albii secate”) ori, de pildă, vreo scenă dintr-o
„cafenea” cu fum, şampanie şi femei (Vasîl Stus –
„Stăteam la un pahar de şampanie/ într-o cafenea
lăturalnică plină de fum,/ iar ea se simţea regină,/ Afrodită
care, fără să-i pese deloc de pescari/ (la câteva mese se
juca domino)./ de beţivi incurabili, de crai se dau/
mojiceşte la ţâţele tinere”).

O selecţie de interes din creaţia unor autori care,
laolaltă, dezvăluie cititorului român o vedere asupra
poeziei ucrainene de azi.

Antologie de aforisme, colectivul de redacţie: Nicoleta
Păun, Eugen Doru Pelin, Adrian Racaru, Vasile Ghica,
prefaţă: Vasile Ghica, Editura Inspirescu, Tecuci, 2019.

Anul acesta a avut loc a treia
ediţie a Festivalului Internaţional al
Aforismului pentru românii de
pretutindeni. Ca şi în cazul celorlalte
două ediţii, şi de data asta a fost
editată o antologie cu selecţii din
creaţiile participanţilor. Am prezentat
cititorilor şi celelalte două antologii, o
facem şi de această dată.

Volumul este deschis de un
interviu realizat de M. Tudor cu

Vasile Ghica, cu titlul Inamicul nr. 1 al aforismului este
banalitatea, în care citim câte ceva despre ediţia
anterioară, opinii despre aforism în general, soarta lui azi
şi mâine, istoria ţării (cu un elogiu adus, meritat,
Ecaterinei (Cocuţei) Conachi-Vogoride), evoluţia
societăţii noastre şi a celei occidentale, modul în care este
preţuit/ receptat aforismul azi, la noi, antrenarea tinerelor
generaţii ş.a. Urmează un cuvânt al lui Petruş Andrei, un
poem La dez-vălirea statuii Ecaterinei Conachi-Vogoride,
de Christian Mocanu, câteva pagini dintr-o anchetă literară
despre aforism, un text (Aforisme centenare) semnat de
Traian D. Lazăr, Opinii desper aforism, de Elis Râpeanu,
Epigrama aforistică, de C. Tudorache (text care cuprinde şi
multe exemple), o secţiune de aforisme comentate, un text
hors concours semnat de François Vaucluse (despre care
am aflat din interviul cu V. Ghica că este un „savant de la
Sorbona” şi urmaş al lui Saussure), o selecţie de aforisme
ale mai multor autori de gen cunoscuţi în ţară/ peste hotare,
inclusiv ale celor premiaţi.

Încheiem semnalarea acestei cărţi, care poate constitui
o lectură interesantă, dorindu-ne să putem vorbi despre
acest festival la cât mai multe şi mai bune ediţii, pentru a
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oferi cititorilor noştri cât mai multe aforisme şi panseuri,
în ordinea în care apar în carte: Ionuţ Caragea: „Poezia îi
cade poetului în palmă ca o floare ruptă din cer”;
Constantin Tudorache: „Astăzi nu se mai dă cu piatra, e
suficient un... clic”; N. Petrecu Redi: „Dracul e piroman,
dar pare coşar”; Vasile Ghica: „Am ieşit din peşteri cu
tabieturi cu tot”; Nicolae Mareş: „Prefer un bătrân cu
inimă tânără decât un tânăr cu inimă bătrână”; Pompiliu
Comşa: „Pleacă ai noştri, vin tot proştii.”; Constantin
Ardeleanu: „Proletari din toate ţările, şcoliţi-vă!”; Dorel
Vidraşcu: „Unele femei la vârsta a treia se vor artiste,
artistele, la orice vârstă, se vor femei... memorabile.”;
Viorel Vintilă: „Ironia înţeapă. Prostia înjunghie.”; Dan
Movileanu: „Din păcate nu avem nici medici, nici
medicamente pentru proşti.”; Dan Petru Băeţan:
„Dumnezeu i-a dăruit-o lui Adam pe Eva din compasiune,
dar şi din sarcasm.”; George Budoi: „Ascunşi sub
pseudonime pe internet, laşii au un „curaj” nebun.”; Alina
Breje: „Cuvintele capabile să se facă auzite nu trec pragul
buzelor, ci treci prin uşile sufletului.”; Letiţia Coza:
„Prostul de nu zice „cool” parcă nu e prost destul.”; Ion
Cuzuioc: „Şi cu o lingură mare mâncând ai şanse să rămâi
flămând.”; George Drăghescu: „Dragostea de a juca un
personaj naşte alt personaj.”; Constantin Cotlarciuc:
„Mierea democraţiei a devenit mai acră decît oţetul
democraţiei.”; George Geafir: „Poziţia socială nu atestă
valoarea omului, îi face însă preţul de piaţă.”; Elis
Râpeanu: „Uneori, inima vede mai bine decât ochii.”;
Mihai Batog-Bujeniţă: „A murit din amor! Amorul
propriu!”; Florentina Loredana Dalian: „Prietenia e mai
mult decât o casă de ajutor reciproc”; Daniela Toma: „Nu
întotdeauna drumul bătătorit e cel pe care trebuie să-l
urmezi şi tu”; Liviu Zanfirescu: „Când plagiem o lucrare
devenim hoţi, abia după ce o parodie devenim cinstiţi...
creatori!”; Vasile Ponea: „Ne naştem şi murim cu iluzia
nemuririi.”; Ştefan Mârzac: „Supărarea este un nor ce ţine
umbră şi altora.”; Cornelia Ursu: „În general, bătrânii sunt
inutil de înţelepţi.”; Nicolae Viziteu: „Culmea
iluminatului: să avem lumina democraţiei şi să trăim în
întuneric”; Ionuţ Calotă: „Exist, ce trebuie să mai şi
cuget?”; Ion Moraru: „Cu sintagma „pas cu pas” am fost...
„luaţi peste picior”; Any Drăgoianu: „Uneori, uitarea e atât
de necesară că îţi vine să te arunci în ea ca într-o apă
adâncă”.

Tănase Dănăilă, Surâsul spiritului, convorbiri
elective, prefaţă (Cuvânt înaintea unor taifasuri cu ştaif)
de Katia Nanu, Editura Axis Libri, Galaţi, 2012.

Cu ceva vreme în urmă am primit de la Tănase Dănăilă
o carte de „convorbiri elective”, cu personalităţi din
diverse domenii, adunate într-o carte. Le-a grupat în câteva
„capitole”, de cuprinderi diferite, pornind de la (dar nu
mereu nu întru totul), criteriul domeniului de activitate al
celui cu care discută: Ferestre spre absolut, Semne din

amvon, Axiologii necesare, Confluenţe lirice, Clipe
eternizate, Verbul în haine de lucru, Orizonturi reversibile,
Nevoia de certitudini, Perspective incolore, Spre înălţimile
adîncului. 

Discuţiile sunt cu personaje cu nume cunoscute fie mai
ales pe plan local, fie chiar pe plan internaţional, de la
Angela Gheorghiu, Liliana Ursu, Vasile Andru, Vasile

Ghica, C.D. Zeletin, Ionel Necula,
Leo Butnaru la Nicolae Mihai, Fatma
Sadâc, Viorel Dinescu, A.G. Secară,
Aurel Brumă, Î.P.S. Casian Crăciun,
Constantin Oancă, Florina Zaharia
ş.a. Aşadar, o veritabilă galerie de
personaje (scriitori, medici, artişti,
preoţi ş.a.) despre viaţa cărora, înainte
de a purta aceste discuţii, Tănase
Dănăilă s-a documentat, o arară felul

în care a decurs fiecare convorbire în parte, cu atenţie,
curiozitate şi chiar cu simpatie, dacă nu chiar cu afecţiune.
Sunt chiar, aşa cum spune Katia Nanu, „taifasuri cu ştaif”,
din care cititorul poate afla tot felul de lucruri nu numai din
şi despre viaţa personajelor intervievate, ci şi din istoria
recentă a României, pe diverse paliere de activitate, despre
evenimente de rezonanţă, împliniri personale, bucurii sau
dezamăgiri la nivel macro-social ş.a. 

Am dorit să semnalez, fie şi cu un ecart în timp, datorat
unor întâmplări care au dus cartea departe de atenţia mea,
şi datorită oamenilor despre care se face vorbire, pe mulţi
dintre ei cunoscându-i personal, dar şi felului în care,
dincolo de maniera de a intervieva, Tănase Dănăilă
înţelege să se apropie de aceştia documentat, printr-un
efort, în timp, de remarcat.

Paul G. Munteanu, Decalog, prefaţă (Întâmplările vin
şi se întorc în acelaşi iad) de Ioan Holban, Editura
Tehnopress, Iaşi, 2018, 596 p.

Despre prozatorul Paul Munteanu am mai amintit în
această rubrică, semnalând, de pildă,
Apocalipsa cu faraoni la troică,
2011, Ceasornicul cu ochi de
păianjen, Jurnal de război ’918,
2013. 

Şi în acestea şi celelalte cărţi ale
autorului (După Est 44. Balada
soldatului, 2009, La Santa Fastana,
2010 şi Iadul cu îngeri în talpă,
2010), „cadrul” este istoria noastră,

de la război, apoi în timpul comunismului. În Decalog
(care se „completează” cu Maşina de tablă) citim despre
campania armatei române în URSS. E ştiut că s-au scris
foarte puţine romane la noi după 1990 despre această
campanie, motivele fiind diverse, de la dispariţia
martorilor/ a participanţilor, la acel sentiment adânc, pare-
se, săpat în mentalitatea colectivă, că e vorba despre „ceva
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interzis”. Mare parte din locurile despre care vorbeşte
autorul în romanul său (ca de obicei, plecând de la un
cadru mai vast, aici al României în război, apoi până în
deceniul al şaselea al secolului trecut, şi de la biografia
unui preot, Neculai Bejan, fost simpatizant legionar,
participant la campanie, apoi anchetat, închis de comunişti
pentru reeducare ş.a.) le-am bătut personal, pe urmele unor
înaintaşi ai mei, parte ajunşi pe meleaguri depărtate, parte
ucişi în lupte în diverse locuri din Rusia.

Sunt pagini mai puţin spre deloc „ştiute” la nivelul
mentalului popular despre acest segment crunt al istoriei
noastre, al românilor care, aidoma lui Bejan, au fost în
prizonierat la Oranski (peste 15000 de ofiţeri români, scrie
autorul, cei care nu au fost ucişi direct) ori în alte lagăre,
unde moartea era „rutină” În carte, Bejan refuză să facă
parte din „divizia de panduri” „a trădătorilor de ţară”
„Tudor Vladimirescu”, cea de pe urma căreia au beneficiat
Ana Pauker şi ceilalţi „eliberatori”. Autorul scrie şi despre
„reeducare”, despre „prizonieratul de acasă, un acasă
devenit comunist, despre viaţa de după ş.a.

Ca şi în cazul celorlalte cărţi ale sale, Paul Munteanu
s-a documentat despre epocă, despre locuri, personaje
istorice (şi sunt multe amintite/ cu un „rol” sau altul în
carte, de la Caraion şi Eliade la, Beria, la gardieni ca
Marcu, care nu pleca acasă din Aiud că „nu s-a săturat de
bătut”, ori maierii, călăii de tristă faimă, de la oamenii lui
Stalin, care, trăind „sub hipnoză”, „se uitau la Stalin ca la
un şarpe cobra”, la generalii armatei noastre. Am în vedere
mai ales un episod despre care am discutat mult când am
fost în Crimeea (la Simferopol. Sevastopol, Yalta ş.a.), cel
al retragerii armatei soldaţilor noştri, sub comanda
amiralului Măcelaru, despre care, straniu, nici azi nu se
discută decât „în trecere”, şi rar (a mai scris despre asta alt
prozator, Gabriel Chiriac, în romanul Ceaţă roşie în
Crimeea, semnalat în rubrica noastră). 

Este un roman dur, despre o perioadă cumplită, despre
vieţi care au fost distruse de vremurile grele şi de oameni
fără Dumnezeu. Sunt multe la care trebuie să reflectăm
după lectura acestei cărţi. Îmi aduc aminte de un moş al
meu cum îmi povestea cu ochii departe, înapoi în timp,
despre lagăr şi ce a fost după, despre cum a venit acasă…
apoi îşi făcea cruce că ajunsese până în acea zi. Bejan
spune, în carte, că „libertatea vine din interior”, pentru el,
atunci când era chinuit, şi „ţara noastră nu mai ea a
noastră”. Acum însă poate că vom face şi alţi paşi spre
cunoaşterea acestor vremuri, a oamenilor care au trăit şi au
făptuit atunci – când cele zece porunci au fost răstălmăcite,
călcate de cizma roşie –, aşa cum, iată, Paul Munteanu a
construit această carte, cu dar de povestitor dar şi cu trudă
şi documentare.

Miyamoto Musashi, Cartea celor cinci cercuri, Gorin
no Sho, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, traducere din
limba japoneză, comentarii şi note de Neculai Amălinei,

Polirom, 2018, 240 p.
Cartea celor cinci cercuri, Gorin

no Sho, Drumul pe care mergi singur,
Dokkōdo, 35 de articole despre
strategie. Hyōhō sanjūgo kajō,
apărută la editura ieşeană Polirom, în
traducerea lui Neculai Amălinei, a
ajuns la a patra ediţie şi la peste
10000 de exemplare vândute.

Nu e prima dată când o semnalăm
în „Convorbiri literare”. Reamintim,

Miyamoto Musashi (1584-1645) este considerat de
japonezii un „kensei”, sfânt al sabiei. Sunt multe legende
despre viaţa sa, „descrisă” în piese de teatru/ naraţiuni de
tip dramatic, filme ş.a.. 

Neculai Amălinei porneşte de la ideea că „traduceri
eronate au dus de multe ori la înţelegerea greşită a
conceptelor” lui Musashi. Dincolo de succesul în media,
nu au adus „dezvăluirea adevăratei sale identităţi”, cumva
asemănător cu „cazul” altui „kensei”, Tsukahara Bokuden
(1489-1571). Despre Bokuden sunt puţine informaţii.
Despre Musashi sunt „din plin”, dar, spune N. Amălinei,
trebuie privite corect, alături de scrierile samuraiului. Asta
şi-a propus N. Amălinei, pornind de la câteva aspecte ca:
apropierea de înţelegerea epocii, schimbărilor după ce
Tokugawa Ieyasu a învins – între consecinţe, peste
jumătate de milion de luptători (bushi) au rămas fără
stăpân, cei mai mulţi ajungând rōnini, fapt cu semnificaţii
complexe. Şi Musashi a suportat consecinţele bătăliei de la
Sekigahara, ajungând la ideea necesităţii conectării/
integrării strategiei sale individuale (hyōhō) în una care să
vizeze bătălii de anvergură. Voia să ajungă la un rang înalt.
Dar, nemaifiind războaie, visul său s-a stins. 

Hyōhō nu însemna (ca de multe ori în cazul a ceea ce
occidentalii definesc generic „arte marţiale” orientale în
general, japoneze în special) doar o cale de a te pregăti/
antrena/ desăvârşi fizic, ci şi una spre perfecţiunea
spirituală, interioară, de desăvârşire a strategiei de
abordare a unor situaţii dificile/ care impun soluţii
elaborate. 

Structura cărţii: Nota traducătorului, Legendă şi
adevăr, Calea strategiei – hyōhō (Pământul, Apa, Focul,
Vântul, Vidul), Drumul pe care trebuie să mergi singur –
dokkōdō, apoi o secţiune de comentarii ale lui N.
Amălinei, şi (în plus faţă de ediţia anterioară), 35 de
articole despre strategie/ Hyōhō sanjūgo kajō (în care
textul în română este pus faţă în faţă cu cel japonez) – un
tratat despre arta mânuirii sabiei. În final, Bibliografie. 

Este o lucrare de referinţă pentru ilustrarea muncii lui
Amălinei care, pentru această ediţie, s-a consultat şi cu
cercetători japonezi în domeniu: Teruo Machida, 7 Dan
Kendo, Takeshi Yamakawa care i-au pus la dispoziţie
materiale, fotografii.

Marius CHELARU
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La noi au fost tot felul de discuţii legate de autorii
care publică pe internet, felul în care se publică în
spaţiul virtual ş.a. Cred că acum este limpede că,
acolo unde este o problemă, ea vine de la maniera în
care este folosit/ înţeles spaţiul virtual, nu de la acesta
în sine. Nu putem pretinde că „piaţa” a rezolvat
aspectele care ţin de estetică/ exigenţă/ valoare nici n
ce priveşte publicarea pe hîrtie, deşi acolo lucrurile
stau, totuşi, din multe puncte de vedere diferit. Dar
autori de luat în seamă publică astăzi (şi) în spaţiul
virtual, alţii încercîndu-şi „condeiul” acolo înainte de
a ajunge să publice la o editură. Aşa pare să
fie cazul şi cu Ramona Dogaru, care şi-a
publicat povestirile din acest volum întîi pe
internet. De altfel, cum spune autoarea în
paginile de început, „titlul l-au dat chiar
cititorii”. (mesaje de la cititori sunt
reproduse, pe scurt, pe manşeta copertei a
patra) Ce a vrut să facă în aceste pagini ne
spunea autoarea, în textul de deschidere,
intitulat „În loc de prefaţă”: „Am încercat
[…] să readuc la viaţă crâmpeie din
copilărie. Totodată, am surprins şi scene
actuale din viaţa de zi cu zi, întâmplări cu
personaje cît se poate de reale, care mie mi-au stîrnit
interesul”. Pe de altă parte, în viziunea sa, elementul
comun esenţial al acestor povestiri este „timpul şi
trecerea lui ireversibilă”.

Şi, indiferent dacă vorbeşte despre un bătrân
modest, dar de o erudiţie cuceritoare pe care îl
întâlneşte în tren, ale cărui vorbe îi uluiesc şi pe nişte
tineri (care exclamă după „normele” de azi: „Bă, eşti
prost!? Omul acesta ştie până şi gagicile lui Ştefan
cel Mare!”), despre o femeie de o frumuseţe şi
eleganţă aparte, care „avea totuşi ceva al ei, pe care
niciodată Timpul nu i-l putuse lua”, despre insula
Cetăţii, Ada-Kaleh, atât de brutal spulberată, despre
cum şi de ce e un privilegiu să îmbătrîneşti, Moldova
de peste Prut, despre ai noştri, cei prea mulţi plecaţi
din ţară, ori Crăciunul de azi care, urmare a felului în
care s-a dus politica mai-marilor a făcut ca oamenii
să fie acum, în pieţele din marile oraşe europene,
păziţi de soldaţi, despre „decreţei”, ghioceii curajoşi,
despre limba ţării în care te-ai născut şi cea de

„acasă”, în care îţi spui rugăciunile, bătrînul vînzător
de cărţi din Bucureşti, amintiri de mai ieri sau din
copilărie, care au darul de a îţi turna în suflet căldură,
regrete şi nostalgie, un coleg de altădată ori o iubire
care nu a fost să fie ca în poveşti, Ramona Dogaru
surprinde plăcut cititorul. Nu sunt proze
„complicate”, nici nu uzează de tehnici care mai de
care mai „încărcate”. Uneori par instantanee de viaţă
ori frame-uri de amintiri, alteori întâmplări aparent
„banale” care declanşează trăiri şi paşi înapoi în timp,
fie „acasă”, fie între cei dragi ori… Şi toate au un

element comun – „chemarea” molcomă,
deloc grăbită dar persistentă de a ne opri
din goana vieţii, de a lăsa sufletul să se
bucure de viaţă, de e evada din realitatea
care „ne aleargă”, „hăituindu-ne cu
deadline-uri”, după tot felul de „realizări”.
De pildă, un personaj, un fost coleg care
renunţase la o slujbă promiţătoare dar plină
de „promisiuni”, acum fericit de noua
viaţă, spune: „ştii ce bucurie simt să beau o
cafea acum, în toiul zilei? […] Se spune că
omul e straniu: să se nască nu cere, să
trăiască nu ştie, să moară nu vrea. […]

Acum nu mai caut succesul. Vreau doar o viaţă
tihnită”.

După lectura cărţii Ramonei Dogaru (care nu ştiu
dacă mai caută sau nu succesul, dar, cel puţin, o cale
de a atrage cititorul în universul descris de prozele
sale pare că e pe cale să fi găsit) rămâi cu o senzaţie
plăcută, de parcă ai avut parte de un popas într-o
grădină cu gînduri, întîmplări şi amintiri, în care poţi
chiar să te opreşti cale de o proză cu vreun personaj
pe o „bancă” şi să sorbi o cafea cu boabe din acelea
de tihnă. 

O carte care ne îndeamnă să aşteptăm să vedem
dacă şi cum va fi un eventual viitor volum al
Ramonei Dogaru.

Ramona Dogaru, Nu mai caut succesul, cuvînt pe
coperta a IV-a Varujan Vosganian, Libris Editorial, Braşov,
2019, 196 p.
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Cu o structură ce trimite, deliberat, la trinitate, noul
volum (Anotimpurile Himerei, Timpul 2019, cu o prefaţă
de Marius Chelaru) publicat de Daniela Oatu este, în
mod indubitabil, deasupra celor publicate pînă acum (şi
acelea evidenţiind, de altfel, calităţi poetice reale), atît la
nivelul unei axiologii generale, cît şi din perspectiva
unor indici ce ţin de expresie şi de conţinut. Ciclurile
volumului (Anotimpuri danteşti, Anotimpurile
zîmbetului, respectiv Anotimpurile Himerei) răspund
acelei chemări interioare care trimite spre întrebări
existenţiale şi spre dorinţa neistovită de cunoaştere. În
modalităţi lirice evidente, autoarea nu îşi comprimă
aceste tendinţe, transformîndu-le în expresia dubitaţiei şi
interogaţiei ce însoţeşte mereu actul poetic veritabil:
„Cînd inima vîntului va bate uşor pentru el/ de ce,
Doamne,/ ne laşi pe noi/ să-nvelim cu grijă cerul/ să nu-
i rămînă vreo aripă afară?”.

Evoluţia este vizibilă, în primul rînd, la nivelul
limbajului poetic. Filolog de ţinută aleasă, poeta „în
căutarea Himerei” este o redutabilă descoperitoare de
imagini, după cum se poate vedea în următoarea
înşiruire: „cîtă viaţă, cîtă moarte/ între felii de brumă!”,
„Ca-n primăvara anului 1300/ pădurea lui Dante s-a
adîncit în noi”, marea nepregătită să-şi arunce-n cer
năvoadele”, Picături răzleţe de ploaie – / veşnicia curge/
din căuşul palmelor tale”, „În colţii toamnei/ scheletul
soarelui/ aproape rotund”, doi fluturi şi-o-mbrăţişare
căruntă”, înspre ziuă/ gunoierii au strîns în saci/ nopţile
mele albe”, „Oraşul mic în care locuiesc/ are ochii miraţi
ai bunicii/ cînd află de la nepoţi/ cît de scumpe sunt/ în
străinătate/ sentimentele”...În mod deosebit însă, un
poem de mici dimensiuni (autoarea are această
predilecţie pentru textele ce amintesc de înţelepciunea
poetică orientală) este revelatoriu, în linia acelui aici/
aici la care se raportează imaginarul poetic ce se
circumscrie „anotimpurilor Himerei”: „Şi aici
ceasornicarul/ înmoaie degetele în veşnicie/ repară
zboruri/ în mine ticăie delicat genunea/ tic-tac, tic-tac/
poţi să mori cît vrei”. Toate textele din volum sunt
expresia unui rafinament al selectărilor şi combinărilor
în plan poetic, după cum se vede de la început pînă la
final.

După cum arătam mai sus, volumul cuprinde trei
cicluri. Primul este intitulat Anotimpuri danteşti, acesta
fiind o interesantă construcţie sui-generis a re-figurării
Paradisului, în cadrele unui aici delimitat „între nouă

cercuri concentrice” unde „creşte iarba verde de-acasă”.
Într-un joc poetic interesant şi productiv ca imagistică şi
sens, întîlnim tribulaţii, echivalări originale şi adaptate
intenţiilor volumului ale mesajelor danteşti, re-
configurări original-postmoderniste ale unor imagini
precum „Zilnic/ în Piaţa Unirii/ urcă-n troleibuz
moartea/ greoaie” şi cu fixări sugestive ale imaginilor
privind Raiul, respectiv Iadul, topite în materia poetică a
ciclului. Al doilea ciclu (Anotimpurile zîmbetului) e
înscris sub semnul „celei de-a şaptea taine” demitizate
sub forma unui „jurnal” ce cuprinde „îndoieli zilnice”.
Sunt notaţii, cugetări, interogaţii, fixarea unor stări/
sentimente, amintiri culturale plăsmuite poetic, poeme
de dragoste (emblematic textul Îmbrăţişare căruntă). Al
treilea ciclu reia titlul volumului. E o nouă căutare,
dinspre înafară către eul poetic: ambarcaţiunea cu nume
simbolic, Himera, e cea care devine „portavocea
destinului” şi în jurul ei, între „poezia vindecătoare” şi
„praful cosmic” de după un eveniment istoric, se cerne
lumea. Un poem aparte din acest ciclu e Îngerul din
curtea străbunicii: „Străbunica mea locuieşte la ţară/
după-amiaza ţine la somnul de frumuseţe/ seara touches
screene phone/ să-şi fixeze ora de trezire 9,30/ semn că
şi cîntatul cocoşului/ a ajuns de rîsul curcilor”. Dincolo
de reminiscenţele acceptate în ton postmodernist,
autoarea nu poate să se desprindă de tot de tentaţia
imaginii de efect: „în curtea străbunicii/ timpul bate
pasul pe loc”. Şi apoi aceleaşi poeme de mici
dimensiuni, concentrînd spusa sapienţială sau o definire
de reţinut („Tot ce-i real/ în fărîme de vise împarte/
Himera –/ pîinea poeţilor/ cea de toate zilele”, descripţii
intimizate (aici, acasă ş.a.), deconstruirea poemului,
imaginea postmodernă a oraşului mic asumat („oraşul
mic în care locuiesc/ doarme împăcat/ îmbrăţişîndu-şi
conductele/ prin care/ sîngele apă nu se face”), amintiri
decantate, stări, sentimente filtrate, o imagine sugestivă
şi producătoare de sensuri noi a Himerei („zîmbetul
Himerei/ e-n puful de păpădie”). 

E un volum de texte poetice selectate cu ştiinţa
secretă a facerii versului, în descendenţa unor acumulări
culturale de evidentă calitate. Incontestabil, cartea de
faţă scrisă de Daniela Oatu, Anotimpurile Himerei, este
bine articulată, trimiţînd spre o lectură ca atare, relevînd
atuurile unui poet adevărat, într-o căutare neistovită a
veşniciei.
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Constanţa Popescu, Toamnă cu cercei de rouă,
editura Salonul literar Vrancea, 2019, 100 p.

Bucurii mici boabe de rouă încărunţită, este motto-ul
sub fruntea căruia îşi construieşte eşafodajul liric

Constanţa Popescu, autoare a mai
multe volume de versuri, publicate în
timp din care amintim: Capcana
cuvintelor, 2013, lacrimi rescrise,
2015, Vinovaţi de nemurire, 2016, Am
ratat eternitatea, 2017, Fericirea
dintre gene, 2018, şi acesta de acum,
Toamnă cu cercei de rouă, din 2019. S-
ar putea spune că activitatea editorială

este una remarcabilă şi îndelungată, dar nu atât de
îndelungată cât este activitatea ei de poet în presa literară
şi nu numai. Încă de la jumătatea anilor 70 din secolul
trecut din mileniul doi ea activa prin diferite cenacluri
literare unde era o prezenţă remarcată de cei care vorbeau
despre poemele citite aici, ca despre o voce literară
promiţătoare. Apoi viaţa a luat o traiectorie mai ciudată
şi a îndepărtat-o de pe acest orizont, dar nu a îndepărtat-
o şi de scris, fapt care a determinat-o ca în 2013 să apară
în faţa cititorului cu un volum de poeme. Nu ştiu dacă
este volum de debut sau nu. Ea chiar spune, justificativ
cumva, în primul poem al acestui ultim volum: Suntem
cei de la începutul drumului, poate cărarea era alta sau
drumul închis ştiind că: Aşteptarea face parte din
scenariu/ şi un regizor prea blând/ ne mai îngăduie săritul
treptelor. Pentru ea Cuvintele sunt albite de timp, deci tot
despre trecerea iremediabilă a timpului se face vorbire,
să poată să strivească în tăcere sentimentele, aşteptările
obosite/ pe cărarea cu paşii care recunosc înfrunzirea/ cu
toamna pe creştet. O poezie a eternelor căutări şi a
aşteptărilor, o poezie a găsirii şi a re-găsirii de sine în
noianul de călătorii prin memorie scrie Constanţa
Popescu, dominată, cum e şi firesc, şi se vede chiar din
titlul cărţii, dominată de o nostalgie de toamnă încercând
să-şi coloreze zâmbetul pe care îl poartă cu sine ca pe un
sigiliu în amintirea devenită captivă în această lume ce
pare o adevărată necunoscută. Sentimentul iubirii,
mărturisite sau doar strivite în amintire este, într-un
anume mod, taina sub care se înscrie, sub care îşi
construieşte, cu multă migală, rostul existenţial ştiind că
iubirea ei este decadentă pentru că: Fricile ard pe rug
dorinţa şi că/ fără sărbători,/ crucea deschide şi închide
uşi. Este o naturală împăcare cu sine ştiind că nimic nu
mai poate să reîntoarcă timpul. Cuvintele albite de timp
sunt de fapt tema cea mai proeminentă din paginile cărţii,
sunt un fel de rampă de lansare spre trecut: Câte cuvinte
încap într-un anotimp,/ de-a lungul şi de-a latul
alergărilor noastre?/ Strivim în tăcere sentimente,
aşteptări obosite/ pe cărarea cu paşii care recunosc

înfrângerea,/ cu toamna pe creştet. Nu cred că despre o
reală înfrângere vorbesc poemele Constanţei Popescu din
această carte Toamnă cu cercei de rouă, ci mai degrabă
despre e nesincronizare pentru că, tot în acest poem
constată că: În spatele ochilor/ toamna începuturilor
luminează/ şi-mi colorează zâmbetul inocent… Despre
acest zâmbet inocent e bine să vorbim mai mult pentru că
în spatele lui este chiar viaţa noastră. Dacă mai trece
câte-o bucurie/ şi-mi bate la poartă,/ plecată sunt, să
întâlnesc tristeţea,/ care mă aşteaptă de o viaţă. Poate că
o tehnoredactare mai atentă a acestei cărţi dar şi mai
generoasă ar fi evidenţiat şi mai mult mesajul liric din
aceste aripi îngreunate de rod, din care autoarea se
prelinge la picioarele timpului şi nu-şi găseşte sălaş.
Dezamorsându-se de toate amintirile se regăsi pe un
drum poetic consistent.

Cornel Vlad, Ioana, inima iubirii, editura Vasiliana
98, Iaşi, 160 p. 2014. Prefaţă semnată de Nicolae
Busuioc.

Posesor al unei culturi filologice şi juridice,
temeinice, Cornel Vlad îşi gardează fiecare poem din
această carte cu un scut liric justificativ, din diferiţi poeţi,
parcă anume pentru a se pune la adăpost, în tentative de
ieşi din pluton şi de a scrie poeme de
dragoste, poeme scrise cu colţul
inimii, acum când tot mai mult poeţi,
dar şi poetese şi-au propus să ucidă în
piaţa publică lirica sentimental, parcă
fără a ţine cont de propriile lor trăiri. Şi
să-l cităm şi noi pe Mircea Eliade, cel
care spunea: Acesta mi se pare cel mai
greu de învăţat în contemplarea
iubitei: să ştii să-i priveşti ochii, iar
pentru Grigore Vieru: Poate că, într-adevăr ochii femeii
iubite sunt marginea lumii. Să fi trecut cei care sfidează
şi anatemizează sentimentele pure, de marginea lumii?
Nu prea cred asta. Cred că mai degrabă este o formă de
exacerbare a unor sentimente reprobabile. Cum ai putea
să nu apreciezi versuri precum acestea: De nu ai fi, te-aş
plămădi din stele,/ din vise de copil şi flori de gând,/ ţi-
aş da parfumul poeziei mele/ şi suflet eu ţi-aş da, cu un
sărut… sau: de nu m-aş gândi la tine/ n-aş avea în suflet
flori,/ nu aş şti că-mi este bine/ primind vise-sărutări…
Sunt poeme în care sentimentul sincer şi curat se poate
sesiza în fiecare clipă, prin fiecare vers al lui Cornel
Vlad. De aceea îl consider pe Cornel Vlad un poet la
marginea lumii pentru că scrie astfel: Minunea ochilor tăi
verzi/ aş vrea să o cunosc întreagă,/ Când primăvara vii
să vezi/ Sufletului meu… să-i îi fii dragă. La o citire
rapidă şi pe diagonal, ar putea să creadă cineva că este o
poezie siropoasă, romanţioasă şi de ce nu, chiar desuetă.
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Nimic mai fals. Cornel Vlad îşi cântă sentimentele
sincere cu multă dăruire. Pentru el iubita are suflet de
zâmbet, suflet de flori, suflet de zori, pentru că el o
vede…toată numai cântec. Şi ce este oare mai apropiat
de poezie decât să ştii să-ţi cânţi iubirea cu atâta
dezinvoltură dar şi naturaleţe şi mult firesc. Ştiind că:
Sufletul are încredere în raza de lumină (V. Hugo),
Cornel Vlad caută mereu calea spre tine (spre iubită).
Prin negura din jur, adâncă,/ îmi dai cărarea de lumină,/
pe care sufletul meu urcă/ zarea dragostei, senină. Fără a
fi desuet, aşa cum ar fi tentaţi unii şi alţii să creadă,
Cornel Vlad este un adevărat aed, un om cultivat, cu o
bună cunoaştere a limbii române, constructor de balade
lirice inspirate, cântând stări de tandreţe, de bucurie, de
supărare şi uneori exaltări până la limită, cum este chiar
firea umană în fond, ştiind că: Iubirea nu aduce, nici un
dar mai generos decât aripile sale (G.G. Byron). Prin
această adevărată lecţie despre iubire, dar şi de iubire
sinceră Cornel Vlad îşi învaţă cititorul să aibă curaj să-şi
cânte dragostea cu toată sinceritatea. Este apreciabilă
opţiunea poetului pentru a cânta tema veşnică a iubirii,
spune Nicolae Busuioc, în inspirata sa prefaţă la această
carte, temă dintotdeauna întâlnită în literatura lumii. El
ştie să resusciteze elegia şi erosul, pornind de la
experienţa de reformare a pasiunii pentru iubire, azi cu
tendinţa de a intra în vulgul plăcerii de moment, şi
ajungând la starea sufletească care imprimă trăinicie şi
frumuseţe împlinită iubirii. Iar Cornel Vlad se justifică
astfel: Cu inima trebuie să cauţi în versurile acestei cărţi
pentru că Ioana, inima mea este o declaraţie, de dragoste
exprimată sintetic prin cuvintele: Te iubesc, fără să ştiu
cum, sau când, sau de unde. Aşa dar, o lecţie de iubire şi
despre iubire!

Anca Bucur, Singura cale, editura Detectiv literar,
Bucureşti, 2019, 130 p.

Proiectul cultural propus de editura Detectiv literar
din Bucureşti, condusă de poetul şi prozatorul Firiţă

Carp, începe să capete tot mai multă
consistenţă prin editarea multor cărţi,
foste manuscrise de sertar, memorii ale
unor eroi din cele două războaie
mondiale, şi asta datorită cercetătoru-
lui, de la muzeul militar central, Petre
Florea, dar şi prin publicarea a tot mai
mulţi scriitori contemporani.
Colectivul redacţional (Firiţă Carp, P.

Florea, Radu Voinescu, Marian Nencescu, Florin Dochia
etc.) se preocupă, cu asiduitatea de a pune în valoare
cărţile multor contemporani de ai noştri. Printre aceste
nume propuse cititorului se numără şi Anca Bucur, poetă
din Mangalia, care a publicat recenta sa carte Singura
cale. În poezia Ancăi Bucur se poate observa că dincolo

de starea emoţională, logica joacă un rol primordial, ea
fiind un om al preciziei, situându-se prin trăirile sale între
minune şi rezolvare. Într-un anume fel, poemul
Balansoar poate fi considerat de mine ca un sumum de
trăiri ale poetei: Stăm liniştiţi cu ochii spre cer/ în
balansoarul dual, din grădină/ şi să simţim cum
gândurile pier/ spre nori,/ ca după o cortină/ …/ privim
la toamna ce se-ntâmplă să se strecoare/ alene prin
oasele noastre albite/ şi/ pe sub pleoapele închise… Se
simte acea confruntare cu timpul, acea stare de
retrospectivă, acea moliciune fanariot-bizantină de
sorginte boieresc-intelectuală, acea moliciune şi o
anumită lene balcanică, aparentă, în mişcările fizice dar
şi cele ale gândurilor care pier spre nori, doar aparent,
pentru că se află în acel dialog nerostit cu cei de după
cortină. Dar în spatele acestei lumea îşi reintră în
drepturile iniţiale, pentru că în viziunea poetei, acea lume
poate decoda gândurile ce se strecoară pe sub pleoape, în
toamnă, prin oasele albite. Am putea spune că pentru
Anca Bucur, dar şi pentru cititorii acestei cărţi de poezie,
singura cale, aşa cum se numeşte, inspirat şi această
carte, nu poate fi decât poezia, în plenitudinea ei. Într-un
poem din această carte ea spune: Mă bazez pe lumină/ să
înţeleg viaţa şi… restul apărut din tină, pentru că dacă:
Dacă există splendori şi lucruri josnice/ înseamnă că
merită să fie cunoscute,/ fără strâmbături ale nasului,/ şi
mofturi intelectuale…adică ea vrea să ne sugereze, prin
versuri, să ne comportăm cât mai normal, cât mai firesc
pentru că totul face parte din viaţă, să privim cu
dezinvoltură lucrurile fireşti cu naturaleţe aşa cum este
chiar viaţa. Asta se poate vedea citind poemul Muţenie,
poem din care voi cita câteva versuri: Iubeşte-mă tăcând,
aşa cum ştii/ Iar eu am să te iubesc aşa cum pot/
trecându-mi degetele străvezii/ prin corpul tău, prin
părul tău, tot/ Iubeşte-mă aşa cum ştii,/ iar eu te voi
iubi… tacticos/ mângâindu-ţi pielea până se-nmoaie,/
până la os/ Hai iubeşte-mă cum numai tu o faci,/ iar eu
te voi iubi în felul meu ascuns,/ pervers, subtil, plină de
draci,/ încet şi tandru privindu-te în ochi ca pe un zeu…
Am citat mai multe versuri din acest poem pentru că de
aici se poate decoda pasiunea, dăruirea dar şi liniştea care
sunt emanate. Se poate decoda din acest poem o
adevărată pledoarie pentru demnitatea de manifestare,
pentru moralitatea gesturilor chiar dacă, aşa cum spune
în alt poem: dacă în vieţile noastre există/ urât mirosi-
toare canale… Fiind medic, Anca Bucur nu se poate
debarasa de uzitarea unor cuvinte cu caracter ştiinţific,
dar aceasta nu deranjează coerenţa şi nici trăirile poetice,
ba cred că întăresc o anumită logică a gesturilor precum
cele din poema ca: Zarvă mental, Biliard, La clinică etc.
dar dincolo de aceasta se regăseşte omul: Zâmbesc ş sunt
fericită?/ sau poate că sunt fericită, zâmbesc?/ Un
zâmbet fugar fără ţintă/ adânceşte gropiţele din obrajii
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ce nu ştiu să mintă/ o privire pe sub sprâncene, brusc
aruncată spre mine/ mă face să mă împiedic de starea de
bine/ la care nu cutez/ ca şi cum nu mi se cuvine/ nu mai
apăs pe butonul setat pe/ mulţumeşte-i pe cei din jur!/ nu
mai doresc ca din viaţa mea clipele preţioase să fur/ e
timpul pentru zâmbet, pentru a trăi şi a visa/ …mi-am
regăsit calea. Da, aceasta e singura cale pe care o
propune Anca Bucur, şi cred că e calea…cea dreaptă de
a ajunge la poezie.

Grigorie M. Croitoru, Incredibila poveste a
căpitanului Tudor Maldăr, editura Tipo Moldova, Iaşi,
2019, 426 p. Cuvânt înainte semnat de Gr. M. C.
(autorul)

Incredibila poveste a căpitanului
Tudor Maldăr de Grigorie M. Croitoru
reprezintă o adevărată frescă în care se
poate vedea o parte din istoria
poporului nostru din neguroasa trecere
a vremii. Romanul se lasă construit de
imaginaţia debordantă a autorului, cel
care este gata să-şi arunce cititorul în
plasa, bine ţesută, a nenumăratelor
aventuri dintr-un secol XVII, secol cu

multe note dramatice în evoluţia noastră ca popor, secol
care are în existenţa sa de toate. Scris în stilul romanelor
picareşti, cu titluri de capitol ample, titluri care
sintetizează acţiunea ce urmează a fi redată pe larg, ca în
Decameronul sau Don Quijote, Incredibila poveste… a
lui Grigorie M. Croitoru, reuşeşte să seducă prin fiecare
scenă prezentată, prin fiecare pagină a sa. Citind acest
roman mi-am amintit şi de filmul Nemuritorii al lui
Sergiu Nicolaescu, pentru că personajele din roman
capătă viaţă, la fel ca acelea din film, şi îşi derulează
existenţa aventuroasă, captivându-mă prin curajul
excepţional, prin libertatea de mişcare, generozitate,
perseverenţă, loialitate, inteligenţă dar şi spirit practic.
Începând cu descrierea unor locuri dintr-o anumită zonă
acţiunea se consolidează încă de la primul capitol.
Conceput ca un fel de Han al Ancuţei de Mihail
Sadoveanu, unde acţiunea se derulează la gura sobei,
mărturisindu-se fel şi fel de amintiri, şi acest roman ne
pune în faţa unui adevărat cine-verite, în care naratorul/
naratorii, într-un limbaj tipic zonei din care provin eroii,
adică oltenesc în cazul de faţă, ascultă cu sufletul la gură,
fapte şi întâmplări ce se derulează în timp până în vremea
lui Mihai Viteazul şi poate că şi mai în afundul istoriei.
Personajele, copiii, naratorul dar şi cele ficţionale sunt
prezentate în culori plăcute, evidenţiindu-se, mai ales,
calităţile morale, alături de faptele de vitejie şi de
sacrificiu întru apărarea gliei străbune. Prin multe dintre
paginile acestei cărţi se simte aerul de aventură din

Cireşarii lui Constantin Chiriţă. Acelaşi entuziasm
adolescentin, aceeaşi poftă de cunoaştere şi de
patriotism, ce-i drept, în mare, aici se simte un patriotism
uşor localist, dar asta nu e de loc rău. Multele informaţii
despre istoria neamului sunt de o importanţă evidentă
pentru cititor dar şi pentru cei care cunosc multe dintre
locurile şi faptele descrise cu multă acurateţe şi
imaginaţie, contribuind astfel la consolidarea unor fapte
de vitejie care, alt fel ar fi rămas total necunoscute. După
ce ni se face cunoştinţă cu locurile unde se desfăşoară
acţiunea romanului se aduc în prim plan boierii locului,
cei care au contribuit la aceste fapte de vitejie, boieri
precum: Şerban Băbeanu, protopopul Cârstea sau
Măldărăscu, Staicovici şi Dobriceanu, cei de la al căror
nume se trag şi denumirile unor localităţi de astăzi. Sunt
evidenţiate aici diferite rubedenii de-ale acestor boieri,
cei care conturează întregul univers epic, în ochii şi
inimile copiilor, eroi şi ei ai acestui roman. Pe scurt,
povestea s-ar putea contura astfel: urmaşul paharnicului
Nan, Tudor Maldăr ajunge oştean curajos în oastea lui
Mihai Viteazul pe care îl slujeşte cu demnitate,
devotament şi eroism. După moartea voievodului,
boierul oltean, căpitanul Tudor Maldăr, cade prins în
luptele succesorale şi predate unui han tătar, aliat al lui
Simion Movilă. Aici o cunoaşte pe fata hanului, Nurullan
(Lumina lui Allah) cea care se va îndrăgosti de el. Găsind
un moment prielnic, aranjează fuga de la acesta tocmai
pe moşia sa din Oltenia. Acolo vor duce o viaţă tihnită şi
vor avea şapte copii. Faptele de eroism ale căpitanului
Tudor Maldăr sunt relatate cu lux de amănunte
dinamizând astfel întreaga acţiune a romanului.
Incredibila poveste a căpitanului Tudor Maldăr poate fi
considerată o bună lecţie de istorie, iar unele pagini devin
adevărate documente istorice în epopeea naţională.
Grigorie M. Croitoru, pe lângă scriitor este şi un bun
profesor de istorie, pentru că lecţia pe care o predă ajută
la cunoaşterea în profunzime a unei istorii nu totdeauna
transmisă cu bună credinţă şi cu corectitudine. Cireşarii
lui Grigorie M. Croitoru au şansa de a recepta corect
unele fapte de istorie ce s-au petrecut pe locurile lor de
joacă şi de visare. Romanul prin construcţia sa este
complex, bine alcătuit, având din toate câte ceva. Finalul
ne dovedeşte cum că lecţia de istorie a fost bine primită
dar şi bine asimilată de cei cărora se adresează autorul.

Emilian MARCU
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IN MEMORIAM ANDREAS RADOS †
Filolog, traducător si eseist, cadru didactic universitar

până la pensionare, ANDREAS RADOS a încetat din viață
duminică 24 noiembrie 2019.

Andreas Rados s-a născut la 4.10.1938 (conform
actelor greceşti, cele româneşti prezentând data eronată
25.10.1938), în Nestorio/ Kastoria, în Grecia..

Debutează în publicistică în revista „Iasul Literar”, în
1958, iar primul volum, ca traducător, îl publică la Editura
„Univers” (Rita Boumi-Pappa, Înflorire în pustiu,
Bucuresti, 1974). A colaborat la numeroase periodice de
prestigiu din România („Revista de istorie si teorie literară
(a Academiei)”, „Secolul XX”, „Iasul Literar”, „Convorbiri
Literare”, „Cronica”, „România Literară”, „Luceafărul”,
„Literatorul”, „Dacia Literară”, „Ateneu”, „Orizont”,
„Steaua”, „Tomis”, „Transilvania”, „Arlechin”, ,, Analele
Universitătii  „Al. I. Cuza” – Iasi” etc.), din Grecia („Nea
Sinora”, „Tomes”, „Ombrela”, „Grammata kai Tehnes”,
„Ipeirotiki Estia”, „Nea Estia”, „Kainourghia Epohi”,
„Logotehniki Dimiourghia”, precum si ziarele „I
Kathimerini”, „Eleftherotypia”, „I Avghi” s.a.) si din Cipru
(„Pnevmatiki Kypros”, „Nea Epohi” s.a.).

A scris numeroase studii, articole, eseuri si traduceri
din si despre poeti si dramaturgi greci: Dyonissios
Solomos, Kostis Palamas, Anghelos Sikelianos, Nikos
Kazantzakis, Yorgos Seferis, Kostas Varnalis, Iannis
Ritsos, Odysseas Elytis, Rita Boumi-Pappa, Nikos Pappas,
Kostas karyotakis, Jean Coutsocheras, Menelaos Ludemis,
Manolis Anagnostakis, Gheorghios Vafopoulos, Takis
Varvitsiotis, Anestis Evanghelou, Melissanthi, Miltos
Sahtouris, Ghiorghis Kotsiras, Iakovos Kabanellis, Kostas
Sterghiopoulos, Stratis Karras, Kostas Asimakopoulos,
Nasos Vayenas, Kostas Papagheorghiou, Iannis Kontos,
Kostas Montis, Kypros Hrisanthis, Kyriakos Haralambidis
etc. (circa 120 de poeti din Grecia şi Cipru). De asemenea,
a tradus şi comentat în greceşte 20 de poeţi români, dintre
care: Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana
Blandiana, Ioanid Romanescu, Cezar Baltag, Ştefan
Augustin-Doinaş, Horia Zilieru, Mihai Ursachi, Aurel Rău
ş.a. A publicat studii şi articole pe marginea unor opere din
literatura universală, în principal despre Mihail Solohov,
Anton Pavlovici Cehov, Pablo Neruda, Nikolai Vaptarov,
Nazim Hikmet, Mihail Lermontov, Konstantin Simonov
s.a.

În 1994, sub îngrijirea lui Andreas Rados, se inau-
gurează la revista „Cronica” din Iaşi unica pagină specială
de cultură greacă (la acea vreme) din România, sub titlul
„Spiritul elen – Confluenţe europene”, care a durat până în
anul 2000.

A fost membru fondator şi preşedinte al Fundaţiei pen-
tru Promovarea Culturii Balcanice si Europene „Rigas
Feraios” din România.

Premiul şi Diploma Clasa I, din partea Uniunii
Literaţilor Greci, pentru promovarea şi răspândirea literelor

greceşti în România şi a celor româneşti în Grecia, în
1984; Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala
Iaşi, pentru promovarea şi răspândirea literelor greceşti în
România şi a celor românești în Grecia; Premiul revistei
„Cronica” din Iaşi, pentru promovarea şi răspândirea, prin
intermediul acestui periodic, a culturii greceşti în
România şi invers; Placheta omagială din partea Uniunii
Elene din România, pentru aportul său la înfiinţarea şi
dezvoltarea acestei organizaţii; Premiul Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, pentru volumul
antologic Soarele Verginei – Poeţi moderni ai Salonicului,
recunoscut ca valoare distinctă în cadrul concursului liter-
ar (2006); Diplomă de Onoare, la Festivalul Internaţional
de poezie „Nichita Stănescu”, ediţia a XX-a, Ploieşti, 21-30
martie 2008; Medalia aniversară a Uniunii Scriitorilor din
România, cu prilejul Centenarului înfiinţării Societăţii
Scriitorilor Români (Bucureşti, 2008); Diploma de
Excelenţă – Filiala Iaşi a U.S.R., 2008, 2018.

Andreas Rados a fost unul dintre cei mai importanți
filologi și traducători prin care cultura greacă și cea română
s-au aflat în simbioză.

IN MEMORIAM TRAIAN DIACONESCU †
Scriitorul TRAIAN DIACONESCU a încetat din viață

duminică, 24 noiembrie 2019.
Născut la data de 14 iulie 1939, sat Boghea, com.

Bălceşti, jud. Vâlcea, Traian Diaconescu a absolvit
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filologie, secţia
de Limbi clasice 1958-1963.

A semnat 35 de volume de autor (studii și traduceri), a
publicat 18 volume de poezie; a colaborat la peste 50 de
volume colective cu profil de filologie clasică şi a publicat
peste 200 de lucrări (studii, articole, recenzii) în reviste
academice sau de cultură din ţară sau din străinătate.

Dintre volumele de poezie publicate amintim:
Anotimpul Acropolei, Meridianul Socrate, Flăcări în mem-
orie, Zodia clepsidrei, Clopote în Atlantida, Duh peste ape,
Pelerin la Tusculum, Drum spre Eleusis, Ferestre de sol-
stițiu, Fantoma lui Minos, Patul lui Procust, Inelul lui
Saturn, Sabia lui Damocles, Pînza Penelopei, Seminția lui
Dedal, Fum în Colchida, Firul Ariadnei, Lira lui Amfion.

Premiul Academiei Române 1984, pentru lucrarea
Seneca, Tragedii, vol. I-II, Bucureşti, Univers, 1982;
Premiul Internaţional „Francesco Petrarca”, conferit
la Certamen Poeticum, Avignon 1979; Premiul Muzeului
Național al Literaturii Române, București, 2010 etc.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România,
1980, membru al Societăţii de studii clasice din România,
1960, membru al Societăţii de Filologie Română, 1965,
membru al Uniunii de Studii latine, 1990, membru al
Societăţii de dramă antică de la Siracuza, 1992 etc.

Cultura noastră pierde, prin plecarea la cele veșnice a
lui Traian Diaconescu, pe unul dintre cei mai importanți
clasiciști.
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Premiul „Scriitorul Anului” a revenit în acest an
scriitoarei Gabriela Adameșteanu. Premiul i-a fost acordat
în  cadrul „Galei Scriitorii Anului”, eveniment care a avut
loc vineri, 8 noiembrie 2019, în Sala Chopin de la Palas
Mall. Aflată în acest an la cea de-a patra ediţie, „Gala
Scriitorii Anului”, manifestare organizată de Primăria
Municipiului Iaşi, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” şi
Uniunea Scriitorilor din România, i-a premiat pe cei mai
buni scriitori din perioada noiembrie 2018 – octombrie
2019. Juriul celei de-a patra ediții a Premiilor Scriitorul
lunii / Scriitorul anului, format din: Răzvan Voncu –
președinte, Gabriel Chifu, Gabriela Gheorghișor, Ioan
Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici, Vasile
Spiridon – membri, au ales prin vot: Scriitorul lunii noiem-
brie 2018: Adrian Popescu; Scriitorul lunii decembrie 2018:
Gabriela Adameșteanu; Scriitorul lunii ianuarie 2019:
Andreea Răsuceanu; Scriitorul lunii februarie 2019: Florina
Ilis; Scriitorul lunii martie 2019: Cornel Ungureanu;
Scriitorul lunii aprilie 2019: Mircea Anghelescu; Scriitorul
lunii mai 2019: Ana Blandiana; Scriitorul lunii iunie 2019:
Traian Ștef; Scriitorul lunii iulie 2019: Constantin Abăluță;
Scriitorul lunii august 2019: Andrei Novac; Scriitorul lunii
septembrie 2019: Daniel Cristea-Enache; Scriitorul lunii
octombrie 2019: Marko Bela.

Pe 28 februarie a.c. Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din
România a împlinit 70 de ani de la înființare, moment care
a fost sărbătorit prin organizarea primei ediții a acțiunii:
Salonul Scriitorilor, ce s-a derulat între 11 si 15 noiembrie
2019.

Astfel, în perioada amintită au fost organizate zilnic
prezentări de carte la sediul Filialei. Prin Ziua cărților,
publicul iubitor de literatură s-a întâlnit cu aparițiile
editoriale recente ale membrilor Filialei Iași a USR.

Astfel, luni, 11 noiembrie 2019, acțiunea a debutat cu o
prezentare  a traducerilor în limba germană a  scriitorului
Christian Schenk. Prezentarea a fost făcută de traducătorul
Mariana Bărbulescu. Au prezentat aparițiile editoriale
recente scriitorii Ioana Diaconescu, Mariana Bărbulescu,
Angela Furtună, Marcel Miron, Theodor Damian, Nicu
Gavriluță, Ioan Holban, Ștefan Amariței, Vasile Burlui
(editura Cartea Românească Educațional), Simona
Modreanu,  Florentin Palaghia, Mircea Platon, Theodor
Codreanu, Paul Munteanu, Marius Chelaru, Radu
Andriescu. Marți, 12 noiembrie 2019, scriitorul Adi Cristi a
făcut o scurtă prezentate a aparițiilor Editurii 24:Ore:
Francisca Stoleru, Madeleine Davidsohn, Doina Guriță,
Florentin Dumitrache, Gabriela Chiran, Vasile Larcu, Adi
Cristi. Au susținut lecturi și și-au prezentat cărțile scriitorii:

Paul Gorban, Teodor Pracsiu, George Bădărău, Ion
Muscalu, Livia Ciupercă, Corina Matei Gherman, Livia
Iacob, Daniel Corbu, Florentin Palaghia, Vasile Popa
Homiceanu, Constantin Parascan, Valentin Talpalaru, Dan
Anghelescu. Miercuri, 13 noiembrie 2019, au fost prezenți
la Salonul Cărților, scriitorii Reprezentanței Suceava a
Filialei Iași a USR: Carmen Veronica Steiciuc, Ioan
Filipciuc, Doru Mihai Mateiciuc, Viorica Petrovici.
Acestora li sau alăturat scriitorii ieșeni Maria Mănucă,
Rodica Popel, Vasile Diacon,Doru Scărlătescu, Vasile
Larco, Petru Frăsilă, Marina Mureșanu Ionescu, Cristina
Chiprian, Olga Alexandra Diaconu, Nicolae Panaite,
Arbatel Filotheanu. Scriitorii Reprezentanței Galați/Tecuci
a Filialei Iași a USR au fost prezenți la Ziua Cărților joi, 14
noiembrie 2019: Angela Baciu, Violeta Craiu, Valeriu
Valegvi, Sterian Vicol, Reprezentanța Botoșani a fost
reprezentată de scriitorii Vlad Scutelnicu, Gabriel Alexe,
Dumitru Necșanu, Stelorian Moroșanu, Vasile Iftime,
George Luca, Mircea Oprea, Victor Teișanu. Și scriitorii
Reprezentanței Vaslui au avut ocazia de  a-și prezenta cărțile
joi, 14 noiembrie 2019: Ion Mâcnea Vetrișanu, Daniel
Grosu. În acceași zi au mai fost prezenți la Salonul
scriitorilor Dan Petrușcă, Nicolae Petrescu Redi, Mircea
Radu Iacoban, Horia Zilieru, Dan Anghelescu, Mihaela
Albu. Ioana Diaconescu a prezentat volumele epistolelare
ale lui Christian W. Schenk.

La Salonul scriitorilor, ediția I, au fost prezentate un
număr de 200 de titluri de carte. Ziua cărților s-a desfășurat
zilnic, în intervalul 11-14 noiembrie 2019, la sediul Filialei.
În data de 15 noiembrie 2019 a avut loc festivitatea de
încheiere a primei ediții a acțiunii Salonul Scriitorilor, prin
lansarea volumelor dedicate aniversării a 70 de ani de la
înființarea Filialei ieșene a USR și au fost acordate premiile
anuale ale Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași. 

Vineri, 15 noiembrie 2019, la Sala Verdi – Palas Mall, a
avut loc festivitatea de acordare a premiilor Filialei Iași a
USR pentru cărțile apărute în anul 2018. Juriul pentru
acordarea Premiilor USR – Filiala Iaşi pentru cărțile
apărute în anul 2018, format din: Ioan Holban, președinte,
Gellu Dorian și Theodor Codreanu – membri, a stabilit
acordarea următoarelor premii: DEBUT: Andreea Maftei –
Lebede Roșii, Ed. Junimea; TRADUCERE: Mariana
Bărbulescu, Franz Kafka – Castelul, Ed. Polirom și Magda
Jeanrenaud – Roland Barthes, Discursul îndrăgostit, Ed.
Polirom; ESEU: Anton Adămuț – Amicus Platro sed magis
amica veritas – Istoria spusei de la Homer la tarski, Ed.
Institutul European și Mircea Platon – Geografie și
conştiintă naţională. Ed. Ideea Europeană și Al. Vlahuță,
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UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘIUNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
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Ana PARTENI



Primul și ultimul. Ed. Timpul; CRITICĂ: Cristian Livescu
– Viața și splendorile Poeziei, în celesta cetate Iași, la
începutul temutului mileniu, Ed. Junimea și Mircea A.
Diaconu – Metacritice, Ed. Junimea; TEATRU: Ștefan
Amariței – Patimile lui Sisif,  Ed. Timpul; PROZĂ: Vasile
Iancu – În patru zări, Ed. Junimea; POEZIE: Adi Cristi –
Cu lupii urlând, Ed. 24 ORE.

La propunerea juriului, Comitetul de Conducere al
Filialei Iași a USR a acordat următoarele premii: DEBUT
„TRAIAN OLTEANU”: Viorica Șerban – Focul din tălpi,
Ed. Metamorfosis și Andrei Nicolau Volovăț – Dumnezeu ne
iubește pe toți, Ed. Timpul; CARTEA REPREZENTANȚEI
GALAȚI: Violeta Craiu – Muze sub aparențe, Ed. Timpul;
CARTEA REPREZENTANȚEI VASLUI: Marcel Miron –
Șarpele de pe balustradă, Ed. 24: ORE; CARTEA
REPREZENTANȚEI SUCEAVA: Gheorghe Vicol –
Zburând cu fluturii prin anotimpuri – Primăvara, Ed. Digita
Unicorn; CARTEA REPREZENTANȚEI BOTOȘANI:
Vasile Iftime – Hristos, toamna, Ed. Charmides; CARTEA
REPREZENTANȚEI NEAMȚ: Constantin Bostan – Martor
la istoria României (1872-1960),  G.T. Kirileanu, Jurnal
epistolar, Ed. RAO; PREMIUL Filialei Iași a  USR pentru
promovarea prin traducere a scriitorilor români: Christian
Schenk; PREMIUL RESTITUTIO: N.A. Bogdan – Iașul,
leagăn al unirii neamului românesc. 1916-1918,
reminiscențe și însemnări, ediție îngrijită de Liviu Papuc și
Olga Iordache, Ed. Timpul; PREMIUL PENTRU CARTEA
DE PUBLICISTICĂ: Simona Modreanu – Lecturi finale,
Ed. Junimea; PREMIUL SPECIAL  „LUCIAN ALECSA”:
Stelorian Moroșanu – Zilnica beatitudine a malpraxisului
poetic, Ed. Junimea; PREMIUL SPECIAL „CORNELIU
POPEL”: Theodor Damian – Perihoreze, Ed. Eikon;
PREMIUL „DUMITRU STĂNILOAE”: Ioana Diaconescu
– Rugul aprins – studii și documente despre exterminare și
supraviețuire, Ed. Fundația Academia Civică; PREMIUL
„IONEL TEODOREANU”: Francisca Stoleru – Casa de pe
Colina Doamnei, Ed. 24:ore; PREMIUL „IOANID
ROMANESCU”: Gabriela Chiran – peste gură un crin, Ed.
Timpul; PREMIUL „MIHAI URSACHI”: Angela Furtună –
Ultimul mirador, Ed. Vinea; PREMIUL „CEZAR
IVĂNESCU”: Val Mănescu – Ochiul fără pleoape, Ed.
Junimea.

Totodată, au fost acordate trei premii de excelență
scriitorilor: Dan Petrușcă, Marina Mureșanu-Ionescu și Ion
Hadârcă. Premiul Opera Omnia i-a revenit criticului literar
Ioan Holban. 

Reprezentanța Botoșani a Filialei Iași USR a organizat
și în luna noiembrie   2019  Întâlnirile de joi: patru întâlniri
ale scriitorilor din Botoşani cu iubitorii de proză și poezie.
În cadrul acestor întâlniri au lecturat Gabriel Alexe, Cristina
Șoptelea, Florin Cezar Ciobîrcă și George Luca. Totodată, a
fost lansat nr.10-11-12 al Revistei Hyperion, număr dedicat
aniversării lui Nicolae Manolescu, la împlinirea vârstei de
80 de  ani. Scriitorul Gellu Dorian a participat la Colocviul

Național Zilele Poeziei „Iustin Panța”, ajuns anul acesta la
XVIII-a ediție, care a avut loc în zilele de 15 și 16
noiembrie, la Sibiu. Gellu Dorian a primit Premiul Revistei
Euforion.

ZILELE „MONICA LOVINESCU” 2019, desfășurate
în perioada 19-26 noiembrie, au debutat cu lansarea
paginii Zilele „Monica Lovinescu” pe FB în internet (18
noiembrie) și consultarea zilnică a publicațiilor ce evocă
dezvoltarea proiectului de-a lungul timpului, arhive bogate
în informație și posturi video-audio cu valoare istoric-critic-
literară inestimabilă; Expoziție de carte (reală și virtuală) și
imagini la Biblioteca Bucovinei; Conferința susținută pe 26
noiembrie, ora 12, la Biblioteca Bucovinei, de scriitoarea
Angela FURTUNĂ (inițiatoarea și coordonatoarea
proiectului), cu tematicile: „1. MONICA LOVINESCU:
LIBERTATE, CONȘTIINȚĂ CIVICĂ ȘI JURNALISM PE
BARICADELE DEMOCRAȚIEI. RADIO EUROPA
LIBERĂ (RFE / RL) – 70 DE ANI”. Au fost difuzate
documente audio-video și au putut fi consultate volume
recente din opera editată, ediții și istorii. Proiectul „Zilele
Monica Lovinescu” a fost inițiat de scriitoarea Angela
Furtuna după anii 2005-2006. Tot ea a inițiat ulterior (2009)
și Premiul Național Monica Lovinescu și Virgil Ierunca.
Juriul internațional al evenimentelor și premierilor este
condus de acad. Basarab Nicolescu (Paris, Cluj). De-a
lungul timpului, din juriu au făcut parte cercetători și
universitari, scriitori și critici, din țară și din străinătate,
între care Basarab Nicolescu, Gheorghe Grigurcu, Dennis
Deletant, Vladimir Tismăneanu, Cassian Maria Spiridon,
Tudorel Urian, Corin Braga, Angela Furtună, Al. Călinescu,
Antonio Patraș, Doina Jela,  iar printre premiați s-au
numărat: Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Doina
Jela, Cassian Maria Spiridon, Vladimir Tismăneanu, Radio
Europa Liberă, Bogdan Baciu (Premiul dedicat tinerilor,
„Speranța pentru Democrație”).
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Dana Diaconu – 04.01.1948Dana Diaconu – 04.01.1948
Florica Dura Florica Dura – 06.01.1960– 06.01.1960

Luminiţa Mihai Luminiţa Mihai – 07.01.1968– 07.01.1968
Michael Friedrich Michael Friedrich 

(Grădinaru Fr.Mihail) (Grădinaru Fr.Mihail) – 09.01.1969– 09.01.1969
Valeriu (Valegvi) Muraru Valeriu (Valegvi) Muraru –11.01.1952–11.01.1952

Vasile Zetu Vasile Zetu – 17.01.1949– 17.01.1949
Constantin Pricop Constantin Pricop – 20.01.1949– 20.01.1949

Cezar Ţucu Cezar Ţucu – 21.01.1951– 21.01.1951
Andrei Aurel Andrei Aurel – – 22.01.194922.01.1949

Indira Spătaru Indira Spătaru – 24.01.1971– 24.01.1971
Constantin Parascan Constantin Parascan – 26.01.1944– 26.01.1944

Liviu Apetroaie Liviu Apetroaie – – 28.01.197428.01.1974
Ana Vrăjitoru Ana Vrăjitoru – 29.01.1946– 29.01.1946

CALENDAR IANUARIE



Hoţii astăzi la putere nu constituie o bandă izola-
bilă de cârdaşi puşi pe jaf. Ei sunt continuatorii tipu-
lui comunist de dominaţie care este însăşi expresia
politică a crimei organizate. Dintre toate sistemele
totalitare care – începând cu cel iacobin – au terorizat
Europa, cel mai pernicios şi mai pervers este cel
comunist. Pentru că tirania bolşevică a dus dictatura
partidului unic la paroxism, depăşindu-le pe toate
celelalte prin cruzime şi perversitate. Caracterul fun-
ciar de cancer nevindecabil al regimului de la
Moscova este ilustrat de capacitatea lui de a-şi dove-
di perenitatea, sfidând democraţia prin generarea
constantă de noi metastaze comuniste – precum ace-
lea din din Nicaragua şi Guatemala mai deunăzi şi cea
din Venezuela astăzi. Un fenomen care are loc sub
ochii marilor democraţii occidentale, a căror cecitate
şi lipsă de perspicacitate politică ne îngăduie să
bănuim că cei care de multă vreme acuză
Washingtonul, Londra şi Parisul că au dreptate atunci
când vorbesc de complicitate ascunsă cu Moscova. Să
cedezi ceea ce nu-ţi aparţine şi să-ţi trădezi pe ascuns
aliaţii, spre a amâna isbucnirea unui conflict care-l ştii
inevitabil şi a câştiga câteva luni de dulce amânare
este ceva despre care şi noi şi polonezii ştim prea mult
pentru a accepta orbeşte sacrificarea noastră după
abandonarea sau denunţarea garanţiilor promise de
cei care vor să ne folosească ca monedă de schimb.
Nepriceperea şi întârzierile de care Marile Puteri

democratice dau mereu dovadă când este vorba de a
stăvili crearea unui nou stat satelit de către forţele spe-
ciale ale Moscovei, pe care le găsesc la faţa locului
când în cele din urmă hotărăsc să debarce trupe de
sprijin care să susţină noile victime ele subversiunii
moscovite au fost recent ilustrate de răsboaiele din
Balkani.

Argumentul partidelor de stânga, că nu este nece-
sar un Nüremberg al comunismului, deoarece acesta
va fi lichidat prin mecanismul alegerilor libere, este
deopotrivă falacios şi imbecil. El denotă de necunoaş-
terea sistemului de tip bolşevic şi de manipularea opi-
niei publice de către cei care se „pricep” (those who
possess the know how) în materie de propagandă.
Partidele comuniste nu pot fi tratate ca egale ale celor
democrate: pur şi simplu pentru că nu au caracter de
partid, fiind nişte formaţii paramilitare de asalt specia-
lizate în folosirea de mijloace de cucerire a puterii
incompatilbie cu regula fundamentală a democraţiei
al cărei scop primordial este excluderea violenţei şi a
subversiunii din confrutările politice. Dealfel, obser-
vatorilor avizaţi nu le scapă duplicitatea formaţiilor
totalitare care revendică permanent tot felul de noi
drepturi pentru ele, cerând totodată să le fie interzis
adversarilor lor beneficiul acestor drepturi. Pozând în
victimă a hitlerismului şi în campion universal al
democraţiei, URSS caută să se spele de păcatul capi-
tal al Pactului Ribentropp-Molotov, care a coalizat
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DE CE TREBUIE NEAPĂRAT LEGIFERATDE CE TREBUIE NEAPĂRAT LEGIFERAT
PUNCTUL 8 AL PROCLAMAŢIEI DE LA TIMIŞOARAPUNCTUL 8 AL PROCLAMAŢIEI DE LA TIMIŞOARA

Ion VARLAM
(analist politic, fost consilier al Regelui Mihai 

şi al Preşedintelui Coposu)

Din viața filialei – anii ’60
Prima ediție a Festivalului de poezie Mihai Eminescu are loc în 1968. 
La 27 sept 1968, prin delegația nr. 1166, Horia Zilieru pleacă în Franţa, împreună cu soţia şi fiica, într-o călătorie de

studii documentare.
Adunarea generală a Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi întrunită în ziua de 12 iunie 1969, luând în discuţie propunerile

Comitetului Asociaţiei cu primire la primirea de noi membri titulari şi membri stagiari precum şi contestaţiile mai vechi
şi având în vedere art. 2 şi 4 din Statut precum şi art.13 litera E, a hotărât: 1. Primirea ca membri titulari din rândul
stagiarilor a următorilor scriitori: Drăgan Mihai, Dumbravă Lucian, Genaru Ovidiu (Bacău), Iacoban Radu Mircea, Sturzu
Corneliu. 2. Primirea directă ca membri titulari a următorilor scriitori: Andriescu Alexandru, Beli Releu (contestaţie) –
Suceava, Caledonia Ovidiu (Tecuci), Chipar Gheorghe Dinograneea, Husar Alexandru, Ionescu Nelu, Leon Const. Aurel,
Leonte Liviu, Moroşanu Gheorghe, Nonea Constantin, Popa N.I. (contestaţie), Sidorovici George (Suceava), Sîrbu Ion,
Sorianu Vlad (Bacău), Ştefanache Corneliu, Ţugui Haralambie, Vasilescu George (contestaţie). 3. Primirea ca membri
stagiari a următorilor scriitori: Baboi Stelian, Băileanu Gheorghe (contestaţie), Cernegura Cicerone (Bacău), Chiriac Ion,
Ciolca Cătălin (Suceava), Cuşin Adi, Cuţitaru Virgil, Drumara Paul, Gane Horia (Bacău), Iacobitz Alfred, Ilie Dan, Oprea
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împotriva Europei democratice cele două supra-pute-
ri totalitare, declanşând cel de al doilea Răsboi
Mondial. Cu asentimentul jenat al puterilor anglo-
americane, Moscova, care-i furase Franţei rolul de
hegemon ideologic al stângii, a folosit din plin imagi-
nea conferită de impostura antifascistă spre a distruge
democraţia în statele căzute sub stăpânirea Armatei
roşii, declanşând cu acest prilej răsboiul rece care
avea să opună lumea liberă a statelor democratice uni-
versului sclavagist cu veleităţi expansioniste care şi
astăzi ameninţă pacea lumii.     

În Europa sistemul comunist a dispărut; dar numai
pentru a apărea aiurea! Comunismul a dispărut, dar
sistemul pe care se întemeiază prosperă! Adaptat la
abandonarea pretextului marxist. La noi, PSD (şi par-
tidele lui satelite) a preluat întocmai metodologia ex-
partidului unic ale cărui tehnici de acaparare a puterii
le foloseşte pentru pregătirea noului totalitarism, la a
cărui instalare graduală asistăm zilnic – dar fără a ne
înţelege asupra modalităţilor de a pune capăt irepresi-
bilei lui ascensiuni. Mai precis: a înţelege că singurul
mod de a scăpa de pericolul permanent pe care-l
reprezintă totaltarismul moscovit pentru libertatea
popoarelor, pentru existenţa democraţiei în lume şi
pentru pacea internaţională este folosirea propriilor
metode ale acestui duşman al Păcii, al Civilizaţiei şi al
Omului pentru a-l combate. Cei care nu înţeleg la
timp necesitatea absolută a întoarcerii armelor bolşe-
vismului împotriva lui însuşi se hărăzesc cu antici-
paţie pierzaniei definitive!

Astăzi, forţele neo-totalitare iscate din ex-partidul
unic nu mai au nevoie de teroare fizică pentru a aca-
para puterea, a o exercita şi a o păstra. Fuziunea teh-
nicilor comunicării în massă – paralel desvoltate de
monopolul minciunii oficiale moştenit de la sistemul
de tip sovietic, cu travestirea realităţii ca exigenţă pre-
gnantă a vânzării produselor în contextul unor pieţe
politice marcate de nevoia eliminării concurenţilor şi
a transformării competiţiei electorale în bâlci comer-
cial – este suficientă pentru a guverna prin diversiune.

Cei circa 30 de ani de guvernare a forţelor totali-
tare aduse la putere de gaşca neo-bolşevicului Ion
Iliescu, cu concursul hoardelor de terorişti mascaţi în
mineri, ne-au dovedit cum se poate exercita puterea
prin simpla manipulare a opiniei publice, exclusiv
rezervată celor care şi-au însuşit monopolului diver-
siunii punând mâna pe toate mijloacele de informare
şi de comunicare.

Structurile active ale PSD (serviciile specializate
ale fostei Securităţi) au reuşit să infiltreze şi să devie-
ze de la vocaţia lor definitorie chiar şi instanţele al
căror scop proclamat şi chiar recunoscut de putere
este lupta împotriva comunismului, cum este spre
pildă AFDPR, transformată şi ea de noua sa conduce-
re în instrument de legitimare a puterii anti-democra-
te instaurate în Decembrie 1989.

În 1990 Partidele istorice incarnau legitimitatea
democratică tocmai pentru că respinseseră da capo cu
fermitate orice tip de compromis sau colaborare cu
reprezentanţii locali ai totalitarismului moscovit.
Curând după revenirea lor în legalitate, PNL, PDSR şi
PNŢCD au fost scoase din jocul politic. Infiltrate şi
apoi fagocitate de agenţii neo-comunismului la pute-
re; într’un prim timp, au fost prefăcute în „aliaţi
obiectivi” ai sistemului creat în 1990. A cărui natură
democrată au recunoscut-o implicit, ca preţ al celor
câteva strapontine oferite pentru rolul de pură figu-
raţie pe care l’au jucat în Parlament doar spre a cauţio-
na pretinsul pluralism al democraţiei originale al lui
Ion Iliescu, ai cărei beneficiari erau. Într’un al doilea
timp, şi-au însuşit – trecând de la „disidenţa comunis-
tă” care legitimase poziţia găştii ce acaparase puterea
la eliminarea lui Ceauşescu, la anticomunismul decla-
rativ. Recunoscând implicit legitimitatea democratică
a principalilor săi adversari, au întreprins infiltrarea şi
„vampirizarea” indiscutabilei legitimităţi conferite de
anticomunism. Astăzi nu există social-democraţi,
liberali sau naţional-ţărănişti mai autentici decât
comuniştii care au pus mâna pe conducerea partidelor
pe care pretind să le reprezinte după ce le-au fagoci-
tat. La fel au procedat şi cu Regele, al cărui prestigiu
şi legitimitate le-au uzurpat, compromis şi anexat prin
„dudificarea” poftelor ex-domniţei Margareta.
Consortul acesteia – cunoscut serviciilor de contra-
informaţii occidentale ca agent al adversarilor pote-
nţiali specializat în prestarea de servicii intime ambe-
lor sexe, a dus cu o abiltate de Figaro la îndeplinire
planul trasat de mentorul clicii Iliescu: „înlocuirea
sfetnicilor care i-au fost credincioşi Suveranului în
timpul exilului prin Iliescu şi Măgureanu ca principa-
li consileri ai lui Mihai I”. Astfel a fost înlocuită la
moartea lui Mihai I dinastia Hohenzollernilor români
cu dinastia Dragnea (de la înmormântarea, lui
Winston Churchill, nicio personaltate politică nu a
beneficiat de un ceremonial funerar atât de măreţ ca
cel organizat de brigandul de Teleorman Celui pe
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care-l despuiase în propriul folos de toate prerogative-
le Sale). Nimeni înafară de PSD nu mai are astăzi
dreptul să se prevaleze public de rezistenţa faţă de
totalitarismul bolşevic. Disidenţii – adică aspiranţii
reformatori fabricaţi de Securitate pentru a controla şi
orienta ostilitatea faţă de sistemul pasă-mi-te abolit –
au confiscat imaginea şi prestigiul Regelui şi al lui
Iuliu Maniu, despre care doar ei au dreptul să vorbeas-
că şi să le reprezinte.

Bătălia care se dă acum este axată tocmai pe aca-
pararea legitimităţii democratice de a cărei lipsă PSD
se resimte în continuare în mod acut şi constant.
Distrugerea factorilor naturali de legitimitate – al
căror isvor îşi găseşte inconturnabil obârşia în încli-
naţiile spontane ale simpatiei populare – este realul
motiv al scandalurilor pe care PSD şi acoliţii săi le
aruncă periodic ca nutreţe în păşunea opiniei publice.
Nimeni înafară de PSD nu mai are astăzi dreptul să se
prevaleze public de rezistenţa faţă de totalitarismul
bolşevic. Disidenţii – adică aspiranţii reformatori
fabricaţi de Securitate pentru a controla şi orienta osti-
litatea faţă de sistem – sunt singurii care mai au voie
s’o reprezinte în discursul public, spre a deturna des-
baterea esenţei – adică punerea în discuţie a adevăra-
tei naturi a regimului de la Bucureşti – ca să deturne-
ze resentimentele şi indignarea pe care le suscită sim-
pla prezenţă a PSD pe scena politică, către accesoriu:
scandalurile particulare în care sunt implicaţi personal
potentaţii cei mai controversaţi ai zilei.

Nicăieri şi niciodată comuniştii nu au cucerit, nu
au exercitat şi nu au conservat puterea în mod legal şi
conform voinţei generale exprimate prin sufragiul
universal. Pretutindeni şi întotdeauna ei au luat, exer-
citat şi păstrat puterea prin mijloace care cad sub inci-
denţa codului penal (criminal law). Precizez aici că
nu sufragiul universal îi conferă puterii legitimitatea:
el nu face decât să formalizeze conformitatea cu prin-
cipiile fundamentale ale democraţiei a modului de
cucerire a puterii, adică a alternanţei ca procedeu de
trecere a comadamentului politic, din mâinile celor
care l-au exercitat pâna la rezultatatul scrutinului în
cele ale opoziţiei devenite prin alegeri majoritate de
guvernământ. Ceea ce face deosebirea dintre putere şi
opoziţie, este preferinţa momentană a corpului electo-
ral: sătul de teroarea comunistă care – între 1918 şi
venirea lui Hitler la putere făcuse mai mulţi morţi
(700.000) decât făcuseră laolaltă fronturile din Apus
şi din Răsărit – s’a pronunţat în favoarea naţional

socialiştilor. 
Activiştii comunişti, partizanii şi complicii lor

sunt nişte răufăcători profesionişti specializaţi în
omucidere, în tâlhărie şi în fraudă, al căror scop real
este însuşirea totală şi absolută a tuturor formelor de
posesie şi de venit. Proprietatea fiind garanţia liber-
tăţii personale, deci a independenţei individului faţă
de stat/putere; ea constuie prin urmare factorul primar
de rezistenţă care trebuia distrus. Dacă obiectivele
patrimoniale ale adepţilor comunismului nu au fost
clar revelate şi făţiş proclamate până la abandonarea
în 1990 a măştiii ipocrite a marxismului – dogma
modelului bolşevic de totalitarism – astăzi ele consti-
tuie motivarea cinic afişată de oligarhia colonială
sovietică, recte de a doua generaţie a mandatarilor
numiţi de Stalin pentru a exercita puterea la Bucureşti.
La noi această „noua clasă conducătoare” cum o
numeşte Milovan Djilas, generaţia alcătuită din
parentela şi din clientela nomenclaturii iniţiale consti-
tuite de Stalin pentru a asigura rolul de vasal credin-
cios rezervat ţărilor reduse la rangul de satelit al
URSS. În prezent, oligarhia colonială controlează tot
ceea ce mişcă în Ţară; nu-i scapă niciun centru de
decizie, de influenţă şi de profit – toate sunt infiltrate
de creaturile „serviciilor” care au înlocuit Securitatea.
PSD-ul nu este o şcoală de format democraţi din
urmaşii nomenclaturiştilor şi recruţii novici ai parti-
dului, ci o pepinieră de criminali, de tâlhari şi de min-
cinoşi unde se învaţă înşelătoria, dublul limbaj şi asa-
sinatul moral şi fizic. De aceea, aşa zişii specialişti –
propagandiştii de ieri erijaţi acum în rolul de analişti
politici ai sistemului de la Bucureşti – se străduiesc să
convingă opinia publică şi pe cei dispuşi să-i creadă
că sistemul democratic nu are nevoie de epuraţii sau
de lustraţie – cum le place ignoranţilor să spună –
deoarece alegerile libere sunt un mecanism auto-regu-
lator care-i va exclude din viaţa publică pe comunişti
atunci când electoratul şi opinia publică se vor fi sătu-
rat de ei. Această „analiză” este o diversiune făcută să
demobilizeze spiritul democratic. Într’adevăr, nimeni
nu ştie mai bine decât interpreţii comunişti ai scenei
politice că, precum ex-PCR, PSD nu este un partid în
sensul real al cuvântului, ci o bandă de răufăcători
structuraţi într’o organizaţie criminală de tip parami-
litar, specilizată în luarea cu asalt a puterii.    

Pe planul puterii economice, filiale specializate
ale noii puteri şi-au însuşit succesiunea patrimoniului
rezultat din acapararea proprietăţii private prin aşa
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zisa etatizare, constituindu-şi latifundii mai întinse
decât cele care existau pe vremea celui mai „perfor-
mant” feudalism; jaful realizat prin „privatizare”, fali-
mentul fraudulos al băncilor care servesc la „scurge-
rea” capitalului financiar în buzunarele „iniţiaţilor”
interlopi care devalizează incluziv veniturile bugeta-
re, etc.

În România actuală, cel ce nu este un anti-comu-
nist intransigent şi tenace, nu este un democrat credi-
bil!

Prin urmare, singura cale de a ieşi din impasul în
care ne sbatem astăzi este scoaterea înafara legii a
tutror celor care provin din aparatul politic al sistemu-
lui doar de formă abolit la 22 Decembrie 1989 – prin
legiferarea urgentă (înainte ca Putin s’o facă inutilă!)
a Punctului 8. al Proclamaţiei de la Timişoara.

Lichidarea prin măsuri ferme a moştenirii comu-
nismului nu este în niciun chip mai puţin justificată,
nici pe planul etic, nici pe cel al rigorii juridice decât
aceea a fascismului: la fapte egale, pedepse egale! Şi
astăzi Europa se agită isteric de fiecare dată că i-se
năzare c’au reapărut manifestări cu iz naţionalist, dar
este insensibilă la extinderea şi intensificarea hege-
moniei ideologice a stângii revoluţionare, instrumen-
tate, ca întotdeauna de stăpânitorii de la Kremlin.

Orice concesie făcută în această direcţie ne
condamnă la acceptarea democraţiei închipuite de
autorii regimului instaurat prin expediţiile de terorişti
de către cei despre nimeni nu mai poate pretinde că
n’ar fi în serviciul comandat al acelei mari puteri care
din nou îşi arată ambiţiile expansioniste, ameninţân-
du-ne existenţa istorică şi identitatea imemorială.
Chiar şi înaintea intervenţiilor din Ucraina sau
Georgia, românii înţeleseseră când riscul unui răsboi
civil – pe care Iliescu şi clica lui îl invocau recurent ca
argument disuasiv de fiecare dată că insurecţia spon-
tană a străzii găsea un sprijin logistic în rândurile par-
tidelor opoziţiei anticomuniste, punând în pericol
puterea neo-comuniştilor ţinuţi la putere de expediţii-
le pretinşilor mineri – ascundea de fapt ameninţarea
cu o nouă intervenţie rusească.

Corupţia împotriva căreia s-a ridicat din nou stra-
da este consubstanţială sistemului comunist. Situaţiile
publice şi interesele patrimoniale ale potentaţilor zilei
sunt asigurate prin fraudă şi corupţie. Mai întâi ca
mod de a garanta succesiunea primei generaţii de tâl-
hari, şi apoi prin aranjamentele ce caracterizează

mecanismul tranzacţiilor în toate domeniile, patronat
subteran de fosta Securitate: „Lasă-te corupt, ca să fii
şantajabil”.

Prin urmare, singura cale de a ieşi din impasul în
care ne sbatem din nou astăzi este scoaterea înafara
legii a tuturor persoanelor fizice şi juridice care pro-
vin din aparatul politic al sistemului abolit numai de
formă la 22 Decembrie 1989 – prin legiferarea urgen-
tă (înainte ca oamenii lui Putin s’o facă iimposibilă!)
a Punctului 8. al Proclamaţiei de la Timişoara.

Lichidarea prin măsuri ferme a moştenirii comu-
nismului nu este în niciun chip mai puţin justificată –
nici pe planul etic, nici pe cel al rigorii juridice – decât
aceea a fascismului: la fapte egale, pedepse egale! Şi
astăzi Europa democratică se agită isteric de fiecare
dată ce unii ventilează pericolul imaginar al reapa-
riţiei unor manifestări ale naţional-socialismuluii care
ar ameninţa fragilele democraţii din ţările deabea scă-
pate de sub cizma Moscovei, dar este total insensibilă
la extinderea şi intensificarea hegemoniei ideologice a
stângii revoluţionare, instrumentate, ca deobicei de
maeştrii propagandei anti-occidentale de la Kremlin.

Orice concesie făcută în această direcţie ne
condamnă la acceptarea democraţiei închipuite de
autorii regimului intaurat prin expediţiile de terorişti
de către cei despre nimeni nu mai poate pretinde că nu
s’ar afla în serviciul comandat al acelei mari puteri
care din nou îşi arată ambiţiile expansioniste, ameni-
nţându-ne existenţa istorică şi graniţele imemoriale!
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Primiți cu colinda? Da’ cu uratul? Că de Compresă,
nu mai pomenesc…Am sclipuit, vorba lui Creangă,
ceva clisă de pe la Caiete Silvane, niscai palincă de la
Mișcarea literară, puțin zaibăr de pe la Ramuri, mere
rădășene de la Bucovina literară cu care așa, întinzînd
ca Nastratin coltucul de pîine în aburul fripturii,
imaginăm petrecere de sfîrșit de an. Oricum am trecut,
boieri dumneavoastră, cam pe la toate curțile revistelor
pre care le țineți în viață, cu colegială mîndrie și
prețuire. Mai sunăm din talanca junimistă pentru
această ultimă pohtire la lectură și începem cu Ex
Ponto. De unde ne face cu ochiul editorialul lui Angelo
Mitchievici Despre reviste, câteva reflecții. Își
amintește domnia sa de perioada cînd eheu, fugaces,
trudea la teza sa de doctorat și a dat otrocol prin
revistele „de la finele secolului XIX”, uluit fiind de
numărul lor dar și de scurta viață a unora, prilej de
meditație și taifas. Scrie Angelo Mitchievici, punctînd
rolul revistelor „mai mici”: „Revistele, fiecare după
puteri, reprezintă această memorie a artei europene, sau
cu riscul redundanței, a marii literaturi europene, și în
particular a celei românești. Și, reviste „mai mici”,
regionale, precum Ex Ponto, Apostrof, Vatra, Conta,
Scriptor, au rolul lor în fixarea acestor valori europene
într-un spațiu cultural cu specificul său”. E bine că a
folosit ghilimelele, pentru că în ultima vreme am
remarcat de multe ori asaltul unor reviste „mai mici”
care au cîștigat substanțial în calitate și anvergură în
fața unor megieșe mai galonate. Iată că revista l-a
recuperat pe un scriitor „autoexilat” în Germania, Pavel
Chihaia, revenit în orașul copilăriei, Constanța, din
postura de reprezentant al postului de radio Europa
Liberă prin 1990 pentru dialoguri cu foștii și actualii
colegi și prieteni, dialoguri topite în cartea Fața cernită
a libertății. În numărul de față ni se oferă un interviu
realizat de Ovidiu Dunăreanu, un dialog pe care nu
trebuie să-l ratați. Un număr generos cu paginile de
poezie și proză, cu ochiul ațintit la cărțile mai nou ieșite
din tipar dar și cu… Simbolistica și utilitatea cheilor în
lumea antică romană, un interesant și exotic studiu al
lui Radu Petcu. Ne oprim și la Memoria, pentru o scurtă

ochire asupra mesajelor dedicate redeschiderii redacției
Radio Europa Liberă în România, eveniment care a
avut loc în ianuarie și care a fost comentat elogios la
vremea potrivită. Unul dintre ele este cel al lui Mircea
Carp, cel care peste 70 de ani a fost o voce activă fie la
Vocea Americii, fie la Europa Liberă. Iată că se naște o
emisiune interesantă și provocatoare fie și prin
titulatură: Ora Regelui. Propusă de Bogdan Șerban
Iancu dar lansată de Radu Călin-Cristea. Viitoarea
emisiune este pretextul de la care pleacă dialogul dintre
Tudor Petcu și inițiator și pe care vă invităm să-l
parcurgeți pentru că el conține suficiente evocări și
întîmplări pe canavaua cărora se vor țese numeroase
ediții ale viitoarei emisiuni. Nu ocoliți nici amplul
material al Marianei Iancu despre Femei în temnițele
comuniste în care sunt schițate portretele Arlettei
Coposu, Niculinei Mihalache, Elenei Bătianu, Marei
Lazăr, nume mai puțin menționate în presa actuală dar
care merită cu asupra de măsură atenția și respectul
nostru. „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă…” mai
ales poetic și mai ales în Poezia care propune pentru
numărul penultim al anului ca temă Poezie și mîntuire.
Și iar ne duce memoria noastră infidelă spre un vers al
lui Blaga: „Frate, o boală vindecată ți se pare orișice
carte” (pare -mi-se!), iar detalii despre ce va să lege în
timp și scris poezia de mîntuire oferă ca de obicei, în
amplul său editorial Cassian Maria Spiridon care
pornește ab ovo, de la Vechiul Testament, via
Dicționarul de teologie ortodoxă, Religiile lumii al lui
Jean Delumeau, Isus Hristos lumina lumii și
îndumnezeitorul omului a lui Dumitru Stăniloae (ca să
ne oprim la cîteva dintre reperele bibliografice). Ca de
obicei, o avalanșă lirică pentru toate gusturile și
generațiile, de la poezia contemporană semnată de
Mihaela Albu, Angela Baciu, Dan Anghelescu, Ioan
Vintilă Fintiș, Ștefan Amariței, la Steluța Crăciun sau
Lhana Roma – Nova. Un generos grupaj liric vine din
curtea cenaclului valaho – teutonului Christian Schenk.
Vajnicii noștri traducători sunt activi ca de obicei, așa că
de sub teascul Gabrielei Pachia, Dagmar Mariei Anoca,
Mircea M. Pop, Joachim Schwietzke, Hans Dama,
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Mihai-Gruia Novac, Jean Poncet ori Elenei Brîndușa
Steiciuc au apărut variante în alte limbi ale versurilor lui
Nichita Stănescu, Anei Blandiana, Marin Sorescu,
Cezar Baltag, Gheorghe Pituț et alii. Și acum la Ramuri.
Unde nu vom comenta Mica rețetă pentru cetățeanul
derutat a lui Gabriel Coșoveanu – lăsîndu-vă domniilor
voastre plăcerea – ci vom trece la sugestiile de lectură
pe care ni le propun cronicarii revistei, dintre care cele
ale lui Cristian Pătrășconiu la cartea lui Johann Hari,
Legături pierdute –„ un volum de referință pentru ceea
ce, generic, numim „literatura despre depresie”, un
subiect teribil de actual, Danielei Micu la cartea
specialistei în balcanistică, Marina Marinescu Drumuri
și călători în Balcani sau cronica lui Gabriel Nedelea la
cartea proaspătă a lui Dan Sociu, Uau, apărută la
Polirom. Ne oprim și la un grupaj de versuri semnat de
Gela Enea din care ne grăbim să cităm: „în fiecare seară
citesc/ la poezii dau vocea foarte-ncet/ să m-aud numai
eu/ ca și cum/ cearșaful și perna ar disloca sunete pentru
liniștea lor/ de pânze/ șifonate/ spre miezul nopții îmi
fac promisiuni/ o să mănânc salate/ o să slăbesc/ nu voi
mai sforăi/ și/ în tot somnul meu un bărbat îndrăgostit
mă va ține-n brațe dimineața” (între pereții acestui
oraș). Intrăm, nu doar de curtoazie, în curtea Cafenelei
literare, unde suntem primiți cu un număr aniversar al
revistei care ancorează la mila 200! Aceleași constante
urări de viață lungă și tihnită cu buget consistent și…mă
opresc la timp intuind un răspuns nu tocmai comod!
Chiar dacă urarea de prosperitate este sinceră. Dar iată
ce spicuim din sumar cu îndemn la lectură: eseul lui
Paul Aretzu Despre poezia religioasă în care suntem
întîmpinați solemn sapiențial: „Cine nu are canal de
percepție, mijloc de comunicare cu metafizicul, cu
spiritualitatea transcendentă, nu este decât un simplu
muritor, un ins alcătuit din corp, rațiune, dar lipsit de
duh”. Iată și un portret în ton, al ateului: „Ateul, care
reprezintă un stadiu primitiv, circumspect, crede că
rațiunea este frumoasă. Idolul lui este rațiunea. Or,
rațiunea este suficientă sieși, nu are acces la estetică.
Este plină de vanitate, arogantă”. Nu comentăm
aserțiunile, dar ne gîndim la cuprinzătorul vanitas
vanitatum care nu face nici o distincție…Întărim încă o
dat urările noastre aniversare înainte de a ieși din
Cafenea și ne oprim la România literară. Unde Ion
Buzași ne explică, argumentat, de ce trebuie (re)citit
Timotei Cipariu: „În primul rând pentru că este încă un
scriitor aproape necunoscut. Dominanta scrierilor sale
filologice, lingvistice și istorice care i-au confirmat aura
unui lingvist de talie europeană încă din timpul vieții, a
umbrit oratorul, poetul și epistolierul Cipariu în care se
cuprind idei de mare actualitate”. Iată și o apreciere la

care subscriem, articolul lui Răzvan Voncu despre
efortul generos și profesional cu care Elena Zaharia –
Filipaș și Magdalena Răuță au ajuns la al XI-lea volum
din ediția critică a lui Ion Vinea – Opere. Ne bucură ca
de fiecare dată întîlnirea cu poezia lui Ioan Es. Pop, așa
că vă împărtășim și domniilor voastre din ea: „stăm
acolo, la green hours,/ cu niște ceasuri primitive în
față,/ măsurând a cui singurătate e mai mare./ pe la
patru după – amiaza, pleacă domnu’ suciu,/ marele alfa
al mesei, cu motanul sub braț,/ dezamăgit că nici de
data asta n-a găsit/ vreo explicație la marea întrebare./
spre cinci, se pregătește adilă,/ vinul nu-i mai place,
gura nu-i mai tace./ nu se ridică tocmai ușor, dar când
reușește,/ se vede de la o poștă: la el/ sângele apă nu se
face”. Un îndemn la lectură din partea lui Daniel
Cristea-Enache pentru noul op semnat de Livius
Ciocârlie, mai precis ediția „revăzută și adăugită” a mai
vechiului Mari corespondențe, în care sunt incluse două
eseuri despre Tudor Vianu și Mircea Zaciu. Aflăm și ne
bucurăm că lui Gabriel Dimisianu i-a fost atribuit în
acest an, la Galați, Premiul „Steaua Dunării”. Și o
ultimă ochire în ComPresă asupra unei reviste care își
are publicul ei, Revista română, adresată românilor de
peste hotare. Numărul este dedicat lui Camil Petrescu
„la aniversară”, valorificînd iconografic și documentar
cîteva imagini și texte inedite din bogatul patrimoniu al
Muzeului Național al Literaturii din Iași. Iată, spre
exemplificare, un fragment dintr-o poezie, bineînțeles
inedită: „Lin lunecă pe ape grațioasa barcă,/ O
lebădă…Iar amintirea prinde să se toarcă…/ Și țărmuri
vechi de vis apar, de parcă/ Un coș vrăjit de basme se
descarcă…/ Dar, azi, Sirenele nu mai încearcă/ Pe
căpitan, din calea vieții, să-l întoarcă,/ Căci el i-
asemenea lor, o fată, doar că,/ Poartă jersey, fular cochet
și bască/ (I-o gravă asonanță, dar las’ că,/ Pe viitor vom
împăca o poezie „Parcă”) (monorime pe bord în
„arcă”). Un interesant articol, ajuns la al XI-lea episod
este cel semnat de Dinu Poștarencu: Funcționarea
limbii române în sistemul administrativ al Basarabiei.
Poetul Vadim Bacinschi ne ține la curent cu Știri de la
românii din sudul Basarabiei care, de data aceasta,
ajung la noi în variantă necosmetizată… Mai adăugăm
că invitatul rubricii poetice este scriitorul Ianoș Țurcanu
și că puteți fi parteneri de călătorie cu delegații
Despărțământului „M. Kogălniceanu” pe drumuri
basarabene prin intermediul imaginilor generoase ale
numărului. Și gata. Ba nu: „Mîine anul se sfîrșește/ Și
ComPresa iar pornește!” Of și La mulți ani!
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„Mă numesc Mihai Tudor, am 44 de ani, locuiesc în
orașul Brașov dar și în orașul Köln din Germania, sunt
absolvent de filologie și scriu din pasiune. Scrierile
mele sunt proză scurtă, eseuri, aforisme și cugetări,
recenzii de carte și cronici de film. Lucrările mele au
fost publicate în reviste literare, ziare, antologii și pe
site-uri diverse, iar în anul 2009 am publicat cartea Viața
ca o cursă de șoareci la editura Ghepardul din
București. În anii 2012 și 2017 am obținut Premiul I
respectiv Premiul II la Concursuri Naționale de Poezie,
Proză, Eseu, Reportaj, Epigramă și Artă Plastică.
Permiteți-mi să vă trimit în continuare patru lucrări care
sper să vă convingă să le publicați în prestigioasa revistă
Convorbiri literare la rubrica «Antologia curierului». Cu
stimă, Mihai Valentin Tudor” – Iată ce mi-ai trimis:
Pușcăriașul e un crez politic, textul părând mai degrabă
a fi un articol de ziar. Și Locomotiva ne trimite spre ace-
lași domeniu – un comentariu socio-politic. Anonimul
pare a fi un referat despre un roman, eroul acestuia fiind
„violonistul secolului”, un anonim devenit celebru. Mai
aproape de proză este Izbăvirea, în care un bătrân aflat
în ultimele lui zile de viață îi povestește nepotului său
prin ce a trecut în tinerețe: întorcându-se din luna de
miere cu un avion, acesta se prăbușește la o margine de
ocean, cinci din pasageri rămân în viață. După clipe de
disperare și groază, în urma rugăciunilor făcute, fiecare
în limba sa, sunt salvați. E un subiect bun de proză dar
ratat, autorul lui neavând rabdarea necesară unui proza-
tor adevărat.

„Bună ziua! Cu mari emoții, îmi duc la îndeplinire
un vis mai vechi, vă trimit un grupaj de poezii.
Mulțumesc! Cu prețuire, Gabriela Ana Balan” – Da,
Gabriela, ai talent evident și oarecare exercițiu la scris,
m-ai cucerit cu textele tale de acum. Antologia
Curierului din această lună este rezervată numai ție.
Felicitări!

„Mă numesc Mădălina Bărbulescu și vă scriu în

speranța unei colaborări privind publicarea de poezie. În
acest scop, vă atașez câteva dintre creațiile mele,
însoțite de un CV literar și o fotografie. Vă mulțumesc
anticipat pentru seriozitatea cu care tratați acest mesaj și
vă rog să confirmați primirea e-mailului. Cu deosebit
respect,

Mădălina Bărbulescu – Mădălina, iată și mesajul că
mailul tău a ajuns la noi. Cele câteva texte trimise sunt
notabile pentru un început. Cu mai mult exercițiu pe
text, cu mai multă atenție asupra fluxului liric, suntem
convinși că îți vei afla un drum propriu în poezie. Citez
doar un singur text și te mai aștept la Curier cu altele,
noi: „Libertatea noastră nu are stăpân!/ Nici sufletul nu-
și pune trupul ca tribut/ lui Christos sau vreunui demiurg
păgân;/ nici zeilor din norduri, ce-nvârt/ iaduri și raiuri
în hăul din fiorduri,/ nu li se mai pleacă nomade
seminții,/ deși în urma lor, stirpe după stirpe/ se naște și
se-afundă făr’ a zămisli un ultim/ soi de floare, sânge
rupt din soare,/ care să le-atârne istoria-n vârf de cer;/
rămân doar ei, adamici, înfrânții victorioși,/ ce vin,
trudesc și pier./ Nici măcar credința nu mai stăpânește/
mintea spovedită de cerberii din noi,/ ci ne poartă pasul,
cu grabă și cu râvnă,/ spre Ziua de Apoi./ Lumea s-a
desprins de nașterea-i păgână,/ în vremea când șaduful
făurea arginți/ și din canope Sfinxul reîntrupa doar
prinți./ Acum, iubirea noastră se-afundă în țărână,/ iar
visul treaz se curmă pe năluci de sfinți./ Levitează focul
pe tânga de pe cruci,/ răzbește în nocturnă; prin mine
trece moartea,/ mă urcă în trăsură, iar eu o bat pe umăr,/
se-ntoarce și îi spun:/ – Libertatea mea nu are stăpân!”.

Cam la același nivel liric sunt și versurile trimise de
Marian Vișescu, căruia îi transmit aceleași sfaturi. Citez
două din textele primite de la el: „În fiecare dimineață,/
îmi umplu gândurile cu chipul tău,/ iar seara îmi descânt
fericirea/ și-ți chem tandrețea./ Vocea ta și-a pus
amprenta/ pe timpanul meu/ și în fiecare moment/ ascult
acordul ei,/ pentru a înțelege/ zborul sufletului tău / către

199199CONVORBIRI  LITERARE

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.

CURIER DE AMBE SEXECURIER DE AMBE SEXE
Nicolae SAVA



mine”; „E trist pământul, purpuriu,/ monoton, cu cerul
el se ceartă;/ e mult amar în el aici,/ e otrăvit și plânge-
n versuri./ Într-un vis urât cu necrofagi,/ un înger negru
mă aleargă/ printr-un dormir ce n-are poartă./ Mă zbat să
fug și nu am unde,/ ca un corb ce vrea să fugă/ dintr-o
cușcă cu grilaj./ În vis se crapă brusc din poezie/ o clep-
sidră cu portretul/ celor care pleacă azi./ Stelele-
nghețate plâng,/ îi cheamă-n cimitir,/ cu glas tăcut și
blând,/ iar pământul rece tace,/ în barbă suspinând!” –
Numai o sugestie: dacă versul „în vis se crapă brusc din
poezie” ar fi fost „în vis se crapă brusc de poezie” ar fost
unul memorabil. Te mai aștept la Curier, având convin-
gerea că vei fi capabil de astfel de surprize.

Antologia curierului
Gabriela Ana BALAN

Mă priveai
ca pe o canapea de pe raftul virtual 
nemulțumit de raportul preț-calitate
aș vrea să mă cauți ca pe o carte 
ghemuită în pântecul zilei genunchii strânși fetus
gata să mă dau de trei ori peste cap
prefă-te mai repede că îți pasă chip de lut
m-am plictisit să tot fiu alta nu mai 
accesa la nimereală linkuri de pe site-uri bizare 
iubesc cu patimă frezia praf naiv în ochi 
fac semn cu unghia pe geam urme de ruj în palmă
vin cu ideile argumentele
și mai ales cu uneltele pentru noua viață
croită la comandă cu materialul clientului en-detail
doar spune-mi exact până unde să tai

Să ștergem praful, Oriana!
să ștergem praful, Oriana, la întoarcere vom găsi curat
trupul dinăuntru, să ne ținem de mână, un singur fir 
de praf luat de vânt ne-ar risipi amintirile
rămâi să dormi în mine, sunt destule cuvinte 

să ne învelim,
în zori voi ști care din noi pleacă prima,
ți-am lăsat un semn discret pe tocul pantofului

Acel mâine de ieri
azi e acel mâine de ieri în care credeam că va fi altfel
m-am trezit e la fel un pliculeț de 3în1 apă fierbinte
scriu tot în liniște citiți în șoaptă se aud zgomote 

din ibric priză
calorifer mai torn conform ritualului un strop de cafea
în ochii monstrului care încă mai doarme pe
perna mea poate mâine nu se mai trezește deloc
închide ciclul de zile la indigo pun punct poeziei
strâng perna în brațe pot urla pot fluiera
citiți cu voce tare de ce nu? puteți înregistra fugiți 

cu difuzorul în brațe pe străzi de azi nu mă mai tem
apa de lângă visul meu ia formă de cristal
am îmblânzit monstrul timp
monstrul timp citește poezii din cartea mea

E doar un poet
îmi lasă doi stropi de sânge pe umăr – din vina mea
am uitat să îi spun să nu îmi mai rupă cucuvelele
vine zâmbind mă întreabă distrat la ce oră trece 

trenul de 5
pleacă încruntat are numai mirări cu ochi roșii de plâns
acum când i-au înverzit întâmplările scutură muguri 

în palme
dacă ne ținem de mână ni se vindecă rănile
cucuveaua ruptă scoate pui chiar acum trece trenul de 5
smulge un pai din șina mea de tramvai
soarbe coca-cola dospită în moarte e doar un poet
trece oricum mai departe mai departe 
intră în tura de noapte fetele de la uzinele de magiun
deschise din fonduri strânse din vânzarea de carte
orașul își deschide coada de păun se face 

dintr-o dată ora 5
deși era deja cinci de cealaltă parte mi-aduc aminte
e doar un poet și umblu goală prin visele lui.
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