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Dacă anul 1904, supranumit de N. Iorga anul
Sadoveanu, este anul debutului editorial cu cele
patru titluri: Povestiri, Șoimii, Dureri înăbușite,
Crîșma lui Moș Precu, cu anul 1928, cînd apare
Hanu Ancuței, capodopera idilicului jovial și a
subtilității barbare (cum o definește G. Călinescu,
și redusă de critic la aspectul pantagruelic al
naratorilor, ei hrănindu-se numai cu carne friptă și
bînd vin după o rînduială cerînd inițiere) se
marchează, cum spun unii critici, al doilea debut,
debutul maturității artistice. 

Una dintre primele încercări de valorificare
printr-o prismă livrescă a scriitorului o întîlnim la
Alexandru Paleologu, care-i dedică în Bunul simț
ca paradox (1972) cîteva pagini sub titlul Filosofia
lui Sadoveanu, iar în 1976 Nicolae Manolescu
publică Sadoveanu sau utopia cărții, ediția a doua,
revăzută de autor, apare în 1993, colecția B.P.T.,
iar a treia ediție în 2002 la Paralela 45, cu un
argument al autorului și postfață de Mircea Martin.
După o contextualizare cu marii scriitori ai lumii
ce i-au fost contemporani, inclusiv operele
acestora, este remarcată continuitatea sadoveniană
cu patru generații succesive de autori români: a lui
Brătescu-Voinești, a lui Rebreanu, a lui Camil
Petrescu și a lui Holban. Așadar, cu ultimii
reprezentanți ai secolului al XIX-lea și cu toți
rezonatorii prozei noastre din secolul al XX-lea. 

Este evidentă diferența de stil și abordare între
autorul Crengii de aur și Patul lui Procust al lui
Camil Petrescu sau Ioana lui Anton Holban. În
concluzie: „…Locul în istoria literaturii al lui
Sadoveanu este alături de toți acești romancieri: îl
citim împreună cu ei; îl înțelegem prin ei, după
cum îi înțelegem prin el. Modernitatea unui scriitor
nu e vorbă goală. A-l plimba pe Sadoveanu prin

literatura europeană a secolului este un procedeu
firesc, atîta vreme cît el trăiește și scrie în acest
secol, contînd ca unul din marii lui prozatori” (N.
M.). Recunoaște, alături de Al. Paleologu, din care
citează, acea filosofie a lui Sadoveanu ce constă în
supunerea individului la legea generală, în aerul
de fatalitate melancolică, în tendința spre
împăcare și în ridicarea împotriva zbuciumului
societății moderne a unei ordini esențial senine și
idilice. G. Călinescu a găsit că tocmai această
filosofie face din Sadoveanu un scriitor specific,
proza lui atingînd, ca și poezia lui Eminescu,
fondul cel mai adînc al rasei: prin arhaitate și
regresiune, contemplativitate de tip asiat, jale
nedeslușită de popor străvechi.

Dominantă în etapa creației de tinerețe este
povestirea. Inclusiv în Hanu Ancuței, prima operă
de maturitate, este tributar ca formulă de
construcție narativă Decameronului lui Giovanni
Boccaccio. Cum subliniază și autorul Istoriei
critice a literaturii române, lumea povestirii este
esențial poetică, prozatorul, în edificarea unei lumi
omogene, trebuia să se slujească în chip necesar
de povestire și de epopee.

„Tendința esențială a operei lui Sadoveanu,
pentru Nicolae Manolescu, fiind la toate nivelurile
– viziune, univers, formulă și limbă – aceea către
omogenizare, ea produce în timp o schimbare a
structurilor expresive ale operei. Aceste structuri
nu sînt noi: povestirea, poemul epic, epopeea,
alegoria, balada sau basmul (care fuzionează la
Sadoveanu) au fost doar abandonate în secolul al
XIX-lea, cînd o lume prozaică și degradată începea
să se folosească mai bine de roman și de dramă.
Reluîndu-le din arsenalul scriitorilor de odinioară
și adaptîndu-le nevoilor lui, Sadoveanu se
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deosebește de majoritatea contemporanilor.
Originalitatea constă în sinteza acestor mijloace
într-o proză care sfidează speciile moderne curente
și, în definitiv, și pe cele vechi: care nu e nici
romanescă, în accepția de azi, nici epopeică, în
accepția clasică”. 

În atingerea unui ideal al structurii omogene a
lumii, ce impune și omogenitate artistică, utopia
filosofică și socială sadoveniană se împlinește prin
mijlocirea unei utopii a literaturii.

„Aceasta din urmă nu se rezumă la refuzul
romanescului, înlocuit cu povestirea sau epopeea,
cu basmul sau legenda: expresia ei cea mai clară o
vom întîlni în livrescul substanțial din cîteva cărți
ale deceniului al patrulea care conțin, pe lîngă
imaginea unei vieți încă bazată pe alianța dintre
om și cosmos, motivul chiar al unei literaturi
morale și frumoase, moștenire a umanismului
greco-latin și a pretențiilor lui pedagogice, care nu
numai că relevă o lume legală și rațională, dar
urmărește totodată s-o educe. Utopie filosofico-
socială și utopie a literaturii, pe scurt, utopie a
cărții: cînd cartea însăși devine un simbol” (N.
M.).

Să ne amintim că în Pagini de jurnal și
documente inedite (2005), alătură focului, (prima
mare născocire a omului) cartea, pe care o
consideră foc spiritual, prin care s-a desăvîrșit și s-
a asigurat legătura dintre generații, adică
depozitul de civilizație. 

Nu altfel notează N. Manolescu, fără a fi
cunoscut zicerea prozatorului asupra cărții,
accesibilă public abia în 2005: „Cartea constituind
acest ultim refugiu și cea mai nobilă expresie a
libertății noastre, utopie a cărții înseamnă credința
că arta conservă dincolo de eșecul vieții valorile
supreme ale ființei umane, că ea nu moare o dată
cu civilizațiile succesive și nici la fel cu ele,
bucurîndu-se de șansa unei intemporalități pururi
senine. Conținînd o experiență în sine nealterabilă,
cartea sadoveniană pare a coborî periodic din cerul
ei imaginar ca să dea vieții o lecție. Raportîndu-se
la viață, ca o superioară tablă a legilor – ca o
morală, ca o filozofie și ca un cod al frumuseții –
cartea nu cunoaște schimbare; a fost gîndită și
scrisă o dată pentru totdeauna. Poate fi imitată, nu
poate fi creată din nou. Conține un adevăr etern.

Scriitorul însuși este în accepția ultimului
Sadoveanu un copist de adevăruri eterne. Dar luînd
cartea ca model, iluminismul sadovenian nutrit de
Montesquieu și Voltaire, de Scrisorile persane și
de Zadig, trecute prin filtrul lui Anatole France, pe
care, ca și Ibrăileanu, Sadoveanu îl admira, e mai
bogat și mai modern, căci nu exclude contemplația
de sorginte răsăriteană. Occidentalismul lui e
dublat de bizantinism. Să remarcăm cum, din nou,
marele prozator tinde să-și nege determinările:
raționalismul prin senzualitate și conceptul prin
cuvînt. Filosoful este și un poet. Alegoria abstractă
se umple de concret. Meditația devine realistă.
Evoluția lui Sadoveanu implică astfel de
contraziceri continue, care-i formează
autenticitatea și unicitatea: un scriitor care
redescoperă polemic, în plin secol al XX-lea,
raționalismul moral al iluminiștilor; un occidental
care are ceva din beția Asiei; un oriental care are
simțul măsurii. Iluminismul lui nu e lipsit, deci de
senzualitate iar visarea, contemplativitatea
orientală presupun o voință de a se instrui prin
carte specific europeană. Observatorul meticulos
al naturii se abstrage în carte precum Kesarion
Breb în peștera sacră. Cîntărețul lui Cozma
Răcoare, iubitorul vieții simple și primitive, devine
în ultimele cărți filosoful posesor al unui model
abstract și general al lumii și, totodată, poetul
capabil să umple acest model de carnea
fremătătoare a cuvîntului. 

Umanismul – țărănesc, istoric-național și
cărturăresc – formează esența filosofiei lui
Sadoveanu, tripla față a omului și a lumii în opera
lui”. 

Încercarea de a-și explicita maniera de
abordare a operei marelui prozator (la finalul
capitolului Filosofia), îi oferă un bun prilej
directorului de la România literară de a-și afirma
crezul artistic, propria artă poetică, dacă putem
spune așa, în demersul său critic și eseistic; unul în
consonanță cu cel lovinescian din A zecea muză și
Impresionismul în critică. După ce definește
noțiunea de ipoteză în critică („Ea e un unghi, nu o
temă; și care nu e dat, dar trebuie găsit; o cale de
acces, nu o semnificație”), detaliază: „N-am fost
obsedat de o metodă anume, îngăduindu-mi atîta
sistem cît încape într-un eseu: metoda de lectură nu
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există înaintea lecturii, nu vine dinafară (din
tradiție sau din prejudecată), ci se înfiripă și se
consolidează în același timp cu lectura; căci orice
lectură este un demers concret și pînă la un punct
imprevizibil, ce se revelă sieși în contact cu o
operă și pe măsură ce revelă opera. Visez o carte de
critică în care constituirea textului critic să fie
simultană cu reconstituirea textului literar,
nașterea unuia cu renașterea celuilalt, sinteza cu
analiza, teoria cititului cu o practică anume a
scrisului; o carte care să fie totodată un studiu și o
antologie, familiarizînd pe cititori cu o operă și cu
explicarea ei; selecție spre a învedera ansamblul și
idee de ansamblu spre a motiva selecția; citire și
citare. Căci, în sfîrșit, unghi de vedere, ipoteză,
renunțare etc. nu sînt totuna cu ignorare și, ca să
aleg, am citit și recitit opera lui Sadoveanu, de-a
lungul a cîțiva ani, uitînd-o și regăsind-o de cîteva
ori. Chiar dacă nu vorbesc de o carte, ea a fost
explorată și grăuntele de minereu aurifer, trecut
prin toate sitele; chiar dacă o demonstrație pare a
se baza pe un singur text (pe care l-am crezut
potrivit), ea s-a încărcat în prealabil de
semnificațiile tuturor. Un eseu critic este ca un
arbore care, pentru a se hrăni, își înfige în pămînt
rădăcinile puternice; dincolo de care însă există
rețeaua invizibilă și delicată, împînzind mii de
kilometri pătrați, a unor nervuri incomparabil mai
subțiri decît firul de păr și a căror activitate tainică
și laborioasă umple de strălucire floarea și dă
bogăție coroanei”.

E o artă critică pe care am citat-o in extenso,
fiind una pe care autorul Teme-lor și-a impus-o din
tinerețe și a urmat-o în tot ce a scris.

Universul din cărțile maturității sadoveniene
este unul ce își are izvorul în vastitatea spațiului
cărturăresc, între care Divanul persian (cu
evidentă amprentă livrescă) adună o adevărată
societate de înțelepți. 

În ce privește evoluția stilistică a prozatorului,
Nicolae Manolescu încearcă o aproximare cu
nonfigurativul din pictură: „Tendința principală a
artei sadoveniene este aceea spre o indiferențiere
ce s-ar putea compara cu nonfigurativul din
pictură. Limbajul nu mai figurează lumea, ci o
constituie, nu mai este un vehicul, ci o materie, așa
cum linia și culoarea încetează, în pictură să mai

reflecte forme ale lucrurilor reale, devenind ele
înseși o formă. Trei din cele patru tipuri narative
nu mai apar decît accidental în povestirile de după
1928, unde relieful, impresia de spațiu real sînt
înlocuite de un stil, de o retorică, de o vorbire. Prin
«vocea» pe care am încercat s-o pun în evidență,
înțeleg tocmai această vorbire substanțială din care
ia naștere, ca dintr-o emisie de unde, viața operei.
Nu încape nici o îndoială, pentru cine îi citește
cărțile în ordinea apariției, că Sadoveanu a tins de
la început către acest stil: din ce în ce mai dens,
mai material, mai senzual”.

Pe același subiect, în continuitatea viziunii
călinesciene, acesta remarca în proza lui
Sadoveanu senzualitatea flamandă: „Invenția
însăși are aici un sens special, căci constă înainte
de orice, chiar în abundența plină de savoare a
detaliului, în concretul unei proze a cărei
originalitate ține prea puțin de fabulă, de anecdota
epică, dar mai ales de modul expunerii. Sadoveanu
e capabil să dea impresia că povestirea e mereu
aceeași, cînd, în fond, ea e de fiecare dată alta. Pe
sute de pagini se repetă aceleași scene, aceiași eroi,
aceleași peisaje: fiind necontenit altele, noi,
proaspete. Geniul lui Sadoveanu este, s-a spus, al
variațiunii pe temă. Invenția nu e în subiect, ci în
protocolul istorisirii. E o altă consecință a
disoluției realismului epic și psihologic care îl
împinge cu timpul pe autor spre acele admirabile
cărți de după 1928, care, de la Împărăția apelor și
Țara de dincolo de negură la Poveștile de la Bradu
Strîmb, denotă o schimbare de structură și de
perspectivă esențială. Pînă în 1928, cele mai multe
volume publicate sînt culegeri, în care fiecare
bucată are autonomia ei. Doar două din cărțile
importante de după 1928 mai păstrează acest
caracter (Ochi de urs și Fantazii răsăritene), restul
avînd o structură ciclică, în care narațiunile se
leagă, se continuă, atît prin cadru și temă, cît și
prin revenirea unor motive semnificative. Nu
fiecare narațiune în parte prezintă interes, ci
ansamblul; și, de altfel, e și greu de făcut delimitări
înlăuntrul ciclurilor, compuse muzical, cu o
tehnică imperceptibilă, dar riguroasă, a repetării, a
alternării și leit-motivelor. Varietatea se produce
într-o unitate ce nu e doar efectul compoziției, ci și
al perspectivei. Ceea ce, la prima vedere, putem
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lua drept personaje – vînători, călători, pescari –
sînt de fapt prototipuri oarecum stabile, pe care le
putem numi Călătorul, Pescarul, Vînătorul,
multiplicate la infinit, însă esențial aceleași.
Rotirea lor sugerează consistența spațiului literar
al acestor cicluri, ca rotirea unor teme, în jurul
prototipului principal care este de fapt
Povestitorul. Invenția însăși reapare o dată cu el:
căci, prin el, prin forța lui de a învîrti mașinăria atît
de lipsită de epică, atît de substanțial poetică, a
ciclurilor, se realizează în monotonia aparentă
halucinanta lor diversitate”.

În fond, în vastitatea sadoveniană, cum s-a mai
spus, patru sunt temele fundamentale: călătoria,
vînătoarea, pescuitul și povestirea, cu, firesc, cele
patru personaje: călătorul, vînătorul, pescarul și
povestitorul; ultimul pus inspirat în lumină, între
alții, de Lucian Raicu, în Calea de acces (Cartea
românească, 1982), capitolul: Sadoveanu –
ordinea firii, care în Zodia Cancerului este
povestitorul-călăuză a Abatelui de Marenne prin
universul unei Moldove a contrastelor.

Un argument în favoarea universului livresc al
operei sadoveniene, unul la care face trimitere și
Nicolae Manolescu, este apelul prozatorului la
modele cunoscute; încă din tinerețe a lucrat la
adaptarea și traducerea unor romane medievale
precum: Esopia, Alexandria, Genoveva de
Brabant, manieră de prelucrare ce se va perpetua și
în perioada interbelică. În creația din epoca ultimă,
Sadoveanu, asemănător lui Caragiale, cultivă și
prelucrează modele existente. „Cărțile se nasc din
alte cărți: repetîndu-le, modificîndu-le, într-un joc
savant de transcrieri care sunt mai mult decît o
simplă adaptare și mai puțin decît o invenție. Sau,
mai exact, sunt o invenție de un anume fel, căci
povestirea și repovestirea nu coincid niciodată,
cum nu coincide imaginea vieții cu viața” (N.M.).

Borges își îmbogățește paginile cu apel la
marile opere ale umanității și într-o nuvelă Pierre
Ménard, autorul lui Don Quijote, narează cum
eroul rescrie cuvînt cu cuvînt opera lui Cervantes,
rezultatul: deși identic în formă, Pierre Ménard
scrie o nouă carte. Nu mult diferit procedează
prozatorul în Divanul persian, în Ostrovul lupilor,
în Măria sa, puiul pădurii și altele. „Sadoveanu
sfîrșește prin a reinventa în cărțile lui cărți care

existau mai dinainte, fără ca modelul și copia să fie
identice vreodată. Arta însăși a lui Sadoveanu
devine livrescă: pentru că nu mai este doar o
experiență a imaginației, ci și una a scrisului,
adică, în fond, a literaturii.

În punctul de pornire este deci o altă carte, un
alt text, o altă scriere, o altă literă; prima aventură
pe care Sadoveanu o istorisește acum este chiar
aventura acestui text originar; în locul călătoriei,
vînătorii sau pescuitului, al vieții, cartea însăși
devine agentul fanteziei” (N.M.).

Imaginația își află sursa primară în universul
livresc; viața este citită ca un text fără sfîrșit.

„Opera lui Sadoveanu urmează inconștient,
adesea insesizabil, ocolind, revenind, acest drum
triumfător al livrescului. Aproape de fiecare dată
cînd a reluat o temă, prozatorul a accentuat
convenția în detrimentul firescului, limbajul în
detrimentul observației, maniera în detrimentul
autenticității” (N.M.). Și exemple nu sunt puține, o
poveste haiducească, Șoimii, se convertește într-o
scriere în marginea livrescului, Nicoară Potcoavă,
Crîșma lui Moș Precu se înalță livresc prin Hanu
Ancuței și Nicolae Manolescu propune în
continuare și alte exemple.

„Originalitatea lui Sadoveanu începe să fie, cu
această carte (Hanu Ancuței, n.n.), în opinia
autorului Metamorfozelor poeziei, o sinteză de
spirit popular și de cultură, mergînd pînă la livresc.
Formele oralității sunt înlocuite treptat de acelea
ale scrisului. Foarte interesant este să descoperim
deja în sindrofia de la han (spre a da un exemplu)
ceva din atmosfera Sindipei și a ciclurilor arabe,
unde eroii sunt regi, califi, viziri, negustori bogați,
filosofi, oameni care nu muncesc, trăind într-o
continuă delectare. Sadoveanu transferă mîncarea,
băutura și petrecerea întru poveste – cu ceremonia
lor cu tot – asupra unei lumi compusă în fapt din
oameni simpli, săraci, lucrători cu brațele. Efectul
e dintre cele mai neașteptate”.

O sursă documentară utilizată, nu doar în Hanu
Ancuței, dar și în Frații Jderi, Zodia Cancerului,
Nunta domniței Ruxanda... și la care face trimitere
și criticul este Descrierea Moldovei a lui Dimitrie
Cantemir, nu mai puțin paginile de istorie despre
epoca medievală a Moldovei.

Ca o concluzie, asumîndu-și o firească
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prioritate, Nicolae Manolescu consideră că stilul
acestor ultime cărți ale lui Sadoveanu n-a fost
analizat aproape niciodată (sugestii sunt la T.
Vianu). El este livresc și artifical: la originea
imaginației fiind un text, o carte, nu numai că viața
se naște din cuvînt, dar personajele se comportă și
vorbesc ca din carte. Mehmet, Sindipa sau
filosofii. Personajele au cultul cuvîntului: Sindipa
și Nușrevan se înfruntă în parimii.

Dacă vom compara operele acestea tîrzii cu
Hanu Ancuței și cu celelalte, vom constata că
exprimarea orală e înlocuită treptat de aceea
scrisă.

„Pilaștrii de la Memfis și numerele de aur ale
lui Pitagora vor domni pînă la istovirea ciclurilor”,
sub acest prim citat sadovenian își așază
Alexandru Paleologu Treptele lumii sau calea
către sine a lui Mihail Sadoveanu (prima ediție
fiind din 1978, a doua – 1995), eseu ce își are
temeiul în paginile despre Filosofia lui Sadoveanu,
din Bunul simț ca paradox (1972) și care nu vor
mai fi preluate în ediția a doua din 1997 a cărții,
fiind integrate în Treptele lumii…

În afirmarea calității de mare „artifex” de
esență cărturărească, eseistul se va ocupa pe larg
doar de trei dintre scrierile principale ale
prozatorului: Creanga de aur (1933), Baltagul
(1930), Ochi de urs (1938). „Ordinea în care
considerăm aceste trei opere, suntem atenționați,
ne-a fost impusă nu de cronologie, ci de firul
călăuzitor al discernerii unei teme sadoveniene
fundamentale, trecerea prin întuneric sau, cu o
formulă consacrată, «coborîrea în infern». Tema
aceasta, care reprezintă condiția primă a oricărei
experiențe cu caracter inițiatic și, totodată, cum
spuneam în alt loc, «propedeutica» lui Sadoveanu,
constituie subtextul acestor trei opere, cărora le dă
și sensul”.

Încă din debutul exegezei sale demontează
mitul, destul de împămîntenit, al unui Sadoveanu,
natură intuitivă, lipsită de cultură etc.; nu diferit de
cum mai este perceput de unii Ion Creangă: „S-o
spunem de la început; părerea că Sadoveanu ar fi
un «intuitiv» lipsit de cultură (părere care convine
în egală măsură scriitorilor inculți și celor «culți»;
iluzie consolantă pentru unii, compensatorie
pentru ceilalți), părerea aceasta este o aberație pe

care nu o poate crede decît cine nu l-a citit cu
destulă atenție sau nu e destul de serios instruit el
însuși. Un mare scriitor fără o mare cultură nu a
existat niciodată și nu poate niciodată exista.
Cultura, chiar erudiția, fără de care opera lui
Sadoveanu de maturitate nici nu ar fi fost de
conceput, este la el materie de viață și meditație,
modelatoare în plan uman, operantă în ordinea
spiritului (chiar dacă, eventual, nu e absolut
totdeauna de sursă primă; să nu facem nazuri;
erudiția lui Rabelais, de pildă, sau a lui Montaigne,
poate și a lui Goethe, scriitorul de care în ciuda
aparențelor Sadoveanu e funciarmente cel mai
apropiat, e pe alocuri debitoare și unor crestomații,
unor compendii sau unor citate aflate de la alții). În
loc să fie simulată, cum vedem la unii (căci se
vede), la Sadoveanu erudiția e disimulată,
încorporată formativ în actul de creație, dar un
spirit exersat o poate printre rînduri decela”.

Este o anume mefiență a eseistului față de
studiul cultural direct al prozatorului; probabil,
dacă ar fi avut acces la volumul inedit, apărut în
2005, Pagini de jurnal și documente inedite, ar fi
observat, din cele consemnate, accesul la sursă și
nu prin crestomații la marea cultură.

La fel cum afirmă și alți exegeți, pentru Al.
Paleologu, abia după un sfert de secol de la debut
Sadoveanu a devenit cu adevărat Sadoveanu.
Dacă nu vrem să admitem asta, nu înțelegem nimic
din lenta șlefuire a pietrei săvîrșită de Sadoveanu
și nu înțelegem sensul lungii sale căi către sine.

Ironizează, se înțelege, poncifele uzuale în
presa literară, dar și în manuale, precum „știm
așadar că Sadoveanu a fost un mare scriitor, un
scriitor de geniu (mai mult o afirmăm în mod
curent decît o știm cu adevărat); în consecință
luăm totul deopotrivă și ne extaziem de «limbă»,
de «dragostea pentru țăranul român», de «poezia
naturii» și celelalte, care nu spun absolut nimic”.

Există, incontestabil, încă din perioada
debutului său literar semne ale geniului său
„literar”, și exemple precum Haia Sanis sau Un
țipăt sînt mai mult decît ilustrative.

Autorul Bunului simț ca paradox consideră
necesar, în context, să propună și o definiție
proprie: „Geniul «literar» este de fapt un talent cu
totul neobișnuit, slujit de un foarte sigur meșteșug

5CONVORBIRI  LITERARE



repede și complet însușit grație unei excepționale
predispoziții a spiritului, deci tot mulțumită
talentului; iată-ne în plină tautologie. Celălalt
geniu, cel care face dintr-un om un semi-zeu, îi dă
în plus și celui literar o aură și o eficiență infinite,
o știință mult mai mare, prin care arta lui cu cît e
mai artă cu atît e mai mult decît artă”.

Cu îndreptățire vituperează platitudinile
idolatre, și astăzi, din păcate, în uz printre mulți
dintre liceeni și profesorii lor, precum: Ceahlăul
literaturiii noastre, cîntăreț al naturii, poet în
proză, rapsod al trecutului în refuzul civilizației
urbane, însoțită cu apologia sufletelor simple,
duioșia moldovenească; poncife care ascund, în
primul rînd, lipsa lecturii paginilor sadoveniene.

Prezența naturii în opera prozatorului este una
copleșitoare, dar nu la modul descriptiv, gen natură
moartă, ci una puternic spiritualizată, ce afirmă
cum spune eseistul, o anumită viziune cosmologică
perfect coerentă.

„Faptul că îndeobște proza lui Sadoveanu e de
o savantă armonie, de o desfășurare calculată și de
o eufonie perfectă nu are nimic comun cu
cantabilul, care nu e decît o complezență, deci un
defect” (Alexandru Paleologu). Pornind de la
Flaubert, pentru care o frază justă fonetic poate fi
justă și ca substanță, în refuzul calofiliei, în
favoarea unei proze strict funcțională, la fel, cu
îndreptățire și proza lui Sadoveanu, apreciază
eseistul, e, în felul ei tot funcțională, deși își
păstrează în stil o constantă fluenţă.

Ex ungue leonem în orice pagină sadoveniană,
unde materia lingvistică din care se constituie este,
spune Al. Paleologu, un „artefact”, o invenție
proprie și nicidecum limba vorbită sau scrisă în
mod uzual.

Prozatorul are propria sa construcție a frazei,
propriul limbaj, stilul său unic.

„Stilul lui Sadoveanu e sobru în fond, dar limba
sa e departe de a fi simplă și firească, ci e
dimpotrivă o limbă specială, elaborată, savantă,
care-i aparține în exclusivitate; oricine încearcă să
și-o însușească altfel decît în glumă își dă
numaidecît pe față calitatea de papagal” (A.P.).

Eseistul vituperează în continuare clișeele prin
care se încearcă definirea operei marelui prozator,
cu osebire etichetarea acesteia ca fiind a unui poet

și a unui „cîntăreț”, context în care conchide
paradigmatic: „Sadoveanu este un mare prozator,
unul, credem noi, dintre cei mai mari din lume; a
spune despre un prozator că este poet nu poate fi
cîtuși de puțin un elogiu, mai cu seamă cînd e
vorba de un prozator care scrie romane (părerea,
destul de răspîndită, că Sadoveanu n-ar fi
romancier ci povestitor – ba chiar, dragă Doamne,
«povestaș»!!! – nu are nici un sens; nu contestăm
că este și un povestitor de mare clasă, dar a scris o
mulțime de romane, cît se poate de bune; cum să
nu fie romancier?”

Alexandru Paleologu argumentează în favoarea
unui Sadoveanu rezistent peste mode și timp,
afirmînd în marginea paradoxului, despre autorul
Crengii de aur, că este scriitorul nostru cel mai
intelectual de la Eminescu încoace. Și sînt
enumerate, din opera de maturitate, cîteva figuri
superioare de intelectuali, de la Paul de Marenne
și Alecu Ruset la Kesarion Breb și Platon din
Sakkoudion, la pîrcălabul Ștefan Soroceanu (din
Nunta Domniței Ruxanda), la Amfilohie Șendrea,
Lupu Mavrocosti, Lai Cantacuzin, profesorul
Iacob Melinte (din Uvar), atîția alții, pînă la
Nicoară Potcoavă inclusiv; de asemenea, în ciuda
condiției lor, intelectuali de cea mai pură speță
sînt Mehmet Caimacam (Ostrovul lupilor) și, fără
doar și poate, Vitoria Lipan.

Vedem o destul de cuprinzătoare și
îngăduitoare enumerare, a unor eroi prin care își
etalează cu eficiență propria estetică, unde toate își
au necesarul și misteriosul rost.

Filosofia sadoveniană este una coerent
integrată în operă cu premeditare, o filozofie care
nu se exprimă în manieră abstract speculativă, ci
implicată în uriașul poem cosmologic, unul
alcătuit, cum remarcă eseistul, din romanele și
povestirile sale.

Este totodată o filozofie marcată de concepția
pitagoreică despre lume și univers, consistent
prezentă într-un roman precum Creanga de aur.
„O adevărată concepție filosofică are totdeauna
consecințe practice, iar înțelepciunea este această
praxis pe care teoria o are ca finalitate. Sadoveanu
era un înțelept din categoria aceasta” (A.P.).

Patriarhal în abordarea marilor sale teme
romanești, urmărește o întoarcere la începuturi, în
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arhaitate prin care se urmărește o restaurare a
legității primordiale.

În 1981, Constantin Ciopraga publică Mihail
Sadoveanu. Fascinația tiparelor originale și în
același an prefațează noua serie de Opere, cu
Scriitorul și opera lui – text în umbra volumului
menționat. În prefața la primul volum de Opere
(1981) criticul ieșean remarcă desfășurarea
construcțiilor prozodice sub aripa eternului: „Nu în
secunde se măsoară timpul acestui mundus
sadovenicus, ci în veacuri, de unde anvergura,
aerul de amploare mitică, reglarea vieții după
repere cosmice sacralizate, necunoscute
modernului hipertehnicizat. Cum temporalul se
confundă lesne cu eternul, dizolvîndu-se în plasma
vremii, plăcuți scriitorului sînt, ca la Creangă, eroii
învederînd nu numai structuri psihice durabile, dar
și un timp lung, permanențe în raport cu calendarul
citadin. Cine crede că scriitorul e anacronic se
înșală. Pentru ca să apară Nechifor Căliman,
Leonte Zodierul, Vitoria Lipan și ceilalți,
simbolizări ale autohtoniei profunde, au trebuit
secole de acumulări și decantări”.

Vorbind despre drumurile sale prin munți,
cîmpiile și apele Țării întru cunoaștere, în Cuvîntul
înainte la culegerea Raiul (1955), prozatorul
notează: „Astfel am văzut cum trăiesc oamenii din
toată Dacia veche; am fost atent la felul lor de a
vorbi; am înțeles că moldovenii sînt strănepoții
păstorilor ardeleni; m-am pătruns tot mai mult de
adevărul că strămoșii noștri sînt autohtoni dintr-o
vechime mai adîncă decît expediția de cucerire a
împăratului Traian” (apud C. Ciopraga).

În narațiunile sale cu amănunte numeroase,
uneori catastrofice drame, toate sub semnul unui
atemporal e mult de atunci, sau e mult, tare mult de
atunci, asistăm la o mitizare prin care, inclusiv
temele contemporane sînt supuse unei ambiguități
care le proiectează într-un trecut neprecizat,
context in care asistăm la un refuz constant,
indiferent de experiențele povestite, în a-și judeca
personajele. „Stilistic vorbind, semnele
perfecțiunii artistice se fac simțite după 1925; la
patruzeci și cinci de ani, în posesia unei experiențe
de viață și a unei excepționale experiențe literare
(treizeci de volume tipărite), scriitorul se putea
angaja în construcții monumentale. Cîteva

capodopere o demonstrează. Între Țara de dincolo
de negură și Oamenii Măriei-sale, respectiv între
1926 și 1942, fenomenul Sadoveanu se exprimă
prin Hanu Ancuței și Baltagul, prin Zodia
Cancerului și Creanga de aur, prin primele două
volume din Frații Jderi, ca și prin Divanul persian,
una din operele strălucite. Prozatorul se situa astfel
printre marii creatori români ai tuturor timpurilor;
creează un stil și are imitatori” (Constantin
Ciopraga).

La neliniștile, frămîntările, spaimele și
nedumeririle care însoțesc omul, natura
sadoveniană răspunde prin tăcere, doar vîntul pare
a se implica, a lega părțile, a fi un semn-punte între
viețuitori și destin. Personajele sadoveniene sînt
bune cunoscătoare ale mersului naturii, ale
meteorologiei. Binecunoscut este momentul care
uluiește pe Abatele de Marenne, în Zodia
Cancerului, cînd căpitanul Ilie Turculeț anunță cu
precizie venirea furtunii, aparent de nimic
prevestită. Moment la care face trimitere C.
Ciopraga dar și Lucian Raicu. Primul apelează la o
statistică comparativă: „La Balzac, cineva a
înregistrat în douăzeci de mii de pagini vreo
patruzeci de referințe meteorologice; la
Sadoveanu, în vreo treisprezece mii de pagini,
peste două mii patru sute!”.

Legătura cu fenomenele naturale, cunoașterea
lor, e calea prin care Sadoveanu implicit își afirmă
o viziune sub semnul arhaicului, de care această
parte de lume nu s-a despărțit. Realitate confirmată
prin comentariile din jurnalul de la băile de la
Karlsbad, în care nu se arată foarte încîntat de
performanțele tehnice ale acestora, în paralel cu
trăitorii din ținutul Călimanilor dotați doar cu
ceaun, o custură, amnar și iască, baltag și
tahorcă, primii ar fi greu de crezut că s-ar descurca
cu o atît de restrînsă avere în creierul munților sub
asprimile anotimpurilor.

„Fiindcă vocile naturii sînt totodată voci ale
destinului, orice opoziție ar fi de prisos, de aceea
vocea prozatorului se menține pe orizontală, făcînd
constatări pe un ton egal, fără zvîcniri și explozii,
fără salturi și surpări, totdeauna cu o filozofie care
este aceea a mulțimii. Asemenea lui Kesarion Breb
(magul de pe muntele Om), Sadoveanu recurge
curent la prezentul etern, la un limbaj gnomic cu
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semnificații universal valabile. «Și noi suntem ca
acești hulubi (cugetă in sine Kesarion)… Știm cît
de trecătoare sînt toate, precum ne arată moartea
de care ne întristăm și învierea de care ne vom
bucura în curînd; totuși, suntem ca sălbăticiunile și
ca pădurea…» (C.C.).

O astfel de mască este Stamatin, savantul din
Creanga de aur, chiar și eroul, Kesarion Breb, sînt
măști sub care se exprimă și își exprimă filosofia
personală. Constantin Ciopraga propune zece
cuvinte cheie, caracteristice sensibilității
sadoveniene: amintire, taină, vis, lumină, cîntec,
mîhnire, prietenie, blîndețe, liniște, codru și s-ar
mai putea încă adăuga, toate definind relația om-
natură sub propriu sigiliu.

Pentru cel care a scris Personalitatea literaturii
române, mitul lucrează intermitent, dar sigur
asupra reprezentării trecutului, cîteodată și
asupra prezentului. Raportat la istorie, mitul este o
formă de „amintire” a faptelor neîntîmplate,
paradox prin care imaginația se eliberează de
banalul cotidian, transpunînd faptele posibile în
ideal. În acest înțeles, a „istoriza” înseamnă a te
situa într-un prezent permanent, cuvîntul dînd
timpului rarefiat, pîndit de neant, sclipiri de timp
unic. Acesta va fi limbajul maturității, al
capodoperelor, în care, depărtatul și apropiatul,
profanul și miticul acționează sistematic, fuzionînd
într-o stare globală de „poetic”.

În consonanță cu Alexandru Paleologu din
Treptele lumii…, dar și cu Nicolae Manolescu, și
pentru Constantin Ciopraga aspirația către o
viziune totală este evidentă, realitate confirmată de
reluările concentrice țintind spre o istorie
înțeleasă ca sinteză. Montesquieu, Goethe, Tolstoi
fac distincție între o ordine a Naturii și alta a
Omului, preocupați de a doua. Eminescu și
Sadoveanu le unifică. Sintetic spus, prozatorul este
dintre marii creatori care aprobă cosmosul. 

Sadoveanu – ordinea firii, capitol din Calea de
acces (1982) a lui Lucian Raicu, are ca temă de
reflecție Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi Vodă
(1929), operă de maturitate. Trecuseră 25 de ani de
la publicarea primelor cărți, prozatorul era în
floarea vîrstei (49 de ani), învățase să nu se mai
mire de nimic, era, cum spune rafinatul eseist, un
om știutor și edificat ce impunea de a fi crezut pe

cuvînt. Se comportă ca o cunoscătoare și încercată
călăuză prin labirintul lumii, un labirint cosmicizat
prin integrarea într-o natură ce nu s-a schimbat,
rămasă astfel din primordii.

Din capitolul ce deschide Zodia Cancerului,
Cititorul de stele, Lucian Raicu luminează
calitățile călăuzului: „Agerimea, îndemînarea,
cultul lucrului bine făcut sînt treptele învestiturii
sale, care leagă pămîntul de cer. Și aceste trepte nu
pot fi în nici un caz «sărite», ele trebuie urcate una
cîte una, începînd anume cu cea mai de jos. Cu
metodă, cu pricepere, în toată tihna. Așa pretind
normele severului ordin al călăuzelor, încă mai
severe decît cele prescrise de ordinul călugăresc
augustinian, de care ascultă abatele”. Știința
meteorologică a călăuzului uimește pe de
Marenne, care solicită explicații, oferite prompt:
„Cuvioase părinte, n-am cerut sfat nici unui cetitor
în stele; văd (s.n.) însă graurii în cîrduri cu cioarele
și cu stăncile, și cunosc mai ales după glasul (s.n.)
acelor cioare și acelor stănci că vremea se strică.
Pe lîngă asta știu (s.n.) că-n seara asta se pișcă
lumina lunii. Și am mai băgat de seamă (s.n.) că
vîntul, care azi dimineață ne aburea în față, a stat
de la amiază; ș-acum alt vînt, cu alt cîntec și alt
ascuțiș, a prins a sufla din spatele nostru, de către
miezul nopții…”

Este un bun cititor în semne, graurii, ciorile,
vîntul au cifrul lor pe care dacă îl cunoști se
deschide ca o carte. Pentru cel care a scris Gogol
sau fantasticul banalității, călăuzul, și nu doar
Turculeț este unul dintre ei în această Zodia, este
totodată și un mod de a fi al scriitorului, și el
observator de semne descifrabile, un mod de a fi al
cititorului (acestui scriitor) care, și el, tot o lume
de semne, ce i se oferă, are în față. Cartea lumii
figurează Cartea pur și simplu. Noi toți, călăuză,
autor, cititor, ne petrecem timpul în același fel:
citind. Toată problema acestei lumi și a acestei
cărți este să știi să citești.

Prin lectura, descifrarea, etalarea tuturor
minunilor, subtilităților oferite de Zodia
Cancerului, Lucian Raicu ne oferă un regal
intelectual de indelebilă savoare.

Zodia… este între primele opere de maturitate
care deschid porțile înaltei și personalei creativități
sadoveniene, ea ne oferă, subliniază îndreptățit
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Lucian Raicu, un adevărat cod al lecturii,
nepotrivit primului și deplin potrivit marelui (de-
acum) Sadoveanu.

Sub marca Surprizele lui Dumnezeu, eseistul
vine cu noi argumente întru creație și cartea în care
se încorporează: „La un capăt al ei, numai la unul,
creația literară este o apologie a Creației în stil
mare, apologia unei existențe binecuvîntate, pline
de surprize.

La acest capăt fiind, Sadoveanu aprobă lumea:
ea este bine făcută; cu grijă și iubire pentru bietul
om, cu simț de prevedere. Prevăzute dinainte sînt
nenorocirile, dar și consolările”. Și mai încolo, în
aceeași notă: „Scriitorul și cartea sa trebuie să
ofere surprize omului care citește. Narațiunea
sadoveniană, cu mersul ei doar în aparență
previzibil, se îngrijește mereu ca ele să nu
lipsească”.

În continuarea celor care au încercat și au reușit
să-l elibereze de mulțimea de poncife care-i
întuneca opera, de la N. Manolescu, Al. Paleologu,
C. Ciopraga, I. Negoițescu și am putea continua cu
cîteva alte nume, și Lucian Raicu îl depetrifică,
iluminîndu-i, redîndu-i umanitatea: „Studiul
ironiei sadoveniene și al inteligenței incisive, în
genere, pe întreaga (credem noi) întindere a operei
de maturitate rămîne încă în faza de deziderat. Se
scrie cu gravitate despre Sadoveanu, despre
rapsod, evocator, pictor al naturii, despre
purtătorul de mituri, despre inițiat și vizionar, se
scrie cu solemnă competență, dar, în măsură
considerabilă, imaginea pare a fi însă aceea –
repede preluată de epigoni – a unui autor
(magnific, firește) monoton, de o cosmică
monotonie, în grandoarea sa lipsită de umor. A-l
citi pe Sadoveanu și a scrie despre el ca și cum n-
ai ști prea bine ce importanță enormă are în textul
său – în oricare text fundamental – ironia și
umorul în toate registrele cu putință, de la blînda
relativizare a proporțiilor pînă la sarcasmul
disprețuitor, de la nota îngăduitoare la incisivitatea
caustică, a scrie despre el ca și cum ar fi un altul,
de nerecunoscut, o copie deformată, o fotografie
retușată excesiv; mai mult sau mai puțin un anti-
Sadoveanu. Un critic fără simțul umorului n-ar
trebui să se încumete să ni-l «restituie», riscă, și se
întîmplă des, să-l deformeze făcînd din Sadoveanu

un străin de propriul text (adesea, aproape
totdeauna) scăpărător, nu numai «frumos»,
«profund», «grandios», «monumental»,
«epopeic». 

Și de altfel, niciunul din aceste meritate
calificative nu exclude umorul subtil. Am spune,
chiar, dimpotrivă: toate îl presupun. Umorul
sadovenian conferă legimitate calităților așa-zicînd
majore, le acreditează în spațiul spiritual al
modernității, le înduplecă (ar zice chiar
Sadoveanu), le umanizează, le face plauzibile. Le
dă rezistență. Cum altfel?”.

Cu Zodia Cancerului, Sadoveanu impune
propria cale, o cale sub semnul livresc al creației,
afirmă dreptul la întîietatea cărții.

La Curtea Ducăi-Vodă avem un mediu, o
atmosferă saturată de cultură. Misionarul
occidental este așteptat în Divanul domnesc de
cărturari precum Miron Costin, dar și de ilustrul
învățat, înaltă față biasericească, Dosoftei:
„Cinstitul divan prezidat de Duca-Vodă pregătește,
în cadrul unor discuții experte, condițiile primirii
învățatului francez și din dezbaterile sale
înțelegem că nu există motiv de îngrijorare, vreo
neliniște provocată de un complex al inferiorității
intelectuale. Sadoveanu observă cu vădită
mulțumire, cu liniștit orgoliu cărturăresc, patriotic
la modul cel mai firesc, această păstrare a
cumpătului, seriozitatea lipsită de panică a
preparativelor. Nu se discută în divan pretențioase
chestiuni de filosofie, discuția se desfășoară pe
îndelete și gospodărește, referindu-se mai mult la
normele de protocol ale primirii de a doua zi, și din
ea deducem, în afara oricărei manifestări
ostentative, că susținătorii ei sînt oameni avizați,
spirite cultivate, întru totul competente să facă față
vizitei (și confruntării) ce se anunță”. 

Nici Alecu Ruset, fiu de domn și învățat,
învățătorul abatelui, nu-i mai prejos cultural,
Sadoveanu bucuros scrie o carte cu (și despre)
intelectuali de ținută europeană, o carte a
dialogului spiritual, un text (cum îi place lui de la
o vreme să scrie!) de mare elevație a intelectului.
O carte a Cărții (L.R.).

Raicu, la rîndu-i, afirmă originalitatea,
unicitatea prozatorului între scriitori de prim rang
ai Europei: „Sadoveanu, care se revendica din
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Neculce și Creangă, și pe care cercetarea l-a pus în
relație cu Turgheniev, Flaubert, Tolstoi, Anatole
France, chiar și cu Faulkner și cu Proust (și sînt
temeiuri pentru stabilirea unor astfel de punți) nu
«seamănă» cu absolut nimeni, inventîndu-se pe
sine în întregime. A inventat totul, ferindu-se însă,
cu tact, să inventeze ceva sau să inoveze într-un
singur domeniu, cel al normei morale, în care, într-
adevăr, a spus-o Goethe, nu e nimic nou de
adăugat: «S-ar putea inventa și se vor inventa
lucruri noi, dar nimic nou nu se poate gîndi din
ceea ce are atingere cu omul moral. Totul aici a
fost gîndit și spus și tot ce putem face este să găsim
doar alte forme și alte expresii».

În privința aceasta Sadoveanu a arătat o
binecuvîntată reținere. Criteriile vechi și bine
știute i-au ajuns și i-au prea ajuns pentru a face o
operă cu desăvîrșire nouă”.

Eseistul ține să afirme cu argumente realismul
de profunzime al scrierilor sadoveniene, în contra
celor atribuite prea adesea și suficient întemeiate:
„Insistența pe latura de ceremonial mitic a operei
lui Sadoveanu, îndreptățită, firește, sau pe latura sa
poetică și cărturărească, la fel de îndreptățită, poate
avea ca revers ignorarea realismului ei
fundamental, nu mai puțin necruțător și nu mai
puțin puternic, în cu totul alt mod, decît cel impus
de opera lui Liviu Rebreanu. Scrierile de tinerețe și
de primă maturitate, de care nu se vorbește în
ultima vreme pe cît ar trebui și ar merita, revelează
mai limpede (nu însă și mai profund) fidelitatea
unei astfel de reprezentări a mediului social și a
condiției umane. Simțul pentru adevăr al
scriitorului egalează în acuitate simțul său pentru
poezie și pentru marile înscenări mitice și se
păstrează, credem, intact și în perioada de
înfloritoare maturitate și de apogeu, rodnică în
capodopere compuse cu înșelătoare ușurință,
precum această Zodie a Cancerului.

Însă, oricît am dezvolta, cu oarecare intenție
polemică, ideea unei viziuni neînduplecat
«realiste», scutită de iluzionări și simplificări
protocolare, nu vom sub-evalua aspectul de
miracol, de frumusețe absolută, ceea ce este cu
adevărat supraterestru, fericitar și divin în opera lui
Sadoveanu, puterea de a reconstitui, la îndemîna
noastră, paradisuri pămîntești”.

Sînt paradisuri de care n-ar trebui să ne lipsim,
mai ales cînd litera cărții sadoveniene ni le oferă
atît de înălțător sublim.

I. Negoițescu (Istoria literaturii române, 1981)
consideră între cele mai reprezentative opere
sadoveniene romanele simbolice Baltagul (1930)
și Creanga de aur (1933); primul este un roman al
demitizării (demistificării), pe cînd Creanga de
aur, dimpotrivă, e un roman al mitizării
(mistificării); s-ar mai putea spune, de-sacralizare
pe de o parte, și sacralizare, pe de altă parte.

Iar în Zodia Cancerului vede o culme a
eposului sadovenian, nu diferit de criticii și eseiștii
pe care i-am citat mai sus. Remarcă tema de fond
a operei care este permanența și nu trecerea
(profunzimii psihologice îi substituie profunzimea
biologică). Consideră, pe drept, că e firesc prin
urmare ca Măria sa Puiul Pădurii ori Divanul
persian să descopere patima de joc intelectual
proprie geniului sadovenian. Printr-însele,
Moldova se întinde de la Soare-apune la Soare-
răsare, ca un duh al Daciei ținînd precara sa
cumpănă între Occident și Orient. Vastitatea
operei lui Sadoveanu și autenticitatea ei (căreia i
se poate spune liniștit „specific românesc”) din
asemenea situare în spațiu este mai mult decît o
simplă metaforă. Ceea ce nu înseamnă că mesajul
scriitorului se adresează spațiului respectiv: este
vorba aici de o convertire a acestui spațiu la
timpul sonant pe ultima coardă a lirei moldave.

Paginile dedicate de Nicolae Manolescu în
Istoria critică a literaturii române lui Mihail
Sadoveanu se păstrează, în linii mari, în cadrul
afirmațiilor din opul dedicat acestuia în 1976.

Rămîne să cercetăm Creanga de aur, cea mai
livrescă dintre cărțile fălticeneanului, cea mai
tributară documentului, cheia de boltă, cum o
numește Alexandru Paleologu, a operei lui Mihail
Sadoveanu. 
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C.M. Spiridon: Dragă prietene și Poet Jidi
Majia, îmi amintesc cu încîntare diverse momente
ale întîlnirilor noastre din cadrul Festivalului
Internațional Li Bai și Du Fu de la Tianshui, nu mai
puțin momentul emoționant al inaugurării Colibei
lui Du Fu, restaurată în acele zile. Poezia milenară
a Chinei este între cele mai impresionante prin
înălțimea ei lirică, una mereu actuală, mereu
proaspătă. Sub lumina acestei covîrșitoare tradiții,
unde își află locul poezia ta de mare sensibilitate?

Jidi Majia: Îmi amintesc și eu, la fel, zilele pe
care le-am petrecut împreună la Tianshui. Așa cum
spui, China are o tradiție milenară în poezie, iar Du
Fu este unul dintre cei mai străluciți poeți. Consider
comemorarea lui la Tianshui o continuare a marii
tradiții poetice chineze. Referitor la izvoare, poezia
chineză clasică este cu totul diferită de cea din
Occident. Ea prezintă, încă de la început, trăsături
estetice distincte, că poezia chineză clasică și
scrierea care o poartă alcătuiesc un sistem complet
de sine stătător, iar pentru cel care cercetează
poezia chineză, dacă nu cunoaște sensurile speciale
și conotațiile scrierii, e foarte greu de pătruns cu
adevărat în esența ei. Cu alte cuvinte, spiritul
estetic constituit în poezia clasică chineză, în afară
de contextul ei filosofic oriental, mai are o foarte
importantă întemeiere, aceea a scrierii chineze,
hieroglifice și polisemantice. Fără îndoială, lirica

chineză clasică reprezintă o parte, o realizare
semnificativă în cultura antică chineză și nu numai.
Pusă față în față cu poezia occidentală din aceleași
perioade, cea din China, prin comparație, este
inegalabilă atît în ceea ce privește numărul poeților
cît și vastitatea operelor lăsate descendenților.
Desigur, pe timpurile acelea între lumea orientală și
cea din vest nu existau încă schimburi poetice în
sensul adevărat al cuvîntului. Cunoașterea și
tălmăcirea din poezia chineză clasică au apărut abia
după veacul al XVIII-lea, cu cîteva sute de ani mai
tîrziu față de dinastia Tang (618-907), perioada de
aur a poeziei chineze, cum spunem noi. Tradiția
poeziei chineze și-a păstrat mereu continuitatea și,
pe lîngă stabilitatea limbii și scrisului, și spiritul
realist este o tradiție ce dăinuie din trecut pînă azi.
Poeziile lui Du Fu, supranumite cu venerație de
urmași „poeme epopeice”, aveau o forță rară de
martor la istorie. De fapt, Du Fu a continuat să
ființeze tot timpul „la fața locului” în poezie, n-a
plecat nicio zi departe de noi, pînă la ora actuală
aproape toți poeții chinezi de cea mai mare
importanță îl citesc încă și mereu pe Du Fu, asta
nu-i o modă, ci un motiv că Du Fu ne poate furniza
multe lucruri de mare preț. Fără îndoială, tradițiile
poetice pe care le-am preluat eu provin în principal
din trei părți, una cu epopeele și cîntecele populare
de etnia noastră Yi, a doua e formată din poeziile
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Dialog cu poetul chinez JIDI MAJIA

Jidi Majia este unul dintre cei mai reprezentativi poeți chinezi contemporani, cu largă rezonanță internațională.
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Fundației umanitare Mkiva din Africa de Sud, medalia europeană de poezie și artă „Homer”, premiul de la
Festivalul internațional de poezie București, premiul „Janiski” din Polonia, premiul „Salcia de argint” pentru
întreaga activitate de la Cambridge, premiul de fenix „Tadeusza Micińskiego” și medalia „Zygmunt Krasinski” din
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clasice și cele moderne scrise în limba chineză (a
naționalității Han), și cealaltă cuprinde poeziile din
diferite țări ale lumii traduse în limba chineză. De
menționat este faptul că tot ceea ce am scris și am
creat în limba chineză, ca poet chinez, constituie o
parte a îndelungatei și marii tradiții poetice
chineze, fără doar și poate, noi continuăm încă prin
scrieri această tradiție în poezie. Timpul trece,
lumea se schimbă, poeții din diferite epoci cu toții
își poartă pe umeri responsabilitatea proprie care,
desigur, este sfîntă și de neeludat.

C.M. Spiridon: Faci parte dintr-o minoritate
etnică, Yi, cu o puternică tradiție culturală, care
prin creațiile ei, dar mai ales prin creatorii ei de
astăzi, se manifestă ca o prezență vie în spațiul
uriaș al etniei Han. Poezia ta este o astfel de
prezență. Prin ce este ea reprezentativă în întregul
cultural al Chinei de azi?

Jidi Majia: China este o țară multinațională,
fiecare naționalitate sau etnie își are propria veche
tradiție culturală, comunitatea pluralistă este o
caracteristică culturală, dar în același timp și o
existență reală. Aici mă refer prin cuvîntul
„pluralistă” la tradițiile culturale specifice
diferitelor naționalități, iar „comunitatea” ca
semnificant trimite la cultura chineză creată în
comun de toate naționalitățile din China. Poetul
este considerat în diferite epoci un simbol spiritual
al unei națiuni și în anumite momente speciale el
își asumă și rolul de purtător de cuvînt al
spiritualității și culturii. În tradiția noastră etnică
Yi, poetul este mai curînd un preot spiritual care,
prin creațiile lui în limbă și scriere, a construit atît
un teritoriu spiritual personal dar a prezentat în
mod poetic și istoria și prezența unei comunități
etnice în fața acestei lumi. Așa-zisa „identitate
culturală” este o interpretare pentru apartenența
culturală, termen ce s-a format treptat abia din a
doua jumătate a secolului XX. A făcut expuneri
speciale privitoare la existența identității culturale
individuale teoreticianul și criticul arab Edward
Wadie Said, desigur, se întîmplă adesea că așa-zisa
identitate culturală nu apare singură, ci prezintă
multiple înfățișări cînd o întâlnim la individ în
particular. Ceea ce vreau să spun aici este că în
motivație stă tocmai această multiplicitate a
identității culturale, că sunt un poet de

naționalitatea Yi, firește, dar în același timp sunt cu
siguranță și un poet chinez, întocmai. Configurația
poeziei contemporane chineze este bogată,
multiplexă, cu o incluziune extrem de mare, și ne
bucură cel mai mult faptul că multe naționalități au
poeții lor reprezentativi ale căror opere au devenit
o parte foarte vie în scripturile poetice din China
acutuală și sunt mîndru de aceste performanțe
atinse de ei.

C.M. Spiridon: Îți este cunoscut acest fapt, și
îndrăznesc să afirm că încă din neolitic a existat o
frăție între popoarele noastre, fapt argumentat de
izbitoarea asemănare a ceramicii Culturii Cucuteni
cu ceramica Culturii Yangzhao, manifeste acum 6-
7000 de ani. În prezent, care sînt elementele prin
care putem afirma continuitatea acestei fascinante
identități?

Jidi Majia: Am văzut la Institutul Cultural
Român de la Beijing niște fotografii cu ceramica
specifică culturii Cucuteni din epoca neolitică, care
mi-au lăsat o impresie extrem de adîncă, fiindcă
seamănă foarte mult cu ceramica culturii Yangshao
din China. Mai mult decît atât, astăzi în situația în
care schimburile culturale internaționale se
adîncesc continuu, avem tot mai mare nevoie să
cunoaștem modul cum au avut loc schimburi între
diferite civilizații și culturi în vremuri îndepărtate
cu influențe reciproce. De fapt, odată cu ridicarea
necontenită a nivelului tehnico-științific, multe
enigme culturale au fost dezvăluite, am
convingerea că într-o bună zi și relațiile
misterioase ce existau între ceramica culturii
Cucuteni și cea de la Yangshao vor fi descifrate. În
arta veche primitivă, situația cu asemenea
similitudini nu este caz singular. Obiectele din
lemn vechi întîlnite la noi în comunitatea etnică Yi,
de la modele la culori și încrețituri, seamănă foarte
bine cu recipientele primitive folosite de azteci din
Mexic și kechuani din Peru. Unii aerheologi-
antropologi au presupus că autohtonii din America
au migrat din Asia prin strîmtoarea Bering. Am și
auzit de la o căpetenie de indigeni, cîând am fost în
Bolivia, că moși-strămoșii lor proveneau din
Orient. Desigur, și din punctul de vedere al
geografiei culturale există o părere, căci oamenii
care au trăit în diferite zone dar pe aceleași
paralele, dacă ei au locuit în aceleași forme de
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relief și la aceleași altitudini și, totodată, este cam
la fel și ceea ce au absorbit din univers ca semnale
exterioare, ei sunt capabili să creeze obiecte de artă
primitivă mai asemănătoare ca formă și conținut,
deci, și aceasta este o supoziție și argumentare
îndrăznețe. Strămoșii omenirii ne-au lăsat un bogat
patrimoniu spriritual și cultural și, cel mai
important dintre toate, ne-au transmis și un mesaj
de mare însemnătate că similitudinile dintre
culturile umane sunt mult mai mari decît
diferențele lor, tocmai de aceea, este necesar să se
instituie un mecanism de dialog între culturi și
civilizații, de o mai mare incluziune, înțelegere
reciprocă și umanitate. Totodată, trebuie să
respectăm mai mult această diferențialitate mai ales
în epoca noastră de azi în care culturile puternice și
cele mai puțin puternice coexistă, să ajungem la un
consens în ceea ce privește continuitatea și
protejarea culturilor mai puțin puternice situînd
această problemă la nivelul moralității.
Schimburile culturale trebuie să aibă un efect
asupra realității. La ora actuală cînd globalizarea și
antiglobalizarea își fac înverșunat concurență, ca
poeți, trebuie să fim alături de partea ce
promovează pacea omenirii și simpatia între
popoare.

C.M. Spiridon: Lao Zi, marele gînditor antic
chinez, în Dao De Jing, XI, scrie: 

Cele treizeci de spițe se înmănunchează în
butucul roții – locașul gol (al roții) ascunde folosul
carului.

Se frămîntă lutul și se plămădesc oalele –
locașul lor gol ascunde folosul oalelor.

Se dăltuiesc porți și ferestre, durîndu-se-
ncăperi – folosul încăperii se găsește în cuprinsul
gol al acestora.

Prin urmare, ființa slujește drept reazem, iar
neființa aduce folosul.

Unde aflăm reazemul dar și folosul poeziei?
Jidi Majia: Lao Zi a încercat în cartea lui Dao

De Jing (Cartea despre Tao și virtuțile sale) să ne
ajute în descoperirea adevărului abstract prin
cunoașterea unor lucruri concrete ce se găsesc în
existență, cum sunt cerul și pămîntul, munții și
valea, recipientele, roțile de car, casele etc. și, într-
un mod aprofundat a pus în evidență relația
reciprocă dintre „existență” și „gol”, considerînd că

„golul” este adesea trecut cu vederea de oameni de
rînd, iar tocmai datorită interdependenței și
interacțiunii dintre „ființă” și „neființă”, ceea ce
nu-și găsește forma, lucrurile acelea nevăzute pot
exercita o acțiune deloc de neglijat. În viața
spirituală umană suntem acompaniați de-a lungul
mileniilor de rolul moralist și cel estetic ale poeziei,
privită în patrimoniul spiritual al umanității ca
partea „cea mai moale” dar în același timp și „cea
mai mișcătoare”, care, cred, a intrat deja în
experiențele de viață ale diferitelor națiuni din
lume. Dacă spunem că fiecare popor își are propria
istorie a sufletului, atunci asemenea istorii, una
după alta, sunt transpuse sigur în poeme. Poezia nu
poate distruge fortăreața și zidul solide, dar poate
ajunge în sufletul omului. Lumea asta are nevoie de
poeme frumoase și nu arme ucigașe de tot felul în
scornire. Poezia este întotdeauna una dintre cele
mai importante pietre de temelie ale civilizației
umane. Noi n-avem decît să înălțăm acest stindard
de glorie și numai sub el omenirea va putea trece
spre un viitor luminos la care aspirăm cu toții.

C.M. Spiridon: Afirmi, într-un interviu, că
între primii poeți străini care te-au influențat a fost
Alexandr Pușkin, mai apoi și alți mari poeți ai
lumii.

Unde apreciezi că se află poezia chineză
contemporană în oglindă cu actuala poezie a lumii?

Jidi Majia: Poezia chineză de astăzi este
indiscutabil una dintre cele mai active din lumea
contemporană, cu alte cuvinte, China este una
dintre țările cu cele mai frecvente schimburi
internaționale în domeniul poeziei. Această situație
este de neînchipuit acum 30 de ani. Dezvoltarea pe
larg a schimburilor poetice internaționale a avut loc
în principal în ultimii 20 de ani. Cred că aceasta
este strîns legată de istoria reformei și deschiderii
Chinei spre lume. Odată cu integrarea în
profunzime a Chinei la comunitatea internațională
li s-a oferit poeților chinezi, implicit poeziei
chineze, posibilitatea de intrare într-un circuit mult
mai internaționalizat. Acum în fiecare an în China
sunt găzduite manifestări internaționale de poezie
de diferite niveluri, dintre care amintesc Festivalul
internațional de poezie „Lacul Qinghai”,
Săptămîna internațională de poezie de la Chengdu,
Întîlnirea internațională de poezie și băutură de la
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Luzhou sau Săptămîna internațională de poezie
„Drumul mătăsii” de la Qionghaio, în Xichang ș.a.,
au avut un larg ecou pe plan mondial. Estimativ
vorbind numărul volumelor de poezie ce apar
actualmente anual în China s-ar situa printre
primele locuri în lume, desigur, asta se datorește și
populației, dar arată faptul că avem un mare corp
de poeți. Mai cu seamă, este uimitor și numărul
traducerilor din operele poeților străini, putem
spune că operele poeților importanți ce aparțin
diverselor limbi din lume se pot găsi acum și
transpuseși în limba chineză. Trebuie să-ți spun
neapărat un lucru, că datorită tocmai acestor
schimburi și traduceri reciproce din operele
poeților, neînțelegerile și interpretările eronate
apărute în trecut din lipsa unor schimburi normale
sunt înlăturate acum prin vizite și dialoguri mai
directe. Și urmare a adîncirii înțelegerii reciproce a
poeziilor, poeții chinezi acordă o atenție, niciodată
ca astăzi, tradițiilor proprii în poezie și au început o
nouă cunoaștere, mai largă, a tradițiilor proprii,
limbajului și formelor artistice în crearea poeziei,
intrînd totodată într-o etapă mai rațională în
preluarea de experiențe din poezia din afara Chinei.
Toate acestea s-au obținut din schimburi și
comparare și, într-un cuvînt, poezia nu se poate
abate nicicînd de la principiul fundamental al
poeziei de cristalizare a creațiilor în limba
națională.

C.M. Spiridon: Într-un poem, Titanul, dedicat
lui Constantin Brâncuși, citim următorul vers: Totul
prezentat simplu, ca la începuturi. Pornind de la
acest vers, cum se reflectă el în universul tău liric?

Jidi Majia: Referitor la artiștii din secolul XX,
apreciez cel mai mult forța creatoare originală a
unui artist, de fapt, cînd privim retrospectiv la
drumul parcurs, artiștii care au rezistat încercărilor
timpului și au avut asemenea forță sunt puțini,
foarte puțini. Din punctul meu de vedere, Henri
Matisse, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Piet
Cornelies Mondrian și Constantin Brâncuși își au
fiecare propria originalitate. În această privință, cel
mai important lucru întîlnit la Brâncuși este faptul
că el s-a întors la punctul inițial al spiritualității și
formei, cu simplitatea întemeiată pe conciziunea
văzului, ceea ce face ca creația să se întoarcă la un
primitvism adevărat al sensului sau altfel vorbind,

ca primitivismul să devină o maximă conciziune,
nivel foarte greu de atins de un artist, dar l-a făcut
genialul de Brâncuși. Consider că în inovația
artistică există totdeauna două direcții, una se
îndreaptă spre complexitatea ordonată, cealaltă
tinde în interior spre minimalismul primitiv, fără
îndoială, Brâncuși se alătură celei din urmă. Luînd
ca temă creația lui Brâncuși, am compus acest
poem spre a-i aduce un omagiu, mai mult decît atît,
el mi-a adus o reflecție, aceea că poezia, ca o artă a
limbajului și a scrisului, are aceeași nevoie de mai
multă inovație în explorarea formei. Cum putem
găsi un minimalism adevărat cu caracterul primitiv,
iată că poetul italian Ungaretti și poetul francez
Guillevic au făcut experimente și explorări demne
de admirat. De multe ori inovația în arta picturală și
cea în poezie se confruntă cu aceleași probleme.

C.M. Spiridon: Giambattista Vico, în Știința
nouă considera poezia, aceasta, și nu altceva ca
fiind izvorul tuturor artelor; fapt confirmat și de
filosofii antici ai Greciei, dar și de filosofi ca Hegel
sau Kant, pînă la Heidegger.

În actualitatea noastră, în care aparatele, spus
generic, trec înaintea omului, va mai fi cu putință
poezia?

Jidi Majia: Ideea despre poezie ca fiind
„izvorul tuturor artelor” se întîlnește atît la filosofii
orientali cît și la cei occidentali, deci este o
aserțiune comună. Totuși, filosofii din Orient
acordă o mai mare importanță relației „Yin” și
„Yang” , element de bază pentru filosofia orientală
ce există metaforic și în poezie. Dintr-un mai larg
unghi de vedere, filosofii orientali mai văd  poezia
ca o modalitate transcendentă de dialog între suflet
și natură. Noi putem simți această concepție
artistică prin lectura unor poezii în stil Zen din
antichitatea orientală. De-a lungul ființei omenirii,
poezia joacă întotdeauna rolul unui intermediar ce
leagă Cerul de Pământ, dar și relațiile misterioase
dintre toate vietățile și lucrurile, totodată aceasta
pune la dispoziție un izvor metafizic pentru toate
celelalte arte, tocmai de aceea noi credem și
afirmăm poezia ca izvorul și fundamentul pentru
celelalte arte. Această definiție dată poeziei în sine,
cred că niciodată nu poate fi modificată, chiar dacă
în zilele noastre în care tehnica și știința se dezvoltă
și se înnoiesc pe zi ce trece, concluzia generală ce
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se impune în această definiție nu poate fi
transformată. Am fost întrebat de cineva dacă
robotul îl poate înlocui pe om în scrierea poeziei
până la urmă, răspunsul meu a fost absolut Nu. Am
tras această concluzie pe baza judecății mele pentru
om și poezia în sine, deoarece un robot niciodată nu
poate fi un om în sensul adevărat al cuvîntului, că
aici cea mai mare diferență constă în faptul că omul
adevărat are suflet și sentimente, iar robotul
niciodată nu va avea aceste două lucruri. Întrucît, la
ora actuală „aparatele” au mers înaintea omului,
așa cum ai spus, noi trebuie să rechibzuim în
schimb care e cel mai important lucru în poezie.
Acum constatăm că un număr imens de texte
poetice se despart din ce în ce mai mult de inima și
sufletul nostru, ele se vor doar ca experimente
stilistice și de limbaj. Dacă explorările poetice
rămîn doar la formă și tehnică, atunci este cu totul
posibil ca așa-zisele „aparatele noi” să înlocuiască
poezia de astăzi făcînd poezia tradițională să moară
de bătrînețe. Cred, totuși, în ființa continuă a
poeziei adevărate, pentru că mulți poeți cu „suflet”
și „sentimente” vor scrie în continuare și cu
convingere, iar lumea umană va fi plină cu așteptări
pentru ziua de mîine, pentru viitor datorită poeziei
de felul acesta.

C.M. Spiridon: Poezia a fost și este vocea din
totdeauna a libertății. Ce sau cine ar putea stinge
această sublimă voce?

Jidi Majia: Sunt într-un totul de acord cu tine.
Indiferent în trecut sau în prezent, poezia este în tot
timpul vocea libertății omenirii, pentru că este
determinată de spiritul libertății și dreptății pe care
le reprezintă poezia. Înălțarea acestui spirit n-a
mers ca pe roate, în trecutul istoric nenumărați
poeți au plătit un tribut de mare greutate pentru
apărarea acestui spirit, unii dintre ei chiar și-au
sacrificat viața. Un exemplu mai aproape de noi l-a
dat Federico Garcia Lorca, unul dintre cei mai mari
poeți din lumea limbii spaniole, care a dat glasul
dreptății și al libertății și a fost ucis pe pămîntul lui
natal Granada de falangiști sprijiniți de regimul lui
Franco, brutalitatea regimului fascist ce a stîrnit
proteste peste tot în lume. Lorca și-a dat viața lui
tînără, însă glasul lui pentru dreptate și libertate s-a
răspîndit pînă în toate colțurile lumii și vorbind din
acest punct de vedere, nimeni și nicio forță n-au

putut stinge această sublimă voce. Da, vocea
dreptății și libertății nu putea fi înăbușită, chiar
dacă s-ar fi confruntat cu zigzaguri și vicisitudini,
va fi pînă la urmă o bună zi în care se va face
dreptatea.

C.M. Spiridon: Care sînt legăturile dintre
poezie și metafizică?

Jidi Majia: Relația dintre poezie și metafizică
este un subiect de discuție vechi dar și proaspăt,
fiindcă poeții din fiecare epocă se pot întîlni cu el
și nu vreau să explic asta în mod simplu printr-un
limbaj abstract. Poezia este un produs al vieții
reale, este și un produs al istoriei și spiritualității și
asta e foarte important. Mișcarea modernistă a adus
în poezie, în primul rînd, o abatere față de
canoanele deja formate ale literaturii sublime,
desigur, aici mă refer la ruperea de la orientarea
valorilor lor spirituale ceea ce pare o întoarcere
firească a poeziei moderne la locul ei. Fără
reticență, formarea acestui spirit și rătăcirea în
lumea reală sunt strîns legate de cele două războaie
mondiale și influențele epocii industriale și
postindustriale. În așteptarea lui Godot, piesa
marelui poet și dramaturg irlandez Samuel Beckett,
reflectă chiar această împrejurare specială în care
se găsește omul. Trebuie să știm nu numai de unde
venim, dar și unde ne vom îndrepta. Mai important
este că acel fascicul de raze ale spiritului ce se
proiectează pe spatele nostru se stinge încetul cu
încetul. Când ne întoarcem capul e foarte greu de
zărit lumina ce zvîcnea la izvorul spiritualității
omenirii. De aceea, este foarte greu să mai întîlnim
în operele celor mai mulți poeți moderni ideile
sublime și solemne proiectate de poeții ca
Hölderlin și Rilke. Poezia de azi devine tot mai
fragmentată și este lipsită de o adevărată îndrumare
spirituală generală, e chiar foarte greu să mai apară
din noi un poet ca C.P. Kavafis care poate trece
dezinvolt printre mituri și realitate, poate asta e
chiar cea mai reală stare de poezie astăzi, dar nu
cred că toate acestea nu pot fi schimbate. Poetul
este omul care merge pe pămînt, însă spiritul lui
trebuie să fie acolo în vîrful munților, el trebuie să
zboare cu mai mare libertate până în orizontul
nemărginit. Dintr-un anumit unghi de vedere,
poezia necesită înălțimea spirituală, mai putem
spune că un poet fără exprimarea metafizică în
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poezie este sortit cu siguranță pierderii înălțimii
spirituale. Poezia nu este niciodată cea mai directă
reflectare a realității și dacă s-ar întîmpla așa,
atunci ea nu mai poate zbura printre suflet, pămînt
și cer. Un poet adevărat își poate pune ființa și
sufletul în acea culme sclipitoare numai prin
urcarea acelei scări metafizice.

C.M. Spiridon: Propui într-un poem să ne
întoarcem în vis, în satul natal. Cred că fiecare poet
își are satul său natal, vatra unde s-au perpetuat
strămoșii cu credințele și tradițiile moștenite și
transmise celor care vin.

Mai au poeții de astăzi o vatră?
Jidi Majia: Astăzi, în secolul XXI, ca un poet

de minoritate etnică sunt norocos, pentru că acum
doar foarte puțini poeți mai au opere puse pe muzică
și se cîntă pe larg. Prin mijlocul secolului XX
situația era alta în sensul că se compuneau destul de
mult melodii pe versurile scrise de poeți, astfel
poetul irlandez William Butler Yeats, poetul spaniol
Federico Garcia Lorca, poetul grec Yiannis Ritsos și
alții au mai multe versuri puse pe muzică și se
cîntau. Poemul lui Sufletul de grec a fost pus pe
muzică de Mikis Theodorakis, remarcabil
compozitor modern grec, a avut o rezonanță uriașă
în poporul grec bucurîndu-se de înaltă apreciere și
în rîndul numeroșilor iubitori de poezie și muzică
din lume. Poezia mea Să ne întoarcem în vis, în
satul natal a fost pusă pe muzică de Aojie Age,
cîntăreț cunoscut de etnia Yi, a devenit unul dintre
cele mai cîntate cîntece la noi în comunitatea etnică
Yi cu o populație de aproape 10 milioane de
locuitori. Consider că omul are atît o vatră în
realitate cît și una spirituală, iar cele două vetre nu
se suprapun neapărat una peste cealaltă, întoarcerea
la vatra spirituală este fără îndoială aspirația omului
clipă de clipă. Am în poemul Nemuritorul versuri ca
„Vreau să mă întorc, dar nu mai pot,/ Și tocmai de
aceea, țin să mă întorc”, asta este împrejurarea în
care ne găsim, s-ar putea spune că este chiar situația
în care viețuim toți poeții în lumea asta, unde este
vatra poetului astăzi? Putem da răspunsul propriu,
vatra este întotdeauna între spirit și realitate.

C.M. Spiridon: Pentru că știu că îți este
cunoscută poezia românească, Eminescu, dar și
Nichita Stănescu, ultimul are o carte cu titlul 11
elegii, îndrăznesc să depășesc pragul celor zece

întrebări și te rog, în final, să ne spui cum sînt cele
două universuri lirice chinez și român? Mai putem
evoca uluitoarea coincidență, de acum 7000 de ani,
dintre culturile Cucuteni și Yangzhao?

Jidi Majia: Îmi place poezia românească,
pentru că în ea este conservat un specific liric
moderat ce ține de filosofie și grație. Cred că așa
ceva este înnăscut din tradiția spirituală și din sînge,
ceea ce se reflectă nu numai în poezie dar și în
muzică, pictură, sculptură și alte genuri de artă.
Poezia românească deține un loc aparte în istoria
poeziei universale, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi,
Lucian Blaga, Marin Sorescu, Nichita Stănescu și
alții le sunt familiari astăzi iubitorilor de poezie din
lume. Am scris poeme dedicate lui Mihai Eminescu
și lui Nichita Stănescu și în poemul pentru cel din
urmă intitulat La mormântul lui Nichita Stănescu
am scris așa: „Dacă mai întîrzii un minut,/ Cimitirul
în care trăiești își închide/ intrarea dinaintea
înserării./ Dormit într-o anume poziție în pămînt,/
Securea timpului a devenit pîn´la urmă scutul./
Acum, brațele sunt fluierul oaselor,/ Cuvîntul va fi
cîntat de o altă umbră./ Ochii pironiți pătrund în
piatra întunericului,/ Privirea gîndului se așterne
pe coloana vertebrală a eternului./ Un trecător
înghite șinele limbii,/ Înghite planetele înfometate și
coloana vidului./ Cînd moartea îți devine liniicale,/
Cînd viața s-a transformat într-o trăsură înnegrită,/
Cînd craniul rigid se înalță mai mult de stele:/ Doar
poezia ta cea adevărată, ca o pasăre măiastră/
Plutește liniștit pe bolta românească”. Ce mă
bucură și satisface cel mai mult este faptul că la ora
actuală schimburile dintre poezia românească și cea
chineză au intrat într-o nouă etapă. Cel mai de preț
în aceste schimburi este aceea că pe lîngă
traducerile reciproce din poezie, mai mulți poeți au
început să facă vizite reciproce de profunzime.
Aceste „prezențe” ale poeților unei țări în cealaltă
țară ne oferă posibilități pentru cunoașterea mai
largă și mai bine orientată între noi. Sunt convins că
schimburile culturale dintre China și România
edificate prin poezie vor continua fără repaus. Asta
este datoria noastră, este și a voastră.

5 iunie 2020
Interviu realizat de Cassian Maria Spiridon

Traducere în limba română de Ding Chao

1616 CONVORBIRI  LITERARE
I N T E R V I U



Filozoful antic Platon nu este chiar pe atât de
accesibil pe cât îl arată aparențele fiindcă el se
mai și ascunde adesea și trebuie descoperit,
presupus, scos în ipoteză. Cu niște decenii în
urmă, într-o carte în care exploram sub mască
turistică Grecia antică, m-am referit la dialogul lui
Symposion, ca fiind sub forma lui literară o
ilustrare, o expunere a tehnicilor cunoașterii
(Scurtă călătorie în Grecia, Cartea românească,
1982, p.185 și urm.). Nu pretind că mi-ar aparține
ipoteza comentariului respectiv dar după
numeroase alte lecturi ale dialogului, reiau teza de
atunci tocmai nemulțumit fiind de alte abordări.
Pentru că trebuie spus că în acest caz interpretarea
textului respectiv în lumina unei eventuale
verosimilități realistice, de parcă el ar fi doar o
narațiune, mă nemulțumește profund. Desigur,
ține de arta inegalabilă a lui Platon modul în care
el asigură, în mod artistic, aparențele epice ale
dialogului, dar aspectul acesta aparține doar
primului strat al operei respective, pe când
adevărul lui stă în adâncimile ilustrând valențe
gnoseologice.

Mai întâi să observ faptul că e tehnica
specifică lui Platon această utilizare a unei
convenționalități constând din felul în care
cercuri se cuprind în cercuri, unul în celălalt,
fântână în fântână, adică cineva relatează ceea ce
altcineva i-a relatat în baza realității că a fost
martor, și care știe ceea ce cândva s-a spus, ceea
ce a fost rostit, într-o vreme a oralității și a unei
memorii cu care a noastră nici măcar nu se poate
compara, atât de atrofiată astăzi, suplinită de
secolele de consemnări în scris cu mijloace din ce
în ce mai orbitor de eficiente. În textul filozofului

antic acesta este însuși drumul spre centrul
fundamental pentru structura dialogului. Însă
până la a accede la esența lui, dialogul se
abandonează nu unuia ci chiar mai multor ocoluri
pregătitoare. Tot astfel cum o statuie nu trebuie
dintr-o dată luată în sine ci ea este mai întâi
așezată pe un soclu, care stabilește o distanță între
operă și consumatorul de frumos, și tot astfel cum
un tablou este încadrat într-o ramă și agățat pe un
perete și abia apoi luat în seamă ca lucrare de artă,
în mod similar acest text este în fapt un adevărat
tratat de gnoseologie dar care în prealabil
beneficiază de o introducere, de o punere în scenă
încât filozofia conținută în el să fie cât de cât mai
digerabilă, deși îndepărtată tocmai prin
respectivele procedee introductive, accesibilă
totuși până la urmă în vreun fel, iar cititorul să fie
ademenit și trecut apoi din treaptă în treaptă până
în pragul adevărului.

Putea fi un început ex abrupto, dar avem de-a
face cu o trecere lentă, cu un transfer din lumea
oricare înspre conținutul cunoașterii filozofice,
adevăratul obiect al operei lui Platon, și se începe
cu propunerea subiectului de cercetat, adică
Erosul. Însă nu ce este acesta e important, deși
termenul a fost dat prin secole ca subtitlu
dialogului, dar tema putea fi și alta, aleasă dintr-o
mulțime de alte subiecte, și acceptând-o pe
aceasta vom vedea astfel nu în primul rând ce este
iubirea ci cum funcționează cunoașterea, iar
aceasta nu poate exista în gol, în sine, cunoaștere
care se cunoaște doar pe ea însăși, pură mecanică
sterilă a gândului, ci întotdeauna ea se exersează
numai pe o temă dată, propunerea de acum este
Erosul, un exemplu oarecare, în spatele căruia și
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remorcați de care urcăm tot mai sus pe treptele
cunoașterii.

După cum ni se descoperă aici, în acest text
străvechi, în prima contribuție din el atribuită
unui anume Fedru, acest eseu minim dezvăluie cu
întâia lui treaptă, accesul la modul imediat de a
cunoaște ceva, cel mai comod, unul direct,
câștigat prin instrucția generală, este chiar
recursul la autoritate, apelul la ceea ce au spus
precursorii de consolidat prestigiu, într-un fel
aceștia sunt părinții întemeietori ai comunității
căreia îi aparținem. În cazul concret, al lui Platon
cel din dialogul comentat, prin intermediul
respectivului personaj, ei sunt Hesiod, Homer,
Acusilau (și prin recursul la mitologie), iar
pomenirea lor se impunea cu toată evidența. Tot
aici se dă un citat din Parmenide și se face referire
la Eschil, la Euripide, autorități maxime în
respectiva cultură.

Cu următorul eseu, mai amplul discurs al lui
Pausanias, se face un pas mai departe pe calea
cunoașterii a ceea ce este iubirea în accepțiunea
acestor antici. Acum este privilegiat bunul simț,
adică rațiunea originară, întru cât poate vedea
omul în primul său efort de a deosebi lumea,
luând seama că există o iubire cerească și una
comună, de rând, banală, accesibilă oricui. Este
astfel schițată o cunoaștere prin psihologia
colectivă a mulțimilor umane, sunt trasate liniile
directoare ale ceea ce poate stabili abordarea
sociologică. Totul prin nivelul incipient al acestor
viitoare științe antropologice. Psihologia chiar, în
rudimentele ei antice, pentru că ea propriu zisă
încă nu exista, chiar și aceasta este, în felul ei de
atunci, în fază primitivă, cooptată pentru a fi pusă
în acțiune. 

De abia cu al treilea discurs accedem la nivelul
presupus științific.  I-a revenit unui practicant al
abordării empiriei, cu utilizarea științei mediale,
pe atunci încă doar o artă, o tehnică în înțelesul
vechi al cuvântului, îi revine acestuia, lui
Eriximah, să ridice discuția la rigoarea cercetării
științifice, să generalizeze sentimentul abordat,
extinzându-l maxim. Căci iubirea este cu mult
mai mult decât un sentiment uman. Într-un anumit
fel ea animă chiar tot ceea ce există. Mult înaintea

lui Dante, la care iubirea mișcă soarele și stelele
toate, anticul Platon o identifică drept existentă
pretutindeni în lume, la baza a toate.

Aceste trei metode ale cunoașterii sunt cele
banale, accesibile oricui: instrucția școlară
minimă prin care este asigurat apelul la autorități,
la ceea ce moștenim de la precursori; vine la rând
ceea ce putem ști prin inteligența proprie, a
oricăruia dintre noi; acestora li se adaugă științele
pozitive, medicina în cazul de față, prin care
putem extinde cunoaștere asupra lumii întregi, a
universului chiar. Cu următorii contribuitori, sunt
luate în seamă și cazurile de excepție care
presupun o înzestrare ieșită din comun: prin arte,
filozofie, teologie (pe cât se putea vorbi despre
acestea în epocă). Fiindcă avem de-a face în
continuare cu doi poeți, mai exact dramaturgi:
unul autor de comedii iar celălalt de tragedii, și un
filozof, trei poziții radicale în cunoaștere.

Prima dintre aceste ipoteze ale cunoașterii este
cea atribuită lui Aristofan, o ipoteză tare, în sensul
că ține de structura mitologiei. E, în principal,
faimosul mit al androginului, invocarea căruia ne
pune în situația să vedem cum și credința își
proiectează lumina asupra articulațiilor lumii,
dezvăluindu-le în ceea ce au ele fundamental.
Basmul acesta atât de fantast cum că oamenii au
fost cândva rotunzi și atât de puternici încât forța
lor amenința să îi învingă pe zei și să și-i
subordoneze apoi, iar nemuritorii au decis să îi
despice pe fiecare în două și astfel să prevină
primejdia. Aici intervine apoi adevărul strălucitor
al mitului: Împrăștiate peste tot în lume jumătățile
acestea de om își caută fiecare cu disperare
jumătatea și când vreuneia i se pare că și-a aflat-
o se repede și o îmbrățișează cu disperare și cu
sentiment de fericire. E o inegalabilă figurare a
sentimentului de a iubi. Este de reținut de aici că
și religia, adică mitul, poate spune în cunoaștere
mai mult decât multe alte mijloace de a ști esența
lumii.

Înrudită într-un fel și totuși diametral opusă
este poziția următorului, dramaturgul Agaton, un
poet și acesta dar în sens contrar căci el scria
tragedii și nu comedii ca Aristofan. Pe acesta îl
caracterizează entuziasmul, exaltarea, de parcă
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prin el ar vorbi un zeu, de parcă ar fi fost răpit de
un zeu. Hotărâtoare în cazul lui este inspirația,
transa, contactul cu realitățile cerești, și în toate
acestea hiperbola care manevrează și înflorește
elogiul maxim.

Dar toate acestea de până acum sunt doar
pregătiri pentru a accede în adevărata realitate a
filozofiei din acest text al lui Platon. Vine la rând,
ca o culme a acestei capodopere, inițierea ca
tehnică a cunoașterii supreme, și nu oricum. Ci
Socrate care încheie cu contribuția sa ascensiunea
înspre treapta supremă a cunoașterii livrează
companionilor săi nu o variantă proprie,
personală, ci una la care a avut acces prin
intermediul unei femei, Diotima, preoteasa din
Mantineea, realizându-se astfel un salt
extraordinar în compoziția capodoperei
filozofului antic. Aceasta prin raportarea la
atmosfera generală ce caracterizează dialogurile,
întotdeauna în spatele expunerilor doctrinale
fundalul fiind asigurat de societatea de bărbați,
cel mai adesea tineri, niciodată grosolani ci
întotdeauna de o rară civilitate, impecabili în ceea
ce privește comportamentul lor social. Dintre ei,
Socrate este punctul maxim ca inteligență,
dominându-i pe toți. Sau cel puțin așa îl
configurează în opera sa Platon. Alte mărturii din
epocă aduc până la noi confirmări ale acestei
situări privilegiate. Iar aici, în acest dialog,
descoperim că mai presus și decât Socrate este
preoteasa din Mantineea, o femeie, în raport cu
care filozoful nu este și el decât un școlar!
Diotima își are un termen de comparație poate
doar în Sibylla din Cumae, așa cum e descrisă ea
în Eneida. Față de poziția de început a dialogului,
din contribuțiile primilor dintre participanții la
Symposionul filozofic, în care se poate bănui
interes pentru deviațiile compartimentale  ale
erosului acelora, aici la preoteasă ne întâlnim nu
doar cu o gândire supremă ci și cu o poziție
celestă, atât de diferită de trivialitatea primelor,
implicita înălțare a femininului deasupra lumii și
a înțelesurilor ei.

Bineînțeles că nu doar filozofia, atât de
specifică autorului, fiindcă și aici el taie gang spre
realitatea tiparelor veșnice, a arheilor, ci și geniul

de distribuire a detaliilor de verosimilitate fac
nemurirea acestui text, precum atunci când ni se
spune cum în drum spre casa unde urma să aibă
loc întrunirea Socrate se oprește sub un portic
încremenind pentru un timp de parcă se confrunta
cu veșnicia. Sau mai apoi când Aristofan își
amână intervenția, victimă a unui sughiț care îi
perturbă vorbirea. Ori, spre final, iruperea în
scena dialogului a unei cete de petrecăreți în
frunte cu Alcibiade care nu doar îl omagiază pe
cel sărbătorit punându-i  o cunună pe cap ci i-l
împodobește și pe al lui Socrate cu niște panglici.
În acest mod, ascensiunea maximă în cunoaștere,
adică inițierea, este camuflată în deriziune și
grotesc. Ceva mai viu și mai etern nici nu există.

În zorii zilei următoare, când toți adorm sau
pleacă, mai rămân treji și își continuă conversația
doar trei dintre participanți: Agaton, Socrate și
Aristofan, chiar Aristofan comediograful care cu
un număr considerabil de ani mai înainte de
momentul în care a fost localizat în timp
banchetul scrisese Norii, comedia avându-l ca
personaj central pe Socrate și în finalul căreia i se
dă foc cuibului de filozofi, sau mai degrabă este
exprimat îndemnul de a da foc școlii de filozofie.
Iar acum ce a vrut să spună Platon menționându-i
în final doar pe aceștia?!     
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Senectute. Nu arta ți se pare acum gratuită (aceasta
conține o „tendință” a propriei realizări, o „obligație” a
vocației celui ce-o cultivă), ci mai curînd viața. Viața în
uluitorul său imprevizibil.

*
Candoarea pervertită a proștilor: „ei au pe această

lume, afirmă La Bruyère, rolul hărăzit bufonilor de la
curte; adică sunt oameni lipsiți de răspundere”. Totuși
răspunderea prostiei în lume e imensă. Bufoneria e doar
estetismul prostiei.

*
Prieten e cel ce-ți oferă o stare de spirit limpede și

loială, prin stratul hialin al căreia se străvede lumea.
*

„Omul superior nu este niciodată un original.
Personalitatea lui este insignifiantă cît trebuie. Puține
inegalități, nici o superstiție a intelectului. Nici un fel de
temeri vane. Nu-l sperie analizele, pe care le duce – sau
ele îl conduc – la consecințe îndepărtate, revine la real
fără efort. Imită, inovează, nu respinge anticul pentru că
este vechi; nici noutatea ca fiind nouă; dar consultă într-
una ceva etern actual” (Valéry).

*
Nu răspunzi decît pentru ceea ce se percepe cu o

oarecare viteză; procesele cele mai lente nu-ți aparțin,
drept care le treci în contul vieții.

*
La un moment dat, apariția unui Narcis privind într-

o oglindă în care nu vede nimic, în care se admiră ca
nimic.

*
O dimineață atît de tîrzie, încît începe a semăna mai

întîi cu amiaza, apoi cu seara, într-o notă a dezolării
proprii. Și nici nu-ți dai seama cînd a trecut.

*
Destin. Ocolit de amintiri, insultat de memorie.

*
„O companie trimite într-o rachetă urna cu cenușa

celor dispăruți într-o călătorie de doi ani în jurul
Pămîntului. O altă companie a dezvoltat un sistem prin
care cenușa rezultată în urma incinerării devine

îngrășămînt natural pentru creșterea unui arbust de
apartament, în timp ce o altă companie folosește cenușa
umană pentru a presa un disc cu muzica preferată a celui
dispărut. Mai nou, o companie amestecă cenușa în
compoziția unui tub de artificii. Se pare că cei mai mulți
dintre noi abia sub formă de cenușă vom face ceva cu
adevărat semnificativ/spectaculos în viață” (Dilema
veche, 2019).

*
„Medicina este iubire” (epitaful lui Paracelsus, într-

un cimitir din Salzburg).
*

Scriptor. Caracter integru, expresie corigentă. Suflet
ancilar, expresie cu notă de trecere.

*
Senectute. Stenahoria altei epoci face vizite de

curtoazie celei de acum. Uneori nu se îndură să mai
plece.

*
Magia profană a politeții: „un fel de vrăjitorie care

cucerește bunăvoințele” (B. Gracian).
*

„Să nu mă despart de lume. Nu ne ratăm viața atunci
cînd o aducem în lumină. În toate situațiile, nenorocirile,
deziluziile, caut din răsputeri să restabilesc contactele.
Și chiar în această tristețe din mine, cîtă sete de iubire și
ce beție la simpla priveliște a unei coline în aerul serii.
(…) Esențialul: să nu ne pierdem și să nu pierdem acea
parte din noi înșine care doarme în lume” (Camus).

*
Scriptor. Expresia începe să dateze și ea cu timpul,

așa cum ți se ridează pielea obrazului.
*

Polemistul absolut X are o adevărată industrie de
idoli grosolani pe care-i produce în atelierul său mereu
activ, spre a-i putea sfărîma cu sete.

*
Agent informator zelos. A înregistrat tot ce s-a

vorbit, apoi a înregistrat tot ce se va vorbi.
*

„Ceea ce pare adesea plicticos la Goethe: felul lui
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complet de a fi. Cu trecerea anilor, se încrede tot mai
puțin în unilateralități pătimașe. El însuși reprezintă însă
atît de mult încît are nevoie de o altă balanță decît
ceilalți oameni. Nu pășește pe catalige, ci se odihnește
în sine ca într-o uluitoare sferă cosmică a spiritului și
pentru a-l pricepe trebuie să te învîrți în jurul lui ca o
lunișoară – un rol umilitor și totuși singurul adecvat în
cazul lui. Goethe dă omului puterea de a fi nu cutezător
ci rezistent, și nu cunosc nici un alt mare creator în
vecinătatea căruia moartea să-ți pară vreme atît de
îndelungată ascunsă în văluri” (Elias Canetti).

*
Scriptor. A-ți făuri un stil cu viclenia ingenuă cu care

o pasăre își face un cuib, un șoarece sfredelește un zid,
o cîrtiță sapă o galerie. Un stil, adică, la firul ierbii, un
adăpost.

*
Mircea Eliade despre blocurile moderne: „mașini de

locuit” (fericit că nu le întîlnește la Bruges, oraș pe care-
l descoperă cu încîntare, la 18 iulie 1974: „mă simt la fel
de liber ca în zorii unei noi vieți”, „redescopăr
spontaneitatea și fericirile imaginarului”).

*
O apucătură mai veche cu un secol decît Socrate, în

decepția lui Confucius: „Înainte vreme, oamenii învățau
pentru a se perfecționa, acum, o fac pentru a trece drept
învățați”.

*
Bătrînețea, spunea cineva, aduce înțelepciune, dar

nu și invers?
*

Subtilitatea tinde a-și pierde adevărul sau minciuna
de la care a pornit, a deveni o calitate neutră, o
transparență amorală precum orice transparență.

*
„Dracul și Victoria, vampirii care au speriat

America. Victoria Lovelace (30 de ani) și Dracul
Grotesque (36 de ani) nu ies din casă nemachiați și
necostumați în «făpturi ale nopții.» Dracul se
transformă în vampir de 20 de ani, iar iubita lui de 15.
Degustarea lor preferată este o picătură de sînge din
venele celuilalt. Victoria a venit din Suedia natală în
însoritul Los Angeles în urmă cu trei ani, pentru a-l
întîlni pe Dracul, care cîntă la mai multe instrumente
într-o formație de vampiri. S-au îndrăgostit la prima
vedere și s-au logodit. Victoria petrece trei ore în fața
oglinzii pentru a se transforma în iubita lui Nosferatu,
iar Dracul doar o oră. «Ne-am inspirat din machiajele
japoneze specifice în zona Harajuku din Tokio. Ducem
o viață de vampiri cu tot ce presupune asta: dormim în
coşciug, ne sorbim sîngele unul altuia ca un legămînt de

dragoste pe viață și pe moarte și ne ferim de lumina
zilei», a exclamat vampirița într-un interviu acordat unui
post de televiziune american” (Click, 2019).

*
În tinerețe te aștepți pe tine însuți, la maturitate

aștepți lumea, la senectute, dacă n-ai fost scutit de
decepții, te aștepți din nou pe tine însuți.

*
Cinismul poate colora lucrurile incolore, precum un

soi de senzualitate dură a opiniei ce se răsfață sadic în
expresia sa publică.

*
Timiditatea: un baraj. Dar cînd acesta e înlăturat,

apele riscă a se revărsa tumultuos.
*

„Ce pică le mai porți lingușitorilor cînd își cer înapoi
lingușirile!” (Elias Canetti).

*
Poetul care pozează Poeziei, neștiind niciodată dacă

stă cum trebuie.
*

O lume trează din neputință, din rea înțelegere, din
meschinărie: o economie a letargiei sale fundamentale.

*
„Dumnezeu nu este cumințenie lumească,

formalism și convenții, literatură pilduitoare ori
sclifosită cucernicie. Dar nu e nici delir sadic ori
masochist. Transcendență e, transfigurare e, extaz e –
dar nu frenezie, nu amețeală; la frenezie și amețeală
duceau dansurile și orgiile sacre ale păgînilor; acolo, sau
undeva tare pe-aproape, mă tem că duc și dansurile în
horă ale dervișilor în sufism. În creștinism însă extazul
nu e niciodată tulbure. Dionysos și Apollo se limitează
aici reciproc. O fericire simultan nebunească și
controlată” (N. Steinhardt).

*
„Dumnezeu? Neantul în ipostază de consolator. –

Un suflu pozitiv în Nimic, dar pentru care ai vrea să
sîngeri ca un martir… scutit de moarte. Se prea poate ca
secretul ultim al istoriei umane să nu fie altul decît
moartea în și pentru Dumnezeu. Toți ne stingem în
brațele lui, în frunte cu ateii” (Cioran).

*
A cruța toate formele de viață înseamnă mai mult

decît a-ți cruța propria ființă. O expiere a celei de-atîtea
ori păcătoase iubiri de sine.

*
Cum să-l uit pe sărmanul motănel Petrișor, la o lună

după plecarea sa? Frunzele late de viță de vie care au
fîlfîit la fereastră, în bătaia vîntului, în ziua în care ne-a
părăsit, mi-l aduc aminte mereu. Un delicat liant între
cele două lumi.
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*
Poet. În textul său, atîtea lucruri finite, daruri ale

infinitului.
*

Visul: un produs al spiritului cu caracter elementar-
rafinat, primar într-o accepție diafană.

*
„Mariam Nabatanzi, o femeie de 39 de ani, din

Uganda, a născut 44 de copii. Dintre aceștia mai trăiesc
38, 6 au murit. Mariam a născut gemeni la un an după
ce s-a măritat, la vîrsta de doar 12 ani. Apoi a mai făcut
cinci seturi de gemeni, patru seturi de tripleți și cinci de
cvadrupleți. Recent medicii i-au extirpat uterul, ca să nu
mai poată face copii. Soțul a părăsit-o și femeia se
chinuie cu numeroasele progenituri. Dar o curtează alți
bărbați și ar fi putut să nască alți copii, dacă nu se luau
măsuri. Mariam are ovare anormal de mari și avea
hiperovulație, adică elibera mai multe ovule în timpul
ciclului menstrual. De aceea făcea gemeni, tripleți și
cvadrupleți” (Click, 2019).

*
Devenirea există în prezent, există în viitor, timpuri

impure. Nu există în trecut, timp pur întrucît e stagnant,
oglindă a absolutului.

*
Trecutul, singurul timp deja întemeiat pe sine.

Prezentul și viitorul au nevoie de colaborarea sa pentru
a căpăta substanță.

*
Simplifici cînd n-ai încotro, complici cînd ai de ales.

*
Idei care se adună amplificîndu-se fiecare în parte,

idei care se adună rezumîndu-se fiecare în parte. Creație
și instruire.

*
Ți se pare uneori că moartea e un fapt atît de

revelator, încît nici nu meriți să ți se întîmple.

*
„Viața continuă în decorul apocaliptic din jurul

Reactorului 4 al Centralei nucleare Cernobîl de pe
teritoriu Ucrainei. Iar supraviețuitorii măcelului cîinilor
care a avut loc după tragedia din noaptea de 26 aprilie
1986 se bucură de cîțiva ani de ajutorul lui Lucas
Hixson, care își riscă viața pentru a-i îngriji. Fostul
cercetător american (32 de ani) a renunțat la carieră
pentru a veni în ajutorul cîinilor radioactivi care
hălăduie în libertate în interiorul zonei interzise, întinse
pe o suprafață de 1.600 km. pătrați. «Au fost peste 1.000
de cîini în zonă. Acum mai sunt 750. Nu toți dulăii au
fost omorîți de armată. Unii au scăpat, s-au înmulțit și

au devenit singurele animale din această zonă unde
radiația este de 400 de ori mai mare decît cea a bombei
atomice de la Hiroșima», a declarat americanul pentru
The Sun” (Click, 2019).

*
Indiferent de obiectul lor, amintirile ne

impresionează atît de mult pentru că ele transmit adierea
izbăvitoare a trecutului, timp ce se purifică treptat prin
sine însuși.

*
Uitarea: un Neant ambiguu, întrucît poate fi

reversibil.
*

Senectute. Nu o dată memoria îți pare un acrobat
care încearcă a-și ține echilibrul mergînd pe sîrmă.
Amintirile planează.

*
Senectute. Un incident de tot minor, un fleac poate

produce înlăuntrul tău neașteptate lunecări de teren.
Faliile sufletești ultime devin nerăbdătoare.

*
„Ascultă întotdeauna de simțămintele tale,

tălmăcește prin cuvinte întîia impresie pe care o face un
lucru asupra ta. Nu fiindcă aceasta ar fi calea adevărului,
ci fiindcă reprezintă glasul pur al experienței noastre,
rezultatul observațiilor noastre celor mai profunde”
(Lichtenberg).

*
A.E.: „Dacă vrei să-ți dau un sfat, iată-l: în cazul în

care un ins dezagreabil îți produce o decepție, în ruptul
capului nu te confesa altui ins dezagreabil. Însăși relația
cu acesta nu conține oare o decepție potențială?”.

*
„Creștinismul trebuie să conțină în sine toate

vocațiile fără excepție, de vreme ce e catolic. Prin
urmare, și Biserica ar trebui să o facă. Dar, în ochii mei,
creștinismul este catolic de drept, iar nu de fapt. Atîtea
lucruri sunt în afara lui, atîtea lucruri pe care le iubesc și
pe care nu vreau să le abandonez, atîtea lucruri pe care
Dumnezeu le iubește pentru că altfel ele nu ar avea
existență… Or, creștinismul fiind catolic de drept, iar nu
de fapt, socotesc legitim din parte-mi să fiu un membru
de drept, iar nu de fapt al Bisericii” (Simone Weil).

*
Scriptor. Scrie pentru semeni și pentru Dumnezeu.

Uneori îl citește numai Dumnezeu.
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3. Bootstrap-ul şi principiul antropic
În aparenţă nu există nici o relaţie între teoria

bootstrap-ului, formulată în fizica particulelor,
şi principiul antropic, postulat în cosmologie.
După cum vom vedea, o legătură subtilă şi
semnificativă poate fi totuşi stabilită între cele
două abordări.

Nu stă în intenţia noastră să facem aici un
expozeu asupra principiului antropic. Cititorul
interesat va putea găsi o descriere simplă,
netehnică, a ideii respective în lucrările pe
această temă1. Reamintim simplu câteva aspecte
importante ale principiului antropic.

Principiul antropic („antropic” vine de la
cuvântul grecesc anthropos care înseamnă
„om”) a fost introdus de Robert H. Dicke în
1961, la doi ani după formu larea bootstrap-ului
hadronic. Utilitatea sa a fost demonstrată de
lucrările lui Brandon Carter, Stephen Hawking
şi ale altor cercetători.

Astăzi există diferite formulări ale
principiului antropic. În pofida diversităţii lor, se
poate recunoaşte o idee comună care traversează
toate aceste formulări: existenţa unei corelaţii
între apariţia omului, a vieţii inteligente în
cosmos (şi deci pe Pământ, singurul loc unde am
putut identifica această viaţă inteligentă) şi
condiţiile fizice care guvernează evoluţia
universului nostru. Această corelaţie pare a fi
supusă unor puter nice restricţii: dacă se schimbă
cât de puţin valoarea anumitor constante fizice
sau aceea a parametrilor apărând în anumite
locuri, condiţiile fizice, chimice şi biologice care
îngăduie apariţia omului pe Pământ nu mai sunt
întrunite. „Marea surpriză – scrie Hubert Reeves

– este că aproape toate universurile fictive astfel
elaborate pe computer de fizicieni ar fi extrem
de diferite de al nostru. Mai cu seamă, ele ar fi
absolut incapabile să genereze fiinţe vii
(structură bio chimică)”2.

Existenţa acestor puternice restricţii ar putea
conduce la concluzia pripită (trasă, de altfel, de
anumiţi cercetători sau filosofi) că universul
nostru a fost conceput special pentru a permite
apariţia observatorilor inteligenţi care suntem
noi, după un proiect predeter minat. După opinia
noastră, această concluzie este prea simplistă şi
se năruie în faţa unei analize mai fine privind
aplicarea principiului antro pic în cosmologie.

Basarab Nicolescu şi Geoffrey Chew, 
Berkeley, noiembrie 1997

În primul rând, Dicke ia ca punct de plecare
al formulării principiului antropic anumite
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coincidenţe numerice observate de Dirac în jurul
anului 1930. În particular, Dirac a remarcat
existenţa anumitor relaţii empirice între anumite
constante importante când ele sunt exprimate
sub o formă fără dimensiuni (adică sub forma
numerelor pure, neasociate unor unităţi de
măsură). Se poate lua astfel în considerare, de
pildă, vârsta universului exprimată în unităţi
atomice, numărul particulelor de masă non-nulă
(ca protonii) în regiunea vizibilă a universului
sau o anumită formă fără dimensiuni a
constantei cuplajului gravitaţional. Dirac a
observat că toate aceste constante se exprimă ca
puteri întregi (pozitive sau negative) ale
aceluiaşi număr (10 la puterea 40) şi a sugerat că
aceste coincidenţe pot fi manifestarea unei legi
necunoscute epocii. (Este interesant de remarcat
că Dirac a fost obligat să postuleze, de
asemenea, din motive care privesc coerenţa
logică a sugestiei sale, că anumite constante,
precum aceea a cuplajului gravitaţional, trebuie
să varieze în timp.) Reluând sugestia lui Dirac,
Dicke a făcut observaţia fundamentală că vârsta
universului nu poate avea o valoare numerică
arbitrară dacă se ia în considerare existenţa
omului în constituţia sa fizică, chimică şi
biologică: trebuie ca aceste neomogenităţi care
sunt galaxiile ce conduc la apariţia stelelor şi a
planetelor să aibă timpul (şi condiţiile necesare)
pentru a se forma; de asemenea, trebuie ca
elementele grele, care formează corpul nostru şi
ne sunt necesare pentru a trăi, să aibă timpul de
a se forma prin nucleosinteză stelară.

Constrângeri puternice par să se exercite nu
numai asupra vârstei universului, ci şi asupra
altor canti tăţi fizice şi astrofizice. Brandon
Carter a subliniat rolul constantei de cuplaj
gravitaţional, care trebuie să fie aproape de
valoarea observată experimental pentru ca
planetele să poată dăinui destul timp, şi deci
pentru ca viaţa să poată apărea. O gravitaţie prea
puternică sau prea slabă conduce fie la planete
efemere, fie, pur şi simplu, la imposibilitatea
formării lor. Constanta cuplajului caracterizând
interacţiunile tari este, şi ea, foarte constrânsă:

„Dacă forţa tare ar fi fost foarte puţin mai tare
decât cea care este – scrie Frank Tipler –, atunci
ar fi fost posibil să se formeze helium numai cu
doi protoni [...]. Aceştia s-ar putea deci menţine
normal împreună, dar forţa electromagnetică ar
fi incapabilă de a respinge doi protoni străini şi
ar deveni extrem de uşor, din acest motiv, să
declanşăm o reacţie nucleară mulţumindu-ne să
aprindem un chibrit; [...] la începutul
universului, tot hidrogenul s-ar fi transformat în
helium şi n-ar mai fi fost hidrogen disponibil
pentru a forma stele de primă însemnătate...
Dacă, dimpotrivă, forţa tare ar fi fost mai slabă,
atomii complecşi, precum car bonul, n-ar mai
putea exista. Forţa de respingere
electromagnetică ar sfâşia nucleul”3.

De fapt, o vastă autoconsistenţă pare să
guverneze evoluţia universului, autoconsistenţă
care priveşte deopotrivă interacţiunile fizice şi
fenomenele vieţii. Galaxiile, stelele, planetele,
omul, atomul, lumea cuantică par unite printr-o
singură şi aceeaşi autoconsistenţă. Relaţiile
evidenţiate de către principiul antropic sunt,
după opinia mea, un semn al acestei
autoconsistenţe. Ele pun din nou problema
unicităţii lumii observate.

Tocmai prin această autoconsistenţă
(implicată în principiul antropic, nu în denumire,
ci în aplicaţia sa efectivă în cosmologie) s-ar
putea stabili, după opinia noastră, o legătură
între principiul general al bootstrap-ului şi
principiul antropic. S-ar putea chiar susţine că
principiul antropic este un caz particular al
principiului bootstrap-ului. Această afirmaţie nu
are un interes numai pur speculativ. S-ar putea
ajunge astfel la o nouă punere în lumină a
principiului antropic şi a aplicării sale.

Anumite formulări ale principiului antropic
au un puternic iz de finalism, inacceptabil pentru
spiritul ştiinţific modern. Cum remarca Stephen
Hawking, care a contribuit totuşi la
aprofundarea principiului antropic, acesta „nu
este complet satisfăcător şi nu ne putem
împiedica să credem că există o explicaţie mai
profundă. De asemenea, acest principiu n-ar
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putea da seamă de toate regiunile universului
[...]. Poate că totalitatea galaxiei noastre să fi
fost chiar astfel impusă, dar nu pare necesar să
se întâmple la fel cu alte galaxii existente, fără a
mai vorbi de câteva miliarde dintre ele, pe care
le reperăm, răspândite aproape uniform prin
universul observabil. Această omogenitate la
scara mare a universului face foarte greu de
adoptat un punct de vedere antropocentric sau de
crezut că structura universului este determi nată
de ceva atât de periferic ca o structură
moleculară complicată, prezentă pe o planetă
unică, învârtindu-se pe orbita unei stele medii, în
suburbiile exterioare ale unei galaxii-spirală
destul de tipice”4.

Chiar dacă omul este, într-un anumit sens, un
fenomen periferic, el pare totuşi să fie necesar
pentru autoconsistenţa Totului. Omul nu este
centrul, ci, mai curând, o verigă a unei Realităţi
care îl înglobează, un participant la structura
dinamică, evolutivă a universului: centrul este
pretutindeni. Este interpretarea pe care o putem
furniza dacă principiul antropic este situat în
perspectiva principiului general al bootstrap-
ului. Finalitatea (care trece prin om, dar nu se
limitează la el) nu este atunci preexistentă: este
construită de universul însuşi.

Este instructiv, de asemenea, să punem în
paralel teoria bootstrap-ului în fizică şi
principiul antropic, aşa cum este el aplicat în
cosmologie, din aceeaşi perspectivă a unei
autoconsistenţe generale. Teoria bootstrap-ului
pune accentul pe o dinamică detaliată a
autoconsistenţei, în timp ce principiul antropic
se mulţumeşte, pentru moment, cu constatarea
anumitor relaţii statice de autoconsistenţă.
Principiul antropic n-ar putea decât să se
consolideze dacă rezistă la o modelare dinamică
tot mai detaliată. Nu este exclus ca următoarele
decenii să vadă născându-se o nouă formulare a
principiului bootstrap-ului care va lua în
considerare fenomenele vieţii. Se va putea
înţelege astfel treptat dacă viaţa este un fenomen
necesar, neaccidental, cerut de autoconsistenţa
universului nostru.
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Și dacă Torouțiu este azi aproape un necunoscut,
este interesul pentru Bucovina unul major? În ce mă
privește, nu-mi fac nici un fel de iluzii pentru că
valul de schimbări din anii comunismului, când
cuvântul Bucovina devenise, oricum, tabu, a șters
nu numai memoria faptelor, ci și amintirea oricărei
responsabilității. A mai rămas, eventual, adierea
unor nostalgii. Și, totuși, în legătură cu Torouțiu, nu
putem să nu ne punem întrebarea: dincolo de
activitățile sale filantropice și antreprenoriale,
dincolo de documentele intrate cumva în istorie și
anonimizate, dincolo de traduceri, scrieri de istorie
literară etc., etc., ce rămâne? Ce rămâne din
I.E.Torouțiu? Îl va salva volumul de-acum? 

„Romanul” acesta, pe care îl recuperează Oltea
Prelucă, scris poate în ultimii ani de viață, nu are,
evident, relevanță literară. E, totuși, un
bildungsroman care are în centru istoria lui Torouțiu
însuși. Și dacă, factologic, documentar, ceva rezistă,
atunci ar trebui să privim nu spre ultimele secvențe,
de sub comunism, când eroul pierde totul și când se
desfășoară confruntarea cu tânărul comunist venit...
să ancheteze? să convingă? să acuze? La drept
vorbind, scena mi se pare chiar neverosimilă, poate
proiecția mentală a unor dorințe. Recunoaștem,
firește, aici spiritul liber al lui Torouțiu, radicalitatea
sa morală, alte trăsături definitorii; comparativ, însă,
cu ceea ce știm despre descinderile cerberilor noii
puteri în locuințele „dușmanilor poporului”, scena
mi se pare idealizantă. Tânărul comunist e un
inocent, care acceptă cu un fel de apatie toate
reproșurile și toate acuzațiile făcute de pe baricadele
unei morale vechi, de spirit creștin. De unde această
docilitate la niște brute?

Altceva mi se pare mie interesant și recuperabil
în aceste pagini de auto-proiecții retrospective. Este

imaginea Bucovinei încă sub austrieci (Torouțiu s-a
născut în 1888, a fost elev la gimnaziul din Suceava
între 1902-1910, student apoi la Literele
cernăuțene, între 1910-1914), frânturi din viața
Bucovinei și viața unui fiu de țărani român dintr-un
sat, Solca, aflat între Rădăuți și Suceava, care ne
ajută să recuperăm nu numai evenimentele propriu-
zise, ci și reprezentările despre evenimente. Toate
aceste pot fi folosite, în fond, ca documente;
subiective fiind, sunt cu atât mai relevante și
semnificative.

Iată, de exemplu, cunoscute poate prin
confesiunile părinților sau poate imaginate, dacă nu
cumva și cu o undă de ironie, pregătirile pentru
cumătria pe care o provocase nașterea eroului
principal. Săraci, vom vedea cât de săraci când
trebuie să-și întrețină copilul la școală (sau poate
școala nu merita asemenea cheltuieli), părinții nu
vor să fie de rușinea satului. Mândria e una dintre
trăsăturile locului („Sărăcie goală, spune tânăra
femeie, și nu-i obrazul tău în joc, ci al meu. Vor
spune oamenii: nepricepută și zgârcită nevastă și-a
mai luat Toader”) și tocmai de aceea, pentru  masă
(să fie vorba cu adevărat de vreo „treizeci-patruzeci
de inși”, sau e pur și simplu o hiperbolă a la Hogaș?)
vor avea în vedere „v`o șapte-opt chile de făină de
grâu pentru colaci și plăcinte” cu mărar („de pe
straturile din grădiniță”) și cu brânză de oi, „v`o
trei-patru chile de carne de porc, două-trei de orez și
crupe de porumb, pentru câteva oale de sarmale”
învelite cu frunză de sfeclă fragedă („ca să se
topească sarmalele-n gură”), apoi, „zeamă de găină,
carne de vacă” și câteva „găini fripte” (dintre „cele
mai grăsuțe”), iar de „udătură”, „pe lângă 15 litri de
rachiu, și v`o 25 sticle de bere”. Iar când soțul pare
să se plângă, nevasta îi reproșează: „Parc-ai fi neam
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de păgâni. Se cunoaște că ai slujit doisprezece ani la
Pressner. Eu așa am apucat din părinți, și vrei-nu
vrei, trebuie să ne ținem în rând cu oamenii”.
Pressner, aflăm, e Anton Pressner, berarul unde a
slujit femeia, „ca orfană de ambii părinți, de la
vârsta de șase ani până s-a măritat, adică vreo
doisprezece ani și ceva”. Dar nu e mereu zi de
sărbătoare, iar primăvara, „vine un răstimp între
zarzavaturile cele noi și cele vechi, care nu mai sunt
bune, dacă sunt, când gătitul și la țară pune la grele
încercări până și pe gospodinele destoinice. Dar
lelea Catrina încropește de pe o zi pe alta. Are găini
multe, ieșite din iarnă, cam rebegite și de la atâtea
tot se alege cu zece-douăsprezece ouă pe zi. Așa și
astăzi. A fost un scrob, cum se spune prin părțile
acelea pentru jumară, din multe ouă, puțină
grăsime, firișoare de mărar și, ca să-l mai îngrașe,
scrobul, a presărat și o mână de păpușoi”. Iar când
pleacă la drum, soțul și băiatul iau cu ei „niște mălai
copt în cuptior pe frunze de curechi”.  După o zi de
cursuri, Luca Teișor, eroul nostru, rătăcește pe
strada Cutului, apoi urcă în Cetate, ajunge la
Lisaura, de unde-i Mihai Palaghian, „cu părinți
foarte nevoiași”, al cărui tată se repezi până la apa
Sucevei, „și s-a înapoiat numaidecât cu o bogată
recoltă de peștișori. Mama le-a făcut un borș cu
frunză de sfeclă dres cu ou și smântână. Ba, câțiva
pești mai mari i-a prăjit pe jar. Masă bogată cu
mămăliga răsturnată aburind”. E firesc să le  boteze
copilul preotul satului? „Săraci, săraci, dar oameni
de omenie, muncitori, vrednici, cinstiți – plin satul
de ei – cu dânșii trăim și pe dânșii ne bizuim”. Iar
noua familie nu are decât vreo patru prăjini de
pământ, insuficient, căci vaca (primiseră de la nași
doi purcei și o vițică) n-au cu ce s-o hrănească: „pe
patru prăjini să pui și ceapă, și pătrunjel, și morcovi,
și curechi, și câteva rânduri de cartofi, ba mai sunt
câțiva perji, un cireș mare, cu cireșe mari, negre și
dulci ca mierea, și un nuc cu nuci în hârtie”.

Satul? Sunt amintite câteva figuri, care pot
spune ceva despre lumea bucovineană. Morarul se
numește Franz Schmidt (feciorul îi fusese adus de la
pădure cu picioarele rupte; printre bucovineni, e un
leit-motiv acesta, al pădurii care ucide); e, apoi,
neamțul Johann Eisenhauer, care „în casă, ca și cu
sătenii, vorbea numai românește, bine, încât nici nu
simțeai că-i neamț. I-a învățat pe săteni albinăritul,
le-a dovedit că o vacă tiroleză dă mai mult lapte

decât altele trei, și mai toți țăranii aveau cuțit anume
pentru altoit, cu custură îndoită”, Johann
Eisenhauer care învinge suspiciunea țăranilor, după
ce le adusese în sat cartofi americani, învățându-i
cum să-i cultive și să-i coacă în plită („Ne pare rău
numai că nu v-am spus mai dinainte cum se fierb,
sau se coc, altfel decât barabulele noastre. Noi vă
vrem binele, nu răul. Și credem că ați scos mult
rod”); e apoi vecinul Ferdinand Frenger, ciubotarul,
care îi face copilului o pereche de ciubote, cuc are
să meargă la școală la Suceava; e factorul Rudolf
Kramer sau rusnacul Rachmistriuk, „care când a
venit în sat era bogat ca degetul, fără ciaun, fără
cociorvă, dar acu` s-a prins și s-a întins de stă ca o
broască să plesnească”. Apoi, profesorul Adrian
Cernăuțean și avocatul Richard Stadtmauer, care îi
promit că îl vor întreține la studiile de la oraș, dar la
nevoie se vor face nevăzuți, învățătoarea Emilia
Gaube, domnul învățător George Piotrovschi,
slovac de felul lui, sau Olga Ostrovschi.  Și pentru
că e altfel decât ceilalți copii din sat, îi dau părinții
„douăzeci de coroane, că până s-or gândi advocatul
Stadtmauer și învățătorul Cernăuțean să-i trimeată
ceva, el să nu sufere acolo de foame”, și-și trimit
copilul la școală, dar tocmai de foame va suferi;
locuiește „în gazdă la cucoana Elena Ghițescu, din
strada Cetății, împreună cu alți studenți”, George
Vedeanu, Vasile Dușceac, Nicolae Slănină.
Nemâncat, la un moment dat, de mai bine de o zi,
sau de mai multe, e ajutat de profesori să dea
consultații; îl va medita pe fiul „Domnului Heinrich
Sperber” din Bosanci – loc cu săteni „care se pun în
proptă cu stăpânirea austriacă, oricând nu le vine
ceva la socoteală” –, de la care va obține cu greu,
prin constrângere din partea profesorilor, sumele
promise, apoi pe fiul preotului Dimitrovici, de la
care va primi „douăsprezece coroane pe lună și din
când în când un pachet cu brânză de la munte,
afumături, fructe, iar dacă datorită ostenelilor
dumitale Monicu nu rămâne repetent, nici corigent,
îți voi mai da 25 de coroane la sfârșitul anului, drept
premiu” – în vreme ce la colegii înstăriți, „tot la
două săptămâni”, le „trage trăsura în curte cu putina
cu lapte acru, cu brânză, făină, pâine, ouă, afumături
și câte de toate, și bani de cheltuială fără socoteală,
și gazda plătită înainte pe două-trei luni...”. În
Suceava era și băcănia lui Mihail Ilnițchi, de unde
elevii sărmani puteau lua „două chile de brânză și
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cinci de făină”, pe baza unui bon cu semnătură
neciteață, peste care era ștampila „Comitetul pentru
ajutorarea elevilor sărmani Suceava”. Ca să
mănânce, nu-i va fi rușine să muncească; nu va ezita
nici să taie lemne, deși colegii îi reproșează c-o face
la Hersch Rabinovici. De reținut colegul Orest
Hortolomei, de la Mitocu Dragomirnei, ai cărui
părinți veniră la târg, cu ocazia serbării poporale,
„în curtea mare a Romașcanilor de pe strada Dragoș
Vodă, colț cu strada Turnul Roșu”, „într-o căruță cu
doi cai mari de rasă, poate cumpărați de la colonia
germană din Ițcani”; „gospodarii mari și chiar cei
mai mărunței au venit la târg pentru cumpărături:
rachiuri, un polobocel de bere, vinuri, numai
băuturi, că de ale mâncării au destul acasă, n-au
trebuință să se aprovizioneze de la târgoveți”. 

În fine, din 86 de elevi porniți în clasa I a
liceului, au ajuns în clasa a opta numai douăzeci de
inși – directorul liceului ajunsese între timp
Constantin Cosovici, „rănit de ambele picioare în
războiul Austriei pentru Bosnia și Herțegovina”; el,
Teișor, are dificultăți la matematică, dar citea
literatura din Vechiul Regat, „Convorbiri Literare”,
„Sămănătorul”, „Convorbirile” lui Mihail
Dragomirescu, „Neamul Românesc”, „Viața
Românească”, „Luceafărul”, „Ramuri”, unul dintre
colegi are „cele zece volume de Shakespeare în
traducere germană, Schlegel, Tieck”, iar „de când
Mathias Friedwagner a lansat apelul pentru
aducerea de cântece și melodii populare românești,
unul dintre colegi scrie caiete întregi de „povești și
balade în versuri”, lucruri, evident, inautentice.
Mathias Friedwagner, numit „îngrijitorul ediției
imperiale a folclorului românesc”, cel care avea să-
l ia cu sine la Frankfurt pe Main, ca asistent de
limba română. O ediție imperială a folclorului
românesc? E și aceasta nu doar dragostea personală
a lui Mathias Friedwagner pentru țăranul român, ci
și dovada unei preocupări a imperiului. 

De fapt, Luca Teișor a avut mari dificultăți să
absolve examenul la matematică. Și aici merită
făcută o precizare. Îl susțin în fața comisiei
profesorii de matematică Emanoil Antonovici și
Henri Teller, ba chiar, pe lângă directorul Cosovici,
catihetul Wolf. Cel care are rezerve e profesorul de
greacă, Vasile Burduhos. Cu ocazia aceasta,
directorul oferă o clarificare, în legătură cu care nu
avem nici un fel de detalii. Spune el: „ – Domnule

președinte Inspector, Luca Teișor este elevul care, la
cererea direcțiunii către inspectorat a fost admis
timp de trei ani să fie examinat de către alt profesor
de limba grecească, în ultimul an de colegul
Forgaci, și nu de profesorul coleg Vasile Burduhos,
care a preluat limba greacă la clasa candidatului”.
Ce s-o fi întâmplat de s-a ajuns la o astfel de
situație? De unde un conflict cu asemenea
consecințe? Peste ani, în 1933, I.E.Torouțiu
expediază liceului pe care-l absolvise, numit între
timp „Ștefan cel Mare”, 20 de colete poștale,
conținând „1568 volume și broșuri, în sumă totală
de 64.641”, pentru a-și arăta „recunoștința ce o
datoresc leagănului culturii mele și profesorilor mei
scumpi”. Iar directorul, V. Burduhos, răspunde:
„Donațiunea Domniei-Voastre ce întrece atât de
mult dimensiunile obișnuite, ne vine într-un timp
când simțiam mai mult nevoia unui ajutor... Vă veți
fi reamintind ce bine era înzestrată era școala pe
timpul când erați elev. Venind războiul mondial și
școala fiind ocupată de ruși, pentru scopuri militare,
s-a pierdut o bună parte  din cărți și din cealaltă
zestre... gestul mărinimos al Dv. cu care ați ținut să
Vă arătați recunoștința față de școala căreia ați
aparținut ca elev... îl vom utiliza și sub raport
educativ, arătând elevilor actuali felul cum ați
înțeles de a Vă manifesta recunoștința față de
școală”. Să fie același Vasile Burduhos din 1910?!

Norocul lui Luca Teișor a venit, însă, din partea
Inspectorului Ministerial și Președinte al Comisiei,
care ar fi spus: „candidatul se încadrează, spune
acesta, în spiritul și textul Decretului Ministerial, în
sensul că are aptitudini excepționale într-o direcție
și noi trebuie să respectăm Decretul Ministerial,
declarându-l promovat pe candidatul Luca Teișor cu
majoritate de voturi, lipsindu-i adică votul pentru
matematică. Domnilor profesori, imperiul are
nevoie de matematicieni, fizicieni, chimiști, dar nu
se poate lipsi nici de iubitorii literaturii frumoase,
care făurește suflete și creează caractere”. Douăzeci
de absolvenți? „Cresc flăcăi noștri de prin școli și
prindem și noi chiag... Să mai știe lencarii străini că
suntem și noi pe aici, că nu ne dăm bătuți, vorbesc
întreolaltă bătrânii. Gospodarii în floarea vârstei,
femeile, și râd, și-s veseli și dau din cap a
bucurie...”, doar că din cei douăzeci de absolvenți,
„Mihai Palaghian a murit la Pola”, Ilarie Onciul,
„într-una din luptele de pe câmpurile sterpe și
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melancolice ale Galiției”. Într-un loc, aflăm că „din
pragul dughenelor și al cârciumilor, jupâni și
jupânese urmăresc pe Luca și pe badea Toader cum
pășesc împreună alături de boi. Ce-or fi gândind?
Acesta-i acela ce i-o făcu lui Chaim Zwecker, să ne
ferim de dânsul și de tat`su ca de foc. Nu mai merge
judecată după sprânceană. Nu-i vorbă, nici badea
Toader, de când a jurat, nu le-a mai călcat pragul, și
chiar de-ar fi venit, nu i-ar mai fi dat băutură pe
datorie”. Ce s-o fi întâmplat, de fapt? Ce jurământ
să fi făcut badea Toader? Jurământul împotriva
alcoolului? Din Solca, cum știm, avea să provină
celebrul avocat Comoroșan, care, între războaie, îi
apăra gratuit pe țăranii români în procese și mergea
prin satele bucovinene vorbindu-le țăranilor despre
riscurile alcoolului. O făcuseră și alții înainte, în
ultimele decenii de Bucovină austriacă.

Să revenim, însă. Când, pentru a da examenul la
liceu, Luca Teișor și tatăl său ajung la oraș, după
patruzeci de kilometri de mers pe jos (la întoarcere
același drum, dar în sens invers: „Șcheia –
Mihoveni – Costâna _ Todirești – Comănești –
Botușana...”), dorm în grajdul hotelului Langer,
adăpostiți de un consătean angajat la hotel. Evident
că este vorba de Suceava și de liceul greco-oriental,
azi „Ștefan cel Mare”. Aflăm: „De la hotelul Langer
până la liceu nu trebuie mai mult de un sfert de ceas
și ajungi în fața ușii înalte și largi. Pe marginea
trotuarului, un grilaj de fier ca să apere elevii de
accidente, când trenul gonește prin fața edificiului
școlar, gâfâind pe lângă biserica Sfântul Neculai, la
deal, până-și sloboade aburii în stația din târgul
vitelor, cam îndărătul tribunalului”. , tren care trece
pe la ora șapte dimineața, liceu la care e profesor
părintele Marian (Simion Florea Marian), director e
se pare Ștefan Repta, alt profesor George Mihuță,
„fecior de țăran și el, din comuna Ilișești”

Vom afla ceva și despre rădăcinile opțiunilor
politice ale lui Luca Teișor. „Satu-i împărțit în două
prin certurile dintre cărturari. Noroc numai că
țăranii-s mai cuminți. Ascultă pe unii, pe alții, și
când vin alegri pentru comună, ori Dietă, sau și
acele mari pentru parlament, se pare că taberele au
un hotar lămurit. Se orânduiește care cum crede și
unde chibzuiește că are să poată bea și mânca mai
mult. Apoi votul, votul l-or da cum nici nu te-ai
aștepta. Parcă cine știe, doar votu-i un adevărat
secret, pentru că nimeni, niciodată n-a fost tras la

răspundere că ar fi votat altfel de cum ar fi spus”. Iar
el, Luca Teișor, „de origine țărănească, și încă dintre
oamenii cei mai săraci ai satului, simpatiza cu
partidul naționalilor, care, cu toate păcatele, aveau
în program nemărturisit, dar afirmat în orice
acțiune, viziunea că se apropie răzbunarea morții
Voievodului Grigore Ghica Vodă. De partea
acestora se găsea și preoțimea. Ceilalți, democrații,
se găseau pe baricada opusă, câștigând aderența
învățătorimii și a multor țărani”. 

Și, după toate acestea, aș mai reține și două-trei
vorbe de duh: „numai acoperișul știe ce fierbe în
oală”, sau „baba călătoare n-are sărbătoare”. Are
dreptate Oltea Prelucă, atunci când își amintește de
vorbele bunicului, „în lungile zile de muncă la
făcutul fânului”. „Erau aceleași vorbe, ușor
șfichiuitoare, împestrițate cu vorbe nemțești cu care
moșul Vasile a Saftei mi-a desenat un alt sat decât
cel pe care-l vedeam eu, cu alți oameni, alte
obiceiuri și alte preocupări decât aveau gospodarii
copilăriei mele”. Bunic al cărui tată, „dator vândut
la cârciumarul evreu din capătul hudiței, a trebuit să
emigreze «la America», pierzându-și curând viața la
capătul lumii”. Un alt sat, deci, decât acela în care,
în copilăria Oltei Prelucă, bunicul îi poveste
întâmplări din vreme austriecilor sau din anii
interbelici. Nostalgia, inevitabil, își face loc în orice
evocare, iar imaginația are rolul ei în satisfacerea
nostalgiei. Dar Bucovina n-a fost o ficțiune.

Iată de ce cred că Bucovina lui I.E.Torouțiu are
importanța sa. A corela aceste imagini, fapte și
reprezentări cu cele din scrierile lui Vasile Posteucă,
Iraclie și Ciprian Porumbescu, Constantin și Leca
Morariu, cu acelea din Ion Grămadă și din atâția alți
memorialiști sau prozatori, până la Gregor von
Rezzori, Aharon Appelfeld, Norman Manea,
Nichita Danilov, Matei Vișniec, dar și Dragoș
Vitencu, George Ionașcu etc., etc., cu scopul
(neliterar?! – dar literatura e astăzi un câmp deschis)
de a reconstitui o lume definitiv pierdută, de a
realiza astfel o enciclopedie pe înțelesul tuturor, de
a trăi nostalgia, fără ideologie, fără acuzații și fără
revendicări, mi se pare de mare importanță. Mi-aș
numi cartea care să urmărească astfel de obiective
Heterotopii bucovinene. O va scrie, însă, cineva? 
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Faţă de volumele de versuri ante rioare –
Eternitate fragilă, Fantasmele Versului Rău şi
Anotimpuri le Himerei, poezia Danielei Oatu din
cele două cărţi tipărite în acest an la editurile 24:
ore şi Timpul, Jumătate amurg şi Fata de rouă,
glisează spre o lume crepusculară, fixîndu-se în
metafizic, dar şi în ironie, sarcasm, uneori şi în
îndrăzneli suprarealiste. Po vestea vîrstei de aur a
fiinţei, a colţului de basm de acolo e, acum,
povestea lăuntricului, aşa cum a fost scrisă de
însuşi Dumnezeu, poetul scriindu-se pe sine în
orizontul unui motto foarte inspi rat din H.C.
Andersen: „Viaţa fiecărui om este o poveste
scrisă de Dumnezeu”. Despre nevoia de poveste
a omului de azi ne învăţa, încă în anii ’70 ai
secolului trecut, Mircea Eliade; în Fata de rouă
es te povestea de după viaţă, dintr-un univers
casant, unde sufletele celor izgoniţi din Paradis
se vor fi pierdut, unde filosofii imagi nează o
lume în care Dumnezeu a murit, iar imaginarul,
visarea, fic ţiunile, miturile îşi vor fi secat
resursele: dacă în Eternitate fragilă era începutul
cu suma intactă a virtualităţilor sale („Copi lul
aşază mugurii în şir indian/ Scînceşte leagănul
putred/ îndesîndu-i anii-n ghiozdan./ Răsfoieşte
pomii cu filele colorate/ Tolănite-s în iarbă/
visele toate./ La fiecare colţ de poveste/ cîte un
zmeu de hîrtie/ îl aleargă, îl aleargă din
copilărie./ În lacrima lui/ vîrstele cad în neştire”,
scria acolo Daniela Oatu), în Fata de rouă e
capătul, locul unde dispare fiinţa, iar povestea
acesteia se macină singură: chiar în primul poem
al volumului: „N-avem nevo ie de trei iezi
cucuieţi,/ uşa poveştii se deschide singură;/ în
prag Moartea, în floarea vîrstei,/ întreabă-n

stînga şi-n dreapta:/ «Vă pot ajuta cu ceva?»/
Oglinda vrăjitoarei ar avea nevoie/ de cîteva
operaţii estetice,/ meşterii cei mari/ de cîteva
schele din turnul de hîrtie,/ pentru aripile de-
ntoarcere/ de puf magic de păpădie,/ maşina
timpului/ de piese de schimb pentru nemurire/ că
po vestea a lovit din nou.../ Izgonite şi din infern/
Inima lui Adam şi a Evei/ n-au mai bătut în
acelaşi verset niciodată./ Da, povestea ne va
mîntui./ De la porţile ei/ De cînd Dumnezeu a
fost concediat/ unde să-şi găsească de lucru?/
Duce cu pluta Moartea/ în susul vie ţii/ ca pe-un
înecat întîrziat./ Da, povestea ne va mîntui./ Cine
va mai aştepta, în floarea vîrstei, în prag,/ să-i
spunem/ că n-avem nevoie de morile de vînt,/ de
cînd Don Quijote s-a pensionat antici pat/
povestea se macină singură…” (Povestea ne va
mîntui). 

Pînă atunci şi acolo, pare să fi fost viaţa ce
începe cu povestea unei fete de rouă care, pe cînd
era mică, „o zbughea din fotografii/ spre rîu”,
apoi e istoria altei Şeherezade care trece, însă,
prin Valea Plîngerii, „după ce ne-a lăsat ca pe-un
trofeu/ aceste 1001 de poveşti/ şoptite cu sînge
de rouă”, ăn sfîrșit, figura luminoasă şi spaţiul
său de identificare care se năruie într-o vîrstă de
fier, cu asfințitul poveştilor în dangăt de clo pot:
„Ce vină are povestea/ că i se roteşte cheia/ în
uşa blocată,/ că toate prinţesele au plecat cu
zmeii/ la casele lor?/ De cînd Cenuşăreasa nu
mai mătură/ curtea poveştii/ au putrezit şi merele
de aur,/ în zadar fraţii lui Prîslea au slobozit spre
cer/ săgeţi le din piept,/ Făt-Frumos a vîndut
grajdul tatălui/ cu cai cu tot/ după ce-a învins
balaurul cu şapte capete/ crezînd că povestea îl
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va apăra de el însuşi./ Ce vină are povestea/ că
din inel i-a căzut degetul arătător/ care ne îmbie
să muşcăm din mărul otrăvit,/ să despicăm iarba
fiarelor în patru/ să vedem dacă peştişorul de aur
a aruncat/ momeala-n cer,/ dacă soarele şi luna
mai au rău de înăl ţime/ de cînd au fost furate/
averile zeilor întunecând minţile lămpii lui
Aladin./ Ce vină are povestea/ că ducem pe umăr
1001 de nopţi/ şi uneori ne e frică să devenim, ca
ea, nemuritori./ Să nu-i dăm apă la moară./ Să-i
deschidem fereastra zidită/ decapitat să fie cel ce
n-ascultă pînă la capăt/ ce se aude/ dincolo de
po vestea revărsată mai sus de tavan;/ se pare că/
de cînd lupul şi-a schimbat vocea/ nu o mai caută
nimeni./ S-o lăsăm să tacă la uşă./ Și poveştile
expirate au sînge albastru,/ nu-i aşa?” (Ce vină
are povestea...).

Poveştile „cu sînge albastru”, precum cele ale
lui Andersen, Creangă, Ispirescu, au expirat într-
o lume dezacordată, unde “masa de scris
chicoteşte/ într-un picior de bufon”, unde unii
mai cumpără încă răsad de iarba fiarelor, dar pă -
durea rămîne uitată „la marginea unei
benzinării”, privighetoarea „face play-back”,
cerul Mariei Callas se răsuceşte în mormînt,
dimineţile au gust amar şi florile refuză roua,
cîntecul “de sînge” îşi strînge sunetele şi se
retrage din veacul care „şi-a pier dut vocea”,
suflete „în fîşii”, în sunetele partiturii
distorsiona te a manelelor, îşi fac plinul la
benzinăria de lîngă pădure, cum scrie Daniela
Oatu în Voce pierdută: e o vreme în deriziune în
care Scufiţa Roşie a împlinit optsprezece ani şi
merge din ce în ce mai rar la bunica, grădinarul
stropeşte trandafiri de plastic, cînd viaţa poveştii
e trasă de cai morţi, casa din colţul de poveste al
copilăriei e, în fond, în oraşul care fumegă, în
Lupeni, „cu plămîni de cărbune” (unul dintre
rarele inserturi autobiografice, biografeme, din
această carte): mai mult încă, Daniela Oatu
spune, în Fata de rouă, povestea satului de azi
prin lentila poveştilor de altăda tă, „cu sînge
albastru”, satul din Prea multe Cenușărese,
Poarta şi mai ales, acela din poemul antologic,
cu sonorități soresciene, În tremurul zilei, fiind

cel al surpării în amurgul de clopot/: „Satul în
care într-o duminică/ fata moşneagului s-a
născut/ îşi tîrăşte picioarele zilnic spre poartă/
înainte de microbuzul de 13,00/ cu mîna
streaşină la ochi/ dă bineţe celor care pleacă şi
vin/ îi întreabă de-ai cui sunt şi ce mai fac ai lor,/
vii sau morţi./ Satul în care fata moşneagului s-a
născut/ nu mai creşte nici vite ca altădată/ şi-a
luat abona ment prin vecini la brînză şi lapte/
între orele 11,00-16,00 nu mai sapă,/ nu mai
coseşte,/ nu mai culege ştiuleţi sau lucernă,/ se
dă cu cremă de protecţie 50/ contra petelor
pigmentare de pe faţă, pe mîini/ că prea s-au
năpustit ultravioletele;/ îşi ia ochelarii, pălăria de
paie/ cînd se-ndreaptă greoi spre crîşma din vale/
să-l treacă pe caiet pînă-i vine pensia de la
C.A.P./ c-un ţap de bere, c-o pîine/ că nu a mai
făcut demult mămăligă sau colaci./ Satul în care
într-o duminică/ fata moşneagului s-a născut/ nu
ştie de ce s-au supărat pe el fluturii,/ iarba, cerul
sub tălpi,/ fragii, merii domneşti,/ miresmele
pădurilor de salcîm, de stejar;/ Tresare-n ba tistă
lacrima că va veni vremea/ să-şi comande şi el
aer condiţio nat/ că prea s-au înmulţit în jur
crucile forfotitoare/ de cînd l-au ciugulit peştii,
graurii, stelele./ De la o vreme, satul în ca re fata
moşneagului s-a născut/ nu-şi mai aminteşte
cine-a fost;/ Străbunii i-au purtat numele pînă s-
a ros;/ Nu mai are opinci, nici iţari,/ în tremurul
fiecărei zile/ că li se mai taie o ramură/ de
sărbători nu ştiu să se mai bucure nici mugurii./
Satul în care nu se mai naşte nimeni,/ în care
trilul şi-a uitat pasărea/ unde să mai plece/ cu-
atîta asfinţit în clopote?”.

Prin satul Danielei Oatu au trecut hoţii de
mituri şi s-au instalat toate maladiile veacului;
explorînd ceea ce va fi rămas din povestea fetei
de rouă, Daniela Oatu scrie, în fond, despre
timpul magic al poveştilor din copilă ria lumii:
“Calul meu înaripat/ mănîncă de trei ori pe zi
jăratic/ mulţumit/ de viaţa scursă în galop.../
Degeaba îi aminteşte Sfînta Vineri/ că ea a
apucat începutul lumii/ şi că nimic nu mai este
cum a fost odată.../ Calul meu înaripat e/ cu
copitele-n nori./ Niciun ochi de pădure nu-l mai

3131CONVORBIRI  LITERARE



recunoaşte/ de cînd filozofează/ despre mitul
platonician al peşterii/ şi consideră că arta –
copie a copiei –/ este o idee discutabilă./ Calul
meu înaripat/ a păscut în jurul meu toată umbra,/
mi-a dat zilele de trei ori peste cap/ scuturîndu-şi
frîul de cîte-o poveste./ M-a purtat peste mări şi
țări,/ prin ponoare şi ciulini,/ să afle cărui astru/
i-a mai căzut o potcoavă./ Clipa-i trecea prin
coamă însîngerată./ Cu copita a bătut înspre cer/
consternat de-atîtea patimi, războaie,/ cutremu re,
inundaţii,/ alunecări de teren,/ defrişări, poluare,
încălzire globală,/ de-atîtea forme de
guvernămînt;/ monarhie, dictatură, de mocraţie.../
Nicio lacrimă n-a lăsat nestrăbătută./ Cu nări de
foc,/ a trecut prin zid/ gata să-şi năruiască
propriul regat/ pînă într-o dimineaţă/ cînd
liniştea părea să-i strivească/ tropotul sălba tic./
Am descălecat în iarba albastră –/ care nu se
teme nici de caii de curse –/ în genunchi am
sărutat cerul/ iar calul meu înari pat,/ priponit la
margine de vis/ mi-a arătat jgheabul/ unde
înspumatele piramide se scutură de faraoni/ de
toate grijile universului/ oarecum înţelegînd/
esenţa lucrului în sine;/ dar mai încăpăţînat ca un
catîr/ nu va fi niciodată dispus/ să dăm galopul
pe din două,/ nici cînd vor veni peste noapte în
grajd/ hoţii de mituri/ nici cînd va veni ultima
poveste/ pe-un cal alb să mă fure...” (Priponit la
margine de vis).

Din satul intrat sub zodia vîrstei de fier,
poezia Danielei Oatu din Jumătate amurg se
mută în oraşul suprarealist: “Ieşiţi la fereastra
balconului/ s-a tăiat liniştea la deget/ astupaţi-vă
urechile/ cu vioara la tîmplă/ vă cînt de inimă
albastră/ la toba spartă/ de piciorul amorţit al
pianinei/ Puneţi-vă papion/ melancoliile la
butonieră/ scînteiază/ Lăsaţi în voia cîntecului/
blocurile cu parterul în sus/ liniştea mîngîie
timpanele/ unse cu toate alifiile” (Cu vioara la
tîmplă). În această carte, poezia Danielei Oatu
primeşte o detentă metafizică, mai întîi, prin una
dintre temele majore – refacerea lui Unu din
jumătăţi rătăcitoare (de amurg, de inimă, rază,
arc și umbră: „În cuibul inimii/ jumătate rază/
jumătate umbră/ cealaltă aripă mi-e departe/ nu-

mi dă voie să tac/ creştetul genunii/ nu-mi dă
voie din zbor/ să-ţi cînt”, scrie poetul în
Primejdie-n cuib) –, căutînd departele în
cochilia melcului: G. Durand spunea că melcul e
un „glif univer sal al temporalităţii” şi nu altceva
sugerează poezia din Jumătate amurg, unde
timpul, necuprinsul său, se ipostaziază, adesea,
unind cîntecul “topit în depărtări” din O altă
melodie cu nostalgia înaltului din cochilia
melcului: „La lumina cîrtiţei am aflat/ cît poate fi
traversat cerul/ pînă nu se mai vede/ pămîntul
deasupra/ ne-am retras în cochilie/ fără să aflăm/
cît poate fi de frumoasă lumea/ pe spinarea
melcului/ nu prea aproape de soare/ fericirea se
alterează și-n paradis” (În cochilie). Metafora
obsedantă a cărţii este apa (ploaia, fîntîna, axis
mundi), la al cărei mal se aude cîntecul
rătăcirilor şi se sparge liniştea din năvod
(Jumătate arc), dar, mai ales, marea, nu, însă,
aceea a elegiilor din atîtea paradigme lirice;
marea Danielei Oatu e mută şi pustie, e a
începutului de lume, cînd cîntecul e
„bolboroseală” (Marea mută): e agresivă,
liniştea se sparge de stînci, iar fiinţa năzuieşte
spre „orice genune” alături de guri de rechin
(Torenţială, viaţa).

Amurgul întreg e fiinţa însăşi, iar în Jumătate
amurg, Daniela Oatu spune povestea (re)facerii
întregu lui, a lui Unu, sub învăţătura Lui, într-o
acroşantă lirică a sentimentului religios:
„Dumnezeu nu m-a învățat să împart/ acest
amurg/ care numără pe spatele gol/ cîte dungi ale
îndoielii vă sîngerează/ vă toarnă în ochi umbre
fierbinţi/ răscumpărarea voastră/ cea de toate
zilele/ acest amurg sunt eu/ nu-i jumătatea mea”
(Acest amurg sunt eu). 

În cărţile anului 2020, poezia Danielei Oatu
s-a reinventat, asumînd teme şi motive lirice noi,
pe care, nu mă îndoiesc, le va explora pe mai
departe: o lume de cucerit.
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În perioada anilor celui de al doilea război și
imediat după aceea, când, din teama de comunism, o
parte a intelectualității vedea în hitlerism „o ispită
înnoitoare”, un mijloc de apărare împotriva ocupării
țării de către sovietici, jurnalistul Virgil Ierunca
îmbrățișase idei de stânga, era simpatizant, mai exact,
al ideilor troțkiste. Iar aceasta se întâmpla și din spirit
de frondă, dar, din fericire, nu pentru o lungă durată. 

Nu ar trebui să surprindă însă această orientare
dată fiind situația – nu numai a României, dar și a
întregii Europe – de după război. 

Dacă, printr-un plus de realism şi maturitate,
pentru cei mai mulţi dintre congenerii români ai
tânărului Virgil Untaru prevalente erau opţiunile de
dreapta, ca şi o anume conştiinţă polivalentă (marcată
de înaltele valori etice şi religioase, ecouri ale
Gândirismului şi ale maieuticii profesorului Nae
Ionescu),  în ceea ce-l privea pe debutantul evadat din
Râmnicu Vâlcea, acesta, în imberbele sumeţii ale
juneţii – cu inerentele ei revolte şi căutări de sine –
părea atras către orientările stângiste, fapt care îl
alătura acelor tineri intelectuali din Europa postbelică
(în mare majoritate artişti şi scriitori) asupra cărora
stângismul se exercita cu o irezistibilă putere
fascinatorie.

Războiul, aşa cum începuse, dar mai ales privit
prin prisma acelui mod în care i se pusese capăt,
lăsase în urmă, pentru unii – ca ultimă impresie –
senzaţia unui catastrofal declin, a unei imense
prăbuşiri cu urmări incalculabile. „Era noastră este
una a declinului” scria în 1948 T.S. Eliot în Note
pentru o definiţie a culturii, reluând tenebroasele
leitmotive ale lui Oswald Spengler, şi se oprea, în
final, la concluzia (împărtăşită deopotrivă de Paul
Valéry, de Husserl şi de alţii) că standardele culturale
sunt inferioare celor de acum cincizeci de ani şi că
dovezile acestei decăderi sunt evidente în toate sferele
activităţilor umane. 

De altfel, încă din 1945, descriind (în ziarul
Horizon, pe care tot el îl edita pe propriile speze)
situaţia din Europa postbelică, Cyril Connoly era

dintre cei care avansau una dintre cele mai pesimiste
(dar – în ultimă instanţă – plină de realism) afirmaţii:
„Moral şi economic, Europa a pierdut războiul. Marea
cupolă a civilizaţiei europene, cu lumina ei blândă în
care toţi am crescut, am citit, am scris sau am
călătorit, s-a prăbuşit...” 

Nu la fel de întunecat se vădea viitorul din
perspectiva unor tineri intelectuali, artişti şi scriitori
europeni, pentru care sfârşitul războiului părea să
ofere o fascinantă deschidere către un nou şi
promiţător început de lume. Tot mai mulţi dintre
aceştia erau atraşi în sfera simpatizanţilor de stânga şi
– aşa cum spune Tony Judt – se prosternau „în faţa
clasei muncitoare (Arthur Koestler), idolatrizând
proletariatul revoluţionar (imaginat de regulă, în
spirit realist-socialist/ fascist, drept masculin, sever şi
musculos). Chiar cei care nu se lăsau cu totul vrăjiţi de
incantaţiile dogmei marxist-leniniste, precum
Czeslaw Milosz, aplaudau fără rezerve reformele
sociale comuniste”. Între aceştia se vor număra sârbul
Milovan Djilas, polonezul Alexander Wat, cehii Pavel
Kohout şi Ludwik Vaculik. 

Toţi aceşti tineri, adepţi ai comunismului, aveau să
se întâlnească foarte repede cu rigorile disciplinei
comuniste şi cu faţa reală a stalinismului prin dogma
jdanovistă a celor două culturi, care stabilea
draconice „...poziţii corecte în toate domeniile, de la
botanică la poezie”.

Astfel, și Virgil Ierunca, în scurtele sale experienţe
stângiste, superficiale şi pasagere însă, avea să se
confrunte şi să resimtă „binefacerile” apropierii de
marxism. În esenţă, aceasta a fost un fel de cochetărie
de suprafaţă, datorată, după cum o va mărturisi mai
apoi, mai mult apetenţelor sale pentru suprarealism.
Edificatoare sunt mărturiile lui din interviul acordat
lui Nicolae Florescu, în care vorbește de un aşa-numit
„păcat estetic al tinereţilor mele, pe care ţin neapărat
să-l transform/.../ într-un păcat politic, sau într-o
revanşă morală a trecutului de stânga”. De altfel,
continuă el pe linia aceasta, rememorând: „...Teza mea
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de licenţă a fost despre Pascal şi se cuvine să spun că
era aproape sufocată de citate din Marx./…/ Când l-
am întâlnit pentru prima oară pe Petru Dumitriu la d-
na Yvonne Stahl/…/ m-a întrebat imediat: Cum
domnule, un om inteligent ca dumneata poate fi
marxist?”

Iar Monica Lovinescu – şi ea coparticipantă la
interviu – intervenea cu o limpezitoare adăugire:
„Atracţia lui Virgil pentru marxism, la un moment dat,
a fost determinată pe de o parte de suprarealism, iar pe
de alta de ciocanul dat de Stalin în capul lui Troțki…”. 

În jurnalul Trecut-au anii…, Virgil Ierunca va
elucida de altfel pe deplin amănuntul acesta: „Data
asasinării lui Troţki, 20 august 1940, a fost pentru
mine crucială. Din acea zi de august, am început să
studiez atent opera revoluţionarului şi să devin, la
rândul meu, ceea ce se cheamă un troţkist. Nu unul
ortodox, bine-nţeles, însă omorârea lui Troţki a
însemnat pentru mine un fel de răstignire-în-istorie
care cerea, neapărat, angajamentul. (Împlinisem, cu
câteva zile înainte, douăzeci de ani!)” 

Privitor la episodul propensiunii sale către stânga
la acea vârstă, deplin edificator apare şi răspunsul
oferit la mai sus amintita întrebare pusă de Petru

Dumitriu (atunci, prin ’45-’46) „Domnule, dar nu sunt
marxist./.../ În ce priveşte marxismul trebuie să vă
mărturisesc că n-am citit în viaţa mea Capitalul.” 

O nouă completare, din partea Monicăi
Lovinescu, elucidează, în sfârșit, lapidar, dar în mod
definitiv, problema: „...venind comunismul,
confruntarea cu realitatea, Virgil s-a trezit imediat.
Trecutul lui de stânga a fost foarte scurt. Vreo patru
ani în Universitate şi nici măcar câteva luni sub
dictatura comunistă”.1

Cu toate că stângismul lui Virgil Ierunca a fost,
evident, o chestiune mai mult de frondă adolescentină
şi nu de adeziune profundă, firesc este să urmărim în
ce măsură efectele lui s-au manifestat lăsând o urmă,
o amprentă semnificativă în scrierile de atunci ale
tânărului debutant.

Cine l-a ascultat pe comentatorul de la radio
Europa Liberă ori i-a citit articolele în revistele
exilului nu-și poate imagina că tânărul jurnalist părea
a fi – în 1945 – un admirator al lui … Lenin, scriind
articole encomiastice greu de înțeles astăzi, avându-l
în vedere pe luptătorul anticomunist din anii imediat
următori și de toată viața. Astfel, în „Lenin și
problema culturii” (Victoria, 21 ianuarie 1945) îl

citează dintru început pe H. Barbusse, împărtășindu-i
opiniile despre Lenin, „omul care a făcut cel mai mult
pentru oameni”2(!). Pentru foarte tânărul jurnalist
român – la acea dată! – viața liderului sovietic fusese
una … „demnă, rectilinie”. Schimbând numele celui
preamărit, nu ar fi în acest tip de articol nicio
deosebire față de cele dedicate lui Hitler ori
Mussolini, lui Carol sau lui Antonescu cu câțiva ani
înainte de către alți jurnaliști care, fie nu aveau putința
de a prevedea viitorul, fie se aflau în slujba presei
afiliate acestora. În cazul lui Ierunca, un rol important
îl juca nu numai naivitatea tinereții, dar și spiritul de
frondă, un fel de „anarhie”3 despre care adesea va face
vorbire în amintirea acelei perioade. 

O aceeași orientare4 – surprinzătoare, repetăm!
(dar trebuie să ținem seama și de faptul că textul, cum
relatează, fusese modificat în redacție) – o întâlnim și
într-un alt articol – „Eforturile scriitorilor de azi”,
publicat în același ziar procomunist, Victoria (la 14
februarie 1945).

Conceptul de la care pornește este cel al libertății,
raportarea făcând-o însă tot la Lenin și la teoria
acestuia față de recunoașterea „rolului în societatea în
care (scriitorul) trăiește”. De necrezut pentru cei ce i-
au urmărit apoi întreaga activitate jurnalistică este
înregimentarea în noua ideologie și asumarea chiar a
sloganurilor șablonarde, cele mai multe din sfera
luptei de clasă, cu accent pe omul nou, scriitorul nou,
utilizate de condeiele unor Moraru, Traian Șelmaru (și
alții asemenea!): „Astăzi civilizația și umanitatea
însăși se găsesc în stare de alarmă, de luptă.
Demnitatea scriitorului suferă o mutație dintre cele
mai categorice: este demn scriitorul care participă,
care se integrează, care se alătură semenilor lui, care
respiră și luptă o dată cu ei, pentru o stare de bucurie
comună și mare.”

Sau un alt citat, în aceeași manieră:
„Scriitorul de azi se apropie de popor, se întoarce

cu fața la el și pentru aceasta trebuie să se înțeleagă cu
el. Eforturile scriitorului nou sunt pline de rezultate:
ele însănătoșesc nu numai expresia gândirii, ci și
gândirea însăși”. (ș.a.m.d.)

Frazele de mai sus sunt semnate într-adevăr de
Virgil Ierunca (fără să știm azi însă câte îi aparțineau
direct), dar de un V. Ierunca de 25 de ani, foarte tânăr,
deci, și, mai presus de toate, în contextul istoric de
atunci! Un context istoric pe care îl va rememora și
profesorul Alexandru Niculescu, referindu-se în
amintirile sale și la V. Ierunca: „Poate că, astăzi, pare
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bizar ca un intelectual cu evidente orientări culturale
(pro-)occidentale, să fie de partea comuniştilor pro-
sovietici şi a celor ce ne ocupaseră ţara. Atunci, în anii
imediat ulteriori încheierii războiului (1945-1947), cei
care preţuiau Occidentul francez, englez şi american
considerau că trebuie să-şi alinieze atitudinea politică
românească la situaţia din vestul Europei. Aşa se
explică faptul că filo-francezi, precum Virgil Ierunca,
G. Ivaşcu, declarându-se „de stânga“, colaborau la
început cu comuniştii, iar alţii, filo-englezi sau pro-
americani, precum Mihnea Gheorghiu, Al. Balaci erau
„criptocomunişti“. (v. Alexandru Niculescu, „Cultura
în Craiova de altădată”, Ramuri, nr. 3/ 2012)

Era timpul în care se mai spera la democrație. Încă
nu se putea prevedea viitorul și nici înțelege cu
adevărat prezentul. Date fiind orientările sale troțkiste,
tânărul Virgil Ierunca, în calitate de critic literar, avea
oricum propriile concepții asupra societății în care
trăia și din care va dori să scape curând. 

Note:
1. În volumul O sută de zile cu Monica Lovinescu (ed.

Vremea, 2008) de Doina Jela, la întrebarea adresată
Monicăi Lovinescu: „Când te-ai cunoscut cu Virgil, el nu

mai era de stânga?”, răspunsul este edificator: „– Nu, deloc.
Era tot atât de anticomunist ca și mine”.

2. Semnătura din ziarul Victoria îi aparține, dar, în
scrisoarea din 24 feb. 1998, Ierunca îi dezvăluie lui Mircea
Popa într-o scrisoare (ce va fi publicată în volumul în curs
de apariție Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca, de Mihaela
Albu și Dan Anghelescu, la ed. Aius) faptul că textele sale
erau cenzurate și mai ales refăcute de către George Ivașcu:
„Unele texte, cele din Victoria, de pildă, mă dezgustă
fiindcă îmi erau transformate complet de G. Ivașcu. Am
rupt relațiile cu el când am descoperit ce făcea în calitate de
secretar de redacție”. 

3. În volumul de amintiri La apa Vavilonului, Monica
Lovinescu sublinia: „Dintre studenții de stânga doar unul mi
se părea credibil deoarece se declarase constant troțkist fără
a fi înscris în Partidul Comunist. Pe vremea când puterea și
o mare parte din studenție înclina spre extrema dreaptă,
Virgil Ierunca era un anticonformist autentic și sistematic”. 

4. Rătăcirilor-iluzii – de scurtă durată – din tinerețe le
va opune în exil cunoscuta atitudine combativă, prin care
va dezvălui multiplele moduri în care comunismul a răpit
libertatea (fizică ori de conștiință), a ucis oameni și a
interzis sau cenzurat cărți, a suprimat ziare și reviste, a
îngrădit libertatea de circulație etc., luând atitudine și
împotriva celor care susțineau (încă) regimul totalitar, fie ei
din țară ori din Occident.
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La o privire de ansamblu asupra activității
tânărului jurnalist, vom putea cu ușurință observa că,
în afară de cele câteva articole de orientare politică,
câmpul principal al preocupărilor sale a fost literatura
– atât română, dar mai cu deosebire, date fiind și
studiile urmate, literatura/ cultura franceză. 

Într-o autocaracterizare privind propria formație,
Monica Lovinescu afirmase la un moment dat:
„Pentru mine a fi în cultura română sau în cea
franceză nu era o deosebire”. 

Cele spuse mai sus pot fi, cu siguranță, translatate
și către Ierunca, de vreme ce amândoi urmau aceleași
studii și cu atât mai mult de vreme ce în România, în
perioada interbelică, se menținea încă tradiția începută
de pașoptiști în ceea ce privește studiul limbii și
literaturii franceze. Mulți dintre intelectualii români,
educați în spirit francofon, erau bilingvi, iar îndreptarea

către bogata cultură a Franței părea un fapt firesc. 
Specializat în limba și literatura franceză la

Universitate, tânărul critic Virgil Ierunca va deține –
între 1943-44, la săptămânalul Vremea – o rubrică
permanentă, intitulată „Caiete franceze”, ce va fi
continuată apoi în Ecoul.

Între 1945-46, sub semnătura sa, citim de
asemenea în Revista Fundațiilor Regale1 cronici
asupra unor cărți publicate de scriitori francezi (între
1945-46, repetăm, când încă mai exista o oarecare
libertate a presei!), chiar dacă acestea erau obligatoriu
precedate de recenzii encomiastice ale unor volume
din literatura sovietică, semnate de cei care pactizaseră
cu regimul.

Din cronicile lui Ierunca se poate deduce ușor
bogata cultură a tânărului cronicar literar, capacitatea
sa de a interpreta volumele respective în contextul



mai larg comparativ, dar și în relația cu alte opere ale
scriitorului în discuție. Autorii despre care va scrie
sunt, printre alții, Sartre, Ilarie Voronca, Albert
Béguin, Pierre Emmanuel, Paul Éluard etc. La curent
cu ultimele apariții, criticul le semnalează publicului
cititor, le analizează și le situează în siajul altor
volume editate în plan european. 

Alegem spre exemplificare câteva dintre aceste
cronici. Astfel, „O biografie recentă. Despre Balzac”,
publicată în  Revista Fundaţiilor Regale, Nr. 2, Serie
nouă, Octombrie 1945, demonstrează dintru început
faptul că tânărul Ierunca era la curent cu ultimele
lucrări dedicate vieții și operei lui Balzac, amendându-
le pe cele care nu se ridicau la înălțimea scrierilor
marelui autor: „În ultimii doi ani, bibliografia
balzaciană s-a îmbogățit cu încă trei contribuții. Două
din ele (Léon Eméry, Balzac les grands thêmes de la
Comedie humaine, 1943, și André Billy, Vie de Balzac,
1944), angajează oameni care se opresc pentru prima
oara la studiul complicat și plin de răspunderi al
scriitorului. Ultimul studiu, acela al lui Maurice
Bardeche, Balzac romancier, prezintă pe un prieten
mai vechi și mai orientat în epopeea balzaciană.
Contribuția ultimă, a lui Bardeche, nu e decât o
prezentare mai condensată, a unui vast studiu despre
Balzac, publicat cu ani în urmă. Biografia lui André
Billy in două volume compacte, apărută la
Flammarion anul trecut, Vie de Balzac, de care ne
ocupăm aici, nu aduce vreun aport excepțional și nu
epuizează tentativa niciunui cercetător viitor care s-ar
încumeta să prezinte o biografie definitivă despre
Balzac”. 

Curajul cu care foarte tânărul critic amendează
cartea lui Billy demonstrează o perfectă cunoaștere și
stăpânire nu numai asupra operei lui Balzac, ci și
asupra studiilor critice referitoare la aceasta. Pentru
edificare, preluăm și un scurt fragment din încheierea
articolului: „Eforturile autorului de a folosi date
inedite, de a face din utilizarea acestora o măsură de
orgoliu pentru dimensiunile unui astfel de studiu, sunt
inexistente. André Billy e un biograf mulțumit, chiar
dacă mai puțin mulțumitoare sunt rezultatele la care
ajunge el, cu nemijlocită inerție./…/ André Billy
lucrează în spiritul acela de comoditate al scriitorului
mediocru, care scrie cu ușurințä cinci cărți într-un an,
pentru ca din ele să nu mai rămână decât un simplu
indiciu de curiozitate”. Duritatea afirmațiilor
demonstrează fără îndoială stăpânirea subiectului!

Despre Albert Béguin, cel care conducea o colecție
în Elveția, „în momentele penibile când poeții Franței

nu puteau să se manifeste liberi”, are însă numai
cuvinte de apreciere, catalogându-l drept „unul dintre
cei mai subtili critici moderni”. (v. Revista Fundațiilor
Regale, nr. 4/ 1945)

O carte a lui Louis Parrot despre Paul Éluard (titlul
cronicii preia numele poetului) îi trezește de asemenea
admirația: „Despre Paul Éluard nu s-a scris, până la
apariția încercării lui Parrot, niciun studiu competent,
care să înfățișeze obiectiv și cu suficientă aplicație, tot
ceea ce înseamnă prezența autorului Vieții imediate în
lirica franceză”. Nici chiar critici literari cu renume, ca
Albert Thibaudet, „nu acordau lui Éluard nici măcar
un adjectiv, iar René Lalou, deși atent în periodicele
vremii cu poezia lui Éluard – nu-i oferă decât o
ospitalitate echivocă în ediția ultimă, din 1940, a
istoriei literaturii”. Aprecierea o acordă, în schimb,
unor reviste „tinere și fără tiraj, acele reviste care apar
doar în câteva numere, tocmai pentru motivul că au
conținut, substanță, și gust”. Și de aceea consideră ca
„mai mult decât binevenită, inițiativa tinerei edituri a
poetului Pierre Seghers de a înfățișa publicului scurte
monografii asupra celor mai reprezentativi, dar și mai
puțin studiați, poeți moderni” (v. Revista Fundațiilor
Regale, nr. 12/ 1945).

Cărțile „ultime” ale lui Ilarie Voronca le situează
într-un context tematic mai larg, dar și în succesiunea
cronologică a volumelor poetului: „Ultimele cărți ale
lui Ilarie Voronca, și nu e vorba numai de cea pe care
o prezentăm, ci și de cele apărute anul acesta, Henrika
și Souvenir de la planète Terre, aduc pentru
înțelegerea poetului date prețioase și inedite. O privire,
mai mult sumară decât retrospectivă, ne duce la acele
momente inițiale, când poetul lega rostul poeziei de
insistența și vitalitatea imaginii. Ne amintim cu toții de
vremea când imaginea devenise, pentru Voronca,
înțelegere, act, prezență și joc, când poetul devenise
un cavaler al imaginii, pe care suprarealismul l-a atras
ușor, de câteva ori, în mrejele lui seducătoare. A urmat
apoi – și evoluția aceasta a fost și a mai multor mari
poeți contemporani – epoca aderării la bunăvoie în
poezie, recursul la simplitatea care construiește și
angajează” (v. Revista Fundațiilor Regale, nr. 3/
1945).

Și astfel de exemple ar putea continua, toate
demonstrând competența tânărului specialist în
literatura/ cultura franceză pentru care s-a pregătit, dar
și stilul în care își exprima ideile, anunțând astfel
scrierile de maturitate.

Nu se va rezuma însă la prezentarea unor cărți
aparținând celor două literaturi și va publica, de
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exemplu, în revistele Albatros şi Lumea (condusă de
G. Călinescu) articole dedicate unei teme
generalizatoare („Despre o definiţie a poeziei”, „Între
biografia romanţată şi industria literaturii”) sau cu
referire directă la un scriitor român sau străin („Panait
Istrati”, „La moartea lui James Joyce”).

De la debutul în Jurnalul literar sub pseudonimul
Virgiliu Angelli, acestea vor fi semnate acum Virgil
Untaru. 

Începând însă cu cel intitulat „Caiet francez”
(unde vorbeşte despre Max Jacob) şi continuând cu
articolele „Paul Éluard a împlinit 50 de ani” şi „Un
mare scriitor – Mihail Villara”, publicat în revista
Lumea, va semna cu pseudonimul, devenit renume,
Virgil Ierunca.  

Cum se cunoaște, alături de Ion Caraion, Ierunca
editase o revistă intitulată Agora. În mai 1947, sub
semnătura sa, va apărea aici articolul „Existențialism
– umanism”. Textul gravita în jurul existenţialismului
lui Sartre, cel care „continuă să agite conştiinţele
libere ale unei Europe care ţine la dreptul şi realitatea
spiritului.”

Și în Agora, ca și în alte publicații, Ierunca va
continua să-și expună punctul de vedere asupra
fenomenului cultural românesc, dar mai cu deosebire
asupra celui din Franța. 

Pentru cine citește azi articolul scris în 1947, în
care-l aprecia la cote înalte pe Sartre, dar este în
același timp la curent cu atitudinea lui Ierunca din
perioada exilului împotriva orientării prosovietice a
scriitorului francez, surprinderea va fi mare. În 1947,
jurnalistul îi lua apărarea lui Sartre împotriva
„marxiștilor, catolicilor, cartezienilor și proștilor”2

(s.n.) și îl va aprecia ca pe „unul dintre cei mai
deosebiți filosofi și scriitori ai timpurilor moderne”.
Detalierea atacurilor urmează după expunerea pe scurt
a propriului punct de vedere asupra scriitorului și
asupra doctrinei existențialismului promovată de
acesta, existențialism prin care, scrie Ierunca,
„oamenii recuceresc pasiunea pentru idei”. Și mai ales
existențialismul este atacat, în articol aducându-se, pe
rând, în fața cititorilor, „critica marxiștilor”
(„existențialismul ar fi, după aceștia, inspirat din
Heidegger, filosof german și nazist”), apoi „critica
forurilor catolice”, după care existențialismul „ar nega
procentul de seriozitate al oricărei antreprize
omenești, pe motivul că – suprimând comandamentele
divine – el ar deveni gratuitate pură și periculoasă, în
care fiecare lucrează după propriul  său plac, incapabil
să disocieze binele de rău”.

Folosindu-se de citate din lucrările filosofului,
chiar din răspunsurile acestuia la acuzațiile diverse,
Ierunca le argumentează și el falsitatea și consideră că
„tăria poziției” lui Sartre consta în „plenitudinea
libertății, care condiționează toate rosturile
existențialismului”3.

După scurt timp însă, în exil, își va exprima adesea
opoziția totală față de opțiunile procomuniste ale
scriitorului francez. „Am  rămas în Franța lui J. P.
Sartre. Mai bine în Madagascar”. Deși dure, cuvintele
sale nu-l surprind pe cel care cunoaște atitudinea
multor intelectuali francezi în primii ani de după
război și modul în care aceștia percepeau
anticomunismul celor care emigraseră din estul
Europei.

Nu de puține ori, Ierunca va devoala și va acuza
lipsa de viziune clară a unei părţi însemnate a
intelectualităţii occidentale (şi franceze în particular),
arătând nu o dată „toate demisiile, toate capitulările
acestui Occident de la care popoarele îngenuncheate
de la Răsărit aşteptau, dacă nu mana vie a libertăţii lor,
cel puţin demnitatea unui alt limbaj, în dialogul teribil
cu impostura totalitară a Răsăritului” (Românește, p.
67)4.

„Iubirea” din tinerețe se va preschimba în exil într-
o totală „convertire la România”, un fel de „convertire”
la tot ceea ce însemna – simbolic – țara pierdută.

Note:
1. „Ceea ce mă pasiona mai mult era viața literară

pariziană, pe care o consemnam, cât puteam, la Revista
Fundațiilor Regale sau la Vremea (printre altele)”, își
amintește Ierunca în dialogul cu Al. Cistelecan, publicat în
vol. Trecut-au anii…, p. 368.

2. A se observa în enumerare ultimul termen care face
parte din altă categorie lexicală, dar care are un impact
puternic din conotația iluminată de alăturarea cu celelalte! 

3. Mai târziu, în 1980, având o altă maturitate de
înțelegere, va scrie din nou despre autorul Ființei și
neantului. De data aceasta scoate în evidență pe larg
duplicitatea acestuia, „ambiguitatea” sa, „născătoare de
adeziuni și rupturi, și față de Uniunea Sovietică”,
angajamentul politic din care a făcut „un spectacol al
echivocului”. (v. „A fi sau a nu fi Jean-Paul Sartre”, în
Semnul mirării, Humanitas, 1995)

4. În 1990, în interviul cu Octavian Paler, Ierunca va
explica încă o dată „instalarea” sa în „suferinţa suferindă a
României” din cauza faptului că „Franţa, ca mai tot
Occidentul, era dominată intelectual până prin anii ’70 de
conjuraţia cripto-comunistă, de «tovarăşii de drum» care
confiscaseră «sensul» istoriei” (Ierunca, Trecut-au anii…,
p. 348).
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Cu vreo trei ani îndărăt, Dumitru Radu
Popescu mi-a trimis un volum de Teatru scris în
vremea din urmă, cu această dedicaţie: Februarie
2017. Domnule Theodor Codreanu, matale de
cum nu faci parte din nici măcar o cooperativă de
producţie, ai un mare dezavantaj: nu te pronunţi
decât despre cărţile pe care le citeşti./ Sănătate!
D. Popescu. Din câte s-au spus despre critica pe
care o scriu, acesta mi se pare cel mai îndrituit
elogiu. Cât despre cartea cu pricina, i-a venit
rândul la cetire exact după trei ani de aşteptare
răbdurie. Cartea se numeşte Mireasa vagaboandă
(Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2016, 625 de
pagini) şi cuprinde patru piese de teatru: Mireasa
vagaboandă sau Mireasa desculţă sau Mireasa
Valahă, Regina fără somn sau Sinuciderea
Gertrudei, Oradea, cam pe la amiază şi Cortina. 

Dacă eu, care nu fac parte din nici o
„cooperativă de producţie” am amânat lectura
timp de trei ani, apoi nu e de mirare că noii
„cooperatişti” nu s-au înghesuit mai deloc să vadă
noile piese montate la imaginarele „Teatru de
păpuşi” şi la „Teatrul popular”, ades invocate de
personajele din Mireasa vagaboandă sau în
Cortina. Asemenea, nu e de mirare că Mircea M.
Ionescu se indigna, în revista „Taifasuri”, în faţa
indiferenţei regizorilor români relativ la teatrul
autohton, în genere, şi la proaspetele piese ale lui
D.R. Popescu, în particular, între care distingea
două capodopere, Mireasa vagaboandă şi
Cortina. Altminteri, nici critica de întâmpinare nu
s-a prea s-a sinchisit să iasă din inerţiile ei, între
excepţii fiind cronica Anei-Maria Tupan, În inima
întunericului, apărută în „Contemporanul” (iunie,
2017). 

Îmi propusesem să concep câte un comentariu
separat pentru fiecare dintre cele patru texte
dramatice, dar, înaintând în lectură, mi-am dat

seama că este şi nu este vorba de patru piese, ci, la
drept vorbind, de una singură, de dimensiunile
unei epopei tragi-comice, cum, de altfel, arată şi
titlul volumului, deloc ales la întâmplare: Mireasa
vagaboandă, acea misterioasă Mireasă străbătând,
sub diverse feţe, întreaga carte. (De ce nu şi
întreaga operă a lui D.R. Popescu, fie şi prin faptul
că arhetipul miresei se găseşte în diverse creaţii,
inclusiv în proza scurtă, inclusiv în piesele de
teatru de felul Miresei cu gene false). Pe de o
parte, fiecare piesă îşi are autonomia ei, putând fi
jucată separat, iar pe de alta, la nivel de lectură, cel
puţin, ele nu pot fi independente, precum se
pretinde Justiţia, exemplul central întors pe toate
feţele, atât în publicistică, cât şi în teatru şi proză,
fiindcă „independenţa” unei instituţii în raport cu
organismul unui stat de drept este o
pretenţie/invenţie diabolică, „absurdoidă”, redusă
astfel la dimensiunea reală de către publicist:
„Justiţia! Ea este independentă şi suverană şi nu
ţine cont nici de aserţiunile joase ale unor
cârcotaşi păgâni, care susţin că nimic nu prea este
independent într-un organism animal, vegetal sau
cosmic…”1. Şi adaugă extensiv diogenic: „nici
măcar fecundatoarele părticele pline de energii
cosmice, înflăcărate! – şi nici măcar înţelepţitele
testicule ale tuturor impulsurilor organice, fiindcă,
atunci când devin independente, dânsele se
numesc fudulii şi se mănâncă la grătar cosmic sau
particular”2. 

„Procesul lui Kafka (spuneam în comentariul
la publicistica lui D.R. Popescu3), roman asupra
căruia autorul nostru zăboveşte frecvent, este
dovada monstruoasă a independenţei justiţiei care
a născocit legea tărăgănării la infinit şi care-l
împinge pe Joseph K. să moară «ca un câine», fără
să afle de ce”. Actualitatea observaţiei este la
îndemâna tuturor. Totuşi, deocamdată, mă voi
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rezuma să decelez cele ascunse în personajele:
Mireasa vagaboandă (Gica), cantonierul Gicu,
miliţianul Gica (dedublat în mireasa Gica şi în
tatăl lui Gicu), „fermierii” Nae şi Vasile.
„Acţiunea” se petrece pe peronul unui canton de
unde singuraticul slujbaş Gicu salută non-stop,
solemn, trenurile care se duc şi vin dinspre
Focşani. Cantonul: una dintre acele „gări
minuscule, care azi nu-şi mai au rostul,
nemaiexistând, aici, oameni care să se urce sau să
coboare din trenuri…” (p. 55-56). 

Imboldul acestei „localizări” cvasianonime nu
e lipsit de importanţă, căci, după 1989, D.R.
Popescu şi-a mutat capitala scriptorică în
provincie, la Focşani, dând personalitate şi
prestigiu unei reviste care a reuşit, de optsprezece
ani, să se impună la nivel naţional sub titlul „Pro
saeculum”, având, în timp, ca editori principali pe
Alexandru Deşliu, Nina Deşliu, Mircea Dinutz şi
Rodica Lăzărescu. În aceeaşi „strategie”, mai pot
fi invocate publicaţiile „Rotonda valahă”
(Râmnicu Vâlcea, unde a acceptat să fie director
onorific), dar şi „Mişcarea literară” de la Bistriţa
ori revuistica din Craiova. Pe de altă parte, intră în
joc zicala azi aici, mâine-n Focşani, prezentă în
„filosofia” personajelor. În fine, centrul iradiant
este mitologic, căci în Vrancea s-a proiectat, cu
osebire, sau chiar s-a petrecut crima verişcanilor
din Mioriţa, reper esenţial în opera lui D.R.
Popescu.

Structura dramatică a pieselor sale este
derutantă, iar Mireasa vagaboandă nu face
excepţie. Autorul o concepe „în cinci acte
aleatorii”, altfel spus fără ca departajarea în text să
existe, cele cinci acte putând fi depistate de cititor
sau de regizor după anumiţi indici scenici.
Abaterile de la regulile clasice i-au adus acuzaţia
că piesele sale sunt deficitare compoziţional, deci
şi stilistic. În aceeaşi paradigmă, şi mai ingenios
anticanonică, este Cortina, compoziţia bazându-se
pe figura centrală a întregii opere a lui D.R.
Popescu, anamorfoza, altminteri invocată în
interiorul piesei, alături de o altă figură picturală,
aceea a spargerii oglinzii din Cheia câmpurilor,
tabloul din 1936 al lui René Magritte. Autorul are
grijă să spună că romantz-ul său se pretează, mai

degrabă, „la o lectură… individuală, sau, într-un
caz particular, pentru un spectacol-lectură” (p.
379). Tehnica duce la o spargere a oglinzii scenice
în paisprezece piese într-un act sau, mai bine-zis,
în tot atâtea capitole de romantz, fiecare cu titlul
său, ultimul sugerând că explozia/fărâmiţarea
oglinzii lumii poate continua la nesfârşit: Şi aşa
mai departe. (La nivelul prozei, s-a făcut
observaţia că romanele lui D.R. Popescu sunt
multiplicări de povestiri, la modul contrapunctic).
Prima scenă-capitol, Nunta din flori, se
improvizează în faţa cortinei care, după bătăile
gongului, nu se ridică din pricina unei defecţiuni
tehnice. Plasatoarea Riţa vine din sală, trimisă de
şefii ei, să anunţe defecţiunea, cerând scuze că
acest obstacol între scenă şi spectatori, care este
cortina, nu se poate elimina, pentru a începe
spectacolul, din pricina virusării electronice: „Mai
aveţi, vă roagă şeful… niţică răbdare!... Ştiţi,
nenea Iancu!... Se mai întâmplă, la teatru, chestii
şi mai!... Într-o seară, chiar în finalul unei piese,
pe scenă, s-a stins curcubeul!... Adică se stingea,
se aprindea, clipea!... Curcubeul! Şi întunericul a
făcut să apară, în străfulgerările astea ale
curcubeului, mai multe stafii!... Şi iubitul nostru
Prinţ!... Ştiţi, danezul!... Da, între stafii, nu mai
ştia ce mama naibii să mai creadă!... Chestia-
trestia e că Hamlet, după cum cunoaşteţi, nu va fi
niciodată rege!... Piesa se termină fără ca ţara,
după cum ştiţi, căzută din ţâţâni, Danemarca – să
aibă rege!... În jur… numai morţi!... O grămadă de
morţi!...” (p. 384). Cine cunoaşte întreaga operă a
lui D.R. Popescu, inclusiv noul volum de teatru,
înţelege repede că tragi-comedia povestită ante-
portas e la Porţile Orientului, unde nu se mai
ridică nici cortina, după trei sferturi de veac!
Obstacolul din prima scenă se perpetuează în a
doua (Poftiţi în rai!), după ridicarea cortinei, în
care scena, cu magia ei, are actori acum, dar e
ruptă de sala din care au plecat spectatorii. S-au
epuizat deja două „independenţe”, cea a sălii fără
scenă şi cea a scenei cu sala fără spectatori. Altfel
zis, suntem în plină anamorfoză perpetuată în
simetrii „absurdoide”, prin deformările în oglinzi
concave şi convexe, patronate de antisimetria
finală, în care ultimele scene se produc invers:
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actorii apar cu spatele în faţa unei cortine ce fie că
nu se mai ridică în faţa sălii aflate la polul opus
unei săli obişnuite, fie că e ridicată, dar actorii stau
cu spatele la public (Eternitatea inversă, p. 526).

În contexte dramaturgice similare, observă
unul dintre cei mai importanţi exegeţi ai teatrului
derepopescian, Mircea Ghiţulescu, s-ar putea ca să
asistăm la o sursă stranie de umor dramatic: „S-a
spus prea puţin despre umorul lui D.R. Popescu,
despre modul în care inteligenţa umoristică este o
dimensiune importantă a artei sale poetice. I s-a
reproşat aşa-zisa lipsă de organizare
compoziţională, caracterizată de unii comentatori
drept «lipsă de stil». Şi astăzi, după o îndelungată
confruntare cu cititorii, când a devenit evident că
este vorba de o lipsă ostentativă de stil
transformată în stil, D.R. Popescu mai este încă
apreciat ca un dramaturg «fără ştiinţa
construcţiei». Nu este însă vorba de absenţa
organizării compoziţionale, ci de un alt fel de a
scrie pentru scenă, de un rafinament polifonic într-
o operă literară impresionantă tocmai prin
strategia artistică pe care se bizuie. Idealul lui
D.R. Popescu, pe care nu toţi sunt dispuşi să-l
accepte, este realizarea unei uriaşe opere
imperfecte în care «imperfecţiunea» este capcana
ingenioasă în care atârnă, ridicolă, «dragostea
pentru geometrie». Scoasă cu energie de sub
apăsarea oricăror canoane, opera dramatică a lui
D.R. Popescu, revărsare necontenită de metafore,
teme, laitmotive, este plină de piscuri şi denivelări
ca fundul unui ocean, în care te poţi trezi oricând
într-o «groapă a Marianelor», ce nu figurează pe
nici una din hărţile maritime alcătuite din
conştiincioase măsurători. Poezia teatrală a
operei sale se întemeiază nu numai pe fuziunea
dintre romancier şi omul de teatru, ci şi pe o
neobişnuită capacitate de a absorbi viaţa din
cultură în piese inspirate din viaţă, într-un circuit
în care frontiera dintre cele două moduri de
existenţă artistică se estompează”4.

Diagnosticul este exact. Unitatea
impresionantă a operei nu e doar la nivelul prozei
şi teatrului, ci se cuvine asociată şi cu eseistica5,
toate împreună constituindu-se, sub
„imperfecţiuni” regionale (intuite ca necesare şi

de Nichita Stănescu6), subtil asumate, în voinţa de
a scrie o singură Carte (Mallarmé), mereu
deschisă, neterminată, dar aceeaşi în
fundamentele ei omeneşti şi spirituale. Cum deja
am mai spus, este aspiraţia canonică
shakespeariană, recunoscută ca atare de Harold
Bloom7, cel care vedea în Shakespeare
întruchiparea canonului literar occidental iradiant
în toate marile culturi. După Eminescu, D.R.
Popescu este cel mai „shakespearian” scriitor
român, după cum a sesizat şi Mircea Ghiţulescu.
Cu precizarea că, prin Shakespeare, cei doi mari
scriitori ajung la fundamentele matricei stilistice
româneşti, în chip genial, şi unul, şi celălalt,
legătura fatală dintre naţional şi universal, la care
necunoscătorii (contaminaţi politically correct)
nici nu pot visa să aibă acces.

Sub mâlurile, băşcălia colocvială, clişeizant
cotidiană, chiar argotică, dar şi „savantă”,
intertextuală, se ascund adevăruri profunde,
existenţiale, de sorginte mitică şi biblică, venind
din cele două mituri centrale româneşti Mioriţa şi
Monastirea Argeşului. Întruparea arheică este a
lumii mireasă care îl caută pe Ciobanul mioritic, o
mândră crăiasă devenită Mireasa vagaboandă,
Mireasa desculţă, Mireasa valahă (cu numele
banal Gica), aşteptată sau căutată de un Făt-
Frumos descins din basmul românesc Tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, dar care, la
rândul ei, îşi caută Mirele valah (Gicu), poate
rezonanţă a perechii antroponimice eminesciene
Cătălina/ Cătălin, opusă Miresei cosmice, Fata de
împărat, şi Mirelui cosmic, Hyperion. Altminteri,
cele patru piese intertextualizează multe versuri
eminesciene. Cum observă acelaşi Mircea
Ghiţulescu, prozatorul, dramaturgul – la care am
adăugat eseistul – ascund un mare poet teatral, cu
un apetit enorm pentru limbajul integral,
înglobând toate stilurile funcţionale ale limbii
române, în sensul coşerian al cuvântului: „În
limbajul poetic trebuie să vedem aşadar limbajul
în întreaga lui funcţionalitate. Poezia – şi prin
poezia înţeleg nu doar poezia, ci literatura ca artă
– este locul desfăşurării depline a funcţionalităţii
limbajului. Uzul poetic al limbii nu este o deviere
de la uzul «normal» al limbii, ci lucrurile stau
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exact invers: toate celelalte modalităţi ale limbii,
ca, de exemplu, limbajul cotidian sau limbajul
ştiinţific (ar trebui să spunem mai bine «modul
ştiinţific de a vorbi», respectiv «modul de a vorbi
orientat spre latura practică») reprezintă abateri în
raport cu limbajul integral, cu limbajul ca atare”8. 

În ce-l priveşte pe autorul Miresei vagaboande,
voi releva doar un singur aspect: permanenta
scoatere din uitare a unor cuvinte regionale,
argotice, forme create ad-hoc de scriitor, clişee
lingvistice, zicători, sintagme livreşti intrate în
uzul filologic cotidian, construcţii cu rime
interioare etc. Iată câteva exemple alese la
întâmplare: poveşti cu care creşti, stelele şi luna
îşi dădeau jos cununa (p. 16), sfrâncioc („lupul
vrăbiilor”, „moartea zburătoare”, p. 21), mireasă
second-hand (p. 26), a se fatiga (p. 56), a cocoşi
(p. 71), şulfă desculţă (p. 82), haznă, nu hazna (p.
106), bolundă (p. 177), zgubilitici (p. 181), cât e
moşul de bătrân, tot doreşte ce-i în sân (p. 197),
Alzhaimerica (p. 210), a băsădi (p. 233 etc.),
Iliada himerică (p. 234), Ţara Şpagatolia
danubiano-pontică (p. 253), ţuchiş (p. 263),
budigăi (p. 268 etc.), a se închierba (p. 269), un
cuplărai (p. 271), regizorache (p. 273), coţăială
(p. 275), jigoderme (p. 307), Hai, noroc!/ Şi la
vară cald! (p. 316), deamboulea (p. 318), bistoş
(p. 319), temeteu (p. 334), ghizdavă (p. 352),
cracoşe (p. 353), toltiş (p. 358), ciosal, băldăuş,
ciolad (p. 359), a ponosleşti (p. 361), succesuri
(după norma fecioarei neobăsiste, p. 362),
chiaburani (p. 363), rostimbul (p. 396), liricoidat
(p. 424), şulfurică (p. 440), un beşondrea (p. 456),
faraoniţă (p. 493), bordurăreală (p 499), a se
îmburda (p. 567) ş.a.m.d. Ca să nu mai vorbesc de
„răsfăţul lingvistic” (Costin Tuchilă9) în ce
priveşte numele personajelor.

Ardelean prin naştere, D.R. Popescu şi-a
petrecut copilăria în Oltenia, care a lăsat urme
adânci în stilul său, cum a remarcat Grigore
Brâncuş10. Nu e de mirare că un oltean ca Marin
Sorescu, în Uşor cu pianul pe scări (1985), a
descris, genial, limbajul poetic/ prozastic/
dramatic derepopescian, sub semnul frazei
periodice: „Labirintică, perioada lui D.R. Popescu
dibuie. E ca un şarpe care, cu capul săltat în sus,

pare că scrutează, că doar ascultă, dar, în acelaşi
timp, el a şi înaintat, ondulându-se în fiţe. Dacă
scriitorul vede scenic, aşa cum s-a observat, să
adăugăm că scena este ocupată doar de un singur
personaj, pe care l-am putea numi Persoana întâi.
Singular, evident. Celelalte intră şi ies, ca nişte
umbre, sunt pretexte pentru scăderea sau creşterea
debitului verbal. Desfăşurarea «clasică» e anulată.
Sau, mai precis, se află în cârca personajelor, le
apasă. Când începe cartea, acţiunea propriu-zisă s-
a isprăvit. Mai picură aşa puţin câte un strop de
sânge. […] Miliţieni, judecători, procurori apar în
prim-plan. Adevărul ni se dezvăluie de-a-
ndăratelea”. Este o exemplară descriere a frazei
baroce supravegheată de figura centrală a
anamorfozei.

Note:
1. Dumitru Radu Popescu, Corul morilor de vânt,

Focşani, Editura Pallas Athena, 2015, prefaţă, de
Constantin Coroiu, p. 320.

2. Ibidem.
3. Theodor Codreanu, Revizuiri critice, Bucureşti,

Editura Academiei Române, 2019, cap. De la „Galaxia
Grama” la „corul morilor de vânt”.

4. Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române.
Dramaturgia, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Tracus Arte,
2008, p. 488-489.

5. Demonstraţia am făcut-o în eseul De la „Galaxia
Grama” la „Corul morile de vânt”, în Theodor Codreanu,
Revizuiri critice, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2019.

6. Nichita Stănescu, Opere imperfecte, Bucureşti,
Editura Albatros, 1979.

7. Cf. Harold Bloom, The Western Canon: The Books
and School of the Ages, New York, Harcourt Broce, 1994,
v. trad. din engleză a Deliei Ungureanu, Canonul
occidental – Cărţile şi şcoala Epocilor, Grupul Editorial
Art, Bucureşti, ediţia a II-a, 2007.

8. Eugeniu Coşeriu, Despre esenţa limbajului poetic, în
„Convorbiri literare”, serie nouă, nr. 4 (208), aprilie 2013,
p. 32.

9. Costin Tuchilă, postfaţă la volumul Prezentul absent,
2013.

10. Grigore Brâncuş, Înnobilarea graiului, în Leul
albastru. D.R. Popescu 80, p. 391-394.
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În prefața la volumul Corul morilor de
vânt al lui Dumitru Radu Popescu, apărut în
2015, observam că el a creat o nouă specie a
genului numit eseu. Aveam și am în vedere
nu doar formulele pe care le abordează cu o
mână de maestru cum este, de pildă, cea
epistolară, ci mai ales un anumit specific ce
ţine de substanţa şi atmosfera, nu o dată
suprarealistă, a eseurilor sale, dar şi de stilul
şi discursul literalmente inconfundabile.
Primul şi cel mai simplu lucru care îţi vine
în minte la lectura şi relectura lor este acela
că sunt proze nonfictive, dar în care ficţiu-
nea are totuşi un rol însemnat. Remarcam

apoi că Dumitru Radu Popescu nu tratează teme şi
subiecte, ci le inventează tratându-le. În narațiuni-
le sale eseistice se regăsesc și se completează pro-
zatorul cu arta sa portretistică, dramaturgul cu ştii-
nţa dialogului, analistul și criticul de teatru, poetul,
memorialistul, jurnalistul. Altminteri, D.R.
Popescu configurează şi în asemenea scrieri noi
universuri care sunt, în fond, perfect congruente cu
cele din romanele, nuvelele sau piesele sale de tea-
tru. Cu o libertate a spiritului sans rivages şi cu o
imaginaţie prodigioasă, el convoacă în textele
eseistice, cuprinse în mai multe volume, pe eroii
literaturii şi artei, pe cei ai istoriei şi mitologiei,
într-un mod în care ne face să-i simţim mai con-
temporani decât contemporanii noştri. Îi pune, aşa-
zicând, la treabă pentru a ne revela mai bine,
împreună cu ei, condiţia umană şi existenţa tragi-
că. D.R. Popescu – zicea confratele său de gene-
rație, George Bălăiță – „își scrie viața și visele,
destinul lui fiind acela al Scribului fără de care
nimic nu există. Ce atinge el se face literă scrisă.
Nu e ușor de purtat o asemenea pacoste de origine

divină”. Nu e deloc ușor, dar ce dulce povară!
Prin parabolele, evocările, portretele, punerile

în scenă pe care le conțin, cărțile de eseuri ale lui
Dumitru Radu Popescu, purtând titluri acroșante –
precum „Dudul lui Shakespeare” sau „Actori la
curtea prințului Hamlet” –, induc cititorului inteli-
gent, sensibil și cultivat stări de jubilație gravă, de
meditație și de profundă emoție estetică.
Comentatorului lor îi este greu de a-și reprima ten-
tația citării copioase. Să ne așezăm o clipă sub
dudul lui Shakespeare și să privim, cum ne invită
creatorul de lumi care este autorul „Vânătorii rega-
le”, o scenetă în care se simte gheara „leului albas-
tru”, aici și în ipostaza de dramaturg: „Rebreanu,
ucis de ruși, Rebreanu… sinucis, Rebreanu, răpus
de o boală de plămâni – pentru noi este același
Rebreanu. Germanofil, anticomunist?!... În ceruri,
pentru Cel de Sus, Rebreanu este un singur om,
autorul «Răscoalei», al «Pădurii Spânzuraților»…
(surâzând). Dumnezeu nu exagerează nuanțele (se
șterge cu batista pe chelie). Ne aflăm în plin răz-
boi, rușii au cucerit Bucureștiul și se îndreaptă spre
Transilvania, regele l-a închis pe Antonescu într-un
seif cu timbre… Rebreanu va muri în câteva zile!
Cine va fi autorul… acestei morți? (gălăgie în culi-
se). Cei din presa de dreapta și cei din presa de
stânga cântă de bucurie, se indignează!... (apar
niște inși care se bat unii pe alții cu un fel de faluși
din piele). Nu le-a venit rândul să apară pe scenă,
nici nu și-au scris încă articolele… dar se bat între
ei, ca în teatrul grec!... Se bat cu faluși din piele!...
Ptiu! Afară! Vă chem eu să vă recitați articolele, nu
vă fie frică!... Tovarășe Călugăru, domnule
Carandino… și matale, Ion Caraion, mai aveți
puțintică răbdare! (gălăgioșii ies din scenă). Ne
aflăm la Valea Mare, lângă Pitești (bate clopotul).
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Vin țăranii… cu mortul… Mai seamănă acești țăra-
ni cu cei pictați de Grigorescu, sau cu cei împuș-
cați de armata română în 1907?... (bate clopotul).
Începuse toamna, în aer se desăvârșea ultimul răz-
boi al fluturilor din acel an. Pământul se mișca sub
pașii soldaților… Priviți! Se apropie Liviu
Rebreanu, în sicriu, condus spre cimitir numai de
țăranii din sat… Cine să mai vină de la Academie,
de la Societatea Scriitorilor Români, de la Teatrul
Național… să-i adreseze ultimul cuvânt? Nimeni!
(iarăși apar gălăgioșii ce se bat peste fund și peste
căpățîni cu pulanele de piele). Cât de mult se bucu-
ră acești condeieri de moartea lui Liviu
Rebreanu… A murit un monstru! Scriu ei fericiți…
În sfârșit, a murit gorila!... Ce minunată este pen-
tru ei lumea lipsită de Liviu Rebreanu! Ce desfăta-
re pe ei! Acum începe cu osârdie modificarea vieții
lui Rebreanu, care va putea fi liniștit scos din
biblioteci și tras pe răzătoare!... (…) Convoiul
mortuar trece spre cimitir… dar… iată că, din
întâmplare, apar câțiva soldați români, aflați în
drum spre Transilvania!... În fruntea lor, un sublo-
cotenent în rezervă, un învățător… Acesta văzând
crucea pe care… Liviu Rebreanu… își oprește
mica oaste! Urmează convoiul, în cimitir… Învăță-
torul-soldat nu-l mai întâlnise pe autorul
«Răscoalei» decât în cărți!... Este uluit! Va spune
câteva cuvinte la coborârea în pământ a scriitoru-
lui… A fost singurul intelectual prezent la înmor-
mântarea lui Rebreanu… Priviți! (bate clopotul).
Pe marginea gropii în care este coborât Rebreanu
stau țăranii… și soldații, urmașii țăranilor împuș-
cați în 1907… și urmașii soldaților care au tras din
ordin în țărani… Sublocotenentul-învățător face
un semn și soldații trag în aer focuri de armă,
dându-i onorul celui dus în loc cu verdeață… Dar
cum îl cheamă pe acest învățător-sublocotenent în
rezervă, cum?... Ei, da, îl cheamă… Ceaușescu.
Liniște!... Țăranii și soldații stau pe marginea mor-
mântului și plâng”.

Rebreanu, creatorul romanului românesc
modern, este pentru Dumitru Radu Popescu un
scriitor fundamental. Apropo, peste câteva luni se
vor împlini o sută de ani de la apariția romanului
Ion. O piatră de hotar în evoluția genului proteic
care este romanul în literatura noastră. Cât priveș-
te Răscoala, el consideră că este capodopera abso-

lută a marelui prozator. În acest „cel mai modern
roman scris de Liviu Rebreanu”, cum îl caracteri-
zează, creatorul Vânătorii regale mărturisește că
aude corurile nu mai puțin răscolitoare decât cele
din tragediile antice ale unor categorii și clase
sociale diferite situate la poluri opuse. Peste toate,
cel mai tulburător răsună corul clasei-mamă: țără-
nimea. Răscoala e o epopee în care se înfruntă sân-
geros, observă Dumitru Radu Popescu, corul
Puterii și corul țăranilor. Cei din primul cor erau
„ieșiți din stirpea țăranilor pe care i-au masacrat” și
care „ilustrau tragedia unei țări fără conducători,
sau cârmuită de niște pospăiți pentru care singura
religie – milenară, firește! – era crima legalizată și
hoția nerușinată”. De altfel, destinul țărănimii este
o temă majoră a lui Rebreanu și în alte zone ale
operei sale. Proza scurtă nu face excepție. De
pildă, schița de doar câteva pagini intitulată
Proștii, o capodoperă a genului, cum o califică cel
care, el însuși, este autorul unor schițe și nuvele
antologice. Geniul lui Rebreanu, scrie Dumitru
Radu Popescu, a „trasformat o posibilă anecdotă
semănătoristă într-o tragedie absurdă”. Citită astă-
zi cu ochiul proaspăt al prozatorului, ea își dezvă-
luie o dimensiune protocronică, întrucât „propune,
cu multe decenii înainte de Godot, Marea
Așteptare, în răscrucea timpurilor, a ieșirii din peș-
tera unei istorii inferioare – și ratarea mântuirii…
Godot nu vine, dar mașinăria cu aburi parcă divini
(pe care «proștii» au așteptat-o de cu noapte! –
nota mea) vine în gara din Ardeal – și pleacă fără
să se schimbe nimic în viața celor ce au așteptat-o
cu o evlavioasă speranță”. Iar tonul lui Dumitru
Radu Popescu capătă aici accente cioraniene:
„proștii” lui Liviu Rebreanu „nu-și întrevăd locul
în această lume în care eșecul adaptării la o nouă
certitudine seamănă pur și simplu cu un fel de
neant ridicol și incurabil” încât „… și proștii arde-
leni și răsculații din Sud sunt la fel: ei reprezintă
magistral eșecul prezentului și al viitorului”.

De sub dudul lui Shakespeare mi se pare cum
nu se poate mai firesc să ne îndreptăm privirea, tot
pentru câteva clipe, și spre lumea evocată de D.R.
Popescu în volumul „Actori la curtea prințului
Hamlet”. Iată un episod memorabil din istoria artei
spectacolului teatral românesc din a doua jumătate
a secolului trecut. Este vorba de Livada de vișini –
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D.R.P. o numește „Livada cu vișini” – reprezenta-
tă pe scena Teatrului Național din Tg.Mureș:
„Personajele se aprind și se sting într-o Rusie ce se
stinge și se aprinde într-un clin al timpului (…) În
finalul piesei, se știe, Cehov golește scena: toți cei
ce au revenit de la Paris sau din alte locuri pleacă
în drumurile lor… Toți se duc să nu-i ajungă moar-
tea în mijlocul acelei grădini cu vișini, Rusia, ce
era tocată, tocată… Vișinii erau doborâți la
pământ, mecanismele lumilor noi tăiau idilicii viși-
ni din pravoslavnica și mirifica matușca Rusia!
Personajele, repet, ies din scenă – și numai bătrâ-
nul servitor rămâne în acel loc al pustiului adus de
noua civilizație a topoarelor și fierăstraielor…
Bătrânul rămâne și chiar dă cu pumnul într-o masă
de lemn imaginară, ori parcă dă cu pumnul în cer
și în pământ, spunând răspicat că el nu pleacă, el
aici rămâne… Eu rămân, spune bătrânul servitor,
epuizat, poate bolnav de greutatea anilor și a morții
ce-i întuneca fața cu umbra ei răcoroasă…
Servitorul grădinii cu vișini, servitorul oamenilor,
servitorul spectatorilor, servitorul artei…
Regizorul Harag în acea scenă este în serviciul
livezii cu vișini, în serviciul teatrului, al vieții… E
un testament al lui Harag, bătrânul servitor din
Cehov: el nu va pleca dintre noi, din această lume
cu vișini mereu căsăpiți”. D.R. Popescu față cu fio-
rul tragic din lumea reală și din lumea artei. Nimic
surprinzător: tragicul e o dimensiune principală a
literaturii sale indiferent de genul abordat. Cititor
de performanță și analist subtil, ca eseist și comen-
tator, el detectează tragicul nu mai departe decât la
Caragiale despre care, cu prodigioasa-i experiență
de prozator, dramaturg și scenarist, cu o intuiție de
fin psiholog, a scris deseori atât de pătrunzător și
de incitant nu o dată punând parcă lumea lui
Caragiale într-o nouă mișcare, într-o nouă proiecție
din perspectiva realităților actuale, precum în eseul
Cimitirul eroilor literari: „Tache, Mache, Rică
Venturiano, Conu Leonida au ieșit din cărți și din
piese și au pășit cu vigoare în viața noastră cea de
toate zilele adaptându-se din mers la noile sugiu-
curi și schimbând trăsura cu elicopterul.
Matusalemici, ei sunt morții noștri vii, plini de ela-
nuri tinerești! În comediile lui Caragiale, firește,
nu moare nimeni, fiindcă nimeni nu se bate pentru
vreo idee… Toți se bat doar pentru interesele

țărișoarei noastre dragi – dragii de ei! Prefecți,
polițai, cațavenci, farfurizi, trahanachi, agamitzi, ei
trăiesc mereu fericiți, într-un climat electoral beat
în eternitate, ei nu mor, ei nu pot muri, ei îmbătrâ-
nesc mereu, ei sunt morții noștri vii, eterni (…), ei
sunt dinastiile noastre nobiliare, dinastia Farfuridi,
dinastia Brânzovenescu, dinastia Dandanache, ei
sunt nemurirea noastră cea de toate zilele – dragii
de ei!...”. Este aici o ilustrare a ceea ce D.R.
Popescu numește într-un alt eseu: „înfricoșătoarea
contemporaneitate” a lui Caragiale. Și încă:
„Personajele lui Caragiale nu participă direct la
istorie, ci la parodierea istoriei. Ele nu varsă o
picătură de sânge pentru libertate, fraternitate, țară
și alte bazaconii despre care se pronunță în solem-
ne bufonerii! Caragiale trebuie citit «pe dos» – și
interpretat solemn! Ceea ce dă naștere unui comic
cumplit”.

Un comic de o profundă tristețe, mi-aș permi-
te să spun, o tristețe ce ne este relevată magistral,
și nu numai la o lectură «pe dos», fiindcă dacă
pătrunzi dincolo de grotescul bufoneriilor, de vuie-
tul cascadelor de umor din comediile lui Caragiale
ori le recitești prin lentila – sau, dacă vreți, prin
grila – gravă, sarcastică pe care ne-o propune D.R.
Popescu, ești tentat să parafrazezi teribila propo-
ziție a lui Pușkin după lectura în manuscris a roma-
nului Suflete moarte al lui Gogol: „Doamne, ce
tristă este România noastră!”. Și, în fine, dacă
avem curajul, onestitatea și capacitatea de a
pătrunde dincolo de clișee și de false pudori, cons-
tatăm că Nenea Iancu este nu doar cel mai național
scriitor român, cum credea Ralea, ci și poate cel
mai tragic. Și asta, în condițiile în care tragismul –
tragismul purificator și catalizator – e foarte rar pe
aici, pe la noi. Recitind eseistica lui D.R. Popescu,
mă conving și mai mult de „înfricoșătoarea con-
temporaneitate” a lui Caragiale. Orice am face, nu
putem ieși din proiectul său aflat într-o perpetuă
derulare. Mi-l imaginez pe Nenea Iancu, cu fața
crispată de inteligență, cum îl portretiza Călinescu,
privindu-ne trist și zâmbind îngăduitor: „Uite, mă,
ce drăguți sunt! Dragii de ei!”.
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MIRON KIROPOL s-a stins din viață joi, 18
iunie 2020, la Paris.

Născut la 29 septembrie 1936 la Bucureşti, Miron
Kiropol a debutat cu versuri în 1963 la
„Contemporanul”, iar editorial în 1967, cu Jocul lui
Adam. Urmează alte două volume de poezii:
Schimbarea la faţă (1968) şi Rosarium (1969),
ultimul rămas însă nedifuzat şi ulterior dat la topit
drept represalii pentru că, în septembrie 1968,
profitând de o invitaţie la un colocviu de poezie ce
urma să aibă loc în Belgia, Kiropol luase decizia, sub
şocul invadării Cehoslovaciei, dar şi – mai lucid
decât mulţi alţii – convins că nimic nu se va schimba
în România, să nu se mai întoarcă în ţară. Are şansa
de a fi sprijinit de personalități precum Pierre
Emmanuel sau Vintilă Horia. După un scurt
interludiu spaniol se stabilește definitiv în Franţa, la
Paris.

Cu trecerea timpului devine poet şi scriitor de
limbă franceză, tipărind în anii ’80 şase volume de
versuri şi în 1991 unul de proză memorialistică foarte
specială, poematic-filosofică, Diotima. În 1983
cunoscutul editor de poezie Guy Chambelland îi
dedică un număr al revistei sale „Pont de I’epee”. De-
a lungul anilor ’90 îi apar, în limba în care a început

să scrie şi la care nu a renunţat niciodată, câteva cărţi
fundamentale: Această pierdere (1992), apoi
versiunea românească a primului volum din Diotima
(1997), conţinând dublul paginilor din ediţia
franceză, al doilea volum (1998), precum şi Făt-
Frumos din lacrimă (I-II, 1994-1996), epopee
proiectată în mai multe volume ce vor însuma între
zece şi cincisprezece mii de versuri. A tradus în
româneşte din Eugenio Montale, Cecco Angiolieri,
Dino Campana, Salvatore Quasimodo şi din lirica
olandeză contemporană, iar în franceză din Ion
Caraion, Mircea Dinescu, Cassian Maria Spiridon,
Florentin Palaghia. În 1992 a fost distins cu premiul
Uniunii Scriitorilor şi cu cel al Academiei Române,
iar în 1997, la primul Festival Internaţional de Poezie
de la Oradea, i se acordă Premiul pentru Opera
omnia. De asemenea, revista Convorbiri literare i-a
acordat Premiul Opera Omnia în 1999, în cadrul
Zilelor revistei, ediția a III-a.

Opera literară: Jocul lui Adam, Bucureşti, 1967;
Schimbarea la faţă, Bucureşti, 1968; Rosarium,
Bucureşti, 1969; Sur le visage redempteur, Paris,
1972; Dieu me doit cette perte, Paris, 1983; Auguste
nostalgie du sang, Paris, 1986; Chastete regnante,
prefaţă de Lucian Raicu, Paris, 1987; Le Rang
johannique, 1989; Apophtegmes de l’amour, Paris,
1989; Diotima, vol. I: Les morts s’en melant, Paris,
1991; ediţia Oradea, 1997, vol. II: Scara lui Iacob,
Oradea, 1998; Această pierdere, Bucureşti, 1992;
Făt-Frumos din lacrimă, I-II, Bucureşti, 1994-1996;
Augusta nostalgie a sângelui – Auguste nostalgie du
sang, ediţie bilingvă, Oradea, 1997; Solitudinea lui
Eros, Bucureşti, 1998; Ceea ce sferele gândesc
despre noi, Iaşi, 1999; Metopă, prefaţă de Ioan
Ţepelea, Timişoara, 2001; Ioana d’Arc, Botoşani,
2001; Povestea deviaţionistului, I, Iaşi, 2003; Aur în
sită, 2014; Cuvinte strigându-și cenușa, 2019.

Traduceri: Poeţi francezi din secolul al XVI-lea,
Bucureşti, 2000; G. Bacovia, Plumb-Plomb, ediţie
bilingvă, Iaşi, 2001; Comment lire Eminescu en
francais, Bucureşti, 2001; Mircea Dinescu, Trente-
deux poesies, prefaţă de Lucian Raicu, Paris, 2001;
Jean Keats, Poezii, Bucureşti, 2001.

Prin moartea lui Miron Kiropol, literatura română
pierde un poet dintre cei mai importanți și, totodată,
pe excelentul traducător.
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S-au dus în ultimii ani atâţia prieteni, scriitori şi
poeţi, despre care am scris, încât mi-am propus că nu
o să mai scriu despre ei, căci eram mereu atât de
sfâşiat şi de prăbuşit, încât săptămâni de zile nu îmi
mai reveneam. Ieri s-a dus unul din cei mai buni
prieteni, Miron Kiropol. Mă simt dator, în ciuda unei
metafizice reţineri, însă şi datorită faptului că nu
reuşim niciodată, cât timp cei dragi se află încă în
viaţă, să le oferim întreg gândul şi inima noastră,
purtaţi mereu de alerte, de o lume smintită, tot mai
smintită în ultima vreme. O lume bântuită de
suspiciuni, de lipsă de umor, de egoism, de o
agresivitate mereu la pândă. O lume treptat
demonizată, lipsită de dumnezeu. Singura solidaritate
cu adevărat trainică, de nezdruncinat este
solidaritatea întru dumnezeu. Restul sunt toate
limitate în timp, condiţionate şi caduce. Cu ani în
urmă Miron a intrat în contact cu mine prin
mijloacele clasice, care l-au marcat până la moarte:
scrisori şi manuscrise scrise de mână. Apoi au
început convorbirile telefonice, deşi eu detest
telefoanele, atât de recluzionare faţă de o întâlnire
faţă în faţă, în care poţi zări chipul şi ochii unui om
drag. Cu ani în urmă m-a invitat la Chartres. Îl văd şi
acum pe micul peron al gării de acolo aşteptând, cu
părul său creţ, abundent şi alb, care îi încorona
chipul. Ochii lui vii şi zâmbetul lui bun de o mare
nevinovăţie. Am petrecut trei zile în casa lui lipită de
celebra catedrală de acolo. În ciuda pitorescului
specific francez al caselor şi străzilor, Miron nu se
simţea bine acolo. Se sufoca printre privirile
burghezilor, al oamenilor cârcotaşi de acolo, care îi
urmăreau fiecare pas, fiecare gest. Soţia făcea naveta
zilnic la Paris, unde lucra la o mică editură. Am
vorbit ore întregi plimbându-ne prin oraş, ori la o
mică cafenea, pe care eu, ca nou venit o găseam
fermecătoare, însă se vedea cât colo că el nu se afla
la largul său. Dorea acel anonimat parizian, marele
oraş în care se putea cufunda în voie, fără a avea

mereu acel sentiment al urmăririi zilnice din micul
orăşel. Am vorbit despre mistici, despre poezie,
despre Bucureştiul, căruia îi duce dorul, despre Ţară,
mereu despre Ţară. Limba română, pe care amândoi
o iubeam nespus şi care putea cuprinde în ea
traduceri din alte limbi, extrem de nuanţat şi de bine,
nu putea fi la fel de bine tradusă în alte limbi, se
sufoca şi ea între artefactele limbilor europene
structurate mai ales pe specialităţi şi care nu
îngăduiau jocul larg al limbii române. Repeta mereu
acest lucru cu o nostalgie şi cu o durere abia schiţată
şi deîndată atenuată de zâmbetul lui de copil. Unii ar
fi putut spune că era naiv, însă el trăia în alte zone ale
adevărului, căci totul este real, însă ce e adevărat, nu-
i aşa? Pentru el poezia era o zonă deplină a trăirii,
restul trecea, revenea, pierea, însă poezia îi însoţea
fiecare pas. Şi nu este oare tot ce a creat dumnezeu în
fond o delicată, adâncă poezie, pe care egoismul
nostru, interesele meschine, gândirea fără de
conştientizare, profitul, cuvânt drag demonului, au
pervertit-o deplin. Nu sunt spusele lui Hristos din
Evanghelii tot o poezie adâncă, cutremurătoare? În
mărturisirile sale în proză, scrise cu ani în urmă, se
află în mod paradoxal analize extrem de tăioase şi de
pătrunzătoare, extrem de adânci şi de revelatoare în
ceea ce priveşte mai ales ultimii săi ani petrecuţi în
Ţară. Le considera însă caduce, revenind mereu la
poezie, de care a fost pătruns deplin, zilnic în ultimii
treizeci de ani de viaţă. Curge poezia din mine, îmi
spunea mereu la telefon, dorind în fond să spună că
trăieşte în alte zone, poate mai adevărate decât cele în
care ne zbăteam noi, numindu-le realitate. În fond,
Miron trăia în zona deplină a poeziei, ca fiind şi cea
mai adevărată. Şi oare nu este oare astfel, nu s-ar
schimba întreaga noastră viaţă, viaţa întregii lumii,
dacă am trăi astfel, potrivit spuselor lui Hristos din
Evanghelii? Înclin să cred că la început se afla starea
de poezie pătrunsă deplin de o iubire, nouă încă
necunoscută, după care a urmat sunetul, lira, vibraţia
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de energie a începutului, logosul, altminteri s-ar
putea explica atâta splendoare, comuniune şi
deplinătate, pe care noi am distrus-o treptat din
ignoranţă, profit şi prostie? Au fost trei zile, care au
trecut ca o după-amiază aurie de toamnă, ce se înclină
într-o seară binecuvântată, în lumina căreia se putea
vedea din fereastră umbra impunătoare a celebrei
catedrale. Peste doi ani a venit el însuşi să mă
viziteze. Era iarnă, iar el purta un palton impunător
cu guler de blană şi era foarte vesel şi fericit că îi
reuşise călătoria asta complicată de la Paris – unde se
mutase în sfârşit –, în micul orăşel german, unde
locuiam. Atunci mi-a povestit în plimbările din
grădinile închiriate din apropiere despre copilăria lui
destul de nefericită, cu un tată aspru, jandarm şi o
mamă mereu supusă şi robace, care îl adora pe copil.
Mi-a povestit şi el de un copil avut cu zeci de ani în
urmă, care era acum la ospiciu şi refuza să îl vadă,
având izbucniri agresive la vederea lui. Oricare altul
şi-ar fi pierdut nevinovăţia, alunecând în altele, însă
el povestea aceste lucruri de parcă ele ar fi urmat un
plan care era doar spre binele tuturor. Trăia fiecare în
timpul şi în zbaterea lui evolutivă, însă durerea
rămâne întotdeauna şi trebuie preschimbată în act
creator. A stat trei zile în care soţia îl chema de câteva
ori la telefon să vadă cum se simte şi dacă totul e
bine. Era mai tânără ca el cu treisprezece ani, însă el
îi spunea îngerul meu. O femeie de mare delicateţe şi
îngăduinţă şi care îl îndrăgea nespus. O mare
consolare în marasmul din jur în care lucrase mai ales
ca paznic de muzeu, având o pensie minusculă.
Tablourile pe care le pictase o vreme, tablouri
excelente, n-au fost primite la expoziţii fără de
susţineri prieteneşti, de relaţii şi legături, care lui îi
lipseau deplin. Nu avea talentul de a-şi face prieteni
decât printre cei de suflet: Goma, Basarab Nicolescu,
Palaghia, şi cam atât. Ceilalţi veneau, îl foloseau şi
apoi dispăreau. El doar zâmbea şi-şi vedea mai
departe de poezie. Deţineam şi deţin şi acum o
mulţime de filme de calitate şi am încercat să-l
ademenesc cu unul ori altul. S-a apropiat de peretele
unde erau stocate şi a ales fără de şovăire câteva
filme cu Stan şi Bran: nu sunt scumpi, nu sunt dragi?
spunea. Am dat din cap. Abia mai târziu am înţeles de
ce: era o lume a nevinovăţiei, departe de răutăţi,
uneltiri, sex, crimă şi alte ademeniri şi spălări de
creier. Se uita la aceste filme şi râdea ca un copil.
Oare nu avea în fond mare dreptate, nelăsându-se
tulburat de o lume tot mai perversă, tot mai nebună,

tot mai egoistă şi mai demonizată întru profit şi
dezumanizare? În ultimii ani mă chema deseori seara
la telefon. Vorbeam de Ţară, vorbeam de starea
literaturii, de minunăţia, vorba lui, a limbii şi graiului
românesc, de extrema ei bogăţie şi nuanţare. Istoria
noastră e cuprinsă mai ales în grai, tocmai de aceea
atât de nuanţat, de bogat şi de cuprinzător. Se observă
că, mai tot timpul acestei evocări, pare că vorbeşte el
mai mult, nu eu. Şi e bine aşa. E bine ca lumea să afle
că au fost şi poate mai sunt oameni care, în
„naivitatea” şi nevinovăţia lor funciară, mai cred în
splendoare, în dumnezeu şi într-un viitor în care ele
vor domina în mod natural, firesc. Şi fără îndoială că
aşa va fi. El credea asta neclintit. Acum, că se află
acolo, oare se mai gândeşte la mine, la noi? Ieri
noapte nu am putut dormi. Ceva mă înconjura mereu
ca o boare. Mă ridicam din pat plimbându-mă prin
cameră, rugându-mă. Mă reaşezam în pat sperând să
pot dormi. Boarea mă învăluia uşor, deşi nici un
geam nu era deschis. Şi mă ridicam din nou. Asta
până dimineaţa, când în loc să fiu obosit m-am simţit
refăcut ca după un somn lung. Despre cărţile lui am
scris câteva introduceri la carte, câteva critici, unele
apărute în Eseuri şi întâmpinări critice, ed. Limes,
2018. Ultimele lui cărţi, extrem de profesional
redactate, în care se găsesc parţial şi introducerile
mele critice au apărut la editura lui Nicolae Tzone, cu
care se cunoştea se pare bine de la vizitele acestuia la
Paris. Iată aici un fragment despre creaţia lui în
general. Îl redau aici considerându-l simptomatic
pentru întreaga lui creaţie:

„Pe Miron Kiropol l-am întâlnit prima oară la
Chartres, unde locuia într-o casă aproape lipită de
celebra catedrală. De la început m-a frapat la el aura
de poezie, care îi învăluia întreaga fiinţă. Acest lucru
s-a confirmat mai apoi şi în convorbirile noastre
ulterioare, când mă chema la telefon de la Paris, unde
s-a mutat ulterior. O viaţă dedicată în întregime
poeziei, o trăire deplină prin şi întru poezie. Din toate
textele sale se desprinde această vieţuire adâncă în
clipă, care este şi cea mai deplină, cea mai autentică.
Să crezi în ceea ce este, constituie o eroare. Totul este
în continuă schimbare în clipa unei explozii de înger.
Totul are loc (şi nu se întâmplă, cum se zice de
obicei) în clipă, în clipa trecătoare, reînnoitoare, în
acest exil în care ne aflăm cu toţii. Ne „(re)trimitem”
pe noi înşine Aici, din necesitatea unei ne-defrişări
lăuntrice, şi ne reîntoarcem, mereu, într-un continuu
neastâmpăr toroidal, spre a reînvăţa pacea, răbdarea,
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iubirea, smerenia, blândeţea şi moartea. Nici aceasta
din urmă nu vine, cum se spune de obicei, de undeva
din afară – urcă din clipa naşterii, lent în noi. Ceea ce
se „întâmplă” în lumea din afară – ca reflecţie a lumii
noastre lăuntrice – este o întâmplare, doar privită ca
semn divin. Pacea lăuntrică – ca fundament dinspre
care se vor desprinde mai apoi toate celelalte –, este
însă un concedente dea, un dar divin, un rezultat al
graţiei divine, un răspuns la o sete lăuntrică şi absolut
individuală. Este un rezultat al graţiei divine, ca şi
iubirea de altfel, care nici ea nu se poate înfiripa  la
poruncă, cu îndemnuri, nu se dobândeşte prin efort
încrâncenat. O remarcă cu o undă fină de umor şi
Hristos în evanghelii, sugerând, dând limpede de
înţeles, că ambele sunt un rezultat al Graţiei.
Comuniunea ridică treptat întreaga specie umană, o
înalţă, prin vibraţia la unison, la un nivel calitativ mai
înalt al Conştiinţei (care nu cunoaşte pluralul).
Tragedia timpului nostru este însă tocmai această
gândire fără de conştientizare. Se pierde legătura cu
sufletul, cu tot ce e viu. Prin prisma acestor rapide
consideraţii, drept punte înspre receptarea poeziei lui
Kiropol, revin la textele lui care nu au nevoie
(precum deseori se afirmă, când e vorba de poezie şi
de unii din reprezentanţi ai ei), de „o evoluţie”; Miron
nu se află în evoluţie, în ce priveşte poezia lui, ci în
desăvârşire continuă. De aici şi remarca mea: deşi
tratează mereu teme „solemne”, poezia sa este lipsită
de o solemnitate festivă. Imaginile duc mereu dincolo
de imagine, tocmai printr-o benefică transcendere a
lor. Aidoma miturilor, imense lentile prin care putem
recepta lumea, ele îndeamnă la o altă vedere. O
vedere care încearcă mereu să devanseze insuficienţa
limbajului faţă de trăirile genuine, mai întotdeauna,
de neîmpărtăşit. Ele sunt doar sugerări care deschid
evantaiul unor interpretări libere, personale, şi tocmai
de aceea poartă semnul actului de trezire. Este tot ce
poate face mai mult arta autentică: să trezească. Şi în
acelaşi timp să nu încorseteze, ci să acorde deplină
libertate celui trezit pe drumul absolut individual al
Aflării. Acest drum se află mereu dincolo de orice
limitări dogmatice, instituţionale, şi tocmai de aceea,
reprezentanţii lui au fost de-a lungul vremurilor,
mereu persecutaţi, interzişi ori exterminaţi. Dacă
credinţa oarbă limitează, cantonează, calea
individuală a aflării presupune un travaliu lung şi
absolut personal, care poartă înspre un miez, în care
ne vom întâlni cu toţii cândva. O îndrituire deplină a
afirmaţiei, „nu cred – ştiu”. În analogie cu poezia, ar

fi vorba de găsirea sunetului personal, al acelui sound
absolut individual, pe care unii nu-l găsesc o viaţă
întreagă, câtă vreme sunt rupţi de Conştiinţa pură, id
est, de divin (aşadar, şi de sine). Marea poezie
dintotdeauna deţine întotdeauna un fior metafizic,
spiritual. O adiere suavă se desprinde din fiecare text
al lui Kiropol, „cum altfel am putea fi iubiţi/ de
lectura unui vis”? „Închiderea” în text a poeziei
devine astfel deschidere în cel ce o lecturează. Se
poate vorbi de poezie ca destin, doar când ea devine
dar, când este dăruită cu o bucurie, sporită de rarefieri
lăuntrice. La o privire adânc asumată, totul în jur este
sacru şi reclamă gratitudinea noastră. Lumea vine
înspre noi în adâncă rezonanţă cu cele îndorite
lăuntric, cu gândurile şi sentimentele noastre; ea
răspunde la chemarea lăuntrică, se înfiripă prin ea.
Altminteri se trăieşte în starea generalizată a
imposibilităţii găsirii unei căi de mântuire; între cele
două forme mai recente, care au dominat lumea,
capitalismul de junglă şi comunismul ateu, există
fireşte şi alcoolismul, ca stare adiacentă,
intermediară; sminteala e aşadar, soră bună cu
stupiditatea. Departe de concretul, de asaltul unei
lumi iluzorii, Miron îşi continuă însă cu o seninătate
de invidiat Calea. Cuvintele lui reînvie, chiar din
simplitatea lor străveche, din somnul în care pe
nedrept au fost alungate de pragmatizări devastatoare
şi se înfăţişează în toată frăgezimea lor. El este un
alchimist al limbii materne, pe care o admiră şi o
îndrăgeşte fără istov; asta, şi datorită infinităţii de
nuanţare a cuvintelor în jocul lor, în impactul lor fin
de reamalgamare. Este limba deplinei ospeţiri, limba
găzduirii nelimitate, tocmai prin rafinamentul şi
multiplele ei semnificaţii, prin plierea ei lină la
rezonanţele străine, toate dobândite şi păstrate mai
ales prin ceea ce unii consideră cu superioritate a fi
încremenirea noastră istorică. Dacă în alte limbi
străine, nuanţele ei delectante şi decisive se pierd prin
transpunere, limba română este capabilă să
găzduiască aceste limbi; ba mai mult le sporeşte
valenţele de rezonanţă. Un fior ortodox (însă de
natură primordială, originară), proaspătă şi
neîngrădită de dogmele ulterioare, se desprinde din
textele lui Miron; totul învăluit în lumina fină,
aproape bizantină, a unei opulenţe familiare, intime,
deloc severe (ori stilizate până la secătuire).
„Stilizarea”, în cazul lui Kiropol, este un rezultat
spontan al reverberaţiei sunetului genuin din scrisul
său. Textele sale adie din retorta lăuntrică, din abisul
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copilăriei şi prospeţimea unei tinereţi, când totul era
posibil, totul era o rarefiere de beznă într-o jubilaţie
vitală. În mijlocul unui Paris doldora de istorie şi
cultură, poemele sale vin ca un zefir oriental,
încărcate de fiorul spiritual al pietrelor rare şi vechi,
ce pe măsura trecerii timpului îşi sporesc valoarea şi
strălucirea. În montura acestui exil, poezia lui impune
cu fineţe, valenţele rare ale graiului matern, un act
înlesnit de depărtarea aceasta atât de apropiată, de
dorinţa recuperării prin limbă a rupturii geografice.
În acest demers ele îşi redescoperă suavitatea,
fragilitatea, gingăşia, şi dobândesc prin însăşi
impactul lor, o forţă şi o vitalitate reînnoită. Asaltul
malefic e mereu aproape, căci unde lumina îşi
murmură inocenţa, se pregăteşte mereu şi asediul
obscurităţii, al beznei; o beznă, care în fond nu este
decât o lumină atenuată, homeopatic prezentă în ea.
Doar menţionarea tăcută a unui nume, şi ajunge, spre
a impune în jur zidurile etanşe şi nevăzute ale
protecţiei absolute. Poate suntem însă aici, spre a ne
ruga, nu doar pentru noi şi lume, ci şi – ori mai ales
– pentru mântuirea demonului. Până nu se va înţelege
acest lucru, nu se va schimba nimic. Neologismele
aproape că lipsesc din demersul acesta poetic;
cuvintele cele mai simple ascund în ele şi cele mai
adânci înţelesuri, semnificaţii, care au fost îngropate-
n apele tulburi ale vremurilor. Ele redau, într-un
murmur sihastric, trăiri unice, fără aşteptarea unei
recunoaşteri – unde ´mâna stângă, dreapta ce face, să
nu ştie´ – această cunoscută parafrazare reliefează o
evidenţă, care azi îşi impune deplin tocmai contrariul.
Aidoma unui pustnic al poeziei, el îşi poartă în şoaptă
cuvintele, cu un surâs şi cu o simplitate, ce nu mai are
nevoie de comentariile savante ale descifrării. În
simplitatea lor, ele nu fac decât să ofere un răgaz, o
oprire în timp, aidoma splendidelor basme ale
copilăriei de pretutindeni. De altfel, chiar şi în textele
lui de proză, de o uimitoare adâncime a analizei în
zbaterea lor existenţială, el nu face altceva decât să
deconstruiască savant o poezie. Acesta constituie şi
marca valorică a marilor proze. Înţelesul, sensul nu
sunt impuse, ci constituie o marcă a acestei revelări
spontane a faţetelor ascunse şi uitate ale cuvintelor,
ale limbajului însuşi (redus la forme hilare azi). Şi
chiar, dacă pe alocuri textele înscriu şi volute de
interogaţie mustrător-îndurerate, în maniera şi
spiritul memorabil al marilor cronicari, ele se ţin
departe de încrâncenările detestare, sentenţionare,
apărând pe alocuri în postura unei „tânguiri”, a unei

mâhniri deplin justificate de altfel. Ambele se mistuie
însă lent în compasiune, în prospeţimea nealterată a
trăirii în clipă. Undele psalmice ale rostirii se rotesc
în jurul acestei clipe, cum încremeneşte bezna în
jurul luminii. Textele lui se leagă într-un monolog
spiritual şi spiralat, ce oferă aceeaşi tihnă, ca şi actul
răsuflării după o grea povară. Redate în forma
structurata a unei proze, ele ar prefigura un jurnal al
stărilor cotidiene, cărora trăirea spiritualizată le-ar
conferi fără doar şi poate, o tentă incitantă. Dacă o
pasăre ne nedumereşte prin neastâmpărul şi
imprevizibilitatea înălţării ei în zbor, înfiripând în noi
întrebarea, oare ştie încotro se îndreaptă, atunci când
se înalţă în volute de zbor, unii vor intui rezonanţa
undelor, care se cheamă şi o cheamă dintr-un nevăzut
şi căreia ea i se supune la fel de spontan, fără... a se
mai întreba de ce. Aidoma acestei păsări, Miron se
lasă dus, intră în această elansare spirituală cu o
încredere deplină, cu setea retrăirii, regăsirii, însă şi
cu favoarea şi fervoarea trăirii – însingurate,
îndurerate – în graiul natal, ce-i este în acelaşi timp,
mamă şi sfâşiere. El se cufundă adânc în el însuşi
căutând impactul dintîi dintre el şi aceste cuvinte
uitate, regăsite şi atât de îndrăgite. Graţie lor se
mistuie timpul şi depărtările. În inocenţa acestui
impact se ascunde suflul personal al poeziei sale,
mântuirea şi re-aflarea de sine, pacea şi comuniunea.
Miron este unul din cei care la vederea florii înălţate,
drept răspuns, de o celebră mână, ar fi surâs şi el, fără
doar şi poate.
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În dimineața zilei de 18 iunie a anului 2020, la
orele 8,00 dimineața, poetul solitar, Miron Kiropol,
Bardul de la Chartres, așa cum îmi plăcea să-i spun,
a plecat la îngeri. Acolo, la Chartres l-am cunoscut și
a locuit o bună perioadă a vieții lui.

„Le spun aici, cu aur prin sită, povești despre zei
și despre oameni fugiți la cer, despre inimă și cântare
a căutării ei. Îmbrățișați-ne suflete de dincolo și de
aici, Inimă!”. O dedicație făcută mie pe volumul Aur
în sită, publicat la Editura Timpul din 30 dec. 2014.
Un adevărat poem liturgic. 

Poet religios modern, de factură inedită în lirica
română și franceză, Miron Kiropol a publicat mai
întâi în România, Jocul lui Adam, Schimbarea la față
și Rosarium, ultimul volum fiind topit de către
autoritățile comuniste, deoarece plecase la un
colocviu literar în Belgia și nu se mai întorsese.
Transfug, publică ulterior în Franța, țară aleasă ca
nouă reședință, șase volume în franceză printre care,
Augusta nostalgie a sângelui, Semne legendare,
Apoftegmele dragostei etc.

Îmi mărturisea odată, pe când ne plimbam prin
Jardin du Luxembourg, că ar fi vrut să rămână în
Spania, dar i-a fost frică să nu-l omoare dictatorul
Franco și atunci a fugit în Franța.

Iată, printre altele ce spune despre Miron Kiropol
marele editor, poet și critic literar, Guy Chambelland,
la care a ținut ca la un frate și care i-a dedicat în
întregime, în anul 1983, numărul 80 al revistei „Pont
de l’Épée”: „România ne-a dat déjà câțiva poeți
majori care au scris direct în limba noastră: Tzara,
Voronca, Gherasim Luca… Nici o altă antologie de
expresie francofonă nu-l va mai omite de acum
încolo pe Miron Kiropol”.

Traducător deosebit de original în română a
pleiadei poeților francezi ai secolului 16, Maurice
Sceve fiind unul dintre cei mai îndrăgiți poeți de către
Miron, de asemenea Clément Marot și Pierre de
Ronsard, ca să citez doar câțiva și traducător a

poeților români clasici și moderni în franceză, ca de
exemplu, Bacovia, Miron Kiropol are șanse să
rămână înscris cu litere mari în dicționarul
traducătorilor de elită.

Miron Kiropol a fost un talent multiplu. El a și
pictat pe lemn. A pictat cerul cu figuri de îngeri și
demoni bizantini naivi, desigur o expresie a exilului
prelungit în Franța, în culori naturale și vii, fără de
moarte, folosind plante și gălbenuș de ou. A avut
peste 13 expoziții în Paris și în străinătate, iar
tablourile lui sunt împrăștiate prin lumea largă. Se
pare că și urmașii lui Rotschild ar deține un tablou.

După 89, Miron Kiropol a publicat o mulțime de
cărți în România, trăind mereu cu teama că opera nu-
i va fi editată în întregime. Mi-aduc aminte, ajutându-
l să-și transporte ceva opere dragi și câteva tablouri
de la Chartres la Paris, unde a schimbat vreo patru
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adrese, că mi-a arătat un cufăr superb pictat în
întregime de el, imens, în care zăceau mii de pagini
scrise caligrafic, poemele lui nepublicate. Când l-a
deschis, m-a luat amețeala și eram gata să mă
prăbușesc în el.

Să nu uităm Diotima, operă superbă, pe care ar fi
vrut să o transforme într-un fluviu. Din cât a scris am
reușit să aflu fărâme importante dintr-o viață
zbuciumată, scrise cu dezinvoltură și adevăr
cutremurător. Un fel de poeme în proză.

La spitalul parizian Cognacq-Jay, din
arondismentul 15, acolo unde și-a petrecut ultima
săptămână aproape printre îngeri am crezut în fiecare
clipă că îngerii îl vor salva ca să-și termine opera.
Știind că nu a luat nici un medicament în viața lui și
că s-a tratat doar cu argilă, pe care nu era întâlnire să
nu mi-o recomande, am trăit cu speranța că
tratamentul administrat îi va fi eficient. N-a fost să fie
așa!

Pe 24 iunie 2020 la ora 13,30 se înșurubează
capacul peste sicriul cu amintirile noastre. Aici slujba
blândului părinte Iulian Nistea, care a venit la
căpătâiul lui Miron și cu o zi înainte de dispariția lui
terestră, dându-i liniștea necesară plecării din urmă, a
durat nu mai mult de un sfert de oră. Programul foarte
strâns al Pompelor funebre, cu ore fixe și cu
închiderea cimitirului la ora 17.00, ne-a obligat pe
timp și de pandemie covid-19, la a restrânge cât mai
mult ritualul.

Împreună cu Elisabeth Kiropol, soția poetului, ne-
am suit grăbiți într-un taxi al cărui șofer de-abia a
acceptat în spate trei persoane, spațiul dintre noi fiind
despărțit printr-o perdea de plastic. 

Drumul spre Biserica Română m-a condus pe cea
mai lungă stradă din Paris, Vaugirard și pe lângă locul
nostru de promenadă, Le Jardin du Luxembourg,
acolo unde ne petreceam nenumărate ore depănând
amintiri literare după ce ne lungeam la un restaurant
libanez, ori grecesc. Tot aici a uitat odată, pe o bancă,
un caiet imens cu poezii pe care l-a regretat toată
viața și în care, îmi spunea, erau cele mai bune poeme
pe care le-a scris vreodată. Era trist că persoana care
găsise caietul cu poeme nu l-a trimis la adresa pe care
din prudență o scrisese pe prima pagină a
manuscrisului.

Slujba de la Biserica românească, de pe strada
Jean de Bauvais din buricul Parisului, a durat mai
mult de trei sferturi de oră. Am oferit împreună cu
soția, celor 13 persoane, majoritatea francezi,

lumânări aprinse conform tradiției ortodoxe pe care
aceștia le-au acceptat curioși și cuminți la sfântul
ritual funerar. La sfârșitul slujbei personalul
serviciului de funeralii francez și-a îndeplinit datoria.
Pe acordurile unei superbe Ave Maria compusă de
compozitorul Nicolae Kirculescu și interpretată de
solista Marieta Bratu, ce se auzea de pe un disc
compact pus de preotul Iulian Nistea în altar, sicriul e
scos din biserică.

Drumul spre Cimitirul Parizian din Thiais, al
doilea ca mărime din regiunea Île de France, mi s-a
părut infinit. Și aici covidul și-a pus amprenta,
bălăriile crescuseră vertiginos, dar cimitirul mirosea
a iarbă proaspătă. Am oprit pe aleea din fața lotului
de teren dedicat comunității ortodoxe române din
Franța, în care zac printre alții, Paul Celan și Paul
Goma, înmormântat mai de curând.

S-a scos sicriul pe alee, iar cei opt francezi care s-
au deplasat până la Cimitirul din Thiais au urmărit cu
atenție, ca la școală, sfârșitul slujbei ortodoxe. Le-am
împărțit la urmă, coliva sfânta, mâncarea morților
cum le-a spus soția mea, care de fapt este un delicios
desert și atunci cu toții au gustat – le gateau - servind
cu religiozitate și câteva guri din vinul sfințit și dintr-
o dată viața parcă și-a reluat cursul. 

Era 24 iunie 2020, orele 16,30.
Să închei totuși cu un poem al lui Miron Kiropol

din același volum, Aur în sită:

2 octombrie 2010

„Dacă în suflet îngenunchez,
Îngenunchez în duhul
Ce se ascunde acolo și crește
Până unde nu mai sunt
Nici măcar vierme,
Deși acolo cerul e carne viitoare…”
Un bun frate de breaslă mi-a răspuns la un mesaj

trimis de mine după ceremonie: Ce va mai rămâne, îl
întrebam:

„Vor rămâne poezia lui și amintirile noastre!”
Ai plecat ca Făt Frumos din lacrimă spre cerul tău

ca unică ispită, ca să ne spui de acolo ceea ce sferele
gândesc despre noi!

Drum bun, cale ușoară, dragule Miron Kiropol!
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Scriitorul Florin Faifer s-a stins sâmbătă, 4 iulie 2020.
Născut la 14 aprilie 1943, Florin Faifer a  absolvit

Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi.  În 1989 își ia doctoratul în filologie cu teza
Memorialistica de călătorie (până la 1900) − între real şi
imaginar; teza a apărut, în dimensiuni extinse, în 1993, la
Editura Minerva, având titlul Semnele lui Hermes, ed. a II-
a, Iaşi, Editura Timpul, 2006. Dintre volumele publicate
mai amintim: Dramaturgia între clipă şi durată, Iaşi,
Editura Junimea, 1983; Cordonul de argint, Iaşi, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, 1997; Efectul de
prismă, Iaşi, Editura Cronica, 1998; Faldurile
Mnemosynei, Iaşi, Editura Junimea, 1999; Pluta de
naufragiu, Iaşi, Editura Cronica, 2002; Filtru, Iaşi, Editura
Cronica, 2005; Incursiuni în istoria literaturii dramatice
româneşti – Regăsiri, Iaşi, Editura Universitas XXI, 2008;
ediţia a II-a (Dramaturgi români), Iaşi, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, ediţia a III-a,
Editura Universitas XXI, 2010; Incursiuni în istoria
teatrului universal (de la origini până în Renaştere).
Theatrum mundi, Iaşi, Editura Timpul, 2010; Incursiuni în
istoria criticii dramatice româneşti, Zodia balanţei, Iaşi,
Editura Timpul, 2010.

Florin Faifer a colaborat la realizarea Dicţionarului
literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti,
Editura Academiei, 1979. Alte colaborări: Dicţionar
enciclopedic ilustrat, Chişinău, Editura Cartier, 1999; Mic
lexicon de nume proprii celebre, Iaşi, Editura Universitas
XXI, 2001; Dicţionar enciclopedic, Chişinău, Editura
Cartier, 2001; Dicţionar enciclopedic ilustrat. Junior,
Chişinău, Editura Cartier, 2004; Dicţionar general al
literaturii române, București, Editura Univers Enciclopedic
2004-2009; Dicţionarul literaturii române, vol. I-II,
București, Editura Univers Enciclopedic, 2012.

A avut aproape 1000 de articole publicate începând cu
anul 1966 (debutul – în „Iaşul literar”), în revistele „Iaşul

literar”, „Anuar de lingvistică şi istorie literară”,
„Cronica”, „Viaţa românească”, „Convorbiri literare”,
„Dialog”, „Amfiteatru”, „Revista de istorie şi teorie
literară”, „Ateneu”, „Tomis”, „Ramuri”, „Dacia literară”,
„Contemporanul”, „România literară”, „Echidistanţe”,
„Teatrul azi”, „Jurnalul literar”, „Viaţa”, „Adevărul literar
şi artistic”, „Revista română”, „Timpul”, „Scena”,
„Apostrof”, „Vatra”, „Drama”, „Însemnări ieşene”,
„Vitraliu”, „Expres cultural”, „Scriptor”.

PREMII şi ORDINE: Premiul Academiei Române
„Timotei Cipariu“ (ex aequo), pentru Dicţionarul
literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti,
Editura Academiei, 1979; Premiul „V. Pogor“, „pentru
creaţie artistică şi activitate civică exemplară“ din partea
Societăţii Culturale „Junimea”; Premiul Criticii, pentru cel
mai bun secretar literar al anului, din partea Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Teatru, Secţia Română;
Premiul de critică al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pentru
Semnele lui Hermes, Bucureşti, Editura Minerva, 1993;
Diploma de „Senior al profesiei“, acordată de Asociaţia
Jurnaliştilor de Turism din România, pentru întreaga
activitate publicistică în domeniul turismului, acordat de
Asociaţia jurnaliştilor de turism din România şi Federaţia
internaţională a jurnaliştilor şi scriitorior de turism;
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pentru volumul
Efectul de prismă, Iaşi, Editura Cronica, 1998; Ordinul
„Meritul cultural“, în grad de Cavaler. Categoria A.
Literatură, acordat de Preşedenţia României;  Premiul
Academiei Române „B.P. Hasdeu”, pentru Dicţionarul
general al literaturii române, vol. I-II, Bucureşti, Editura
Univers Enciclopedic, 2004; Premiul revistei „Convorbiri
literare”, pentru valenţele estetice ale textului critic;
Diploma de onoare şi Medalia jubiliară „145 de ani de
învăţămînt artistic modern la Iaşi”; Diplomă de excelenţă,
acordată de Asociaţia Scriitorilor din Iaşi; Premiul de
excelenţă, acordat de Asociaţia Scriitorilor din Iaşi;
Premiul de critică şi istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor
din Iaşi, pentru volumul Dramaturgi români, Iaşi, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009; Diploma
aniversară, pentru „Serviciu credincios şi merite
excepţionale în recunoaşterea, afirmarea şi sporirea bunului
nume al Şcolii ieşene de muzică, teatru, arte plastice,
decorative, şi design”, acordată de Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iaşi; Premiul „Restitutio”, acordat de
Asociaţia Scriitorilor din Iaşi; Premiul „I.L. Caragiale” al
Academiei Române, pentru lucrarea Incursiuni în istoria
teatrului universal (de la origini până la Renaştere).
Theatrum Mundi, Iaşi, Editura Timpul, 2010.

Scriitorii nu mor; opera le perpetuează memoria până
când o nouă galaxie le va purta numele! Dumnezeu să-l
odihnească în pace pe Florin Faifer!
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Apărută sub semnătura lui Florin Faifer, cartea
Semnele lui Hermes. Memorialistica de călătorie
(până la 1900) între real şi imaginar (Iași, Editura
Timpul, ed. a II-a, 2006, cu o prefață de Nicolae
Mecu) este primul studiu sintetic în domeniu pentru
perioada respectivă. Corpusul de texte consultate
impresionant, însumând câteva zeci de pagini cu
nume de autori de toată mărimea, infirmă opinia lui
Șerban Cioculescu că la noi ar exista o fobie a
circulației („În orice caz românul nu e un călător, nici
măcar un turist sau un excursionist”). Ce-i drept,
ulterior, reputatul istoric literar și-a revizuit o
asemenea părere, însă știm că, de multe ori, prima
impresie contează, iar aceasta este amendată prin
prezentul demers. 

Cercetătorul nu și-a propus să întocmească o
istorie a genului (care ar fi presupus existența unui
filtru axiologic), ci o fenomenologie şi o tipologie a
acestuia, pentru evidențierea categorialului –
relevante din perspectiva istoriei mentalităţilor, a
sociopsihologiei și a evoluţiei gustului estetic. Unii
dintre autorii analizați nu s-au bucurat de niciun rând
scris până acum pe nicăieri, iar alţii au fost amintiţi
doar în cadrul portretelor de grup, ca fiind scriitori de
plan secund. Doar acelora mai importanți li s-au
abordat compartimentele mai solide ale scrisului
(proza, poezia, teatrul), dar li s-au neglijat ipostazele
de memorialişti. 

Este remarcat faptul că în memorialistică se
întâmplă ca în teoria despre cele patru temperamente,
unde distincțiile pot fi verificabile doar in abstracto,
deoarece nicio tipologie nu poate fi necoruptă: „Câţi
călători, atâtea feluri de a călători – şi de a reacţiona
la bine şi la rău. Fireşte, individualităţile se
subsumează câtorva categorii (subiectivi/obiectivi,
introvertiţi/extravertiţi), dar, pentru o privire analitică
de moralist, nuanţele caracterologice contează. Unii
sunt, probabil şi dintr-o carenţă a imaginaţiei,
complici cu obiectul, alţii se inflamează liric, ceea ce

duce la disoluţia obiectului sub o salvă de năzăreli, un
introvertit cultivă subiectivismul imaginii,
extravertitul, mulţumindu-se cu superficia lucrurilor,
e gesticulant şi fără îngândurări. Sunt, printre ei – îi
vom recunoaşte pe câte unii în paginile acestui studiu
–, timizi şi răzbătători, ageamii şi rutinaţi, exaltaţi şi
sceptici, sensibili şi nepăsători, voluptuoşi şi cârtitori,
încruntaţi şi râzăreţi, pesimişti şi optimişti. Realişti şi
imaginativi. Care cu picioarele pe pământ, care cu
capul în nori” (p. 37).

Îmi exprim regretul că la momentul cercetării
istoricului literar ieșean nu apăruse cartea Le corps.
Les hétérotopies (La Nouvelle Édition Lignes, 2009),
în care Michel Foucault propunea conceptul filosofic
şi geografic de heterotopie. Cu astfel de instrument
teoretic aflat la îndemână, Florin Faifer și-ar fi etalat
lesnicios și o altă ipoteză de lucru, prin care ar fi
dovedit că spaţiile fictive străbătute de călătorii noștri
conturează un ţinut imaginar specific placat pe spaţii
reale. Cu alte cuvinte, peste spaţiile percepute şi trăite
ca realitate concretă se suprapune ficţiunea spaţiilor
imaginate. Ideea lui Michel Foucault este de a lega
dimensiunea materială a spaţiului de reflectarea
mentală a acestuia, într-o încercare de a înainta pe o
nouă cale de reflecţie cu privire la spaţialitate.

Mergând mai departe cu teoretizările,
heterotopologia (adică heterotopia ca spaţiu perceput,
trăit şi imaginat) semnifică un spaţiu eterogen, unde
se creează reţele de relaţii între puncte diferite şi unde
fantasmagoricul şi elemente insolite fuzionează cu
fragmente ale realităţii prozaice. Prin urmare, un
spaţiu străbătut nu este exclusiv mental şi imaterial şi
nici exclusiv real, heterotopia suprapunându-se de
fapt peste un model mental, dezvoltat pe scheme şi
convenţii culturale pre-existente. Dar, pentru faptul că
nu apăruse cartea Le corps. Les hétérotopies nu este
de vină nici Florin Faifer, dar nici Michel Foucault (a
scris-o și el când și cum a putut...). 

Înainte de orice încadrare istorico-literară și de
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evaluările comparatiste ori estetice, autorul studiului
a fost preocupat de tangajul textual între real şi
imaginar, care conferă devenirea întru literaritate a
scrierilor de călătorie. Realizând un amestec de
semne și sensuri, de frânturi de real şi esenţe de
imaginar, memorialistul face un compromis între
ficţional şi nonficţional, deoarece nu se mărginește la
consemnarea printr-o notaţie fidelă a ceea ce vede, ci
mai pune, pe ici pe colo, în părțile esențiale, şi ceva
de la el, înfrumusețându-şi discursul când cu una,
când cu alta. Aceasta dovedește starea de fapt că
drumețul poate fi un narator frustrat, suferind de
unele complexe, iar Florin Faifer indică semnele după
care l-am putea recunoaşte: „După dicţia afectată,
turmentată, cu timbrul complet schimbat, după
gesticulaţia largă, teribilă, teatrală până la grotesc.
[...] memorialistica de călătorie este o literatură care
se caută pe sine, cu concursul prozei narative sau
împotriva ei” (p. 29-30). 

Astfel, impresiile de călătorie oscilează între
realitate şi ficţiune, între proză şi poezie. Dacă jocul
perspectivei şi al dimensiunilor geografice de
prospectat încetează de a fi un capriciu al hazardului,
este un semn că drumețul începe a se simţi în stare să
trans-pună lumea parcursă în operă, „operă ambiguă
de memorialist, în care imaginarul dă uneori cu tifla
realului, în caz că nu-i face ocheade” (p. 70).
Indiferent dacă memorialistica de călătorie uzitează
sau nu de mai multe clişee decât proza de ficţiune, ele
se trădează mai ușor prin claritatea denotativă și prin
lipsa planurilor de profunzime. Germenii creaţiei apar
mai mult sau mai puţin în voia hazardului și tocmai
această transparenţă devine relevantă, în
autenticitatea ei, pentru punerea în scenă a unei voci
narative care se alterează în exerciţiul ficţiunii. Unele
însemnări, de o ingenuitate copleșitoare, pot atrage,
ca şi memoriile colonelului Grigore Lăcusteanu,
gusturile anticalofililor de stirpe camilpetresciană. 

Modul de a aprecia ceea ce se privește în jur
hotărnicește definiţia călătoriei, distanța temporală
(nu spațială) fiind între aceea a scopului imediat, „de
a vedea cu ochii şi de a pipăi cu mîinile”, și „o
esperiinţă ce se face cu reflesiuni” (p. 104), după cum
spune George Barițiu. Astfel, călătoria devine
„aventura vieţii înseşi, cu suişuri şi coborâşuri,
ceasuri bune şi ceasuri rele, cu un ţel urmărit tenace,
într-o susţinută încleştare cu potrivnicia, încleştare ce
presupune şi o competiţie a temerarului cu sine
însuşi” (p. 279). Dar, înainte de orice competiție cu

sine însuşi, există o confruntare a călătorului cu starea
drumurilor. lacob Negruzzi face o descriere a
mijloacelor de a călători, cel mai bun părându-i-se a fi
acela cu pluta: „Pe jos te oboseşti, călare te zdruncini,
trăsura te hurducă, în drumul de fer şuierul îţi irită
nervele şi ochiul n-are timp să privească, vuietul
monoton al maşinei te satură în curând de vapor şi pe
corabie boala mării te face să blăstemi oceanul cu
toată măreţia sa. Pluta sângură nu înfăţoşază nici o
neplăcere” (p. 35-36).

Gospodarii călători se opresc din loc în loc, îşi pun
mâna streaşină la ochi, se scarpină în cap și au ca
măsură de apreciere stânjenul (asemenea lui Dinicu
Golescu și lui Gheorghe Asachi). Pe măsura priceperii
lor, acolo unde li se pare că treburile nu merg aşa cum
s-ar cuveni, „reporterii” formulează sugestii de
îndreptare a lucrurilor din țară. De exemplu, la
Cernavodă, care la 1860 nu putea fi considerat decât
un biet sat, se oficiază cu mare pompă deschiderea
drumului de fier până la Kiustenge (Constanţa).
Dionisie Pop Marţian, fiind de faţă, va relata
evenimentul pentru „Ilustraţiunea”. Mereu în căutarea
unor soluţii rentabile, economistul reporter crede că
un canal între Cernavodă şi Kiustenge ar fi fost mai
util decât o cale ferată. Este foarte puțin probabil ca
Gheorghiu-Dej sau Ceaușescu să fi citit astfel de
propuneri pragmatice... 

Călătorii pot visa și la o componentă „science-
fiction” a itinerarelor imaginare: „În pragul veacului
al douăzecilea, cu miraculoasele-i promisiuni,
Cantilli îşi imaginează cum va să fie viaţa în anul
2000. La sfârşit de mileniu, se distrează el în acest
plonjeu futurologic, nu vor mai exista graniţe, orice
român va putea să ia dejunul la Paris, întorcându-se la
prânz înapoi la Bucureşti, purtat de «maşini
zburătoare». Pe Lună se vor fi reperat locuitori, copiii
îşi vor face educaţia în pensioane selenare sau
marţiene. Bacalaureatul se va da la şapte ani, pruncii
de doi ani vor trage cu sârg la papiroase. Iar clou-ul,
la «Expoziţiunea universală a Parisului» de peste un
secol, va fi prezenţa a niscaiva creaturi de pe alte
planete!...” (p. 280). Suntem acum în măsură să
constatăm ceea ce s-a adeverit și ce nu din
previziunile lui Const. Cantilli. Doar cu desființarea
granițelor și cu naveta Bucureşti–Paris a nimerit-o, în
rest, cred că mai curând vom vizita expoziții cu
creaturi de pe alte planete decât să avem copii care,
chiar dacă nu vor avea cei șapte ani de acasă, vor
deține bacalaureatul la această necoaptă vârstă.
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Cercetător cu nostalgia altor vremuri, Florin
Faifer caută pretutindeni semne ale vechimii și
descrie situații care pot deveni comice: „Când Dinicu
Golescu îi zice Rinului – gârlă, iar unui lac faimos –
baltă, păstrând măsurătoarea de pe moşia de acasă,
când cogeamite episcopul se despoaie de veşminte şi
intră în Iordan pentru un sfânt şi răcoros lăut, când pe
T.T. Burada îl trânteşte asinul într-o băltoacă, nu poţi
să nu râzi. Ghinioniştii, ca şi marţafoii sau gângăviţii
au darul să înveselească” (p. 263). De-mersul însuşi al
cercetătorului ieșean se constituie într-o călătorie
voioasă, pitorească şi chiar „hedonistă”, deoarece este
întreprinsă cu plăcerea aceluia care scrie pasionat,
spumos și cu spirit ludic, pe seama peregrinărilor, de
la cele mai inocente la cele mai rafinate, ca moralist,
ca autor de caracterologii, sau ca filolog preocupat de
turnúri arhaice şi de respirare în tihnă a parfumului
lingvistic. 

Aleg două exemple. Unul constă în „zografisirea”
portretului bătrânului călător paraponisit şi pus pe
harţă Nicolae Rucăreanu: „Voce şubredă, dar
certăreaţă, impulsivul unchiaş e un tribun de operetă.
El strigă, el aude: «este timpul să ne deşteptăm», basta
cu prelungitul «somn letargic». E grandilocvent, dar
ferm. Şi cu atât mai mânios, cu cât nimeni nu-l
înţelege. Din ce în ce mai surescitat, se încredinţează,
papagalicindu-l pe Heliade, justiţiei posterităţii – «va
veni un timp când veți zice: Omul quella avea
dreptate». Viitorul ca viitorul, dar prezentul, măscărit
de «sarsaili», e de groază; spoială de civilizaţie,
cosmopolitism, stricarea moravurilor. Stropşeli de om
vechiu. Neurastenii” (p. 90). 

Al doilea exemplu, pe care îl aleg chiar dacă este
mai lung, se constituie într-o conjuncție în cercuri...
excentrice: „Cum se prezintă realul, în optica
parodică? Ori-ori... Ori piticit şi peticit, ori, ca suflat
cu ţeava, gata să plesnească. Scofâlcit sau obez. Mic,
atunci când umoristul foloseşte ocheanul întors.
Dilatat acolo unde, câteodată, se rotunjeşte
pântecoasă comparaţia mitologică (C. Hogaş), râsul
«omeric» prevenind însă fenomenul de superfetaţie.
Limbajul «pitoresc», «romantic» e luxat uneori cu
fineţe, discret, cât abia să-ţi dai seama (C. Negruzzi
ş.a.), după cum în pasajele prea grave starea ʼmeloʼ nu
rezistă la acidul (înţepător, dizolvant ş.c.l.) al unor
jeturi de umor (V. Alecsandri ş.a.). ʼAcidʼ satiric,
corodând poza fără un suport («reflexia filosofică»),
sulemeneala cochetă a mistificării, fantazarea în gol.
Cu alte vorbe, de temperanţă junimistă, forma fără

fond. Între crescendo şi diminuendo, mai-mult-ca-
seriosul şi mai-mult-de-o-grămadă, călătorul nostru,
grăbindu-se cătinel şi făcând, la nevoie, haz de necaz
(variantă a lui ʼrâsu-plânsuʼ), ʼface punctulʼ (jargon
marinăresc), un punct de echilibru” (p. 262). 

Orizontul călătorului cunoaşte o extensiune
ilimitată, amplificarea frontului deplasării
presupunând şi o „metodologie” reînnoită a
itinerarelor sale. Cunoscuta confesiune a lui Calistrat
Hogaș „Eu am început a scrie cu gândul de-a îmbrânci
literatura călătoriilor, din drumul obiectiv, didactic şi
aproape geografic de până acum, pe drumul subiectiv,
pe care trebuie să meargă, după socotinţa mea, acest
gen de literatură” este considerată de Florin Faifer a
fi, pe bună dreptate, o presimţire a memorialisticii din
veacul care începea. Tema călătoriei ca un text care se
întregeşte cu fiecare vârstă a literaturii noastre este
adusă până în pragul secolului al XX-lea. Ceea ce s-a
întâmplat după această dată este prezentat în zece
pagini sintetice, la sfârşitul ediției a doua a cărții, sub
titlul O lume a formelor deschise.

Deși era de părere că de la o drumeţie înveți mai
mult decât din zece biblioteci la un loc, Nicolae lorga,
în calitatea sa de povățuitor al neamului românesc,
adresa îndemnul: „Cetiţi înainte de a pleca!” Înainte
de a pleca dintre noi, istoricul literar ieșean a citit atât
cât să-l fi mulțumit, cred, pe marele istoric. Portetul
pe care i-l face Florin Faifer, undeva în carte, omului
livresc i se potrivește lui însuși: „Ce este, cum arată şi
cum se poartă – într-un portret-robot – acest
personagiu cu iris ciudat, pentru care cartea (pictura,
opusul simfonic) este totul? Un auster, cu derma
velină şi «sânge mai artistic» decât al altora? Urechea,
pâlnie pentru sonurile muzicii, mirosul, adaptat numai
la hârtii, cerneluri, litere de plumb.... Un
contemplativ, cu accese de ʼhipermnezieʼ şi cu
ʼstrabismʼ analogic? La un examen de fund de ochi,
retina lui ar arăta, bizară maladie, doar cărţi, tablouri
şi iar cărţi. Biblioteca (oh, Borges, mon frère...),
muzeul – refugii ale unui imaginar clasat – constituie,
între două voiajuri, ambientul acestui călător care, şi
de visat, visează livresc” (p. 230–231). „Partir, cʼest
vivre” (un peu), spunea Panait Istrati, iar Florin Faifer
– plecat acum spre cerul care nu mai are nicio scamă
de nor – ar trebui să trăiască în continuare, între
paginile dicționarelor și istoriilor noastre literare,
măcar prin importantul de-mers Semnele lui Hermes.
Memorialistica de călătorie (până la 1900) între real
şi imaginar.
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Marți 21 septemvrie/ 3 octomvrie. Cald, minunată
toamnă. Splendidă iarbă în grădina noastră (a doua
semănătură), la 1 trandafir, care nu înflorise vara,
acum 12 boboci.

Ieri la masă, mama Cassie, Mitică și Alexandrina,
azi Blanc și Irinița, alaltăieri Costache Negruzzi
(îmbrăcat ca un copist de tribunal, cu ochii înholbați
de prostovan, pe mâncare și mai ales pe băutură de
licheur, care îl face roșu ca un rac).

V. Lascar, la Palatul justiției în 15 septemvrie, îmi
zicea că alegerea de șef a lui G. Gr. Cantacuzin în
faimoasa zi de marți 30 martie 1899, la Clubul
conservator, de abia 2 ore după moartea lui L. Catargi,
nu s-a putut face fără știrea și aprobarea regelui. Are
dreptate. Firul de înțelegere între rege și conservatori
era prefectul palatului, general Vlădescu, acum pe
moarte de diabet și nemulțumit, fiindcă conservatorii,
odată ajunși la guvern, nu i-au dat răsplata cuvenită.
Așa spune Scarlat Vârnav de la fratele generalului,
miorul Vlădescu, înscris la Clubul nostru.

Ieri mi-a cetit Scarlat Vârnav importantul său
memoriu asupra C. F. R. (taxele călători și cereale
trebuiesc sporite, vom da atunci 20 milionae mai mult.
Căci astăzi C. F. lucrează cu pagubă de vro 25
milioane anual. Comparare cu Prusia, care în câstig de
vro 400 milionae mărci. –

Înființarea Comisii Consultative la stabilirea
tarifelor, în care comersanți, industriași, Ministerul
Domeniilor și Finanțelor să ia parte).

Trebuie să scriu pentru Emilia următoarea
scrisoare:

Prea1 nobilului
Domn baron Hye v. Gluneek,
Consilier juridic superior cesaro-crăiesc
Viena
Schellingstr. 3 sau
La tribunalul chesaro-crăiesc
Prea onorate domnule baron,
Presupunând, că această scrisoare, cu nesigura ei

adresă, va ajunge sub binevoitoarea dumneavoastră
privire, încep cu rugămintea de a-mi fi iertat deranjul
pe care ea – pe care, din păcate, cele mai multe
scrisori îl pricinuiesc la vârsta noastră.

Însă amintirea relațiilor noastre personale, deși de
scurtă durată și, la urma-urmei, și conținutul
rândurilor care urmează vor putea să treacă drept
circumstanțe atenuante.

Îmi permit să solicit înțeleptul dumneavoastră sfat
în privința următoarelor:

(Acum expunere ca la scrisoarea către Banca
austro-ungară din 16/ 28 septemvrie) și apoi:2

Ar fi oare aceste formalități suficiente pentru
Tribunalul cezaro-crăiesc al sectorului I din Viena,
astfel încât dacă sora mea apare personal înaintea
tribunalului din Viena, cu amintita decizie română, va
primi răspunsul dorit? S-ar putea oare întâmpla asta în
cel mai scurt timp posibil? Oare trebuie să își ia sora
mea un avocat vienez? Sau am eu dreptul să o asist?
Trebuie să plătească la Viena un impozit pe moștenire
sau alte taxe de timbru specifice?

Cu reînnoirea rugăminții de a fi iertat și în
așteptarea binevoitorului dumneavoastră răspuns,

Rămân, cu cea mai mare considerație,
Prea supusul dumneavoastră
Dr. T. M.
Fost ministru de stat,
Str. Mercur, 13

Vineri 24 septemvrie/ 6 octomvrie. Acelaș timp
frumos. Aseară, Basil Pogor la noi, cu Gr. Buiucliu.
Pogor vine și azi la dejun. E cam ramolit, în orice caz,
nulificat ca activitate 70 ani!

Emilia, după diferitele vânzări și cumpărături, are
acum la Banca Generală-Română din București în
depozit 91.000 lei nominal în bonuri urbane București
5%. Cu cei 20.000 nominali ce-i are la Iași și cu vro
70.000 cu probabil valuta din depozitul de la Viena,
va avea în 1900 un venit anual din cupoane de 9000
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franci, în afară de casa ei de la Iași și de ce-i aduce
excelentul ei pensionat!

Îi scriu acum și-i trimit cu explicare toate notele
Băncei Generale.

Sâmbătă 2/ 14 octomvrie. N-am mai scris de 8 zile
în jurnal. Am pledat 3 procese, a fost Carp aici și am
avut luni, 27 septemvrie, 4-7 ore, o întâlnire la mine
cu el, Germani, Vârnav, T. Rosetti și C. C. Arion
asupra situației politice. Germani spune că i-a spus
însuși Emil Ghica, ministrul nostrul de la Viena, că i-
ar fi spus lui Ghica personal locotenent-colonelul
Presan, că prințesa Maria, la Coburg, l-a acuzat, în
august a a cestui an, că tolerează concubinajul
nevestei sale cu prințul Ferdinand (și nevasta era
prezentă, și apoi i-a dat o palmă).

Nebuna depeșe a ministrului Istrati din Pașcani,
către „Voința națiunii”, unde zice că „oameni fără

cinste și fără d-zeu nu pricep spiritismul”. Ridicula4

lui circulară în contra fetelor din pension. private.
Stupida lui circulară din „Monitorul” de azi, relativă
la vorbirea limbei române în clase. – Frivola și
absurda circulară a lui G. Gr. Cantacuzin despre „cei
mai mulți comersanți” care gândesc la falimente și
incendii și păgubesc societățile de asigurare (Influența
lui Gekuliez), rectificată apoi prostește în „Monitor”. 

Împrumutul făcut în mai și iunie, acum și mai
îngreunat, după izbucnirea resbelului anglo-
transvaalic.

Nesuccesul lui Jean Lahovari cu tarele ungurești
de la Porțile de Fier! Scandalul lui Fleva cu fânul
ungar de 7 milioane. Confuzia în școale cu noua lege
etc.

Lui Pisculuici nu i s-a plătit vro 10 zile de Casa
Statului un mandat de la lucrările publice de numai
18.300 lei (am văzut mandatul roșu). –

Duminecă 285septemvrie, la Teatrul Național cu
Blanc și Irinița la actul 2 Năpasta (grețos de rău jucat)
și D’ale carnavalului, bine jucat, excelent Brezeanu.

Mercuri 29 septemvrie/ 11 octomvrie, văzut, în
fine, în loja noastră No 5 (noi 2 singuri, 150 franci
loja), pe minunata Eleonora Duse în Dama cu
camelii. Mai presus de orice expresie! Îmi stă încă în
urechi strigătul ei de copil mic speriat, de câteva ori
repetat, „Armando!” în actul 4, când îi aruncă bani ca
insultă și înduioșatul Armando, în actul 5, când
moare.

Joi 30 septemvrie. La masă, Niculescu și Costache
Negruzzi, Griguță Sevescu cu Anișoara, 2 Buiucli și
dr. phil. din Viena (istoria diplomatică a lui Mateiu-
Băsărabă) Ioan Sârbu.

Ieri, prințul Barbu Știrbei ca să ceară prin mine
100.000 franci pe 3 luni de la Creditul Belgo-
Roumain, fiindcă Banca Generală nu-i mai poate da
nimic. Mă duc acum la Germani să-l întreb, cum și ce
fel, și apoi la Belgo-Roumain. 

Timpul în aceste 8 zile rece, Duminecă 26
septemvrie, ploaie, pe la Predeal zăpadă (în Ungaria -
10° R), al noi dimineața, numai +3 și +4° R. Astăzi la
7½ ore, +5° R. Acum soare. Se încălzește iar.

Depeșă
Senator Chircu,

Râmnicu-Sărat.
Rog primiți expresia sincerelor mele condoleanțe.

M.

Octomvrie 1899
Duminecă 3/ 15 octomvrie. Cer senin, soare, dar

dimineața la 8½, de abia +4° R. 

Telegramă
Adjutantului de serviciu

Castel-Peleș.
De abia îndrăznim să vă rugăm a prezenta

majestăților lor și altețelor regale urările noastre
pentru micul principe. Țara întreagă stă cu gândul la
patul bolnavului și dorește din adâncul inimei ca ziua
nașterii să-i fie o zi de renaștere și de însănătoșire.

M.

Duminica Tomei aceasta a fost criza micului
bolnav. Temperatura 41,4! Strabism la ochi (teamă de
meningită), pierderea cunoștinței. Spre seară însă,
mai bine, temperatura 40,8. Noaptea spre luni, somn
relativ bun, luni dimineață temperatura 40,6. Ieri,
marți dimineața 40,4, de și noaptea agitată. Focarul
pulmonar aproape dispărut, asemenea strabismul.

Azi Mercuri 6/ 18 octomvrie, probabil va fi și mai
bine.

Aseară Jacques și Marie Negruzzi la noi. O scurtă
violentă altercație între noi pentru afacerea Dreyfuss,
îmi pierdusem, în sfârșit, și eu răbdarea. Sara la teatru,
Eleonora Duse6 în Antonio și Cleopatra de
Shakespeare. Figura ei prea puțin impozantă ca
regină, nu-i stă bine îmbrăcămintea egipteană. Încolo,
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admirabilă în scena cu mesagerul, în gestul pe umărul
lui Antonius în actul final. – Marie Negruzzi a găsit-o
„trivială” în scena cu mesagerul!!

Vineri 8/ 20 octomvrie. 6¼ dimineața. M-am
îmbrăcat, mi-am făcut ceaiul. E încă noapte, lună.
Termometrul +3° R. Am să scriu lui P. Negulescu la
Iași, ca să nu se jeneze pentru neizbutirea căsătoriei
lui cu d-ra Dabija, din care incident demnitatea lui a
ieșit neatinsă. Apoi,  în chestia succesiunii Emiliei,
amabilului Baron Hye la Viena și Emiliei.

După ce am scris-o, n-am trimis scrisoarea lui
Negulescu. Anicuța a fost de părere că l-ar jena și mai
mult.

Sâmbătă 9/ 21 octomvrie. Aseară, la ultima
reprezentare din reaua dramă a lui Gabriele
D’Annunzio, Gioconda, cu primele 2 acte posibile,
actul 3 fals și actul 4 stupid. Și la această ultimă
reprezentație, baignoarele aproape goale. În lojele
gratis ale Comitetului teatral și ale Ministrului de
Culte, bogata d-nă Lăscărus, Catargi, m-e Jacques
Lahovari cu 2 fete. În rândul trecut, însuși
arhimilionarul ministru-prezident G. Gr. Cantacuzin
în loja gratis a Cultelor, iar ministrul de Externe Jean
Lahovari, într-un scaun parchet de 20 franci și cuscra
lui Cantacuzin, d-na Rosetti-Tescanu în stal.

Păcat de ultima reprezentare a Dusei, care ne-a
turburat imaginea ei de artistă absolută. Ce înaltă la
cuget e Anicuța, cu sinceritatea și nepărtinirea ei
desăvârșită! Era îndurerată în suflet că nu mai putea
aproba pe Duse, dar nu mai putea.

Vineri 15/ 27 octomvrie. De câteva zile, timp
frumos și astăzi senin, dar la 6½ dimineața, ±0. – Cea
mai mare jenă în piață, din cauza lipsei de numerar.
Guvernul n-a făcut încă împrumutul de cel puțin 170
milioane, care trebuia să-l facă din mai, acum – după
îngreunarea războiului anglo-transvaalic – e mult mai
greu de făcut, nepriceperea generalului Manu a crezut
că poate merge cu bonuri de tezaur, care au ajuns la
105 milioane și au pompat circulația banilor din țară,
și acum e toată lumea strânsă de gât.

Mai vine colosala prostie cu cele 7 milioane fân
din Ungaria, cumpărat de ministul Domeniilor Fleva,
deși Camera dase numai 2 milioane, contractele prost
făcute, unele cu jurisdicția la Pesta la caz de conflict.
Acolo am și ajuns – vezi „Voința națională” din zilele
imediat precedente.

Pentru primirea fânului, onestul maior Nisipeanu,
la Brașov. Dar ce refuza el la Brașov, trecea prin
Vârciorova, unde se primea.

Pentru hrana seminarului teologic din București,
la un mandat de 1.700 lei, casierul central a plătit 700
și a rugat pe director să vie mai târziu pentru restul de
1000. Asta în săptămâna trecută.

Laurianu a avut la Ministerul de Război, sâmbătă
9 octomvrie, o convorbire cu general Georges
Lahovari. Acesta îi spune că ministerul nu mai merge,
că guvernul trebuie să revie junimiștilor, că guvernul
junimist va fi susținut de tinerii conservatori (el, Take
Ionescu etc.), că bărânii (G. Gr. Cantacuzin și Manu)
vor trebui să se retragă de tot, dar că Carp ar fi de dorit
să aibă mai mult tact și de exemplu să păstreze
actualele Camere, care i-ar da tot concursul! Quad
non, i-a răspuns Laurianu.

Duminecă 17/ 29 octomvrie. Cer senin, soare.

Dimineața la 8 ore, +2° R. Ieri scris lui Hye7 și
Emiliei.

Telegramă
Colonel Presan

Castel Peleș
Rugăm prezintați Alteței Sale Regale principesei

Maria omagiile și felicitările noastre, precum și
urările pentru grabnica însănătoșire a principelul
Carol.

Maiorescu

Note:
1. Scrisoarea în limba germană în manuscris. 
2. Ultimul rând în limba română în manuscris. Textul

continuă în limba germană.
3. Scrisoare în limba germană în manuscris. Textul

continuă în limba română.
4. Inițial: Stupida.
5. Corect: 26.
6. Eleonora Duse (1858-1924), actriță italiancă, una

dintre cele mai renumite actrițe ale vremii.
7. De aici, până la finalul caietului 20, Jurnalul îi este

dictat de Maiorescu soției sale, aproape în întrgime, cu
câteva excepții, din dorința de a-și cruța mâna dreapta. În
acest sens, vezi și însemnarea din 23 Noemvrie/ 5
Decembrie 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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*
Iași, 8 august [1]976

Stimate domnule profesor,

Am citit cu multă satisfacție cronica
d[umnea]v[oastră] la cartea mea. Vă mulțumesc călduros
pentru aprecieri cu adevărat stimulatoare pentru mine.

Așteptam, vă mărturisesc, de multă vreme „verdictul“
d[umnea]v[oastră], știind că se va baza nu pe lectura
superficială sau de rea credință de tip M[ircea] Iorgulescu,
ci pe argumente și judecăți drepte.

Ele sunt cu atât mai întemeiate cu cât vin de la
cunoscătorul adânc al problemelor în discuție.

Cu ele mă simt răzbunat nu numai pe cutare foiletonist
mercenar care-și trage partea din combinații obscure, ci și
pe o metodă detestabilă a spiritelor joase care încearcă să
se impună naivilor.

Sunt încredințat că ați făcut foarte mult pentru a spune
adevărul despre o carte și pentru a oferi o lecție de
onestitate profesională atâtor confrați cărora „amănuntul“
acesta le lipsește.

Vă rămân profund îndatorat și vă rog să-mi permiteți
să omagiez scrisul d[umnea]v[oastră], așa cum am mai
făcut-o în trei rânduri până acum (prin reviste).

Mult succes în continuare!
Cu cea mai aleasă prețuire, al d[umnea]v[oastră],

I. Apetroaie

*
Iași, 1 noiembrie [1]978

Stimate domnule profesor,

Mă bucur că ați primit cursul ce vi l-am trimis și că mi-
ați dat la timp știrile – avertisment pentru colaborarea la
Tratat.

Vă mulțumesc pentru ele. În ce mă privește, mi s-a
repartizat în primăvară, prin d[omnu]l Ciopraga,
următoarea cotă de minori: N.I. Apostolescu, Al. Cazaban,
T. Demetrescu, V. Demetrius, C. Damianovici și
P[ompiliu] Păltânea.

Dispărând Demetrius, mă „resemnez“ la ceilalți,
inclusiv cu Zaharia Bârsan, dacă spuneți că-l puteți trece
la mine. O pasiune specială pentru Tradem nu aveam, așa
încât „pierderea“ lui nu mă prea indispune, cum nu m-ar fi
indispus, de altfel, nici a altora din lotul ce-l am.

Atât doar că-l citisem mai recent, mai mult ca pe alții,
în vederea perfectării cursului și, cum poate ați văzut, am
și scris despre el în câteva locuri.

Nu-i nimic însă. Între timp, mi-am reîmprospătat deja
lecturile și din ceilalți și sunt acum în stadiul de redactare
pentru câțiva (Apostolescu, Cazaban și Demetrius).

Sper să-mi pot preda, la timp și în bune condițiuni,
«cota la stat», cum se zicea prin anii [19]50.

Între timp, a venit și d[omnu]l Ciopraga din Polonia, i-
am comunicat și lui, și lui Ion Sîrbu, care lucrează tot la
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Biografia profesorului, istoricului și criticului literar Ion Apetroaie (1937–1997) se cuvine a fi cercetată, cu rigoare,
spre a completa unele lacune sau spre a revizui unele erori care au apărut în diferite studii, comentarii și fișe de istorie
literară.

Remarcabile sunt fișele de istorie literară elaborate de Laurențiu Hanganu și Silvia Lazarovici, precum și evocarea,
Viața soțului meu, datorată distinsei profesoare Nina Apetroaie, soția istoricului literar.

O prețioasă sursă de informații privitoare la biografia și bibliografia lui Ion Apetroaie o constituie, firește,
corespondența trimisă confraților săi, precum și cea primită de la aceștia.

Revelatoare, sub mai multe aspecte, sunt și epistolele trimise istoricului și criticului literar Dumitru Micu (1928-2018),
cel care i-a recenzat unele dintre cărțile universitarului ieșean.

În aceste epistole, deloc convenționale, Ion Apetroaie se confesează și face constatări juste despre unii dintre confrații
săi de la catedră sau din presă.

Este profund afectat de modul cum i-a fost receptată monografia dedicată lui Vasile Voiculescu în paginile României
literare de către Mircea Iorgulescu și apreciază justețea opiniilor lui Dumitru Micu despre aceeași carte.

Informații și mărturii de certă valoare istorico-literară se găsesc în aceste epistole ce se impun a fi adunate, cândva,
într-o carte de documente literare.



vol[umul] V, termenul – limită ce mi se cere pentru
predarea manuscriselor. Lăsăm baltă toate celelalte și ne
grăbim, că altă cale se pare că nu mai există.

M-aș fi bucurat să vă întâlnesc la colocviul de poezie
de la Iași, dar probabil că nu erați în localitate. Sigur că n-
ați pierdut prea multe noutăți fiindcă multe naravuri ce s-
au produs... la scenă deschisă vă erau cunoscute.

Mai noi, multe doar bănuite, au fost pentru noi, cei
care respirăm mai departe de atmosfera Capitalei, cu toate
avantajele și mai ales dezavantajele plasamentului.

Aștept, totuși, o ocazie când veți mai veni prin Iași să-
mi faceți, poate, bucuria și onoarea unei întâlniri în loc mai
retras.

Vă mulțumesc încă o dată pentru scrisoare și vă urez
mult spor la lucru.

Al d[umnea]v[oastră], cu multă devoțiune,
I. Apetroaie

*
Iași, 12 iulie [1]983

Stimate domnule profesor Micu,

După o priză de primăvară ieșeană, pe care nu știu cât
v-o mai amintiți, încerc să fac să vă mai ajungă câteva știri
de pe aici, în speranța că nu vă inoportunez.

Ca și la d[umnea]v[oastră] cu cazul Piru, gerontocrația
se dovedește forte și la noi, încât profesorul Ciopraga, care
a fost vreo doi ani prelungit, ar mai vrea, probabil, încă
vreo trei, ca să-i iasă pasiența întreagă.

Teoretic a fost pensionat, dar practic nu se lasă și e
probabil că va izbuti să-și suplinească vreun an propriu-i
post, cum văd că se prevăd lucrurile.

Și asta în teribila penurie de studenți (am mai rămas cu
două secții din vreo cinci câte erau) și deci și de ore în
normative.

Despre Piru s-au auzit pe aici lucruri prăpăstioase: cică
ar fi plâns ca să mai rămână... mare, ceea ce nu m-ar
surprinde la un om tare ca el. Pasărea pe limba ei... O
anume seninătate nu i-ar sta rău, se pare, nici senectuții.

Încercând să uit de aceste frumoase naravuri, vin să vă
rog ceva, sperând că n-o să vă răpesc prea mult timp.

M-am gândit să-mi fac intrarea în breasla
scriitoricească și, cum știți că e obiceiul să se pună la dosar
niște referințe de la cei ce o reprezintă mai demult, v-aș
ruga să-mi faceți plăcerea unei astfel de recomandări.

Vă trimit, pentru o mai sigură orientare, și lista mea de
publicații pe care, după folosință, din comoditate, v-aș
ruga să mi-o trimiteți înapoi.

Aștept să vă citesc cartea, noua carte, care probabil că
nu e prea departe de librărie.

Până atunci, vă mulțumesc cu toată căldura pentru
gestul ce vi-l cer și vă urez un concediu deplin odihnitor.

Al d[umnea]v[oastră], cu multă prețuire,
I. Apetroaie

*
Iași, 21 aprilie [19]85

Stimate domnule profesor,

Vă mulțumesc călduros și pentru acest al doilea
volum, Modernismul, pe care, cu aceeași bunăvoință, mi l-
ați trimis înainte de a apărea în librării.

Cred că face perfectă pereche cu primul, așezându-se
într-un punct de maximă importanță, și prin valoare și prin
cronologie, pentru cercetarea literaturii veacului.

Vă felicit din toată inima pentru această splendidă
împlinire și sper să vă mai pot trimite vreun cuvânt despre
ea printr-o revistă.

Știu câtă muncă de benedictin se investește într-o
astfel de cercetare și de aceea faptul e cu atât mai mult de
prețuit.

În timp ce unii își lărmuiesc meritele pentru te miri ce,
trăind ca rentieri demagogi, oamenii de bună credință
lucrează cu discreție înfăptuind ceea ce le trebuie cu
adevărat și celorlalți.

Asta-i valabil, din păcate, pe toate meridianele
culturale și neculturale, dar parcă la noi.... ca la nimeni.

D[umnea]v[oastră] sunteți un exemplu perfect contrar
a ceea ce se numește, superficial, omul zilei fiindcă știți
exact cât poate ipochimenul și cât va dura.

De aceea cred că sunteți urmat și veți fi. Vă urez
consecvență deplină cu această linie și vă urez multe
împliniri asemănătoare.

Cu cea mai caldă prețuire și admirație, al
d[umnea]v[oastră], care vă urează multă putere de muncă.

I. Apetroaie

*
Iași, 6 iulie [19]92

Iubite domnule profesor,

Vă mulțumesc mult pentru bunăvoința de a-mi fi trimis
ultima d[umnea]v[oastră] carte care, ca și altele de până
acum, mă interesează în mod cu totul special.

Pe prozatorii care v-au interesat în cuprinsul ei îi
predau și eu studenților mei și m-am bucurat să întâlnesc
argumente și demonstrații parțial așteptate, parțial
surprinzătoare în sens pozitiv.

Am citit mai atent cap[itolul] Camil Petrescu și vă
mărturisesc că am aflat o riguroasă cristalizare de fapte
care-l pun în lumina lui autenticistă, cu foarte buna
racordare, nouă, la Teoria substanței care i-a plăcut atât de
mult.

Zilele astea voi citi și capitolele celelalte, între altele
cu speranța să pot scrie ceva despre carte în general.

Aștept cu bucurie volumul următor. Sper să nu întârzie
prea mult. Și mai sper să se așeze lucrurile privind
difuzarea cărții pentru ca autorii să aibă doar grija
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elaborării ei.
Vă faceți o datorie frumoasă, dacă-mi dau seama bine,

din sinteza cuprinzătoare asupra literaturii veacului, care
vă preocupă de mult.

Ce bine ar fi ca mai toți confrații înzestrați să se
aștearnă la lucru și să-și ilustreze abilitățile așa și nu prin
gazetărie sterilă, prin elan politicianist și prin vorbe de
clacă.

Vă urez să transmiteți complimente doamnei, din
partea soției și din a mea.

Cu cele mai calde urări de bine, al d[umnea]v[oastră],
I. Apetroaie

*
Iași, 7 aprilie [19]95

Iubite domnule profesor,

Judecând după ritmul, după sporul ce-l aveți la lucru,
ar trebui să vă scriu mult mai des ca să vă spun cât vă
admir acest ritm și acest spor.

Mai ales „Scurta istorie...“ (cum, cu modestie, îi ziceți)
cred că vă înghite amar de timp. Sau, dacă mă gândesc
bine, trebuie să vorbesc despre elaborarea ei la timpul
trecut, fiindcă sunt aproape sigur că ați cam încheiat-o.

Găsesc aici un motiv să vă propun o mică relaxare pe
drumul Iașilor. Asta ar fi cu ocazia Simpozionului nostru
Blaga – Barbu (de pe datele de 19 – 20 mai), organizat la
Facultatea noastră.

Din păcate sau din fericire, ocupându-mă de pregătirea
simpozionului, împreună cu câțiva colegi, am constatat că
e ceva de lucru.

Ne-am gândit că ați putea fi cu noi ca autor al celor
două volume consacrate lui Blaga. Cine, atunci, ar fi mai
îndreptățit, decât d[umnea]v[oastră].

Obținând o sponsorizare ceva mai generoasă decât de
la biata Universitate, organizatorii sunt în măsură să vă
asigure în totalitate cheltuielile de drum (este un tren
civilizat București – Iași inter-city), apoi cele pentru masă
și cazare.

Sperăm apoi (avem promisiuni ferme) să scoatem și în
volum lucrările simpozionului.

Cum data întâlnirii este în frumoasa lună mai, mă
gândesc că ar fi un argument în adaos pentru drum. Și apoi,
chiar nu vă e dor de Iași?

Nouă (soției și mie) și altor ieșeni apoi ne-ați face
multă bucurie să vă reîntâlnim și să vă mai aflăm niște
gânduri, planuri, aprecieri etc.

Cât despre subiectul ce l-ați putea avea în vedere, sigur
că ați putea avea în obiectiv dacă nu Blaga, atunci Barbu
sau, de ce nu, pe amândoi.

Am putea aștepta de la d[umnea]v[oastră] o nouă
privire asupra gândiristului Blaga sau orice altceva. Nici o
restricție!

Avem doi invitați din Franța care și-au dat acordul,

vreo doi basarabeni, pe Ion Pop și încă vreo trei persoane
care încă n-au dat răspunsul definitiv (profesorii Eugen
Todoran, George Gană și Marin Mincu). Eu sper să vă
simțiți bine cu noi, domnule profesor. Ce ziceți? Îmi
trimiteți un răspuns favorabil în vreo săptămână – două?
Poate îmi precizați și titlul comunicării pentru ca să-l
prindem în program.

Așteptând să ne întâlnim la Iași sub dulcele raze de
soare ale lunii mai, vă rog să transmiteți doamnei urările de
bine ale soției mele și ale noastre împreună.

Vă urez același ritm (și chef) de lucru în continuare, cu
o pauză (sper, benefică) la Iași care vă așteaptă cu drag.

Al d[umnea]v[oastră], îndrăznesc să zic, cu prietenie,
I. Apetroaie

P.S.
Să nu omit: după Simpozionul nostru (de vineri și

sâmbătă) intenționăm, tot cu cheltuielile asigurate de
sponsorii noștri, să facem o deplasare la Chișinău pentru
un microsimpozion și acolo. Veți merge cu noi? Sperăm! 

Același

*
Iași, 2 mai [19]95

Stimate domnule profesor,
ltima d[umnea]v[oastră] scrisoare mi-a adus două

bucurii și o mâhnire. Primele: o carte frumoasă și îndelung
muncită, Istoria..., pentru care vă mulțumesc îndatorat și
încredințarea că lucrați cu spor pentru următorul tom.

Am avut însă și mâhnirea că nu veți putea participa cu
noi la sărbătorirea ieșeană a lui Blaga.

V-am înțeles însă, nu fără regretul că nu vi se poate
asculta cuvântul, îndelung chibzuit și pertinent, despre
Blaga la Iași și la Chișinău.

Vă trimit, la rândul meu, o ediție Voiculescu apărută
zilele trecute. Ar urma, poate tot pentru anul în curs, una
de proză. Gălățenii fac, văd, lucruri de nevoie pentru
liceeni și profesori.

Sper să-mi apară la ei anul acesta și un volum de studii
și eseuri. De asemenea, unul la Editura Universității
ieșene. Proiecte, planuri... ca să putem trăi și în viitor.

Să nu vă rup însă din timp cu planurile mele e mai bine
să spun că în revista Universității ieșene, „Analele“, în
numărul pe care îl pregătim, avem inserate două recenzii la
ultimele d[umnea]v[oastră] cărți.

O să vi le trimit, pe la sfârșitul anului, când sper să
apară numărul.

Până atunci, vă urez mână bună în continuare la scris
și multă sănătate, d[umnea]v[oastră] și doamnei.

Al d[umnea]v[oastră], cu devotament,
I. Apetroaie

Notă:
Originalele acestor epistole, inedite, se află în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
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Așadar, după ce ziua de Buna Vestire a anului
1908 adusese celor doi prieteni – via T. Maiorescu –
deplina certitudine privind publicarea, sub auspiciile
Academiei Române, a importantei colecții de folclor
din Tătăruși, cu râvnă și har întocmită de Al. Vasiliu
pe parcursul „timpului liber” din primii 12 ani de
dăscălie în satul natal, începuseră și febrilele griji ale
finalizării volumului și executării tiparului:

Tătăruși, 14 octombrie 1908
Domnule Kirileanu,
Nici acuma n-am să am când să vă scriu multe,

pentru că tot învăluit [în treburi] mă găsesc. – Iacă
ce vreu să vă spun, ca să nu lungesc mult vorba: am
alcătuit, chipurile, o prefață la culegerea mea de
poezii populare. Nu știu unde i s-a face loc, căci văd
la coala I tipărită [că] îi așezat totul și fără prefață.
Poate că i s-a face loc la sfârșit! Eu știu? De știeam,
o făceam din iarna trecută și pe ea, și acum nu-i mai
duceam grija. – Prefața n-am scris-o încă pe curat, ci
acum v-o trimet D[umnea]v[oa]stră și cutez a vă
ruga să o cetiți și să videți de-i bună și bine alcătuită.
– De vi s-a părea prea lungă, mai ștergeți cu
creionul. – Dacă pe unde am șters eu cu creionul vi
să pare bine scris, rogu-vă a-mi spune. Eu gândesc
că și de data asta vă veți arata bunătatea cătră mine
și veți ceti-o răpede și mi-ți trimite-o s-o scriu pe
curat și apoi eu să v-o înapoiez D-vstră iarăși, spre a
o da D[omnu]lui Bianu, de-a vrea s-o primească. –

Vorba bătrânească, Domnule Kirileanu:
„Încaltea să faceți pomana deplin”.

Devotatul D-vstră,
Al. Vasiliu

[P.S.] Foile le trimet recomandate1.

Prefața își va găsi firescul loc din fruntea
culegerii, beneficiind de numerotare romană (pp.
VII-XIII) și prilejuind autorului sensibile lămuriri,

pornind de la considerentul că „un cântec epic
ori liric, din vremi mai vechi, cântat acum,
scormonește pe om la inimă înmiit mai mult
decât o lălăitură iscodită astăzi și, pe multe
locuri, sluțită de lăutarii țigani”. Drept care:

„Eu, fiind fiu de sătean, trăind între săteni,
suferind amarul lor, bătându-mă și pe mine
multe vânturi, încă de când eram copil mic, am
învățat a cânta și din copilărie am prins
dragoste de cântecele de jale, cari – cântate la
socoteala lor – îmi umpleau ochii de lacrămi.

De prin 1893-1894, cam nu mult după
venirea pe lume a Șezătoarei din Folticeni
[1892], am văzut că în acea revistă se publică
și cântece. De atunci m-a îndemnat gândul
spre culegerea versurilor poporane. Și, în
decembrie 1894, pe când eram în cel de pe urmă an
al Școalei Normale „Vasile Lupu” din Iași [G.T.K. o
absolvise în 1891], ne-am sfătuit vreo câțiva colegi
de clasă ca, după vacanța Crăciunului, să venim cu
câte un mănunchi de cântece poporane, spre a putea
alcătui un volum, care să se tipărească. M-am apucat
și eu de lucru și deci, din seara de 5 ianuarie 1895, am
început a strânge cântece”.

Numai că, a culege cântece, folclor, nu-i ca și
cum... ai strânge păpădie – iar Al. Vasiliu continuă:

„Să nu se creadă că materialul folcloric se culege
așa de lesne. [...] Omul nu spune fiecăruia ce are pe
inima lui. Culegătorul trebuie să aibă răbdare fără
margini, să stea mereu la pândă, până nemerește pe
cântăreț sau povestitor în toane bune, ca să poată fura
din gura lui o formă mai deplină, mai frumoasă, mai
întreagă. Trebuie să știi să intri în inima omului – cu
chipul tău de purtare omenească – să te cunoască că
nu ești fudul de el și că ești curat la suflet; într-un
cuvânt, să simtă că ești de-ai lui și să i te lipești de
suflet, ș-apoi atunci să știi că omul numai ce n-a ști
aceea nu ți-a spune”2. 
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Cât despre celelalte preocupări și griji comune,
de până la apariția colecției de Cântece, urături și
bocete de-ale poporului, însoțite de 43 arii notate de
D-na Sofia Teodoreanu, profesoară la Conservatorul
din Iași și fiică a cunoscutului compozitor și dirijor
Gavriil Muzicescu, corespondența celor doi, atâta
câtă s-a mai păstrat, oferă și alte noi mărturii: 

Tătăruși, 24 octombrie 1908
Domnule Kirileanu,
În două rânduri v-am scris că-s învăluit, și

adevăr v-am scris. Ales [Mai ales]  pentru învățătorii
diriginți, cărora li-i drag să-și facă cum să cuvine
datoria, apoi, în lunile de la începutul anului școlar,
îi o muncă aproape tâmpitoare, în ce privește
lucrările de cancelarie, în ce privește venirea
regulată a copiilor la școală, în ce privește nodurile
care trebuie să le  înghiți din partea primarului și
politicianilor locali (aveți grijă, că și la noi sânt
politiciani!), oamenii caprei râioase care să numește
Iorgandopulos din Folticeni. – De multe ori aș vrea
să răstorn putina cu borșul3, dar mă gândesc că totul
ce-aș face, în zadar fac. –  La noi în sat, adevărul și
dreptatea au murit de mult; iar acum îi la cârmă cea
mai scârboasă fățărnicie ce să poate închipui.–

Dar să le lăs în plata Domnului și să ieu altă
vorbă. –

Am primit în ziua de 3 octomvrie cărțile trimese
de d[umnea]v[oa]s[tră] și anume: „Analele
Academiei” [Partea administrativă și dezbaterile pe
anii 1907-1908], „Din trecutul nostru”4,
”Cimiliturile” lui Pamfil5 și „Facerea lumii” de
Dragoslav6. Iar ca dar din partea dvs, am primit
cartea la care ați lucrat și dvs.: „Cercetări asupra
hranei țaranului”7. – Întâi de toate vă mulțămesc cu
recunoștință pentru grija ce o purtați, de a-mi
cumpăra și trimete cărți bune și de folos.

Cea mai mare răsplată a muncii mele și cea mai
mare mângâiere sufletească o am când deschid
„Analele” la p[aginile] 218 și 219 [cuprinzând
dezbaterile Secției literare a Academiei Române cu
privire la oportunitatea publicării culegerii de folclor
a lui Al. Vasiliu]

Scrisoarea din urmă a dvs. am primit-o vineri, la
17 octomvrie. Vă mulțămesc din tot sufletul că ați
răspuns așa de degrabă rugăciunii mele. De atunci,
printre alte treburi, am scris pe curat și prefața, așa
cum am primit-o, cu îndreptările făcute de d-vstră.
Am căutat și chestionarul lui Hasdeu, din 1884. Am

găsit multe întrebări limbistice asupra rostirilor
locale și, văzând că-s de samă, le-am dat
răspunsurile cerute: care răspunsuri, le-am adăugat
la sfârșit, punând în dreptul fiecărui răspuns
numărul întrebării corespunzătoare din chestionar.
Socot că n-am greșit cu asta8. –

În caiet, am însemnat cu creion albastru, într-un
loc unde să repetă mereu cuv[ântul] suflet. Vă rog tot
pe dvs.: n-ați putea să dați propozițiilor acelora altă
întorsătură, spre a nu să videa așa de des acel
cuvânt? Iar de socotiți că-i bine, lăsați așa. – La
sfârșit veți vedea ștersături multe. Aceste ștersături
au cântec: eram năuc de cap când am scris acea
parte; mai nici nu știeam ce scriu. Mă apucase o
durere de cap că mai nu videam nimica înaintea
ochilor. –

*
Iacă ce v-aș mai ruga: că de vă veți duce la

d[omnul] Bianu cu prefața, să luați vorbă și de
glosariul mei și să-l rugați și din partea d-vstră să-l
publice așa, fără să mai pună la fiecare cuvânt
pagina unde să află acel cuvânt. Așa am văzut că-i
publicat și glosariul lui [Alexandru] Țiplea din
Maramureș, care-i tipărit tot de Academie. Eu cred
că numai dacă ar fi un indice de nume ar fi nevoie și
de pagină. Un cetitor, dac-a da de un cuvânt care nu-
l înțălege, l-ar căuta la sfârșit și i-ar găsi
tălmăcirea9. Așa am văzut că ați publicat și dvs.
glosarul nostru, de la scrierile lui Creangă10. –

Cu sporiul la plată pentru melodii, vă rog să luați
vorba ca din partea dvs., fără a să înțălege că eu v-
am stârnit la această vorbă11. – Socot că dacă nu cu
d. Bianu, macar cu d. Maiorescu veți putea face ceva.
În sfârșit, eu îmi țin vorba ce v-am mai scris-o la 27
august trecut. Din cuvântul dvs. n-am să ies, macar
ori ce-ar fi.

*
Cei de la [revista] „Ion Creangă” m-au pus între

membrii întemeietori fără să le fi scris un cuvânt
macar. Până acum, tot pe loc stau [cu plata
contribuției ori a abonamentului]. Deși m-au înscris,
însă eu nu le-am răspuns nimic12. Numai dacă aș fi în
fața D-vstră v-aș spune adevărul.

*
La Probota [în 31 august 1908] n-a fost așa de

frumos cum cântă ziarele și revistele. Lume multă a
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venit; plină marea ogradă a mănăstirii. Pe lângă
cuvântarea cu rost spusă despre [Doamna] Oltea și
Ștefan Vodă, n-au lipsit nici osanalele îndreptate
cătră omul împrejurul căruia să face multă vâlfă și
pe care-l știți și de aceea nu vi-l scriu. – Ca și la
1904, a venit și un orândar [hangiu/cârciumar] cu
vin, la care a dat navală parte din lumea  mijlocie13,
așa că, pe după amiază, mulți erau – dacă nu în
întregime, macar pe jumatate cârpiți. Pe când vorbia
d. Ministru [Spiru Haret], o samă din ascultători
(afumați) puneau țara la cale, sfătuiau despre alte
lucruri. – În sfârșit, nu lungesc vorba, ci vă spun că
strășnicie n-a fost. –

D-vstră de puteați veni, apoi aveați prilejul de a
videa frumoasa mănăstire Probota, cu zidul cel mare
ce o încunjură și ați fi mers cu mine spre Tătăruși
prin frumoasa pădure ce desparte moșia Proboții de
a noastră. – La întoarcere spre casă, din întâmplare
am avut de tovarăș pe Toader Mihai Buchilă. – După
ce am întrat în pădure, am început a cânta – eu din
fluier, iar moșneagul cu baba lui, din gură – și într-
un cântec am ținut-o până ce mai ne apropiasem de
satul nostru. –

Mi-au rămas de la moșneag întipărite în minte
câteva versuri dintr-un cântec ce trebuie să fie
dinaintea luării Basarabiei (1812).

Cred că nu vi-ți supara dacă vi le spun și d-vstră:
Frunză verde grâu mărunt,
Din Nistru și până-n Prut,
Murgu apă n-o băut,
Iarbă verde n-o păscut.
Mare-i Prutu’ și cotit,
Mult mă mir cum l-am trecut?
C-am sărit din salce-n salce,
Ș-am trecut Prutul dincoace. –

Vă trimet și un mandat poștal în sumă de 10 lei,
plata cărților ce mi-ați trimes la 3 octomvrie.
Întârzierea a fost din pricina multului lucru ce-l am
pe cap. –

Aș mai avea multe de spus; dar vi le voi spune în alt
rând. Vă rog să-mi scrieți cum veți regula lucrul; atât
în privința sporiului pentru melodii, asupra glosariului
și dacă d. Bianu a găsit prefața că-i bună. –

Mulțămindu-vă pentru dragostea cu care-s cinstit
de D-vstră, vă rog să primiți cele mai din inimă urări
de sănătate și viață îndelungată. –

Devotatul D-vstră,
Al. Vasiliu14

Cum mai sus pomeniții companioni ai pedestrei
întoarceri de la domneasca prăznuirea ținută la
Probota au fost personaje-cheie în alcătuirea culegerii
lui Al. Vasiliu, să desprindem și parte din caldele
rânduri cu care acesta le face portretul în prefața
lucrării sale, oferind astfel noi repere bio-
bibliografice:

„Acest moșneag, Toader Mihai Buchilă (care nu-
i lăutar), este în vârstă cam de 70 de ani, om isteț în
felul lui; de statură mijlocie, părul cărunt, dar om în
toată puterea. Puțini tătărușeni sunt cari să-l întreacă
din cosit, din îmblătit [baterea spicelor/păstăilor cu
îmblaciul] și la orice lucru la câmp sau la pădure. [...]

Iată cum am scos din inima lui atâta nămol
[noian] de cântece... Amândoi știm [a] cânta din
fluier. Când mă duceam seara la dânsul – căci trebuie
să spun că toate cântecele le-am scris la el acasă15, nu
l-am chemat la mine –, mă rugam să cânte ceva.
După ce cânta el, luam fluierul și ziceam, colea, o
doină, de gemea casa. Și apoi lăsam fluierul și
începeam din gură; iar moșneagul și baba lui – Gafița
lui Ion Negri – așa ascultau cu luare aminte, de nici
nu clipeau; făr’decât, în cursul cântării, își duceau din
când în când mâneca cămeșii la ochi, spre a șterge
câte o lacrimă, ce curgea fără voie. Dacă găteam
cântecul, moșnegii îmi ziceau bogdaproste; iar eu
glăsuiam, în focul acela: – Apoi, moș Toadere, eu ți-
am cântat un cântec; ia cântă și dumneata unu, c-am
auzit că știi tare multe!

Și se da moșneagul la cântat, colea, cu glas
bătrânesc și cu atâta foc, de pare că drept vorba ceea:
«cu căușul îți lua aleanul de la inimă». După ce-l
gătea de cântat, mă puneam să mi-l spuie, ca să-l și
scriu: «că nu de alta, moșule, da îi muri într-o zi
devreme, și păcat să duci cu dumneata cântecele cele
frumoase, pe care nu le mai știe nimeni din sat de la
noi». Și moșneagul își dezlega sacul, iar eu mă dam
la scris; și tot am scris mereu, în serile din ajunul unor
duminici și sărbători, și în serile de iarnă, începând de
pe la sfârșitul lui decemvrie 1896”.  

Între timp, ajunsesem însă în decembrie 1908 și
noua iarnă, chiar dacă va trece mai greu pentru
măiestrul doinitor din fluier, nerăbdător să-și vadă
ieșit de sub teascuri volumul, va fi îndeajuns de
liniștită în curgerea sa, aducându-i o călătorie la
București (Crăciunul 1908) și noi îndemnuri la
sârguință publicistică din partea bunului prieten
junimist din Cancelaria Regală:
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București, 12 februarie 1909
Iubite Alexandre,
Ce să fie că nu mi-ai răspuns la poștala din

urmă?
Ț-am văzut poveștile din revista d-rei Tereza

Stratilescu [Unirea Femeilor Române, an I, 1909, nr.
1, 24 Ian., pp. 53-61] și din Șezătoarea, vol. X,
[1908], nr. 11-12, [mart., pp. 129-138]. M-am gândit,
ca un semn de mulțămită pentru bunăvoința D-lui
Maiorescu față de tine, să alegi una din cele mai
frumoase povești ale tale (din cele nepublicate) și să
mi-o trimiți pentru Convorbiri literare. În acest chip
ai publica și tu în acea revistă unde ș-a publicat
Creangă scrierile. Revista Ion Creangă poate
rămânea pe mai târziu, căci în cuvintele ce mi-ai
spus la București este multă dreptate.

Al tău ca frate,
Gh.T. K[irileanu]16

Debutul lui Al. Vasiliu-Tătăruși în Convorbiri
literare se va produce însă peste 5 ani și nu cu una
dintre poveștile culese de el, ci cu o evocare
comemorativă: Pentru aducerea aminte a celor 25 de
ani de la moartea lui Creangă (C.L., an XLVIII,
1914, nr. 12, pp. 1195-1199). Mult mai grabnică va fi
totuși colaborarea la Ion Creangă, unde, spre a-și
onora în cele din urmă onorifica calitate de membru
întemeietor („abuziv” acordată de M. Lupescu și
Tudor Pamfile) va publica un colind în proxima
primăvară (I.C., an II, 1909, nr. 4, apr., p. 108).

În schimb – după cum vom vedea —, grație
aceluiași „prieten ca frate”, atât de benefic și decisiv
implicat în publicarea colecției tătărușene de
Cântece, urături și bocete..., numărul pe martie 1909
al Convorbirilor va insera și un elogios semnal
editorial, datorat chiar directorului Simion
Mehedinți... 

Note:
1. Scrisoare din colecțiile Muzeului Național al

Literaturii Române Iași.
2. Cf. Prefață la volumul: Al. Vasiliu, Cântece,

urături și bocete de-ale poporului, însoțite de 43 arii
notate de D-na Sofia Teodoreanu, București, 1909, p.
VIII.

3. A răsturna putina – a da la iveală ceva, „a schimba
foaia”...

4. Al. Vlahuță, Din trecutul nostru, București, Socec,
1908.

5. Tudor Pamfile, Cimilituri românești. Introducțiune
și glosar (Academia Română. Din viața poporului român.
Culegeri și studii, II), București, 1908.

6. Facerea lumii. Povestire de Ion Dragoslav
[pseudonimul „autorului rural” Ion V. Ivaciuc din
Fălticeni], București, Socec, 1908.

7. Prof. Dr. G. Proca și Gh.T. Kirileanu, Cercetări
asupra hranei țăranului, București, Imprimeria Statului,
1907, 47 p. (Extras, Buletinul Societății de Științe din
București-România, an XVI, 1907, nr. 1-2, ian.-febr.). G.
Proca a fost activ și literar, sub pseudonimul O. Carp
(debut în Convorbiri literare¸1886).

8. Potrivit sugestiei lui G.T. Kirileanu, Al. Vasiliu a
oferit, la sfârșitul celor Câteva lămuriri asupra graiului
din Tătăruși, și 16 răspunsuri la parte din întrebările
cuprinse în chestionarul lui B.P. Hasdeu (vezi: Al.
Vasiliu, vol. cit., pp. XVII-XIX).

9. Totuși, glosarul (pp. 199-207) a apărut cu indicarea
numerică a paginii, textului și a versului ce inserează
fiece termen, Bianu având în vedere astfel și inerentele
căutări „inverse”, de la termen – la text/context. 

10. Vezi: Tălmăcirea cuvintelor mai neobicinuite,
făcută de Al. Vasiliu, învățător (Tătăruși-Suceava) și
Gh.T. Kirileanu, glosar ce însoțește, din 1906, edițiile
Creangă îngrijite de G.T.K., cu excepția celei din 1939, de
la Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”.

11. Înțelegând că și cele 43 de melodii transcrise pe
note de Sofia Teodoreanu vor fi răsplătite cu drepturi de
autor, Al. Vasiliu întrebase dacă, de îndată ce el i-a
facilitat profesoarei notarea (cântând melodiile), nu
cumva i s-ar cuveni lui jumătate din suma astfel luată în
calcul…

12. Vezi „diferendul” și-n episodul precedent.
13. Nici de vorbă că învățătorii de data aceasta au fost

la înălțimea datoriii lor.
14. Scrisoare din colecțiile Muzeului Național al

Literaturii Române Iași.
15. Și pentru aceasta, câtă hulă n-am căpătat de la o

seamă de guri rele, zicându-mi-se, pe de lături, că umblu
după nebunii [Al. V. fiind holtei]; căci de multe ori
vineam de acasă de la el și pe la miezul nopții! Dar am
răbdat toate, având mulțămirea că oi fi făcând ceva, dacă
culeg cântece și alt material folcloric.

16. Vezi: Al. Vasiliu, Literatură populară din
Moldova, ediție critică și studiu introductiv de Petru
Ursache, București, Minerva, 1984, pp. 780-781.
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În noaptea de 1 aprilie s-au împlinit 4 ani de când,
într-un sanatoriu din București, se stingea unul dintre
cele mai mari suflete ce le-a produs neamul nostru.
Tocmai când natura chema la nouă viață tot ce-i al ei,
tocmai atunci Petre Liciu se ducea, prea devreme, la
umbrele părinților săi.

A doua zi dimineață, firul telegrafic aduse două
telegrame la Cernăuți: una „Plângem pe Liciu, care a
murit azi noapte. Dați trista veste românilor.
Romaneasca”, alta: „Artistul Liciu a încetat din viață.
Liga Culturală”1. Și, câteva ceasuri mai târziu, în toate
orașele din Bucovina pașii grăbiți ai trecătorilor se
opreau înaintea anunțurilor îndoliate și o lacrimă de
sinceră durere se strecura în colțul genelor tuturora.

Sinceră și meritată jale! Căci pentru Țara
Românească Petre Liciu a fost talentul unui artist
creator cu o uriașă putere de transformare, a fost
sufletul mare, pătruns de măreția ideii naționaliste; a
fost, în rugina materialistă a societății de azi, un glas
plecat din eternitatea sufletească a acestui neam.
Pentru Bucovina, el a fost, întemeiat pe acesta calități
ale sale, și un mare apostol, care în mijirea vieții
noastre culturale a adus fâșii de lumină ale talentului și
raze de căldură ale inimii sale.

Cu armonia-i desăvârșită dintre talent, bunătate și
sentiment național, Petre Liciu era parcă chemat să
propovăduiască prin artă ceea ce marelui său prieten
N. Iorga i se interzisese, cu un an înainte, să aducă în
înstrăinata Bucovină prin vraja simbolului, concretizat
în personalitatea sa.

Și el veni tocmai când era mai mare nevoia de un
îndemn senin pentru viața noastră culturală. Căci,
după îndelungate zbuciumări din partea românilor
împotriva persecuțiunilor de tot felul ale guvernului
din Cernăuți, acesta împărți, în anul 1904, sufletul
românesc din Bucovina în două tabere vrăjmașe,
asmuțindu-le una împotriva alteia și slăbind astfel
orice acțiune comună. În decursul luptelor în afară și
înlăuntru, elementul românesc nu numai că slăbi, dară

căzu într-un fel de dezorientare culturală, la a cărei
înlăturare începu să lucreze, când, în 1909, se uni,
pentru câtva timp, într-o singură tabără.

Un îndemn, un sprijin trebuia să vie de la București.
Dar la 1 iunie st.n. 1909, profesorul N. Iorga fu oprit în
drumul său spre Bucovina: în piatra stâlpilor de la
hotare ni se zăvora lumina culturii naționale. Și atunci,
la un apel al „Societății pentru cultura și literatura
poporului român din Bucovina” cătră P. Liciu, sufletul
acestui vizionar al altor vremuri tresări: o menire i se
desprindea din șirele scrisorii ce i se adresase. Și astfel
la 15 iunie 1910 trupa P. Liciu sosi la Cernăuți, de unde
cutreieră apoi toate orașele românești.

Pentru a redeștepta gustul pentru arta românească
în sufletele bucovinenilor, cărora, din 1885, când
pentru ultima oară veni la Cernăuți trupa Romanescu-
Nottara, rar li se dăduse ocazia să audă graiul nostru în
templul Thaliei, își compuse repertoriul pentru întâiul
turneu numai din comedii, a căror perfectă interpretare
avu efectul că în 1911 sosirea lui era așteptată ca o
adevărată și mare sărbătoare.

În al doilea turneu veni cu tot ce arta dramatică
românească a produs mai bun, cu cei mai de frunte
artiști ai Teatrului Național din București și în
repertoriu cu dramele lui Caragiale și cu trilogia lui
Delavrancea. „Când vedeai urcând de la gara din
Cernăuți cele trei camioane încărcate cu decoruri, ți se
părea că vezi artileria grea care înaintează spre
cucerirea unei redute românești”2 înstrăinate.

Cucerirea i-a reușit. Căci la reprezentarea Viforului
întreaga sală a teatrului din Cernăuți, ticsită de lumea
adunată din toate unghiurile Bucovinei, izbucni în
plâns – plânsul răcoritor ce ne cuprinde la vederea
unui odor ce-l credeam pierdut: sufletul românesc de
acolo își aflase, după atâta rătăcire prin pustia
străinismului, izvorul proaspăt al culturii sale, ce
fremăta în binefăcătoare unde din graiul fermecat al
preoților artei.

De aici înainte Petre Liciu privea ca o datorie de
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conștiință apostolatul său în Bucovina, pe care o iubea
atât de mult, încât pe patul de moarte îi rugă pe
prietenii săi să n-o lase în părăginire. Și această
dragoste i-a arătat-o nu numai ca artist. Căci n-a existat
aproape nici o instituțiune culturală creată din
sudoarea românilor din Bucovina căreia el să nu-i fi
lăsat o parte din venitul realizat pe urma
reprezentărilor sale.

Iar la sfârșitul turneului nu dădea drumul grupei
sale până nu îngenuncheau cu toții la mormântul de la
Putna, pe care-l învinse, pentru câteva clipe, în
înstrăinata capitală a Bucovinei.

Ca artist și ca om, Petre Liciu a fost, pentru
țărișoara noastră, un simbol al idealismului luptător cu
forțele oculte ce caută să distrugă un neam.

Pentru aceasta sufletul lui mare, care acuma
petrece alăturea de apostolii dispăruți ai neamului
nostru, și parte aleasă din același zbucium al tendinței
spre marele ideal de salvare și întărire națională,
primească acuma, când în orașul său natal i s-a ridicat
întâiul bust de bronz, o lacrimă de recunoștință din
partea pribegilor bucovineni.

[„Revista Bucovinei” (București), An. I, nr. 2, 15 apr.
1916, p. 45-47]

* * *
Teatru românesc în Cernăuți

Peste puține zile vom avea fericirea să găzduim în
capitala Bucovinei pe reprezentanții cei mai aleși ai
artei române, precum e d. P. Liciu, care s-a hotărât să
vie la noi acum de a doua oară, apoi d. Nottara, d-na
Romanescu, d. Petrescu și mulți alții, cam vreo treizeci
de persoane la număr. Și să nu se creadă că trupa
teatrală ce vine din București vine cu scopul de a face
bani aice, precum a fost cazul la teatrul rusesc din
Galiția, care și-a isprăvit acum nu de mult stagiunea de
6 săptămâni, care de asemenea a petrecut aice pentru a
doua, dacă nu chiar a treia oară. Nu! Trupa ce vine din
București face un sacrificiu mare, urmând invitării
„Societății pentru cultura și literatura română” din
Cernăuți și se mulțumește ca din venitul
reprezentărilor ce le va da aice să-și acopere numai
spezele călătoriei și ale petrecerii de aici. Și pentru că
trupa aceasta e un oaspe mare și ales pentru noi,
românii, se cuvine ca noi să le facem o primire
adevărat frățească. Căci astăzi dacă-ți vine un străin în
casă și încă trebuie să cauți a-l primi bine, dar ce
bucurie trebuie să simțești când îți vine un frate pe care

nu l-ai văzut de zeci de ani și care îți vine cu
simțămintele cele mai curate. Ei vin să ne ofere ceea ce
au mai ales și mai bun în cugetul și în inima lor. Să-i
întâmpinăm deci și noi cu cugetul curat și cu inimă
deschisă acolo unde trebuie să se întrunească toți
românii. Să ne grăbim care de care a umple teatrul
orășenesc pentru a sărbători cu demnitate petrecerea
trupei bucureștene pe scena din Cernăuți. Și să nu
pregetăm a aduce pentru aceasta sacrificiile materiale
ce ni se cer, căci înălțarea sufletească ce ne așteaptă ne
va despăgubi pe deplin pentru mica jertfă ce vom
aduce pe altarul artei române. Și dacă îi vom cinsti pe
dânșii, ne vom cinsti și pe noi, arătând lumii că ne
iubim frații și știm prețui ceea ce e al nostru. Dacă
teatrul rusesc a putut da reprezentări în decurs de 6
săptămâni în Cernăuți, să nu fim noi în stare a umple
teatrul până la ultimul loc, în decurs de șase-șapte zile?
Se vede că dacă reprezentările ar fi să rămâie numai în
seama cernăuțenilor, n-ar fi teatrul decât pe jumătate
plin, dar așteptăm tot sprijinul de la publicul de la țară.
Să luăm pildă de la alte popoare cu cultură veche, cum
e de pildă poporul francez, și să învățăm de la dânșii a
prețui arta dramatică. În Franța, de bunăoară, dacă se
întâmplă să vie, în decursul lunilor de vară, trupa
pariziană într-un oraș de provință, tot publicul din
împrejurimea orașului respectiv se grăbește a se duce
într-acolo pentru a lua parte la reprezentările teatrale și
trenurile gem, nu alta, ducând o mulțime de public spre
locul de teatru. Cu cât mai mult ar trebui să facem noi
la fel, unde noi nu avem în Bucovina trupă permanentă
românească, ci abia putem participa la două-trei piese
românești pe an, reprezentate de diletanți.

Trupa va sosi din București miercuri în 14 iunie și
în 15 seara încep reprezentările. De joi în 15 iunie
începând se vor reprezenta în Cernăuți piesele: „Apus
de soare”, „Viforul”, „Luceafărul”, toate trei de
Delavrancea. Autorul singur va veni la Cernăuți să
asiste la reprezentările aceste. Apoi se vor reprezenta
„Năpasta”, „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare
pierdută”, toate trei de Caragiale, și în fine se va juca
„Nepoftitul”, o comedie. Din Cernăuți va pleca trupa și
în provincie. Detalii se vor da pe afișe. Bilete se pot
căpăta de pe acuma la „Prăvălia românească”.

[„Gazeta mazililor și răzeșilor bucovineni” (Cernăuți),
An. I, nr. 13, 8 iun. 1911, p. 133-134]

Note:
1 „Junimea literară”, IX (1912), p. 63.
2 „Junimea literară”, VIII (1911), p. 92.
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* * *
În prima zi a facerii, când mă plecasem 
peste lumina plantelor și a ta, 
zeiță a luminii pietrelor vechi,
am plutit deodată deasupra Creației 
și a cuvintelor sacre.
Totul în mine și în om era sfânt,
totul era o pajiște în care se auzeau
bătăile inimii paradisului.
Spune-mi zeiță, nu atunci te-ai născut
și din pântecul tău mi-ai dat și mie viață?
Ne-am iubit de la un celest la altul,
de la un suflu la altul,
de la bătaia stelelor la carne.
Lumea era curată și neamăgită,
eram amândoi fruct ce nu-și cunoaște viermele.
Nu exista frica nici pângărirea.
Sus se arătau trandafirii și pe malul apei
cântau mierle, lăsând în pacea omului pacea sa.
Nu trăia în nimeni suferință și lacrimi.
Tu erai în orice mișcare chemarea 
spiritului de a se îmbăta.
Și grea de foc era beția asta.
Despre ea numai tu știai să vorbești,
din coralul îngerilor, suspinând din corole,

* * *
Șarlină, cuprinsă de ceea ce își ia zborul,
cine trecuse drumul părea că încă îl trece,
cel înecat e primit în cetate.
Atât de greu era să mănânci pâinea altuia.
Atât de greu e să cobori pe scările vieții
care te-au refuzat.
Infinitul ar fi strîns în brațe infinitul
dacă am fi mers
dacă i-am fi zis zilei rămâi.
Dar am pronunțat cuvinte grăbite
ieșind din prundul infernului
și lumile s-au speriat de lumi.
Am închis ochii și am întrebat de ce tace

lacrima în actul ei lacom,
de ce rodea taina clipă după clipă, jale după jale,
de ce nimic în afară de morți
nu-și mai ridică glasul.
Acum a venit vremea ta –spuseră cerurile-
să dai poruncă sau să te umilești
deasupra mormintelor, deasupra îngerilor,
întreabă ce se mai aude cel viu,
căci dacă plutește nimeni nu mai vorbește.
Abia dus din coroana luminii
cade după el veșmântul, orice umbră încremenește.
Mozart e dat țărânii fără vreo amintire,
Constanța, soția sa preaiubită
nu mai știe nici unde l-a îngropat
și urma gropii se pierde.

Aveam o patrie, poate o mai am
așa cum mugurii acoperă un ram.
Omizile primesc din copac să-și depună
ouăle pe vânt
pe lacrima străbună.
Curg lacrimile pe obrajii purificați de sabie,
lumina sporește ori scade,
sub nevăzutele arcade,
din ce în ce mai mult, din ce în ce mai puțin.
Și e un geamăt ce-aș vrea să-l alin.

* * *
Așa pluteam, eram întâia plută
în fața infinitului, el însuși zburător.
Și fața celui sfânt era cusută
de stele ce urzeau un straniu zbor,
în inimă aveam celesta lance,
tu inimă urcai,
tu inimă urcai  o altă pace.
Eram ca duhul de sprinten și de ușor
vedeam că se-mpreună căi de sus
cu cele care jos erau o hrană
care purta a cerului prisos,
bătea în ei o geană peste geană.

Cine ești tu care-ai ajuns aici
cu mâinile întinse ca un orb
cu muzică în ele de teorb
și carnea cea stigmată ți-o ridici
deasupra de-început și cine ești,
cine ești iar chemat să ieși din crug
și aurului vechi să îi fii rug?
Cine ești tu cu aurul chemat
să iasă din pământ? Să fie rază?
De unde vii suflet îngenuncheat?
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Dacă voi renaște din tine acum mamă-n strigăt,
voi fi din nou de trei ori împărat,
ieșeam anevoios din uterul ascuns.
În clipa aia dureri m-au străpuns,
de pe stânci se sfărâmau zidirile,
pluteam cu întâia facere
peste neant și înlăuntrul său.
Eram ce nu mai eram, uimirile.
Eram mirele
ținând în mâna mea coapsa
ta care ieșea cuminte din apele
fără sfârșit ale întâii naturi.
Făpturi cu aripi se smulgeau din mine
cu pene, o, îngerești suspine.

Va trebui mai înainte de a învăța să vorbești
să cunoști misterele ce te ascultă,
așa te vei rosti.
acolo sub ceruri ori sudeasupralor
stă gândul atât de carnivor
hohotind în sine sau numai ușor
cutremurat călător.
În ceresc, în supt ceresc,
acolo privesc, dacă supt mă vestesc,
zeiței îi sărut pleoapele.
Zburați, zburați,
ai peșterilor frați!
Voi ce aveți îndurarea scrisă pe piept,
plutind vă aștept.

* * *
Unde se duce
ultimul vis rămas?
În lumină pe cruce
unde aud alt glas
ce rană duc,
Hades subjugat.

Cine ești tu îmi strigară
păsările cu pieptul în pară.
Nu mai eram departe le a ține
în mine eterna cupă,
cea din care doar cu o sorbitură
aduni cer și pământ în gură.

Nu știu de ce în piatră aș rămâne,
aș fi și fi tăcerea ce o decorează.
Nu  știu cum cerul încă o cuprinde
cu îngerească rază după rază
ca în povești în care trăiesc zâne.
Nu știu de ce alunecând în haos

de veșnicii în cel mai ce adânc,
nu știu de ce în harnice aprinderi
am ars până la ultime desprinderi,
cine ești tu, de ce în versuri taci
și pînă unde viața o încarci ?
Lumina continuă să cânte
chiar dacă e purtată de legi frânte
duceam cu mine uși și ferestre, haos,
prin carnea devenită naos.
Plutirea este, știu, nu se mai stinge
mi-a devenit întâia și unica meninge.
Lăsați-mă să cred că-s încă sacre.
Vedeți cum pietrele de moară
au mersul meu gonit din el afară.
Plutirea asta ce trup de ceață are
în tainica împreunare.
Copac după copac, nor după nor
al lacrimii poet major.
S-a dus încet pe sens în ea
ca blestemat doar singur sieși dat.
Cu mine ar fi stat 
De-ar fi fost altfel,
scos din puroiul noroiului
cu mine ar fi stat la masă.
Grăbește-mă mi-e grea ca o împărăteasă,
mai bine-ar fi să mă călătoresc
de la lumina ochilor la tot ce a rămas ceresc.
Stăpâne Doamne, ce blestem,
nu mai am altă armă decât pe mine.

Unde să fie lumina
care mă sărbătorea?
unde cutremurarea?
Acolo împreună am stat
cu viața în ochi
și lin moartea,
care în sfârșit ne cunoscuse
ne-a cântat la ceasul din urmă
la clavecin cele mai adânci bucurii.
Suferința era atît de mare
că nu mai eram vii.
Nu mai era decât un vis între noi
și acela chemat să dispară.
Aveam în mână un buchet de flori
ce uitaseră să fie flori,
blestemul bătrînului cimitir
urca în fiecare por.
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Rândunica nu e pasăre migratoare
Se dedică victimelor agresiunilor globaliste

Rândunica, hirunda, nu e o pasăre migratoare,
ea revine de unde a plecat, își regăsește,
își apără cuibul, casa, locul nașterii, 
când, cenușie, altă pasăre, hulpavă, agresivă, poate doar
leneșă,
se înstăpânește, în lipsa ei, pe coliba vecină,
cu greu construită de harnica zburătoare din picături de lut,
în zigzaguri fulgerătoare, sub ștreașina bisericii 

de lemn.
înainte de plecare în lungul drum spre căldură, spre sud,

Nu se declară război întregului clan cenușiu,
nu se bat stoluri sub cer, nici vecinii, ca orbii.
În văzduh se întretaie liber traiectoriile tuturor,
spațiul aerian este fără hotare.

Cuibul acesta nu poate fi închiriat, vândut, dăruit,
nu e subiect de tranzacție.
Pot primi un vecin, pot așterne drumețului trudit
pat, pentru o noapte, de odihnă.
Pot împărți cu el boabe de grâu,
apoi se cuvine să-și vadă de drum,
să se întoarcă la ai săi, la cuibul neamului său.

Dacă nu, dacă oaspetele rămâne la mine fără drept, 
fără să-i fi dat voie, atunci coliba spurcată de fur 

va fi abandonată,
intrarea colibei — zidită, cimentată cu alte picături 

de lut care, zvântate,
fac din cuib, pe vecie, capcană, cavou, urnă funerară,
piatră de mormânt
fără nume, lespede de uitare, semn de strigare pentru
toți năvălitorii :
Dacă intrați în casa mea, fără voia mea,
acesta vă va fi destinul, soarta, pedeapsa !

Nechematele răpitoare de s-au înstăpânit fără drept 
pe cuibul meu,

se vor sufoca, trupul lor se va usca, mumificat în

pământul meu.
Nimeni nu va avea voie, nici nevoie, să le pomenească
numele.

1 decembrie 2018

La marginea satului, la răscruce
Trasă de un cal costeliv, la marginea satului, 

la răscruce,
oprește căruța, omul cu privirea măsoară căderea.
Cărăușul coboară, se închină unui lemn cândva înfipt în
pământ,
acum căzut, culcat în zăpada moale, rece, răscolită 

de vânt.

Lemnul acesta poartă încă-n spinare
o tinichea vopsită în culori omenești,
acum cojite, devenite supralumești.
Calul nu mai are răbdare, întinde gâtul
spre ieslea mirositoare pe care o simte de departe
plină cu fân blând, în care zace gol, zgribulit, un vesti-
tor
abia ieșit din pântecele mamei, ocrotitor.
Ieslea se ascunde în centrul satului
În centrul lumii, lume bântuită de cai costelivi, de copii
înfometați,
de cărăuși obosiți, de trecători orbi, de supraveghetori.
Toți ies dintr-un somn lung ochind spre pântecul lumii,
în centrul căreia, ca un buric, se înalță, turn de priveghi
la nașterea mântuitorului, ieslea cu fân bun.
Vijelia acoperă crucea. Un nou vestitor moare de frig.

Veghea și singurătatea Iancului
Când ești singur și târgul ascuns de copaci
Pune urechea la pământ și o să auzi
Venind dinspre noapte-ncruntate șoapte
și clopote, tropote, semne că nimeni
nu doarme, că țara-i plină de furci.

Când ești singur iar mireasma pădurii — de moarte,
privește spre munți și-o să vezi înalte ecouri de flăcări, 
semne că nimeni nu doarme, că mâinile s-au încleștat
pe furci,
Când ești singur și judecata ți-e limpede,
Crede în semne și pregătește-te, Iancule !
Târgu Mureș, 5 septembrie 1974

Să-mbătrânim cu țara
De-o tinerețe nesiluită s-ar bucura
De flori albastre și de o liniște mare,
Sălciile verzi de pe Mureș 
ar vrea să îmbătrânească încet,
cerul să doarmă senin peste case.
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Undeva, într-un sat, sculptorul lumii să-nfiripe eroi,
Mierea să curgă din scorburi
Iar zidurile albe, sărbătorești ecrane luminate,
Să-nfățișeze cetățile de scaun,
Istoria cu chipul ei de piatră.
Să răscolim amintiri viitoare
Între aceste țărmuri de speranță.
Iar noi, prea tineri pentru lumea asta,
Să îngenunchem lângă-un altar și-o vatră
rugându-ne spre zeii ardeleni,
să-mbătrânim cu țara, drepți și-ndurători
în veci, cum brazii de pe culmi muntene
feriți într-o armură de fulgere.

Sensul istoriei după Șincai
Pe-nsângerate drumuri, într-un Ardeal de taină,
în peticită haină să rătăcesc aș vrea,
precum pribeagul cărturar purtând în cârcă
cu masca ei de hârcă istoria neiertătoare.
Goale tălpile mele sfârtecate vor fi
de lutul cu urme tăioase de vite,
mă vor feri pădurile tale, Ardealule,
cărările mi-or pierde urmele, ierburile
s-or înălța ascunzând-mă iarăși de viclenii.
Voi ajunge aproape de ziduri prăbușite
prin care doar ulii își găsesc adăpost
și unde mărirea și țâfna străină domneau: 
jur-împrejur veacul se-ntinde cleios, dispreț
pentru falnicii zilei, de atunci și de-acum, 
și pentru statornicii oameni ai dealurilor,
mândră plecare, alunecare spre glie.

Copil fiind
Copil fiind urcam pe dealul din spatele casei
pe cărarea ce trecea între un gutui tânăr
și un bătrân Crist de tinichea
spre râpa galbenă sub care
Casa Domnului veghea
pacea lumii noastre mici.

Cunună cu flori albe de urzici.
Sus, pe culmea golaşă, firele ierbii,
pletele cărunte ale unei fete orfane
Árva lány haj, pletele Mamei
mă mângâiau pe pleoape şi frunte.

Deschid ochii, plutesc în apa dură,
străvezie a cerului rotund şi neted
ca înt-un ou de prepeliţă obskură.

Lumea nu este, lumea a fost şi de ea
mă leagă doar firul de aţă al unui balon roşu,

Apus de soare într-o toamnă cețoasă 
pe câmpia Turzii, lângă fabrica de ciment.

Las firul dintre dinţi şi vă zic: Salvae. Urcaţi!

Dixit et salvavit animam meam.

Un soldat în opinci
La frontiera Târgului de vite, strivit sub cizme 

potcovite
oraşul se termină brusc, cizme eliberatoare, moscovite.
Pe strada Vlad Ţepes, la numărul douăzeci şi cinci
lângă o tufă cu agrișe, cu o petală de mac roș în piept,
zace culcat pe spate un soldat încălţat în opinci.
De ieri doarme greu, cu degetele rășchirate
Ca şi cum ar scurma zgura, cască gura spre soare.
A căzut de glonț sau de frig şi nimeni nu are
Curajul să-i închidă gura. Aşa că muştele verzi
sau albastre coboară şi ies din această văgăună
din care a izvorât cândva limba română.

La cules de mure
Am primit mesajul, suntem toți invitați azi
la cules de mure, jos, să coborâm, fără zăbavă,
spre Ulița Morților, în Râpa cu vulpi.
Cartierul e în fierbere, nimeni nu știe
cine a lansat invitația, de ce chiar azi.
Nu e o zi anume, doar una în mijlocul săptămânii,
nici vremea nu-i mai potrivită, 
cerul nu e mai senin ca de obicei,
soarele nu e mai fierbinte.
Murele, când sunt mure coapte, 
capătă culoarea vineție de sânge coagulat. 
Nu e voie să ne aplecăm spre rădăcini,
murele căzute sunt veninoase, turbate,
stropite de urina roșcatelor vulpi.
Doar vara noastră e pe sfârșite.
Nu e nici măcar ziua morților.
La români pomenirea Moșilor, în familie,
se face într-un anotimp adesea ploios, 

în prima zi de brumar, 
când porțile dintre cele două lumi se deschid,
când cei plecați dintre noi pot veni să ne vadă.
O slăvire fără lacrimi a vieții, în cimitire ierboase,
când, depuse sub cruci, crizanteme imense,
explodate, ne opresc, cu frumusețea lor nepieritoare,
să ne sinucidem în singurătate. 
Râdem – amețiți de parfumul trupului toamnei.
O femeie leneșă, cu sâni mari, prea greu de purtat.

Să ne pregătim, să ne curățăm, să ne grăbim.
Culesul murelor durează puțin.
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*
Totul alunecă și se descoase. 
Omnia fluunt, omnia mutantur, 
Te doare spatele, nu ai nici oase. 
Te așteaptă grele-ncercări și  transplanturi. 
Prietenașii  umblă prin lume, 
Ori te salută, ori nu te caută, 
Suntem în era prielnică humei, 
Ce valorează o dulce laudă? 
Aș vrea să fiu stejar ori țestoasă, 
Să fiu neutru la orice schimbare, 
Ce pensioară și care casă?
Vreau să mai zburd copil pe afară. 

*
Dimineața, un pitic mi-a înfipt un cuțit în stomac, 
La fel spunea și mama, am fost cu ea, copil fiind, 
La Govora, Călimănești, Vatra Dornei, Olănești, 
Mă plictiseam, citeam Turgheniev, de atunci nu-l iubesc, 
Dar pădurea, râul, cetina, supa de cartofi, 
O călugăriță frumoasă venită la băi, 
l-am citit pe Lombroso, un câine și-a mâncat
stăpânul care-l bătea și-l înfometa, 
câine lombrosian, don Simone îl ucise 
pe don Simone pentru o țigară, 
alt câine șuiera disperat când  stăpânul
sforăia ca un avion monomotor, 
o pisică mușcă un copil care i-a aruncat 
perna preferată, iedera, iedera, cânta Zua, 
negrul falnic, Domnul nu te ia când vrei, 
iar don Simone nu este Domnul,
închisoarea pe viață nu este o dulceață, 
cine mi-a zis mie chestia asta?
Ne credem orbi și nu suntem, 
Doar pleoapele au devenit mai grele, 
În față e un zid roșu, chinezesc, 
Dogoarea ne arde trupul, 
Din camera de execuție ies mii de umbre
Întunecate. Mâine Anessa va avea un nume, 
Nunta e pregătită.

*
E tristă  treaba, de compătimit, 
A mai trecut o oră și un pic, 
Bătrânul trunchi e mort, iar iedera
Se suie tot mai sus, dar unde

Sunt și ieri și azi?
Adevărată pocăință, milostenie, 
Dorm toți, suntem doar în Calea Lactee, 
n-ați știut?
În insula Bow se devorează asasinii, 
Este singurul loc în lume
Unde s-a consacrat canibalismul juridic. 
În alte părți ale lumii, prizonierii erau îngrășați
Spre a fi mai plăcuți la gust, după prăjire. 
Cântă, zeiță, mânia….

*
Poezie –erezie? Foi de bancă – sacrosantă.
Te lași jumulit de  haiducii din partid?
Taci și mergi la meeting, dar
Nu uita că ai măgar, 
Du-l pe el la adunare, are răcnet foarte mare, 
Jos abuzurile contra  furăcioșilor, nu-s contra, 
Sus cu țeapa, jos cu mapa, 
Nu ne scapă sfântul PAPA, 
Peste câțiva ani vom fi 
Doar pustie-ntre pustii.  

*
Poeții nu pot fi umiliți, 
Nu pot fi uciși, 
Sunt ca florile din câmpie, 
Cresc și mor după legile lor, 
Zadarnic îi striviți cu tăcerile voastre.
Poeți sunt pereni și așa vor rămâne. 

*
Poemul meu era un cal
Care își uitase  numele, 

Îl strigam, el întorcea capul, 
Ciulea din urechi, poemul meu, 
Unde mă duci?
De fapt ce vrei să spui?
Nimic, eu caut calul, 
Ei și? Caută-l sănătos.
De Ziua Unirii îl vei găsi.

Mihai Viteazi și-a găsit calul, 
Păștea în Piața  Universității, 
Eminescu și-a găsit teiul la Copou, 
Tu ce cauți în fond? 
Fericirea? Ia-o. Iubirea? Ia-o. 
Nemurirea? Nec plus ultra. 
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Atunci i-am spus vântului
Am stors repede strugurii şi am turnat mustul într-un

ulcior. 
În cealaltă mână îţi aduceam apă. Părul îmi mustea de-

atâtea ploi. 
Pentru cealaltă sete, viile mele, ciorchinele lor brumate

îţi aşteptau 
gura ca să se facă licori. 
Ţi-am strigat că vin, fără să fiu sigură că mă auzi. Fără

să ştiu dacă 
cerul are vreo stea pentru ostaticii deşertului.

Dar în timp ce mergeam, am văzut de departe braţe
care te purtau 

spre oază, în timp ce tu beai din fiecare carafă. Atunci
am spus 

vântului să-mi usuce pletele. Şi păsărilor să
ciugulească boabele. 

Marea mărilor 
Ar fi trebuit să spun celorlalte sirene să-mi lege strâns

trupul 
cu cele mai groase frânghii de iarbă, ca să nu-l pot

vedea.
Să nu-l las pe Neptun să cedeze rugii de a avea picioare 
ca toate femeile acestei lumi. 

In loc să mă asculte cântând, putea să lase mormolocii
de broască 

să orăcăie în gâtul meu şi să-mi lipească pleoapele şi
urechea.

Abia acum, când braţele mi se-ndoaie ca două ierburi
şi trupul 

îşi dă seama c-o să devină ploaie neagră, fum, şi că
valurile vorbesc 

cu focul, fiind complici vechi, o limbă secretă, necu-
noscută,

am înţeles de ce nu trebuia s-alerg când m-a chemat
spre-a şaptea 

mare, marea mărilor lui, marea în culorile numelui
meu care arde. 

Acolo unde de fapt nu mă aştepta nimeni.  

Nici tu, cerule
Dacă tu, pământule, m-ai iubi, m-ai trimite pe un drum

fără hăuri, n-ai fi 
şarpe lunecându-mi pe sân pentru a te hrăni, tu care

eşti ca şi mine 
făcut dintr-o mie de simple pământuri. 

Şi tu, mare neagră, leagănul meu, dacă într-adevăr mă
iubeşti, fă din mine 

o nimfă vitează şi fără ruşine. 

Nici chiar tu, cerule, nădejdea mea de pe urmă, nu ţii
la mine, cameleonule, 

întruna îmi furi sau ascunzi curcubee,

iar tu, pădure, ai uitat ce-ai promis rădăcinilor, ba mai
mult, mi-ai tăiat trunchiul 

ca să-ţi luminezi cu el nopţtile,

şi omule-al meu de departe, tu - nici pământ, nici
pădure, nici cer şi nici mare, 

de m-ai iubi, ai sta măcar de vorbă cu focul şi i-ai
cânta

Sisif, dragostea mea
Nu-ţi pot răspunde cine sunt şi nici de unde vin…
Dacă sunt o regină fără tron sau o stea căzută, femeia-

ploaie ori Sahara. 
Sau sufletul rămas de-o eternitate în trupul ăsta al meu,

ce la fiecare secundă 
se schimbă. 

Un corp gândindu-se pe sine şi negândind la nimic. Un
eu imaginar şi altul ce 

pretinde să i se spună EU. Sau nicidecum. EU e un
altul, infernul sunt ceilalţi. 

Dacă amestec cuvintele lui Sartre cu cele ale lui
Rimbaud, deduc că EU e o 

parte din infern. Presentiment vechi. 

Pentru mine zidul este şi el o oglindă. 
Imi văd trupul într-o căldură de etuvă şi mă aud cân-

tându-le strigoilor din gaura 
asta « What’s in your head » . De multe ori am dorit

să-i topească flăcările pe cei 
care m-au trădat, minţit, înjunghiat sau care, atunci

când eram mai fragilă ca oricând,
au ales să dezerteze şi chiar să moară.

Şi tu, Sisif, dragostea mea obsedantă. Nu te-am ajutat
niciodată să-ţi împingi stânca. 

Noaptea trecută ţi-a căzut peste picioare … Uite, îmi
aşez crucea pe iarbă. Am să

merg eu în locul tău de sus în jos, de jos în sus, de sus
în… 

Odihneşte-te! 
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– Acuma, zice tata, dacă tot ai venit acasă şi ai
intrat în vacanţă, am şi eu o treabă cu tine.

– Ce treabă? vreau eu să aflu și mă  gândesc că
poate îmi cere să-l să repare un gard sau să tăiem
lemne cu joagărul pentru la iarnă.

– Mâine dimineaţă vreau să mergi cu mine să-l
ducem pe Duman la Pătârlagele, la ORACA!

Pentru cine nu ştie, ORACA înseamnă Oficiul
Raional pentru Achiziţii şi Contractări de Animale.

Duman e viţelul pe care l-a fătat Vinerica noastră
acum doi ani, înaintea plecării mele la şcoală la Buzău.
Tata şi mama l-au botezat aşa pentru că a venit pe lume
într-o duminică dimineaţa, iar la noi în sat viţeilor li se
dă numele după ziua săptămânii în care vin pe lume.
De-aia prin curţile oamenilor sunt vaci pe care le
cheamă Lunaia, adică au fost fătate Lunea, Martina,
fătată Marţi, Vinerica, apărută pe lume Vinerea, ca pe
vaca noastră.

Dacă un viţel sau o viţică apare în grajul omului
într-o zi cum ar fi Miercuri sau Sâmbătă, atunci
numele se dă după ziua următoare, pentru că nu se
poate găsi un nume care să se potrivească exact cu
aceste zile.

Acum Duman nu mai e viţelul pe care-l ştiam eu
când am plecat la şcoală. S-a făcut mare, e aproape
juncan, tata l-a contractat şi trebuie să-l predea la
ORACA, să-l ia statul şi să-l ducă unde o vrea el.

Ne trezim de dimineaţă.
– Trebuie să plecăm cât mai devreme, zice tata,

până nu se ridică soarele şi nu se-ncinge căldura, că
avem mult de mers.

Duman stă-n grajd lângă Vinerica şi nu se miră
când deschidem uşa, că s-a obişnuit să-l vadă pe tata
intrând în fiecare dimineaţă să umple ieslea cu iarbă
cosită de curând.

Nu se miră nici Vinerica, întoarce doar capul spre
noi ca şi cum ar vrea să ne salute. Tata o mângâie de
ceafă şi pe gât şi-i trece cu multă grijă o frânghie pe
după coarne, apoi o leagă de stâlpul de la iesle.

– Ca să nu vină după noi! îmi explică tata, după

care deschide uşa şi cu o jordie îl mână pe Duman
afară, în curte.

Bietul de el nu-şi dă seama ce vrem să-i facem şi
priveşte nedumerit spre uşa grajdului, ca şi cum i-ar
cere ajutorul Vinericăi.

– Trebuie să fim atenţi cu el, zice tata, e cam
năbădăios şi dacă nu-l ţinem din scurt cine ştie unde
poate fugi!

Duman nu suportă să-i fie atârnată o frânghie de
gât, tata a încercat asta de mai multe ori. O singură
dată a reuşit, dar viţelul s-a proptit cât a putut în
picioare şi n-a mai fost chip să-l mişte din loc.

Nici vorbă să-l poată scoate din curte şi să-l ducă
legat la ORACA.

În sat n-are nimeni un camion cu remorcă să-l fi
putut urca în ea, aşa că e musai să-l ducem noi, mânat
de la spate, aţinându-ne unul într-o parte şi altul în alta
ca să ţină drumul pe care vrem să-l ducem.

Ieşind din curte şi când se termină uliţa, în loc s-o
luăm spre dreapta, pe unde ştie el că merge cu Vinerica
la păşune, o apucăm la stânga. Doman e mirat, dă să se
întoarcă, dar tata îl aşteaptă cu jordia în mână şi nu-l
lasă să se abată nici măcar o clipă de la drum.

Am şi eu o nuia lungă de alun şi sunt gata să mă fac
că-l lovesc, ca să nu se abată din cale.

Când a fătat Vinerica, juncanul de-acuma era un
boţ de animal ghemuit în paie şi vaca îl lingea pe cap,
pe spinare şi pe picioare să-i şteargă balele de pe blană.
El privea abia clipind, parcă era adormit. Atunci am
crezut că l-a orbit lumina zilei, pe care o vedea pentru
prima oară, sau că încă se mai crede în burta Vinericăi
şi trage să doarmă. Dar el nu dormea. Parcă aştepta să
se întâmple ceva, nici eu şi nici tata nu ştiam ce. În
prima seară s-a dus mama la el şi l-a învelit într-o
pătură, ca să nu răcească peste noapte, chiar dacă era
vară şi nopţile de-atunci erau şi ele aproape la fel de
calde ca zilele.

După un timp l-am văzut pe Duman cum încearcă
să se ridice şi nu reuşea. Avea picioarele ca nişte fuse
care nu-l ţineau.

7474 CONVORBIRI  LITERARE

DUMANDUMAN
Florentin POPESCU

P R O Z Ã



– Unde-ţi umblă mintea? Vezi că vrea s-o apuce pe
uliţa aia! ţipă tata la mine, iar eu mă-ntorc repede din
amintire şi agit nuiaua prin aer.

Cred că Duman nu-şi dă seama ce-avem de gând cu
el şi de ce-l ducem pe un drum pe care n-a mai fost
niciodată.

Frica de jordia tatei şi de nuiaua mea îl ţine acolo
unde vrem noi.

În curând ieşim din sat şi o apucăm pe o cărare
dintr-o livadă cu pruni. Ceva mai încolo se văd nişte
cireşi sau vişini înfloriţi, albi ca zăpada, care pun o
pată mare şi discordantă în peisaj. Prunii sunt încă
negri, ei înfloresc mult mai târziu.

Duman vrea să se oprească şi-ntinde botul să pască
din otava verde şi crudă dintre pruni. I-aş propune tatei
să-l lăsăm să se bucure de iarba asta, dar îl privesc în
ochi şi parcă îi citesc îndemnul „N-avem timp, trebuie
să ne grăbim ca să nu prindă amiaza pe drum!”.

Tata mi-a spus că ORACA nu-i deschis decât până
pe la prânzul al doilea, adică până pe la ora patru. Dacă
nu am ajunge acolo până la ora aia ar fi un dezastru;
am fi nevoiţi să ne întoarcem cu viţelul acasă.

A doua şi a treia, a patra şi în toate celelalte zile
care au urmat după ce a fost fătat Duman s-a ridicat pe
picioarele lui şi-a-nceput să sugă cu poftă din ugerul
mare al vacii.

Îl priveam cum îşi îndeasă botul în ţâţe, cum îi curg
stropi de lapte pe marginea buzelor şi cum nu se lasă
din supt. Era un lacom şi jumătate.

– Acesta-i semn bun, zicea mama, înseamnă că-i
sănătos şi-o să se facă ditamai juncanul. Parcă o-
nţelegea şi Vinerica şi se bucura şi ea de vorbele
mamei, altfel n-ar fi dat din coadă mulţumită şi n-ar fi
lăsat din când în când capul în jos să-l vadă pe
năzdrăvanul de viţel cum nu se mai satură.

Ieşim din livadă şi trebuie să mergem prin vadul
unui pârâu secat, pe care pesemne că nu curge apă
decât atunci când vin ploi mari. Dar cum pe cer nu e
nici fir de nor n-avem de ce ne teme.

Urcuş nu prea greu şi Duman, mânat de pe un mal
al pârâului de tata şi pe celălalt de mine, n-are-ncotro,
ar da să o ia într-o parte ori în alta, dar nu poate. Joarda
tatei şi nuiaua mea îl ţin acolo, pe albia plină de mâl
uscat şi de pietriş.

– În curând, zice tata, o să ieşim la plai şi trebuie să
fim şi mai atenţi decât până-acum. Să nu-l scăpăm, că
pe urmă e mai greu să-l ducem pe unde trebuie.

Duman priveşte la tata, apoi la mine. Ce-o fi în
capul lui?

Când s-a făcut ceva mai mărişor, tata i-a dat

drumul prin curte şi el sărea, alerga, se bucura la fel
cum ne bucuram noi copiii de câte ori ne jucam câte-
un joc cu păcăleli sau când nu eram descoperiţi de cel
care trebuia să ne caute la „De-a v-aţi ascunselea”.
Cred că se bucura şi Vinerica, doar că n-o putea spune.
Sau o spunea aşa cum ştia ea, adică uitându-se lung la
Duman, dând din coadă şi apoi aşteptându-se ca viţelul
să se repeadă la ugerul ei şi să sugă tot laptele.

– Hei, zice tata, să-l lăsăm câteva minute să pască,
i s-o fi făcut foame şi lui de când îl tot alergăm!

Pajiştea e minunată. Tot felul de flori
înmiresmează aerul. Soarele luminează de pe cerul
albastru şi fără pic de nor, iar eu mă gândesc că poate
ciobanii din balada „Mioriţa”, despre care am învăţat
la gimnaziu, trebuie să fi trăit pe un astfel de „picior de
plai”. Cel care a scris balada trebuie să fi fost şi el,
măcar o dată, în mijlocul unei poieni ca asta.

– Gata! I-ajunge! zice tata. Că altfel, dacă ne
punem la mintea lui ne-apucă seara. Hai să-l mânăm!

Şi după vorbele astea se apropie de Duman şi-l
loveşte cu joarda pe spate.

Mai târziu, când mergeam cu vacile cu ceilalţi
băieţi din sat, cu Lucică, cu Costel şi cu Marinică, l-am
luat şi pe Duman cu noi, iar Vinerica avea grijă de el
mai ceva decât o femeie de copilul ei. Păştea ce păştea
şi din când în când ori întorcea capul să-l vadă, ori
trăgea cu coada ochiului la el de teamă să nu-l
împungă vreo vacă ori să i se întâmple cine ştie ce
altceva.

Duman a stat ce-a stat cuminte câteva zile, pe
urmă, după ce s-a obişnuit cu poiana, cu ceilalţi viţei şi
cu vacile din cireadă, s-a apucat de tot felul de nebunii,
ca un copil neastâmpărat. Într-o zi a intrat în ogorul de
porumb al lui Gheorghe Dumitraşcu şi-anceput să
mănânce din ştiuleţii abia formaţi. În alta a sărit gardul
în plantaţia de salcâmi a unui vecin de-al nostru şi-a
mâncat vârfurile crude ale puieţilor şi câte altele.
Trebuia să fiu mereu cu ochii pe el să nu mai facă şi
alte prostii, ca să nu ne ridicăm satul în cap şi să ne
pricopsim cu duşmani în fiecare zi.

Acum cu chiu cu vai îl silim pe Duman să
părăsească „Piciorul de plai” şi coboram spre Valea
Muscelului. Aşa-i zice satului cu casele răsfirate de-a
lungul văii pe care se strecoară firiceleul de apă care a
dat numele locului.

De-acum pare a fi ceva mai uşor fiindcă şi pe un
mal şi pe altul al pârâului sunt case şi gospodării cu
garduri până în buza malului, iar Duman nu mai are pe
unde fugi. Drumul urmează firul văii şi al apei, când
într-o parte când în alta. Şi noi şi Duman trebuie să
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ocolim pietroaie şi rădăcinile ieşite din maluri ale
salcâmilor şi sălciilor, dezgolite de când a venit gârla
mare nu se ştie când.

Duman se opreşte lângă o bulboană ceva mai
mărişoară, unde izvorul s-a poticnit într-un mic vad de
nuiele, se apleacă grijuliu şi începe să bea apă.

Odată, la prânz, când mă întorceam cu vaca de la
păşune, năzdrăvanul de Duman s-a amestecat printre
copiii de la gârlă şi-am crezut că vrea să se scalde şi el.

Era miez de iulie, soarele ne bătea în creştetul
capului şi nu m-ar fi mirat să-l văd că se bagă cu capul
sub apă, cum făceam noi după ce duceam vacile acasă.

– S-ar putea să ne fie puţin mai greu când vom intra
în Pătârlagele, zice tata, că e câmp deschis. Să fim
atenţi!

Duman se lasă condus de noi şi de voie, de nevoie
ţine drumul pe care trebuie să ajungem la ORACA.

Curând ieşim în şosea şi tata îmi spune că mai
avem încă puţin. Ce o fi făcând acum Vinerica? Ce-o
fi zis ea când a simţit că ieşim cu Duman pe poartă?
Unde o fi crezut că-l ducem fără ea? Că niciodată n-am
despărţit-o de Duman. Şi i-l vom mai aduce înapoi?

Pesemne că după ce am plecat noi Vinerica a
încercat să rupă frânghia, s-a agitat, s-a zbătut şi dacă
a văzut că nu se poate elibera mai zbiară şi acum după
Duman. Dar cine s-o audă? Şi dacă o aude, cum s-o
ajute?

Tata a avut dreptate. După intrarea pe şosea am
ajuns numaidecât la ORACA.

În dreapta şoselei comunale, la doar câţiva paşi se
vede un grajd mare şi o curte în care se zăresc mai
multe vaci despărţite de o stănoagă. Dincolo de ea şase
sau şapte viţei şi juncani se agită, dau să fugă, dar n-au
unde fiindcă un gard înalt, de fier, îi opreşte. Îi opreşte
şi o poartă înaltă, închisă, alături de care stau patru
oameni în salopete albastre.

– Acolo, în partea aia, zice tata, ghicind unde mă
uit, e cântarul. Fiecare animal trebuie cântărit. Plata se
face la kilogram „în viu”, adaugă el, să se vadă dacă
totul corespunde contractului. Dacă viţelul e mai greu,
se plăteşte mai mult. Şi invers, dacă e mai uşor decât
în contract, se scad kilogramele lipsă.

Doi dintre cei patru oameni în salopete ne deschid
poata şi ne ajută să-l ducem pe Duman lângă ceilalţi
viţei.

– Se vede că l-aţi crescut cum trebuie! zice unul
dintre cei doi oameni. O să luaţi bani frumoşi pe el!

Acelaşi om priveşte încă o dată cu ochi de expert la
Duman, după care se adresează din nou tatei:

– Până vine camionul să-ncarce animalele, să

intrăm înăuntru să facem actele. Să rămână de
completat doar numărul de kilograme.

Mă uit cum oamenii în salopete suie rând pe rând
câte un viţel pe cântarul care seamănă cu o bucată
mare de duşumea. Apoi cum unul din oameni se uită la
un cadran şi-i strigă altuia o cifră pe care acela o trece
într-un caiet.

Dacă „bucata de duşumea” n-ar avea de jur-
împrejur o îngrăditură din plasă, mă gândesc că
năzdrăvanul de Duman ar fi în stare să sară de-acolo,
s-o ia la sănătoasa şi să nu se mai oprească decât în
grajd, lângă Vinerica. Dar n-are cum, nu poate s-o
facă. Chiar dacă ar fugi de pe cântar n-ar avea cum să
iasă din curte.

Gândul îmi e imediat alungat de sunetul unui
motor. A venit un camion mare cu remorcă. Unul
dintre oamenii în salopetă se duce la poartă, o deschide
larg şi-i face loc.

Şoferul înaintează şi se opreşte foarte aproape de
cântar, pesemne pentru a le fi mai uşor oamenilor în
salopete să urce vacile şi viţeii pe platforma remorcii.

Mă uit la Duman şi-mi pare că a înţeles totul şi s-a
resemnat. Stă indiferent între ceilalţi şi priveşte în
pământ.

Îmi vine să-i iert toate necazurile pe care mi le-a
făcut vara trecută. Îl iert că a intrat în lanul de porumb
al lui nenea Gheorghe Dumitraşcu, îl iert şi pentru
sperietura pe care le-a pricinuit-o prietenilor mei la
scaldă. Îl iert pentru tot.

Oamenii în salopete, împreună cu şoferul
camionului încep să urce vacile şi viţeii în camion.

Între timp tata a ieşit din biroul unde a fost chemat
şi, însoţit de acelaşi om care l-a condus înăuntru,
merge la cântar, unde a fost suit şi Duman.

Insul a citit cadranul, a notat un număr de
kilograme într-un caiet şi pe o hârtie ţinută în mână.

– Am făcut o treabă bună! zice tata şi mă ia pe după
umeri trăgându-mă spre poartă.

În spatele nostru oamenii de la ORACA au
terminat de urcat toate animalele în remorcă, după care
şoferul a ridicat oblonul, l-a asigurat şi-l văd că se
îndreaptă spre cabină.

Tata mă prinde pe după umeri, dar nu mă poate
împiedica să mă mai uit o dată înapoi, spre camion.

Duman parcă aştepta şi el să-l mai privesc încă o
dată.

Mă priveşte cu ochi nevinovaţi şi resemnaţi, apoi
întoarce capul în altă parte.

A fost ultima imagine care mi-a rămas în minte.
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„să scrii despre vieţile oamenilor deschide ochii
îmi spunea deunăzi doamna din colţ”

În destule ocazii, fac bine poeţii tineri când
îndrăznesc să ucenicească pe lângă barzii maturi, cu
deplină experienţă cretoare. În preajma lor, capătă
curaj în privinţa verbului şi, dacă sunt cu băgare de
seamă, află – lucru cu totul important! – ce înseamnă
autenticitatea expresiei, concordanţa între existenţă şi
scriitură, deprinzând bucuria creaţiei şi o anume
exigenţă, spre a nu-şi epuiza prea repede combustia
lăuntrică. Spunea frumos Pier Paolo Pasolini într-un
poem al său, Teorema (1968): „Cei dintâi care merită
iubiţi/ sunt poeţii şi pictorii generaţiei precedente/ sau
de la începutul secolului:/ ei iau în spiritul nostru locul
părinţilor,/ rămânând totuşi tineri/ ca în fotografiile lor
îngălbenite...” Este ceea ce s-a întâmplat cu Angela
Baciu, poetă din valul post-optzecist, cu un traiect bine
conturat, care a făcut un cult pentru prietenia literară,
zăbovind mai multă vreme în preajma unei scriitoare
de miraculoasă vitalitate, cum este Nora Iuga. 

Prin 2010, poeta din Galaţi părea că străbate un
defileu existenţial şi de inspiraţie dificil, când avea să
intervină întâlnirea cu proaspăta laureată a premiului
„Gundolf”, cu care pune bazele unei prietenii de
referinţă. Împreună, Nora şi Angela, separate ca vârstă
de aproape patru decenii, au scris o carte-interviu,
neconvenţională şi captivantă, 4 zile cu nora (2015), de
neapărată trimitere pentru cine se interesează de cariera
longevivă a autoarei Autobuzului cu cocoşaţi, în
curând nonagenară. Scenariul are în subtext o pasiune
identitară. „Acțiunea se desfășoară la Brăila și Galați,
pentru că veți descoperi că Nora a avut bunici și
străbunici în cele două orașe. Am pornit povestea vieții
de acolo”, începe Angela dialogul. „Spune că am venit
prima dată la Galați îndrumată de tine, eu nu
cunoșteam locurile unde s-au născut bunicii mei”,
spune Nora. „A știut cum să mă tragă de limbă, să mă
ducă acolo unde vrea ea, e posibil să știe mai multe
despre mine, decât știu eu”. Angela o roagă pe Nora să-

și amintească de copilărie, ca din joacă, pe
strazile Sibiului: „Vai, Angela, de unde știi tu ce
mult îmi place mie să mă joc? Dar asta îmi aduce
și neajunsuri. Unii mă cred naivă, alții
superficială. Dar amintirea, călătoria înapoi prin
tunelul luminat difuz, al vârstelor trecute, pentru
mine fiecare vârstă are chipul ei. Mă proiectează
în zona poeticului, unde mă tot afund și atunci nu
mai terminăm. Îmi place că vrei să vorbim
despre trecuturile mele. Am avut marea șansă să
am o copilărie frumoasă și total diferită, aș zice
de majoritatea confraților mei. M-am născut
dintr-o mamă de 16 ani și un tată de 24. Ea era
balerină la Opera Română, el violonist la
Filarmonică. S-au căsătorit printr-un fel de
răpire. Bunicii s-au opus cu strășnicie. Un
subiect perfect de telenovelă. Un alt trecut al
meu important este perioada Ursulinelor...
Pentru cei ce nu știu, Ursulinele erau de fapt o școală
mănăstirească, un ordin catolic care există în toată
lumea”. Telenovelă în toată regula! 

„am primit/ o scrisoare/ de la freud/ îmi spunea
să/ nu mai fluier/ după pescăruşi”

Pus faţă în faţă cu un poem autobiografic şi intens
romanţat al Angelei Baciu, unde afinităţile dintre cele
două poete devin mai evidente, ne dăm seama şi putem
presupune că întâlnirea nu a fost deloc întâmplătoare:
„I. Am ajuns la 38 de ani/ şi am trãit mai mult decât
alţii în 80,/ ce spun, 100 de ani,/ pielea mea
transparentã,/ de copil timid, prea timid,/ cu ochi mari,
negri/ plângeam din orice/ firavã cum eram,/ mã
împleticeam la fiecare pas,/ mâna mamei – dreapta –
îmi strângea/ încheietura sã nu cad/ ce picioare
frumoase avea mama/ în sandale grena cu tãlpile
groase/ şi taior la modã, sare şi piper,/ ce denumire mai
era şi asta,/ taior pipit se numea (ce vremuri…)/ EU nu
aveam nici un rost,/ MAMA ERA SINGURUL MEU
ROST./ îmi doream sã fiu ca ea./ ADOLESCENTĂ:/
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un fel de muţenie fãrã, fãrã chip./ cu poza lui Nichita
lipitã pe uşã.../ în fiecare noapte scriam în jurnal/ tare
îşi mai dorea mama/ sã citeascã mãcar două rânduri/ să
vadã ce scriu despre ea.// II. şi brusc mi-am dat seama/
cã toate amintirile mele ale noastre,/ mã însoţesc, merg
cu mine peste tot/ pânã la 9 ani ce-a fost?/ zâmbetul
tânãr al mamei, sticlele de cico,/ rãţuşca brodatã de
deasupra uşii/ (când am plecat a rãmas acolo, în oraşul
B.)/ trandafirul din broşa mamei,/ inelul ei cu piatrã
albastrã purtat pe inelar./ pânã la 19 ani ce-a fost?/ am
redescoperit jurnalul, meditaţiile,/ nesfârşitele
probleme de matematicã,/ comentariile literare/ prima
întâlnire la pescaru/ într-un început de toamnã în oraşul
G./ un film la cinematograf stãteam în ultimele rânduri/
sã ne ţinem de mânã./ disperarea de a trãi mai repede/
(ştiam de atunci ce va urma?)/ ce frumoasã era dunãrea
din ochii mei/ de atunci…/ i-am pierdut pentru
totdeauna!.../ Mireasã tânãrã în caleaşca trasã de cai
albi,/ mama-tata-eu-tu/ m-am cercetat de atunci pe
toate fetele/ luna de miere într-un hotel vechi, de
provincie,/ apoi fericirea de la malul mãrii/, l-am
adorat, l-am privit dormind, l-am iubit/, i-am citit toate
versurile mele, m-a ascultat mereu, mereu./ eu şi el
într-o fotografie la mare.../ La 26 de ani am avut o
revelaţie:/ IADUL E AICI, PE PÃMÂNT,/ printre noi,
viaţa nu ne aparţine,/ destinul este mereu cu un pas
înaintea noastrã/ şi hotãrãşte. trãiam doar clipa,/ apoi
am înţeles în spatele aparenţei nu existã decât vidul!/
echilibrul nu mai exista, s-a prãbuşit/ odatã cu tinereţea
odatã cu strângerea mâinii mamei,/ odatã cu BOALA.”
(Scrisoare pentru mama. Mamei mele, D-nei Lizeta
Susanu) Aflăm multe din această Scrisoare. 

N-a fost numai atât. Cele două au pus la cale un
experiment literar ingenios, mai drăguţ decât
dostoievski, aşa-numit poem dramatic, cu ilustraţii de
Ion Barbu (Polirom, 2017), în care ele conversează în
manieră suprarealistă, despre lumea de azi,
amalgamând în 25 de tablouri tot felul de observaţii
cotidiene, adesea burleşti, referiri în răspăr la pagini de
lectură, la vise trăznite, la lumea literară. Unele pasaje
capătă accente de satiră cu iz politic, urmărind firul
unei naraţiuni sentimentale: două femei puse pe şagă şi
verb iute, aşteaptă venirea unui alt Godot, mister T.,
care trebuie să se întoarcă de la o vânătoare de lei.
Fiecare tablou se încheie cu intervenţia Corului Antic,
în limba latină! Limbajul – un exerciţiu de virtuozitate
combinatorie – adoptă un stil lejer, cu expresii şi ticuri
verbale în dungă argotică. Dostoievski, cu Idiotul său,
generează un pretext de a ridiculiza ignoranţa evului
„progresist”. Volumul denotă nostalgia avangardei,

spectacol cu nume de bucate, de straie la modă,
împănat cu balcanisme pitoreşti, venind dinspre
porturile şi bazarurile dunărene. Culmea! mult
aşteptatul Mister T, soseşte în final, victorios. 

Este un experiment despre care s-a vorbit în treacăt,
dar mai ales un mod de a intensifica expresivitatea, de
a reacredita starea gratuită de ludic şi de reverie, ca
mijlocitor (prolific) între real şi imaginar. Pentru
Angela Baciu, şansa acestei colaborări s-a soldat cu
sentimentul înnoirii, cu o modalitate de a înţelege
complex poezia, în relaţie cu memoria şi simţualul,
fapt vizibil în apariţiile sale ulterioare. Volumul de
poeme Charli. Rue Sainte-Catherine 34 (româno-
engleză, traducere: Lidia Vianu, 2017), venit după o
perioadă mai lungă de tăcere, îi relansează
sensibilitatea, atrasă de narativul biografic şi al trăirii
în imediat, o pune la încercare pe intervale cu sarcină
afectivă. Practică acum un cotidianism sociabil,
volubil, multi-cultural, descriptiv şi impresionist, în
niciun caz vulgarizator, ci convins că perfecţionează o
tehnică de confesiune, mai directă, uşor jurnalieră, cu
plăcerea de a oficia dicteul clipei. Secvenţe dintr-o
călătorie de câteva zile la Bruxelles, notate rapid, în
câteva ore, la boulangeria „Charli”, de pe Rue Sainte-
Catherine 34, surprind impresii imediate, păreri, blitz-
uri, ca şi cum autoarea şi-ar face selfiuri să-şi
imortalizeze prezenţa într-un ambient de culoare, de
arome, de gesturi inedite. Mirosul de pâine proaspăt
scoasă din cuptor, gustul de croissant trezesc memoria
involuntară de tip proustian şi chipul bunicii Sofia se
perindă prin peisaj… Şi nu numai ea... apar şi alte
siluete, un fel de a susţine că oriunde te-ai afla trecutul
vine din urmă, senin şi discret, ca să-ţi dea curajul
înaintării în necunoscut: „ora 14.00// nu ştiu de ce mă
gândesc acum la regele meu./ când am dat mâna cu el
m-am fâstâcit/ ca un copil./ mâna grea mi-a strâns
degetele a zâmbit uşor/ mi-am/ dus un picior la spate/
şi mi-am îndoit genunchiul/ voiam să mă fac mică/ aşa
ca alice în ţara minunilor/ să fie vreo douăzeci şi ceva
de ani de atunci/ îmi plăcea să îl privesc/ eu în rândul
2 cu sacou roşu/ şi cămaşă cu dungi albe/ fotografia
asta o port cu mine peste tot./ şi mă năpădeşte mirosul/
de pâine proaspăt scoasă din cuptor./ regele meu e
blând/ şi bun.”; „ora 14.05// în mijlocul străzii Rue
Sainte-Catherine/ plouă torenţial oamenii se grăbesc/
m-aş ascunde în braţele mamei/ sau într-o imagine./
litere mari jucăuşe/ atârnă/ de o franzelă./ c-h-ar-l-i/ am
găsit locul potrivit./ aici nu mă cunoaşte nimeni.”; „ora
14.20// în toate poveştile o aud pe bunica sofia./ nu am
cunoscut-o./ dar o văd/ cum intră pe uşă la charli./
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câinele ei bătrân şi şchiop cunoaşte drumul/ 88 de
riduri duc toate la casa ei./ în fiecare zi cere/ baghete
tradiţionale cu cereale.../ desface sacoşa albastră/ de
rafie şi înghesuie pâinea. deasupra aşează/ poşeta cu
margine metalică. la modă în timpul războiului./ la
charli e cald/ vin unii. ies alţii./ numără restul. aceleaşi
gesturi/ în fiecare zi. nu se teme de ploaie/ câinele
şchiop o păzeşte.” 

„pe cer norul/ a desenat/ un picior de femeie/
unde s-au dus toţi/ oamenii/ la vernisaj”

Poezia se întâmplă odată cu noi, vrea să spună
Angela Baciu, merge cu noi, e prezentă peste tot,
oriunde-am întoarce privirea, important este să-i
descoperim vestirile de miracol şi să le dăm curs în
cuvânt. Banalul cel mai tern îşi are fantezia lui
nemărginită, debordând în viaţa publică a scrisului,
unde se preschimbă în imagine şi miraj: „ora 14.33//
“ce doriţi astăzi?”/ întreabă tânăra domnişoară/ cu şorţ
maro pe care scrie/ cu litere albe charli./ ploaia se aude
mai tare pe acoperiş./ nu mă grăbesc./ desenez cu
degetul pe masa de lemn./ se umple/ cafea. corn.
farfuria colorată./ pliculeţe cu zahăr brun şi alb/ reţeta
de clătite. tu./ pe biletul din buzunar/ rămas de la tine:/
pâine/ ouă/ lapte/ mere/ cereale/ împăturesc biletul/ îl
pun în buzunar.”; „ora 14.50// prin uşa de sticlă se văd
cuptoarele de pâine/ din boulangeria belgiană./
patiserul, în halat alb şi mânecile suflecate/ pare că ştie
ce are de făcut. e atât de serios/ de parcă s-ar pregăti de
o operaţie grea./ aşează tăvile pe rafturi/ le face loc
altora./ îşi pune mănuşile,/ scoate pâinea fierbinte/ din
cuptor. aburii,/ei, aburii mă duc acasă/ la vatra din
pământ de ţară./închid ochii. Pâinile/ sar de colo colo
înghesuite fiecare/ îşi caută locul. unde vor ajunge azi”;
„ora 15.35// se opreşte în faţa boulangeriei./ numără
banii şi îi dă/ taximetristului./ la radio se aud acorduri
de muzică reggae./ se vede mai întâi piciorul stâng/ într-
un pantof roşu cu toc înalt/ coboară calm./ „bonjour” se
aude vocea misterioasă/ femeia ridică privirea de sub
pălăria mare/ priveşte în jur caută ceva/ nu mai sunt
locuri libere/ pe scaunul din faţa mea stau cărţile/ şi
geanta. dau să le strâng/ dă din mână discret,/ nu stă./
nici nu apucă să spună ceva/ cutia cu tort şi punga cu
baghete/ sunt deja pregătite./ zâmbeşte ca pe scenă/ şi
iese pe uşă/ trage cu urechea. nimeni nu aplaudă/ e
actriţă la Hollywood/ cred că am văzut-o în „dansul cu
lupii”/ îi spune monsieur de Burje/ doamnei cu breton:
…am uitat cum o cheamă.”; „ora 17.00// înmoi degetul
mare în fundul/ ceştii de cafea/ cică îţi citeşti soarta/ nu
mă pot abţine/ şi mai comand un croissant cu unt/ pe

uşă intră/ taximetristul negru/ care m-a dus astăzi la/
Galeriile Regale Saint-Hubert./ îl cheamă Gatien/ îi
place să fie şofer de taxi/ cunoaşte oameni îi plac/
femeile cu părul lung/ şi gura mare/ 2 batoane cu
cereale şi covrigi vanilaţi/ îşi caută în buzunarele rupte
mărunţişul.”; „ora 17.25// dacă are 96 de metri/ cam
câte trepte trebuie să urc/ până sus în turnul din
Bruxelles/ să scriu în cartea de onoare/ să îmi fac un
selfie/ promit să nu mă arunc/ nici de pe Turnul Eiffel/
în semn de omagiu./ mâine dau fuga până la Sulina şi
Ada-Kaleh/ să îmi fac rugăciunea de seară şi/ să
mănânc gogoşi./ la charli toată lumea/ mănâncă gogoşi/
cu vanilie/ cu ciocolată/ cu straciattela/ cu vişine/ cu
caise/ mie să nu-mi vinzi gogoşi/ că mă supăr./ trăsura
cu cai albi/ din centrul oraşului Bruges/ îmi aminteşte/
de plimbarea noastră/ în noaptea aia cu lună plină/
trăsura la malul apei/ şi gustul de pepene roşu.” Iertaţi
citatele lungi, dar ele spun multe. Trăsura din Bruges şi
trăsura de la Dunăre... din ziua nunţii... senzaţia că
timpul halucinează, că poţi trăi mai multe timpuri
deodată... Poeta relata undeva că într-o zi a primit o
carte poştală de la Boris Pasternak, în care acesta o
anunţa că e plecat în vacanţă, că lucrează de zor la
cartea Locotenentul Schmidt (deci, suntem prin 1926?),
că e deprimat şi că vrea să călătorească în Gruzia! Tot
ce e posibil...

Aceeaşi tehnică a poeziei de notaţie sugestivă,
disponibilă în faţa realului, cu predilecţie spre industria
ospitalităţii de tip ho-re-ca, va fi folosită de Angela
Baciu, cu prilejul unei excursii la Sulina. Actul cretor
presupune documentare, empatie cu oameni şi peisaj,
dorninţă de a pătrunde lumi închise în mister, pe vatra
stinsă a trecutului: „Mi-a fost de ajuns o săptămână în
spațiul acela, să mă îndrăgostesc definitiv de Sulina,
Deltă și toate satele din jur... În fața mea se deschidea
o lume în care timpul parcă s-a oprit în loc. Sau așa mi
s-a părut mie. Am ales o pensiune chiar pe faleză, să fiu
aproape de apă, de oameni, de pescari, păsări și ce-oi
mai găsi. Oamenii te salută pe stradă şi legi repede
prietenii: cu chelnerii de la Jean Bart (care fac, parcă,
cea mai bună cafea din lume), cu vânzătoarea de la
magazin (mi-a căutat un souvenir cu Sulina vreo
jumătate de oră, m-a poreclit Arăboaica), cu preotul, de
pescarii care veneau cu pește proaspăt nu mai spun, de
barcagii, cerșetori cu povești uluitoare (trebuie doar să
ai răbdare să îi asculți), iar marinarii par cei mai
fascinanți oameni. Ei îți aduc tot ce e nou, farmecul
Balcanilor, și nu numai, la picioarele tale... Iată, o lume
plină de viață, vie, colorată... În mintea mea, apăruse
deja jurnalul de călătorie, cum să nu scrii despre toate
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aceste locuri fascinante?...” Poeta ştie să-şi mititeze,
să-şi transfere expediţia în fabulos: „La scurt timp, s-a
petrecut ceva uluitor. Pe vapor am avut un vis: se făcea
că multe cruci de lemn erau așezate în cerc, eu
ghemuită în mijlocul lor mă jucăm cu un băț în pământ
și scriam ceva acolo. Sau salvam niște viermi... Și, într-
o plimbare, am ajuns la cimitirul cosmopolit. Atunci s-
a produs nebunia în mintea mea. Greci, evrei, englezi,
francezi, români, croați, nemți, italieni, marinari, pirați,
vreo 21 de naționalități ce trăiesc împreună. Găsești
acolo și importanți funcţionari ai Comisiei Europene a
Dunării, Magnusen – danezul inginer-şef al lucrărilor
din Sulina, inginerul Carl Kühl, un cuplu tânăr
îndrăgostit – o prinţesă şi-un prinţ grec de demult,
povestea tristă a prințesei Moruzi, povești de iubire ca
în Romeo și Julieta. Priveam fascinată acel loc, nu
știam unde să mă duc mai întâi și la ce cruci să mă
opresc...” (dintr-un interviu de Andra Rotaru). 

„prin cocul ei trecea un peşte ochiul stâng
sângera”

Aşa începe povestea volumului Hotel Camberi,
2017, unde poezia devine liant între straturi temporare,
arheologie imaginară, prin felul de a reconstitui un
meleag uitat, altădată înfloritor şi cosmopolit, dar şi de
a recupera magia balcanică, în rudimentele ei. Sunt
câteva spaţii sensibile, de unde poţi deduce istoria
orăşelului dunărean din gurile deltei: portul, hotelul,
cimitirul şi satul de pescari. „Camberi” – hotelul unde
se aduna protipendada vremii – a fost construit din
cărămidă de un negustor grec, Camberi Parparia,
singura clădire cu două etaje, la parter cu un restaurant
aristocrat, unde cândva puteai vedea femei elegante și
frumoase, alături de ofițeri de pe nave de tot felul. Azi
e un loc pustiu, adăpost de fantasme: „în camera cu
numărul 13 doamna chiriachiţa/ născută katanulis/
priveşte pe fereastra hotelului camberi/ în faţă dunărea
umflată şi grasă/ ca burta unui peşte/ marinari ţanţoşi
cu chipiurile trase pe frunte/ soarele încă arde/
barcagiul strigă furios că i-a fugit nevasta/ cu altul la
tulcea/ un căpitan de vas/ n-o să mai mănânce hamsii/
femeia îşi aşează cochetă părul/ acelaşi ruj corai/ de 40
de ani/ încă mai are pielea arămie/ celelalte camere/
sunt goale nu mai/ locuieşte nimeni aici/ nici el/ i se
spune hotelul cu stafii/ balconul stă să cadă candelabrul
vechi/ ştie/ povestea grecoaicei...” (hotel camberi)

Îi place Angelei Baciu să evoce o idealitate
defunctă, să recompună, din câteva informaţii
pasagere, întâmplări pierdute în arhiva ascunsă a
trecutului. În cimitir, ea notează tot felul de inscripţii

de pe cruci şi pietre funerare, încercând să închege
mici istorii bizare, pe care le livrează unei mitologii
posibile. Ne asigură de metoda ei: „Cimitirul din
Sulina nu este un loc sinistru, nici trist. Te întâlnești cu
o lume pe care ți-ai fi dorit s-o fi cunoscut. Este cu
adevărat un cimitir viu, așa cum spun localnicii. Și
fiecare vine cu o poveste. De la bătrâna Maria (stropea
flori și tămâia morminte) am aflat despre bogățiile
piratului Kontoguris, „care a murit sărac, săracu`!”,
cică și-ar fi îngropat prețioasa comoară undeva, pe
malul mării și sunt și astăzi oameni care o caută. Tot
legenda spune că dacă te duci în zorii zilei și uzi piatra
funerară a piratului (un craniu cu două oase
încrucișate!), ai să poți citi clar numele scris acolo,
dar… cine se încumetă?! Am aflat povești despre
familii bogate cu secrete bine ascunse...” În acest loc
de tăceri iluminate de legende, poezia se însufleţeşte de
la sine: „era frumos grecul./ bărbat înalt/ o coama
strânsă/ la ceafă/şi banderola neagră/ pe ochiul stâng./
îşi tatuase pe un braţ/ farul vechi/ şi buzele ei./
ghiorghios kontoguris/ iubea/ femeile şi viaţa./ se
spune/ că avea o mare comoară/ îngropată/ undeva
lângă mare./ în fiecare dimineaţă,/ pe plaja din sulina/
în drum/ spre casă/ prin cimitirul/ vechi/ arunc câţiva
stropi de apă/ pe mormântul lui./ literele lui ghiorghios/
ies rând pe rând din piatră.” (grecul ghiorghios) 

Filtrate printr-un onirism în cheie asociativă,
asemenea ştiri venite dintr-o lume apusă capătă o notă
de senzaţional tip glossy: „se cunună/ roaba lui
dumnezeu margaret ann pingle/ cu robul lui dumnezeu
william webster…/ suntem în 1868./ pe faleza din
sulina aceleaşi chipuri/ pescari cu năvoadele pline./
lumea se plimbă/ ca la promenadă./ cască gura./ du-mă
acasă, acolo unde e casa ta/ spune margaret deghizată
în matelot./ you are pretty, spune william./ fata
zâmbeşte./ nu, n-o să-i prindă…/ pe nava adalia
echipajul e obosit./ nimeni nu mai curăţă puntea./ lupii
de mare se mişcă agale./ toţi marii îndrăgostiţi ai
ecranului/ provin din familii rivale./ nava se scufundă
încet.” (adalia); „primise scrisoarea ei/ joi 15 aprilie
1883/ mirosea a parfum de lavandă/ şi bergamote/ avea
un scris de mână/ micuţ/ copilăros./ o va aştepta în
portul sulina/ peste fix 3 zile/ visase bufniţa/ că-i bătea
în geam/ „ei lasă, nu te mai gândi”/ i-a spus nenea
radu./ purta rochia galbenă/ de la paris/ cu crinolină/ ca
un clopot de-aramă/ care o trăgea la fundul apei./ „am
să te aștept izabella”/ striga marinarul/ agitând
scrisoarea în mână./ şi toate-s la locul lor/ până şi
soarele./ Izabella John Robinson a murit înecată/ fără
să-şi fi cunoscut iubitul” (visase bufniţa) 
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„noi, stângacii, nu ne plângem niciodată (ce-i ăla
stat paralel?)” 

Poeta întocmeşte tablouri cu efecte plastice, aşterne
tuşe sumare, decupează amănunte evanescente sau
peisaje umile, depăşind lirica de notaţie prin rafinament
şi idealizare narativă. Exerciţiul privirii şi situarea în
real trec în prim-planul unui efort pur imaginar, care
împrumută procedee minimaliste, cu aplecare spre
persoane anonime, pierite sau de nicăieri, lesne de
proiectat în libertatea ficţiunii: „în faţa fiecărei case câte
o barcă întoarsă/ copii blonzi cu pielea arsă de soare/
aleargă care-ncotro/ cu o/ roată uriaşă/ câţiva pui de
pisică ţipă ascuţit/ au ochii lipiţi./ clopotul bisericii
alungă duhurile rele/ copacul bătrân de la marginea
falezei e plin de ciori./ agap iacoblev măsoară drumul/
cu paşi mici/ a mai fost aici/ poartă aceleaşi haine/ vine
de la jurilocva sau/ din babadag/ rubaşca din mătase
lucitoare este încheiată/ până la gât/ poartă stani, ciorapi
de lână şi cizme/ nu îi citeşti nimic pe chip/ cerul se
întunecă brusc/ oamenii aleargă/ unde văd cu ochii/
femeile strâng/ rufele de la uscat./ cu kicika pe cap/ ana
iacoblev face/ semnul crucii/apoi frământă gogoşile.”
(satul de pescari) Scris dintr-o suflare, cu fervoarea
cuceririi unui tărâm protector de taine, volumul Hotel
Camberi poate fi trecut tot la capitolul experimente.
Spune undeva: „Aproape toate cărţile mele au fost
scrise în călătorii, viaţa mea e o călătorie”.

Spre o stare de poezie consumată „pe viu”, „trăită”
sincer, dezlegată de povara convenţiei, se îndreaptă
volumul Mic dejun cu Frida (Tracus Arte, 2020),
declarat experimental, în care secvenţele de voiaj se
încrucişează cu decupaje de stradă, frivolităţi de
cartier, visări diverse, clişee, frânturi de conversaţii
aiuritoare, amintiri rătăcite, toate într-un şuvoi anti-
ficţional şi fără o şiră anume. Se vrea o „carte de
dragoste”! În postura unui stângaci cu abilităţi mirabile
pe măsură, „sulla sinistra”, cum ar spune italienii,
Angela Baciu redescoperă ca din întâmplare
textualismul. Monologul, delirant pe alocuri, vrea să
evite o formulă literară clară, preferând „pulsaţii” de
moment, din cele mai banale, „care compun viaţa unui
om”, în patru niveluri sau surse de inspiraţie:
imprevizibilul, zădărnicia, moartea şi amintirea. „Tot
ce se petrece acolo pare a nu fi literatură – pentru că nu
citești, trăiești! Cred că din acest impact imediat se
naște dramatismul și trăirea pe viu... Vă prezint un
produs fără mod de folosință, fiindcă e greu să-i
stabilești rolul, rostul și, mai ales, eficiența... Obiectul
e viața trăită în toate clipele existenței noastre, diurne
sau nocturne, celeste sau animalice... Această carte,
cred, poate fi și non-literatură sau anti-literatură și

experiment.” 
Textele gravitează în jurul popasului ocazional la o

cafenea din Sibiu şi e greu de spus dacă sfera poeziei e
atât de generoasă spre a le cuprinde întrutotul. Sunt
însă destule pasaje de naturaleţe şi farmec ingenuu, în
care memoria pluteşte peste fragilitatea cotidiană, plus
un patos absurd care întreţine confesiunea. Nu lipseşte
Nora din această materie foşnitoare şi spontană, nutrită
de un dicteu orgolios, cumva în afara suprarealismului
canonic: „îmi plăcea frida cu rochiile ei înflorate,
pălării ciudate, sâni fermi, picta cum o tăia capul fără
picioare, purta seara șaluri de lână. la frida mi-ai spus
când mâncam omletă că-s fru moasă.// mi-am cumpărat
sandale noi, le-am luat când m-a prins ploaia aia mare,
se inundase și universității și magheru. în titan găsești
cea mai bună cafea chiar lângă, ce curios, Med Life.
așteptam analizele.// plăcinta cu bostan o luam
dimineața de la o doamnă fără un ochi din piața miniș.
acolo l-am găsit și pe bebe lăcătușul care i-a reparat
norei ușa – ce zi nebună, nora nu răspundea la telefon,
lucra în bucătărie și eu alergam crezând că i s-o fi
întâmplat ceva. și eu de nervi fredonam jean moscopol
„te aș tept diseară-n Cișmigiu/ pe aceeași bancă unde
am mai stat/ și cu-n briceag în glumă am săpat/ numele
tău și-al meu”…// parcă au un ceas al lor: în fiecare
dimineață la ora 5 pleacă ciorile (habar n-am unde-i
piața lor de legume). sub linoleu mul verde gândaci
morți, lasă-i acolo, nu fac rău nimănui. și se întorc
seara fix la 17 acasă în copacul ăla bătrân de la biserica
mavramol. „morții cu morții, viii cu viii” spune o
cioară.// stau pe locul 13 rândul 13 mama s-a născut pe
13 vesta ta de catifea îmi aduce aminte de prosopul
bordo uitat la madame orendi. îl pusesem în curte la
uscat. hai la frida… ce insinu ezi? spui. aștept să se-
ntoarcă berzele.// este șatenă, poartă swarovski roz,
este vopsită roz și își face selfie. ar invidia-o și cei mai
frumoși flaming.// nebunul mă privește fix. se bâțâie de
pe un picior pe altul, râde cu gura până la urechi. fără
dinți. e din vaslui. s-a așezat în fața mașinii și îmi
desenează o inimă cu degetele. îmi tri mite bezele. e el,
nebunul de la gară. mă iubește. zice că mă duce la
altar…// și cesaria evora umbla desculță și nu se
plângea. când mi-am rupt papucii în parcul din
„neptun” ai râs. umbli ca țigăncile mi-ai spus. și ce. în
părul meu și acum sunt alge și tu nu înțe legi și pace cât
de greu se face un cozonac. câtă frământare...” 

Poetă redutabilă, Angela Baciu şi-a creat din
dorinţa de experiment un mod propriu de a gândi şi
înainta în viaţa literaturii, convinsă că poezia transcrie
chiar prezentul trăirii.
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Volumul lui Marian Coman, Omulețul din
perete (și alte povestiri fantastice (Nemira, 2019),
face parte dintre acele cărți care știu/ pot să arate
chiar de la început că sunt scrise de profesioniști.
Într-o lume în care termeni precum „industrie”,
respectiv „creație” se intersectează, literatura a
intrat, de -o vreme, într-un proces profund de pre-
facere. Un autor precum Marian Coman
demonstrează însă că marile valențe ale textului
literar sunt făcute să rămână același: construirea
unor universuri posibile, crearea de personaje,
stări, enigme, poziționarea unor posibile întrebări
și răspunsuri, enigme, alăturarea dintre real și
fantastic, descrierile meșteșugite, fixarea unor
„tipi” și „tipuri”, deschiderea spre insolit; altfel
spus, Tot ce s-ar putea spune despre autor și
despre cartea sa a fost anticipat, deoarece suntem
într-un registru al existenței dictate doar prin
scriere/ lectură. În 2007, Marian Coman publica
Testamentul de ciocolată; magia de acolo, re-luată
e aceea a paginilor separate care devin bilete

pentru o altă lume: „…Că lumea asta a noastră devine
transparentă când foloseşti cartea şi că poţi păşi prin ea
fără să o atingi. Că poţi trece prin uşi fără să le deschizi,
că poţi zbura ori că poţi umbla pe sub pământ, că poţi să
vezi lucruri pe care în mod normal nu ai cum să le
întâlneşti. Şi că poţi să priveşti în sufletul oamenilor.” Că
e o carte ce pare făcută din ciocolată, că e asemănătoare
cu biblia, că din ea pornesc mirosuri (tentații lucrate în
sinestezii) dintre cele mai captivante, cert este că suntem
într-o zonă în care se amestecă realul și un anume gen de
fantastic, pe lângă multe alte ingrediente plasate de un
narator ce se lasă sedus (pentru cititori!) de mister,
macabru, sumbru, naturalism, bizar, morbid, delir
psicho…mai pe scurt, totul se plasează între firesc și
nefiresc, lăsând posibilități conexe de interpretare (totul
se petrece doar în mintea unui personaj sau, de ce nu,
chiar în mintea ta, cel care poti fi sau ești, deja personaj
în cartea pe care tocmai o citești)! Până la urmă, e un
construct ingenios ce are marele merit de a aminti de

multe cărți și nici una, deoarece magia scriiturii e doar a
lui Marian Coman, chiar dacă, fulgurant, poate fi ceva
King sau Michael Ende sau Tolkien sau, măcar ca
intenție de organizare, ceva din aerul unor „povestiri
crepusculare” scrise de Ghelderode; și, de ce, nu, câte
ceva din multe scenarii veriste sau creepy ale vieții luată
uneori de model, chiar și atunci se scrie cea mai autentică
literatură fantasy sau SF.

În literatură, omul-personaj este, cu voie, fără voie,
o rezultantă, o sumă vectorială a mai multor forțe,
venind din experiențe directe sau indirecte și prin
acumulări culturale. Interesant este că povestirile
(fantastice) din acest volum lasă să se vadă interesul
naratorului pentru personaje ce vin de departe (inclusiv
despre Ocean) la nivel de mental/ comportament, ca și
din mahalalele/ cartierele/ mici sate autohtone,  incerte
ca mărime; se mai adaugă acele personaje ce sar direct
din scenarii/ texte prestabilite, precum și acele personaje
ce pot să fie, uneori chiar încep să fie, pe măsură ce se
derulează povestirea, configurând alte lumi, matriciale
sau nu, după cum ne avertizează, paratextual, un
fragment de pe coperta finală: „Și dacă ești doar un
personaj în cartea altcuiva?// Cala, femeie superbă și
misterioasă, în jurul căreia se învârtesc multe dintre
poveștile din carte. Sevăn, un bătăuș get-beget dintr-un
sat uitat de lume. Fifi, o bibliotecară care face o
descoperire inedita. Tanti Teofana, o ghicitoare care
ascunde tot soiul de enigma și comori. Mile, un băiat
dintr-un internat, care cunoaște un secret ce va schimba
totul. Acestea sunt doar câteva dintre personajele care își
dau mâna și te ghidează într-o aventură nebună,
provocatoare, fără pereche”.

Că Marian Coman este un povestitor de forță,
aceasta este o evidență ce crește de la un text la altul
(sau de la un volum la altul, pentru cei care i-au citit mai
multe cărți). Desigur, ca și în alte discuții de acest gen,
eludăm discuțiile strict legate de gen, considerând că
literatura de valoare operează inteligent și lasă ceea ce e
de lăsat și de comentat cu folos. Că sunt douăsprezece
povestiri, grupate în trei „cărți”, lăsându-i-se povestirii
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titulare, Omulețul din perete statutul de „epilog” e mai
mult sau mai puțin semnificativ. Povestirile pot
comunica între ele sau nu, desigur; în acest volum, însă,
în ciuda multor mărci specific care ar trebui să asigure o
coeziune tematico-structurală ca în acele proze scurte ce
asigură nașterea romanului ulterior, descoperim, cu
voluptatea retinei atinse de imagini scurte, violente,
neașteptate, imagini mereu surprinzătoare, mai cu
seamă că titlurile, constanța prezenței unor personaje,
registrul discursiv se transformă în capcane cu efect
maxim.

Că textul inserează ce trebuie pentru conturarea
acelei motivații ce (poate) ține de fantastic, prin
descrierea explicită a unor forme de relaționare între
cele două teritorii (cunoscut, real vs ireal, plăsmuit,
fantastic) e evident: „Așadar, am gândit eu, se
deschisese ușa în altă parte. Asta nu mă deranja, dar mă
întreb și acum dacă nu cumva este un păcat faptul că mi-
am făcut de atâtea ori nevoile în împărăția morților. Și
am mai tras și apa”; „Alfonzo a început, încetișor, să
crească. Uneori, noaptea, îi simțeam rădăcinile
răspândindu-se ca o iederă fără frunze prin mine, ca o
caracatiță fricoasă ce-și înfige tentaculele în nisip.”;
„Dacă ai fi personajul unui joc pe calculator - unul
dintre mulțimea de monștri din Doom, un omuleț din
Sims sau un muncitor dintr-una dintre minele de cupru
din Pharaoh, Cleopatra sau Caesar – ai ști ce se
întâmplă cu tine?”; „Că poți trece prin uși fără să le
deschizi, că poți zbura ori că poți umbla pe sub pământ,
că poți să vezi lucruri pe care în mod normal nu ai cum
să le întâlnești”; „Mi-au arătat fotografii cu chipul meu
întins între etajele trei și patru, înconjurat de fluturi albi.
Un domn în halat m-a bătut și, într-un final, i-am
povestit despre Liviu, despre Teo și despre Anita, fetița
care pictează cu vise. Nu m-a crezut și m-a bătut din
nou. Și tot așa până când s-au hotărât să verifice ce la
spun. Dar au ajuns prea târziu.”; „Când a deschis Poarta,
în camera lui a dat mai întâi năvală un stol de corbi
albaștri. După ei, din perete au ieșit patru păsări
flamingo și s-au lovit de geamurile ferestrei, făcându-le
țăndări. O-ho-ho-ho, și ăsta a fost doar începutul!
Gargui, grifoni și pisici cu zece capete și sute de
maimuțe gălăgioase și o herghelie de cai negri, înaripați,
au dat buzna în apartamentul scriitorului.”

Dincolo de acel halou fantastic, bine lucrat de altfel,
motiv pentru care am oferit și exemplele anterioare,
conținutul cărții este  mult mai complex și oferă un larg
evantai de secvențe, nu obligatoriu corelate până la
capăt, deoarece intențiile prime sunt mai puternice
(când e vorba de evenimențial/ descriptiv/ comentariu/
asocieri): nici nu poate fi vorba de o înșiruire
consecutivă, deoarece naratorul este atras de revelații,

fulgurații, emoții, spaime, senzații, împreună cu multe
alte stări ce conduc spre discontinuități admise, spre
fragmentarism investit cu putere de semnificare. De
aici, începe marea experiență a lecturării din Marian
Coman: ciudățenii de natură psihologică putând evolua
spre un mini-horror oprit la timp, hipertrofieri
senzoriale (un fel de replică peste ocean la King),
tulburări de comportament, forme de handicap, spaime
în fața unor examene esențiale, scene de copilărie din
„epoca de aur” tratate prin intermediul unei grile
specifice, multe imagini dominate de crud, de sarcasm,
de umor, de bizar, de un puzzle existențial determinat de
circuitul unor boli psihice; inconstanța receptării și
interpretării unor evenimente, pline de cinism, în care se
trăiește și viața necunoscută, cu personaje ce se lasă
văzute din diverse unghiuri temporale sau actanțiale,
generând un fel de polimorfism figurativ. Personaj
generic este, în acest sens, doamna Cala surprinsă ca
într-o oglindă spartă în cioburi succesive, ce o surprind
când  copil, când tânără și creatoare de pulsiuni erotice,
când rea tiranică într-un colectiv de pre-adolescenți,
când hidoasă-malefică în linia unor personaje din
mantaua celebrelor femei dominate de forțele răului
(„Avea ochi negri tăciune Cala. Și gene lungi, și părul
lins, întunecat. Și pielea alba și fără niciun rid, fără
niciun por mai deschis decât trebuie, fără niciun coș
rătăcit în deșertul fin al obrajilor, fără nicio cicatrice
pierdută pe frunte”. Dar și: „Acum mă holbam efectiv la
țâțele lăsate ale doamnei Cala și la colacii de grăsime de
pe burta ei, în faldurile cărora, da, era strivit un tatuaj.
Un scorpion… Sau un îngeraș, mai degrabă, ca aceia din
bronz care se pun pe gărdulețele mormintelor în
cimitir”; nu percepi deformări în relația consecutivității
normale, cât, mai degrabă, un polimorfism complex,
jucat până la capăt de un narator iscusit.) De altfel, acest
personaj, ca și Sevăn (un fel de erou negativ creat ca
ficțiune aplicată, într-un joc foarte antrenant pentru
citator), pe alt palier, reprezintă dominante actanțiale în
prozele din acest volum.

Până la un punct, poți găsi apropieri de ceea ce (ne)
încânta cândva sub numele de realism magic.
Personajele pot exista în ambele posibilități oferite (real
vs fantastic) cu egală putere de desfășurare. Să nu uităm
însă adaosul care face diferența: cine mai știe, exact,
statutul de personaj, narator, text în care (te) afli la un
moment dat?

Iar de aici încolo, poți să citești, pur și simplu să
citești, intrând într-un univers pe care nu mai are rost să
îl definești; printre pauze se vor adăuga idei despre
personaj, ficțiune, metaficțiune, fantastic, fantasy,
realism magic, naturalism redescoperit, intertextualitate,
cultură, scriitură. Și nu e deloc puțin.
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Figura lui Valeriu Anania este una complexă,
marcată de un itinerariu biografic zbuciumat și,
așa cum se întâmplă de obicei cu vocațiile
totalizante ale scriitorilor, dintre care una trebuie
să se manifeste despotic și să și le subordoneze
pe celelalte, posteritatea tinde să îl rețină
îndeosebi ca pe un teolog reputat, în textele
căruia confluența dintre religie și litearatură
redimensionează coordonatele estetice ale
textului. Condamnat din motive politice, va
petrece șase ani în închisorile de la Jilava, Pitești
și Aiud, unde regimul sever de încarcerare
impunea condiții insolite pentru continuarea
activității scriitoricești. Ca poet, prozator,
dramaturg, traducător și comentator al Bibliei,
Anania transformă experiențele  ale tinereții în
factori catalizatori ai activității sale literare și
teologice, mantia clericală dictându-i totodată
orizontul tematic, specificul și figurația
expresivă valorificată în operele sale. 

În recentul volum Valeriu Anania
Dramaturgul (Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2020), criticul și istoricul literar
Constantin Cubleșan se lansează într-un alt
demers remarcabil de restituire culturală, cu
aceeași acribie documentară cu care și-a obișnuit
cititorii. Alegându-și ca obiect de reflecție teatrul
cunoscutului cărturar, cartea se articulează ca o
incursiune exgetică pasionantă care lasă în urmă
locurile comune și extinde unghiul interpretării
prin cartografierea dramaturgiei lui Anania ca
domeniu distinct, orginal, supus unui proces
particular de elaborare literară. Teatrul lui
Valeriu Anania, ca vocație secundă, se naște din
sinteza avântului patriotic și a fascinației pentru
istoria națională, mitologie și folclor, iar

temeiurile sacre și obsesia simbolică a
începuturilor se conjugă în parabole și acțiuni
dramatice de o puternică densitate expresivă.
Atent la contextele care generează scrierile,
Cubleșan nuanțează perspectiva interepretativă
prin recursul la memorialistica dramaturgului, la
celelalte segmente ale creației lui Anania și la
diferite opinii critice, spectacolul receptării
oferind și el repere prețioase asupra intensității
intuiției dramatice a teologului.

În primul capitol, cel în care își delimitează
perspectiva, criticul privește abilitățile literare de
om de teatru ale lui Valeriu Anania ca fiind niște
elemente complementare chemării duhovnicești
și arată că aceste două dimensiuni creatoare se
influențează reciproc. Însăși structura arhetipală
a pieselor care compun teatrul cărturarului
devoalează o căutare artistică ce se conjugă cu
cea mistică, alături de a reinterpreta istoria
națională și marile mituri ale culturii românești
prin prisma instrumentelor dramaturgiei.
Principalele toposuri care pigmentează
dramaturgia lui Anania demonstrează unitatea
tematică a întregii sale opere, iar Constantin
Cubleșan arată că importantele cotituri istorice
ce modelează fizionomia spirituală a unui popor
capătă forță de parabolă într-un „teatru de largă
respirație conflictuală, un teatru de anvergură,
bazat pe iluminarea simbolurilor și metaforelor
poetice în care se cuprinde cu generozitate,
propunând eroi de legendă ale căror profiluri
eroice se rețin ca reprezentative pentru epocile
revolute pe care le domină” (p. 38).

Un fapt inedit este coloratura experienței
spirituale ipostaziate în dramaturgia lui Valeriu
Anania. Experiența sacră nu o exclude pe cea
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profană ci, dimpotrivă, o integrează sieși. Teatrul
teologului dezvăluie o apropiere de perspectiva
lui Eliade, plasând profanul într-o zonă din
periferia sacrului, angajând în desfășurarea
episoadelor o recuzită diversificată, bogată, în
care panorama mitico-fantastică se întrepătrunde
cu proiecțiile fabulosului, legendarului și
istoricului. De asemenea, reflecțiile criticului în
marginea complexității teatrului lui Anania, care
conține și piese în versuri, se disting prin verva
analitică și prin versatilitatea scânteietoare a
stilului și a perspectivelor, glisând cu precizie
eseistică printre marcajele unui vast material
cultural. Discursul exegetic este unul aplicat,
percutant, care acoperă prin comentarii critice
concentrate subtilitățile configurației de
dramaturg a clericului Anania. Cubleșan
probează că autoritatea unui model literar poate
fi restabilită printr-o conturare adecvată a
imaginii sale de ansamblu, alcătuită din
observații juste, delimitarea influențelor, a
particularităților imaginarului și a tabloului
receptării.

Colecția de interpretări minuțioase elaborate
de critic relevă valențele literar-estetice ale
pieselor teatrului lui Valeriu Anania și suflul
acribios al originalității ce străbate opera
dramatică a clericului. Înzestrat cu un profund
simț scenic, Anania își investește dramaturgia cu
puterea de a devansa orice bănuială de
fragmentație ori imprivizație artistică, construind
un seducător univers compact, căruia Constantin
Cubleșan îi consacră doisprezece cronici. Alături
de piesele cunoscute precum Miorița, Steaua
Zimbrului, Meșterul Manole, Greul pământului,
Hoțul de mărgăritare, Drumur sau Dochia,
criticul se apleacă și asupra teatrului pentru
copii, tratând textele Colindă, Colindă și
Păhărelul cu nectar.

Pentru reinterpretarea dramaturgică a baladei
mioritice și a unui mănunchi de mituri de origine
națională, Anania optează pentru o formă
discursivă surprinzătoare, cea a teatrului în
versuri. Subintitulată „poem dramatic”, piesa
Miorița se menține într-un registru apropiat de

cel folcloric, este impregnată de eleganța
versificației în manieră populară, deosebindu-se
de tradiția teatrului românesc în versuri,
încetățenită în special prin producția de la
sfârșitul secolului XIX și de la începutul
secolului XX, avându-i ca reprezentanți, printre
alții, pe Al. Davila, Victor Eftimiu și Adrian
Maniu. Intriga, ne spune criticul, nu reiterează
univoc subiectul baladei, ci introduce o
perspectivă care extinde viziunea îngustă a
fatalismului mioritic și a predestinării în
favoarea îngemănării realului cu idealul și a
valorificării unei game extinse de latențe
simbolice și mitologice: „Valeriu Anania
construiește pe motivul fundamental al morții,
văzută ca o nuntă cu rezonanțe transcendentale,
o intrigă ce propune reinterpretarea mitului
mioritic, nu neapărat cu conotații religioase, dar
folosindu-se de o anumită ritualică în tratare, ce
sugerează oficierea unui soi de liturghie ce
proslăvește viața, tumultul ei regenerator,
dincolo de fatalitatea sfârșitului uman, îndeobște
marcat prin datul sorții, dar și provocat de patimi
sau practici oculte” (p. 42). O altă operă
dramatică în versuri semnată de Anania, Steaua
zimbrului, este proiectată în perioada încarcerării
la Aiud dintre anii 1962-1964 și publicată în
1971, urmând să fie reprezentată scenic la
Teatrul Dramatic din Baia Mare în stagiunea
1973-1974. Această piesă de teatru ce are ca
subiect descălecatul ce marchează legendar
întemeierea Moldovei, are substanța și aplombul
retoric al unei meditații romantice asupra
trecutului național, trădându-și descendența.
Fibra reflexivă și tensiunea tragismului
prilejuiesc o asociere cu dramaturgia
eminesciană și cu maniera specifică de a prelucra
literar și sub înveșiș poetic zbuciumul istoric
românesc și notele legendarului. 

Esența arhetipală a basmului cu miză
filosofică este explorată de dramaturgul Valeriu
Anania în piesa Du-te vreme, vino vreme, grefată
pe un topos frecvent în creația foclorică
autohtonă, aspirația către nemurire, dezvoltat
alegoric în celebrul basm cules de Petre
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Ispirescu, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
moarte. Vasta rețea de fire ale intenționalității,
metaforismului și semnificațiilor care
încorsetează geneza textului dramatic al lui
Anania se deapănă într-un ritm bine dozat, care
se mișcă cu eleganță și consecvență prin
panoplia capricioasă a sensurilor: „Alegoria lui
Valeriu Anania are dramatismul confruntării
omenescului cu aspirația dobândirii unei măreții
iluzorii, a dobândirii calității nemuririi, nu a
veșniciei, se-nțelege. Dramaturgul își
imaginează subiectul ca pe un basm, dezvoltat în
parametrii unei dezbateri ideatice privind
supunerea omului vremelniciei destinului său,
zădărnicit de neputința de a-l depăși, dominând
timpul ființial ce i s-a dat” (p. 63).

În piesa de teatru Meșterul Manole,
Constantin Cubleșan descoperă o pildă a
sacrificiului cristic, ce se dezvoltă din trunchiul
rodnic al tradiției tratării dramatice a figurii
folclorice creatorului. Criticul radiografiază
mutațiile din structura semnificativă a mitului,
așa cum se manifestă acestea în ocurențele
literare. Dacă la Nicolae Iorga sunt proeminente
iradiațiile ideii datoriei, cu prețul intensificării
spiritului eroic prins în angajamentul patriotic, la
Victor Papillian drama existențială a lui Manole
se asociază idealului unității naționale. N.
Davidescu, mitul capătă o dimensiune concretă,
ancorată istoric, fiind indisolubil legată de
efortul întemeierii țării. Darie Magheru și Ion
Luca insistă asupra prometeismului actului
sacrificial și asupra tensiunii psihologice. Apoi,
de la Victor Eftimiu, Adrian Maniu sau Dan
Tărchilă, până la strălucita valorificare din piesa
lui Lucian Blaga, motivul folcloric suferă tratări
ce încearcă să îl armonizeze cu cheia viziunii
artistice a fiecărui scriitor. La Valeriu Anania,
autorul volumul identifică o accentuare a
dimensiunii mistice, „o nouă viziune în
înțelegerea motivului jertfirii pe altarul creației,
dându-i o tentă de religiozitate creștină”. Mitul
cu rădăcini în afara orizontului creștin capătă
astfel o resemantizare și, într-o oarecare măsură,
o purificare simbolică. 

Traseul metaforic în care este învăluită istoria
națională revine și în piesele Greul pământului și
Dochia, unde reflexele mitologice sunt la fel de
proeminente și augumentate de imixtiunea unui
„frenetic discurs patetic, înfățișând personaje vii,
într-o aureolă romantică”. Tragedia, în dubla sa
determinare, cea originată în istorie și cea
resimțită de conștiința eroinei Dochia, apare, în
viziunea criticului, ca fiind concepută ca un act
rememorator și „primește rezonanțele unui
veritabil recviem la catafalcul regatului
oamenilor liberi de la nord de Dunăre”. Operele
dramatice scrise de Anania sintetizează direcții
mai puțin frecventate ale timpului său,
sintetizând insurgența romantică cu tragismul și
meticulozitatea clasică, opțiuni estetice care sunt
legitimate prin formarea intelectuală a
scriitorului și prin vocația sa clericală. Prin
comentariile critice, Constantin Cubleșan
elaborează un concis și totodată dens parcurs
hermeneutic care acoperă mișcările intrigilor și
concentrația semnificațiilor, recurgând la pasaje
ale operelor și la referințe critice sau secvențe
memorialistice, pentru a creiona contextul care
susține orientările interpetative.

În volumul dedicat ipostazei de dramaturg a
lui Valeriu Anania, criticul și istoricul literar
Constantin Cubleșan realizează un portret
exegetic reușit, în care armonizează aura
biografistă cu viața proprie a textelor dezbătute
și cu parcursul receptării lor. Este ușor de
identificat și relația afectivă a semnatarului cărții
cu scriitorul și segmentul operei acestuia, în
reflecțiile critice insunuându-se ușoare tente
autobiografice care pigmentează evoluția ideilor.
Sensul major al demersului lui Cubleșan este, în
fond, unul de restituire culturală, și se articulează
ca o pledoarie pentru o imagine unitară, de
ansamblu, asupra întregii opere a lui Valeriu
Anania.
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Ileana Roman, „zeița cu câini”

Odată cu Tăierea cărților (Editura Prier, 2019),
într-o severă selecție de autor, proaspăta „optze-
cistă” Ileana Roman (n. 7 ianuarie 1940) ne prop-
une o antologie care vădește, probată în timp, o sen-
sibilitate ludică, mereu proaspătă, inventivă și
jovială, atentă la sonoritățile limbii. Străină, din
fericire, de orice conveniențe ipocrite, de posibile
pulsiuni vindicative sau izmeneli elitiste. Poeta,
debutând, în 1968, cu Nașterea zeiței (colecția
Luceafărul, EPL) a strâns doar opt titluri și confir-
mă, peste ani, intuițiile lui D. Micu, acesta
recunoscându-i, ușor scandalizat de unele „împre-
unări verbale”, talentul (v. Luceafărul, nr. 13/1969).
Și recomandându-i o mai atentă supraveghere, con-
trolând jerba de gratuități, invitând la disciplinarea
discursului. Cerințe încă valabile pentru cea care
declară că ar fi chiar „visul vieții mele” (v. Dis-de-
viață), o fire năbădăioasă, vociferantă, spirit inco-
mod, având de furcă cu editurile, aflându-și norocul
în poezie. Fiindcă „în poezie se poate orice” (v.
Poezia mai presus de poetică). Cenaclistă, con-
ducând Danubius (1970-1989) și Orfeu (din 2007),
oferindu-și o „cură de întinerire” când se mai poate
bucura de prezența elevilor, rătăciți pe-acolo, poeta
ne asigură că „viața mea e o rană caldă prin care se
vede ce scriu”. Dacă lumea „se tot vântură și cuvân-
tură”, dacă viața și moartea sunt, în lirica ei, „con-
tigue” (cum observa Paul Aretzu), dacă, sub volup-
tatea jocului, în acest necurmat balans vis/ realitate,
cuvintele „lumifică în roiuri”, autoarea va mărturisi
franc: „primul trup sărutat cuvântul mi-a fost”.
Așadar, fiind „frați de lapte”, lăsându-se „poetizată”
și acceptând că acel „schimb de noi înșine” iscă
„sminteli de toată frumusețea”, Ileana Roman va
mărturisi, în Poemul moftang, că e totuși „greu să te

faci înțeles de propriile creații”. Chiar dacă
„eu și cuvântul dansăm lunând”. Regina jocu-
lui ia lecții de zbor de la îngerul cel bun
(pogorât în vis), învață „limba poezească”, se
copilărește, închipuie scenarii onirice, are o
imaginație nărăvașă și, categoric, apetență
pentru spectacol, cum nota, într-o pătrunză-
toare cronică, Viorica Gligor. Dincolo de ino-
vațiile lexicale, unele forțate, ea ne propune,
prin prisma unui ludism multiipostaziat,
poeme-personaje, în naștere continuă,
„cuvânta” luând de bărbat „pe cuvântul gelos, cel
prea fortăreț”, în conflict cu sine: „Sunt de acord cu
mine însămi/ Precum ziua cu noaptea” (v. Căderea
de acord). Însăși relația cu propriile texte este ten-
sionată (cf. V. Gligor).

Dacă îi vom cerceta palmaresul editorial, putem
identifica lesne, la junețe, înfocata pledoarie erotică
(„clorofila dragostei”), ipostaza de „poetă zidi-
toare” (cum o calificase Gh. Pituț, recenzând, în
1980, Vărsătorul de piatră) sau ritualul exorcistic,
incantatoriu, tangent descântecului etc., desfășurat
în Aproape (1982), Figuri de stil (2006) ori
Angoasele de-a-ndoaselea (2012), contemplând
viața ca un „mozaic din nimic”. Fiindcă are „vise cu
satul”, a izvodit și o monografie, fantasmând satul
copilăriei. Dar Gură la deal, din 2015, diferă de alte
volume, fiind mai degrabă o ispitire soresciană,
povestind despre „surorile Kessler” (două găini
albe) ori Nelică, despre un „zăbic” (ca „furuștiuc
sățios”), amorezii „iliciți” sau un Dumnezeu cu
mustață (bunicul Gavril). 

Ileana Roman scrie pe „spinarea nopților”, se
zidește pe sine în această lucrare sacrificială,
departe însă de suferința emfatică. Peste amintiri
hieratizate, invocând starea virginală, rostirea sa
așează o perdea livrescă, filtrând convulsiile lumii.
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Povara e asumată, pătimirile nu răvășesc universul
casnic, ci urcă spre o meditație gravă, îmbrățișată de
o molcomă tristețe. Poeta intelectualizează emoțiile
și „vede” gânduri, decretând: „nu există nopți albe”
(v. Elipton). Sau: „nu există nopți numai noaptea”.
Într-un context încă sedus de nebulosul postmod-
ernism, ispitită de un ton funebru, Ileana Roman
„bea neant”, dar nu pactizează cu literatura extenu-
ată. Cheamă în ajutor îngerul de cerneală; el
îngroapă cerul („ca o scară”) în noapte, după cum și
cuvintele flămânde sunt „ca niște gropi”. În acest
sicriu al nopții, plângând „lacrimi inverse”,
amenințată așadar („râul heraclit devenindu-i
umbră”), ea caută salvarea; or, salvarea pare a fi
cartea. Și, neapărat, știința de-a iubi: „Țară de bis-
erici și bisericuțe/ Catedralele iubirii îți lipsesc”
(Urbi et orbi). Locuind în carte și practicând, am
văzut, scrierea pe noapte, poeta, chiar în vecină-
tatea unor declarații înfricoșate, nu e spăimoasă. O
poemă precum Clar de târziu, picurând „spre
moarte”, definește exact, credem, viziunea lirică.
Fiindcă, așezând alături texte care aparțin unor
diferite vârste (poetice), Ileana Roman oferă o con-
strucție rotundă, coerentă din unghi tematic și val-
oric. În concluzie, Nopțile belletriste dezvăluiau un
împlinit profil liric și lansau, poate, un avertisment:
„făcătorii” de clasamente (având soarta nisipurilor
mișcătoare) și gestionarii gloriei literare n-ar trebui
să uite că poeta, în plăsmuirile sale nocturne (înfiri-
pate economicos, dar în deplină slobozenie),
zugrăvind umbra vieții, e vegheată de un aliat de
nădejde: Îngerul de cerneală.

Prin Angoasele de-a-ndoasele, volum ivit la edi-
tura Prier (2012), Ileana Roman ne asigura că urbea
severineană, acolo unde viețuiește și „poezește”,
este un oraș „trist și frumos ca o femeie” (v. Străzile
masculine). Cândva, lirismul ei, ingenuu, îmbibat
de suavitate visa un „trup de aer”; azi, poeta
„vânează vânt”, cuvântul și vântul fiind „câinii (ei)
de vânătoare”. O zeiță cu câini, așadar, trecând prin
dezvrăjire și deconstrucție, aspirând la demiurgia
cuvântului („vântură și cuvântură”).

S-a observat că o neistovită poftă ludică
prezidează aceste texte. Poeta, dezinhibată,
dedublată, se copilărește, se vrea „regina jocului”,
secretă un ludism maternal; renaște și se reinven-
tează, promițâd ferm: „Eu toată viața mea mă nasc”.

Să nu uităm că debutul editorial (1968) vestea, cu
un titlu oarecum premonitoriu, Nașterea zeiței.
Evident, poezia ei s-a schimbat. Acum, survolând o
lume eclectică, se dovedește „jucăușă fără lecuire”,
constata Paul Aretzu. Mai mult, poetizată, se lasă
„pe mâna poemului”. Acesta, „blond și frumușel”,
în jocul de-a creația, „a fugit poesc în lume” (v.
Poemul moftang). Alteori, brusc încercănată, „stu-
diază” relația cu propriile texte nepublicate, „coclite
de tăceri bătrâne”, cu viitor incert; aruncate, necore-
spunzând „altor așteptări” sau, dimpotrivă, „desmo-
totolite”, încredințate tiparului. Onirismul își cere și
el tributul. „Viața omului vine din vis”, zice poeta;
puzderia de evenimente și călătorii oferă un specta-
col halucinant.

Inventariind ipostazele multiple ale singurătății,
Ileana Roman, chiar jucăușă fiind, nu uită că „mai
sus de visul meu e Dumnezeu”. Tema creației coag-
ulează și vectorizează aceste încercări, iscate –
părelnic – de o prelungită relaxare. În fond, poeta își
sublimează, astfel, angoasele și recunoaște public:
„viața mea e rană caldă prin care se vede ce scriu”.
Cu un alt prilej, mărturisea că viața ar fi „un moza-
ic din nimic”. Jovială, inventivă, prietenoasă, poeta
nu evită „trucurile fono-lexicale” (cf. Marian Popa).
Conjugând, nuntind hazul și necazul, fantazând și
insolitând, căzând în prozaism, livrând, în volup-
tatea jocului, rime aleatorii, ea dovedește o „imagi-
nație nărăvașă”, nota Viorica Gligor. Dincolo de
inovațiile lexicale (precum „dumnezitudine”,
„descrisărire”, cuvintele care „lumifică” ș.a.), cir-
culă peste tot poeme-personaj, închipuind un regal
stilistic.

În totul, poeta, deloc grăbită, se adună cu parci-
monie în această antologie reprezentativă, deși nu
lasă pe dinafară nici Râul pentru Heraclit (1989) și
nici ediția de autor din 1996, Nopțile belletriste.
Într-o Notă asupra ediției atrage atenția asupra unor
„tăieri și decartări”, rememorând fugitiv „contexte
povestibile”. Și ne avertizează că, purtând „răni
visătoare”, este „încă în joc”, concluzionând că „e
bine să fii în cărți”. Reamintindu-ne orgolios că,
fiind „zeița cu câini”, pleacă la vânătoare doar
însoțită: „Cuvântul și vântul sunt câinii mei de
vânătoare/ eu sunt zeița cu câini.” Cu o tentativă
romanescă la activ (Feminariu, 2002), semnând
câteva monografii (I.G. Bibicescu, Ada-Kaleh,
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Țiganii noștri ș.a.), Ileana Roman, de o jovialitate
contagioasă, își probează vitalismul debordant și
pofta ludică, eclipsând – nedrept – filonul tragic,
pâlpâind în subtext.

Nina Voiculescu sau călătoria spre sine

Din noianul aparițiilor editoriale, întreținând un
veritabil diluviu, imposibil de controlat (critic),
semnalăm cu întârziere o plachetă care ar fi bine-
meritat un tratament ceva mai atent. E vorba de
Casa lui David, apărută, în 2015, la editura
craioveană Scrisul Românesc (lector: Spiridon
Popescu), aparținând Ninei Voiculescu. Membră,
din 1994, a cenaclului gorjean Columna, bucurân-
du-se de mentoratul lui Spiridon Popescu, poeta
debuta în 2004 cu placheta Mă ninge veșnicia.
Evident, nici biologicește (n. 12 august 1972), nici
ca paradigmă lirică nu poate fi asociată „fetelor
rele” ale grupului douămiist. Departe de limbajul
străzii și de literatura hormonală, culegând detalii
mizerabiliste și glorificând trivialitatea realului, ea
rămâne credincioasă „vechiului lirism”; nici ludis-
mul, testat uneori, nu o prinde. Poezia sa,
îmbrățișând o biografie lumească, cu efuziuni
înăbușite, fără a fi îndatorată unui calendar sacral,
vrea să iște „furtuni de lumină”, refuzând agitația
verbioasă. Trăiește sub zodia melancoliei, asumân-
du-și – cu serenitate – un dosar existențial, anulând
orice vanități auctoriale. Pretextul egocentric e
alungat din această urzeală textuală, bemolând și
poverile dubitative. Iată cum definește o Existență:
„Între teama de a nu fi/ Și bucuria de a te întoarce/
Agonie absolute/ Sau dragoste de viață”. Sau mai
explicit în Poftă de viață: „Nu doar carnea și sân-
gele tău/ Îmi face poftă de viață,/ Mi-e de ajuns pati-
ma/ Care-ți țâșnește prin ochi –/ O lume nici mai
gravă,/ Nici mai desfrânată/ Decât se poate plămădi
cu trupul./ Și nu râsul tău/ Nestâmpărat de viață mă
leagă -/ Prăpăstiile adânci/ Săpate de gânduri pe
frunte/ Mă cheamă să umplu/ nemărginirea lor.”
Ceea ce speră, călătorind îndărăt, spre punctul
genezic, ar fi o regăsire a sinelui „în toate ființele
ei” (v. Remember). Sunt amintiri înviate, lăstărind
în acest drum istovitor, având drept ghid raza care
„urca deasupra păcatelor”. Poezia citată (splen-
didă!) nu figurează în placheta discutată și, proba-
bil, va fi inclusă în următorul volum, întrerupând o

nejustificată tăcere editorială. Fiindcă, după Casa
lui David, n-avem știință că poeta ar fi mai fi publi-
cat ceva. Exceptând, desigur, mici grupaje lirice,
găzduite prin unele reviste de circulație discretă.
Cum discretă este însăși poeta, conferind cuvântu-
lui, adăpostit în „odăile curate ale sufletului”, un
răsunet divin. Ea, în poemul eponim, „adâncește
spectrul religios”, observa, într-o cronică aplicată,
Mihaela Meravei (v. Argeș, nr. 3/2019), fiind vorba
de o lirică suplă, rafinată, dar liniștită și profundă,
așezată sub protecționism divin: „Atât de limpede/
A răsunat cuvântul/ În glasul Domnului/ Și-n piatră
a strălucit/ Ca focul./ L-am primit ca pe un dar/ Și l-
am așezat/ În cele mai curate/ Odăi ale sufletului./
Era atâta lumină în noi/ Încât umbra/ Nu își mai
găsea așezarea/ Pe pământ.” (v. Casa lui David).

Simțind „respirația Domnului”, poeta schițează
o viziune; surâsul-rugăciune celebrează, în zbor
celest, frumusețea înălțimilor. Nu e vorba, însă, de
o viziune „crudă”, chiar dacă va condamna gura
flămândă a lumii și, cu „sufletul desfrânat”, își va
îngădui momente de răzvrătire, marcată de
„grandoarea morții”. De fapt, cu delicatețe, îngână
o muzică suavă, știind „cum e să-ți sădești/ sufletul
în celălalt” (v. O altfel de lume). Mai mult, aflăm că:
„Într-un suspin încape/ mai  multă dragoste/ decât
într-o viață/ de mătănii”. (v. Suspin). Silințele sale
poetice încheagă, în chip de cronicăreasă, și un
tablou al cotidianului: „Cuvinte de femeie/ vânate
de vânt./ Zilele luate/ cu propria mână./ Rochia de
mireasă/ țesută în gând/ purtată pe trup/ ca o
armură./ Copil tâlhărit/ de înger în somn./ Păsări în
zbor,/ priviri ferecate/ Vânt ațipind/ cât o viață de
om./ Lumi adormite,/ cărări neumblate.” (v.
Cronica zilei).

Poetul, doar el, ne asigură Nina Voiculescu este
capabil de a vorbi cu Dumnezeu. În poezia care
deschide micul volum, prea „spiridonizată” (după
noi), dialogul devine cu putință: „Cu luna agățată-n
gând/ Privesc stingher/ Spre ochiu-ți stâng –// Îl văd
pe Dumnezeu/ Plângând”. (v. Către sine). Chiar
dacă a trecut prin grele încercări, poeta, sperăm, se
va aduna într-un nou volum, dând întreaga măsură
a înzestrării sale. O așteptăm…
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Consemnat de istoria recentă, momentul
14 decembrie 1989 devine tot mai grăitor
odată ce evenimentele petrecute la Iași în
avangarda celor care aveau să marcheze în
mod oficial începutul Revoluției române
anticomuniste, izbucnite la București și
Timișoara câteva zile mai târziu, restituie
istoriei în mod semnificativ tot mai mult
partea întreagă de adevăr a unui fenomen de
amploarea, semnificația și intensitatea celui
ce marchează într-un final sfârșitul epocii
dictatoriale. Cu toate acestea, revoluția de la
Iași stinsă chiar din punctul în care avea să
se nască rămâne astăzi în conștiința tuturor
mai curând ca ,,revoluția ascunsă”. Pe de o
parte rămasă mai puțin cunoscută în
tăvălugul zgomotoaselor mișcări de forță

din punctele fierbinți ale revoluției de la 1989, pe
de altă parte ,,tăinuită” voit posterității printr-un
ordin ce făcea ca mare parte din documentația
probatorie să fie arsă în zilele ultime de foc ale
fostului regim, evenimentul rămâne în conștiința
tuturor acelora care s-au aflat în prima linie a
faptelor și au trecut prin tortura anchetelor și în
cele din urmă a detenției însăși, o mișcare
eminamente conspirațională, prima de acest gen
care și-a asumat conștient statutul și direcțiile,
orientate în primul rând politic, și care nu și-a
dobândit ori câștigat, ci care și-a proiectat în mod
deliberat caracterul revoluționar.

În lumina acestor considerații, volumul
Revoluția ascunsă. Iași, 14 decembrie 1989.
Premise și declanșare, apărut anul trecut la Editura
Muzeul Literaturii Române, își propune să
reconstituie scoțând la lumină din Arhivele
CNSAS un corpus inedit de documente riguros
selectate și adnotate, cronologia faptelor și a

evenimentelor ce au avut loc în jurul datei de 14
decembrie 1989 la Iași, completând totodată într-
un demers de amploare și consistență, peisajul
ultimilor ani ai Iașului comunist, devenit la acea
dată proiect ambițios al utopiei industriale
ceaușiste. Sub această nefirească lacună a
documentației în ceea ce privește desfășurarea
propriu-zisă a revoluției plănuite și inițiate la Iași
de un grup marcant de intelectuali, demersul celor
doi autori, distinsul cercetător de istorie recentă
Ioana Diaconescu și poetul Cassian Maria
Spiridon, aflat în tot acest scenariu permanent în
prima linie, se îndreaptă spre reconstituirea unei
valoroase secvențe de istorie ca moment
declanșator și premergător evenimentelor ce iau
amploare după 16 decembrie în întreaga țară.
Mărturiile și studiile bazate pe documente privind
Revoluția de la Iași din partea a doua a volumului,
colecție din arhiva personală a unuia dintre cei
inculapați în dosarul ,,PIAȚA”, așa cum numea în
nume de cod fosta Securitate evenimentele de pe
14 decembrie, care realizează astfel și trecerea de
la Premisele ei la Declanșare ca momente cheie
sau etape pregătitoare, fac dovada vie, amănunțită
și emoționantă a unei istorii puse sub lumina
experiențelor individuale, a unei forme aparte de a
trăi istoria în mod asumat și prezent. Astfel că,
,,această carte – are să consemneze la un moment
dat Cassian Maria Spiridon – se vrea doar un
document și o dovadă că, indiferent de intențiile
oculte existente de trecere sub tăcere a
momentului Iași – 14 decembrie 1989, mișcarea a
existat și a constituit scânteia care a declanșat
începutul Revoluției Române.” (p. 468)

Structurând prima parte a volumului în
,,Obiective”, documentele din arhiva CNSAS
refac în lumina anchetelor și a rapoartelor emise
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de Securitate, atmosfera, starea de spirit, realitatea
din planul muncii, preocupările și tensiunile care
traversează societatea ieșeană de la mijlocul anilor
‘80, ultima dată înscrisă pe documentele privitoare
la Revoluția de la Iași rămânând în acest sens 22
decembrie 1989. Cele patru dosare reproduse în
volum, cele dintâi având ca ,,obiectiv” două mari
intreprinderi zonale (Trustul de Construcții Iași și
Combinatul de Utilaj Greu Iași) și cele din urmă
vizând pe de o parte situația ,,Artă și Cultură”, ca
domeniu de interes major, pe de cealaltă parte
cazurile ,,ABILUL” și ,,VOIAJORUL”, două
cazuri referențiale pentru expresiile tot mai dese
ale acțiunilor orientate ,,împotriva orânduielii
socialiste”, se încheie cu alte două caiete, dosare
importante ce cumulează zeci de rapoarte, note
telefonice, comunicări, note și procese verbale
emise către Direcția Securității Statului, realizate
înaintea căderii comunismului, în perioada 2
februarie 1987 – 2 decembrie 1989 și respectiv 25
noiembrie 1988 – 21 decembrie 1989.

Sub programul de industrializare a Iașului,
dosarele ce se deschid în cazul Trustului de
Construcții Industriale și a Combinatului de Utilaj
Greu vor consemna, ca o ironie a soartei, cum are
să sesize într-un comentariu autorul notelor acestei
secțiuni, nu doar demersul programului intens al
industrializării forțate concretizat ca în cazul CUG
într-un colos, simbol al ambițiilor dictatoriale de la
acea dată, ci și declinul și eșecul unor investiții și
a unui plan economic ce culminează cu tot mai
multe nemulțumiri din partea angajaților, mocnite
proteste și comentarii negative, inclusiv deficiențe
de producție și reduceri de personal. Documentele
înregistrează întocmai, pe lângă preocupările
permanente orientate asupra suspecților din fabrici
și a ,,instigatorilor” la eventuale revolte pricinuite
de nemulțumirile tot mai multe ale muncitorilor,
dar și asupra deplasărilor în străinătate ale acestora
în interes de serviciu (cu retrageri curente de avize
din pricina suspiciunilor și necesarul pregătirilor
contrainformartive ale agenților), cele dintâi
semne ale șubrezirii adâncite, concretizate în
rapoarte într-o listă lungă de semne rău
prevestitoare, vehiculându-se tot mai grav
suspiciunea revoltelor și a sabotajelor, dar
consemnându-se totodată și tot mai frecventele

neîmpliniri de producție, avarii și defecțiuni.
,,Parte de început pentru premisele Revoluției din
14 decembrie 1989 de la Iași”, eșuarea
industrializării condensează în rapoarte
concludente nimic altceva decât ,,starea de spirit
necorespunzătoare” (nota rapoartelor), tot mai
intensă în mediul muncitoresc. 

Situația ce va culmina cu o serie de incidente
ce generează în acest caz chiar două dosare aparte,
,,ABILUL” și ,,VOIAJORUL”, consemnează
acțiunile sporadice ,,cu caracter dușmănos” la
adresa sistemului ce iau forma unor manifeste care
împânzesc Iașul, dar și alte orașe din Moldova, în
câteva reprize și de cele mai multe ori în preajma
unor evenimente politice cheie. Înscrisurile
difuzate prin poștă sau lăsate în locuri cheie din
zonele aglomerate, în cursul anului 1979,
recidivează în 1980 și 1982, dar și în februarie
1983, în timpul călătoriei cu trenul pe ruta
București-Iași, fițuicile fiind răspândite între stații,
pe timp de noapte, de la fereastra unui grup sanitar.
Interesant este de urmărit în acest caz întreg
dosarul, dar și studiul tehnico-criminalistic al
specialiștilor pornind de la aceste înscrisuri care
dovedește pe de o parte abilitatea organelor și
obsesia cu care se revine la aceste incidente, într-o
acțiune de suprimare a unui mecanisism văzut ca
mecanism de precizie, conceput și înțeles
indiscutabil ca unul absolut. Cele două cazuri, care
cu atât mai mult nici nu au fost vreodată
deconspirate, dovedesc însă că sporadice glasuri
ale revoltei încep să se facă în această perioadă tot
mai intens auzite. Dosarul ,,PETARDA” va fi o
altă dovadă în acest sens, cazul revenind obsesiv
în atenția Securității de-a lungul mai multor ani. 

Ofensiva ,,informativ-operativă” asupra
cenaclurilor și cercurilor literare din țară începută
și mai vehement din momentul 8 mai 1985
revizuiește în cazul de față situația culturală a
Iașiului asupra căreia se iau măsuri mai severe cu
precădere în anii ‘80. În Notele-raport privind
cenaclurile literare din orașul și județul Iași se pot
citi astfel că în număr destul de mare, cenaclurile
active la acea dată (Cenaclul literar ,,Ion
Creangă”, Cenalul literar ,,M. Eminescu”, Cenalul
literar ,,Ion Luca Caragiale”, Cenalul literar ,,N.
Labiș” și altele) devin subiectele unor rapoarte
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detaliate. Numai în 1985 în județul Iași sunt luate
în urmărire 28 de cenacluri, o parte afiliate
instituțiilor de artă și învățământ superior, altele
întreprinderilor industriale. Fiecare dintre rapoarte
întocmește astfel radiografiile completele a acestor
structuri literare reasigurate permanent prin
inserarea informatorilor și dispunerea sigură a
funcțiilor de conducere ale acestora (notă:
,,cenaclurile ,,I. Creangă” și ,,M. Eminecu” sunt
conduse de foști ofițeri de securitate”, de pildă).
De la suprimarea liberei expresii în interiorul
cercurilor, supervizarea tinerilor care caută forme
alternative, neoficiale de afirmare, la perspectiva
înființării și desființări sub directivele ,,centrului”
a cenaclurilor literare, formele de contrângere se
extind, iar acțiunile ,,operativ-informative”
vizează, după cum va consemna un raport datat 16
octombrie 1974, majoritatea instituțiilor culturale
din oraș: Asociația Scriitorilor, Editura ,,Junimea”,
Revista ,,Convorbiri literare”, Revista ,,Cronica”,
cenaclurile deja amintite, Filarmonica ,,Moldova”,
Teatrul Național, biblioteci, muzee, cinematografe. 

Tot în cazul acestor dosare se va sesiza faptul
că dacă ,,notele de convorbiri” sau așa-numitele
,,note suplimentare” țin sub strictă supraveghere
relațiile, inclusiv cele de cultură, cu delegațiile de
străini sosite în țară în diverse scopuri, rapoartele
întocmite în cazul scriitorilor și cercetătorilor care
desfășoară activități de colaborare cu universitățile
și cercetărorii străini atenționează asupra
permanentului control sub care aceștia se află.
Figurează între acestea, într-un raport din martie
1984, cazul poetului Emil Brumaru și cel al lui
Mihai Ursachi, ambii beneficiari ai unor burse și
invitații în străinătate, unul în Franța, celălalt la
Universitatea din Freiburg și SUA. De altfel, în
aria de investigație a sursei numite ,,Aldea”,
,,recrutat ca informator al organelor noastre” –
notează un raport din 18 august 1976 – se aflau
poetul Mihai Ursachi, dar și alții din dosarul ,,Artă
și Cultură”, ca George Pruteanu, de pildă. Dar în
cazul lui Mihai Ursachi cel puțin, amănunte
semnificative au fost aduse în vizor acum câțiva
ani când, tot istoricul Ioana Diaconescu prilejuia
apariția unui volum de sine stătător ce făcea
cunoscut publicului larg un corpus inedit de
documente din dosarul de securitate al poetului

aflat în Arhiva CNSAS (este vorba de volumul O
conștiință literară. Mihai Ursachi în documentele
Securității, publicat la Editura Junimea, 2016).
Nume importante ale spațiului cultural ieșean și nu
numai (căci sunt luate în vizor și legăturile mai
ales externe ale acestora, în special cu cei de la
Europa Liberă) se ivesc în aceste foarte
conștiincios întocmite dosare: cazurile lingvistului
și filologului Paul Miron ori a criticului Dan
Mănucă sunt doar câteva. 

Cele două ultime caiete ale Securității anexate
celorlalte documente din prima parte a volumului
rămân astfel referențiale cu precădere pentru
reconstituirea momentului 14 decembrie 1989,
Iași, prefigurând secțiunea a doua a volumului,
Declanșarea, secțiune îngrijită de Cassian Maria
Spiridon și care însumează materiale
fundamentale, texte și mărturii din arhiva
personală, documentație a ultimelor trei decenii.
Pe fundalul incidentelor și a tensiunilor
consemnate în dosarele Securității, considerate azi
mărturie depusă pentru evenimentele ce au generat
la Iași pe 14 decembrie organizarea unei acțiuni
politice reale și conștient revoluționare,
confesiunile ulterioare realizate de cei care au
aderat la ceea ce se numea la acea dată Frontul
Popular Român – o organizație mai degrabă
imaginară, preluâd doar numele după modelul
celei din Moldova, cuprinse astăzi și în Caietele
Revoluției, restituie parte însemnată a istoriei din
preajma Revoluției 1989.

În spatele unei acțiuni care a însumat totuși,
cum se specifică în câteva rânduri, toate condițiile
și calitățile dintâi ale unei mișcări revoluționare,
,,o mișcare revoluționară conștientă, cu caracter
politic expres, ce s-a constituit în ilegalitate, pe
principii conspirative” (p. 373), intelectualii ieșeni
în frunte cu Ștefan Prutianu și Cassian Maria
Spiridon, alături de ceilalți partizani arestați
ulterior, Aurel Ștefanachi, Vasile Vicol (de altfel și
primul arestat în dosar), Valentin Odobescu ori
Ionel Săcăleanu, devin cu toții parte a dosarului pe
care Securitatea îl va păstra în arhivele sale
consemnnat ca acțiunea ,,PIAȚA”. Restituibilă
astăzi, cronologia tuturor acestor evenimente
reconsideră momentul ,,decembrie 1989” și aduce
în lumină faptul că această conștiință revoluționară
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care determină un grup de ingineri de la Centrul de
Cercetări Științifice și Inginerie Tehnologică
pentru Utilaj Metalurgic Greu și Combinatul de
Utilaj Greu Iași la o serie de acțiuni orientate în
vederea răsturnării regimului ceaușist, se naște
exclusiv dintr-o necesară și imperioasă nevoie de
schimbare întreținută de împrejurările istorice,
economice și sociale tot mai grave, fixate fără prea
multe alte comentarii necesare de chiar zecile de
dosare ale Securității, mostre incontestabile ale
opresiunii unui regim. În nucleul acestui
eveniment de protest înscris în seria celor ce au
urmat spre finalul lui decembrie în întreaga țară,
care de altfel nu a trecut de suspiciunea relațiilor
conspirative de tip sovietic, invocând la acea dată
prezența unui autocar de turiști ruși la locul unde
evenimentele ar fi urmat să se petreacă, rămâne de
întrevăzut totodată acțiunea tumultuoasă și de
amploare a autorităților, care a trecut de la atenta
verificare și supraveghere a celor suspicioși, la
arest și carceră și la mijloacele de convingere
specifice (terifianta bătaie cu bastonul peste tălpi
și brațe), până la scoaterea pe străzi a forțelor
armate (recurentă rămânând aici imaginea Pieței
Unirii împânzită de mașinile cu gratii și patrulele
de milițieni), acțiune ce a coincis totodată și cu
desfășurarea unui eveniment sportiv de categorie
grea, Dinamoviada, sportivii fiind cazați în scop
de intimidare cu toții în hotelurile din centrul
Iașiului, până la condamnări inclusiv cu moartea.
Volumul redeschide cu această ocazie seria
mărturiilor valoroase completate și cu alte ocazii
de inițiatorii mișcării, martori și foști deținuți ai
Securității, între care se numără Cassian Maria
Spiridon, Petrică Dușa, Titi Iacob ori Nicoale
Panaite. 

Însumând zeci de rapoarte și documente, studii
și mărturii, volumul Revoluția ascunsă. Iași 14
decembrie 1989. Premise și declanșare
completează într-un demers recuperator de
referință  ,,dosarul” de epocă al unui eveniment,
care deși suprimat înainte de a se naște propriu-zis,
rămâne în istorie consemnat ca Revoluția de pe 14
decembrie 1989 – Iași. De la premisele care
constituie în fapt o scurtă radiografie socio-
economică a realității românești din deceniul al

optulea, mostră incontestabilă a opresiunii
comuniste și a primelor semne ale revoltei, la
punctul cel mai înalt al declanșării, documentele
rețin întâile semne ale schimbării, tot mai
promițătoare la acea dată în lumina primului
eveniment gândit, visat și plănuit de o grupare de
intelectuali ieșeni ca întâia mișcare anticomunistă
română, prima de acest fel din seria celor care
înfăptuiau la finalul lui decembrie 1989 căderea
comunismului în România. În acest necesar act de
loialitate față de istorie așa cum a fost, istoria
revoluției ,,eșuate” de la Iași recuperează prin
considerentele a ,,ceea ce trebuie să se știe” nu
doar un valoros document de epocă, ci și o
mărturie a faptului că dincolo de vocația marilor
uniri, va constata Cassian Maria Spiridon la un
moment dat, Iașiul își dovedește istoric în cele din
urmă chiar și pasiunea revoluționară,
incontestabilă astăzi prin prisma documentelor. 
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Cultivând deopotrivă istoria, teoria și critica
literară într-o manieră interdisciplinară, care îmbină
istoria ideilor cu comparatismul și sociologia cultu-
rii, Gheorghe Manolache a abordat în cărțile scrise
de-a lungul vremii subiecte de o mare varietate
tematică, așa cum se observă lesne din simpla
menționare a unor titluri precum Regula lui doi
(registre duale în developarea postmodernismului
românesc), Degradarea lui Proteu (experienţe post-
moderne în proza românească a anilor ’80), Anton
Naum. Zborul liber al unei vesele satire (între creş-
tinism ţărănesc şi clasicism greco-latin), Literatura
de grad secund; Resurecţia localismului creator - O
experienţă spirituală în Mitteleuropa provinciilor
literare, Recuperarea unei sincope culturale.
„Luceafărul” – serie nouă (1934-1939; 1940-
1945) ș.a.m.d. Conectat cu egală competență și
pasiune atât la trecut, cât și la prezent, Domnul
Profesor își va fi găsit rădăcinile afective, spirituale
și stilistice ale propriei personalități în epoca
Junimii ieșene, asumată în mod explicit ca patrie
adoptivă a spiritului. În cele ce urmează, mă voi
opri asupra studiului monografic Anton Naum.
Zborul liber al unei vesele satire (între creştinism
ţărănesc şi clasicism greco-latin), autorul junimist
rămânând în amintirea contemporanilor ca un om
de o discreție absolută, de care Gheorghe
Manolache s-a apropiat mai întâi din cauza unor
împrejurări biografice, așa după cum afirmă la un
moment dat, invocând „amintirea bunicilor mei și a
părinților Ioan și Ecaterina care mi-au înseninat
copilăria cu jocul aluziv și burlesc al măștilor dintr-
un alt Bestiopolis, comunist, multilateral dezvol-
tat”. Dincolo de legăturile afective cu satul natal,
exegetul va fi simțit și o puternică afinitate tempe-
ramentală cu uitatul scriitor junimist, căruia

Maiorescu îi prețuia „pudicitatea hieratică” și
„intelectualismul rafinat”, apreciind activita-
tea sa de poet și traducător. Profesorul
Manolache a descoperit însă în Naum cu mult
mai mult decât un autor respectabil, minor, și
anume – „un posibil model românesc de cla-
sicitate reactivă”. Scriind despre traducătorul
lui Boileau, exegetul știa că vorbește așadar,
măcar un pic, și despre sine însuși.

Prima parte a studiului e consacrată
biografiei scriitorului junimist, Domnul
Manolache considerând că junimismul („ca stare de
spirit”) nu ar fi fost posibil în absența caracudei, a
grupului „celor nouă” care pretindeau că „nu înțeleg
nimic” (pretindeau numai, nota bene!) și care era
prezidat de Nicolae Gane, postura de „șef” al
veselei adunări fiind disputată și de Miron
Pompiliu. În Dicționarul Junimii, Iacob Negruzzi
atribuie de altminteri lui Naum un rol-cheie în
constituirea și recunoașterea identității particulare a
grupului respectiv: „Tinerii care cu vremea s-au
introdus între noi , mai ales dintre profesori, și care
stăteau tăcuți și sfiicioși prin colțuri, mulțumindu-se
cu plăcerea de a asculta, fără a ceti vreodată o
scriere a lor sau a lua parte la discuții în alt fel decât
în șoptiri la ureche, au fost botezați cu numele de
CARACUDA de către NAUM într-o scenetă
comică intitulată Asmodeu în Iași, compusă cu
ocaziunea serbării Aniversării Societății din anul
1874”.

Ignorată în genere de exegeții Junimii, care s-au
oprit doar la figurile de prim-plan și la ideile
afirmate polemic în studiile lui Maiorescu, caracuda
a reprezentat însă, cum foarte just remarcă
profesorul sibian, un catalizator al spiritului critic
prin excelență, menit a impune valorile clasice ale
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echilibrului și ale bunului-simț. Reacția negativă a
lui Panu la lectura lui Eminescu din Sărmanul
Dionis trădează, în acest sens, o receptivitate
specifică grupului, modelată de o sensibilitate anti-
romantică și de un etos burghez sui generis. Din
acest motiv, când liderii junimiști pleacă la
București iar Maiorescu încearcă să reînvie
cenaclul de odinioară în propria locuință din Strada
Mercur, junimismul „ca stare de spirit” nu va mai
putea fi resuscitat. Și asta pentru că lipsea caracuda,
ai cărei membri înțelegeau să-și asume deliberat
marginalitatea ca expresie a unei atitudini polemice
în raport cu „centrul” format din individualitățile
cele mai puternice și, implicit, mai greu de
acomodat la spiritul comunității ca atare. Salonului
maiorescian îi lipsea tocmai amprenta junimisto-
caracudistă, la configurarea căreia Anton Naum a
avut, după cum au mărturisit contemporanii săi, un
cuvânt greu de spus.

Pornind de la minimonografia lui Dan Mănucă
din volumul Scriitori junimiști (1971), Gheorghe
Manolache reconstituie în culori vii, grație
talentului literar și receptivității complice, viața
delicatului admirator al clasicilor (născut la Iași, pe
17 ianuarie 1829), care provenea dintr-o familie de
macedo-români din Bitolia, un bunic cu numele
Theodor stabilindu-se lângă hotarele moșiei lui
Costache Negruzzi de la Hermeziu (Trifești). Aflăm
astfel că viitorul junimist își petrece copilăria în
casa părintească din Iași (situată în „mahalaua
calicimei”), dragostea de literatură deprinzând-o de
la mama sa, care îl punea să învețe pe de rost
Aprodul Purice, cunoscutul poem istoric al lui
Negruzzi. Mai puțin cultivat, tatăl lui Naum ar fi
fost „un mic bacal”, adică un negustor mărunt,
„agonisind din comerciul său o mică avere” – ceea
ce a făcut posibilă educația scriitorului, care
absolvă cu brio Academia Mihăileană, pentru a
pleca mai apoi la Paris, unde urmează, între 1856 și
1865, cursurile de la Collège de France și ale
Facultății de Litere de la Sorbona. Risipindu-i-se
averea pe timpul studiilor „din neglijența Comisiei
epitropicești”, Naum revine înapoi la Iași în 1866 și
devine „profesor la Institutele Unite”, predând
cursuri și la Liceul Central, și la universitate. În
1872 intră la Junimea și devine unul din „stâlpii
societății” (cf. Iacob Negruzzi) – deși la început
fusese reticent (la fel precum „țăranul” Creangă)

față de „boierii” ce se întruneau în salonul literar
din casa lui Pogor. 

În Amintirile... sale, G. Panu îl consideră pe
Naum un membru de „mâna a doua”, care susținea
„curentul francez și creștin” și „o literatură inspirată
din credințele antice mitologice, din credințele și
eresurile omenirei, fie chiar și cele populare ale
noastre”. De la această observație pleacă și
Profesorul Manolache în studiul domniei sale,
sesizând amestecul de „creștinism țărămesc” și de
„clasicism greco-latin” din opera „pudicului Naum”
(Eugen Simion afirma de altminteri că civilizația
românească e una a pudorii prin excelență). Plasat
de Panu între „bine hrănitul Caragiani” și
„corosivul Creangă” în tabloul de grup al Junimii,
eterogen prin individualitățile care îl compun dar
unitar totodată ca „spirit”, Naum trecea drept  „tipul
omului delicat, rezervat și timid”, ce „se înroșea
când lua cuvântul ca să spună ceva, iar glumele cam
pipărate ale lui Pogor îl făceau să plece ochii în
jos”. 

Pe lângă grupul celor „trei români” (Panu, Tasu,
Lambrior), a existat însă și unul „al celor trei
pudici”, care îi mai includea, pe lângă Naum, pe
Papa Culianu și pe Melic, și care avea menirea de a-
i incita pe ceilalți să facă haz și să organizeze tot
felul de farse, spre amuzamentul întregii adunări.
Ținta predilectă a farselor bătrânilor junimiști
rămânea totuși Naum, al cărui „platonism literar”
era luat mereu peste picior, ca în episodul anecdotic
consemnat de Gheorghe Manolache la un moment
dat și care spune cum poetul, după ce fusese
introdus în camera unor artiste disponibile, a dat bir
cu fugiții, înspăimântat, spre hazul întregului grup.
De atunci se pare au început să circule celebrele
vorbe „Iar când este ca să fie,/ El face filosofie” –
utilizate și de Lovinescu în romanele eminesciene
spre a ilustra inhibiția erotică a geniului. Avea
dreptate Dan Mănucă să spună că „pudicul Naum
știa să participe la veselia aniversarelor, ba chiar să
o și provoace prin spiritul său” – semn că omul își
juca rolul în grup cu vădită autoironie, consimțind
la postura acreditată ca la un fel de ritual ludic,
menit a întreține buna dispoziție. Rămas holtei până
la o vârstă venerabilă, Naum se căsătorește totuși la
un moment dat (în 1883, la 54 de ani!) întemeindu-
și o familie armonioasă (soția, Ecaterina Pandeli, i-
a făcut doi băieți, Alexandru și Teodor, ultimul
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urmând o frumoasă carieră de filolog clasicist în
epoca interbelică). Așa cum mărturisesc cei ce l-au
cunoscut, poetul ar fi suferit de fapt de acedie, fiind
bântuit adesea de ideea sinuciderii, acest fond
anxios fiind foarte bine strunit de un comportament
desăvârșit în societate, pe care o frecventa foarte rar
și doar constrâns de împrejurări (ieșea în lume doar
vineri seara, la cenaclurile junimiste). De aceea, se
poate spune fără a greși prea mult că afirmarea
Naum își datorează cariera literară mai mult
impulsului dat de junimiști decât propriei dorințe de
afirmare, pe lângă traduceri creația sa originală
fiind adunată în volumele Aegri somnia (1876),
Versuri (1890) și Povestea vulpei (1902). Domnul
Manolache menționează că în 1882 poetul primește
premiul „Jocurilor Florale” ale felibrilor din
Provența pentru niște traduceri din Mistral (cântul
al IV-lea din Mireio și Toboșerul de la Arcola),
urmând astfel lui Alecsandri, primul autor român
încununat la Montpellier cu lauri pentru cunoscutul
poem Ginta latină. Profesionalismul cărturarului va
fi pus cu adevărat în valoare abia începând cu 1892,
când începe să predea cursuri la Universitate în
locul lui Șt. Vârgolici, meritele fiindu-i recunoscute
la nivel național prin intrarea sa în Academie, grație
demersurilor utile făcute de Maiorescu. 

Tot acum, spre sfârșitul vieții, intră în posesia
răzășiei de la Vădurele (Cândești-Neamț), localitate
unde se va retrage mereu în ultimii ani și unde își va
găsi liniștea de veci, nu înainte de a-i expedia lui
Iacob Negruzzi o serie de epistole dramatice,
mărturisind „urâtul, singurătatea, supărările vieții”,
determinate și de contextul marcat de „pierderea
Basarabiei și a celor doi buni prieteni, Grigore
Buicliu și Ghiorghieș Racoviță”. Lui Negruzzi, care
l-a cunoscut poate cel mai bine, i-a lăsat impresia
unui „om din alte veacuri, mai clasice decât al
nostru și rătăcit din întâmplare pe la noi”, după ce
va fi murit împăcat, la 88 de ani, fiind înmormântat
de familia sa, după cum am mai spus, „în cimitirul
bisericii din Cândești, ctitorită de el”. Martor el
însuși al istoriei tezaurizate în vestigiile de la fața
locului, Gheorghe Manolache descrie în tonalități
elegiace casa scriitorului din Vădurele – „[...]
așezată pe drumul ce duce spre Roznov-Piatra
Neamț, avea cerdac, livadă cu cireși, pământ arabil
și o pădure în apropiere de Tazlău. După 1950, casa
devine sediul C.A.P. Cândești, pădurea intrând în

posesia noilor beneficiari de după 1989.” –, evocată
nostalgic și deTeodor Naum, fiul junimistului, care
nota aceste cuvinte târziu, în 1974: „Vădurelele
copilăriei mele nu s-au șters și nu se vor șterge
niciodată dinaintea ochilor mei”.

Dacă Panu tinde să minimalizeze oarecum
personalitatea lui Naum, plasându-l în eșalonul doi,
Iacob Negruzzi, mult mai în cunoștință de cauză,
atrage atenția în memoriile sale asupra
aristocratismului sufletesc al poetului care, „zgârcit
la vorbă”, „sobru în gesturi, totdeauna elegant
îmbrăcat, timid, melancholic și mizantrop”, a adus
în cercul Junimii „un aer de distincție foarte
caracteristic”, fiind foarte prețuit și de Maiorescu.
La fel de pozitiv, remarcă Domnul Manolache, îl
apreciază și istoricii literari I.E. Torouțiu și Gh.
Cardaș, care îl consideră „una din figurile cele mai
simpatice”, „un statornic și asiduu junimist atât în
concepțiile literare, cât și în cele politice”. Din
punct de vedere literar, Naum a preferat să cultive
asiduu numai clasicismul grec, latin și francez, tot
așa cum, din punct de vedere politic, a fost un
conservator moderat, adept al evoluționismului
organic și adversar al modernizării pe cale
revoluționară a societății românești. În profilul
identitar al grupării ieșene se înscrie și prin
activitatea lui susținută de traducător, știut fiind că
junimiștii privilegiau traducerile din clasicii
lliteraturii universale în raport cu creația originală,
preferință justificată de ideea că în societatea
românească instituția literaturii se află încă la un
stadiu incipient al evoluției sale. Nu întâmplător, la
una dintre primele ședințe de cenaclu din casa lui
Vasile Pogor s-a discutat traducerea lui P.P. Carp din
Macbeth, toți junimiștii urmând mai apoi exemplul
marelui om politic (Maiorescu a tradus și el intens
din poeții germani și din Schopenhauer, Șt.
Vârgolici a publicat în „Convorbiri literare”
transpunerea în grai autohton a lui Don Quijote,
Veronica Micle și Caragiale au tălmăcit din Poe via
Baudelaire ș.a.m.d.).

Din acest motiv putem spune, odată cu
profesorul sibian, că Anton Naum ilustrează spiritul
junimist în cel mai caracteristic mod cu putință,
poetul debutând în legendara revistă ieșeană cu
traduceri din André Chenier, pentru a se opri mai
apoi la Boileau, Lamartine, Musset, Hugo sau
Théophile Gautier. Deși îl considera pe Horațiu
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autorul lui favorit, Naum a tradus în mod predilect
din clasicii francezi, cum bine remarcă Domnul
Manolache în cel de al doilea capitol al studiului (II.
Reactivarea prin traduceri și imitații a clasicismului
structural), subliniind faptul că „pudicul” junimist
susținea amplificarea textului originar în română
(Lambrior era de părerea opusă) și făcea de fapt
niște „traduceri semitextuale”, apreciate pentru
ritmul și cadența lor. Limbajul și sensibilitatea le
împrumută traducătorul junimist de la clasicii
francezi din secolul al XVII-lea, pe când „filosofia”
o preia în mare măsură de la Horațiu, cu tot cu
epicureismul subiacent și cu conservatorismul de
fond, care îl determină să critice scepticismul și
scientismul celui de al XIX-lea veac de pe poziții
creștine, ca în următoarele versuri din Aegri somnia:
„Dar astfel este veacul: știința ne ucide!/ Și pentru
totdeauna, ea calea ne închide,/ spre ceriul luminos!/
Trăind făr-de credință, perim în disperare;/ Viața
noastră este o lungă torturare,/ sfârșitul fioros!”.

Așa se explică de ce plasează exegetul imagina-
rul naumian (vezi cap. Între creștinism țărănesc și
clasicism greco-latin – o posibilă sintaxă a
imaginarului naumian) la intersecția dintre lumea
veche românească și antichitatea greco-latină,
predilecția pentru echilibru, armonie și bun simț
determinându-l pe harnicul traducător junimist să-și
încerce la rândul său talentul de scriitor în texte de
scurtă respirație (cf. cap. IV. Reversiunea genurilor
mici) –  în volumul Versuri, din 1890, jumătate
dintre poeme fiind elegii, remarcabile prin
„dulceața expresiei”. Deși consideră și domnia sa,
la fel ca majoritatea comentatorilor, că poemul
satiric Oglinda este inferior scrierilor în registru
minor, Domnul Manolache evidențiază entuziast
valoarea epopeii eroi-comice Povestea vulpei,
începută la 63 de ani și publicată în volum în 1902,
la celebra editură Socec. Spre deosebire de Dan
Mănucă, de pildă, care afirmase că poemul cu
pricina nu-i decât „o completare a istoriei
parlamentare a României  de la sfârșitul secolului
trecut”, fără a se ridica la nivelul unei lucrări
propriu-zise de artă, Gheorghe Manolache
semnalează originalitatea demersului naumian,
Povestea Vulpei („creația sa majoră”) ilustrând de
fapt „procesul infiltrării parodicului în partitura
clasică” a genului, scriitorul având în plus meritul
de a fi inventat un veritabil „anti-erou în registru

modern, comic-parodic”. Iată și niște versuri
semnificative, spre edificarea cititorului: „Vai!...
sărmanele popoare!... Nu știu ce să mai gândească!/
Ce guvern să mai aleagă… Cum să o mai nimereas-
că!/ Constituția corupe, dezpotismul îngrozește,/ O
cumplită anarhie în republică domnește!/ Noi, ce
scormonim pământul și dintr-însul ne hrănim,/
Numai liniște vă cerem și în pace să trăim./ Noi
politică nu facem, nu dorim nicio schimbare./
Plătim birurile toate, dijma fără trăgănare,/ Vă dăm
ouă-n abundență, scoatem cloște întru-una,/ N-
avem club, n-avem gazete și clocim, clocim, clo-
cim,/ De buget, ca alte bestii, niciodată nu ciupim”.

Profesorul Manolache atrage atenția asupra fap-
tului că opțiunea lui Anton Naum pentru fabulă nu a
fost dictată doar de gustul său clasic, ci și de progra-
mul literar al „Convorbirilor literare”, în care apă-
reau, în jurul lui 1900, niște texte critice menite a
explica vitalitatea formidabilă a genului (vezi de
pildă studiul lui Pompiliu Eliade, Filosofia lui La
Fontaine ș.a.), resuscitat în forme diverse de la o
epocă la alta, în configurații dintre cele mai origina-
le. Fidel crezului său clasicist, dar și Junimii ca grup
cu identitate distinctă, Anton Naum impresionează
atât prin consecvența în atitudine, cât și printr-un etos
(la rândul său junimist) al bunului simț și al modes-
tiei, care îl determină să-și elogieze înaintașii (pe
Alecsandri și Sion îi prețuia îndeosebi), având toto-
dată curajul de a critica Academia care-abia îl primi-
se la sânul ei, pe motiv că a lăsat pe din afară în tre-
cut oameni cu mult mai valoroși, ca Eminescu, de
pildă. În opinia exegetului sibian cu origini moldove-
nești, Anton Naum „rămâne un diletant prin care
eclectismul junimist se recunoaște atât ca proces de
selecție utilă, de împrumuturi, prelucrări, cât și de
adaptări ale unor idei literare frecvente în epocă”. Nu
am nimic de adăugat la această percutantă și sigură
caracterizare, menită a-l fixa in aeternum pe uitatul
autor junimist drept cel mai reprezentativ scriitor „de
climat”, tot așa cum Junimea a fost gruparea în care
s-au regăsit la un moment dat cele mai de seamă
energii creatoare ale neamului românesc. 

Îi revine lui Gheorghe Manolache meritul de a fi
reînviat această figură clasică a literaturii noastre, în
spiritul „bunului simț ca paradox” invocat cândva
de Alexandru Paleologu pentru a defini pe
adevăratul aristocrat. 

9797CONVORBIRI  LITERARE
C O M E N T A R I I  C R I T I C E  



Cu benzinăria whiskey (Editura Paralela 45,
Piteşti, 2017), Andrei Velea bifează cel de-al
patrulea volum de versuri, după Gimnastul fără
plămîni (Editura Centrului Cultural Dunărea de
Jos, Galaţi, 2010), Hotel în Atlantida (Editura
Fundaţiei Culturale Antares, Galaţi, 2011) şi
Lumea e o pisică jigărită (Editura Brumar,
Timişoara, 2012). Cum nu i-am citit proza
adunată în cărţile Orgoliul (Editura Centrului
Cultural Dunărea de Jos, Galaţi, 2013), Plaja de
la Vadu (Editura Brumar, Timişoara, 2013) şi #
Agora. Democraţia n-a fost niciodată mai sexy!
(Editura Brumar, Timişoara, 2018), mărturisesc
de la început că nu-mi pot verifica supoziţia
lansată, cu umorul empatic obişnuit, de a. d.
secară într-o cronică intitulată, temerar, „Un
atlet printre noi”. Împărtăşesc însă pe deplin
entuziasmul metapoetic al scriitorului erijat în
recenzent, care a urmărit, cu rară consecvenţă,
întregul parcurs literar al mai tînărului confrate
gălăţean, avertizîndu-ne, încă din 2011, în
privinţa histrionismului său de o forţă aproape
bătăioasă: „Intrînd în război cu « maşina de
poetizat » (dacă nu chiar cu tot Imperiul Poeziei,
unde provincie prosperă este Atlantida Felix;
scriu aceasta şi deoarece autorul deja îşi încearcă
tastatura cu proză, obţinînd cîteva prestigioase
premii la diverse concursuri de gen; şi gurile
potrivit de rele chiar ar spune că ar fi mai bun
prozator decît poet; deşi premiile naţionale
obţinute la poezie spun că ar putea fi chiar un
scriitor total, un predactor de orice fel de
literatură), Andrei Velea promite, napoleonian, o
campanie literar-militară lungă, plină de
surprize”. Mă grăbesc să adaug că, într-adevăr,
armele poetice puse, cu precauţie defensivă, pe

tejgheaua benzinăriei whiskey pot străbate, fără
probleme, şi vestele antiglonţ (estetic) ale unor
potenţial ostili atacatori de construcţii lirice
înălţate pe un fundament intertextual
recunoscut. În cazul de faţă, prin intermediul
zecilor de referinţe peritextuale (v. titlurile ce le
amintesc împătimiţilor golden rockului
melodiile cult ale formaţiei The Doors, de la
break on through, raiders on the storm, people
are strange ş.a.m.d. pînă la not to touch de
earth, love street şi cars hiss by my window) sau
de versuri traduse din lirica fascinantului Jim
Morrison, strecurate strategic în anumite texte
din cartea transformată astfel într-un cît se poate
de onest macro-exerciţiu de admiraţie.

Fără a dezavua, pe faţă, livrescul, Andrei
Velea nu pledează totuşi pentru trăirea totală în
orizontul de cultură înţeles canonic. Faptul poate
părea paradoxal, din moment ce proiectul liric
reflectat editorial în cartea de faţă are la bază,
înainte de orice altceva, o atitudine cu totul (dar
nu supărător ori strident) reverenţioasă. În plus,
nu trebuie să uităm că, dincolo de originalitatea
ideatică şi tensiunea internă binecunoscute,
poezia lui Jim Morrison este una ofertant
intertextuală. Pasionaţii ei degustători îşi
amintesc, spre exemplu, bogatul inventar al
referinţelor culturale din cele două volume
antume, publicate în 1969, The Lords/ Notes of
Vision, respectiv The New Creatures – de la
scrierile filosofice ale lui Nietzsche şi cele ale
existenţialiştilor francezi pînă la (să zicem)
poeziile lui William Blake, Arthur Rimbaud,
Charles Baudelaire, Allen Ginsberg sau
Lawrence Ferlinghetti şi prozele lui Franz
Kafka, Louis Ferdinand Celine, William S.
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Burroughs ori Jack Kerouac, trecînd prin teatrul
lui Antonin Artaud şi Jean Cocteau, ca să nu
pomenesc decît cele mai cunoscute trimiteri.
Parte din acestea sunt, inevitabil, recognoscibile
şi în versurile de autor incluse în benzinăria
whiskey, variantă personală a unui cronotop cu
fundament dionisiac-nietzschean, dar arhitectură
ostentativ contraculturală, la care poţi ajunge
prin mijloacele (psihedelice?!) amintite fie în
titluri lesne recognoscibile precum moonlight
drive, the crystal ship, spanish caravan ş.a., fie
în versuri stropite îmbelşugat în cerneluri
avangardiste, marca Andrei Velea. Iată,
bunăoară, un fragment edificator din when the
music’s over: „anulează biletul meu pentru
resurecţie,/ trimite datele mele de contact la
casa de nebuni,/ am cîţiva prieteni acolo,/ cu ei/
am discutat cîte în cer şi în pămînt,/ am băut
chiar şi răsăritul// cînd muzica s-a terminat,/
cineva s-a aruncat în gol cu un bilet de dragoste
în dinţi,/ un fluture stropit cu kerosen a depăşit
viteza sunetului/ şi a muşcat cu sete din
întunericul prelung”. Şi un altul, aşezat strategic
în debutul textului raiders on the storm: „e un
criminal îndrăgostit la ieşirea de pe autostradă/
exersează echilibristica pe lama de cuţit/ ploaie,
viteză, tu dezbrăcată, muzica anvelopelor prin
bălţi,/ eu cu o floare în mîini în loc de volan//
noaptea luminează ca un soare de catran orbitor,/
timpul s-a făcut podul pe care îl tot căutăm,/
trage pe dreapta la mijlocul lui, să ne iubim pe
capotă,/ să ne aruncăm în hău,/ în lume,/ în gol”.

Elogiu, cum se vede, necamuflat al spiritului
poetic redescoperit, postum, şi în splendidele
The Lost Writings of Jim Morrison I
(Wilderness) şi II (The American Night), cartea
de versuri a scriitorului gălăţean ascultă însă nu
numai de convenţia tranşant asumată a
intertextului artistic, înţeles inclusiv ca formă de
rebeliune nostalgică – una bruiată însă, conform
logicii purificatoare (sic!) pe care o
concentrează un vers cheie din raiders on the
storm: „a fost adusă o revoltă într-un glob mut,
de cristal”. Prin opoziţie, de o claritate frapantă

mi se pare, în benzinăria whiskey, alimentarea la
priza biografică cu o împămîntare vădit
românească. Datorită acesteia din urmă, Andrei
Velea deschide cu totul altfel de uşi perceptive
decît cele pe care miza temerarul lider al
formaţiei The Doors. Decorul zărit prin ele este
schiţat, rapid, în tuşe întunecate, cu totul lipsite
de irizaţiile şamanice ori mizele ermetic
vizionare ce fac deliciul cititorilor împătimiţi ai
lui James Douglas/ Jim Morrison, invitînd,
dimpotrivă, la reflecţii de o luciditate amară pe
marginea unor realităţi atent contextualizate sau
măcar ajustate socio-politic: „vîntul s-a dat pe
un salariu bun,/ vocile nu mai ridică nici măcar
praful,/ aşteptările s-au rătăcit la cozile
birocraţilor plictisiţi// cineva a injectat exces de
abţinere în miza noastră/ erotică, politică,/
cineva a turnat beton în braţele care voiau doar
să mîngîie/ obrazul de piersică al dimineţii” (the
end) Ce-i drept, atunci cînd ţine cu tot dinadinsul
să le sancţioneze prompt, poetul se erijează tot
într-un alter poetic de inspiraţie cultică, aşa cum
se întîmplă, spre exemplu, în not to touch the
earth. Deschis de o recunoaştere nudă a
imposturii discret localizate („din declaraţiile de
dragoste adresate tuturor curvelor,/ din minţile
de talc ale bugetarilor, din ticăiala contabililor
de sentimente,/ din lipsa de pasiune a
corporatiştilor ahtiaţi după carieră,/ din
ambiguitatea copacilor fără umbre”), poemul
mizează, vizibil, pe strategii ale eliberării lucide
de toate „dejecţiile şi frumuseţile lumii”,
contrase uneori în construcţii de esenţă tot
avangardistă şi ramă oximoronică („curcubeul
şi-a desfăcut indecent picioarele peste oraşul de
cîlţi,/ adevărurile s-au anihilat, corect politic,
reciproc,/ politeţea încă-şi negociază abordarea/
in timp ce duşmanul urinează pe toţi pereţii din
casă”), pentru a se încheia tot cu o declaraţie de
admiraţie morrrisoniană: „sunt Regele Şopîrlă şi
îţi pot spune:/ în sticla asta de plastic/ totul a fost
inventat doar pentru tine// fii liber,/ refuză!”

În mod cert, lui Andrei Velea i se potriveşte
de minune prezentarea pe care i-o face Felix
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Nicolau în cuvîntul însoţitor de pe coperta a IV-
a: „Veteranii plajei de la Vadu scriu în
continuare pe hituri de cîndva, mizele sociale şi
politice inflamează tot mai mult, deşi tot ele sunt
tot mai scăzute, chiotul vitalist ţîşneşte din
whiskey şi vesteşte abilităţile profetice ale
poetului. E bine să fii viu, să explodezi în
metafore, să fluturi steaguri pe care scrie
nebunie şi iubire. De aici şi febrilitatea fabulaţiei
poetice.” Se poate întîmpla, desigur, ca cele
două realităţi majore ale universului interior
configurat de benzinăria whiskey să se amestece
pînă la indistincţie, după cum ne recunoaşte cel
ce rescrie love her madly: „plantează luna cu
florile ei,/ curăţă calea lactee de praf,/ iubeşte-o
pînă la nebunie, ştii, nebunia/ e felul tău cotidian
de a fi”. În general, însă, linia de demarcaţie
între nebunia echivalată cu ceea ce unii
specialişti numesc negativul fiinţei şi iubirea
percepută, dimpotrivă, ca afirmativul ontologic
esenţial este foarte bine trasată. În miezul
nebuniilor cotidiene cu totul benigne descrise de
poetul gălăţean cresc doar seminţele unor poeme
erotice de o mare sensibilitate. Merită citate
integral măcar două dintre ele. Primul, spanish
caravan, îşi deschide arcul tematic ceva mai
larg, ca într-o tentativă de a cuprinde poietic
întreaga dinamică a (in)vizibilului, în care
pulsează deopotrivă impulsuri energetice
nepervertite şi nostalgii de extracţie mitologică
sau arhetipală: „aur şi praf pe marte, pe mîini şi
în vis/ cuvintele sigilate-ntr-un cufăr, în spaţiu
plutind,/ acolo unde am ascuns comoara
atingerilor tale a fost/ cîndva o mare/ corăbii
lungi, de cristal, aduceau galbeni din porturi de/
stele luminate// aluzii sofisticate îţi distilează
absenţa/ pe umărul tău adoarme ultima rază de
soare/ aspiră adînc munţii măcinaţi pînă la
iluzii,/ un timp despre care vom vorbi în curînd//
ia-mă de mînă, du-mă departe, într-un bob de
grîu,/ încă mai port pe buze forma trupului tău/
încă-mi mai amintesc pămîntul, cu asprimea
gravitaţiei sub picioare,/ inventează oceanele,
vîntul din pupă// te voi urma oricum” (subl. mea,
E.I.). Cel de-al doilea, roadhouse blues, pare,

înşelător, a-şi restrînge unghiul perceptiv, numai
pentru a profita de beneficiile aceleiaşi priviri
largi, ispititor integratoare, în raza căreia poate
intra orice referent de marcaj topografic, fie el
exterior ori interior, şi chiar, la rigoare, orice
catalizator de sens poietic: „autostrada se face
volan, schimbător de viteze, acceleraţia/ e trupul
tău fremătînd gol dimineaţa,/ pentru tine am
înghiţit praf şi zgură, am lins asfaltul,/ am
schimbat guverne într-un pahar de whiskey//
uite cum rulează anvelopele, nu s-a plictisit de
ele timpul/ încă le mai acordă fire de nisip din
clepsidră/ lasă-le să ruleze, domnişoară de
scrum,/ hai lîngă mine, să ne privim prin vizorul
unei rulete ruseşti// dimineaţa începe într-o sticlă
de bere, ne fugărim reciproc/ în universul cu
geamurile sparte/ maşina asta rulează, rulează,
rulează pe sînii şi fesele tale/ sau facem
dragoste/ nu înţeleg/ contează?// am cuvintele
tale drept martori popcorn sau elefanţi/ dacă le
negi pe toate, salvezi oraşul, dacă le afirmi/ nu
mă salvezi doar pe mine/ te leg la ochi, condu,
rulează toată noaptea, visează// în motelul
acesta/ viitoru-i nesigur, sfîrşitu-i aproape/
sărută”.

Deşi îndeamnă, iniţial, la o lectură
provocator intertextuală, în benzinăria whiskey
m-am bucurat a descoperi, prin urmare, mai
mult decît simple exerciţii de admiraţie deplină
faţă de Jim Morrison, autorul care îndemna la
trecerea, fie ea şi mediată, prin uşile percepţiei.
Dincolo de elogiul unei figuri (şi unei poetici) în
care astăzi nu puţini văd materializată însăşi
esenţa mişcărilor contraculturale emergente în
anii ‘60, se ascunde, abil, o pledoarie sensibilă
pentru întoarcerea umanului către izvoarele
autentice ale poeziei. Dar mai ales o neţărmurită
încredere că, şi în varianta unei distrugeri
universale, întregul sens al vieţii pe pămînt va fi
purtat de cuvintele sigilate-ntr-un cufăr, în
spaţiu plutind. Sau, ca să citez la rîndul meu
dintr-o cunoscută confesiune a poetului şi
solistului vizionar: nothing else can survive a
holocaust, but poetry and songs… 
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În 1991, tânărul poet Radu R. Șerban a murit la
doar doi de la publicarea celui de-al doilea volum
al său de poeme, Lumina și uitarea (Cartea
Românească, 1989). Acesta urma debutului din
1985, cu volumul Troienii (Cartea Românească).
Optzecist mai mult prin circumstanțe temporale,
nefiind dintre debutanții de la Cenaclul de Luni și
nepracticând ancorarea în cotidian a versurilor
sale la nivelul la care o fac poeții acelei epoci,
Radu R. Șerban a fost supus totuși în ultimele
decenii unor analize recuperatorii care îi stabilesc,
cu îndreptățire, puncte de intersecție cu poezia
unor optzeciști celebri. Marginal asumat în epocă,
una oricum atipică socio-cultural, și cu viața și
cariera încheiate mult prea devreme (la doar 38 de
ani), în ultimii ani au existat mai multe tentative
de recuperare a operei lui Radu R. Șerban. De
două dintre aceste acțiuni recuperatorii este
responsabilă Monica Pillat, care a îngrijit două
antologii ale operei poetului: Înmiresmatele
prăpăstii (Ed. Paralela 45, 2006) și Puterea
neștiută. Opera poetică 1985-1991 (Ed. Baroque
Books & Arts, 2018). 

O revalorificare a poeziei lui Radu R. Șerban
realizează și pictorul Sorin Dumitrescu în volumul
Când o fântână... 21+1 poeme de gând (Ed.
Fundației „Anastasia”, București, 2019).
Demersul artistului este inedit, întrucât nu
urmărește să alcătuiască o antologie a operei lui
Radu R. Șerban, ci operează o selecție în poemele
acestuia (cu contribuția soției poetului, Domnica
Șerban), una riguroasă având în vedere numărul
poemelor incluse în volum, cu intenția creatoare a
ilustrării lor. Marcarea grafică a acestei acțiuni
vine ca urmare a conceptualizării sale de către
Sorin Dumitrescu și a rolului central pe care îl are
în construcția acestei cărți. Pictorul oferă direcțiile

în care merge ideea sa în postfața pe care o
semnează, Cum poate fi înălțat un poem la cer: „A
ilustra, cum zice și cuvântul, înseamnă a arăta –
iar cel puțin în poezie și cu atât mai mult într-o
poezie ca cea a preopinentului nostru – nu
înseamnă deloc a arăta vizual ce și cum se zice în
poem, ci a folosi arătarea/ imaginea/ ilustrația
pentru a arăta tocmai ce nu se zice (direct!) și doar
desenat, fără a-i deconspira zicerii poetice taina”.
Căci, e momentul să spunem, Sorin Dumitrescu
ilustrează poemele pe care le-a selectat din opera
lui Radu R. Șerban cu o serie de planșe, care
cuprind în același timp, în cuvintele pictorului,
„mesaje desenate” și „imagini cuvântătoare”,
menite să nuanțeze poemele, să le scoată la
suprafață doza de inefabil și să confere contur
unui dialog interdisciplinar cu ele. 

Volumul Când o fântână... 21+1 poeme de
gând de Radu R. Șerban nu este primul proiect de
ilustrare a unei opere întreprins de Sorin
Dumitrescu. În 1979, apar Operele imperfecte ale
lui Nichita Stănescu (Ed. Albatros), iar în 1982
Noduri și semne (Cartea Românească), ambele
volume ilustrate de Sorin Dumitrescu. Acestea
reprezintă doar o parte din activitatea artistică de
amploare a pictorului, graficianului și profesorului
universitar, care, în 1981, se număra printre
fondatorii Grupării 9+1, alături, printre alții, de
Horia Bernea și Vasile Gorduz. Expozițiile
naționale și internaționale, premiile obținute,
cărțile publicate vorbesc despre personalitatea și
prestigiul celui care în 2006 a fost numit membru
corespondent al Academiei Române. 

Motivele care l-au făcut pe pictorul Sorin
Dumitrescu să își îndrepte atenția artistică asupra
poeziei lui Radu R. Șerban sunt oarecum
paradoxale. Ele sunt expuse în prefața volumului,
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Un poet al lui Dumnezeu: „Parcurgându-i
versurile dus-întors și nu o dată, ci de mai multe
ori, mi s-a părut nu numai că nu au pic de idei, ci
și faptul că sunt total neilustrabile, nedesenabile și
astfel de la sine indiferente oricărei figurații,
întocmai unor subiecte și teme într-atât de
instabile discursiv și vizual, încât nicicum nu le
poți găsi un corespondent la îndemână pe care să-
ți sprijini cumva lectura, nici măcar în
«contorsionismul» mentalului poetic de ultimă
oră!” Doar o schimbare de perspectivă, o abordare
alternativă s-a dovedit a fi salvarea, odată cu
descoperirea a ceea ce graficianul descrie drept
„gafa de proporție și de neiertat de a mă adresa
critic unei materii poetice total anticritice, unei
materii poetice special și precis programată să se
miște liber, lin și autoritar, între cer și pământ,
între imanent și transcendent [...] – respectiv când
vrea, cât vrea și cum vrea, ca îngerii, sau mai
precis, întocmai GÂNDULUI!”. Tocmai pentru a
întări această catalogare a poeziei lui Radu R.
Șerban, Sorin Dumitrescu o numește în aceeași
prefață „poezie de gând”, care exclude din însăși
esența sa teoretizarea sau înscrierea în cadrele
unei ideologii.

În aceste condiții, soluția la care apelează
pictorul și antologatorul este aceea de a realiza
„«portretul» artei poetice” a lui Radu R. Șerban,
„adică să dau chip definițiilor transconceptuale
care au făcut posibilă apariția în lume a unei
poezii și a unor poeme de asemenea calibru”.
Astfel, Sorin Dumitrescu identifică trei poeme,
din cele 22 cuprinse în volum, cu valoare de artă
poetică: Când o fântână..., Problema leului în
peisagistică și Arta poetică. Din acestea îl alege
pe cel dintâi ca fiind exemplar, modelul cel mai
potrivit în scopul de „a poza” pentru „portretul
artei poetice” a lui Radu R. Șerban, întrucât
conturează o „rețetă creativă”, a cărei esență stă în
„trei substanțe”: apa, moartea și lumina, a căror
aducere laolaltă garantează „ivirea în lume a
adevăratei poezii”. Acesta ajunge și să dea titlul
volumului de față, iar cele trei „substanțe” își
găsesc ilustrarea în imaginea unei fântâni, în care
se întrepătrund. Această fântână și triada care îi dă
sens reprezintă laitmotivul volumului la nivel

general și este simbolul prezent în toate cele cinci
ilustrații principale din carte (dintre care trei sunt
sub forma unor planșe, „desene cuvântătoare”
complexe), elementul central în jurul căruia
„mesajul desenat” este minuțios construit.

Interpretarea lui Sorin Dumitrescu merge pe
filieră teologică, într-o analogie cu actul botezului
hristic, în care cele trei elemente „mistice” sunt
cuprinse: „Hristos este lumina lumii iar apa
Iordanului este moartea. Intrarea și ieșirea
Luminii Lumii din apa Iordanului reprezintă
moartea și învierea Lui”. Analogia vizează poezia
ca botez, ca mijloc de descoperire a tainelor
divine, de inițiere în misterele universului, inițiere
care implică sacrificiul pentru creație: „Când o
fântână e secată și apoi curățită,/ fiindcă s-a
azvârlit în ea un om bolnav, pe moarte,/ un om
prea umilit de multa lui pelagră,/ atunci când în
aceeași fântână curățită/ o fată zăbăucă se-aruncă
din iubire/ și iar fântâna este îngrijită/ de oameni
vrednici de aceste locuri,/ când ei aruncă-n apă
făclii ce nu se sting,/ dar luminează altă făptură
înecată,/ când se îmbină apa, și moartea și lumina,/
atunci se naște-n lume poezia.” (Când o
fântână...). Implicit este, în prozaismul versurilor,
și faptul că poezia nu stă în formă, esența ei nu se
află în ceea ce este exterior, ci reprezintă o stare
interiorizată, pe care poetul o descoperă în acest
proces de cunoaștere mistică.

De altfel, Sorin Dumitrescu identifică patru
„modele constitutive proprii” poemelor lui Radu
R. Șerban: unul arhetipal, unul poetic, cel teologic
și un altul vizual. Modele care își găsesc ilustrarea
și în planșele realizate de pictor pentru volumul de
față, într-un transfer de limbaj realizat organic.
Îmbinarea cuvânt – imagine le valorifică într-un
întreg care mizează pe puterea simbolurilor de a
cuprinde și de a desluși în același timp ceea ce nu
se lasă descoperit evidenței. Metacreator, unul
dintre „mesajele desenate” ale planșelor descoperă
cititorului/ privitorului secrete ale întregului
proces de ilustrare la care cele patru modele sunt
supuse în trecerea lor dintr-un limbaj poetic într-
altul: „Notațiile mele sunt dinadins scrise printre
desene fiindcă vor să prindă în mreje poetice
GÂNDUL URGENT produs de FÂNTÂNA. Din
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aceeași FÂNTÂNĂ și-a luat TRUP altădată și
rugăciunea lui Brâncuși.” 

Ampla acțiune creatoare la care Sorin
Dumitrescu s-a angajat este permisă, după cum a
declarat-o însuși pictorul, de caracterul poeziei lui
Radu R. Șerban – o poezie impregnată de cultură
discret, organic, lipsită de exhibiționismul unor
nume și concepte, o poezie care lasă lucruri
nespuse, în latență, dar care se descoperă tocmai
prin inefabilul ei. Simbolurile fântânii, al gropii-
idee (care revine în desenele volumului), al
gândului capătă noi nuanțe în linia acestei viziuni
creatoare. Ceea ce este vizibil și ceea ce se
ascunde, ceea ce este exprimat și inefabilul,
evidența și misteriosul – definesc în același timp
aceste elemente-cheie în sistemul creator al celor
doi artiști care se întâlnesc în paginile volumului
de față într-un dialog dincolo de limite temporale.

O altă artă poetică a lui Radu R. Șerban pe care
Sorin Dumitrescu o include în volum este
Problema leului în peisagistică. Poemul aduce în
atenție una dintre problemele cele mai vechi ale
creației, și anume ce a reprezentării în artă. În fapt,
gândul care conduce poemul de la un capăt la
celălalt este cel al imposibilității de a surprinde
realitatea în artă în întreaga sa splendoare, de a da
glas naturii dincolo de ceea ce o alcătuiește la
suprafață. În aceste condiții, actul creator pare a
nu-și mai avea rostul, devine futil, determinându-l
pe artist să exclame cu disperare: „Dar, Doamne,
nimic nu se poate picta!” (Problema leului în
peisagistică). 

Ideea diferențelor dintre aparență și esență este
recurentă și în alte poeme alese de Sorin
Dumitrescu pentru a-l reprezenta pe Radu R.
Șerban. De exemplu, Descrierea unei păduri
insistă asupra faptului că viața nu este doar ceea ce
se vede, ci și ceea ce a existat și ceea ce va fi, ceea
ce există dincolo de suprafață. Nu doar creația și
problema reprezentării sunt însă avute în vedere,
ci și creatorul. Viața poetului, ultima poezie
inclusă în acest volum, insistă asupra regimului
singurătății și totodată asupra celui al singularității
la care individul creator este supus: „Viața
poetului e o colibă/ pe înălțimi, clătinată de vânt,
izbită de grindini,/ ferestrele mici le-astupă

câteodată/ cu scânduri și cu paie umede// [...] Ați
intrat la poet? În coliba lui nimeni/ nu poate rupe
nici chiar o surcea,/ nu poate să spargă un lemn
pentru foc./ El e omul ce doar vede pe țărm,/
privind printre scânduri și paie, cum racii despart/
trupul peștelui singur în bucăți sângerânde./ Și
tocmai de-aceasta poetul nu-i vrednic,/ de
mângâieri, de tandreți, de nimic.” Este o
condamnare la contemplare și la recluziune care
se manifestă, așadar, mai ales pe calea gândului și
a cuvintelor.

Când o fântână... 21+1 poeme de gând (Ed.
Fundației „Anastasia”, București, 2019) are
meritul de a revalorifica opera unui poet nu
îndeajuns cunoscut posterității sale, operă care
aduce nuanțe pentru o epocă creatoare precum cea
a anilor ‘80, cunoscută mai ales printr-o serie de
nume consacrate și prin procedeele de care s-au
legat. Mai mult decât atât, volumul aduce laolaltă
două „voci” artistice care se potențează una pe
cealaltă în acest joc interdisciplinar care depășește
limitele temporale: poetul Radu R. Șerban și
pictorul Sorin Dumitrescu. 
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De Valeriu Gherghel mă leagă, dacă pot spune așa,
o veche admirație. Îl citesc (inclusiv pe Facebook) cu
bucurie crescândă și cu real folos. Venite la intervale
oarecum regulate, volumele sale (Porunca lui rabbi
Akiba. Ceremonia lecturii de la sfîntul Augustin la
Samuel Pepys, Breviarul sceptic. Și alte eseuri despre
simplitate și Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii
înțelepți cărțile?), mi-au confirmat bănuiala că e
altceva. Ele dezvăluie nu doar interesul autorului
pentru filosofie, hermeneutică și literatură, ci
conturează profilul unui intelectual solid, bine ancorat
în cultura clasică, dar, în egală măsură, deschis către
actualitate. Unul care nu ezită să se autopersifleze
permanent, plasându-se „la sfârșitul lecturii”. Unul
conștient că morga academică trebuie să facă loc
discursului ludic, așa cum mărturisește în Avis au
lecteur: „Nu mi-a plăcut niciodată să complic
expresiv lucrurile. Am renunțat, de aceea, la
subsolurile întortocheate și la tonul încruntat și
pedant, meteahna oricărui academic în viață, mai cu
seamă când este doctor în neoplatonism și se ia în
serios.” Și tocmai pentru că se ia în serios, Valeriu
Gherghel își propune, în chip programatic, să scrie
altfel. După plan, dar fără „sistemă”, așa cum se cade
unui spirit liber. E în aceste rânduri introductive nu
doar un avertisment, ci și o mică disidență, pe care
autorul o numește, cu delicatețe, „tacticoasa parodiere
a obiceiurilor savante.”

Porunca lui rabbi Akiba (Iași, Polirom, 2019)
este, s-o spunem din start, o ediție revizuită și
adăugită. Am avut, trebuie să recunosc, ceva ezitări,
gândindu-mă că o nouă cronică (am scris și despre
prima ediție, în 2006) ar putea fi redundantă. Trag
nădejde că nu e așa. Cartea s-a dovedit și acum
proaspătă, parcă pentru a confirma una dintre tezele
sale principale, aceea că lectura suferă mutații
semnificative, nu doar de la o epocă la alta, ci inclusiv
de la un individ la altul. Și cum eu nu mai sunt cel de

acum 14 ani, nici colecția de eseuri semnată de
Valeriu Gherghel nu e aceeași. În schimb, concluzia
rămâne valabilă, chiar dacă, între timp, ritmul
schimbărilor s-a accelerat: „În Spätantike și în tot
cursul Evului Mediu, lectura este, cel mai adesea, o
ceremonie obiectivă, un ritual apăsător, o solemnitate.
În epoca modernă, ea capătă însușiri profane.”
Solemnitatea a cedat locul prozaismului. Valeriu
Gherghel constată o democratizare a actului lecturii,
cu bune și cu rele, pe care o urmărește până la început
de secol XVIII, când un anume domn Samuel Pepys
își permite să citească oricând, oriunde și orice, ceea
ce indică o modificare de paradigmă, o revoluție în
modul în care cititorul se raportează la carte.
Modernitatea înseamnă, printre altele, eliberarea de
tirania unui model, care presupunea anumite condiții
și impunea anumite norme.

Eseistul nu se desparte însă de modelul clasic.
Dimpotrivă. Îl asimilează, convertindu-l prin
actualizare. E suficient să ne uităm la configurația
volumului, care nu-i altceva decât o reinterpretare
postmodernă a unui pattern consacrat: bibliografie
consistentă, eseuri scurte și dense (în acord cu
respirația scurtă a cititorului de astăzi), titluri
lungi&rezumative, citate din abundență și provocări
din belșug. „Reprezentația. Sinele și metafora cepei”,
„Qaphqa sau Kafka? Cum se iau scriitorii în rîs”,
„Între iconostas și policier. Pete în soarele erudiților”
sau „Când pe Ulysse îl podidește plînsul, iar frumoasa
vînătoriță cu șoimul pe brațul stîng izbucnește, dintr-
odată, în rîs” sunt doar câteva mostre care vorbesc
despre întâlnirea clasicului cu (post)modernul, într-un
volum consistent, construit prin investigarea unei
bibliografii care pe mulți i-ar descuraja. Valeriu
Gherghel se ferește însă, ca dracul de tămâie, de
morga academică reușind performanța de a face
erudiția agreabilă. Iar asta nu e la îndemâna oricui.
Scriind despre Dante, Decius, Defoe, Deiphobos,
Demodochos, Descartes, Dickens, Diodor din Sicilia,
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Doinaș, Don Quijote, Dostoievski, Doyle și Duby (ca
să luam doar un exemplu din impresionantul Index
nominum), eseistul dovedește spirit critic și umor,
evitând capcana tonului înalt, profesoral, și, implicit,
a limbajului superspecializat și înecăcios. 

Fiind o carte din și despre cărți, Porunca lui rabbi
Akiba invită, ab initio, la o reflecție asupra locului și
rostului cărții în lume, la raporturile dintre
cunoașterea trăită și cea mediată, la ceea ce (mai)
înseamnă un scriitor, respectiv un cititor. Conștient de
relativismul a tot ceea ce ne înconjoară, Valeriu
Gherghel nu livrează certitudini, ci instigă la
dezbatere, aducând, maieutic, argumente pro și contra
utilității lecturii, într-o lume care pare a prețui tot mai
puțin cărțile. Din acest unghi, ea poate fi văzută ca
sumă a unor interogații venite din partea unui ins
predispus a căuta răspunsuri pe cont propriu, chiar
dacă asta presupune uneori să vină în contradicție cu
o întreagă tradiție interpretativă. Iar asta nu-l sperie,
ci, dimpotrivă, îl mobilizează, fiindcă esența filosofiei
tocmai în asta constă: în a chestiona totul căutând
adevărul. Pe care nu-și face iluzii că l-ar fi găsit, dar
pe care îl adulmecă permanent, convins că singurul
răspuns posibil este întrebarea.

S-ar putea extrage din acest volum și numeroase
ziceri memorabile. Apodictice și didactice.
Memorabile și savuroase. De la mottouri și titluri, la
concluzii și bibliografie. N-am s-o fac fiindcă nu
acesta este rostul unei cronici. Am să subliniez însă
altceva: ideea că aroganța noastră față de antici și
medievali nu se justifică. Valeriu Gherghel
demontează, printre altele, prejudecata potrivit căreia
Evul Mediu e o epocă obscură. Atitudinea lor față de
carte nu trebuie subestimată. Chiar naivi, „... toți
medievalii, de la regele taumaturg la ultimul baron,
venerau cărțile și pe cei care posedau știința dificilă
de a le scrie și pricepe cuprinsul, cărturarii adică. Se
arătau măcar binevoitori față de hermeneut.”

Revelația cărții este însă alta. Ea ține de spiritul
polemic al unui autor dedulcit cu principiile oratoriei,
cu strategiile argumentației și, mai presus de toate, cu
subtilitățile filosofiei. Tobă de carte, Valeriu Gherghel
nu face paradă de erudiție, ci pune întrebări și ridică
probleme, cu o inocență bine jucată. Într-un loc, îl
corectează, cu satisfacție, pe Noica, pretinzând că
face „doar o rectificare minoră”. Altundeva sunt
sancționate erori impardonabile, cum ar fi confuzia
între nominativ și ablativ, între „scatologic” și
„eschatologic”, între Spinoza și Leibnitz sau între

Swift și Defoe. Nici acum nu abandonează masca
modestiei, pretinzând a căuta „pete în soare”. Când îi
contrazice pe Nicolae Manolescu (în legătură cu
mutația valorilor și cu actualitatea capodoperelor) sau
pe Mircea Mihăieș (privitor la valoarea romanului
Numele trandafirului) o face cu eleganță. Exercițiul
polemic nu îmbracă niciodată forme abrupt-agresive,
ci se păstrează în zona subtil-rafinată a speculației
subțiri. Iar carnația ideilor e permanent dublată de o
formulare limpede și complice, care face cu ochiul
cititorului.

Se spune despre Valeriu Gherghel că ar fi ațos,
bățos, colțos, drăcos, fălos, ba chiar mintos și
firoscos. Pentru mine, toate „-oasele” astea nu-s decât
indicii că e un personaj interesant, prea puțin vizibil
într-un Iași care, ce-i drept, nu duce lipsă de nume
grele. Și totuși... Quis est homo hic? Cine este, de
fapt, acest om pe care unii îl apreciază, iar alții îl
încondeiază cu epitete nu prea măgulitoare? Riscantă,
încercarea de a-i întocmi un portret merită făcută. Mai
ales când ai la îndemână textele din secțiunea a patra
a cărții, adevărate autof(r)icțiuni, în care se întâlnesc
note de autoportret și de confesiune, nemulțumiri și
frustrări. Ele conturează profilul unui ins atipic, cu o
evidentă conștiință a inechității. Pe care nu o strigă în
gura mare, ci o strecoară, autoironic, în pagini
savuroase, cum sunt cele din Comedia substituirilor,
o capodoperă miniaturală pe care aș situa-o între
superbus și superbia, fiindcă dezvăluie, cu suficientă
detașare, umorile unui cărturar marginalizat. Un
neînțeles, care joacă, abil, comedia modestiei,
amuzându-se, crengian, de naivitatea și de
superioritatea închipuită a altora. Așa cum se întâmplă
în O fotografie veche de 14 ani, care e un (auto)portret
al eseistului la maturitate: „Poetul devine semnificativ
prin chipul hirsut, de ascet tuberculos. Criticul literar
și dramaturgul, prin pipa de catlinit, vîrîtă adînc între
buze. Preotul, prin crucea engolpion, în care se află o
fărîmă din sunetul clopotelor adăpostite în templul lui
Solomon, Mel C., printr-un dinte îmbrăcat”.

E, de fapt, o splendidă revanșă a unui sceptic
mântuit, pentru care totul se rezumă la ceea ce ești cu
adevărat: „Când nu ai nimic, singura ta proprietate
este un anume sentiment al identității. Siguranța că
ești tu, în toate împrejurările, unul și același: tu însuți.
Nimeni altcineva”.
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Un capitol central al preocupărilor în
literatura romantică îl constituie estetica,
constata profesorul Matei Călinescu în
urmă cu câteva decenii. Ideea despre artă
ca mod de cunoaștere, ca domeniu de
activitate a spiritului, ca fenomen istoric,
este o creație a romantismului. Tot în
romantism se naște ideea de istorie
literară. Estetica lui Hegel, o construcție
grandioasă fără discuție, pleacă de la un
punct de vedere istoric. Preclasicismul
oriental este denumit cu termenul de artă
simbolică, urmând apoi arta clasică a
antichității greco-latine și arta romantică,
începând cu răspândirea creștinismului din
Evul Mediu până în zilele vieții marelui
filozof german. Așadar conceptul de
romantism era mult mai larg în viziunea

lui Hegel.
În Germania, un aport deosebit în definirea

romantismului l-au avut Friedrich Schlegel și
August Wilhelm Schlegel. Primul, în cercetarea
intitulată Despre studiul poeziei grecești (1795)
face distincția între termenul de antic și cel de
modern. În același an, 1795, apăruse celebrul
eseu al lui Fr. Schiller, Despre poezia naivă și
sentimentală, unde se schița același constrast
antichitate: naiv egal cu originalitate înnăscută
și modernitate: sentimental(ism) răsărit din
conflict, nostalgie, insatisfacție. Prin sinteza sa,
Fr. Schlegel stabilește atât o distincție tipologică
precum și una istorică. El este influențat de
lectura eseului lui Schiller și se convertește
definitiv la modern(itate). În 1798, Fr. Schlegel

se folosește de termenul de romantic. Este anul
când apare și revista Athaeneum în care, în
Fragmentul 116, poezia romantică este
caracterizată drept una progresivă și universală.
Prin romantic înțelegând, de fapt, modern,
teoreticianul german pune în relație poezia cu
proza, cu critica literară ș.a.m.d., poezia aflându-
se într-o continuă devenire și astfel se definește
ceea ce s-a numit diacronicismul lui Friedrich
Schlegel. Tot el este și teoreticianul așa-numitei
ironii romantice în Dialog despre poezie (1800)
și în recenzia la Anii de ucenicie ai lui Wilhelm
Meister (1798) de Goethe.

August Wilhelm Schlegel este vestit pentru
prelegerile despre literatura frumoasă și arta
literară (Berlin, 1801), dar și despre arta
dramatică (Viena, 1808-1809). În prelegerile de
la Berlin sunt folosiți termenii clasic/ romantic,
ceea ce scoate în evidență contrastul antic/
modern. Punctul lui de vedere este net istoricist
pentru el neexistând numai arta clasică perfectă
ci și arta romantică opusă ei. În prefața la drama
Cromwell, Victor Hugo a extras multe idei din
prelegerile vieneze ale lui August Wilhelm
Schlegel.

Fundamentându-se ca o teorie modernă a
vremii, romantismul a avut de la bun început o
tendință de reabilitare a unor valori literare și
etice subestimate chiar din secolul al XVII-lea.
Au căpătat o nouă viață marile epopei și legende
medievale: El Cantar del mio Cid, La Chanson
de Roland, Niebelungen Lied etc., dar și Divina
Commedia, operele barocului, Tasso,
Shakespeare, Milton ș.a. Estetica romantică a
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manifestat un real interes pentru epoca creștină,
de unde așa-numitul medievalism al
romanticilor. De asemenea, descoperirea
folclorului a avut un răsunet deosebit în gândirea
și în operele lor. În preromantismul englez
romanul gotic se continuă în fenomenul literar
general cu Relicve de veche poezie engleză,
culegere de balade feudale întocmită de Thomas
Percy. În Germania, Herder a relevat, în Vocile
popoarelor în cântece, rolul și valorile
folclorului, fiind un ilustru inițiator la mișcării
Sturm und Drang. De aici, din folclor adică, se
preia ideea muzicalității poeziei. Proza
fantastică și istorică a avut multe lucruri de
câștigat de pe urma descoperirii și punerii în
valoare a artei și poeziei populare.

În afara Germaniei, termenul de „romantic” a
mai circulat în Anglia, dar nu a prea avut un sens
literar. În Anglia nimeni nu a resimțit nevoia
unui termen nou pentru a evidenția contrastul cu
antichitatea. Arta și literatura antică nu au
influențat semnificativ gândirea estetică și artele
în Anglia, fiind mai puțin cunoscute și prețuite,
oarecum neconforme cu spiritul englez. În anul
1798 apare culegerea de balade lirice a lui T. S.
Coleridge. Drept manifest al romantismului
englez trece prefața lui William Wordsworth la a
doua ediție a acestei culegeri, în 1800. Ca și
romantismul german, romantismul englez este
anterior romantismului francez. În Franța, M-me
de Stäel introduce termenul în cartea Despre
Germania (1813) fără a avea un ecou deosebit,
fiindcă nu se poate vorbi de o consolidare a
curentului decât din 1825. În Italia, Giovanni
Berchet afirma în 1816 că „poezia clasică este
poezia morților, poezia romantică este poezia
celor vii”. Ideea a fost preluată de Stendhal care
a comentat că arta clasică plăcea străbunicilor
lui, în vreme ce arta romantică place
contemporanilor. Alessandro Manzoni are un rol
deosebit în fixarea termenul pe tărâm italian. 

Între romanticii germani, Ludwig Tieck a
lăsat câteva frumoase povestiri fantastice de
tinerețe, de pildă Eckbert cel crunt, unde
fantasticul are proeminente rădăcini folclorice,

însă feericul și miraculosul basmului capătă aici
un ton sumbru și nu luminos ca în folclor. În
Muntele runelor se întrezărește simbolul
minelor, al cristalelor, prozatorul având și
preocupări mineralogice, asemenea lui Goethe.
Același motiv se regăsește în Minele din Falun
de E.T.A. Hofmann. Novalis, prin romanul
Heinrich von Ofterdingen, devine principala
sursă a motivului floare albastră, văzută în vis
de eroul cărții, care acordă mare însemnătate
minelor. Este sugerat simbolic domeniul
obscurului unde se încheagă filoanele prețioase,
trăirile misterioase și străfundurile fascinante ale
sufletului. De aici simbolul nopții – timpul
visului în opoziție cu ziua – timpul activităților
superficiale, Novalis fiind autorul volumului de
poezie Imnuri către noapte. Opoziția noapte/ zi
nu este retoric discursivă, ci una simbolică. În
romantismul german simbolul minelor poate fi
asociat cu simbolul nopții. Însă fascinația
nocturnului și a mineralului nu este lipsită de
primejdii. Eroul este atras de munte și de
bogățiile secrete din tainițele lui, el, Christien,
locuitor al câmpiei, tărâm al platitudinii. Când se
avântă în munte în cale îi iese o zână a locurilor
care, goală fiind, îi înmânează niște table
magice. Christien se întoarce la câmpie, se
căsătorește cu Elisabeta, dar, torturat de
nostalgia muntelui, se aventurează din nou acolo
unde o întâlnește pe frumoasa femeie
metamorfozată într-o hidoasă mumă a pădurii,
se afundă într-un puț părăsit, i se pierde urma, se
reîntâlnește cu familia pretinzând că a adunat o
fabuloasă avere de pietre prețioase, însă
deșertează la picioarele soției niște banale
pietricele. El este evident nebun și dispare în
depărtare unde este văzut pentru moment stând
de vorbă cu hidoasa, terifianta bătrână. Este
implementată aici tema ambiguității: mina este
plină de bogății dar și aducătoare în stare de
nebunie, iar făptura splendidă, divină, poate fi și
un monstru. 

Romanul lui Novalis este conceput polemic
ca o replică romantică dată lui Goethe, autorul
romanului Anii de ucenicie ai lui Wilhelm
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Meister. Floarea albastră este simbolul iubirii
extatice, totale, simbolul perfecțiunii, scriitorul
manifestând predilecție pentru albastru, culoare
ce exprimă nostalgia pentru eterul clar, cald, și
antipatia pentru lumină și umbră. Eroul, în
călătoria lui, se întâlnește cu personaje
simbolice. La curtea unui rege se pregătește o
nouă cruciadă; întâlnește acolo o fată ce-și
plânge sfâșietor patria pierdută în Orient, apoi
poetul Klingson care îi povestește un basm
erotic și simbolic, relevându-i eroului caracterul
profund misterios al poeziei în opoziție cu
rațiunea și discursivitatea, o opoziție poezie
iraționalistă/ raționalism. În poezie romanticii
redau starea unor puteri spirituale considerate
superioare simplei înlănțuiri silogistice a
conceptelor, a gândirii discursive. Friedrich
Schlegel afirma că poetul nu are nimic de învățat
de la filozof, însă acesta are de învățat totul de la
poet. În Germania epocii se cultivă fragmentul,
gen care cumulează poezia cu proza, filozofia cu
intuiția. Un exemplu de om al secolului al
XVIII-lea iluminist este Lichtenberg, autorul
unui jurnal intim conținând consemnări
umoristice și scăpărătoare reflecții filozofice și
vise, dar și om de știință, descoperitor al unor
fenomene electrice.

Romantismul german aduce în gândire
speculația sistematică ce implică marile
doctrine: Hegel ș.a., dar și atitudinea
antisistematică, asemenea unui Novalis de
pildă.

Achim von Arnim s-a făcut cunoscut prin
publicarea, împreună cu Clemens Brentano, a
volumului de poezii populare Cornul minunat al
flăcăului, sursă de inspirație pentru alți
romantici. Povestirile lui Achim von Arnim
(1812), precum Isabela din Egipt sunt foarte
atractive. Eroina este o tânără țigancă. Au loc
scene neașteptate unde apare omul mătrăgună
care descoperă un tezaur aflat în stăpânirea
omului cu blană de urs. Tematica țigănească se
prelungește apoi până în secolul XX. Se
derulează scene de iluzionism bazat pe motivul
dublului. Un evreu constriește un golem, o

femeie de lut, animată, ce seamănă cu Izabela.
E.T.A. Hoffmann debutează târziu ca scriitor,

după ce eșuează în cariera de muzician. Prima sa
culegere de povestiri fantastice, Fantezii
nocturne în maniera lui Callot, aduce o intenție
de acutizare, de cruzime, dar și o anumită grație
specifică. Se întâlnește aici maniera fanteziei
miraculoase arborescente, precum în povestea
Ulciorul de aur, sugestiv subintitulat Basm al
vremurilor moderne. Jean-Paul Richter îl
elogiază în prefața volumului felicitându-l pe
autor pentru introducerea în Germania a
umorului englezesc de sorginte swiftiană și
sterniană. Egal îndatorat rămâne Hoffmann și
eposului german. În poveste alternează două
planuri: planul real îl surprinde pe studentul
Anselmus, un tip distrat, cu capul în nori, gafeur.
Respectivul plan – realitatea însăși – este tratat
ironic și caricatural. Celălalt plan aparține
fantasticului, care cuprinde și momente de
neliniște, de spaimă, ca orice narațiune
fantastică. 

Al doilea volum hoffmannian este un roman,
Elixirele diavolului (1816), care include o
narațiune mai amplă, complexă, cu numeroase
episoade prin care asistăm la o suită de
întâmplări stranii a căror victimă este călugărul
Metardus – prada unor pasiuni demonice care-l
vor împinge la crimă. Romanul este construit pe
ideea dublului. Regăsim în el și unele ecouri ale
romanului gotic englez dar și spiritul autentic al
romantismului german. 

Nocturne în maniera lui Callot (1817), unde
predomină firește nocturnul – formă artistică
frecventă în literatura romantică germană –
continuă o linie mistică, ilustrând și o atmosferă
sumbră, încărcată. Elocventă în acest sens este
povestirea Omul cu nisipul. Personajul din titlu
este identificat la început prin prisma
fabulosului cu avocatul Coppelius care-l
amenință pe fragedul copil Nathanael că-i va
smulge ochii. Ulterior, obiceiul negustorului
Coppola de a denumi orice sistem optic
lenticular (ochelari, lunetă, telescop etc.)
produce un soi de teroare vecină cu demența
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asupra lui Nathanael. Povestirea împletește un
mănunchi de teme menite să stârnească
terifiantul. Straniul povestirii provine dintr-o
lipsă de distincție clară între personajele
misterioase care-l înspăimântă pe Nathanael.
E.T.A. Hoffmann exploatează iluzia oferită de
instrumentele optice legate de vedere pe de o
parte și materialul din care sunt confecționate,
nisipul, pe de altă parte. În acest fel se explică
titlul.

Următoarea operă, în ordinea apariției:
Povestirile fraților Serapioni, cuprinde, printre
altele, Minele din Falun, Doamna de Scudéry,
Dogele și dogaresa etc. 

Prințesa Brambilla (1820) l-a impresionat
puternic pe Charles Baudelaire pentru faptul că
reprezintă o ilustrare perfectă a motivului
dublului tratat într-o manieră ironică, onirică și
angoasantă. Acțiunea se desfășoară în timpul
unui carnaval, unde, într-o veritabilă lume de
măști, Hoffmann regizează un foarte abil joc al
dedublării între tip și mască. Personajele: tânăra
și seducătoarea croitoreasă Giacintha, și viitoru-
i logodnic Giglio Fala atins de un dualism
straniu, care-l creează în imaginația sa pe prințul
asirian Cornelio Chiapelli, la rându-i amorezat
de prințesa Brambilla. E.T.A. Hoffmann
alternează situațiile și plăsmuiește un joc de
oglinzi și o serie de secvențe bufe.

Considerațiunile despre viață ale motanului
Murr (1822, anul morții lui Hoffmann) este o
ilustrare a ironiei romantice. Se remarcă din nou
tehnica alternării planurilor: pe unul stă motanul
Murr, pe celălalt muzicianul Kreisler, prototipul
omului genial, stăpânit de fatalitatea geniului
său, care trece printr-un șir de întâmplări stranii.
Relația destul de strânsă între cele două planuri
ar putea fi exprimată prin cea existentă între un
model anume și proiecția sa grotesc-
caricaturală. Ironia romantică implică, după
Friedrich Schlegel, ironia geniului față de
propria-i creație.

Adalbert von Chamisso a rămas memorabil
prin povestirea Extraordinara poveste a lui
Peter Schlemihl (1814). Autorul avea o ilustră

origine franceză: părinții lui au emigrat în
Germania în timpul Revoluției. Personalitate
multilaterală: om de știință și cercetător în
domeniul botanicii, memorialist, sensibil poet
liric, prozator de mare talent, plurivalența i se va
răsfrânge și asupra figurii de mare faimă a
prozei sale, Peter Schlemihl. În crearea acestui
personaj se verifică și potențialul inepuizabil al
folclorului german ca sursă a fantasticului.
Motivul central în jurul căruia se înfiripă
narațiunea este pierderea umbrei în urma unui
contract cu diavolul. Pierderea umbrei
echivalează cu absența reflexului în oglindă,
particularitate a strigoilor și a vampirilor. Eroul
basmului este constrâns să evite contactul cu
oamenii, devine un nocturn, condiție de
augmentare a fantomaticului, a spaimei bizare.
În final, Peter Schlemihl își află rostul, ca și
Faust, într-o activitate constructivă și cognitivă
grație cizmelor lui Șapte-Poște care purtau
personajul dintr-un singur pas la șapte poște
distanță. El devine, prin facilitarea obținerii
competenței în cercetări, un botanist. Între
semnificațiile filozofice ale poveștii enumerăm
simbolul umbrei, căruia i s-a dat în critica și
istoria literară o interpretare speculativă, dar
mereu incompletă și contradictorie: ar întruchipa
simbolul patriei pierdute a lui Chamisso, Franța.
Interpretările spiritualiste și psihanalitice sunt o
dovadă a profunzimii și bogăției basmului lui
Chamisso, preluat pur și simplu din folclor.

Frederic de la Motte-Fouqué rămâne în
istoria literaturii romantice germane prin basmul
Undine (1811), dramatizat de Jean Giraudoux.
De fapt, își trage seva dintr-o lucrare a lui
Paracelsus, Carte despre nimfe, silfi, pigmei,
salamandre și alte duhuri, deci sunt verificabile
acolo afinitățile cu misterul și straniul de
sorginte cabalistică. În poveste e vorba de
dragostea ce se naște între un cavaler și o
translucidă ființă a apelor, Undine, înșelată până
la urmă de cavaler, dar răzbunată de suratele ei.
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Prin volumul Cartea şoaptelor apărut la Ed.
Polirom, ed. I, 2009, respectiv ed. a II-a, 2012,
scriitorul Varujan Vosganian, descifrează aura
legendară a istoriei neamului său de armeni,
ţesută mai ales din tragicul însemn al exodului.

Alcătuită din douăsprezece capitole
consemnate sugestiv prin simbolistica
numerologică, cartea sugerează dimensiunea
biblică a acestui neam al cărui istorie apare
consemnată încă cu o mie de ani înainte, în
„Cartea plângerii” prin bunăvoinţa lui Grigore din
Narek, un „îndreptar de închinare şi rugăciune
adresate unui Dumnezeu prezent spre salvarea din
situaţii limită, pe când plânsul era permis.

„Cartea şoaptelor” e însă rodul unor alte
vremuri, când vindecarea nu s-a săvârşit „dar
plânsul s-a înăbuşit în şoapte”, în lungi tânguiri în
faţa unor încercări în care Dumnezeu pare a nu
mai fi prezent încât la întrebarea: „Acum ce-o să
mai fie”, răspunsul este şirul nesfârşit al jertfelor
prin „ispăşire” fără „izbăvire”.

Autorul acestei cărţi este copilul predestinat să
fie martor ascultător al relatărilor „bătrânilor”
despre strămoşii, despre locurile şi grozăviile  pe
care le-au traversat de-a lungul unei istorii tragice
care, chiar dacă i-a călcat în picioare, n-a reuşit să
le ucidă visul de libertate, dragostea de viaţă,
pentru care se vor jertfi iar şi iar generaţii la rând.

Dar autorul este de fapt şi „primul cititor” al
acestei cărţi pentru că se scrie prin faptele
petrecute, doar că el le consemnează din auzite
sau descoperite între coperţile groase ale unui
tainic caiet păstrat şi completat cu sfinţenie de
către bunicul său Garabet Vosganian, spirit elevat,
un înţelept pentru care adevăratul eroism al

omului este înţelegerea lucrurilor, a vieţii,
pătrunderea sensului lor. Acest ideal îl transmite
nepotului său, pe care îl considera depozitar al
înţelepciunii lor şi predestinat să le poarte prin
secole idealul. Dar mai mult chiar, bătrânul înger
păzitor cu care copilul aparte în felul lui, între
crengile nucului din grădina casei, învaţă
împreună să citească şi să descifreze taina
„şoaptelor” din seva sufletului nucului ocrotitor.

Aşa a învăţat din „jocul zarurilor” bunicilor să
„rânduiască lumea, războaiele, naşterea minunilor
şi mai ales calvarul” (p. 26).

De la bunicul Garabet Vosganian, copilul
învaţă tainele pământului, ale cerului dar şi ale
morţii, ale mormintelor care, pentru neamul lor
pribegit, nu puteau fi temelia aşezării în viaţa
aceasta şi cea veşnică. Memoria străbunilor este
salvată într-un album de familie, precum şi în
dosarul de timbre în care chipurile regilor sau
cedrii Libanului vorbesc despre peregrinările prin
lume ai celor rămaşi după destrămarea
convoaielor târâte prin disperare şi moarte.

Ca „funia clopotului cel mare”, Letopiseţul
familiei pare alcătuit din batiste înnodate, în care
nodurile, aidoma pumnilor strânşi, grefează prin
vremuri îndârjirea spre libertate, dorinţa
identificării de sub istoria ştampilată a „timbrelor
regale” unde i-au purtat drumurile lumii.

Visul ţinut treaz de crestele muntelui Ararat,
ca nişte capete smulse din poalele aflate în robie
şi ţâşnind spre lumină, provoacă mereu spre
împlinire. Acolo era leagănul neamului pe un
petic de pământ binecuvântat, cuprins în
triunghiul lacurilor Van, Sevan şi Urnira. Neam
de călugări pătrunşi de forţa rugăciunii inimii, de
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războinici de la care a învăţat, deşi învinşi, să iasă
învingători, de păstori logodiţi cu preţul
anotimpurilor; de negustori pentru care tejgheaua
era frontiera dintre existenţă şi fiinţă, pe care se
închegau obiceiuri ce rostuiau fiecare amănunt de
viaţă.

Într-o lume oricât de potrivnică Negustorimea
lega viaţa într-un năvod subţire, ţinându-l viu, ca
într-o reţea de sânge cu pulsul pipăit prin galbenii
bine ascunşi şi precis număraţi.

Autorul, din neam de negustori mărturiseşte
fascinaţia tejghelei adusă parcă drept dar de nou-
născut precum magii biblici Gaşpar, Melchior şi
Baltazar, măsurând veşnicia în aroma halviţei sau,
magul nucilor, a rodiei etc. Pentru destoinicia şi
spiritul întreprinzător, armenii au fost acceptaţi pe
meleagurile româneşti încă cu secole în urmă,
dinainte de Alexandru cel Bun. Acolo unde se
aşezau îşi construiau lăcaşuri în jurul bisericilor
impunător ridicate şi din ce în ce mai mari, pe
măsură ce veneau alţii şi alţii.

Aceşti deportaţi „nu lipsiţi de o patrie pe care
s-o iubească, dar lipsiţi de-o patrie care să-i
ocrotească” (p. 50) au primit numele de apatrizi,
adică fără patrie, la sugestia comisarului Ligii
Naţiunilor pentru refugiaţi Fridtjof Nansen – de la
numele căruia armenii s-au numit nansenieni
(adică, ai nimănui).

Cei din România au căpătat cetăţenia română
abia în 1948, cu aprobarea guvernului Brătianu şi
s-au răspândit prin diferite localităţi, la început în
apropierea porturilor, iar apoi şi mai departe,
umplând străzile cu aromele mirodeniilor
orientale şi cu firme rotunde, cu nume ciudate
„vorbind o limbă veche, aspră şi tânguitoare
totodată” (51) care sub fantomele istoriei s-a
transformat în şoapte.

Risipiţi prin lume au rămas visând la
meleagurile natale de unde au dus cu ei amintirea
locului, ce le-a imprimat rădăcini din geografia
măreaţă şi sălbatică, vibraţia zării surprinsă în
foşnetul pădurii, înţelepciunea răbdării, a
aşteptării timpului la momentul sosit, tânguirea
psaltică, ori jocul măştilor în jurul „focului vieţii
şi al morţii”.

Pe când povestea Cărţii şoaptelor era plină de

pagini însângerate, ea însemna legendele şi
spaimele străbunilor autorului, care învăluiau
Vilaietele Anatoliei răsăritene precum masacrele
din 1894–1895 satele incendiate, oameni trecuţi
prin foc şi sabie pribegind spre Marea Neagră, sau
aruncându-se în apele Eufratului din calea
jefuitorilor. Ura ce-au stârnit-o masacrele în
conştiinţa celor pe atunci copii, a alimentat
dârzenia luptătorilor care s-au organizat pentru a
împlini un act justiţiar sub flamura zeiţei
răzbunării, numindu-se Nemesis.

Unul dintre aceştia a fost Misak Torlakian care
răzbuna măcelul declanşat de Bahri Paşa asupra
vilaietului Trabizonda, precum şi a comunei sale
natale. În timpul Primului Război Mondial, se
asociază „Federaţiei Revoluţionare Armene”, care
alături de armata ţaristă ajută la eliberarea
armenilor din Imperiul Otoman, care ordonase
izgonirea populaţiei armenească în convoaie
însoţite de forţe speciale alcătuite din deţinuţi,
adevărate hoarde puse pe jafuri, violuri şi
omoruri. Convoaiele se îndreptau spre Deir-ez-
zor dar au fost măcelăriţi, înecaţi în apele
Eufratului, ucişi la marginea drumurilor, aruncaţi
în gropi comune sau lăsaţi prada bandelor kurde,
ori animalelor deşertului.
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Un alt mare luptător pentru libertatea şi
dreptatea neamului armenesc este Arnean Garo
care în fruntea unui grup de comando va ataca
Banca Otomană la 26 aug. 1896 pentru a impune
ambasadelor din Constantinopol să oprească
măcelul împotriva armenilor, declanşat de Abdul
Hamid, sultanul sângeros.

Între cele două războaie mondiale amăgiţi de
suflul „Timpului miriapod cu cap de leu cu cioc
de pasăre dar zâmbind omeneşte, dispreţuitor
acoperind sângele cu praful vindecător al urmelor
sale, fie răscolindu-l pentru a nu-l lăsa să se
usuce” îi regăseşte pe armeni tot în pribegie
împărţind soarta cu popoarele pe lângă care găsiră
înţelegere. Ei încearcă să se reculeagă, să-şi
încropească un rost în propria tradiţie, să-şi caute
ani la rând rudele dispărute, fie sub măcel fie pe
drumul convoaielor morţii, ori mângâindu-şi
sufletul cu imaginea acestora din fotografiile de
familie şi cu şoapta dureroasă a amintirilor.

Al Doilea Război Mondial a cerut noi jertfe
poporului armean prin gestul temerar al Tinerei
Armate Armenească organizată în jurul grupului
„Nemesis” care a hotărât să se alăture Germaniei
împotriva Uniunii Sovietice în speranţa obţinerii
sprijinului eliberării de sub autoritatea acestui
stat, de data aceasta sorţii războiului le-au fost
vitregi, mulţi luptători a fost ucişi, unii s-au
sinucis, neavând scăpare, iar alţii au fost vânaţi ai
la rând; unii au reuşit să se refugieze în America
sau în ţările Europei de Răsărit, însă majoritatea
au fost deportaţi în Siberia, fără niciun proces,
mulţi pentru simplul fapt că se bănuia a fi
colaborat cu armata germană sau că erau
„exploatatori”.

Scena Istoriei s-a schimbat, războiul s-a
terminat dar visele trădate nu s-au spulberat.

Viaţa merge înainte, Planeta întreagă încearcă
să respire prin suflul omenirii căutând să uite
chipul hidos al morţii, imagine surprinsă de către
autor într-o viziune unică ce sugerează geometria
sufletească a supravieţuitorilor în spaţiul şi timpul
răvăşit, grăbiţi să le îmbrăţişeze din nou în ritmuri
de jazz, blues, cha-cha-cha etc.

Energia vitală, ţâşnind de data aceasta printr-o
avalanşă de performanţe ce excelează pe toate

planurile, abia acoperă traumele războiului
încercând să înăbuşe zvâcnirile reci sau fierbinţi
ale unor conflicte ce se nasc iar şi iar în diferite
zone ale planetei, extinse până în zona sateliţilor.
„Stări de confuzie şi stări de luciditate” îşi
disputau întâietatea şi provocau victime prin
„Uciderea la Întâmplare”. România acelei
perioade este supusă şi ea acestui tratament, cu
atât mai mult cu cât rezistenţa anticomunistă
continua încă aici în 1958. Astfel intelectualitatea
precum şi ţărănimea înstărită, cu toţii au fost
torturaţi prin închisori grele unde majoritatea şi-
au dat sfârşitul.

Cultura a fost înlocuită cu propaganda
sovietică iar agricultura desfiinţată prin
colectivizarea forţată.

Astfel pe când bătrânii armeni visează la
apusurile de pe malurile Bosforului iar tinerii
depăşesc planul anual şi cincinal, la cumpăna
morţii cu istoria, naşterea povestitorului vesteşte
biruinţa vieţii, salută bărbăteşte cu „un popi
arcuit”.

Pe banca de sub cais din curtea casei din
Focşani bătrânii îşi împărtăşesc în şoaptă
spaimele şi speranţa deşartă în „America
eliberatoare”, neînţelegând din teribila lecţie a
istoriei că istoria o fac „învinşii, nu învingătorii. A
învinge până la urmă, un fel de-a ieşi din istorie...
povestea eroilor are un sfârşit, a celor ce îndură şi
mai ales, îndură înţelegând nu o poţi povesti... e
destul să priveşti pe fereastră” dincolo de ea mai
rămâne o aşteptare, un vis, precum calul alb
însângerat din visul armenilor, precum armele
generalului Garo ascunse undeva, în pădure, sub
frunze..., precum hărţile lui Michael
Novadunghian, „cu armenii călători ai întinderilor
de hârtie”. „Ca o tăietură în lumea reală” aceste
hărţi apar ca revelaţii a unei alte lumi în care
războaiele se termină întotdeauna altfel, Armenia
se înscrie în vremuri de aur iar Magul hărţilor
vesteşte parcă „un nou Betleem”.

Neliniştea vremilor ce s-au prăvălit asupra lor
fără speranţa unui deznodământ aşteptat de sute
de ani, naşte întrebarea înăbuşită în şoaptă: „Ce-o
să se întâmple acum?”, căreia, bunicul Garabet,
înţelept, îi găseşte răspunsul prin „chivotul”
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purtător al lecţiei suferinţei primită de la viaţă,
pentru fiecare.

Adusă ofrandă altarului, suferinţa este
acceptată şi îngropată, lăsând loc vieţii să meargă
mai departe, tot astfel precum şarpele-uroboros îşi
înghite coada pentru a putea regenera după legea
naturii.

Cartea şoaptelor apare astfel ca o Epopee,
concepută într-o adevărată perspectivă homerică,
asupra istoriei unui neam predestinat să
traverseze o existenţă împletită cu etape ale
istoriei altor neamuri. E „cartea cea mare”, cartea
vieţii, ale istoriilor atâtor neamuri însemnată în
murmurul cântat al bătrânilor autorului, „de la
rugăciune până la profeţie” (p. 31) în momente
pătrunse de neînţelesul înţelesurilor.

Naraţiunea la persoana a III-a propune un grad
de obiectivitate specific autorului detaşat,
echidistant, documentat. Însă trama este
secondată de o permanentă emoţie participativă a
povestitorului, părtaş la întâmplări fie, prin
relatarea bătrânilor, fie prin propria prezenţă.

Pe de altă parte, autorul este privilegiat de
prezenţa tandră responsabilă şi vizionară a
bunicului care intuieşte în receptivitatea aparte a
copilului o anume predestinare, înţelege rostul
memoriei în raport cu faptele.

Tesătura cărţii este complicată întrucât aduce
în întâmpinarea faptelor destine intrate succesiv
ori concomitent cu o amplă reprezentare în timp şi
spaţiu oferind istoricităţii o deschidere
permanentă, imprevizibilă într-o structură
miriapodică.

Personajele cărţii acoperă o istorie milenară,
unii, prin evocare, precum Vartan Marigovian din
bătălia cu perşii de la anul 451, consemnată în
„Cartea cea mare” sau „Armenia Mare” din
vremea regatului Bagratizilor, ori chiar de 2000
de ani, din vremea lui Tigran cel Mare.

Paşii uriaşi ai Istoriei sunt urmăriţi în Albumul
de familie cu imaginea celor trecuţi prin „cele
şapte cercuri” ale morţii în pribegia spre
imaginarul Eden în vecinătatea ţinutului
Mesopotamiei, ori prin chipurile celor care şi-au
lăsat osemintele în infinitatea Siberiei. Despre
alţii se vorbea în şoaptă, amintirea lor învăluită în

linţoliul morţii fiind adusă jertfă „chivotului
dreptăţii” prin veşnicie.

În memoria copilăriei autorului chipurile se
fixează cu lungi şi dureroase istorii din şoapta şi
cântecul tânguit al bunicului Garabet Vosganian,
chip de patriot al spiritului de neam, care în
pribegia lui i-a încredinţat veghea moştenirii prin
veacuri: Tainele, datinile, visurile şi mai ales
veşnica, însetata chemare spre orizonturile
originare. „Caietul bunicului” cu paginile
însângerate de necontenitele jertfe ale istoriei,
albumul cu fotografii în care bunicul surprindea
sufletul dinăuntrul chipului, „clasorul cu timbre”
mărci ale pribegiilor prin lume, dar mai ales
întâmplările relatate în şoaptă, învie în paginile
cărţii conturul, înfăţişarea şi menirea fiecărei
personalităţi evocate, făcând din carte mărturia
prin timp a istoriei oamenilor – istorie a faptelor,
a cuvintelor memorabile „o istorie a privirilor, cea
mai intensă şi mai reală”, expresie a pătrunderii
tainei vieţii, a timpului mereu sosit, mereu
depăşit.

Şoaptele aduceau cu ele din lumea străveche
spre veşnicie, atmosfera, aerul ce învăluia firea
proiectată în universalitate prin seminţele
copcilor precum nucul, măslinul, plopul, rodia,
piersicul, caisul, salcia, fiecare cu rostul lui în
fiinţarea omului. Florile, fructele şi miresmele,
aromele exotice, orientale parfumate şi tari,
provocate de vânturile e înteţeau focurile – făpturi
vii ce sfidau umbrele. Mai aduceau şoaptele cu
ele, chipul, imaginea colectivă, „amprenta
neamului pe chipul unde Dumnezeu şi-a pus
degetul să fixeze toate înfăţişările, să nu se
destrame”. Cu faţa smeadă, cu sprâncenele
împreunate cu urma lui Dumnezeu în locul de la
rădăcina nasului”, bine conturate, cu nasul
încovoiat şi puternic, cu ochii pătrunzători, cu
aura locurilor de origine impregnată pe chip, în
gesturi, în gusturi, în atitudini.

De o senzualitate discretă dar prezentă în fiece
fibră, pentru ei toate simţurile trebuiesc
mobilizate în bătălia cu viaţa. Văzul e cel mai
important „dar cel mai puţin aparţinător, întrucât
cu el investighezi în perspectivă, cu lumina fixând
fotografia, pictura, culorile.
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Auzul aduce aproape foşnetul aerului surprins
în muzică, în cântece, în plânsul pierdut ce
măsoară veşnicia, în limbajul frunzelor. Mirosul,
aromele, în măsură să trezească stări extatice,
clipe divine de revelaţie.

Atâta moştenire trebuie trăită în fiecare clipă,
dar mai cu seamă, dăruită ceasurilor de mister în
aburul cafelei, învăluite în culorile de steag ale
caisului originar.

Aici, în aceste clipe se prefigura încă un
„Personaj” care prelua spre a continua, a descifra
substanţa şoaptelor spre înveşnicire. E „Cartea
înţelepciunii” cu pagini din toată întinderea firii,
din care şoaptele culese se încheagă în judecăţi
memorabile, în cuvinte ale Adevărului, în mesaje
ale însăşi condiţiei umane. Şi „Carte şoaptelor”
devine astfel un veritabil manual de înţelepciune.
Maxime, Judecăţi, Aforisme subliniază fapte de
viaţă semnificative şi le restituie vieţii prin şoapta
risipită vântului, frunzelor, cântului, plânsului.

În aroma cafelei „în clipa bunicului de
libertate” e momentul ceremonial în care lumea,
tihnită, îşi măsoară sensul în nonsensul
schimbării, împăcată în ritmul unei neschimbate
succesiuni. Sunt memorabile menţiunile pe
marginea sensului Istoriei aparţinând în fapt
învinşilor, singuri mobilizaţi să împlinească visul
spulberat al cărui zădărnicie depăşeşte timpul,
dincolo de orizontul ferestrei.

Viaţa văzută ca o ceremonie compromisă de
soarta celor îndosariaţi la securitate, îşi caută
demnitatea, cu preţul sângelui, bastonul vieţii, în
care moartea, mereu prezentă, stăpâneşte treptat
„corpul, apoi numele, apoi amintirile” încât
adevărata istorie aparţine memoriei.

Scriere evocativă, Cartea şoaptelor este şi un
adevărat poem prin lirismul profund care se
degajă prin evocarea în şoaptă, cu înţelepciune, în
tonalitate gravă, tristă dar cu fermitate – a ceea ce
a însemnat pătimirea unui neam.

O profundă intuiţie artistică proiectează
imaginarul spre vagul mirajului, deschide discret
orizont transcendenţei, acolo unde tocmai
incertitudinea conferă sens faptului, în aparenţă,
comun.

Chiar titlul apelează la o sintagmă încărcată de

semnificaţii, şoapta sugerând haina înţelepciunii
din veac.

Această tehnică a vagului se desfăşoară pe
lungi pasaje în care arta detaliului dă, de fapt,
concreteţe realului sublimat, precum în ampla şi
răvăşitoarea imagine a convoiului trimis spre
moarte, unde chiar moartea rătăcind prin lagăr
devenise ea însăşi victimă, unde fiecare amănunt
pare unic în grozăvia scenelor derulate.

Peste toate aceste scene de infern pluteşte
speranţa în lumina ispăşirii, născută din gesturi
de-a dreptul ritualice, încât nicăieri realitatea nu
poate fi mai convingătoare. Unică e viziunea a doi
îndrăgostiţi care, aureolaţi de lumina interioară,
au găsit calea spre veşnicie întâmpinând moartea:
„Siluetele rămaseră multă vreme sub privirile
„celorlalţi” (aut.) poate şi datorită contururilor de
lumină pe care îl căpătaseră trupurile” mergând
spre hotarul Edenului (p. 346). De asemenea
notaţiile unor reacţii psihice trădează fragilitatea
fiinţei umane atât de expusă şi totuşi nebănuit de
rezistentă depăşite, toate, prin forţa şi măreţia
dorinţei de împlinire prin forţa autosugestiei,
precum orbul Minas care citea Biblia prin
buricele degetelor sau Sahag Şeitanion, cu
neliniştea şi îndoiala dublei sale personalităţi
scindate de îngrozitoarea experienţă a deportării.
Viziunea artistică surprinde cu o ingeniozitate
fascinantă însuşi tabloul secolului XX în care sub
presiunea unor ideologii nou apărute ce se impun
prin autoritatea forţei creând universuri
concentraţionare, omul devine un obiect al unei
experienţe de o cruzime inimaginabilă.

Degringolada pune stăpânire pe omenire încât
tabloul general este surprins în ritmuri de la
nostalgie, la excentric, la penibil, la absurd.

Prin întreaga concepţie, narativă, complexă şi
originală, prin mesajul ancorat în universalitate,
în istorie şi în umanitarism, prin forţa imaginii
artistice cuprinzătoare şi subtilă totodată, Cartea
şoaptelor rămâne o mare valoare a prozei
româneşti şi universale, o mărturie a deschiderii
romanului modern spre orizonturi exhaustive,
ideatic şi artistic structurată pe solidele baze
clasice.
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Sub titlul Scrisori 1991 – 2002 a apărut în 2019 la
cunoscuta editură Dionysos din Boppard, un tom
masiv, de 588 pagini, format mare, A4 (21 X 30cm),
care însumează sute de scrisori primate sau expediate
de Christian W. Schenk de-a lungul  timpului, de la
86 de scriitori sau artiști, dintre care, mai bine de
jumătate, între timp, au decedat. Din zecile de dosare
cu scrisori, poeta Ioana Diaconescu a avut răbdarea
de a alege doar pe cele considerate a fi mai relevante!

Ce anume l-a determinat pe Christian W. Schenk,
poet bilingv, autor a 22  de volume  proprii de poezie
și a 44 de traduceri, prezent în 15 antologii,
recompensat cu 23 de premii și mențiuni, despre care
s-au scris până la ora actuală șapte cărți, să scoată la
lumină această bogată, fructuoasă și interesantă
corespondență, aflăm din ARGUMENT-ul cu care se
deschide cartea: „Prin aceste scrisori am observat că
sunt un copil al anilor 60 din generația 80. Mulți
dintre cei pe care i-am cunoscut și cu care am fost în
relații de prietenie, cu toate că aveau foarte mulți în
jurul lor și erau foarte admirați, au rămas în adâncul
sufletelor lor singuratici. Grea e povara de a sta în
lumina reflectoarelor pe o scenă, de a fi o persoană
publică, de a ști cine ti-e prieten cu adevărat și cine
vrea doar să se scalde în lumina ta.

Eu am fost martorul vieții lor, ei au fost martorii
vieții mele, cel puțin o parte din ea, despre care nu se
scrie în cărți. Evident, nu a tuturor, dar al multora
dintre ei.

Câteodată e bine să plângi; toate sentimentele ies
la suprafață, le simți, le adulmeci și îți lasă în suflet
întreaga aromă a nostalgiei, esența vieții.

Scriitorii, artiștii, sunt nebuni, dependenți de
artă. Își sacrifică banii, familia, sănătatea, doar
pentru o carte, doar pentru scenă sau public, un
articol, un eseu, o poezie, o piesă de teatru, un film.
Își dau și ultima cămașă. De nu pot scrie, juca, intră
în sevraj, se îmbolnăvesc și mor” (p. 3).

Interesant ni se pare faptul că în scrisorile primate
nu este vorba numai despre artă, deși, desigur,
aspectele legate de scris, de publicat și ecoul cărților
la public primează, dar pe lângă acestea apar și
probleme legate de starea de sănătate (mai ales la
corespondenții mai vârstnici), despre familie,
excursiile făcute sau doar proiectate, precum și
impresii – în primul caz –, participarea la Antologia
de lirică românească contemporană în traducerea lui
Schenk („Streiflicht”), cărțile citite, precum și
observații pertinente legate de viața socială și de cea
politică din țară la ora aceea, așa încât scrisorile
redate depășesc, în mare parte, structura momentului,
devenind niște documente viabile peste timp, prin
timp. De aceea s-ar cuveni ca această carte să se
găsească în toate bibliotecile importante din țară
(Națională, a Academiei, cele universitare precum și
cele județene).

Cartea de față se erijează într-un document istoric
prin ampla paletă a problematicii abordate, în care
fiecare cititor, oricât de exigent, găsește lucruri care îl
pot interesa și îi pot fi de folos.   

Dintre corespondenții poetului și traducătorului
Christian W. Schenk am aminti câțiva, în ordine
alfabetică, cu scuzele de rigoare că totuși nu chiar pe
toți: Florența Albu, Valeriu Anania, Stefan Baciu,
Nicolae Balotă, Radu Beligan, Ana Blandiana, Stefan
Borbély, Gheorghe Bulgăr, Nicholas Catanoy, Radu
Cârneci, Vasile Copilu-Cheatră, Ovid S.
Crohmălniceanu, Ioana Diaconescu, Ștefan Aug.
Doinaș, Gellu Dorian, Klaus Heitmann, Dinu
Ianculescu, Cezar Ivănescu, Miron Kiropol,
Alexandru Lungu, Emil Manu, Adrian Marino, Ileana
Mălăncioiu, Gabriela Melinescu, Dumitru Micu, Paul
Miron, Mircea Petean, Liviu Petrescu, Adrian
Popescu, Mircea Sântimbreanu, Valentin Tașcu, Dan
Tărchilă, Ioan Țepelea, Laurențiu Ulici, Mihai
Ursachi, Lucian Vasiliu, Joachim Wittstock și Mircea

115115CONVORBIRI  LITERARE

O CARTE-DOCUMENT,O CARTE-DOCUMENT,
ÎN TIMP, PESTE TIMPÎN TIMP, PESTE TIMP

Mircea M. POP



Zaciu.
Cartea de față însumează cam 700 de scrisori, anii

cei mai bine reprezentați fiind 1993 cu 108 epistole,
urmat de 1994 cu 99, cei mai „săraci” dovedindu-se
anul 2000 cu 35, 2001 cu doar 18, iar ultimul, 2002,
cu 23 (e drept, doar până pe 3 septembrie). Mulți au
decedat între timp iar mediile electronice au început
să înlăture corespondența clasică!

Autorul vine în sprijinul cititorilor prin cele 630
de trimiteri de la subsol, referitor  la persoanele care
scriu sau despre care este vorba (e drept, că unele se
repetă pe parcurs) iar la sfârșit (p. 521-531) apare o
listă cu corespondenții și succinte date bibliografice
ale acestora, după care urmează nu mai puțin de 72 de
fotografii în alb-negru, reușite însă, în care e prezent
Christian W. Schenk cu una sau mai multe
personalități culturale, după care, la sfârșit de tot, (p.
571-586) sunt inserate scrisori olografe –
inestimabile documente, având în vedere faptul că
vin de la V. Anania, Ștefan Baciu, Ion Caraion,
Mircea Eliade, Eugen Ionesco și alții.

La sfârșit, la rubrica „Corespondență cu...” (p.
521-531) nu e inclus Ioan Sabău Ştefănuţă, prezent
însă cu o scrisoare la pag. 346.

Cea mai lungă scrisoare primită a fost cea de la
Vasile Copilu-Cheatră din 20 februarie 1992, care
însumează patru pagini A4 tipărite iar cele mai
scurte, de doar cinci-șase rânduri printre multe altele,
sunt cea de la 30 august 1992 de la Gheorghe Bulgăr
sau de la 19 octombrie 1992 de la George Vulturescu.

Toate aceste aspecte mai mult sau mai puțin
adiacente fiind prezentate, credem de cuviință că se
cuvine să trecem în inima cărții, desprinzând unele
citate mai interesante din scrisori.

„După cum bine știți eu am fost, într-adevăr,
trădat de mulți și de multe ori (fără să mai amintesc
de ceea ce și Dumneavoastră știți foarte bine,
securitate, persona non grata, dușman al poporului,
cetățenia care mi-a fost luată în mod abuziv)” (p.10) 

Profesorul Gheorghe Bulgăr din București, pe 29
ianuarie 1991 îi scrie privitor la noul volum de
versuri al destinatarului: „De mult nu am citit poezii
de o substanță meditativ-lirică atât de fidelă realității
noastre morale de azi și de o arie mai dinamică a
cuvântului afectiv-filosofic...”(p.11).

Stelian Ionescu, un epigramist din Brașov, îi
trimite pe 8 august 1991 câteva epigrame (cinci), din
care reproducem una:

„Veni poetul Schenk să-și vadă
Vibrând străbuna-i dulce vatră,
Noroc că nu găsi zăpadă
C-avem din plin și ploi și… Cheatră.
(Hențiu)”, p. 36.
Vasile Copilu-Cheatră în acea lungă scrisoare de

care pomeneam, din 20 februarie 1992, expediată din
Brașov, afirmă la un moment dat: “O singură cale
duce spre nou și poate original: sinceritatea!
Sinceritatea față de tine însuți”(p.56) iar cu privire la
poezia lui Schenk scrie: “Ce mă bucură în poezia ta
este libertatea de a conferi cuvântului una din cele
mai largi palete de receptare. S-a eliberat de
didacticism. Marea artă, tocmai pentru că nu este
didacticistă, îl conduce pe om la etica adevărată și la
politica justă” (p.58).

Gheorghe Bulgăr la 7 mai 1992 îi scrie:
„Imaginație, reflecție și sentiment duc la o sinteză
metaforică cu totul originală în cartea
Dumneavoastră” (p.79).

Desigur că și problema existenței cotidiene e
abordată în scrisori: „Aici – viață mizerabilă cu o
inflație tragică și mari altercații politice. Ce vor da
alegerile? – Vom scăpa de profitorii nomenclaturiști,
mari afaceriști, patronați de putere?-„ (p. 95,
Gheorghe Bulgăr, București, 30 august 1992).

„Azi deocamdată a fost o săptămână de groază
cu minerii și conflictul pentru putere. Primul ministru
a demisionat! Dar șmecheriile neocomuniste au
rămas. Ce să facem, asta e! Poate viitorul va fi mai
bun!“ (p. 101, Dan Săndulescu, 1 octombrie 1992).

„Doamne, ce inflație că începem să plătim cu
kilogramul… vedeți, în ce hal, momentan, suntem! –
Am ajuns rău de tot! Asta e!!!“ (p. 123) – îi scrie,
disperat, de la București Gheorghe Bulgăr în
februarie 1993.

Un alt „bătrân“, Vasile Copilu-Cheatră, îi scrie:
„Goana de înavuțire în România este o banalitate. A
devenit un fapt divers. De la cei de sus până la
cetățeanul din colțul străzii care și-a improvizat o
tarabă, setea de avere este a doua natură”( p. 130,
Brașov, 25 aprilie 1993).

Un aspect necunoscut, demn de relevant ni se
pare următorul: „Am dat la tipar, la o editură
particulară, o carte de proză: un jurnal de detenție,
pentru că nu știu dacă v-am spus, am fost închis ca
deținut politic între 1959-1962; motivul: Defăimarea
literaturii realist socialiste” (p. 138, Emil Manu,
București, 20 iunie 1993). 
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Apariția primului volum din Dicționarul
scriitorilor români, așteptat cu mult interes, dar
nerealizat numai pe principiul valorii absolute, se
pare că nu a bucurat chiar pe toată lumea: “A apărut
volumul I din Dicționarul scriitorilor români. Vei fi
surprins că sunt unii ori 1 sau 2 inși prezenți în el,
dar eu cu 24 de cărți publicate – nu! Ostilitate
nedemnă a lui Mircea Zaciu față de cei care fac și
filologie! – dar nu mă afectează de loc;”(pp. 185-
186, Gheorghe Bulgăr, București, 1994).

Același îi scrie pe 10 iunie 1994: „În fine: greve,
proteste, sindicate în conflict, – politica mizeriei și
neantul culturii. Când vom ieși oare din ele?” (p.
219).

„Realitatea e că sistemul de represiune
intelectuală din România a devenit aproape la fel de
dur ca pe vremea vechiului dictator, cu diferența că
am câștigat ceva (dar nu prea mult) în subtilitate”
remarcă poetul Mihai Ursachi (p. 266, Iași, 6 mai
1995).

Poetul clujean Ion Cristofor își exprimă astfel
nemulțumirea: „Sponsorizările se obțin și ele pe căi
neortodoxe, la mica înțelegere balcanică. E vremea
veleitarilor în țara românească, a micilor turnători
recompensați de democrația noastră originală. Dacă
ești cinstit la noi nu vei  face prea mulți pași”(p. 305,
Cluj, 18 ianuarie 1996).

„În ceea ce privește starea editurii mele, lucrurile
nu stau deloc pe roze. Încă nu ne-am privatizat;
suntem pe cale de a pierde clădirea; publicăm de-a
valma, fără nici o logică, practic oricine are bani,
poate să tipărească orice la noi; pe zi ce trece
pierdem din credibilitate și prestigiu;...” (p. 349) îi
scrie, dezamăgit, Mircea Petean tot din Cluj, la 18
ianuarie 1997.

Și în sfârșit, tot un clujean, scrie: „Datorită
liberalizării prețurilor, România s-a semi-
bulgarizat, costurile sunt – la servicii și la alimente –
de neabordat” (p.354, Ștefan Borbély, Cluj, 21
februarie 1997).

Același mai scrie într-o altă scrisoare: „Nu-ți poți
imagina mizeria care domnește într-un spital din
Cluj! Plus dezinteresul medicilor, pe care-i
interesează un singur lucru: grosimea plicului pe
care-l primesc...”(p. 369, Cluj, 15 iulie 1997).

Memorabilă este sarcastica constatare a lui
Gheorghe Bulgăr: “E atâta suferință la noi! Atâția
oameni săraci, atâta frică de ziua de mâine... când se
va termina oare această teroare a nesiguranței?” (p.

356, București, 2 aprilie 1997).
Neapărat se cuvine menționată o afirmație a

șugubățului scriitor din diaspora, Nicki (Nicholas
Catanoy), cel care știe să facă haz de necaz:
„Moldovenii par să fie mai aproape cu inima (și cu
politeța) de transilvăneni, decât “Turcii” din regat”
(p. 356, Bad Wildungen, 12 aprilie 1997).

Memorabile sunt mărturisirile unui poet de
excepție, precum răposatul Traian T. Coșovei:

„Sunt nemulțumit că revistele Ministerului
Culturii nu apar din motive financiare, mai ales
Contemporanul și Literatorul, reviste la care
colaboram permanent. În România sărăcia e un
cuvânt la modă, iar cultura: un lux. Dar ne păstrăm
optimismul!” (p. 372, București, 30 iulie 1997). Și
mai departe: „Eu sunt falit, falimentar, cum se zice pe
la noi. Vine maică-mea și-mi aduce de mâncare. Asta
e populara situație! M-am păcălit angajându-mă la
Ministerul Culturii, unde salariul meu este de vreo 36
dolari (echivalent în lei). Cât un culegător de banane
de prin Africa! Cum spunea Eminescu: poezie,
sărăcie!“ (p.372)

Nici soarta vecinilor nu rămâne necomentată:
„Dar și aici – lângă noi: ce barbarie! În Kosovo –
căsăpire, Miloșevici, – un cretin hitlerist-rasist, unde
se pot contra lumii întregi – imaginile de acolo sunt
de infern! O tempora!...“ (p. 450, Gheorghe Bulgăr,
3 mai 1999).

Poetul Gellu Dorian constată pe drept: „Ai
dreptate în privința organizatorilor români care
participă la târguri de carte: sunt dezorientați și
dornici de mici ciubucuri, bucuroși că au mai apucat
să iasă din țară pe banii Ministerului!“ (p. 501,
Botoșani, 4 decembrie 2000).

Având în vedere tematica atât de amplă și diversă,
precum și modul diferit de a scrie al fiecăruia, de la
lamentație la sarcasm și ironie, de faptul că sunt
scoase la lumină și aspecte uitate, cartea de față se
metamorfozează într-un veritabil roman de moravuri
și de conduită.

Desigur că ar interesa continuarea lui, respectiv
perioada 2002-2020. Pe când, oare?

117117CONVORBIRI  LITERARE



Ce este firesc într-o carte ca a lui Timotei
Drob – Tone de aur, OMG, 2019 –, carte de
debut de altfel, autorul în sine, care-şi spune
toate ofurile, încordat şi relaxat, sau autorul în
general, care şi-a ales o temă, un stil, un mod de
exprimare dintr-o lume aşezată în totala ei
degradare? Întrebarea aceasta şi-o poate pune
cititorul, care, trezindu-se citind într-un ritm hip-
hop, devine, vrînd-nevrînd, raper, un admirator
al lui Ombladon, reprezentant recunoscut al hip-
hop-ului românesc. Dacă ar fi să luăm de bun
ceea ce ni se spune despre autor, în cîteva
cuvinte, pe clapa 1 a copertei, ar însemna să
acceptăm ideea că autorul, locuitor acum „la
Rahova”, este în sine ceea ce spun cântecele
sale, în ritm de hip-hop. Ceea ce ar fi normal. La
începutul anilor nouăzeci exista la Iaşi un poet al
puşcăriilor, cu psedonimul Fanfan, ale cărui
poezii au şi fost edidate, dar care, însă, aborda
altfel lumea pe care o trăia, propunînd într-un
limbaj al lui o poezie ce tindea spre ceea ce
credea el că este poezia adevărată. Acum însă
văd la Timotei Drob ceea ce am mai văzut şi la
alţi autori care abordează stilul rap în poezie, cu
ritmuri rapide, rime forţate, discurs teatral-
dramatic, rupt dintr-o realitate trăită şi adusă în
pagină drept poezie. De la starea poetică sau fals
poetică la exprimarea artistică, în care esteticul
să primeze şi poetul să fie în cunoştinţă de
cauză, sunt paşi serioşi de făcut. Am observat
acest traseu în cartea lui Timotei Drob, în care
limbajul asumat şi tehnicile hip-hop-ului şi ale
rap-ului sunt expuse în construcţii susţinute, în
prozodii forţate sau, în unele cazuri, aşezate în
tipare consacrate, cu evadări în versul alb, unde

poetul îşi reafinează discursul şi-şi dă
seama că poezia trebuie să arate altfel.

Dacă e o cu totul altă abordare, de autor
care-şi alege o lume şi o temă destul de
delicată, la zi, dintr-o lume a clanurilor, a
cocalarilor, de fapt a Underground-ului
românesc, de la manea la scălămbăială
stradală, într-o nouă formă de mitologie
urbană în curs de consolidare, atunci
Timotei Drob ar putea fi un autor de
analizat din acest punct de vedere. Cel
puţin, constanta secţiunilor cărţii se
ascunde în substantivul „tradiţie”, în formele lui
morfologice, cu adjectivări conforme şi
definitorii: „Valori tradiţionale”, „Băiatul
tradiţional” şi „Raiul tradiţional”. Dacă
sarcasmul, ascuns aici în zeflemea şi limbaj de
mahala, cu plasticităţile de rigoare, ţine de o
intenţie literară a autorului şi nu de un soi de
baladesc suburban, de tip Anton Pann, care,
totuşi, valoriza ceea ce aduna în culegerile sale
şi le dădea conotaţii concrete ale timpului şi
locului, atunci cartea acestuia poate fi trecută în
lista experimentelor pe care editura şi le are în
program.

Lungi şi lăbărţate în discursuri liricoide,
textele lui Timotei Drob sunt ale unei victime a
involuţiei lumii de aici, într-o libertate totală,
existenţială şi de expresie, lume pe care o vedem
la tot pasul, ne lovim de ea, nu putem relaţiona
cu ea, pentru că regulile acestei lumi sunt dure,
numai ale ei, lume din care, cu privirea atentă,
un autor de talent poate scoate „tone de aur”, de
fapt un steril aurifer existent peste tot în
societatea noastră, atît în lumea de jos, mai ales
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acolo, dar şi în cea de sus, în care au ajuns
elementele lumii de jos, stilate, spoite cu ştaifuri
scoase la mezat mai peste tot pe unde se vînd
diplome de licenţă. Iată cum sună „Plîngerile
cocalarului”: „Doamne te rog şi vreau să-mi
răspunzi/ Doar vreau să ştiu cum ajuns aici/ În
clipa de faţă că nu mai suport/ Să văd mafioţi
care toţi mă vrea mort!// Cum de ai lăsat pe lume
mafioţi nebuni/ De ce ai lăsat tu Doamne ură-
ntre români? Acu’ nu mai pot să las copiii la
joacă/ Teroarea mă-ngheaţă şi mă-ngroapă//
Noaptea nu dorm, grijile m-apasă/ Banii fug de
mine, tre’ să vînd o casă/ mai am decît trei vile
şi un mic palat/ Ce-o să le las la copii cînd voi fi
mîncat?// Unde-o să ajungă toată munca mea de-
o viaţă/ Am muncit ca scalvu’ ce mă-sa pe
gheaţă/ Copiii meu e tot ce am mai scump pe
pămînt/ Nu accept să rezist să îi văd plîngînd//
Duşmanii-mi dau tîrcoale, păsări răpitoare/ Da’
Guţă-mi dă putere, el mă ţine tare!/ car bani în
gipan, pe două motoare/ Cu şalupa ruptă-n pupă,
zbor către soare!// Cine n-are mintea să priceapă
că e varză/ Cum că ar fi mafiotu’ de pe primu’
loc/ Şi invidios că n-are cum să dovedească/ De
ce el e un zero şi io îs cel mai bengos!” (p. 62-
63). Acesta ar fi exemplul cel mai elocvent în
privinţa asumării temei sau, dacă nu, în ceea ce
defineşte aria de creativitate a autorului.

Totuşi, între un text precum cel de mai sus şi
cel care deschide cartea există o diferenţă de
abordare, deşi obsesia este aceeaşi: „Cu ce bani
aţi cumpărat voi o asmenea vilă?/ parcă eraţi o
familie fără bani şi fără relaţii/ Şi o proastă ca
mine saliva ca o javră depresivă/ la uşa
maşinilor tale noi/ Acum aveţi tot.// Numai eu
mai lipseam, numai eu puteam să calc în baltă şi
să îţi stropesc pantofii de lac.” Dar diferenţa şi
întrebarea apar cînd dai peste un text ca acesta:
„sunt atît de singur/ încît nu mai pot vorbi/ cu
alţi oameni decît/ dacă/ e nevoie. E foarte uşor/
să zic o zi bună/ şi mulţumesc/ la magazin la
casă/ unde o fată// casa de marcat e singura/ casă
de care trebuie/ să îmi fac griji/ dar nu îmi fac
griji/ nu mă stresez/ mă pot uita oricînd în
oglindă să văd cum arată un om// şi e un om pe

care îl iubesc/ cu adevărat/ şi care mă iubeşte
înapoi/ dar inversat.” (Oglinda, p. 76). Şi aici
finalul este manelizat. Nu e mare lucru, dar
abordările ies din acel ritm care domină în mai
toate textele cărţii, ceea ce aşază o astfel de
creaţie la periferia literaturii şi în miezul unui
manelism cangrenos, care domină, din păcate, şi
în casele în care lucrurile păreau a fi bine
înţelese.

De fapt nimic aici nu are de-a face cu tradiţia
unei sănătoase poezii, ci, din perspectiva
autorului nativ, implicat într-o astfel de viaţă, o
astfel de boală pare a fi o a doua natură. 

De fap, Raiul tradiţional, cu cele IX părţi,
fiecare în catrene-apoftegmatice sau distihuri,
numerotate, ca într-o construcţie programată,
este un fel de carte de învăţătură, de îndemnuri,
de care cel implicat într-o astfel de viaţă trebuie
să ţină cont: „Nu plînge înainte să se sfîrşească
ziua/ Nu vărsa lacrimi înainte ca bezna să îşi
învelească faţa toată./ Zâmbetele vor fi înecate
în întunecime,/ Stelele de neon care îţi deschid
ochii se vor stringe.” Unele catrene sunt
scatologice, cu evidente explicaţii perverse:
„Dragostea se pogorî asupra ta – o cascadă de
frunze putrede./ Anusul tău era acum o rană
mortală/ larg căscată şi îţi doreai moartea/ acolo
şi atunci/ extaziat cu un dildo care-ţi împingea
înapoi, cu mînie excrementul sfînt.” 

De la limbaj adaptat, fără prezenţe ale
jargonului specific, într-o dospeală de lirism
rînced, cu izuri insalubre şi abjecţii ale unei
percepţii despre viaţa decadentă, cu o evidenţă a
tuturor acestora în traiul de zi cu zi al unei lumi
fără scrupule, de mahala, de lumpen, de otrepe,
cartea lui Timotei Drob este un reper de
colcăială a spiritului pervers al unei lumi ratate,
pierdute, dar din ce în ce mai vizibilă la fiecare
pas – parte a unui viitor sinistru.
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De la Melancolie la  Călin

Melancolie. Poemul are numai trei forme cu
apostrof care ne interesează, dintre care două cu pasul
larg:

1. Şi în mormânt albastru şi ’n pânze argintie
(preluat peste tot astfel);

2. Bogată în întinderi stă lumea ’n promoroacă (la
fel peste tot) şi unul cu pasul mic.

3. Atinge’ncet arama cu zimţi’aripei sale (devenit
la Titu Maiorescu: Atinge ’ncet arama cu zimţi-aripei
sale şi păstrat astfel peste tot, mai puţin la G.
Călinescu: cu zimţii-aripei). Aici apostroful strâns
imită acţiunea: este vorba de un sunet foarte slab, abia
perceptibil, doar extremitatea aripei demonului
atingând arama clopotului. Recitarea imitativă trebuie
protejată ca atare.

Crăiasa din poveşti întruneşte consensul editorilor
în privinţa apostrofurilor, pentru că toate sunt largi în
„Convorbiri” (numai Titu Maiorescu păstrează în toate
cele 11 ediţii: Ca să văd’un chip, pentru: Ca să văd’ un
chip).

Lacul este interesantă pentru forma repetată: Par’-
c’ascult şi par’-c’aştept ce nu se regăseşte nicăieri.
Maiorescu are par’c’ascult, par’c’aştept în prima
ediţie (idem G. Bogdan-Duică), Ibrăileanu şi G.
Călinescu: parc’ ascult, parc’ aştept, Perpessicius:
parc’-ascult,  parc’-aştept. Acest par’-c’ascult, par’-
c’aştept vine după Melancolie, publicată în acelaşi
grupaj din revistă, unde aveam Parc’am murit de mult.
Grafiile diferite construiesc aici ceva:  forma din
Lacul, recompusă după grafii, spune Eu pare că ascult,
eu pare că aştept, deci pare, se pare că eu
ascult/aştept: autorul are intenţia de a prelungi starea
din Melancolie, în Lacul fiind vorba de un Eu
metafizic (nu e psihologie aici, nu e vorba de
îndrăgostitul care-şi aşteaptă iubita etc. – Lacul este un
poem al trecerii încărcat de sensuri thanatice, vezi şi

notele noastre la poem). Aceste grafii repun în discuţie
versul Şi eu trec de-alung de maluri, rămas nemişcată
în toate ediţiile: deci, nu de-a lung de maluri, cum ar
fi: trec pe un mal şi pe celălalt al lacului, mă plimb pe
maluri, ci în alungul malurilor, ca un zbor planat al
unei paseri (al sufletului, de fapt, căutând luntrea să
treacă „dincolo“).

Dorinţa. Cele două apostrofuri largi din poem
se păstrează identic în ediţii. Vino ’n codru la izvorul /
Care tremură pe prund ,/ Unde... cere pauză după Vino
pentru că este marcată, prin virgulă, şi după prund
(Vino la, unde). Discuţii a iscat imaginea din strofa a
patra: Fruntea albă ’n părul galbăn / Pe-al meu braţ
încet s-o culci, / Lăsând pradă gurii mele / Ale tale
buze dulci..., zicându-se (. Topîrceanu) că este
imposibilă figura: cum îşi poate cineva culca fruntea
pe braţul cuiva, şi totuşi sărutându-l?! Mai întâi, din
tabelele noastre vedem Faţa pală’n raze blonde
(Venere şi Madonă), şi Blondă’n diadem de stele
(Înger şi Demon), ambele cu apostrofuri strânse şi cu
funcţie de adjectiv. Apostroful larg din Dorinţa
localizează: să culci fruntea pe braţul meu în părul
galben (vezi imaginea părului despletit mai jos) – deci
nu fruntea (înconjurată) de părul galben. Apoi, virgula
înainte de gerunziu întrerupe funcţia de concomitenţă
temporală a acestui mod, deci nu: să culci fruntea
lăsând pradă, în timp ce laşi pradă – ci: după ce ai
lăsat pradă. Acţiunea este iterativă: iarăşi şi iarăşi,
mereu lăsând pradă.

Pentru Călin (file din poveste) începem discuţia cu
formele care ne rămân în minte. Mai întâi, acest vers
ce poate fi dat ca exemplu pentru necesitatea
apostrofului strâns: Ochii’n lacrimi şi-i ascunde într-
un păr ca de peteală (devenit în toate ediţiile: Ochii ’n
lacrimi). Ea nu-şi poate ascunde ochii şi în lacrimi şi
în părul ca de peteală, sensul adjectival al expresiei
fiind, aici, limpede: ochii’n lacrimi = ochii
înlăcrimaţi.
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Tot un vers care ne rămâne în minte este acesta (şi
se păstrează ca loc incert): Socrul roagă’n capul mesei
să poftească să se pună  / Nunul mare, mândrul soare,
şi pe nună, mândra lună. În ediţii apostroful larg:
roagă ’n rezolvă problema dând sensul: socrul roagă
să se pună în capul mesei nunul mare şi (pe) lună.
Deja, însă, regimul diferit al verbului ne încurcă, – dar
observăm rezolvarea: nunul articulat  –  dar pe nună,
nearticulat, pentru că schimbă regimul verbului. Greşit
ar fi fost roagă nunul şi pe nuna; astfel, cu virgulă
înainte de şi, este adverb: chiar şi pe nună, n-o uită nici
pe nună, etc.; această virgulă înainte de şi este păstrată
cu grijă de Ibrăileanu şi G. Călinescu (şi de G. Bogdan-
Duică) – doar Perpessicius o refuză, lăsându-l pe poet
în greşeală. Titu Maiorescu păstrează virgula, dar
articulează: şi pe nuna, greşala pe care o anticipam mai
sus. Vezi regimul „împărăteselor“, de altfel, câteva
versuri mai înainte: Căci din patru părţi a lumii
împăraţi, şi’mpărătese, / Au venit ca să serbeze...
devine peste tot, în ediţii: Căci din patru părţi a lumii
împăraţi şi ’mpărătese / Au venit ca să serbeze... Se
refuză apostroful strâns şi cele două virgule care dau
sens adverbial – care situaţie textuală se regăseşte în
versurile de la care am plecat. Chestiunea este că
apostroful strâns din „Convorbiri”: Socrul roagă’n
capul mesei să poftească să se pună induce sensul:
socrul roagă din capul mesei. Ne putem întreba care
este aranjamentul. Cum stă socrul, care este crai bătrân
(a cărui soţie nu este anunţată)? Cum stau nunul şi
nuna? Capul mesei nu poate avea, tradiţional, decât un
singur cap, un patron. Nunul şi nuna stau, apoi, de-o
parte şi de alta (ţin cununiile, vezi şi Mioriţa, nunta
cosmică: Soarele şi luna / Mi-au ţinut cununa). Poate
poetul, apoi, să unească în mit soarele şi luna,
împotriva Baladei Soarelui şi Lunii care-i face fraţi şi
le interzice nunta? - Să zicem că se poate, pentru că la
Nunta din codru stau alături Feţi frumoşi şi Zmei cu
solzii de oţele, deci contrariile se apropie nepolemic.
Mult mai simplu şi mai limpede ar fi, însă, ca socrul să
stea singur în capul mesei, cu skiptrul în mână, răzimat
în jilţ cu spată etc. – şi de-o parte şi de alta a lui să se
aşeze nunii. Lui, socrului, adică tatălui miresei, i se
zice socrul mare (deşi este socrul mic!) – pentru că
nunii sunt tot nunii mari. Nu cunoaştem o imagine (sau
o descriere) a mesei de nuntă din Bucovina la anul
1876, pentru a deduce poziţia din capul mesei în Călin,
dar nici nu putem netezi textul eminescian; rămâne,
aşadar, în discuţie acest apostrof pentru forme legate.
Noi considerăm că verbul regent este roagă, iar să

poftească să se pună este expresie: poftiţi de vă puneţi,
de vă aşezaţi.

În Călin, din circa 60 de apostrofuri, cam jumătate
sunt largi în „Convorbiri literare”, păstrate astfel în
ediţii (cu una sau două excepţii); cele scurte din revistă
sunt tot lungi în ediţii (cu, iarăşi, una, două sau trei
excepţii). Facem observaţia generală că formele cu
apostrof se împuţinează numeric în poezia
eminesciană pe măsură ce înaintăm spre anul 1880,
putându-se spune chiar că poetul însuşi le evită (în nici
un caz, însă, că el tinde spre uniformizarea
apostrofului: Scrisorile, publicate în 1880,  stau
mărturie privind varietatea formelor). Faţă de Epigonii
sau Înger şi Demon, de pildă, Călin conţine,
proporţional, mai puţine forme elidate – proporţia
mergând până la 1/3. Strigoii vor conţine încă mai
puţine forme de acest fel (şi cele conjuncte vor fi
extrem de puţine). Călin ridică probleme de editare în
privinţa punctuaţiei – aşa cum Strigoii vor avea acele
forme cu cratima facultativă care sunt, iarăşi, dificil de
rezolvat ortografic.

Pentru a economisi spaţiul, afişăm numai
apostrofurile cu pas mic din Călin (ori din ediţii),
acestea fiind litigioase filologic.

1. Sun’un grier sub o grindă se păstrează doar la G.
Călinescu şi Perpessicius (la acesta din urmă fiind unul
dintre cele trei sau patru apostrofuri strânse din
întreaga ediţie), în rest: sun’ un. 

2. Vântul jalnic bate’n geamuri măreşte peste tot
pasul: Vântul jalnic bate ’n geamuri (dar rostit cu
pauze, jalnic între substantiv şi verb are tendinţa de a
se apropia de verb).

3. Ş-ale râurilor ape, ce sclipesc fugind în ropot - /
De departe’n văi coboară, tânguiosul glas de clopot
schimbă peste tot punctuaţia şi măreşte pasul
apostrofului (vezi notele; este un pasaj dificil de
interpretat).

4. Intră – unde zidul negru într’un arc a’ncremenit
măreşte peste tot apostroful (aici pragul mic cere
accent pe arc; spus: într’n arc a ’ncremenit s-ar potrivi
pentru ceva viu ce a încremenit brusc, nu pentru o
construcţie care este oricum din cremene).

5. După pânza de painjăn doarme fata de’mpărat
– / Înnecată de lumină e întinsă în crevat schimbă linia
de pauză în punct şi virgulă la Titu Maiorescu, G.
Călinescu şi Perpessicius, în punct la Ibrăileanu - şi
lărgeşte apostroful (G. Bogdan-Duică păstrează linia
de pauză dar măreşte şi apostroful). În ediţii avem,
astfel, o descriere; în revistă accentul cade pe verb



(iarăşi vocalismul -oa- atrage) iar linia de pauză cere
reluarea imaginii, nu a lecturii (sens: doarme, nu este
trează; doarme dusă, cum s-ar zice, sau profund, etc.).

6. Resfiratul păr de aur peste perini se’mprăştie ar
fi trebuit păstrat cu apostroful strâns pentru accentul
special pe care-l cere pe -i- sub ritm. Mai jos cu zece
versuri poetul reia, ca pentru un procedeu
mnemotehnic: Iar voinicul s’apropie (citit, desigur,
s’apropíe pentru ritm). Sunt licenţe poetice fireşti.
Ediţiile preiau peste tot „corect“: peste perini se
’mprăştie.

7. Ea a doua zi se miră, cum se firele sunt rupte /
Şi’n oglind’ ale ei buze vede vinete şi supte – devine, la
Maiorescu: Ea a doua zi se miră, cum de firele sunt
rupte ,/ Şi ’n oglind’ ale ei buze vede... şi astfel  rămâne
în ediţii. Textul din revistă este simplu de înţeles: când
se scoală, fata vede mai întâi pânza de păianjen care-i
înconjoară patul – iar apoi se vede pe ea însăşi în
oglindă. După aceea se miră, deci după ce face
legătura între întâmplări; se miră de amândouă
lucrurile deodată, nu pe rând.

8. Şi fiindu-şi şie dragă cum nu-i este de nime’n
lume este interpretat de Maiorescu: Şi fiindu-şi şie
dragă, cum nu-i este nime ’n lume (virgula anticipativă
determinând pasul larg al apostrofului) şi rămâne cu
apostroful larg dar fără virgulă în ediţii. Acest nime’n
lume este expresie (Vezi şi Floare albastră: Nime’n
lume n’a s’o ştie).

9. Şi atunci de sfiiciune mi-iese sângele’n obraz
devine, peste tot: mi-iese sângele ’n obraz – lărgind,
iarăşi, spaţiul şi descompunând expresia în cuvintele
componente. Remarcă, aici, şi grafia iese pentru
obişnuitul ese/esă la Eminescu (mi anterior o cere).

10. Şi atuncea când spre uşă el se’ntoarce ca să
fugă trebuie păstrat cu apostroful strâns redând
mişcarea  continuu, rapidă. Cu apostroful larg, ca în
ediţii: el se ’ntoarce ca să fugă arată zăbavă, scop, plan
etc. (intelectualizează, ca şi mai sus, când fata se miră
trezită din somn).

11. Ea-l opreşte’n loc cu ochii şi c-o mult smerită
gură iarăşi trebuie păstrat aşa, fiind expresie de limbă.
Altfel, ea-l opreşte ’n loc, cum au ediţiile, se înţelege
descompus, ca şi când ar indica locul unde-l opreşte.
De altfel, a se obserba că El este cu spatele la Ea, deci
n-o vede, se opreşte singur în loc la privirea ei
(hipnotică).

12. Dulci cuvinte ne’nţelese însă pline de’nţeles
devine, după Maiorescu: ne ’nţelese, însă pline de
’nţeles, virgula având intenţia de a construi opoziţii

mai puternice decât conjuncţia însă. În ediţiile III-V el
restrânge, însă, pasul apostrofurilor pentru ca de la
ediţia a VI-a în sus să aibă: ne’nţelese, însă pline de
’nţeles, cu intenţia clară de a suda prima oară, cum ar
fi nenţelese, un singur cuvânt. Ediţiile au virgula şi
apostroful larg din prima ediţie Maiorescu. Iarăşi,
cuvinte ne’nţelese este expresie, nu înseamnă cuvinte
ne înţelese, care nu se înţeleg etc. (vezi imediat mai
sus: Ea şopteşte vorbe arse de al buzelor ei foc, sunt
cuvinte şoptite, abia auzite, nu se înţeleg doar de către
alţii).

13. Ochii tăi pe jumătate de-i închizi mi’ntinzi o
gură / Fericit eu sunt atuncea cu asupra de măsură,
fără punctuaţie în revistă, devine în ediţia princeps:
Ochii tăi pe jumătate de-i închizi, mi ’ntinzi o gură, /
Fericit eu sunt... şi se păstrează astfel peste tot, virgula
cerând şi apostroful larg. Fiind la sfârşitul unei largi
perioade retorice, fraza poate rămâne şi în parataxă
punctuaţia subînţelegându-se.

14. Limba’n gură mi se leagă iarăşi trebuie păstrat
cu pasul scurt al apostrofului, fiind expresie (peste tot
în ediţii avem apostroful larg care din nou descompune
expresia făcând observaţie psihologică). Trebuie spus,
totuşi, că aici Ibrăileanu are, singur, apostroful scurt.

15. Dar ea zboară... tu cu ochiul plutitor
şi’ntunecos / Stai cu buze descleştate... se păstrează
doar la Ibrăileanu (fiind apropiat de exemplul anterior,
probabil). Îndreptările  din celelalte ediţii combină
virgula cu apostroful larg: Tu, cu ochiul plutitor şi
’ntunecos, / Stai... (G. Călinescu). Titu Maiorescu are
chiar semnul exclamării: Dar ea zboară! Tu, cu ochiul
plutitor şi ’ntunecos, / Stai... Perpessicius păstrează
punctuaţia din „Convorbiri” dar şi apostroful larg de la
Maiorescu.

15. O tu crai cu barba’n noduri ca şi câlţii când
nu-i perii înseamnă, stricto sensu (ca expresie): cu
noduri în barbă. Cum reiau ediţiile:  cu barba ’n
noduri, descompunând cuvintele expresiei de limbă,
sugerează o barbă lungă înnodată din loc în loc.

16. Să oftezi dup’a ta fată devine dup’ a ta fată la
Maiorescu şi G. Bogdan-Duică dar se păstrează la
Ibrăileanu, G. Călinescu şi Perpessicius – în schimb:

17. ea să nasc’un pui de prinţ devine peste tot: ea
să nasc’ un pui de prinţ. Iarăşi, tendinţa perioadei
interbelice este de a construi structuri ortografice fixe.
Ciudat este că nu se recunosc structurile fixe de limbă,
acele expresii îngheţate ca atare în limba vorbită (şi
care abundă în Călin, poemul fiind scris în întregime
în limba vorbită).
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18. Arde ’n candel’o lumină cât un sâmbure de
mac se păstrează aşa la Ibrăileanu şi G. Călinescu.
Ediţia princeps are: Arde ’n candel’ o lumină, care
răzbate până la Perpessicius, dar ediţiile următoare
Maiorescu au: Arde’n candel’ o lumină. Numai G.
Bogdan-Duică are apostrofuri strânse: Arde’n cande’o
lumină. Aici revista cere accent în vers pe imaginea
sâmburelui de mac – şi trebuie protejat.

19. busuioc şi mint’uscată se păstrează la G.
Bogdan-Duică şi G. Călinescu dar ediţia princeps are
busuioc şi mint’ uscată, ce se va regăsi la Ibrăileanu şi
Perpessicius (ediţiile târzii Maiorescu: busuioc şi
mint’uscată). Aici apostroful larg e susceptibil de
interpretarea hilară mint’ uscată = minte uscată.

20. Purceluşi cu coada sfredel şi cu beţe’n loc de
labă devine peste tot cu beţe ’n loc de (la fel, însă:
localizând, dând iluzia imaginii reale, când este o
interpretare a unui desen doar).

21. O beşică ’n loc de sticlă e întinsă’n ferăstruie -
dacă se redă ca în ediţii: e întinsă ’n ferăstruie (bine,
totuşi, că nu se modernizează: ferestruie) se înţelege
obiectul, diminutivul de la fereastră, cu ramă de lemn,
formă pătrată etc. Este cazul pentru un bordei făcut sau
găsit de fata de împărat în codri?! Expresia: e întinsă’n
ferăstruie înseamnă în chip de ferăstruie, într-o
ferăstruie (a zidului). 

22.Ar zâmbi şi nu se’ncrede, ar răcni şi nu
cutează câştigă peste tot pragul larg: şi nu se ’ncrede.
Scris şi rostit astfel, însă, are sensul: nu are încredere
în (cineva). Accentul din revistă trebuie păstrat
indicând recitarea  prelungă şi dând sensul: nu are
încredere în sine însăşi, în simţurile proprii, în ce se
vede nu-i vine să creadă etc.

23. Râde doar’ cu ochii’n lacrimi se păstrează
numai la Ibrăileanu, celelalte ediţii având apostroful
larg. Aici este interesant apostroful mediu din revistă
pentru Râde doar’ cu. Intenţia pare  a fi fost: râde, dar
cu ochii plânge; râde cu toată faţa, doar ochii sunt în
lacrimi. Oricum, ochii’n lacrimi trebuie păstrat ca
formă adjectivală (ochi înlăcrimaţi).

24. Flori albastre  tremur’ude în văzduhul tămâiet
devine, peste tot, tremur’ ude.

25. Ele trec în harnici unde şi suspină’n flori
molatic măreşte peste tot pasul apostrofului.

26. Călin mirele iese, / Care ţine’n a lui mână
mâna gingaşei mirese pierde virgula după vers şi
măreşte pragul apostrofului în ediţiile târzii
Maiorescu. În revistă această virgulă marchează
surpriza: la nunta fantastică (unde vin smei, feţi

frumoşi etc.) apare şi Călin mirele – dar ţine în mână
mireasa reală, chiar pe fata de împărat. 

27. poala lung’ a albei rochii (cu intonaţie, deci)
doar la G. Călinescu şi Ibrăileanu devine poala lung’a
albei rochii.

28. Iată vine nunta’ntreagă – dacă se redă ca în
ediţii: nunta ’ntreagă, este ca şi când ai delimita-o ca
întreagă.  De fapt, cel care priveşte (şi anunţă: iată!)
vede capătului şirului compact de nuntaşi.

29. Cu musteaţa răsucită şede’n ea un mire flutur
lărgeşte apostroful punând accent pe verb – când
atenţia este atrasă de musteaţa răsucită.

30. Ridicat în două labe, s’a’nchinat bătând din
pinteni trebuie, iarăşi, păstrat: virgula vrea să spună ci
ridicarea în două labe a greierului înseamnă că el se
închină. Şi concordanţa timpurilor spune acest lucru:
sare un greer, crainic sprinten, / Ridicat în două labe,
s’a’nchinat. Ediţiile: Ridicat în două labe s’a ’nchinat
bătând din pinteni. Dar este o descriere, nu
interpretarea gestului.

Rămân nediscutate aici cele câteva forme de
apostrof mediu (discutabile, de altfel) şi grafiile pentru
forma enclitică a pronumelui personal – care s-au
rezolvat, însă, în scrierea limbii române de mult timp.
Nu intrăm în amănunte privind legarea encliticelor
monosilabe, lăsând textul în voinţa „Convorbirilor
literare”. Constatăm, doar, că în privinţa apostrofurilor,
din cele 60 de poziţii pe care le-am luat în calcul,
jumătate sunt scurte – iar dintre acestea aproape
niciunul nu este luat în discuţie de către editorii lui
Eminescu, câteva atrăgând atenţia unuia sau altuia, de
un consens nefiind vorba. Lucrul ni se pare destul de
grav. Se pierd sensuri din poezia eminesciană prin
uniformizarea apostrofului la forma largă, se pierde
muzicalitatea versului – punându-se, în loc, virgule,
retorică (formală) în general. Călin se potriveşte cel
mai bine definiţiei d-lui Florea Fugariu pentru
Ţiganiada lui Budai-Deleanu: „Impresia noastră este
că poetul nu operează cu cuvinte, cu pauză emfatică la
rimă, cezură fixă, etc., ci cu grupuri închegate de
cuvinte din vorbirea prozaică obişnuită. De aici
oralitatea stilului lui Budai-Deleanu“ Diferenşa este
că autorul Ţiganiadei foloselşte puţuin apostroful,
găsind alte formule (inclusiv ortografice) pentru a
sublinia expresiile de limbă, grupuruile închegate – pe
când la Eminescu avem o adevărată horbotă florală de
asemenea expresii – unde apostroful orchestrează, sau
este bagheta dirijorului de orchestră.
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Trei băuturi din Hanu Ancuței sunt
emblematice pentru condiția personajului: vinul,
rachiul și berea (mai puțin, totuși) susțin cât se
poate de convingător vocația de povestitor (și
receptor al povestirii) a omului sadovenian și
transcriu convingător o anumită perspectivă a
acestuia asupra lumii și a realității imediate în
același timp.

Să  ne amintim că spațiul povestirilor
sadoveniene este unul protector. Hanul își
depășește caracterisicile binecunoscute, câtă
vreme el „nu era han, era cetate”, cu ziduri groase
ce-i descurajează pe răufăcători și pe hoți. Într-un
timp de grație, hanul nu mai implică separarea
dintre exterior și interior. Porțile lui stau deschise
sub un semn princiar, „ca la domnie”, ceea ce
asigură nu doar o generoasă perspectivă  asupra
întregului, ci sugerează că omul are dreptul la
consubstanțialitatea cu acesta: „Porțile stăteau
deschise ca la Domnie și prin ele, în zilele line de
toamnă, puteai vedea valea Moldovei cât bătea
ochiul și pâclele munților pe păduri de brad până la
Ceahlău și Hălăuca”.

Timpul când se derulează narațiunile și are loc
întâlnirea memorabilă de la han este nelipsit de
reflexe mitice, în deplină concordanță cu
evenimentul, sub semnul concilierii depline a
mitului cu istoria. Este vorba așadar de o
„depărtată vreme, demult”, „când au căzut de Sânt
Ilie ploi năprasnice și spuneau oamenii că ar fi
văzut balaur negru în nouri, deasupra puhoaielor
Moldovei”. Mai mult, „paseri cum nu s-au mai
văzut s-au învolburat pe furtună, vâslind spre
răsărit”. În acest timp, „împăratul Alb și-a ridicat
muscalii lui împotriva lumii păgâne”. Este în
ultimă instanță un timp al împlinirii zodiilor, ca o
revărsare a generozității divine: „ca să se

împlinească zodiile, a dăruit Dumnezeu rod în
podgoriile din Țara de Jos de nu mai aveau vierii
unde să pună mustul”. Rodul naturii, creația
pământului, invită la cealaltă creație, spirituală,
care supune realul forței imaginarului. Deloc
întâmplător, la Sadoveanu vremea poveștilor
coincide cu una a petrecerii: „ș-atuncea a fost la
hanul Ancuței vremea petrecerilor și a poveștilor”
(s.n.). Din această perspectivă privită, povestirea
sadoveniană dobândește un spor de profunzime.
Textul nuvelei îndreaptă atenția asupra unei
petreceri în sensul pe care i-l atribuia Constantin
Noica. „Substantivul nostru de petrecere- scria
filosoful- trebuie să arate felul cum am reușit să ne
înstăpânim, prin gândire, asupra vastei petreceri a
lumii, adică a ceea ce se petrece în lume; sau în
viață, asupra trecerii și petrecerii noastre prin
lume” (Constantin Noica, Cuvânt împreună despre
rostirea românească, București, Humanitas, 2011,
p. 60). Și continuă autorul: „Dar «petrecere» vine
de la pertranjicere, cu acel trajicio, transjicio, care
însemna la început aruncare a podului și trecerea
dincolo. În petrecere ai și per și trans, și prin și
peste. Petrecerea este deci, dacă poți spune astfel,,
peste-pri-trecere” (Ibidem, p. 65).

Vinul este asociat de Sadoveanu acestei
semnificative petreceri, ca trecere peste și prin,
cum spunea Noica, trecere spre prin ritualul
povestirii înainte de toate. Vinul nu contează aici
ca un drog, chiar slab, cum a fost socotit de altfel,
ci ca un dar al naturii, al divinității, din care omul
sadovenian bea cu aerul că săvârșește o autentică
împărtășanie. Scriind, în Țara de dincolo de
negură, că „poveștile de vânătoare sunt de la
Dumnezeu”, Sadoveanu acceptă ideea că povestea
este har, este de la Dumnezeu, cum tot de la
Dumnnezeu este de altfel și vinul(„a dat
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Dumnezeu rod în podgoriile din Țara de Jos”).
Vinul temperează trupul supus ritmurilor
necruțătoare ale cotidianului și-l pregătește pentru
un alt-ceva, îl obosește și îl doboară  la
modulsemnificativ: „Lăutarii cântau fără oprire.
Când cădeau unii doborâți de trudă și de vin, se
ridicau alții de prin cotloanele hanului”.
Povestitorii beau vinul care le stimulează plăcerea
de a povesti, tot vin beau și ascultătorii, fiindcă
vinul este aici garanția harului și semnul celor ce
trăiesc în relație profundă cu naturalul. Nu este
deloc întâmplător faptul că Neculai Isac este un
negustor de vinuri, el, omul ales, care trece și el,
într-un moment semnificativ, dincolo de limitele
realității imediate: „Când am ajuns la malul
Moldovei, am luat-o la vale, printre apă şi luncă,
într-un răstimp au început clopotele la biserica de
la Tupilaţi. Am oprit calul şi le-am ascultat cu jale,
până ce au contenit şi-mi aduc aminte că, după ce
au stat clopotele acelea, am auzit altele, de la
bisericile altor sate, - şi picurau depărtate şi stânse:
parcă băteau în inima mea”. El este un hoinar, un
nestatornic, pe care îl obosește monotonia lumii
(dar căreia îi face totuși concesii, nefiind om
„nevrednic”)și pentru care negustoria devine
pretext al căutării frumuseții feminine, vinul
asociindu-se în felul acesta erosului.

Dacă vinul este astfel perceput de Sadoveanu,
povestitorii și receptorii își rezervă dreptul la o
mâncare ce presupune ea însăși arta și meșeșugul.
Bucatele sunt ușoare și inocente (nu este pomenit
porcul!): cei de la hanul Ancuței se bucură de
berbeci și viței ori de clean și mreană din Moldova.
Cu mențiunea că mâncarea este pregătită cu un
sugerat rafinament, din moment ce ea este
rezervată unor „oameni minunați”, ei înșiși niște
meșteri, niște maeștri până la urmă, care nu
contrastează, prin îndeletnicirea lor, cu ceilalți
meșteri și maeștri, ai povestirii: „la focuri, oameni
încercați și meșteri frigeau hartane de berbeci și de
viței, ori pârpâleau clean și mreană din Moldova”.

Ce declanşează, totuşi, cu adevărat în Hanu
Ancuţei faptul de a povesti? Ce-i determină aşadar
pe drumeţi să povestească nişte întâmplări care –
după cum suntem încredinţaţi – s-ar fi petrecut
într-adevăr cândva, dar care tind aproape inevitabil
să conteze exclusiv sub zodia imaginarului? 

Înainte de a se începe seria naraţiunilor
exemplare de la han, atrage atenţia un amănunt
mai semnificativ decât ar putea lăsa impresia la o
lectură prea puţin atentă: „Calul cel slab al
răzăşului, din coasta hanului, simţind tăcere în
preajmă, necheză deodată subţire şi rânji înspre noi
ca un demon”.

Efectul este puternic asupra celor din jur, în
special asupra Ancuţei: „Ancuţa îşi întoarse ochii
sprâncenaţi spre el, înfricoşată şi uimită.”

Detaliile trimit aici în primul rând spre
semnificaţia pe care o dobândeşte comparaţia în
contextul tăcerii din preajmă („simţind tăcere în
preajmă”), tăcere ce accentuează absenţa
cuvântului ca reflex în timp al manifestării
creatoare a divinităţii, în momentul începuturilor.
Fiindcă dacă zidurile groase şi porţile masive îi pot
apăra de răufăcători, călătorii simt că în faţa unei
forţe malefice soluţia nu poate fi decât cuvântul –
opus tăcerii –, creaţia, culturalul, imaginarul,
rezultat al redimensionării evenimentului real (prin
subiectivizare, din perspectiva eului narator, dar şi
prin ezitările memoriei în faţa unor întâmplări
consumate în urmă cu ani buni, printr-o atentă
reorganizare a evenimentului, dar şi printr-un
ritual al naraţiunii respectat cu sfinţenie).

Funcţia principală a povestirii sadoveniene din
Hanu Ancuţei rămâne în primul rând aceea de a-i
scoate pe ascultători din cotidianul marcat de
prezenţa demonului, transportându-i în imaginar
şi, în felul acesta, protejându-i. Într-un fel,
povestirea lui Sadoveanu determină o absolut
necesară absenţă a ascultătorului din realitate şi
din timpul său, o evadare într-un univers a cărui
condiţie „ideală” este motivată aproape în
exclusivitate de limbaj şi de rostire. Finalul
fiecărei povestiri coincide cu semnificativa
revenire a individului la realitate şi, nu în ultimul
rând, acest final marchează regăsirea de către
personaj a propriei condiţii. După fericita sintagmă
a autorului, personajele de la han trebuie „să-şi
vină în fire”, să-şi regăsească aşadar identitatea
reală, identitate la care au renunţat câtă vreme au
absentat din realitate pentru a se încredinţa
imaginarului: „Răzăşul s-a arătat mirat de
povestirea monahului ş-a tăcut cu uimire o vreme.
Dar după aceea şi-a venit în fire” .
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Pentru a realiza însă efectul scontat, acela de a-
i scoate pe ascultători din cotidian, este absolut
necesar ca povestirea să-şi asigure mai întâi
condiţia de univers imaginar, autarhic, riguros
dimensionat şi delimitat de realitate, cu o
organizare interioară impecabilă. Exemplară în
acest sens mi se pare povestirea Istorisirea
Zahariei Fântânarul, în care scriitorul atrage
atenţia în mod deosebit asupra convenţiei artistice,
cea care îi asigură relatării dimensiunea estetică.

Reține atenția aici în mod deosebit un personaj
feminin, lița Salomie, care, spre deosebire de
ceilalți , povestitorii și ascultătorii pătimași ai
poveștilor de la han, nu bea vin (cu excepția unei
picături dacă „nu-i de cel vechi”). Un motiv pentru
care femeia nu bea vin este boala („bolnavă de
vătămătură”) ca abatere de la firescul și armonia
naturalului. Ea bea numai rachiu, și subliniază
aceasta: „Nu beau decât rachiu”. Ceea ce o
deosebește pe mătușa Salomia de ceilalți nu este
așadar doar boala, ci și preferința pentru rachiu. În
timp ce vinul se înscrie în ordinea naturală a lumii,
presupunând o anumită relație a individului cu
aceasta, rachiul este rezultatul trecerii prin foc, a
arderii sucului. Mătușa Salomia are, cel puțin de
aici, o perspectivă motivată asupra povestirii:ea se
dovedește receptorul lucid care nu numai că simte
că nu se respectă regimul imaginarului în relatare,
ci intervine și impune reguli pentru ca relatarea să
se înscrie într-o serie exemplară, să conteze ca un
discurs cu tot ce implică aceasta. Vorbind despre
istorisirea orbului, lița Salomia reține o serie de
atribute absolut definitorii speciei, în special
„minciuni, de stă lumea și se uită la dânșii cu gura
căscată”. Atunci când i se cere lui Zaharie
Fântânarul să povestească, femeia intervine de-a
dreptul necruțător, fiindcă simte că cele povestite,
nesrespectând niște reguli, nu se pot inscrie sub
semnul imaginarului. De aceea, mătușa Salomie îl
urmărește atent pe fântânar: „Vină-ți, bădică, în
simțire și spune toate. Cum ai mers cu dânsul la
fața locului ș-ai bătut cu piciorul în pământ ici, ai
bătut cu piciorul în pământ dincolo,-ș-ai ascultat
semnele pe care le știi”.

Cea de-a treia băutură din „capodopera de la
răscruce” (Nicolae Manolescu) este berea invocată
în Negustor lipscan. Naratorul vorbește despre tren

(„ticăloșie nemțească”) și, mai ales, despe
mâncarea de pe alte meleaguri, „carne fiartă”,
nicidecum „pui la țiglă”, „miel fript tâlhărește”,
„sarmale„ ori „crap la proțap”. Acolo vinul
lipsește, în schimb se bea berea: „Cine n-a gustat,
oameni buni, asemenea băutură, să nu fie cu părere
de rău. Căci e un fel de leșie amară”. Toate acestea,
mâncare și băutură, berea în special, sunt semnele
altei civilizații, de care oamenii pământului se
delimitează de altfel: „dacă nu toate acestea, nici
nu-mi pasă! să rămâie cu trenul lor și noi cu țara
Moldovei”.

Istorisirii lui Zaharia Fântânarul ar trebui să-i
urmeze cea a comisului Ioniţă, istorisire aşteptată
cu nerăbdare de toţi drumeţii de la han. 

Amintind începutul nuvelei, iapa răzăşului
nechează însă din nou, la „ceas târziu”,
producându-le drumeţilor aceeaşi groază: „Din
dosul hanului veni deodată nechezatul iepei celei
slabe a răzăşului. Aşa fel a ţipat – speriat şi ascuţit
– încât am trăsărit din locul meu, de groază”.

Ceasul nu este, într-adevăr, curat, iar semnele
nopţii devin, subliniază naratorul, „semnele lui”,
ale demonului. De data aceasta însă demonul
părăseşte împrejurimile: „Şi demonul trecu în
pustietăţile apelor şi codrilor, căci nu l-am mai
simţit”.

Povestirea atât de mult aşteptată a comisului
Ioniţă de la Drăgănești nu va mai fi spusă,
probabil, niciodată, pentru simplul motiv că,
nemaifiind ameninţaţi de prezenţa demonului,
oamenii nu mai trebuie să-şi găsească refugiu în
imaginar. Istoviţi de experienţa acestuia, ei se
abandonează în voia simţurilor şi a realităţii
imediate, în finalul unei opere ce, implicând un
motiv major al literaturii, îşi evidenţiază (şi) din
altă perspectivă, dincolo de virtuozitatea narativă,
dimensiunile de profunzime: „Am rămas însă după
aceea loviţi ca de o grea muncă şi abia ne puteam
mişca, umblând după cotloane ferite şi locuri de
odihnă. Şi comisul Ioniţă însuşi, după ce a cuprins
de după grumaz pe căpitanul Neculai sărutându-l,
a uitat cu desăvârşire că trebuie să ne spuie o
istorisire cum n-am mai auzit”. Și, putem fi
convinși, trecerea/ petrecerea de acum nu mai
contează!
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Hotărât lucru, sarabanda confuziilor de
persoană și a erorilor de nume oglindită în dosarele
lui de Securitate, îl înlănțuie treptat  pe Vintilă
Horia, sufocîndu-i (deși) aparent personalitatea.
Chestiune care a dat și va da apă la moară rău-
voitorilor, delatorilor, hăituitorilor și, în cele din
urmă, după cum știm, călăilor care l-au condamnat
în contumacie ca pe un criminal trădător de țară.
Cruzimea istoriei noastre recente până la urmă.
Căci în timpuri de dictaturi, în vremuri de legi
strâmbe, de represiune și regim concentraționar,
orice eroare, vor fi fost abia așteptate, drept adevăr,
întru sporirea nedreptăților. O lume ca o mănușă
întoarsă pe dos. De confuzia de persoană
concomitentă cu eroarea de nume se va profita în
mod samavolnic, adăugându-se neclarități  în
cadrul rapoartelor, dar în același timp sporind
ambiguitatea secvenței ce acuză obiectivul, în
cazul nostru pe Vintilă Horia.

În cazul documentelor de față avem de a face cu
două grave confuzii de persoană și erori de nume:
medicul american de origine română, trăitor la
New York, George Emil Palade se regăsește în
raportul Securității cu numele și personalitatea
compozitorului  român de coruri și oratorii
Constantin Palade. Cealaltă confuzie, (probabil o
greșeală de informare, obișnuită cadrelor
Securității) este de prenume, pentru aceeași
persoană: medicul Maria-Magdalena Sachelarie,
faimoasă, încă de la absolvirea facultății de
medicină, datorită dotărilor excepționale ca om de
știință, verișoară primară cu Olga Caftangioglu
Horia, este numită într-unul dintre documente drept
Nicole Sachelarie. Documentul dovedește confuzia
cu asupră de măsură. În acest caz, chestiunea se

complică din punctul meu de vedere,
deoarece, în afară de represarea politică a
Magdei Sachelarie – ea fiind numită ca
medic într-o policlinică de nișă unde nu avea
cum să evolueze la standardele bine meritate,
era soția lui Filip Sachelarie, descendent al
unei vechi familii boierești,  la rândul său
spoliat de întreaga avere de către regimul
democrat-popular ca reprezentant al
„burghezo-moșierimii”. 

De asemenea, în documentele de față,
constatăm augmentarea urmăririi informa-
tive prin continuarea tentativei de racolare
(sau a racolării nereușite), în rețeaua formată
în jurul familiei Caftangioglu – Horia, a
rudelor lui Vintilă Horia și ale soției sale. Un
caz nou în derularea documentelor este, de data
aceasta, tentativa de încadrare informativă a lui
NICOLAE COCORESCU, fost ofițer deblocat –
căpitan de marină, soț al Marianei Cocorescu și
cumnat al Olgăi Caftangioglu-Horia.

Dar informația inedită, de maximă importanță
în deslușirea și aflarea multor necunoscute din
dosarul Vintilă Horia, adusă de data aceasta de
documentele din arhivă, este clarificarea, din
punctul meu de vedere, a motivației poziției
agresive a României democrat-populare față de
onoarea ce o primise Vintilă Horia, prin atribuirea
unui premiu onorant pentru orice scriitor al lumii,
ca Premiul Goncourt, el fiind, în plus, singurul
scriitor român  până la vremea aceea și pînă astăzi
căruia I s-a atribuit acest premiu: romanul a fost
încadrat, în actele Securității, după
comandamentele epocii: un roman care va
descrie în mod dușmănos viața poporului român
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în regimul actual (subl. mea – I.D.). Pentru
această inadmisibilă formulare semnează doi
colonei de Securitate din Serviciul Independent al
Direcției a III-a Ministerului de Interne. Alinierea
la exigențele regimului de democrație-populară
explică formula mult cunoscută chiar în
coșmarurile noastre de altă data. 

* * *
Dir III1 Serviciul Independent Strict Secret 
29 februarie 1960 Ex.nr. 2 
M . [ i n i s t e r u l ] A . [ f a c e r i l o r ] I . [ n t e r n e ] –

DIRECȚIA I2

Organele noastre posedă informații că fugarul
Caftangioglu Vintilă (pseudonim literar Vintilă
Horia), fost vice-consul pe lîngă Consulatul
General al României la Viena, fost redactor la
revistele Gîndirea și Sfarmă Piatră, condamnat în
contumacie în 1945 la 20 de ani muncă silnică de
către Tribunalul Poporului,  se află în prezent în
Spania și că în cursul lunilor ce urmează va apare
la Paris într-o mare editură franceză, un roman al
acestuia, roman care va descrie în mod dușmănos
viața poporului român în regimul actual (subl.
mea – I.D.). 

Editura franceză care intenționează să
publice acest roman l-a invitat pe Caftangioglu
Vintilă să se stabilească la Paris împreună cu
soția sa (subl.mea – I.D.) Caftangioglu Olga3,
născută Teohari, de asemeni fugară.

Față de aceasta vă rugăm a ne comunica cît mai
urgent posibil cum sunt cunoscuți de către organele
dv. fugarul Caftangioglu Vintilă (pseudonim literar
Vintilă Horia) și soția sa Caftangioglu Olga născută
Teohari.

Șeful Direcției III Șeful Serviciului Independent
Colonel de Securitate, Colonel de Securitate,
N. Budișteanu E. Rusu 

* * *
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA VII
6 ian 1961 Strict Secret
Către M.A.I.
– DIRECȚIA a II –a –
OBIECTUL
Investigații asupra numitului Caftangioglu  Gh.

cerută cu nr […] din 27 XII 1960
SURSE OFICIALE
De la evidența DEP., DMC și secția a 7-a

Miliție, rezultă că numitul Caftangioglu Gheorghe
este […] mecanic de precizie4.

PERSOANE DE ÎNCREDERE
Persoanele D.E., A.P. și  C.R. ne relatează că

susnumitul [Caftangioglu Gheorghe]a domiciliat în
[…] calitate de chiriaș. În acest timp funcționa ca
avocat la un tribunal. Era căsătorit cu Tudora de
profesie farmacistă.

Prin anul 1942 s-a mutat din această adresă în
[…] unde a locuit pînă în anul 1950. Și în această
perioadă era cunoscut tot ca avocat. Posedă o
mașină proprie. Prin anul 1948 s-a despărțit de
soție și s-a căsătorit cu Mihaela Dimitriu, casnică.
[…].

Sursele ne relatează că în această perioadă nu
desfășura activitate politică la domiciliu și nu
rezultă a fi avut relații intime sau manifestări ostile
la adresa regimului.

Era caracterizat ca un element puțin sociabil și
nu discuta fără nicio persoană. În anul 1951 s-a
stabilit cu domiciliul în […] unde a locuit circa 8
luni. În această perioadă funcționa ca mecanic la
Cooperativa „Presajul”.

În domiciliu locuia singur și nu avea relații cu
nicio persoană. Prin anul 1952 s-a stabilit în […]
unde a domiciliat pînă în anul 1958, data cînd a fost
arestat și condamnat la 18 ani închisoare pentru
uneltire împotriva statului nostru (subl. mea –
I.D.).

Persoana P.H. ne relatează că a văzut personal
copia după sentința numitului Caftangioglu
Gheorghe care se află la noul locatar ala
apartamentului.

Șeful  Direcției VII5, Șeful Serviciului,
Colonel V. Dinescu Cpt.N. Croitoru 

* * *
Sursa „David” Strict Secret 
Primit col. Rusu Emanoil ex.nr.1 
Data 25 nov 1960
Casa[conspirativă a Securității] „Garofița”
N O T Ă
S. Albu fost ziarist, colaborator la Institutul de

Istorie al C.C. al P.M.R. afirmă următoarele: 
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În cercurile cercetătorilor de la Biblioteca
Academiei R.P.R. este discutat succesul romanului
„Dieu est ne en exil” de Vintilă Horia. 

Succesul acestei cărți anticomuniste a fost
confirmat chiar în cursul acestei luni de faptul că
Academia Goncourt i-a acordat marele premiu
literar al anului (premiile acestei academii creată de
frații Goncourt, scriitori, la începutul acestui secol
se bucură de un prestigiu mai mare decît chiar
premiile acordate de Academia Franceză. Din lista
premiilor acordate de Academia Goncourt de la
înființarea ei pînă astăzi rezultă că Vintilă Horia
este al doilea străin căruia i se acordă acest mare
premiu literar, primul străin fiind un scriitori
belgian ( subl.mea – I.D.) .  

Premierea s-a făcut chiar la Academia fraților
Goncourt și cu acest prilej Vintilă Horia a anunțat
că romanul „Dieu est né en exil” va alcătui (sic!) o
trilogie. De asemenea Vintilă Horia a anunțat că
regretă că acest roman nu poate fi citit în țara lui,
România. Autorul a mai spus că volumul 2 va fi
prezentat editurii în cursul anului 1961.

Premierea – spune sursa de mai sus – a fost
televizată de la Paris6.

Sursa „David”

* * *
23 aprilie 1960 Strict Secret 

NOTĂ Ex.1 
Pentru agentul „David”
La data de 13 februarie 1960 agentul „David” a

furnizat o notă informativă în care arăta că fugarul
legionar Caftangioglu Vintilă Horia care  se află în
prezent în Spania, intenționează să publice la Paris
o lucrare cu caracter dușmănos la adresa țării

noastre7 (subl.mea – I.D.).
În notă agentul nu precizează cum și în ce

împrejurări anume a obținut aceste informații și de
la cine.

În interesul muncii operative vă rugăm a cere de
la agentul „David” o notă foarte detaliată în care să
se arate:

– Cum și în ce împrejurări anume a obținut
informațiile respective

– De la cine a obținut aceste informații
– Cine a mai fost de față cînd s-au purtat

discuțiile respective
– Ce alte discuții s-au mai făcut cu această

ocazie despre Caftangioglu Vintilă Horia
– De asemeni agentul să precizeze în scris:
Dacă o cunoaște pe numita Cocorescu Mariana

și pe soțul acesteia Cocorescu Nicolae, cum și în ce
împrejurări i-a cunoscut, ce cunoaște despre ei și în
ce relații se află cu aceștia

Dacă a cunoscut pe fugarul Caftangioglu
Vintilă Horia sau pe soția sa Caftangioglu Olga,
cum și în ce împrejurări s-au cunoscut, în ce relații
au fost

Ce alte rude sau prieteni ai fugarului
Caftangioglu Vintilă Horia mai cunoaște agentul în
București  și în ce relații se află cu aceștia.

În cazul cînd acesta o cunoaște bine pe numita
Cocorescu Mariana și are posibilități de informare
pe lîngă aceasta, rugăm ca agentul să fie dirijat în
continuare pe lîngă Cocorescu Mariana și
eventual pe lîngă soțul acesteia pentru a stabili
(subl.mea – I.D.):

– Date noi cu privire la fugarul Caftangioglu
Vintilă Horia, mișcările sale în străinătate, date noi
în problema apariției romanului său la Paris
(subl.mea. – I.D.)și eventual unele legături ale
acestuia din străinătate.

– De asemeni interesează în mod deosebit ca
agentul să stabilească mijloacele prin care
Cocorescu Mariana poartă corespondență cu sora
sa Caftangioglu Olga.

În cazul cînd folosesc adrese conspirative sau
căsuțe poștale să stabilească precis pe numele
cărei persoane vine corespondența în țară și pe
ce adresă anume (subl.mea.- I.D.).

De asemeni interesează orice alte materiale
poate furniza agentul despre fugarul Caftangioglu
Vintilă Horia, despre familia Cocorescu și despre
celelalte rude ale fugarului Caftangioglu Vintilă
Horia aflate în țară și pe care le cunoaște
agentul (subl.mea. – I.D.).

Locotenent de Securitate,
De acord, Pavel Alexandru
Șeful Biroului 1,
Căpitan de Securitate,
Culcea Corneliu
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* * *
Mr. Lăzăroiu I. Strict Secret
[agent]”Georgeta” Exemplar unic 
Casa [conspirativă a Securității] „Armenia” 
2 martie 1962
N O T Ă
În cursul săptămînii trecute am văzut la spital pe

NICOLE SACHELARIE8 care fusese medic de
gardă în spital și care mă așteptase în spital pentru
predarea gărzii. O cunosc de foarte multă vreme  -
circa 15 ani – din facultate. Se numea NICOLE
NICULESCU  IANCA. Atunci aproximativ s-a
căsătorit cu FILIP SACHELARIE  fost moșier și cu
cai de curse.

Stînd de vorbă i-am spus că aș vrea să plec la
Paris și ea mi-a spus atunci că înainte de a pleca
trebuie să vorbesc cu ea să-mi dea o „misiune”
pentru domnul Horia Vintilă Caftangioglu care este
stabilit acolo.

Mi-a spus că acesta este căsătorit cu o vară a
ei și că aceștia, adică familia de aici, nu ar avea
niciun venit (subl.mea – I.D.). Printre altele îmi va
spune că aceștia au nevoie de ajutor financiar, deci
pentru familia lui sau a soției lui, are nevoie.

Ea este în vîrstă de circa 47-48 de ani, iar soțul
ei este mult mai în vîrstă decît ea și nu are nicio
ocupație.[...] Știu că el lucra la un moment dat ceva
la Fondul Plastic.

[Agent]” Georgeta”
N[ota].B[iroului].
Agenta „Georgeta” urma să plece la Paris unde

se va întîlni cu fratele ei [George Emil Palade] ce
vine aici de la New-York. NICOLE
SACHELARIE urmează a fi identificată atît ea cît
și sora sa care este rudă cu VINTILĂ HORIA
CAFTANGIOGLU, după care se vor face
propuneri.

Maior,
Lăzăroiu I.

* * *
232
Mr. Lăzăroiu I. Strict Secret
[agent] „Georgeta” Exemplar unic
Casa [conspirativă a Securității]:„Armenia”
28 martie 1962
N O T Ă

În ziua de 25 martie 1962 am stat de vorbă la
spital cu dr. NICOLE SACHELARIE, care mi-a
spus că dacă voi pleca la Paris să vorbesc cu ea
pentru a-mi da un comision pentru vara ei
OLGUȚA HORIA CAFTANGIOGLU născută
TEOHARI. Aceasta în timpul războiului  trecut la
Viena sau Berlin unde Vintilă Horia era
plenipotențiar(sic!). De aici au fugit în Italia unde
au dus-o foarte greu și apoi au plecat în Argentina
la Buenos Aires. Aici au găsit o prietenă a fostei
doamne TEOHARI, mama ei, care fiind o persoană
influentă, i-a găsit o slujbă acolo și i s-a creat și o
catedră de limbă română (informație eronată – n.m.
I.D.) la facultatea de acolo. Nu au putut sta însă
decît doi ani din cauza OLGUȚEI VINTILĂ care
nu a suportat clima și au plecat în Spania. Acolo au
stat cîțiva ani și apoi cînd a scris cartea „Iisus s-a
născut în exil.” (Eroare de titlu. Este vorba despre
cartea „Dumnezeu s-a născut în exil” – n.m.-I.D.)
A trecut în Franța.

Tot în Franța se pare că a mai scris numeroase
poezii și proze moderniste și acum o nouă carte,
„Le Chevalier”. Mi-a spus că aceasta OLGUȚA are
aici un frate care lucrează zilier la Salvamar în
timpul verii (subl.mea – I.D.) și o soră MARIANA
[COCORESCU].

Mi-a spus că nu voi putea lua legătura directă cu
această familie, ci prin intermediul prietenei lor,
madame MADELINE HARRY, care face de altfel
legătura între familia de aici și cei din Paris.

Această MADELINE HARRY este[de
naționalitate]franceză dar a stat și în România
înainte de război, cînd tatăl ei a avut aici o
reprezentantă de o firmă de medicamente și că ea a
plecat odată cu tatăl ei în țară.

(Documentul este nesemnat)

* * *
15 VI 1962
N O T Ă
(Document olograf)
Agenta „Georgeta” a Serviciului III urmează să

plece în curînd la Paris, pentru a se întîlni cu fratele
său Palade Constantin, care vine din SUA, New
York, doctor (confuzie de nume cu George Emil
Palade!9).

În discuțiile pe care aceasta le-a avut cu

130130 CONVORBIRI  LITERARE



doctorița Sachelarie Maria Magdalena, aceasta a
aflat că este rudă cu Olga Teohari, actuala soție a
fugarului Vintilă Horia Caftangioglu.

Sachelarie Maria Magdalena a rugat pe agenta
„Georgeta”, știind că pleacă în Franța, să-i facă un
comision pentru familia Caftangioglu.

S-a făcut raportul cu propunerea de plecare
a agentei în Franța în care s-a inclus și problema
comisionului pentru Caftangioglu și instructajul
agentei în această problemă (subl.mea – I.D.).

Numita Sachelarie Maria Magdalena este
lucrată de Direcție a III-a prin acțiune de verificare
[…] pentru manifestări dușmănoase.

Cpt. Bratu M.

* * *
28 mai 1960
R A P O R T
(Document olograf)

Conform ordinului tov. lt.col. Borșan Dumitru
am luat legătura cu Serviciul 5 pentru a vedea ce
rezultate au în privința încadrării informative a
fostului căpitan COCORESCU NICOLAE10.

Din discuțiile purtate cu tov. cpt. Lazăr Costică
a rezultat că a fost dirijat pe lîngă acesta agentul
“TEHNICA” și că acesta a furnizat chiar o notă
informativă despre COCORESCU NICOLAE. În
privința legăturii cu Direcția a II11-a s-a raportat
tov. Lt. col. Borșan Dtru care a ordonat să nu mai
luăm legătura cu Direcția a II-a deoarece ei nu ne
pot indica nimic despre activitatea prezentă a lui
CAFTANGIOGLU VINTILĂ HORIA.

Menționez că Direcția a II – a nu-l au pe acesta
în evidențele fugarilor, el figurînd în evidența
elementelor active aflate în țară în problema
austriacă.

[Semnat indescifrabil]

Note:
1 – DIRECȚIA III – INDICATIV UM 0123/T – (1953

– 1967) – Informații interne 
2 – DIRECȚIA I – INDICATIV UM 0123/I (1953 –

1963) – Informații externe
3 – Informație inedită
4 – GHEORGHE CAFTANGIOGLU, avocat, văr cu

VINTILĂ HORIA, arestat în iunie 1957, condamnat la 10
(unele rapoarte afirmă este vorba de 18, ca acesta de față )
ani închisoare. Detenție la Aiud, Gherla, etc. Anul 1961 îl
găsește “mecanic de precizie”; se poate presupune că

fusese grațiat de restul pedepsei și angajat într-un post
inferior funcției și studiilor sale prin decădere din drepturi
civile, decădere ce urma  eliberării din temnițele politice, în
timpul regimului concentraționar din România, odată cu
emiterea și aplicarea decretului/lege nr 310/1964 prin care
au fost grațiați de restul pedepsei 3467 de deținuți politic,
în perioada de după această data fiind eliberați  zilnic
câteva sute de deținuți politic.

5 – DIRECȚIA VII – INDICATIV UM 0123/P – (1953
– 1967) – Filaj și investigații

6 – Informație inedită
7 – Printre primele informații de maximă importanță în

vederea cercetării  deslușirii motivelor pentru care Vintilă
Horia a fost unul dintre cei mai dușmăniți și represați
scriitori de către regimul  democrat -popular. Condamnarea
penală, chiar daca în contumacie, atinge un nivel aproape
de neîntâlnit în condamnările de acest tip odată cu noile
legi, inumane, ale regimului concentraționar din România.  

8 - Probabil o eroare de nume. Persoana din raport
numită NICOLE are toate datele medicului Maria-
Magdalena Sachelarie, concludentă fiind informația
privind căsătoria cu Filip Sachelarie și de asemenea aceea
privind faptul că era vară cu Olga Horia, soția lui Vintilă
Horia. A se vedea în documentele publicate de mine
anterior acestui raport.

9 – In această notă se face o gravă eroare de nume și
persoane, dat fiind că este vorba de două personalități
distincte ale momentului, reliefate fiecare în zona lor de
desfășurare: în Notă apare numele lui Constantin Palade
(1915 – 1974), compozitor de oratorii (pentru soliști, cor și
orchestra) si coruri patriotice, distins cu Ordinul Muncii
cls. II – 1953 și Ordinul Meritul cultural cls. IV- 1969, de
asemeni dirijor la Opera Română din București, în locul
celui al lui George Emil Palade (1919 – 1922), medic și om
de știință american de  origine română, laureat, în 1974, al
Premiului Nobel pentru fiziologie și medicină. Confuzia de
nume și de persoane este cu atât mai gravă cu cât cele două
personalități iși realizează performanțele în domenii, arii
geografice și regimuri politice total diferite.

10 – Tentativa de încadrare informativă a căpitanului
Nicolae Cocorescu, soțul Marianei Cocorescu, fost ofițer
de marina deblocat, cumnatul Olgăi Horia fostă Teohari
(Mariana Cocorăscu fiind sora acesteia, ca fiică, și ea, a
medicului – savant Anibal Teohari), va face parte dintr-una
din practicile diabolice ale Securității de a racola rude de
grade apropiate din anturaj, spre o mai dură șantajare și în
consecință spre a obține, teoretic vorbind, informații
complexe cu mai multă ușurință, de la cei urmăriți. 

11 –  DIRECȚIA II – INDICATIV UM 0123/U (1953
– 1967) – Contraspionaj
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După destul de amplul periplu biografic, să
ne apropiem nițel de cele două puncte de sprijin
(menționate în titlu) ale strădaniei lui S.O.
Isopescul spre propășirea culturală. Coranul,
traducere unanim apreciată în epocă (ba chiar și
mai târziu, odată ce a beneficiat de câteva
reeditări după 1990: Cluj, Ed. Eta – 1995;
Timișoara, Ed. Helicon – 1999; Chișinău, Ed.
Cartier – 2003), a fost bine promovată chiar de
autorul însuși, care a deslușit unele aspecte ale
insolite scrieri (pentru spațiul ortodox
românesc) într-un articol de genul Cum s-a
revelat Coranul?, unde vorbește despre tradiția
celor „zece trepte ale descoperirii”, dintre care
pe unele le dezvoltă, pentru a încheia: „Din
aceste pretinse descoperiri s-a născut materialul
haotic și nerânduit care formează astăzi
Coranul, biblia Islamului”1.

La momentul apariției, o gazetă
cernăuțeană, sub titlul Un eveniment literar,
face o amplă prezentare a opului, apreciind:
„Cu această traducere [...] ne numărăm, încă o

dată, în rândul popoarelor culte europene, în a căror
limbi Coranul este tradus de multă vreme. Alături de
Infernul lui Dante, tradus de bătrânul scriitor N. Gane,
de Eneida lui Virgiliu, tradusă de poetul G. Coșbuc, și
de Iliada de Homer, tradusă de G. Murnu, adăugăm
acum, ca un adevărat eveniment literar – Coranul, în
românește, tradus după textul original de d. Dr.
Silvestru O. Isopescul”, adăugând, „informatorul”, că
„Limba e curată și la citire vezi munca traducătorului
de a găsi înțelesului din original expresia cea mai
adequată în românește. Ici-colo frumoase nuanțe
moldovenești”2. 

Amintind de „profundele erudițiuni în clasicism și
limbile orientale”, un G. (probabil Gh. Ghibănescu,
fostul său coleg de la Societatea istorico-filologică din
Iași) o spune apăsat: „a tradus Coranul în românește,
după originalul arab, însoțind această operă

monumentală cu savante note și explicațiuni și
adăugându-i o introducere istorică de neprețuit folos.
Lucrarea aceasta a lui Isopescul e cea mai bună
versiune a Coranului redată în vreuna din limbile
moderne”, amintind și de faptul că „Mult a contribuit
Isopescul la popularizarea în străinătate a literaturii
române, publicând în nemțește un volum cu tălmăcire
din cei mai buni scriitori ai noștri”3.

Pr. Prof. Dr. N. Neaga, după 45 de ani, nu-și
drămăluiește elogiile: „Isopescu a tradus cât se poate
de exact textul original arab, ba a imitat, unde firea
limbii române a îngăduit, dicțiunea arabă. Traducerea
este însoțită de scurte note explicative. În fruntea
textului a pus o magistrală introducere”, „limba
textului românesc e îngrijită” și „a fost primul imbold
spre stimularea studiilor orientale la noi”4.

Dacă traducerea Coranului a fost mereu scoasă în
evidență și aplicată ca „etichetă” a savantului, de mult
prea puțină atenție s-a bucurat antologia de traduceri în
germană a unor nuvele românești (din unele surse
lipsind chiar și titlul volumului – poate din
comoditatea traducerii titlului german?). La vremea
respectivă, însă, opul nu a trecut neobservat,
Rumänische Erzählungen beneficiind de câteva
semnalări în presă, din unele dintre acestea putând noi
desprinde amănunte privind publicarea, precum și
felul în care au fost receptate în epocă, sau care era
orizontul de așteptare al păturii culturale a perioadei. 

Prima (și cea mai cuprinzătoare) informare îi
aparține lui Ramvil (pseudonim al lui Liviu Marian,
fiul cunoscutului academician Simion Florea Marian),
care, sub titlul Traduceri din românește, publică
articolul de mai jos, cu amănunte care trimit și către
alte nume de vrednici traducători: „Este îmbucurător a
constata că în timpul din urmă se fac tot mai multe și
mai bune traduceri din românește în limbi străine. Mai
cu seamă se fac traduceri în nemțește și, ceea ce este
mai important, chiar de către români, care, fără a
urmări un câștig bănesc, săvârșesc această operă
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anevoioasă din pur patriotism și deci cu mai multă
conștiință. În special foiletonul ziarelor nemțești care
apar în ținuturi locuite și de români ne aduce adese
astfel de traduceri din cei mai buni scriitori români. Ar
fi numai de dorit ca aceste traduceri să se facă
sistematic și să se reproducă apoi în volume separate,
pentru a putea fi răspândite mai mult.

Un astfel de ziar, care de la începutul apariției sale
își împlinește conștient datoria față de chestiunile și
nevoile noastre politice, economice și culturale este
organul germanilor creștini-sociali din Cernăuți,
Bukowiner Volksblatt, care apare de la 26 martie 1908
încoace. Abstrăgând de la mulțimea de articole
folositoare mișcării noastre politice-economice, vom
releva aici numai câteva din frumoasele traduceri ce ni
le-a dat în timpul din urmă: Mihnea Vodă cel Rău (nr.
420-425) și Doamna Chiajna (nr. 426-435) de A.
Odobescu, traduse de un necunoscut, care nu poate fi
altul decât traducătorul lui N. Gane, dl profesor
pensionar I. Kramerius5. Dl I.E. Torouțiu, student în
litere, a tradus din Delavrancea schița Lacrimi (nr.
438). În timpul din urmă a început a publica, sub titlul
de Rumänische Erzählungen, dl Dr. Octavian
Isopescul o serie întreagă de admirabile traduceri,
menite a forma mai târziu un volum.

Au apărut până acum: Datorie de C. Sandu-Aldea
(nr. 451) și Puiul de Al. Brătescu-Voinești. Sunt unele
din cele mai bune traduceri literare ce s-au făcut în
nemțește și nu putem decât să-l încurajăm pe
traducător și să-i exprimăm recunoștința noastră
pentru munca ce o depune în această direcție, făcându-
ne cunoscută literatura noastră străinilor”6. 

Anonimul cronicar al gazetei „Noua revistă
română”, de la București (să fie oare chiar stimabilul
Rădulescu-Motru?), preluând informațiile din revista
cernăuțeană, vine și el cu propriile considerații: „O
împrejurare care face să fim așa de puțin cunoscuți în
străinătate este și aceea că prea puțini s-au gândit să
traducă pe autorii noștri de seamă în alte limbi. Și
doară sunt destule opere care nu ne-ar face deloc
rușine, putând să stea alături cu ale scriitorilor altor
popoare.

În Bucovina, de la un timp încoace, se face
încercarea lăudabilă de a se traduce în nemțește opere
românești. [...] O asemenea încercare nu poate decât să
bucure pe oricine”7.

După apariția volumului, acesta este semnalat în
revista „Flacăra”, de la București (nr. 9, sept. 1912, p.
416), cu adagiul: „Fericitele alegeri ale nuvelelor,

precum și îngrijirea cu care sunt redate în limba
germană, fac din volumul d-lui Isopescul o prețioasă
recomandație în ochii străinătății și aduc prozei noastre
actuale un netăgăduit serviciu”. Precizări ne vin,
firesc, tot de la Cernăuți: „Cu acest volum numărul
traducerilor de literatură românească în nemțește se
îmbogățește. Îmbogățirea aceasta nu este însă a se
privi numai ca o simplă cifră. Acel ce-și va lua
osteneala să compare traducerea celor 15 nuvele și
schițe cu originalul lor, va vedea că traducătorul a avut,
pe lângă critica necesară la alegere, și înțelegerea
artistică la redarea farmecului originalelor. Din cei
nouă autori traduși cinci sunt din Regat și Ardeal:
Delavrancea (Norocul dracului), Brătescu-Voinești
(Puiul, Baccilul), Sandu-Aldea (Datorie, Năluca),
Agârbiceanu (În fața morții, Fefeleaga), Pătrășcanu
(Plimbare, Învingătorul lui Napoleon), iar ceilalți
patru din Bucovina: Teliman (Cazacul Nencu), Liviu
Marian (Răzbunare, O hotărâre), I. Grămadă
(Studenți), I.E. Torouțiu (Învățătorul de casă, Din
Roma Cezarilor). [...] Volumul merită să fie
recomandat tuturor germanilor”8. 

*
Trecerea la cele veșnice a Arhimandritului a avut

parte de o monitorizare pe măsura valorii sale, gazetele
ieșene întrecându-se în informații (uneori
contradictorii – dar, ce să-i faci?, „urechiști” existau și
pe vremea aceea!) privind viața și activitatea omului,
precum și înmormântarea, despre care aflăm:
„Rămășițele pământești ale marelui dispărut au fost
transportate aproape în taină la mănăstirea Cetățuia, în
loc să fie expuse în catedrala metropolitană. Acolo s-a
procedat cu ultima zgârcenie, pentru a i se face o
înmormântare cât se poate de simplă. Nici
Universitatea, nici colegii de facultate aflători în Iași,
ai defunctului, n-au participat la ceremonia funebră.
Peste tot, indiferență!”9. 

Legat de locul astrucării, avem o relatare cu lux de
amănunte a învățătorului M.G. Ignat, care își ducea cei
vreo 70 de elevi pe dealul Cetățuii, unde:  „Ieșind pe
porțile dinspre vest, din fața bisericii, și mergând pe
cărarea de pe marginea povârnișului prăpăstios,
ajungem pe tăpșanul înclinat și umbrit toată vara de
desișul de salcâmi plantați în rând pe o lungime de 150
m, adăpostind via de vânturile nord-vestice.

La capătul păduricii, în marginea viei mănăstirești,
se găsește locul de odihnă veșnică a câtorva refugiați,
monahi, arhimandriți – cel de la Muntele Athos – iar în
capăt, al 18-lea mormânt, acela al savantului Isopescu.
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O simplă și slabă cruce de lemn este mărturia
locuinței lui de veci; iar în mijlocul celor două bucăți
de lemn încheiate, pe o placă de tablă, cât a unui elev
de școală, citim:

Arhimandrit
Dr. S.O. Isopescu
n. 12 decembrie 1880
† 22 august 1922.
Scrisul de pe placă, cu încetul, prinde a se șterge;

iar crucea de lemn, a putrezi; așa că nu peste mult timp
vântul va prăvăli-o jos, ca pe celelalte câteva, și nimic
nu va mai arăta locul celui ce a fost Isopescu!”10. 

Profeticele vorbe ale învățătorului s-au împlinit:
mergeți la Mănăstirea Cetățuia și întrebați de mai știe
cineva ceva despre acest mormânt! Iar datele
aproximative inscripționate pe cruce erau ca pentru a
demonstra încă o dată relativul anonimat al vieții
personale a celui despre care o altă gazetă ieșeană
afirma: „În ultimul moment aflăm că familia
defunctului și-a exprimat dorința ca părintele Isopescu
să fie înmormântat la Suceava, de unde e de loc, astfel
că rămășițele sale pământești vor fi transportate în
Bucovina, de la Mănăstirea Cetățuia, unde au fost
transportate de ieri”11.

Dar să lăsăm la o parte aberațiile (de care nu ducem
lipsă în mai nici un domeniu al mirabilei noastre
democrații!) și să încheiem cu fragmente din
comunicatul decent al principalei gazete a Bucovinei,
prin care, pe lângă un extract de date personale,
locuitorii provinciei aveau să fie informați despre
„călătoria” finală a uneia din „cele mai cunoscute
figuri din Bucovina”, de o „inteligență scăpărătoare”,
care a fost „unul din cei mai buni orientaliști” și
apreciind: „Cu defunctul dispare nu numai un mare
învățat, ci și un om de o rară bunătate”12.

Și, după cum scria Carol Drimer, dispărea și „Un
Diogen modern. Înalt, slab, neglijent, înfățișare
simpatică, sincer, blând, tolerant, lipsit de orice
invidie, modest, corect, amabil, iubit de toată lumea
care l-a cunoscut”13.

*
În ultima clipă, d-na Dr. Ina Chirilă răspunde

apelului nostru şi ne trimite informaţia că, potrivit
documentelor (Arh. Naţ. Iaşi, Fond Univ. „Al.I. Cuza”

– Litere, Dosar nr. 160/1920, f. 15), Arhim. Silvestru
Isopescul a fost angajat ca profesor suplinitor la
Catedra de Limbă şi Literatură Greacă a Facultăţii de
Litere a Universităţii din Iaşi în 8 martie 1919 (an uni-
versitar în care a şi ţinut 35 de „ştiinţe”), cu un salariu
lunar de 716 lei (brut 400). Mulţumim!

Note:
1. „Flacăra” (București), An. II, nr. 14, 19 ian. 1913, p.

105-106.
2. „Viitoriul” (Cernăuți), An. IX, nr. 38 și 39, 1/14 nov.

1912, p. 156.
3. „Opinia” (Iași), An. XVIII, nr. 4580, 2 sept. 1922, p. 1.
4. „Mitropolia Moldovei și Sucevei” (Iași), An. XXXIII,

nr. 5-6-7, mai-iul. 1957, p. 468-472.
5. Iaroslav Kramerius, absent, din păcate, din

Enciclopedia Bucovinei, era însoțit, la plecarea din această
lume, în toamna aceluiași an, de caldele cuvinte de prețuire
ale profesorului și traducătorului Nicolae Tcaciuc-Albu:
„Cu Iaroslav Kramerius a dispărut din viață unul dintre cei
mai sinceri prieteni ai poporului nostru. Bătrânul profesor
Kramerius era bine cunoscut în societatea românească din
Cernăuți și simpatia ce și-o câștigase era binemeritată.
Dragostea pentru noi și-a manifestat-o învățând românește
și traducând din autorii noștri în nemțește. A tradus din Gane
2 volume, tipărite la Cernăuți, a tradus și din V. Alecsandri
un număr de piese teatrale rămase în manuscris și din alți
autori. Dacă nu mă înșel, a tradus și în limba cehă câte ceva.
A făcut și o încercare nereușită de a traduce, cu ajutorul unui
student român, din povestirile pline de un fermecător umor
popular Z ceskych mlynu, de Karel Thuma, în românește. A
colaborat din când în când și la ziarele noastre politice, cu
articole de interes general, care i se traduceau în redacție în
românește. Fiind admirator al regiunilor și al portului din
sudul Bucovinei, a editat un mare număr de cărți poștale
ilustrate cu vederi, porturi, tipuri de bărbați și femei din
acele părți” („Junimea literară”).

6. „Junimea literară” (Cernăuți), An. VIII, nr. 3, mart.
1911, p. 54.

7. Autori români în traducere germană, în „Noua
revistă română” (București), vol. IX, nr. 22, din 27 mart.
1911, p. 409

8. „Junimea literară” (Cernăuți), An. IX, nr. 9, sept.
1912, p. 171-172, la „Cronică”, semnat: – Em. –.

9. „Opinia” (Iași), An. XVIII, nr. 4583, 6 sept. 1922, p.
1-2.

10. La mormântul arhimandritului Isopescu..., în
„Lumea” (Iași), An. VIII, nr. 2153, 30 oct. 1925, p. 2.

11. Înmormântarea părintelui Silvestru Isopescu, în
„Evenimentul” (Iași), An. XXX, nr. 439, 1 sept. 1922, p. 1
– după ce, cu o zi înainte, îl botezaseră „Isopescul Grecul”!

12. † Arhimandritul Octavian Silvestru Isopescu, în
„Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An. V, nr. 1071, 3 sept.
1922, p. 3.
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Unificarea legislativă.
Reforma constituţională (2)
La 19 martie 1923, Adunarea Deputaţilor a

aprobat cu 231 voturi pentru, 50 de abţineri şi 4
voturi contra, proiectul de Constituţie şi trecerea la
discutarea şi aprobarea lui pe articole. 

Proiectul de Constituţie, însoţit de raportul
preşedinţilor comitetelor de delegaţi ai comisiei
constituţionale, a fost depus de C. G. Dissescu pe
biroul Senatului. Aceleaşi documente au fost
prezentate de N. Chirculescu pe biroul Adunării
Deputaţilor.

Raportul preciza că la baza elaborării proiectului
noii Constituţii a stat Constituţia din 1866
modificată în 1884 şi 1917, pentru a facilita
lucrarea şi pentru a asigura continuitatea vieţii
politice a statului. Scopul urmărit prin elaborarea
noii Constituţii a fost acela de a „lua în considerare
tot ce poate fi propriu poporului românesc din
cuprinsul hotarelor sale, tot ce poate asigura
dezvoltarea lui şi tot ce poate preveni la noi, iar nu
aiurea, crize sociale viitoare”. Nu s-a voit a face
„din Constituţiune o cătuşă severă, în care
societatea şi organele ei să nu aibă nici o libertate de
mişcare”, ci să aibă o oarecare libertate în aplicarea
prevederilor ei1. 

Dezbaterea pe articole a proiectului de
Constituţie a durat 16 zile, după care a fost supus
votului în consiliile legislative. În Adunarea
Deputaţilor, proiectul de Constituţie a fost votat în
ziua de 26 martie 1923. Din totalul de 369 (prezenţi
257) deputaţi, un număr de 247 au votat pentru, 8
împotrivă (reprezentanţii saşilor şi ai şvabilor), iar 2
s-au abţinut ( N. Iorga şi Al. Răutu)1. 

În Senat, proiectul de Constituţie a fost votat la
27 martie 1923, întrunind 137 voturi pentru, 2
voturi contra ( Muller von Karl şi Polany Artur) şi 2
abţineri ( N. Buţureanu şi I. Trufin din partidul lui
N. Iorga), din totalul de 197 (prezenţi141) senatori3.
La 28 martie 1923, regele Ferdinand a sancţionat

Constituţia, care a fost publicată în Monitorul
Oficial din 29 martie 1923. 

Constituţia adoptată în 1923 cuprinde 138
articole grupate în VIII titluri4. 

Primul articol al Constituţiei precizează că
„Regatul României este un stat naţional unitar şi
indivizibil”, iar „teritoriul României este
inalienabil”. Folosirea termenului „naţional” avea
scopul de a sublinia că marea majoritate a
locuitorilor erau de etnie/naţionalitate română, încât
numărul celor de altă naţionalitate nu putea schimba
caracterul statului. Iar termenul „unitar” definea
structura organizatorică a statului, opusă
federalismului şi regionalismului. Alte prevederi
menţionau că teritoriul României este inalienabil,
că nu poate fi colonizat cu populaţii de gintă străină
şi că hotarele statului nu pot fi schimbate sau
rectificate decât în virtutea unei legi. Teritoriul ţării
era împărţit în judeţe şi comune al căror număr,
întindere şi subdiviziuni urmau a fi stabilite prin
legile de organizare administrativă. 

Statul era organizat conform principiilor
suveranităţii naţionale şi al separării puterilor:
legislativă, executivă şi judecătorească. „Toate
puterile statului emană de la naţiune, care nu le
poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după
principiile şi regulile aşezate în Constituţiunea de
faţă” (Art. 33). 

Puterea legislativă era exercitată de un
parlament bicameral format din Adunarea
Deputaţilor şi Senat. Se preciza că „Membrii
Adunărilor reprezintă naţiunea”. (Art. 42) Membrii
Adunării Deputaţilor erau aleşi prin vot universal,
direct, secret şi obligatoriu al cetăţenilor români
(doar bărbaţi) de la 21 ani în sus. Unii dintre
senatori erau aleşi: a) prin vot universal, direct,
secret şi obligatoriu de către cetăţenii români
(bărbaţi) având peste 40 ani, proporţional cu
populaţia fiecărei circumscripţii electorale; b) de
către consiliul judeţean şi consiliile comunale din
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judeţ, câte un senator de fiecare judeţ; c) de către
Camerele de comerţ, de industrie, de muncă, de
agricultură, câte un senator pentru fiecare categorie
şi pentru fiecare circumscripţie; d) de către
profesorii şi profesorii agregaţi ai fiecărei
Universităţi, câte unul de fiecare Universitate.
Existau şi senatori de drept proveniţi dintre: a)
persoanele care deţineau anumite funcţii în stat sau
în biserică (moştenitorul tronului de la vârsta de 18
ani împliniţi; mitropoliţii, episcopii eparhioţi ai
bisericii ortodoxe române şi greco-catolice;
reprezentantul superior religios al musulmanilor din
ţară; câte unul dintre capii fiecărei confesiuni
recunoscute de stat, care avea mai mult de 200000
de credincioşi; preşedintele Academiei Române; b)
persoanele care au exercitat anumite funcţii un
număr de ani şi care deveneau senatori pe viaţă
(foştii preşedinţi ai Consiliului de Miniştri timp de
4 ani; foştii preşedinţi ai Corpurilor legiuitoare timp
de 8 sesiuni ordinare, foştii prim-preşedinţi ai
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie timp de 5 ani;
generalii în rezervă şi în retragere care au exercitat
timp de 3 luni comanda unei armate în faţa
inamicului sau care au îndeplinit funcţia de şef al
Marelui Stat Major sau de inspector general de
armată în timp de cel puţin 4 ani; foştii preşedinţi ai
Adunărilor Naţionale de la Chişinău, Cernăuţi şi
Alba Iulia care au hotărât Unirea). 

Parlamentul avea dreptul de control asupra
puterii executive. Deputaţii şi senatorii aveau drept
de anchetă. Ei aveau şi dreptul: de a adresa
interpelări miniştrilor, iar aceştia erau obligaţi să
răspundă; de a trimite miniştrilor petiţiile primite,
iar miniştrii obligaţia de a da explicaţii; de a cere
urmărirea miniştrilor şi a-i trimite înaintea Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Puterea executivă era deţinută de rege, care o
exercita prin intermediul miniştrilor, care formau
Consiliul de Miniştri. Regele avea următoarele
prerogative: convoca şi dizolva parlamentul,
sancţiona şi promulga legile votate de parlament,
era căpetenia/comandantul suprem al armatei, bătea
monedă, reprezenta statul în relaţiile internaţionale. 

„Persoana regelui este inviolabilă. Miniştrii lui
sunt răspunzători. Nici un act al regelui nu poate
avea tărie dacă nu va fi contrasemnat de un
ministru, care prin aceasta chiar devine răspunzător

de acel act”. (Art. 87) Pentru actele de
guvernământ, miniştrii răspundeau politic în faţa
parlamentului, iar penal în faţa Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie. Aveau şi răspundere civilă,
putând fi daţi în judecată de orice parte vătămată.
(Art. 99)

Constituţia consacra principiul descentralizării
administrative în privinţa raportului dintre organele
centrale şi cele locale.

Comentatorii Constituţiei din 1923 au exprimat
opinii divergente asupra raportului dintre puterea
legislativă şi executivă, unii scriu că Parlamentul
avea puterea supremă, ceilalţi susţin prioritatea
executivului. 

Puterea judecătorească se exercita prin organele
de justiţie, care pronunţau hotărâri în virtutea
legilor existente şi care se executau în numele
regelui. Organul de justiţie suprem era Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, care putea judeca
constituţionalitatea legilor şi declara inaplicabile pe
cele care erau contrare Constituţiei. Cetăţeanul ale
cărui drepturi erau încălcate printr-un act
administrativ de autoritate se putea adresa justiţiei
pentru a cere restabilirea stării de legalitate, prin
anularea actului , prin obligarea de a reface actul
sau prin acordarea de daune. (Art. 107)

Titlul al II-lea al Constituţiei trata „Despre
drepturile românilor”. Articolul 5 prevedea:
„Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă
sau de religie, se bucură de libertatea conştiinţei, de
libertatea învăţământului, de libertatea presei, de
libertatea întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de
toate libertăţile şi drepturile stabilite prin legi”.
Articolul 8 preciza că cetăţenii sunt egali în faţa
legii: „Nu se admite în stat nici o deosebire de
naştere sau de clase sociale. Toţi românii, fără
deosebire etnică, de limbă sau religie, sunt egali
înaintea legii şi datori a contribui fără deosebire la
dările şi sarcinile publice. Numai ei sunt admisibili
în funcţiunile şi demnităţile publice, civile şi
militare”. Reglementând pe cale constituţională
regimul naţionalităţilor statul român dădea acestei
probleme o soluţie juridică echilibrată armonizând
interesele naţionale româneşti cu cele ale
minorităţilor naţionale. În timpul dezbaterilor, unii
reprezentanţi ai minorităţilor au încercat, fără
succes, să includă în Constituţie idei care tindeau să
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creeze propriei etnii o situaţie distinctă, punând-o
sub protecţie internaţională, ori să-şi scoată etnia de
sub autoritatea statului subordonând-o unei ierarhii
proprii. 

Alte articole reluau şi explicau fiecare dintre
libertăţile şi drepturile cetăţenilor. 

„Libertatea conştiinţei este absolută. Statul
garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi
protecţiune, întrucât exerciţiul lor nu aduce atingere
ordinii publice, bunelor moravuri şi legilor de
organizare a statului” (Art. 22). 

„Învăţământul este liber în condiţiunile stabilite
prin legile speciale şi întrucât nu este contrar
bunelor moravuri şi ordinii publice” (Art. 24). 

Constituţia prevedea existenţa unor drepturi:
„Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă
sau de religie, au dreptul de a se aduna paşnici şi
fără arme, conformându-se legilor care regulează
exercitarea acestui drept” (art. 28); de asemenea “au
dreptul de a se asocia, conformându-se legilor care
regulează exerciţiul acestui drept” (art. 29); dreptul
de petiţionare (art. 30), dreptul de a acţiona în
judecată pe funcţionarii publici (art. 31), drept de
vot. În timpul dezbaterilor s-au înfruntat două opinii
asupra dreptului de vot al femeilor. Ministrul
justiţiei Ion Th Florescu şi senatorii D. Drăghicescu
şi N.N. Săveanu au susţinut acordarea de drepturi
civile şi politice depline femeilor. N. Iorga a făcut
elogiul femeii arătând că: „în dezvoltarea culturii
umane femeile au avut cel puţin atâta rost cât au
avut şi bărbaţii. Aici nu este vorba de cine emite
ideea, ci de cine strămută ideea în familie, de cine
îşi creşte copiii în mijlocul consecinţelor acelei idei.
Doar este ştiut că viaţa familiei, a omenirii întregi,
s-a sprijinit înainte de toate pe un continuu
sacrificiu al femeii… Şi este ştiut de toată lumea că
politica României se face prin femei mai mult decât
prin bărbaţi… Şi atunci este de preferat să fie făcută
prin femei direct, căci atunci au şi răspundere. Cine
n-a auzit că la noi sunt ministere care vin prin femei
şi se duc prin femei mai mult decât prin bărbaţi?…
Cel puţin, femeia să fie alegătoare, şi, dacă
guvernele vin şi se duc prin femei, să fie femeia în
această calitate de alegătoare, fie chiar şi de
manifestantă dacă vrea, pe stradă. Aceasta ar da
manifestaţiilor decenţa pe care până acum n-au
avut-o…”.5 În final, articolul 6 a avut următorul

conţinut: „Legi speciale, votate cu majoritate de 2/3
vor determina condiţiunile sub care femeile pot
avea exerciţiul drepturilor politice. Drepturile civile
ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalităţi
a celor două sexe”. 

Unele drepturi şi libertăţi, cum ar fi libertatea
individuală, libertatea de a comunica şi publica,
proprietatea erau garantate de stat: „Libertatea
individuală este garantată. Nimeni nu poate fi
urmărit sau percheziţionat, decât în cazurile şi după
formele prevăzute în legi. Nimeni nu poate fi
deţinut sau arestat, decât în puterea unui mandat
judecătoresc motivat, care trebuie să-i fie
comunicat în momentul arestării sau cel mai târziu
în 24 ore după deţinere sau arestare. În caz de vină
vădită, deţinerea sau arestarea se poate face imediat,
iar mandatul se va emite în 24 de ore şi i se va
comunica conform alineatului precedent” (art. 11);
„Constituţiunea garantează tuturor libertatea de a
comunica şi publica ideile şi opiniile lor prin grai,
prin scris, prin presă, fiecare fiind răspunzător de
abuzul acestor libertăţi în cazurile determinate de
Codicele Penal, care nici într-un caz nu va putea
restrânge dreptul în sine” (art. 25); „Proprietatea de
orice natură, precum şi creanţele asupra statului
sunt garantate” (art. 17). Pentru a garanta
proprietatea ţăranilor împroprietăriţi prin legile de
reformă agrară, iar moşierilor intangibilitatea părţii
rămase, articolul 131 din Constituţie declara
principalele articole din legile de reformă agrară
drept parte a legii fundamentale. 

În spiritul concepţiei neoliberalismului
„Zăcămintele miniere, precum şi bogăţiile de orice
natură ale subsolului sunt proprietatea statului” (art.
19); statul avea dreptul de a opera exproprieri
pentru cauză de utilitate publică: „Autoritatea
publică, pe baza unei legi, este în drept de a se
folosi, în scop de lucrări de interes obştesc, de
subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia
de a desdăuna pagubele aduse suprafeţei, clădirilor
şi lucrărilor existente”. Exproprieri se puteau face şi
pentru „interesul cultural şi interesul general direct
al statului şi al administraţiei publice”. (Art. 17)

În Constituţie era înscrisă inviolabilitatea unor
drepturi şi bunuri: „Domiciliul este inviolabil. Nici
o vizitare a domiciliului nu se poate face decât de
autorităţile competente, în cazurile anume
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prevăzute de lege şi potrivit formelor de ea
prescrise” (art. 13); „Secretul scrisorilor,
telegramelor şi convorbirilor telefonice este
neviolabil” (art. 27). Membrii Adunării Deputaţilor
şi ai Senatului nu puteau fi urmăriţi sau prigoniţi
pentru opiniile şi voturile emise în cursul
mandatului. De asemenea, în timpul sesiunii nu
puteau fi urmăriţi sau arestaţi, în materie de
represiune, decât cu autorizarea adunării din care
făcea parte, cu excepţia cazurilor de flagrant delict.
Nici o putere armată nu se putea instala la uşile sau
în jurul Adunării Deputaţilor ori Senatului, fără
învoirea lor (art. 54).

Drepturile şi libertăţile înscrise în constituţie nu
aveau caracter absolut. Acest lucru era determinat
de realitatea însăşi, care impunea ca exercitarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti să nu fie dusă la
extreme, să nu aibă caracter nelimitat. Articolele ce
le exprimau prevedeau că ele se exercitau conform
legii, care includea un anume cadru de limitare.
Constituţia prevedea că legi speciale votate cu
majoritate de două treimi vor determina condiţiile
necesare pentru exercitarea drepturilor politice.
Articolul 128 prevedea că „în caz de pericol de stat
se poate institui starea de asediu general sau
parţială”, situaţie în care anumite drepturi şi
libertăţi erau restrânse ori suspendate. 

Existau şi anumite interdicţii impuse cetăţenilor
ori statului: „Nici un român, fără autorizarea
guvernului nu poate intra în serviciul unui stat
străin, fără ca prin însuşi acest fapt să-şi piardă
cetăţenia” (art. 32); se interzicea extrădarea
refugiaţilor politici (art. 32); „nici o lege nu poate
înfiinţa pedeapsa confiscării averilor”; „Străinii nu
pot fi admişi în funcţii publice decât în cazuri
excepţionale şi anume stabilite de legi” (art. 8).
Membrii familiei regale nu puteau ocupa posturi de
miniştri.

Constituţia cuprindea reglementări privind
raporturile sociale în stat între (deţinătorii de)
capital şi (deţinătorii forţei de) muncă. În timpul
dezbaterilor s-au înfruntat propunerile de
introducere în text a obligativităţii muncii sau a
dreptului la muncă. Reprezentantul guvernului a
propus, să se înscrie egalitatea deplină a factorilor
muncă şi capital, urmând ca legi speciale să
clarifice aspectele legale ale armonizării muncii cu
capitalul (contractul colectiv, minimul de salariu,

participarea muncitorilor la beneficii, dreptul şi
prohibiţiunea grevelor, statutul sindicatelor
profesionale), ceea ce s-a acceptat. Articolul 21 a
prevăzut: „Toţi factorii producţiei se bucură de o
egală ocrotire. Statul poate interveni prin legi în
raporturile dintre aceşti factori pentru a preveni
conflicte economice sau sociale”6. 

Raporturile religioase au fost reglementate prin
articolul 22, care prevedea că „biserica creştină
ortodoxă şi cea greco-catolică sunt biserici
româneşti”. Biserica ortodoxă era biserică
dominantă, iar biserica greco-catolică avea
întâietatea în raport cu celelalte culte. Se ţintea, prin
aceasta, la unificarea bisericii dominante în stat7. 

Titlurile IV şi V din Constituţie se refereau la
finanţe şi puterea armată. S-a înfiinţat un Consiliu
superior al apărării ţării (art. 122). 

Constituţia din 1923 a consacrat caracterul
naţional, unitar, indivizibil şi independent al statului
român şi a stabilit normele sale generale de
organizare. Constituţia a avut un caracter
democratic şi a fost considerată drept una dintre
constituţiile cele mai avansate din Europa vremii.
Această constituţie a format fundamental vieţii
statului şi societăţii româneşti până în 1938.
Partidul Naţional şi Partidul Țărănesc, deşi au
combătut-o în momentul adoptării, o vor accepta şi
vor guverna pe baza ei. Partidul Naţional Liberal a
valorificat prevederile Constituţiei din 1923 pentru
aprofundarea unificării administrative, culturale,
religioase, judecătoreşti, electorale, economice. 

Note:
1. DAD, şedinţa din 9 martie 1923, pp. 1047, 1048,

apud M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 326-327.
2. DAD, şedinţa din 26 martie 1923, p. 1605, apud M.

Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 345. Vezi şi A. Iordache, op.
cit., p. 504.

3. Dezbaterile Adunării Naţionale Constituante, Senat,
şedinţa din 27 martie, p. 828, apud M. Muşat, I. Ardeleanu,
op. cit., p. 345. Vezi şi A. Iordache, op. cit., p. 504.

4. C. Hamangiu, Codul general al României. Legi
uzuale, vol. XI-XII, p. 3-20. 

5. I. Constantinescu, op. cit., p. 160. DANC, Adunarea
Deputaţilor, şedinţa din 19 martie 1923, apud M. Muşat, I.
Ardeleanu, op. cit., p. 331.

6. M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 332.
7. Ibidem, p. 333.
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Ca marea majoritate a „clasicilor”
conservatorismului apusean, Benjamin Disraeli este
puțin cunoscut publicului românesc. Lipsa
reprezentării politice a conservatorilor autohtoni,
moștenirea marxist-leninistă, aplecarea progresistă a
culturii „oficiale” de la noi și de aiurea au dus fie la
marginalizarea autorilor „dreptei” tradiționale, fie, în
cazurile în care aceasta nu a fost posibilă, la lectura
scrierilor lor în orice altă cheie în afară de cea
politică. Puțini cititori de literatură sunt la curent, cu
afinitățile conservatoare ale lui Balzac sau ale lui
Dostoievski. Încă și mai puțini sunt familiarizați cu
marea tradiție paralelă a literaturii franceze, diferită,
și adesea în antagonism cu cea a iluminismului lui
Voltaire și Rousseau ori a revoluției din 1789.
Chateaubriand, Barbey dʼAurevilly, Bernanos sau
Mauriac sunt încă destul de puțin traduși și încă și
mai puțin citiți în România.

Și mai „obscuri” pentru iubitorul autohton de
literatură sunt scriitorii conservatori din lumea
vorbitoare de engleză. În plus, faptul că poeții ocupă,
printre aceștia, un loc privilegiat, iar lectura unora
dintre ei (ca, de exemplu, T. S. Eliot) este un exercițiu
dificil face receptarea lor și mai problematică, în
special în rândurile publicului tânăr. Autorii
anglofoni sunt, totuși, de (cel puțin) două ori
importanți: prin preponderența în cultura
contemporană, atât în cea populară, cât și în cea
„înaltă”, a influențelor venite din spațiul anglofon,
dar și prin existența, în Regatul Unit și în SUA, a unei
respectabile tradiții conservatoare.

Față de alți scriitori cu aceleași simpatii politice,
Benjamin Disraeli are un deloc neglijabil avantaj:
familiaritatea cu practica vieții politice și a
guvernării. La fel ca altădată Edmund Burke, acest
impozant apărător al modelului social și al
„constituției” britanice avea origini nu doar modeste,
ci chiar problematice din perspectiva establishment-
ului vremii. Dacă mama lui Burke aparținea suspectei

din punct de vedere politic (și de-abia toleratei în
societate) Biserici Catolice, Disraeli a venit pe lume
într-o familie evreiască. La vremea nașterii sale
(1804), apartenența la iudaism însemna nu doar
incapacitatea politică, ci și lipsa oricărei perspective
de a dobândi drepturi de cetățean. Convertirea
întregii familii la anglicanism, în acel moment
confesiunea din care se recrutau toți membrii
Parlamentului și miniștrii britanici, a fost cea dintâi
premisă a ascensiunii politice a lui Disraeli.
Abilitatea sa de a-și face relații în înalta societate și
căsătoria cu o văduvă bogată (1839) i-au dat
asigurarea că talentul său politic nu avea să fie
zădărnicit nici de obscuritatea condiției sale sociale,
nici de grija traiului. La jumătatea anilor 1840, el s-a
făcut pentru prima oară remarcat prin luările sale
tranșante de poziție în favoarea menținerii unei
legislații protecționiste (mai exact, a restricțiilor
privind importul de cereale). Dezbaterea s-a încheiat
nu doar cu un eșec pentru Disraeli și ceilalți
susținători ai protecționismului, ci și cu un
„cataclism” politic care a rupt în două Partidul
Conservator și l-a făcut, pentru aproape 30 de ani,
incapabil să mai obțină o majoritate parlamentară.
Dezastrul l-a favorizat, paradoxal, pe Disraeli:
plecarea din partid a multor politicieni mai
experimentați i-a deschis drumul spre funcții publice
altfel greu de atins: lider al conservatorilor în Camera
Comunelor, ministru și, în fine, șef al guvernului
(1868 și 1874-1880). În 1876, politicianul a atins
culmea onorurilor publice, fiind înnobilat de regina
Victoria, care i-a acordat titlul de conte de
Beaconsfield. Lunga carieră politică a lui Disraeli s-
a încheiat odată cu viața sa, în 18811.

Ascensiunea spectaculoasă a liderului
conservator i-a lăsat vreme și pentru literatură. El a
fost, astfel, autorul mai multor romane, unele dintre
ele de succes. După cum era de așteptat, tematica
politică a ocupat un loc privilegiat în aceste scrieri, în
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care se regăsesc apropiați ori inamici ai autorului,
lideri ai partidelor vremii, precum și proiecții ale lui
Disraeli însuși. Cel mai cunsocut dintre aceste
romane este Sybil, or the Two Nations, publicat în
1845. Cartea este partea a doua a unei trilogii, al cărei
prim roman (Coningsby, 1844) se dorea o analiză a
împrejurărilor politice din regatul britanic, iar cel de-
al treilea (Tancred, 1847) o examinare a situației sale
confesionale. Sybil era dedicată problemelor sociale
și, îndeosebi, celor muncitorești. Popularitatea cărții,
dar și tematica sa, au făcut ca ea să fie tradusă în
limba română, în 19822. Este, după știința mea,
singura scriere disraeliană de amploare accesibilă în
românește.

Din punct de vedere literar, Sybil nu are anvergura
scrierilor autorilor francezi ori ruși pe care i-am
amintit în primul paragraf al acestui articol. Ea
conține, într-adevăr, descrieri vii și dramatice ale
vieții muncitorilor englezi, întru totul comparabile cu
cele ale lui Charles Dickens, și nu este lipsită de
umor. Pe de altă parte, cartea nu are echilibru în
construcție, este ușor confuză, pe alocuri siropoasă și
prea didactică. Însă tocmai ultimul defect menționat
o face potrivită pentru introducerea cititorului
interesat de conservatorism în ideile politice ale lui
Disraeli – originale și mereu provocatoare la adresa
din ce în ce mai influentului liberalism al secolului
XIX.

Încă din primele capitole ale cărții, omul politic
conservator propune o versiune pesimistă a istoriei
moderne a regatului englez, cu totul diferită de
triumfalismul istoricilor progresiști. Departe de a fi o
poveste a dezvoltării continue și a eliberării de
„despotismul” politic și confesional, parcursul
Angliei apărea, începând din secolul XVI, marcat de
traume adânci și durabile: deposedarea Bisericii de
proprietăți și de autoritate (prin Reforma inițiată de
Henric al VIII-lea), lipsirea monarhiei de putere reală
(prin „glorioasa revoluție” din 1688-1689) și
ascensiunea unei „oligarhii venețiene”, formată din
liderii partidului Whig (unul dintre partidele britanice
tradiționale, devenit, în secolul XIX, aliat și partener
de guvernare al liberalilor). Transformările petrecute
în Anglia vreme de 300 de ani nu afectaseră însă doar
monarhia și Biserica. Ele duseseră la degradarea
aristocrației, măcinată de parvenitism, oportunism
politic și superficialitate, și a poporului, a cărui
bunăstare fusese legată ombilical de influența
clerului și a regalității. Disraeli dedică astfel aprecieri

memorabile rolului social jucat de mănăstirile
medievale:

„Mănăstirea era în fiecare regiune un loc de
refugiu pentru toți cei ce aveau nevoie de vreun
ajutor, sfat sau apărare – călugării neavând griji
pentru ei înșiși și având destulă înțelepciune spre a
călăuzi pe cei fără experiență, destulă avere pentru a
ajuta pe cei suferinzi și adesea destulă putere pentru
a ajuta pe cei năpăstuiți”.

În afară de rolul lor asistențial, mănăstirile erau
principalele generatoare de cultură, păstrătoare ale
simțului estetic comun și, în ultimă instanță, ale
instinctului patriotic:

„Acei oameni cucernici zideau și sădeau, așa cum
făceau și toate celelalte lucruri – pentru posteritate.
Bisericile lor erau catedrale, școlile lor colegii, sălile
și bibliotecile lor erau arhivele regatelor. Pădurile și
grădinile lor, fermele și apele lor erau bine plănuite și
amenajate (...). Ei înfrumusețau țara și făceau poporul
să fie mândru de ea”.

Lipsit de protecția Bisericii, poporul s-a văzut
apoi redus la o nouă „iobăgie”, odată cu decăderea
puterii monarhice:

„În conflictul egoist al clicilor, două mari realități
au fost eliminate din istoria Angliei: monarhul și
mulțimea. Pe măsură ce puterea Coroanei scădea,
dispăreau și privilegiile poporului. În cele din urmă,
sceptrul a ajuns o mascaradă, iar supușii săi au
decăzut din nou la stadiul de iobagi”.

Sub impactul acestor schimbări, „mulțimea”
devenise un grup sărăcit, măcinat de alcoolism, lipsit
de educație și complet înstrăinat față de elite. „Unul
din cele mai faimoase pasaje ale literaturii engleze”
(după expresia Sarei Bradford) descrie astfel falia
socială dintre bogați și săraci, la fel de diferiți unii
față de alții ca două națiuni distincte:

„Două națiuni între care nu există nici relații, nici
simpatie, din care una cunoaște tot atât de puțin
obiceiurile, gândurile, sentimentele celeilalte, ca și
cum ar trăi într-o altă zonă a globului sau pe altă
planetă. Națiuni ce sunt formate printr-o altă
educație, hrănite cu altă hrană, se poartă conform
altor obiceiuri și nu sunt guvernate de aceleași legi”.

Înstrăinarea categoriilor sociale era dublată de
individualism și atomizare socială. Viața modernă,
care adusese concentrarea populației în orașele mari,
și ascensiunea materialismului erau cauze ale
pierderii simțului comunitar al poporului, situație nu
doar păguboasă pentru societate și națiune, ci și
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contrarie învățăturii creștine:
„Oamenii se adună în orașele mari din dorința de

câștig. Ei nu se află într-o stare de cooperare ci de
izolare în ceea ce privește agonisirea averilor, iar în
ceea ce privește restul, nici nu le pasă de vecini.
Religia creștină ne învață să ne iubim vecinul ca pe
noi înșine; societatea modernă nu recunoaște nici un
vecin”.

Căile de unificare a „celor două națiuni” și de
depășire a disoluției sociale, propuse de Disraeli, erau
o îmbinare de restaurație și reformă. Partidul Tory
(conservator) era chemat să își regăsească vocația de
vechi susținător al Bisericii și Coroanei, dar și de
partid popular. Refacerea prerogativelor regale și
restaurarea prestigiului Bisericii ar fi trebuit să fie
dublate de măsuri în favoarea „mulțimii”. Trebuia ca
poporul să fie din nou în situația de a identifica
politicile partidului Tory cu propriile „drepturi și
privilegii”. Reforma socială nu însemna, bineînțeles,
revoluție (idee căreia Disraeli i se arăta cu totul ostil,
după cum o arată descrierea răzmeriței „proletare”
din finalul cărții) și nici desființarea privilegiilor.
Soluția era, dimpotrivă, democratizarea lor,
„ridicarea” națiunii maselor la nivelul națiunii elitelor
(„nu nivelând pe cei puțini, ci ridicând pe cei mulți”).

Autorul a rămas destul de imprecis în ceea ce
privește modalitățile concrete de reabilitare a
„păturilor de jos”. Cu toată simpatia sa pentru
mișcarea chartistă (care milita, în anii 1830-1840,
pentru instituirea sufragiului universal), este totuși
sigur că politicianul-scriitor nu vedea în acordarea
dreptului de vot pentru „clasele populare” o soluție
dezirabilă. În mod ironic, Disraeli avea să devină
principalul artizan al reformei electorale din 1867,
care a pus bazele democrației de masă britanice,
acordând sufragiul unui mare număr de muncitori
urbani. Înțelegând că majoritatea parlamentară era
favorabilă reformei, iar șansele de a o zădărnici erau
minime, Disraeli a reușit să impună o lege electorală
favorabilă conservatorilor (în primul rând prin felul
în care erau trasate circumscripțiile electorale).
Decizia s-a dovedit una de maximă importanță pentru
Partidul Conservator, dând semnalul modernizării și
adaptării sale la politica de masă. Succesul electoral
nu s-a lăsat mult timp așteptat: în 1874, partidul a
câștigat o majoritate confortabilă în Camera
Comunelor. Programul social pus în practică de
Disraeli după victoria din alegeri a venit în
întâmpinarea ideilor lansate de politician în romanul

din 1845 (și reluate în discursurile din vremea
opoziției, de la Chrystal Palace sau Manchester).
Acordarea dreptului la grevă, ameliorarea condițiilor
de locuire pentru muncitori, reforma sanitară au fost
măsuri care au definitivat „înțelegerea” dintre
conservatori și „popor”, asigurând atât persistența
filonului reformator din partidul Tory, cât și un
puternic „argument” electoral în confruntarea lor cu
liberalii și mai târziu, cu laburiștii.

După cum recunoștea Russel Kirk, conservatorii
britanici i-au datorat în mare măsură politicianului-
romancier supraviețuirea lor „ca un partid puternic și
inteligent”3. Reformele sale, dar și insistența asupra
mândriei naționale și imperiale britanice le-au lăsat o
„rețetă de popularitate” niciodată complet
abandonată. În Regatul Unit, „democrația Tory” a
lordului Randolph Churchill, patriotismul și
atașamentul față de imperiu ale fiului său, celebrul
Winston Churchill, protecționismul lui Joseph
Chamberlain, radicalul devenit conservator și, nu în
ultimul rând, rolul social al statului, promovat de
Harold Macmillan sau Boris Johnson au prelungit
până în zilele noastre impactul moștenirii sale. Pentru
orice conservator (britanic sau nu) sceptic cu privire
la libertarianismul și individualismul care au căpătat,
mai ales în ultimele decenii, o mare influență asupra
partidelor și politicile conservatoare, Disraeli rămâne
un punct de reper cu neputință de evitat, iar Sybil – o
potrivită introducere în gândirea sa politică și critica
sa socială.

Note:
1. O biografie a lui Disraeli accesibilă în bibiliotecile

românești este Sarah Bradford, Disraeli, London, 1996,
432 p.

2. Sybil sau cele două națiuni, în românește de Dan
Hurmuzescu, București, 1982, 453 p.

3. Aceasta în pofida rezervelor lui Kirk față de politicile
promovate de Disraeli. Russel Kirk, The Conservative
Mind, London, f. a., p. 245.
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AU CREZUT
Au crezut că sunt din lemn:
Au încercat să mă bată în cuie.
M-am făcut barcă:
Au încercat să mă conducă.
M-am dus la fund ca o piatră:
Au coborît cu ciocane: Poc! Poc! Poc!

Au crezut că sîngerez:
M-au lovit cu picioarele și m-au înjunghiat.
M-am făcut rechin:
Au încercat să mă înhațe.
M-am făcut șuvoi:
Au venit după mine mînioși

Au crezut că am o bombă:
Au încercat să-mi dea foc.
M-am făcut balon:
Au încercat să mă muște.
Cu a vulpii iuțeală am călcat pămîntul înverzit:

Au adus cîini și curse.

Au crezut că răspîndesc boala:
Au încercat să mă injecteze.
M-am făcut gaură:
Au încercat să dea de mine:
M-am pitit în întuneric, eu cu mine.
Mi-au blocat ieșirea cu o piatră.

PIETRELE
Pietrele se cuibăresc firesc,
Ca o familie de făpturi adormite

Cele mari le îngăduie pe cele mici
Ca să dureze o colonie a răbdării;

Se odihnesc în secole de muțenie neprihănită;
Sunt grele ca elefanții cînd calcă iarba crescînd în

voie.

Culorile lor sorb soarele amiezii;
Sunt calde ca pîinea scoasă din țest.

Fiecare întruchipează propria-i moarte;
Sunt amintiri ale mării împietrite;

Sunt grai neînfricat al stăruinței.
Fiecare este imaginea desăvîrșită de vreme.

Se odihnesc neștiindu-și povestea,
Ca o etalare cenușie de tigve bănuite.

Ne-au gustat sudoarea și ne-au absorbit sîngele.
Se înalță și coboară, simboluri ale conștiinței

omului.

Stăruința le-a modelat tăcerea;
Sufletele lor par să bîntuie alte planete.

Sunt magneți ai gîndurilor noastre de la-nceput;
Sunt armura adevărurilor de dincolo de noi.

Ne modelează fricile vieții de dincolo,
Ne ispitește cu acte de-nchinăciune.

Prezentare și traduceri: Olimpia Iacob
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Memoriei tatălui meu, Mihai Platon (1941-1998)

Textul care urmează a fost scris în 2007 și
publicat într-un volum colectiv necunoscut
publicului larg. Îl reiau acum, exact așa cum a
fost scris atunci, cu amărăciunea profetului în
țara lui. 

*
Am 33 de ani și multe nostalgii. E normal,

sunt moldovean. Locuiesc, în amintire, niște
spații și niște ceasuri de seară petrecute în com-
pania unor oameni care nu mai au nici o semni-
ficație pentru mulți dintre adolescenții de astăzi.
Nu mă voi lansa în excursuri memorialistice,
pentru că nu e cazul. Dar voi face un viraj în tre-
cutul oarecum recent pentru a desluși ceea ce
cred eu că e una dintre principalele datorii ale
Bisericii către tinerii de astăzi. Nu vin cu idei
noi, ci doar cu realități vechi, cu răni nevindeca-
te.

Într-o conferință din 19981, reputatul teolog
Christos Yannaras (Chrestos Giannaras) scria că
prăbușirea sistemurilor comuniste din Estul
Europei a confirmat teoria marxistă. Est-
Europenii, scria Yannaras, nu s-au răsculat împo-
triva materialismului istoric, ci pentru mai mult
materialism istoric. Un sistem ineficient a fost
înlocuit cu unul care satisface mai bine nesațul
consumerist al omului modern. România lui
decembrie 1989 nu a fost așadar o țară a spiritu-
lui revoltat împotriva materiei, ci una isterizată
de impulsuri consumeriste nesatisfăcute. Intenția
lui Yannaras e lăudabilă pentru că are în vedere o
critică ortodoxă a consumismului globalizat, a

depersonalizării prin ghiftuire. Mai mult încă,
evoluția României din ultimii 17 ani ar părea să
confirme teza potrivit căreia nu am făcut decât să
schimbăm spiritul de turmă comunist pe cel
consumist (depersonalizarea nulității prin cea a
mediocrității2). Numai că aceasta nu e întreaga
poveste. 

La temelia acestei noi Românii a mall-urilor,
băieților de cartier, miliardarilor de carton, poli-
ticienilor corupți, drogurilor vândute prin licee,
avorturilor, exodului în masă, îmbătrânirii pre-
mature, învârtiților și analfabeților cu „brand”
stă, ca la temelia oricărei nefericiri, o crimă
neispășită încă. Crima: tinerii împușcați în
decembrie 1989. Impenitența: împietrirea sufle-
tului „părinților” care au refuzat să se căiască
pentru păcatele și banalele lor ticăloșii comunis-
te în ianuarie 1990-20 mai 1990. La baza actua-
lei nefericiri românești stă așadar o lepădare a
tinerilor de către părinții lor, a asasinare a erois-
mului, o murdărire colectivă a unei jertfe care nu
avea nimic comun cu diavolul meschin care
răsuflă în trupul României zilelor noastre. 

„Vom muri și vom fi liberi” s-a strigat pe
străzile României în decembrie 1989. „De
Crăciun ne-am luat rația de libertate”, anunța un
graffiti pe ziduri de bloc strâmbe. „Doamne, vino
Doamne să vezi ce-a mai rămas din oameni”,
cânta Vali Sterian, Dumnezeu să-l ierte.
Entuziasmul, spiritul de jertfă, însuflețirea crești-
nă, aspirația către libertate și dreptatea cu
Dumnezeu, toate s-au regăsit în Piața
Universității (și variantele ei provinciale) până la
20 mai 1990, când România lui Petre Țuțea a fost
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înfrântă la urne de România lui Ion Iliescu. Ceea
ce s-a petrecut după decembrie 1989 a fost refu-
zul celor născuți și maturizați în comunism de a-
i asculta pe cei doar maturizați sau doar născuți
în comunism. Jertfa celor din decembrie 1989 și
rugăciunile celor din Piața Universității au fost
înăbușite în numele „liniștii”, adică al consumu-
lui. Bunicul meu, om de 86 de ani, era liberal, în
vreme ce un frate al tatii îmi răcnea cu ochi hol-
bați că el îl votează pe „domnul Iliescu” pentru
că „domnul Iliescu îmi dă benzână ieftină”. Ceea
ce s-a petrecut atunci, în primele șase luni ale
libertății noastre, a pecetluit soarta ulterioară a
României pentru că a însemnat reprimarea
României libere întru Hristos în numele nesimți-
rii consumeriste, imorale. FSN-ul și noua „socie-
tate civilă”, vechea și noua stângă, și-au dat
mâna în a ucide România ca proiect existențial.
Primii au acționat pavlovian: au „dat” bani, mări-
ri de salarii, promisiuni, transformând românii în
turmă hulpavă, care se temea să nu vină cineva
să-i ia nutrețul odată cu „domnul Iliescu”.
Regimul Iliescu, ca și cele care au urmat, nu a dat
ca un boier, care-ți dă ca să pleci cu sufletul ușu-
rat, ci ca un ispititor, care-ți dă ca să te ușureze
de suflet. De cealaltă parte, „societatea civilă”
preponderent și subvenționat de stânga, a folosit
o retorică paralizantă, în care orice impuls venit
dinspre România profundă (de la recuperarea
interbelicilor, la conferințele marilor duhovnici,
de la Fundația „Anastasia” la monarhism sau la
parastasele văduvelor) a fost combătut ca „legio-
nar”, potrivnic „societății deschise” și ingineriei
sociale practicate de tehnocrați imparțiali pentru
că erau atei. 

S-a vorbit de un conflict între generații: de
tineret împotriva vârstnicilor. Nu, ceea ce s-a
petrecut a fost o încercare a unei mari părți a
generației tinere (născute între 1965-1975) de a
reface drumul către izvoarele României. Drum
care ocolea „generația părinților”3 (născută în
anii ’40, echivalentul românesc al generației hip-
pie care a dus America spre stânga halucinogen-
anticreștină) dar care se raporta la generația
bunicilor. În 1990, o parte a clerului a fost de par-

tea României lui Țuțea, o parte a fost de partea
României FSN. Dar Sfântul Duh a suflat unde a
vrut, și unde a suflat au crescut flori peste spini,
și unde nu a suflat s-au uscat până și poftele mai
ieri de neostoit. Și scârba și golul laborios le-a
luat locul. 

Corupție morală și necredință au existat din-
totdeauna, dar niciodată nu au fost sistematizate
și aplicate metodic precum în comunism. Invidia
(“lupta de clasă”), egoismul (“conștiința de
clasă”), delațiunea, lipsa oricăror criterii morale,
exeterminarea metodică a milioane de oameni,
toate au făcut parte din proiectul mântuirii ori-
zontale comuniste. Trecând de la monarhie la
republică populară/socialistă, România a trecut
de la un regim de existență a răului în virtutea
imperfecțiunii firii la un sistem de producere a
răului, evident în modul cum s-a schimonosit
justiția (prin procese politice), munca (incompe-
tența a devenit o condiție de avansare; munca de
sclav al statului, la capătul căreia în loc să fii plă-
tit erai lăsat să furi), modul de a locui (sordidele
blocuri, ridicate cu prețul dărâmării cartierelor
de case, pentru a ne ține pe toți în lesa lipsei de
lumină, apă, gaze, și căldură și pentru a ne spio-
na unii pe alții), evident în distrugerea naturii
(începută pe scară industrială de comuniști și
continuată după 1989 de „generația părinților” la
care mă refer), a sistemului de învățământ (cu
accentul pus pe învățământul tehnico-științific în
dauna celui umanist; deși până și orele de atelier
erau mai mult ore de îndoctrinare comunistă
decât prilej de a deprinde un meșteșug care te-ar
fi putut face autonom), evident în spălarea pe
creier prin propagandă mincinoasă la care erai
obligat să participi (de la elev la om al muncii) și
în mizeria materială umilitoare pentru că inutilă
și arbitrară. 

Departe de mine intenția de a-i pune pe toți
cei născuți în anii ’40 în aceeași oală. Există
oameni plini de virtuți printre ei, oameni care au
continuat tradiția românească deprinsă în fami-
lie, oameni șarmanți și oameni înduhovniciți.
Dar defectele generației născute în anii ‘40 sunt
defectele educației comuniste. Sunt, în relația cu
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copiii lor, defectele părinților care ignoră sufletul
fiilor și fiicelor lor, defectele părinților care cred
că singurul lucru important e să le „pună copiilor
un acoperiș deasupra capului” și „mâncare pe
masă”. S-ar putea obiecta că nu mai putem de
bine și că de aceea ne pasă de suflet. Dar bunicii
noștri au fost chiar mai vitregiți de soartă decât
părinții noștri, au trecut prin războaie, refugii și
foamete și au dat piept cu stalinismul ca oameni
maturi, și totuși au fost oameni mai întregi decât
„părinții” noștri. Sărăcia nu i-a făcut să uite că un
om întreg nu se crește numai cu mâncare. Că tre-
buie să-l educi pe copil în spiritul unor valori
perene, nu în spiritul unei combinații de apucătu-
ri și al duhului învârtelii, că trebuie să-l înveți pe
copil să facă ceva, să știe să cioplească un fluier,
să împletească sau să repare un toc de ușă, nu
doar să fie „ascultător”, adică să urle cu lupii.
Dinspre bunici emana o anumită onestitate seve-
ră dar iubitoare și întremătoare. Generația buni-
cilor noștri a fost generația scoasă pe tavă de
comuniști pentru că să facă loc „generației pări-
nților” noștri, oameni de viitor, produse ale noii
societăți, cu „reuniuni” în facultate și repartiții la
bloc după. „Generația părinților” noștri a făcut
vacuum în jurul ei repudiindu-și părinții - care nu
erau „domni”, adică „tovarăși”, ci doar „țărani”
sau poate chiar „burghezo-moșieri” - și dezmoș-
tenindu-și copiii care au refuzat să le calce pe
urme. Îmi aduc aminte cum, în 1990, discutam
cu oameni între două vârste și le spuneam: „Dar
la alegerile astea e viitorul nostru care se pune în
joc. Nu ne amanetați dumneavoastră viitorul.
Lăsați-ne să facem noi ca să tragem tot noi.” Nu,
ei l-au vrut pe „domnul Iliescu”. „Generația
părinților” noștri a refuzat și Dumnezeul buni-
cilor și pe cel al copiilor lor. Și de aceea s-a făcut
pustiu în jurul și în urma lor. De 17 ani ei sunt
„miliardarii de carton” care jefuiesc România. Ei
sunt părinții care le-au predat copiilor falsa evan-
ghelie a „adaptării”, a nevoii de „a-ți face un
drum în viață”, a alegerii între marele compromis
inițial care te scutește de „umilirile” ulterioare,
sau a micilor ticăloșii viagere care, scutindu-te
de marele compromis inițial, îți dau impresia că

faptul că nu ai fost un mare, ci doar un mic, tică-
los, e normal: te-ai descurcat.

Ceea ce are de făcut Biserica Ortodoxă în
aceste condiții e să exorcizeze spiritul de turmă
care a dus la toată această dinamică a destrămării
României. România trebuie re-în-ființată: trebuie
adusă acasă. Și „acasă” nu e căsoiul construit pe
bază de compromisuri frenetice de părinți ai căror
copii nu se vor mai întoarce niciodată în țară, ci o
reafirmare a ierahiilor ființei. România trăiește
acum sub zodia ierarhiilor birocratice (ale statului
sau ale U.E.) pe care le parazitează infracțional.
Ierarhia personalistă și organică a familiei e în
plin proces de destrămare, fie din cauză de aban-
don al părinților, fie din cauza intruziunii statului
sau organismelor internaționale, fie din cauza
intruziunii corporațiilor multinaționale care profi-
tă de criminala ignoranță a educatorilor români
pentru a le fura sufletele copiilor de sub nas4.
Ceea ce se întâmplă cu tineretul de acum al
României e un dezastru: sistemul de învățământ e
pus pe butuci, violența și drogurile și-au făcut loc
în școli, copiii sunt sexualizați de mici, sunt
îndemnați să gândească numai în termeni de suc-
ces material, de „țeapă” și „tun”, să fie „vedete”,
sau să fie „buni la învățătură” ca să poată „pleca
afară”. În lipsa părinților reali (plecați la muncă
sau încleiați în patimile lumii moderne), copiii
cad pe mâna pseudo-părinților, a „tătucilor” de tot
soiul: de la organisme ale statului, la corporații,
mafioți, bande, rețele de prostituție. „Tatăl nostru
Care ești în ceruri” nu își mai găsește chipul și
asemănarea în patriarhul de altădată, ci în mafio-
tul cinic care își trimite copiii „la produs”. Copiii
au plecat pentru că părinții i-au respins datorită
lașității de a se privi în oglindă. Unii copii s-au
strămutat geografic, alții sufletește. Unii în exil,
alții în droguri. Cert este că dacă Biserica vrea să
facă ceva pentru tinerii noștri, atunci trebuie să le
dea înapoi părinții. Celor plecați, celor arestați,
celor drogați, celor avortați, celor orfani, celor
bătuți, celor umiliți, celor rămași cu bunicii pen-
tru că părinții sunt plecați „la muncă” în U.E. ca
să le cumpere calculator5, celor lăsați singuri în
fața televizorului sau calculatorului (tot mai des
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folosite pe post de dădacă de părinți care nu au
timp sau dispoziție să stea cu copii lor), tuturor
copiilor înstrăinați esențial sau existențial
Biserica trebuie să încerce să le restituie părinții.
Dacă Biserica nu vrea să devină un pangar cu
lumânări într-un colț de autogară, într-o Românie
de unde toți pleacă, atunci trebuie să le dea tine-
rilor părinții înapoi. Nu mă refer la acele „family
values” anglo-saxone care sunt mai mult o per-
spectivă corporată a familiei: familia numeroasă
ca furnizoare de consumatori, ci la familia tra-
dițională românească, acel poligon de șlefuire a
ființei sub privirea atentă a mătușilor și rudelor
vagi dar intime, acel loc de deprindere a bunelor
maniere, acel loc unde înveți să primești un om în
casă cum se cuvine, nu cu saleuri cumpărate de la
colț, și nu cu pahare de plastic, acel loc unde
înveți valoarea semitonului, a șoaptei, a îngându-
rării, a tandreții, acel mic univers pe care copilul
nu-l părăsește doar pentru a deveni un alt consu-
mator narcisist6 și pragmatic, ci o persoană care
să afirme realitatea lumii, nu să o diminueze prin
rău.

Dacă ne zgribulim la ideea unei Românii
deșertice, trebuie ca tinerilor de acum e să li se
reîntoarcă părinții acasă, la tradiție, la memoria
vie, nu la „apucături”. Neobișnuită cu libertatea
de acțiune, biserica noastră a răspuns acestor pră-
bușiri cu un discurs de inspirație filocalică
reflectat misionar doar în nombrilism birocratic7.
Din fericire, așa după cum o arată și această
carte, s-a început edificarea unei teologii a
spațiului urban, pentru cei de „după blocuri”8, a
unei teologii a familiei, a unei „doctrine sociale”
și chiar a unei teologii politice9. Germenii sunt,
inspirația patristică e, voință trebuie. Biserica
trebuie să aducă părinții acasă pentru ca părinții
să-și poată aduna copiii de pe maidanele reale
sau virtuale. Opriți destrămarea. Opriți desfășu-
rarea răului. Cu taina pe taină călcând. 

Note:
1. The Church in Post-Communist Europe: Patriarch

Athenagoras Orthodox Institute (Distinguished Lectures,
Berkeley, CA, Patriarch Athenagoras Orthodox Institute,
2003.

2. Vezi Errik von Kuehnelt-Leddihn, The Menace of the
Herd; or, Procrustes at Large, Milwaukee, Bruce Pub. Co.,
1943.  

3. Voi folosi ghilimelele deoarece nu vreau să iau
expresia în litera, ci în spiritul ei, nu ca pe o tranșă biolog-
ică, ci ca pe o nebuloasă socio-culturală.

4. „Preșcolarii din patru grădinițe ieșene vor învățta
alfabetul, aritmetica și arta folosind calculatorul. Printr-un
program al Ministerului Educatiei și Cercetarii în colabo-
rare cu IBM, grădinițele Moțoc, Mogoșești și grădinița cu
program normal 25 din Iași, precum și cea cu program pre-
lungit nr. 4 din Pașcani au beneficiat de unități KidSmart.
Aceasta înseamnă că au primit mobilier special pentru
copii, avînd la bază un computer Lenovo performant, pe
care este instalat software-ul educațional KidSmart.
Grădinițele au fost selectate astfel încît să deservească
comunități dezavantajate, să aibă resurse materiale potrivi-
te, persoane care să știe să utilizeze computerul, cu alte
cuvinte să aibă capacitatea de a susține programul. IBM a
donat 52 de unități KidSmart, în valoare totală de 130.000
de dolari.“ (Ioana Doboș, http://www.ziaruldeiasi.ro/
cms/site/z_is/news/prescolarii_vor_invata_alfabetul_pe_ca
lculator_141330.html) Se spune că vor fi căutați copiii
defavorizați, de fapt se caută copii ai căror părinți să nu fie
interesați în a opri proiectul vânătorilor de suflete.

5. Vezi cazul băiețelului în vârstă de zece ani care s-a
sinucis de dorul mamei plecate la muncă în Italia ca să-i
cumpere calculator (http://www.ziaruldeiasi.ro/cms/
site/z_is/news/un_copil_de_10_ani_s_a_sinucis_de_dorul
_mamei_plecate_la_munca_in_italia_131245.html) Vezi și
Le Monde, 22 avril 2006.

6. Associated Press anunța recent că tinerii americani
sunt prea narcisiști, din cauza educației primite. În același
timp, un articol din Evenimentul Zilei ne anunța că tinerii
din Estul Europei sunt extrem de narcisiști, preocupați doar
de ei înșiși, fără nici o prețuire pentru loialitate sau patriot-
ism. Aceeași educație, aceleași rezultate. E chiar atât de
greu de văzut? De ce ne încăpățânăm să importăm toate
răsuflatele teorii behavioriste și politic corecte ale
Occidentului? Vezi ambele articole la: http://www.panta-
graph.com/articles/2007/02/27/news/doc45e4586b899859
93546289.t

http://evz.ro/article.php?artid=297555
7. Cu unele fericite excepții, desigur, precum cea a

Părintelui Nicolae Tănase, de la Valea Plopului
(http://aoffr.free.fr/html/pv_prezentare_ro.html).

8. Vezi excelenta carte a Părintelui Constantin Necula,
Îndumnezeirea maidanului, Sibiu, Ed. Agnos, 2006.

9. Vezi numeroasele publicații ale lui Radu Preda, sau
Teologie şi politică: de la Sfinţii Părinţi la Europa unită,
ed. Miruna Tătaru-Cazaban, Bucureşti, Anastasia, 2004,
Radu Carp, Principiile gândirii populare. Doctrina creştin
– democrată şi acţiunea socială, Cluj-Napoca, Eikon,
2006.
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Cea mai atroce şi, cu siguranţă, cea mai
scabroasă (pe alocuri) ilustrare literară a pasiunii
bolnăvicioase pentru accidentele de maşină o
reprezintă romanul Crash al britanicului James G.
Ballard (apărut la noi la Ed. Polirom, în 2007, în
traducerea lui Mircea Pricăjan), legat de un caz de
psihopatologie perversă numită simforofilia
(symphorofilia în engleză), termenul fiind
concoctat de către psihanalistul neozeelandez John
Money (1921-2006), într-un volum intitulat
Paraphilias: Phenomenology and Classification,
apărut în 1984, adică la cincisprezece după ce
Ballard publică The Atrocity Exhibition (1970) şi la
doisprezece după apariţia romanului Crash. E cert,
aşadar, că Ballard nu cunoştea termenul
symphorofilia în anii scrierii şi la data apariţiei
romanului său, care a făcut înconjorul globului, dar
era la curent cu conţinutul său, symphorofilia fiind
un caz de psihopatologie atipică, monstruoasă, care
se manifestă printr-o puternică excitaţie sexuală
provocată de accidentele rutiere, fie „savurate”, fie
generate de către psihopat. Aşadar, efectul
orgasmic al accidentului de maşină poate fi unul
spontan, atunci când „beneficiarul” trece pe lângă
un accident de maşină şi se opreşte pentru a-i
decanta orgasmic ororile, sau poate fi provocat de
către acesta, în urma unei înscenări perverse.
Primul caz ţine de voyeurism, al doilea de
teatralizare, ambele psihopatologii având în comun
inteligenţa aflată dincolo de medie a perversului şi
excitaţia matematică exactă a înscenării. 

Reprezentarea literară a psihopatologiei
generate de accidentele rutiere – demonstrează
Mikita Brottman, editorul volumului colectiv Car
Crash Culture (Palgrave MacMillan, 2001) – vine
în prelungirea psihopatologiei perverse legate de
accidentele de tren, automobilul luând în mod

firesc locul trenului care se tamponează sau
deraiează odată cu dezvoltarea tehnologiei. O
ilustrare a celei dintâi apare în romanul La Bête
Humaine [Bestia umană] al lui Émile Zola (1890),
a 17-a piesă a ciclului Les Rougon-Macquart),
protagonistul fiind inginerul de la căile ferate
Jacques Lantier, care stabileşte o relaţie într-atât de
intens erotică cu trenul pe care îl are în grijă, încât
îi dă un nume feminin, La Lison, mângâindu-i
zilnic, pervers şi excitat, toate „rotunjimile”. Nu
întâmplător, Lantier (jucat de Jean Gabin în filmul
corespondent regizat de către Jean Renoir într-un
stil macabru, noir) este un amant neobosit, una
dintre aventurile sale ducându-l în preajma texturii
cutanate ispititoare a nepoatei sale Flore, despre
care Zola scrie că era obsedată de accidente („avait
la curiosité des accidents”). 

În regimul aceluiaşi paralelism literatură –
cinematografie, romanul Crash al lui J.G. Ballard a
fost ecranizat în 1996 de către genialul regizor
canadian David Cronenberg (cel care va face, în
2011, A Dangerous Method, filmul relaţiei dintre
Freud şi Jung, cu Michael Fassbender şi Viggo
Mortensen în rolurile principale, în care mai apare
şi superba Keira Knightley în rolul Sabinei
Spielrein; în Crash joacă James Spader, Deborah
Kara Unger, Holly Hunter, Elias Koteas etc.),
multe dintre exegezele dedicate fenomenului
referindu-se cu precădere la film, fără a menţiona
diferenţele premeditate dintre ecranizare şi roman.
Meticulos, Cronenberg şi-a dorit o transpunere
cinematografică cât mai exactă, sexualitatea
exponenţială a ecranizării trezind reacţii
controversate, de la premierea filmului la Cannes
pentru „curaj”, într-un context în care câţiva
membri ai juriului au protestat gălăgios, până la
campania, în cele din urmă nereuşită, iniţiată de
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câteva organe de presă din UK1, pentru interzicerea
filmului în Marea Britanie, inclusiv pe motivul
prezentării depreciante, umilitoare a persoanelor cu
dizabilităţi. 

Cu toate acestea, omisiunile n-au putut fi evitate
de către Cronenberg, cea mai importantă dintre ele
referindu-se la lipsa din film a obsesiei maladive
pentru actriţa Elizabeth Taylor, pe care unul dintre
protagoniştii din roman, psihopatul Vaughan o
urmăreşte surescitat, din dorinţa „acuplării”
extatice cu ea prin intermediul unui accident. De
altfel, moartea personajului din roman e cauzată de
ratarea unei tamponări fatale cu limuzina în care
călătorea Liz Taylor, actriţa fiind încă în viaţă la
data lansării filmului (va muri abia în 2011),
producătorii hotărând s-o elimine din film de teama
unor procese cu consecinţe pecuniare uriaşe. 

Într-un scurt studiu dedicat filmului (The End of
the Road. David Cronenberg’s Crash and The
Fading of the West), publicat spre finalul volumului
colectiv pe care l-am menţionat deja (Car Crash
Culture), Mikita Brottman şi Christopher Sharrett
analizează, la p. 200-201, şi o altă „ecuaţie
matematică” sofisticată de la începutul filmului,
unde Catherine, soţia naratorului din Crash, numit
tot Ballard, e filmată aplecată peste balustrada
balconului propriu unde se desfăşoară o mare parte
a acţiunii din roman, gestul de a-şi dezgoli fesele
reprezentând o invitaţie deschisă adresată soţului ei
de a o pătrunde. Puţini ştiu, însă, spun cei doi
autori, că poziţia intens erotizată a lui Catherine
reproduce întocmai un... tablou din 1954 al lui
Salvador Dali, Virgina tânără auto-sodomizată de
propria sa castitate, care a trezit, împreună cu
altele din faza de creaţie de atunci, socotită
„scatologică”, a lui Dalí, nemulţumirea
suprarealiştilor. Ceea ce lipseşte din film este,
desigur, avalanşa de coarne de rinocer cu care
tânăra din tablou e înconjurată peste tot, Dali
recurgând, în alte tablouri, la răsucirea sub formă
de melc a acestora, pentru a le transforma în
excremente. De altfel, grija pentru sănătatea fecală
e constantă în Jurnalul unui nebun, Dali precizând,
în câteva locuri, că ea substituie, prin exacerbare,
simbioza dintre creaţie şi metabolism, de care
vorbea Nietzsche.

„Parafilia”, ca termen medical, îi aparţine lui
Wilhelm Stekel, care a fost alături de Freud până
prin anul 1912, hotărând apoi s-o ia pe un drum
analitic propriu, fiindcă avea reţineri faţă de
accentul pus de către părintele psihanalizei pe
factorul represiunii sexuale. Stekel a înlocuit
termenul clasic de „perversiune” cu „parafilie”,
considerându-l pe cel dintâi aprioric negativizant
şi, moralmente vorbind, prejudiciant pentru un
pacient care apelează la un analist cu scopul de a se
reintegra social. Cartea de referinţă a lui Wilhelm
Stekel (peste 750 de pagini în două volume groase,
ocupate în mare parte de cazuistică, inclusiv de
foarte lungi autoanalize făcute scriptic de către
pacienţi) este cea dedicată sadismului şi
masochismului2, în care, delimitându-se
metodologic de Freud, Stekel prezintă ura ca pe un
„mecanism instinctiv de apărare”, prin intermediul
căruia – fenomenul este, în mod inerent, unul de
regresie – eul psihic îşi propune să recupereze
plăcerea de care este frustrat.

În spiritul unui model epistemic dominant în
cultura europeană începând cu secolul al XVIII-
lea, al „Luminilor”, omul reprezintă – consideră
Stekel – o entitate psihică şi intelectuală
multietajată. Astfel, „măduva spinării reprezintă
trecutul, omul primitiv, bestia originară, pe când
creierul e viitorul acestuia, omul civilizat,
supraomul”3. 

Ca atare, omul e condus de două „forţe vitale”,
iubirea, respectiv opusul ei, ura, reglajul lor fiind
asigurat de către dezideratul subliminal al oricărei
fiinţe psihice, şi anume plăcerea, singura energie în
proximitatea căreia omul se simte împlinit, integral
şi suficient lui însuşi. Principalul pericol care
ameninţă plăcerea – consideră Stekel – ţine de
individuaţie, de cerebralitate, întrucât eul psihic e
împins de către cei din jur (familie, educatori,
imperative sociale, obligaţii, vanitatea
recompenselor şi a prestigiului etc.) să iasă din
sfera autosuficientă a plăcerii, pentru a o lua pe
calea datoriei, a moralităţii şi a civilităţii. În acest
context, parafiliile sunt „primitivisme”, uneori
înscenate, teatralizate, prin intermediul cărora eul
psihic întoarce spatele datoriilor invocate de către
ceilalţi şi se retrage în el însuşi, cel mai adesea cu
ajutorul unor mecanisme de regresie infantilizate.
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Orice parafilie reprezintă o regresie înspre copilăria
pacientului, adică înspre acel „început” unde se află
„bestia” – propoziţia aceasta, împrumutată parcă
din Rousseau, este apodictică pentru Stekel, stând
la baza tuturor analizelor pe care el le practică. 

Ura, ca mecanism de apărare, se poate exercita
în două feluri. Cea pasivă se mulţumeşte cu
retractilitatea suspicioasă, echivalentă cu psihoza
retragerii în vizuină, de unde eul psihic proiectează
asupra celorlalţi o platoşă defensivă, sporită de
fiecare dată când cineva se apropie de uşa vizuinii
şi încearcă o intruziune. Dimpotrivă, cruzimea e
mai complexă, fiindcă ea combină ura cu voinţa de
putere, derivând din convingerea, întotdeauna
patologic exprimată, că plăcerea celorlalţi –
manifestată printr-o situaţie materială prosperă,
prin familie, printr-un succes profesional
recunoscut de către ceilalţi etc. – reprezintă un
ultragiu pentru cel din „vizuină”. Utopia
parafilicului – spune Stekel – e nefericirea
generalizată, condamnarea celorlalţi la o viaţă fără
plăcere. Ea poate fi realizată prin inserţia brutală a
„bestiei” în societatea echilibrată a celor mulţi, de
unde rezultă consecinţele procedurale ale
perversiunilor perturbatoare, manifestate prin
violenţă, cinism destructiv, nesocotirea normelor şi
uzanţelor sociale, şi chiar prin crimă. Cruzimea
bestială – consideră Stekel – e prezentă în fiecare
dintre noi, şi ea se manifestă în doze variabile, de la
ironia cauţionată social la destructivitate. 

Situaţia devine mai complexă, chiar mai
explozivă atunci regresia bestială ajunge să se
combine sexualitatea. „Nu există – scrie Stekel –
cruzime care să nu fie asezonată cu plăcerea
sexuală”4. Sub acest aspect, manifestarea perversă
e duală: „sadismul e o parafilie în care voinţa de
putere este potenţată sexual”, pe când
„masochismul este aceea parafilie în care
supunerea este potenţată sexual.” „Ambele parafilii
– conchide Stekel – sunt expresia infantilismului
sexual, propunându-şi evitarea relaţiilor sexuale
normale şi mascarea unor tendinţe ascetice”5.

Ascetism, ultimul cuvânt al paragrafului
anterior merită o analiză aparte, fiindcă el înalţă
analiza lui Stekel la un palier metafizic. La un prim
nivel, ascetismul înseamnă „normă” şi psihoza de
adevăr absolut care i se asociază de către fiecare

parafilic. Aproape că nu există un asemenea pacient
– spune Stekel -, care să nu considere că, procedând
aşa cum procedează, el „face bine” (singurul bine
posibil), fiind convins că se află în posesia
„adevărului absolut”, pe când ceilalţi, care nu-l
cunosc sau nu au ajuns încă la profunzimea lui se
află „în greşeală”. Se poate astfel întâmpla ca
parafilicul agresiv să fie, în subconştientul său, un
reformator providenţial sau chiar o fiinţă dotată cu
propensiuni mesianice. 

La un nivel mai sus, asceza exprimă o raportare
la Sistem, acesta fiind înţeles ca sumă a
organismelor individuale care îl compun, laolaltă
cu Puterea care le coordonează. În consecinţă, în
vârful oricărui sistem de putere – spune Stekel – se
află Dumnezeu, ascetismul îmbrăcând două forme,
cea pozitivă exprimând iubirea şi respectul faţă de
Cel de Sus, pe când cea negativă e ura faţă de El,
adică blasfemia. În ambele cazuri, parafilicul se
raportează la cele două tendinţe din afara
Sistemului, de pe poziţia unei alterităţi
circumspecte, fiindcă, dacă el ar simţi senzaţii de
integrare în primul caz (acela al iubirii), ar însemna
că ar ceda unor pulsiuni socializante, ceea ce nu se
întâmplă.

Un ultim aspect vizează raportul dintre
civilitate şi bestialitate. Primul e artificial, fiindcă
exprimă totalitatea regulilor şi normelor de
comportament însuşite de către eul psihic de-a
lungul individuaţiei, pe când al doilea e spontan,
natural. „Trebuie să înţelegem prin «civilizaţie»
cuantumul acelor reticenţe sociale care fac ca
impulsurile primitive ale eului să se sublimeze”. În
consecinţă, „orice persoană analizată se opune
analistului cu o forţă egală aceleia cu care a luptat
în copilărie pentru primul obiect al iubirii sale”6.
Pornind de la această aserţiune, care-i ghidează
analiza, Wilhelm Stekel ajunge să exprime un
deziderat anti-rousseauist şi antiromantic, având
doar ironii la adresa acelora care cred că
„întoarcerea la natură” reprezintă soluţia
miraculoasă a tuturor maladiilor. „«Întoarcerea la
natură» reprezintă un nonsens psihologic”, scrie
el7, fiindcă ea nu face altceva decât să declanşeze
„bestia” din om. În aceeaşi paradigmă corectivă
intră şi anti-herderianismul radical al lui Stekel,
care se opunea autenticismului „popular”,
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„folcloric” şi organicist al actelor de cultură,
sancţionând totodată şi pasiunea ceţoasă a acelora
care văd în vis cheia diafană a tuturor misterelor
existenţei8. 

Patologia lui J.G. Ballard pentru potenţialul
erotic al maşinilor sfărâmate a debutat la început de
aprilie 1970, la News Arts Lab, Camden Town,
Londra, unde el a expus trei automobile făcute praf,
o actriţă în costumul Evei fiind pusă să se plimbe
printre ele, să le deschidă portierele (pe cele care se
mai puteau...), să le mângâie lasciv mânerele
cromate şi să le ofere vizitatorilor băuturi. Reacţia
acestora la cele văzute l-a determinat să scrie The
Atrocity Exhibition şi Crash – va mărturisi Ballard
-, fiindcă frenezia dejecţională declanşată de cele
trei maşini a întrecut orice aşteptări. Vizitatorii au
vandalizat sălbatic exponatele, au spart paharele, s-
au urinat pe maşini şi le-au mânjit cu spermă,
existând şi mărturisiri conform cărora actriţa
hostess ar fi fost târâtă pe banchetele din spate,
scăpând de viol doar în urma intervenţiei
paznicilor. 

Tot în 1970 apare „romanul” experimental The
Atrocity Exhibition, de J.G. Ballard9, considerat de
prefaţatorul William Burroughs, pe care Ballard îl
admira, „a carte profundă şi neliniştitoare” („a
profound and dusquieting book”), în care „întregul
univers întâmplător al epocii industriale se sparge
în bucăţele criptice”10. Aceste fragmente (sau
„bucăţele” sunt apoi supraexpuse (blown up),
supuse unui proces de magnificare imagistică11,
pentru a se obţine ceva excesiv, exacerbat,
paroxistic. Supraexpunerea face, e altfel, parte din
arsenalul epistemic al perioadei, indicând aceea
realitate „specială”, subliminală, care nu poate fi
obţinută cu ajutorul percepţiei obişnuite. Exemplul
„cultic” al fenomenului e reprezentat de filmul
Blowup [Blow Up] al lui Michelangelo Antonioni
(1966), produs de către Carlo Ponti, bazat pe un
text „diabolic” al lui Cortázar, însă nu se cuvine să
uităm în acest context nici cultura halucinogenelor
din perioada hippy, drogurile oferind (v. The Doors
of Perception, al lui Aldous Huxley, sau
experimentele lui Timothy Leary) acelaşi tip de
cunoaştere secundă, supraexpusă, de care vorbeşte
şi filmul.

Revenind la Wilhelm Stekel, vom înţelege, cu
ajutorul lui, sensul pe care-l vizează Burroughs, pe
urmele lui Ballard. În cazul unui pacient obişnuit,
psihoza pe care i-o tratează medicul reprezintă o
stare de anormalitate disfuncţională pasageră, pe
care analiza încearcă s-o vindece. Altfel spus,
pacientul are o deviere de la normal, scopul
analizei fiind acela de a-l readuce, în final, la
normalitatea de care s-a îndepărtat. Dimpotrivă, în
psihopatologie (sadism, masochism, parafilii etc.)
anomalia e o energie augmentată, dorinţa
bolnavului nefiind aceea de a reveni la normal, ci
de a obţine, prin intermediul devianţelor sale, o
substanţă existenţială continuă. Acesta este motivul
pentru care boala psihică „normală” e analitică: ea
are o „poveste”, o „hermeneutică”, poate fi pusă pe
canapea, descifrată şi interpretată. Psihopatologia
exacerbată nu e hermeneutică: n-are consistenţă
narativă, n-are dialectică, ci se identifică mereu, şi-
n orice punct al ei, cu paroxismul. Aşa se întâmplă
şi cu drogurile, protagoniştii din Crash făcând un
singur lucru în afara suprasexualizării accidentelor
de maşină, şi anume să ingereze LSD şi să savureze
joint-uri.

Interesat de fenomen înainte de elaborarea
lucrării sale dedicate simulacrelor, Jean Baudrillard
va scrie despre Ballard într-un eseu publicat iniţial
în 1976 în Franţa, care nu a făcut mare vâlvă în
lumea anglo-saxonă, fiind chiar acuzat ulterior,
când postmodernismul va împinge eseul în centrul
de interes al exegeţilor, de răstălmăcire. Nucleul
său ideatic rămâne însă în picioare până acum,
fiindcă Baudrillard asociază Crash cu tipologia
personalităţii goale, neutre, orizontale, pe care o
promovează postmodernismul. Nimic din ceea ce
propune Ballard – scrie Baudrillard – nu dispune de
adâncime şi nu se supune logicii clasice potrivit
căreia o exterioritate trebuie să dispună şi de o
interioritate, indiferent de cum este aceasta. La
Ballard viaţa este aşa cum apare (adică are
consistenţa unui simulacru), este trăită ca atare,
fără calităţi adânci, fără sentimente sau oscilaţii de
caracter. Sexul e lipsit de dorinţă, de pasiune, cu
excepţia celor imediate, animalice. Senzualitatea e
goală, iar lumea e neteleologică, adică fără scop şi
fără deziderate, „întâmplătoare” – pentru a relua
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termenul, deja citat, al lui Burroughs. Aşadar –
conchide Baudrillard –, universul „ballardian” e
„hiper-real”, fiindcă ceea ce se află dincolo de real
înlocuieşte realul: „Crash e hiper-critic, fiindcă se
află dincolo de orice critică”: nu vizează nimic, nu
sancţionează nimic, e „dincolo de bine şi de rău”,
fiindcă e lipsit de inhibiţii morale sau de oprelişti
decantate din obişnuinţa de a recepta lumea ca pe
un set de calităţi, rostuite ierarhic în funcţie de
imperativele zilei.

Baudrillard va reveni, fascinat, asupra acestor
lucruri în Sistemul obiectelor, unde criteriul de
apreciere al automobilului e asociat cu o
„prelungire” a voinţei fiecăruia dintre noi, adică cu
viteza. Pentru a realiza această asociere,
Baudrillard se simte obligat, într-o primă instanţă,
să de-feminizeze maşina: „...asimilarea
automobilului cu femeia e un lucru fals. Dacă
întreaga publicitate vorbeşte despre maşină ca
despre o femeie: «e suplă, de calitate aleasă,
confortabilă, practică, ascultătoare, pasională» etc.,
faptul e datorat feminizării generale a obiectelor în
lumea publicităţii, femeia-obiect fiind schema de
convingere şi mitologia socială cea mai eficace”12.
„Devenirea fantasmatică a maşinii este [însă] de alt
ordin” – scrie Baudrillard –, fiindcă, „după
folosire, dar şi după caracteristici [...], maşina se
pretează” unei duble investiţii psihice, ca „obiect al
puterii”, respectiv „obiect de refugiu”, adică
„proiectil sau adăpost”. „În adâncul ei, însă,
asemenea oricărui obiect funcţional, mecanic,
maşina e trăită în primul rând – de toată lumea:
bărbaţi, femei, copii – ca falus, obiect de
manipulare, de grijă şi de fascinaţie”13.

Mai ales în cel dintâi caz, în care maşina este
investită cu încărcătura psihică a proiectilului
(glonţului), dar şi-n al doilea, când, „locuind” în
maşina ta, te simţi „stăpânul” unei voinţe de putere
pe care se întâmplă să n-o poţi experimenta nicăieri
în altă parte, automobilul îşi realizează
disponibilitatea „mereu posibilă a accidentului”,
care poate fi trăită pasiv (ca atunci când eşti
tamponat de către cineva, întâmplându-se să fii
chiar inocent în acest proces victimar), dar şi activ,
când puterea pe care ţi-o conferă volanul
deconstruieşte, în mod pervers şi necontrolat,
subţirele zid despărţitor dintre viaţă şi moarte.

„Libertatea formală nu e nicăieri atât de frumoasă
ca-n moarte”14, conchide Baudrillard, fiindcă un
asemenea accident extrem dus la îndeplinire te
transformă subit în „regele” şoselei – adică te face
„Dumnezeu”.

Note:
1. Alexander Walker, The London Evening Standard, 3

iunie 1996: filmul conţine „câteva dintre cele mai perverse
acte şi teorii de perversiune sexuală promovate vreodată de
cinematograful de mainstream”; Christopher Tookey, Daily
Mail, 9 nov. 1996: filmul lui Cronenberg promovează
„moralitatea satirului, a nimfomanului, a violatorului, a
pedofilului...” (cf. Brottman, op. cit., p. 211)

2. Ne-a fost accesibilă versiunea autorizată engleză:
Sadism and Masochism. The Psychology of Hatred and
Cruelty. Vol. 1-2. Authorized English Translation by Louise
Brink. Vision Press Ltd., London, 1963

3. Op. cit., vol. 1, p. 20
4. Ibid., p. 31
5. Ibid., p. 42
6. Ibid., p. 52
7. Ibid., p. 69
8. Cu mult înainte de apariţia lucrării despre Sadism şi

masochism, Wilhelm Stekel este înlăturat de Freud din
postul de redactor al revistei Zentralblatt für
Psychoanalyse în oct.-nov.1912, pe motiv de
insubordonare. Nemulţumirea profesorului de la Viena ţine
de pierderea controlului („Stekel ar fi făcut tot ce i-a trecut
prin cap” cu revista, „la care eu nu aş fi putut schimba
nimic”) într-o perioadă în care îl pierduse deja pe Adler şi
se pregătea despărţirea de Jung (Cf. Corespondenţa Freud
– Jung. Traducere din germană de Laura Karsch. Ed. Trei,
Bucureşti, 2015, p. 762).  De altfel, paginile anterioare ale
schimbului de scrisori demonstrează că Jung fusese
sistematic agasat de Stekel, pe care-l acuză de
„superficialitate” (p. 704), de „fanatismul lui indecent de
prozelit, ca să nu spunem exhibiţionism.” (p.760). Lui
Stekel, de bună seamă, eliberarea de Freud şi de
„prozelitism” i-a priit... Se va sinucide demn la Londra,
pentru a scăpa de umilinţa unor mizerii fiziologice, la
aproape doi ani după dispariţia, tot acolo, a lui Freud. 

9. Versiunea consultată: J.G. Ballard: The Atrocity
Exhibition. With a Preface by William Burroughs. A
Flamingo Modern Classic Edition, 2001. Ed. princeps:
Jonathan Cape Ltd., 1970 

10. ...the whole random universe of the industrial age is
breaking down into cryptic fragments”

11. „magnification of image”
12. Jean Baudrillard: Sistemul obiectelor. Traducere şi

postfaţă de Horia Lazăr. Ed. Echinox, Cluj, 1996, p. 48
13. Ibid., pp.48-49
14. Ibid., p. 47
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Despre secularizarea modernă, Ellul afirmă că este
o metamorfoză a sacrului, mai degrabă decât o
înlocuire a acestuia. În esenţă, sacrul creştin este
transformat în ceea ce Ellul numeşte sacrul politic şi în
alte forme ale sacralităţii contemporane. Din punctul
nostru de vedere însă, deşi faptele pe care Ellul
încearcă să-şi întemeieze teza sunt în mare parte
corecte, ideea lui rămâne nedemonstrată. Motivul este
înţelegerea incorectă a sacralităţii, adică, o eroare de
vocabular legată de un cuvânt de mare importanţă
pentru civilizaţia europeană, un concept pe care nu ne
putem permite să-l înţelegem oricum. 

Deşi se fereşte să definească explicit sacralitatea,
din lucrurile pe care Ellul le afirmă despre ea ne putem
da seamă că sacralitatea lui este sacralitatea
antropologilor, nu sacralitatea sfinţilor. Concret,
problema stă în faptul că sociologul francez nu
distinge net şi corect între sacralitate şi idolatrie.
Pentru el, şi una şi alta sunt forme ale absolutizării de
către oameni a unor lucruri, indiferent dacă este vorba
despre Dumnezeu sau despre anumite aspecte finite
ale existenţei. Diferenţa dintre sacru şi idoli este însă
la fel de importantă ca diferenţa dintre real şi fals,
dintre autentic şi imitaţie, dintre infinit şi finitudine.
Fără îndoială, oamenii pot avea experienţe religioase
şi într-un caz şi în celălalt, însă experienţa omului nu
instituie nimic în realitatea obiectivă. Dacă vorbim
despre sacralitatea statului, de pildă, aşa cum
procedează Ellul, atunci nu înţelegem că omul nu este
capabil să sacralizeze şi confundăm indolatrizarea cu
sacralitatea. Sacrul real nu este făurit de om, ci ţine de
natura Supra-fiinţei, iar termenul adună în sensurile
sale sfinţenia, adevărul, puritatea, nobleţea,
înţelepciunea, regalitatea, bunătatea, dragostea şi
valoarea mai mult decât supremă. Iată de ce
sacralitatea nu se poate compara cu idolatrizarea, chiar
dacă şi aceasta din urmă presupune comportamente
sau etici specifice idolului. Orice lucru în care credem,
adevărat sau fals, ne influenţează comportamentul,

fără ca lucrul acesta să transforme în adevăr conţinutul
oricărei credinţe. Pentru idolatru, ordinea impusă de
idolul său nu este integral subiectivă, pentru că i se
impune cu o anumită necesitate. Totuşi, această
necesitate este rezultatul unei erori, al unei greşeli de
evaluare. În consecinţă, idolatrizarea statului, a
naţiunii sau a plăcerilor nu are nimic de-a face cu
sacrul, în pofida dedicării adepţilor şi a sentimentelor
cvasi-religioase pe care aceste lucruri le pot genera.
Sacralitatea are de-a face cu absolutul real, nu cu
finitudini ridicate la rang de absolut, iar aceste două
lucruri nu pot fi confundate decât dacă operăm sub
incidenţa unor premise nihiliste. 

Când Ellul afirmă că „omul este obligat să creeze
ceva care să-i slujească de sacru”1, el are dreptate, dar
aceasta este definiţia idolatriei, nu a sacralităţii. Omul
modern, obişnuit cu forma culturală a religiozităţii, se
vede dintr-o dată lipsit de creştinismul care dădea
conţinut acestei structuri. Era normal să-l înlocuiască
cu altceva; şi pentru că în perioada decreştinării se
puneau şi bazele statului naţional, devoţiunea lui s-a
deplasat în această direcţie. Nu putem însă descrie cu
acelaşi termen sacralitatea Supra-fiinţei şi indolatria
politică, decât cu riscul de a distruge conceptul de
sacru. Omul nu poate crea decât un substitut al
sacralităţii; şi nici chiar precizarea că „omul defineşte
sacrul în relaţie cu mediul său”2 nu schimbă situaţia,
pentru că fiinţa umană trebuie să distingă între
realitatea ultimă şi realitatea penultimă a
interpretărilor sale. Acestea două nu pot fi niciodată
confundate decât în condiţiile acceptării relativismului
sau istorismului nihilist, care este, într-adevăr, atât de
adânc implicat în mentalităţile şi terminologiile
moderne încât avem nevoie de multă atenţie filosofică
pentru a-l exorciza din modalităţile gândirii noastre.
Nu ne putem permite să confundăm sacrul cu
interpretările sale şi cu atât mai puţin cu falsificările
sale. Victimă a acestei confuzii însă, Ellul consideră că

„sacrul este topografia umanizată a naturii”,3 când de
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fapt, sacrul este topografia divină a naturii şi a omului,
iar dacă omul e singura sursă a acestei topografii,
atunci ea îşi pierde autenticitatea. Aşadar, antropologia
culturală nu are acces la sacru, pentru că nu este
teologică în gândire şi atitudini. Ea nu dispune decât
de un discurs nesacru despre sacralitate, adică, de un
superficialism care nu mai distinge cu adevărat între
sacralitate şi idolatrie. 

Idolatria modernă sau sacralitatea modernă, cum o
numeşte Ellul, este consecinţa unui proces care a
început cu desacralizarea naturii de către creştinism.
Învăţătura creştină originală a realizat lucrul acesta
prin demonstrarea faptului că sacralitatea naturii este o
sacralizare a naturii şi, prin urmare, o formă de
idolatrie, sacralitatea reală aparţinând Dumnezeului
absolut. Această sacralitate rămâne totuşi accesibilă
prin har, ca sfinţenie, coborârea lui Dumnezeu în lume
fiind echivalentă cu o ridicare a omului la Dumnezeu.
Dintre toate lucrurile, omul este acum adevăratul
templu al divinităţii. 

De la această situaţie s-a făcut rabat în urma
instituirii şi a dezvoltării ierarhiilor eclesiastice, care
au determinat în timp apariţia unor pretenţii la o
sfinţenie fără acoperire în realitate. Participarea la
sacralitate devine astfel un titlul şi un rang social, la
care au avut pretenţie tot mai mulţi oameni, până când,
în perioada Renaşterii, măreţia omului i-a luat locul şi
a fost generalizată şi considerată accesibilă prin
cultivarea de către om a capacităţilor lui omeneşti. Pe
acest postament antropologic s-a construit
modernitatea. Harul sfinţeniei a fost înlocuit cu
meritul personal; smerenia a făcut loc aroganţei. În
cele din urmă, în locul îndumnezeirii omului prin har
a fost introdusă divinitatea omului, ajungându-se
astfel la tentativa de a-l elimina pe Dumnezeu din
experienţa umană. Ceea ce iniţial a fost o sacralizare a
spiritului în detrimentul cărnii a devenit în secolul
XIX o idolatrizare a cărnii în detrimentul spiritului.
Aşa cum arată şi Ellul,4 agentul desacralizator devine
centrul noului sacru sau, mai degrabă, al noii idolatrii
narcisice. Se idolatrizează finitudinea, în detrimentul
sacralităţii infinitului; se idolatrizează claritatea, în
detrimentul sacralităţii misterului; banalul, în
detrimentul măreţiei; aproapele, în detrimentul
depărtării; perceptivul, în detrimentul spiritualului.

O rocadă asemănătoare s-a petrecut şi în domeniul
simbolurilor. Astfel, vechile simboluri nu mai
comunică nimic idolatrului cărnii, pentru ca
experienţa şi valorile lui sunt de altă natură. Nu trebuie
totuşi să credem că simbolurile şi-au pierdut puterea

de a simboliza, pentru că schimbarea s-a petrecut la
nivelul omului, nu al simbolurilor. Mai degrabă
idolatria presupus secularizantă interzice omul accesul
la simbolistica spirituală. Ellul comite însă şi această
eroare, făcând din om măsura tuturor lucrurilor, în
speţă a sacrului, o atitudine prin excelenţă nihilistă. La
urma urmei, transformare a omului împiedică
identificarea lui cu vreo măsură, oricare ar fi ea.
Neglijând aceste lucruri, Ellul afirmă că simbolul
exprimă un adevăr pe care omul îl experimentează în
contextul comunităţii, iar când acest adevăr se
schimbă, simbolurile îşi pierd semnificaţia5. El face
astfel din plin dovada utilizării unui limbaj conceptual
nihilist, pentru că adevărul nu se schimbă; se schimbă
doar opinia. Vă gândiți probabil că, din perspectiva
experienţei umane, diferenţa nu contează. Dar chiar
dacă ar fi aşa – lucru de care mă îndoiesc – de ce să nu
vorbim corect despre lucruri? După cum am afirmat la
începutul acestui articol, orice modalitate descriptivă
şi de exprimare cuprinde în sine un întreg program
metafizic. Aşadar, terminologia este importantă. Nu
putem utiliza un limbaj nihilist, o conceptualitate
supusă relativismului postmodern, după care ne
pretindem creştini, cum se pretinde Ellul; desigur, un
creştin fideist, pentru că gândirea creştină nu-şi poate
desfăşura temeiurile în limbaje nihiliste.

Simbolismul nu a dispărut însă. Îl întâlnim astăzi
pretutindeni în reclama comercială şi în reclama
socială pe care şi-o face omul modern. Ea este însă o
simbolistică a trupului şi a bunăstării trupeşti.
Simbolurile moderne sunt mijloace folosite de om
pentru a se prezenta şi a face paradă. Prin ele îşi
construieşte imaginea de sine, fundamental trupească.
Simbolurile devin astfel nişte indicatori ai aroganţei
corporale şi nişte semne ale succesului înţeles în
termenii conturilor bancare, ai drogurilor, băuturilor
scumpe şi al automobilelor de sport. Fără îndoială,
această simbolistică ascunde în spatele ei şi este
susţinută de o atitudine cvasi-religioasă faţă de
sexualitate, de tehnologie şi bani. Omul actual se
dedică acestor lucruri cu fervoarea şi efortul unui
călugăr medieval, însă aceasta nu înseamnă că există
ceva sacru în existenţa lui. După cum am văzut, sacrul
nu este un produs la atitudinilor omeneşti, ci absolutul
însuşi. Ceea ce omul absolutizează nu este decât idolul
său. Sacrul produce o experienţă spirituală şi de viaţă
complet diferită de ceea ce se întâmplă unei persoane
care-şi idolatrizează maşina sau amanta. Conţinutul
sacralităţii nu e reductibil la altceva, ci depinde în mod
esenţial de obiectul său, care este realitatea divină,
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slava şi gloria Supra-fiinţei, nu preţuirea de către
cineva a fleacurilor societăţii de consum. Oricine
confundă aceste lucruri contribuie la batjocorirea
sacrului, propunând un sacru fără sacralitate. Aceasta
este eroare fundamentală pe care Ellul o comite atunci
când afirmă că „lumea occidentală modernă, tehnică şi
ştiinţifică, este o lume sacrală”6. 

Pentru a oferi conţinut tezei existenţei sacralităţii
moderne, Ellul susţine că obiectele acesteia sunt
tehnologia, sexualitatea şi politica, aceasta din urmă
împărțindu-se în sacralizarea statului, a naţiunii sau a
revoluției7. În zorii modernităţii, banul a ocupat
această funcţie, fără a renunţa vreodată în întregime la
ea. Astăzi însă, banul e doar un zeu adorat în secret,
adevăraţii să-i închinători – capitaliștii şi bancherii –
fiind priviţi ca nişte magicieni răi, probabil din cauza
ideii că ar împiedica bunăstarea celorlalţi. Tehnologia
este considerată sacră, pentru că este instrumentul
puterii asupra naturii şi un element important pentru
imaginea de sine. Din aceste motive, ea este
confundată cu esenţa civilizaţiei, ceea ce face ca ideea
renunțării la tehnologie să producă panică. Deşi într-
adevăr aşa stau lucrurile, în pofida lui Ellul şi a altora
ca el trebuie totuşi să înţelegem că preţuirea banului
sau a tehnologiei nu sunt forme ale sacralităţii, ci
forme ale idolatriei corporale, iar lucrul acesta se vede
în faptul că atitudinea negativă faţă de ele nu provoacă
sentimentul sacrilegiului. Omul nu poate păcătui
împotriva banului sau a tehnologiei, altfel decât în
sens metaforic. Ele sunt idolatrizate, pentru că omul li
se dedică în întregime, li se jertfește pe sine, dar lucrul
acesta nu le transformă în manifestări ale sacrului, ale
divinităţii. Idolatria e o sacralitate falsă, construită de
om, nu o sacralitate reală; iar obiectul ei este, în cele
din urmă, egoul însuşi, aroganţa şi plăcerea. 

Desigur, nimeni nu contestă valoarea tehnologiei
pentru viaţa umană, însă idolatrizarea ei este cu totul
altceva. Este o acaparare spirituală a omului de către
tehnologie. S-a afirmat că tehnologia îl eliberează pe
om, însă lucrul acesta nu este întru totul adevărat,
deoarece ea ajunge să impună omului un mod de a fi
corespunzător ei. Ceea ce vedem astăzi nu este o
eliberare a omului de către tehnologie, ci mai degrabă
o simbioză. Mai mult, în capitalism tehnologia nu
aparţine tuturor în aceeaşi măsură. Unii sunt posesorii
ei, iar alţii sunt slujitorii ei, iar pe aceştia din urmă
tehnologia nu-i eliberează decât, eventual, de locurile
lor de muncă. Şi unii şi alţii trebuie să ţină seama de
ea şi în măsura respectivă îi sunt subordonați. În
sfârşit, voinţa de putere este un factor care împiedică

distribuirea egală a tehnologiei. S-ar putea obiecta că
cei care fac lucrul acesta sunt reprezentanţii statului,
dar statul este o abstracţiune, în timp ce oamenii sunt
concreți. Cine ar dori să împărtăşească puterea cu un
semen în care nu are încredere?

Idolatrizarea tehnologiei transpare şi din modul în
care se dezvoltă. Astfel, o invenţie face posibile alte
invenții; un nivel al tehnologiei îl determină pe
celălalt. Această evoluţie nu mai este însă sub
controlul omului, ci sub controlul tehnologiei, pentru
că omul nu pare să aibă puterea de a nu dezvolta o
tehnologie posibilă. În consecinţă, pute spune nu omul
creează tehnologie, ci tehnologia se creează pe sine
prin intermediul omului. Acesta pare a fi un semn că
omul nu va ezita să-şi creeze înlocuitorul. După toate
aparenţele, toţi idolii omului ajung în final să-l
trădeze; şi aceasta cu contribuţia omului, care rămâne
în continuare cel dintâi dintre duşmanii săi. Iată o
problemă pentru care nu pare să aibă o soluţie
tehnologică, dincolo de pericolul ecologic pe care
tehnologia îl reprezintă pentru sănătatea şi chiar pentru
existenţa umană. Totuşi, nu tehnologia e responsabilă,
ci incapacitatea omului de a se administra. Boala este
a lui, nu a tehnologiei. 

În privinţa idolatrizării sexualității, importanţa
acordată astăzi transgresiunii sexuale, pe care Ellul o
consideră o formă a sacralităţii contemporane, este în
aceeaşi măsură o consecinţă a demitizării vieţii şi a
tehnologizării societăţii omeneşti. Pe de o parte,
susţine Ellul, absenţa sacrului tradiţional golește actele
umane de semnificaţia lor specific umană,8 făcându-le
asemănătoare actelor animalelor. La realizarea acestui
lucru a contribuit din plin Freud, care a făcut ca
sexualitatea să-şi piardă bogăţia şi semnificaţia
umană. În trecut, sacralitatea sexualității era
responsabilă de profunzimea persoanei umane şi de
complexitatea umană a societăţii. Astăzi însă, trăim cu
superficialitate şi indiferenţă o sexualitate
spiritualiceşte nulă. Desacralizarea sexualității a
produs însă, paradoxal, idolatrizarea ei. Printr-un
exces de libertate, într-o existenţă fără sens, ea
constituie o modalitate rapidă de apropiere şi de
cunoaştere reciprocă, adică, un refugiu. 

Mai mult, omul contemporan a transformat
libertatea sexuală într-un instrument al libertăţii totale,
într-o expresie a dorinţei sale de a se declara autonom
şi capabil să trăiască prin sine însuşi oricum îşi
doreşte. În acest context, transgresiunea sexuală
devine prin excelenţă instrumentul destinat
desacralizării unei întregi ordini umane, un mijloc al
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transformării revoluţionare a omului. Din perspectiva
lui Ellul, „sexul şi violenţa sunt singurele mijloace
adecvate ale libertăţii”9 şi din acest motiv ele trebuie
privite ca elemente ale noii sacralități contemporane.
Această libertate nu este însă decât un alt nume dat
haosului şi destrăbălării, tot aşa cum noua sacralitate
nu este altceva decât vechea idolatrie. E o răzvrătire
pătată împotriva ordinii normalităţii. Există, desigur,
libertatea de a-ţi dărâma casa, dar ulterior va exista
necesitatea de a petrece noaptea sub cerul liber.
Această libertate este o libertate a poftei şi implicit o
libertate a aroganţei demonice; iar demonicul nu
trebuie confundat cu sacrul. Iată unde duce confuzia
pe care Ellul o face între sacru şi idolatru. În plus,
libertatea despre la care se face trimitere aici este de
fapt o formă de robie, pentru că fiecare este robul
lucrului de care se lasă condus.

În acelaşi timp, susţine Ellul, revolta sexuală nu
mai este o răzvrătire împotriva unei ordini morale care
nu mai prea are sens pentru omul actual, ci mai
degrabă o revoltă împotriva ordinii impuse vieţii de
către tehnologie. Transgresiunea sexuală este astfel
folosită pentru a contrabalansa constrângerile
tehnologiei, revoluţia sexuală constituind nucleul
reactualizării străvechiului cult al lui Dionysos.
Tehnologia este adorată, însă ea produce ordine, iar
ordinea devine în final de nesuportat. Pentru a scăpa
lăuntric de ordinea tehnologică, omul se refugiază în
festivalul erotic, aceasta fiind legătura dintre idolatria
tehnologică şi cea sexuală.

În sfârşit, confuzia pe care o face Ellul între
idolatrie şi sacralitate se vede la fel de bine şi în
prezentarea pe care o face sacralităţii statului. În
opinia sa, statul e o componentă a sacralităţii
contemporane pentru că deţine puterea de a acorda
sens lucrurilor, fiind o providenţă din partea căreia se
aşteaptă totul. Statul rosteşte adevărul şi dreptatea şi
are putere de viaţă şi de moarte asupra cetăţenilor săi.
După cum el însuşi mărturiseşte, Ellul înţelege această
sacralitate „în lumina studiilor sacrului realizate de
sociologi şi etnologi”10. Din punctul nostru de vedere,
tocmai aici se află problema, întrucât acces la natura
reală a sacralităţii au sfinţii, nu sociologii. Deşi
puterea statului este incontestabilă, ea este totuşi o
creaţie a omului căzut şi este ea însăşi căzută. Idealul
statului respectabil este sistematic decimat astăzi de
corupţia introdusă în politică de prăbuşirea omului în
materie, criza omului fiind şi o criză a instituţiilor.
Sacralitatea nu arată însă astfel şi este de mirare că un
gânditor de talia lui Ellul nu vede lucrul acesta.

Probabil că statul şi-ar dori să fie un zeu pământesc
pozitiv, însă cloaca păcatelor îl desparte de acest ideal.
Datorită neîncrederii generalizate – exacerbarea fricii
fiind şi ea o consecinţă a materialismului practic –
statul nu mai poate fi astăzi decât o agenție
managerială devenită câmp de luptă pentru iubitorii
controlului. Aşadar, cine crede că statul e sacru, nu
înţelege natura sacralităţii. 

În vremea fascismului sau a comunismului,
afirmarea sacralităţii statului ar fi avut mai mult sens.
Este adevărat că, în perioada modernă, naţiunea a luat
locul bisericii în devoţiunea oamenilor, un lucru care a
fost de altfel cultivat în mod intenţionat. În prezent
însă, atitudinea s-a spulberat, fiind înlocuită de
impresia că puterea poate fi luată de orice abil şi că
orice abil care a luat puterea ştie ce să facă cu ea. Aşa-
zisa viaţă politică este mai degrabă o tragi-comedie a
invectivelor, guvernarea fiind amestecată şi chiar
înlocuită uneori de lupta fratricidă. Idolatrizarea
statului a făcut loc idolatriei banului şi a puterii, adică,
a idolatriei de sine a politicianului bolnav de
narcisism. Toate formele idolatriei pe care le-am
menţionat până acum sunt aspecte ale idolatriei
narcisice a omului care se crede dumnezeul propriei
sale lumi; şi pentru că omul e nisip mişcător, această
lume i se scurge omului printre degete. 

Ajuns la sfârşit, aş vrea să închei cu gândul cu care
am început: echilibrul gândirii cuiva, dar mai ales
profunzimea ei, depinde de sensul cuvintelor pe care
le foloseşte în actul gândirii. Lucrul acesta este în
aceeaşi măsură valabil în viaţa privată, cât şi în ce
publică. Unul dintre termenii de bază ai cugetării şi
existenţei omeneşti este cel de sacru, pervertirea lui,
cu sau fără intenţie, având drept consecinţă pervertirea
fiinţei umane. Acesta este motivul pentru care trebuie
să învăţăm sensurile lui de la cei care le cunosc, nu de
la cei care-şi imaginează că le cunosc, adică, de la
sfinţi, nu de la sociologi sau antropologi.

Note:
1. Jacques Ellul, The New Demons, trad. C. Edward

Hopkin (New York: The Seabury Press, 1975), p. 65.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid., p. 67.
5. Ibid., p. 69.
6. Ibid., p. 70.
7. Ibid., p. 71.
8. Ibid., p. 76.
9. Ibid., p. 78.
10. Ibid., p. 80.
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Ca alte cărți ale lui Noica, și Anti-Goethe –
respectiv Despărțirea de Goethe – a avut un destin
nefericit. Povestirile despre om, cele care cuprind
două dintre versiunile repovestirilor lui Noica după
Fenomenologia spiritului, au rămas parțiale,
neterminate. Șase maladii ale spiritului
contemporan sunt fragmentul care a luat formă
dintr-un proiect mai amplu, despre care mărturisesc
agendele autorului. Logica lui Hermes este nucleul
uneia dintre părțile tratatului de logică pentru care
filosoful s-a pregătit decenii la rând. Astfel, în
pofida faptului că gânditorul de la Păltiniș s-a
autodefinit ca gânditor sistematic, fiind – după
Gabriel Liiceanu – ultimul de acest fel din tradiția
europeană, multe dintre proiectele sale genuine se
cuvin recuperate, mai aproape de orizontul în care
au fost proiectate și de integralitatea lor, din
notițele rămase asociate lucrărilor tipărite. 

În ce privește textul cunoscut în varianta lui
inițială ca Anti-Goethe, acesta a avut norocul să se
constituie într-o lucrare dusă, nu fără trudă, la bun
sfârșit. Din păcate însă, odată arestat autorul și
confiscat (de către Securitate) manuscrisul,
lucrarea în integralitatea ei a fost compromisă,
dispărând. Așa se face că astăzi, asemeni lui
Cuvier, odinioară, cercetătorul nu are decât să
încerce să reconstituie dinozaurul integral din
vertebra păstrată peste timp. 

Din manuscrisele recuperate de la Securitate s-
au putut reproduce două planuri ale lucrării, din
vremea când aceasta era elaborată. Ele diferă unul
de celălalt în pofida aparenței de cvasi-identitate, și
ambele diferă de volumul publicat, atât de Noica
însuși – versiunea antumă a „torso”-ului textual,
cea din 1976 – cât și de Marin Diaconu (varianta
postumă întregită în 2000 cu încă două capitole,
cele obținute de la Securitate de Gabriel Liiceanu). 

Ceea ce avem astăzi din cartea – dezvăluită

incomplet – a lui Noica despre Goethe sunt două
calupuri textuale, rămășițe remaniate ale textului
original. Confiscat de Securitate în seara arestării
autorului, cu cele trei dactilograme pitite la prieteni
distruse, Anti-Goethe pare dispărut pentru
totdeauna în integralitatea sa (zece sau unsprezece
capitole – nu putem ști cu precizie –, cu prefața și
introducerea autorului)1. Avem versiunea cea mai
incompletă, dar redenumită și remaniată, care a
apărut în 1976. În raport cu textul „definitiv”, ea
reprezintă cam o treime; ceea ce i s-a restituit lui
Noica la câțiva ani după eliberarea din temniță, la
cererea sa expresă, sub pretextul că asta ar fi fost
cam tot ce a mai rămas din cartea confiscată. Și mai
avem același text, restabilit după exemplarul cărții
din 1976 cu corecturile autorului, și completat cu
încă două capitole și o addenda (în care se găsesc
planurile succesive, în bună parte identice, dar nu
integral, ale cărții). Acesta din urmă a apărut în
2000, iar textul lui este, pe alocuri, marcat de
alegerile – semnalate prob în note – ale editorului
Marin Diaconu. Cele cinci capitole din această
versiune reprezintă aproximativ jumătate din textul
lui Anti-Goethe așa cum era el scris în anii 1955 –
1956.

Rămâne clar în urma acestei recapitulări că
Anti-Goethe s-a pierdut, ceea ce a ajuns până la noi
fiind numai recuperarea fragmentară ajustată și
pusă de autor sub numele de Despărțirea de
Goethe. Ea este rectificată din două motive: nu
numai datorită silinței filosofului de a compune din
rămășițe un întreg, fie și imperfect, ci și pentru a nu
contraria cenzura comunistă. Este de reținut că,
spre deosebire de N. Steinhardt, care a optat pentru
reluarea scrierii Jurnalului fericirii de la început,
după confiscarea sa de către Securitate, Noica a
preferat să se dedice altor eforturi creatoare, în
locul rescrierii lui Anti-Goethe. Se prea poate ca la
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baza acestei decizii să se fi aflat și convingerea lui
intimă, poate secretă, că în cele din urmă
Securitatea va restitui toate capitolele cărții lumii
culturale românești. Deocamdată însă acest lucru
nu s-a întâmplat2. 

Anti-Goethe era o abordare mai radical
„contestatară” a lui Goethe decât în versiunea știută
astăzi, dacă este să fie crezut Al. Paleologu, care își
amintește de el. „Autorul însuși și-a mai moderat
de atunci atitudinea, cel puțin așa s-ar părea dacă
ne-am lua după noul titlu și după prefață, cu
excepția încheierii, textul de acum, atât cât este, cât
a rămas adică, aproximativ un sfert din cât fusese,
e totuși identic cu cel de atunci”3. O moderare a
atitudinii, dar și o includere, în puținul rămas, a
tuturor temelor abordate în versiunea completă de
odinioară, deci. „La lectura de acum prefața mi s-a
părut a fi un text recent, prin care autorul își
atenuează intenția critică inițială până aproape de
palinodie, în realitate, așa cum mă asigură el, e
aceeași pe care a scris-o și mi-a citit-o în 1952, la
terminarea primului volum; impresia mea se
datora, fără îndoială, în ciuda memoriei mele încă
destul de bună, faptului că în ultimii 10-15 ani l-am
auzit vorbind de Goethe cu o admirație din ce în ce
mai plină de încântare”4. Paleologu își mărturisește
convingerea că textul inițial a fost modificat într-o
formă mai soft, dar în același timp îi face
prietenului său concesia de a părea să îl creadă că
nu a fost schimbat nimic. Și totuși, de l-ar fi crezut
cu adevărat, nu ar mai fi notificat îndoielile sale cu
privire la aggiornarea cărții. 

Comparând alcătuirea lui Anti-Goethe în cele
două planuri succesive păstrate și căutând apoi
concordanța dintre aceste planuri și cartea
recuperată, în versiunea ei completată cu încă două
capitole, din anul 2000, se pot constata câteva
oscilații nu lipsite de importanță. 

Atât textul tipărit (fie el desemnat mai departe
cu A pentru ediția cu trei capitole din 1976 și cu B
pentru cea cu cinci capitole din 2000), cât și
planurile manuscrise (fie C varianta în zece
capitole și D cea în unsprezece capitole) debutează
printr-o prefață a autorului și o introducere. 

Astfel, A și B conțin aceeași prefață. În C se
spune că prefața trebuia să cuprindă „Condamnarea
indiferenței față de Goethe. Trebuie să te lași

modelat de el – și să-l părăsești. Anti-Goethe este
singurul fel viu de a-l practica, la mijlocul veacului
al XX-lea, pe Goethe”. În D, prefața preconiza să
se refere la „Condamnarea indiferenței față de
Goethe. Obligația de a te lăsa modelat de el – și de
a-l părăsi. Anti-Goethe este singurul fel viu de a-l
practica, la mijlocul veacului al XX-lea, pe
Goethe”. Diferențele între cele două versiuni ale
enunțării telegrafice a ideilor sunt, cum se vede,
infime. Prefața din versiunile tipărite urmează acest
tipic. De pe acum atrage însă atenția acel imperativ
(„trebuie”, „obligația de a...”) de a consimți să fii
modelat de Goethe. Pentru ce, dacă nu fiindcă el
este un „om deplin al culturii” și, totodată, un
maestru prin escelență? 

Goethe este pentru Constantin Noica, în anii
1950, ceea ce urma să fie Eminescu în anii 1970 și
1980: omul de cultură cu deschideri de o asemenea
anvergură, încât a te lăsa modelat de el devenea, în
ochii filosofului, o necesitate indiscutabilă.
Dinamica relaționării cu Goethe era gândită într-o
dialectică a apropierii și distanțării. 

Cu privire la introducere, B consemnează în
cuprins: „INTRODUCERE DESPRE ESENȚA
PRIMĂVERII// Bucurie// Sănătate// Înțelepciune//
Productivitate// Nemurire”. În C Noica notează,
dezvoltând ideea: „Introducere. Despre esența
primăverii// Sâmburele originar al lui Goethe este
tinerețea, cu cele cinci valori goetheene ale ei:
bucurie, sănătate, înțelepciune, productivitate,
nemurire. De aci iese întreg Goethe”. În D
enumerarea se repetă aidoma. În legătură cu acest
excurs introductiv este de evocat și mărturia lui Al.
Paleologu: „Noica descoperă ca esențiale pentru
Goethe cinci valori, care sunt, după cum declară
titlul introducerii, «cele cinci valori ale tinereții»
(introducere care, îmi aduc bine aminte, purta în
prima versiune titlul Despre esența primăverii)”5. 

Urmează, după aceste prolegomene, primul
capitol. În C „Cap. I. Bucurie// Concepția despre
artă. Absența absolutului// (Înțelesul
«ocazionalului»; sensurile și perspectivele unei
practice străine de absolut.).” În D „Cap. I.
Bucurie// Concepția despre artă. Absența
absolutului// (Înțelesul «ocazionalului»; sensurile
și perspectivele unei poetici străine de absolut.).”
Oscilația sau ezitarea între practică și poetică nu
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poate rămâne neobservată în formularea aproape
identică din cele două versiuni de mai sus. Ea ar
putea fi interpretată ca precizare, decantare,
clarificafre dacă s-ar ști cu exactitate care dintre
versiuni precedă celeilalte. 

Capitolul I din Anti-Goethe nu s-a păstrat însă.
De aceea, locul lui l-a luat în B „CONCEPȚIA
DESPRE ȘTIINȚĂ// Vizualul în știință// Sănătatea
în știință// Continuitatea în știință”. Este de crezut
că textul celui dintâi capitol așa cum arăta el în
Anti-Goethe fiind pierdut, autorul a trecut în
fruntea textului ceea ce în planul inițial reprezenta
abia al doilea capitol; poate și pentru că a vorbi
despre știință în epoca stalinistă era cu siguranță
mai oportun, mai bine primit decât să se evoce în
termeni idealiști proiecții despre artă. În C „Cap. II.
Sănătate// Concepția despre știință și om. Natură și
cultură. Absența tragicului// (Știința ca expresie a
firescului. Natura prelungită în cultură.
Neînțelegerea tragicului. Creație fără conștiința
căderii)”. În D, „Cap. II. Sănătate// Concepția
despre știință și om. Absența tragicului// (Știința ca
expresie a firescului. Natura prelungită în cultură.
Neînțelegerea tragicului grec. Creație fără
conștiința căderii.).” Identitatea formulărilor nu
mai trebuie, în acest caz, subliniată. 

A dispărut acum din enumerarea problemelor
de tratat raportul dintre „Natură și cultură”, deși
paranteza explicativă păstrează conținutul
respectiv. Simplă omisiune din motive de grabă sau
febrilitate a trascrierii ori resorbire? Poate doar
recontextualizare, regândire, în acest punct, a
structurii demersului. În D trimiterea se face mai
explicit la tragicul grecilor, în timp ce noțiunea nu
era circumscrisă nicicum în C. Se reține conștiința
unei înțelegeri eronate a noțiunii de tragic din
moștenirea helladică, temă asupra căreia și
Friedrich Nietzsche meditase în Nașterea tragediei. 

Concepția despre știință este unul dintre cele
două capitole recuperate abia pentru ceea ce urma
să fie ediția Marin Diaconu din 2000. De ce să fi
fost restituit cu atâta întârziere, după tergiversări?
Să fi fost risipit prin mai multe dosare de Securitate
manuscrisul cărții lui Noica, dintre care unele nu au
fost regăsite încă? Nu este de crezut că Securitatea
a distrus probe atât de importante, din punctul ei de
vedere, ale „activității dușmănoase ale inamicului

ideologic”. Nici că le-a sustras vreunul dintre
angajații ei, pentru a le duce acasă, punându-și
astfel în pericol – pentru ce?! – cariera..
Deocamdată s-au mai găsit abia aceste două
capitole, cel despre care este vorba aici și Devenire,
infinitate, cerc (capitolele I și V din B); prețioase
completări, desigur, chiar dacă nu și pe deplin
întregitoare. 

Capitolul 2 în B se ocupă de „CONCEPȚIA
DESPRE OM// Natură și om// Ochiul// Sănătatea//
Continuitatea// Absența tragicului// Natura și
cultura.  El ia în A locul capitolului I. În C, cum am
menționat deja, este rezumat după cum urmează:
„Cap. II. Concepția despre știință și om. Natură și
cultură. Absența tragicului// (Știința ca expresie a
firescului. Natura prelungită în cultură.
Neînțelegerea tragicului. Creație fără conștiința
căderii)”. În D Cap. II. Sănătate. Absența
tragicului// (Știința ca expresie a firescului. Natura
prelungită în cultură. Neînțelegerea tragicului.
Creație fără conștiința căderii)”. Înafara titlului
capitolului nimic nu trimite expres la om în C. Cât
despre D, aici titlul capitolului s-a schimbat, iar
conținutul de tratat lasă pe dinafară aparent
chestiunea raportului dintre natură și cultură.
Numai aparent, pentru că paranteza lămuritoare
cuprinde și această trimitere. 

Capitolul al treilea apare în B sub titlul
„CONCEPȚIA DESPRE GÂNDIRE”. În A el
devenise capitolul al doilea din totalul de trei. În C
e „Cap. III. Înțelepciune// Concepția despre
gândire. Absența filosoficului// (Ce poate fi și cât
poate obține spiritul fără filosofare. Natura
filosofiei și a nefilosofiei. Faust hat nicht
Philosophie studiert)”. În D formulările sunt
identice cu cele din C. 

Capitolul al patrulea în B se referă la „O
INTERPRETARE DIN FAUST”. În A era al treilea
și ultimul capitol, împlinind structura de triptic a
cărții. În forma respectivă, cartea venea astfel la
întâlnirea cu cititorul cu circa o treime din textul
manuscrisului complet al lui Anti-Goethe. Nu este
de mirare că Noica socotea rezultatul doar un
„torso”, asemănându-l cu descoperirile parțiale de
statui din arheologia clasicității greco-latine. În C
era însă tot „Cap. IV. Productivitate// Concepția
despre lume. Demonie fără metaxu.//
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(Weltanschauung-ul goetheean ca o demonie fără
intermediere. Înțelesul metafizic al junglei.
Convorbiri cu Eckermann de J.W. Goethe, ca
expresie a felului goethean de a face dreptate
tuturor lucrurilor.)”. În D apar aceleași formulări
din C; încă un semn că oscilațiile între cele două
planuri ale lucrării au fost minime. 

Astfel, A devenea prima formă a Despărțirii lui
Goethe, un „torso” salvat din vechiul întreg, având
aerul unui eseu cu abordări mai mult sau mai puțin
disparate și rămânând separat de Anti-Goethe atât
prin structură și conținutul mult mai sărac, cu
sacrificarea ideii inițiale din acea carte dispărută,
cât și prin concesiile dictate de prudență (sau de o
negociere clară) cu cenzura. Dintre acestea din
urmă, Al. Paleologu, care cunoscuse bine Anti-
Goethe-le, bănuia că prefața fusese rescrisă, dar
menționa cu certitudine și „și o încheiere (alta
decât cea de acum)”6. 

Capitolul al cincilea în B este „DEVENIRE,
INFINITATE, CERC// Cele două deveniri//
Devenirea întru devenire// Devenirea întru ființă//
Cele două infinități// Cele două cercuri”. El a fost
recuperat ca atare de Gabriel Liiceanu de la
Securitate și inclus în versiunea tipărită din 2000,
cea îngrijită de Marin Diaconu. Asupra acestui
capitol Noica nu a mai avut prilejul să revină, fiind
păstrat în forma pe care o avea în Anti-Goethe. El
încheie B-ul, versiunea secundă a cărții care a ajuns
– cu întârziere de un deceniu și jumătate – la public,
prima versiune postumă. În C capitolul al cincilea
este „Nemurire// Concepția despre divin. Devenire
fără ființă// (Despre Dumnezeul lumii acesteia fără
Dumnezeu. Primatul devenirii pure și simple.)”. În
D „Cap. V. Nemurire// Concepția despre divin.
Devenire fără ființă// (Despre Dumnezeul lumii
acesteia fără Dumnezeu. Primatul devenirii pure și
simple.)”. Se constată că în C și D capitolul are
formă identică, semnalând că planurile de lucru ale
filosofului au putut fi elaborate într-o etapă apropiată
între primul și al doilea proiect, unul dintre acestea
nefiind, probabil, decât o transctriere cu minime
rectificări și ajustări a celuilalt, dar cu o redistribuire
a materiei în structura de zece, respectiv de
unsprezece capitole (versiunea în unsprezece
capitole a fost, în cele din urmă, abandonată). 

În Anti-Goethe, odată cu capitolul al cincilea se

încheia și primul volum. Se constată astfel că, atât
A, cât și B – singurele ediții ajunse la cunoștința
publicului prin tipărire – se hrănesc, prima mai
puțin, a doua mai mult, din materia volumului I din
Anti-Goethe. Acest fapt înseamnă, nici mai mult,
nici mai puțin, decât că întregul volum secund al
cărții a rămas – cel puțin deocamdată – inedit,
necunoscut, ascuns de ochii lumii. Pentru a se
înțelege mai bine ce importanță are acest fapt,
rămâne de citat Al. Paleologu, primul ins care a
beneficiat de o cunoaștere a cărții inițiale, chiar pe
măsura elaborării capitolelor ei și unicul care a
lăsat o mărturie în acest sens7. „Oricât ar fi fost de
contestabilă, cartea era superbă și e infinit
regretabil că s-au pierdut trei sferturi din ea. Era
într-însa nu numai o întreagă lume, una din cele
mai minunate, cea de la Weimar, nu numai o
îmbătătoare revărsare de spirit goethean și de
bucurie a culturii, dar cele două volume aveau și o
organizare perfectă, [...] în total zece mari capitole,
plus o introducere și o încheiere (alta decât cea de
acum)”8. Contestabilă i se va fi părut lui Paleologu
– la fel ca lui Blaga, care însă îi cunoștea numai
titlul – prin programul ei prea radical: divorțul de
una dintre marile personalități ale culturii europene
și universale: Johann Wolfgang von Goethe.
Judecata lui de ansamblu rămânea însă, cum se
poate constata, eminamente favorabilă cărții. 

Odată cu capitolul al VI-lea pășim, deci,
definitiv nu doar în ceea ce a reprezentat cuprinsul
volumului secund al cărții, ci și pe tărâmul
manuscrisului pierdut. În C, „Cap. VI. Devenire,
infinitate, cerc// (Despre cele două deveniri, cele
două infinități și cele două cercuri)” este aidoma
înscrisului similar din D. 

În C, „Cap. VII. Despre goetheitate// («Ceea ce
trăiești e mai bine decât ce creezi». Goethe ca
opoziție, tensiune, contradicție dintre devenirea
întru ființă trăită și devenirea întru devenire
proclamată)”, în D – aidoma. Un capitol în care se
formula, probabil, pentru întâia oară dezvoltată
coerent în forma aplicată la cazul unui mare creator,
ideea noiciană a ieșirii din „statistică”, din anonimat
prin intermediul creației; formă a devenirii întru
ființă opusă devenirii întru devenire. (Nu trebuie
uitat că primul volum al viitorului Tratat de
ontologie fusese scris deja în 1951 și că el conținea
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discutarea chestiunii devenirii întru ființă.) 
În C, „Cap. VIII. Refuzul istoriei// (Refugiul în

anistoricitate, ca neputință de-a înțelege și
valorifica, pe linia devenirii întru devenire,
istoria)” reproduce sau e reprodus aproape la fel ca
în D: „Cap. VIII. Refuzul// (Refugiul în
anistoricitate, ca neputință de-a înțelege și
valorifica, pe linia devenirii întru ființă, istoria)”. C
specifică faptul că refuzul se referă la istorie, ceea
ce în D era subînțeles. Semn că D precedă
momentul elaborării lui C? 

În C, „Cap. IX: Noe// (Refuzând istoria, Goethe
e răspunzător față de tot ce este în prezent. El e
păstrătorul, știutorul și salvatorul lucrurilor,
înaintea potopului istorist ce stă să vină cu secolul
al XIX-lea)”. În D notația este identică. Astfel,
capitolul al IX-lea al lui Anti-Goethe pare să fi pus
sub semnul figurii tutelare a patriarhului biblic
opoziția la istorism, soteria sincronistă în fața
modei diacronicului. 

În C, „Cap. X: Legea// (Goethe n-a recunoscut
legea căreia i s-au supus toți cei mari: legea față de
care nu există decât excepții.)”. În fine, în D –
versiunea cu unsprezece capitole – ultimul capitol
este „Cap. XI: Legea// (Goethe n-a recunoscut
legea căreia i s-au supus toți cei mari: legea (ființa)
față de care nu există decât excepții (devenirea).
Natura ascunde pe Dumnezeu, revelându-l astfel)”.
Detalierile din D arată o regândire parțială sau, cel
puțin, o lărgire a conținuturilor programate pentru
discuție sub semnul capitolului respectiv.
Devenirea este acum excepția avută în vedere, iar
funcția de „văl al Mayei” atribuită naturii, înțeleasă
ca scenografie ce disimulează Divinitatea apare cu
claritate ca subiect asupra căruia autorul își
propunea să stăruie. Nu este de mirare că, măcar în
privința acestui capitol, o putere de stat atee
înțelegea să își exercite dreptul la cenzurare totală. 

În D, penultimul capitol, nu avea corespondent
în C.: „Cap. X: Dialog cu bunul Dumnezeu//
(Convorbirea dintre un Noe care cunoaște doar
făptura, cu Făptuitorul.)”. Fără a specula asupra
conținutului atât de lapidar enunțat – dar având ca
obiect o distincție originală între homo faber și
Tatăl Ceresc –, rămâne vădit că în ultima parte a
cărții, preț de două capitole, cel puțin, Noe a fost
arhetipul biblic ale să reprezinte unele dintre

virtuțile lui Goethe, cel de care separarea devenea
necesară, după autor. 

Totul, înafara acestor rezumări pregătitoare,
care dau seama despre structurarea volumului
secund, s-a pierdut (cel puțin deocamdată). Practic,
suntem în situația surprinsă cu mare plasticitate și
efect artistic de Umberto Eco în romanul Numele
trandafirului, unde, grație unui paznic rigid,
habotnic, intransigent și iresponsabil, se spune că
lumea a pierdut pentru totdeauna partea a doua a
Poeticii lui Aristotel, cea unde Stagiritul trata
chestiunile râsului și ale comediei. Nu avem
certitudinea că Aristotel a scris a doua parte a
Poeticii și știm că Eco a plăsmuit o ficțiune
romanescă. Dar volumul al doilea al lui Anti-
Goethe a fost scris cu certitudine (și multiplicat în
trei dactilograme). Cu toate acestea, din prea
marele zel al cerberilor staliniști – prelungit, iată,
până astăzi –, cartea în întregul ei rămâne
incompletă, recuperată numai până la jumătate, iar
a doua sa parte nu se mai găsește. Astfel,
perspectiva „externă” asupra lui Goethe, despre
care amintea Al. Paleologu, rămâne definitiv
interzisă, tăinuită, pierdută… 

Note:
1. Al. Paleologu, Amicus Plato sed... dă informația

prețioasă referitoare la structura aleasă de autor pentru
cartea sa, la raporturile dintre primul și al doilea volum, la
corespondența dintre numărul de capitole al primei părți și
al celei de a doua, și specifică numărul exact de capitole din
Anti-Goethe: „cele două volume aveau și o organizare
perfectă, mergând într-un legato ce rezulta din desfășurarea
aspectelor interioare (în primul volum) și exterioare (în al
doilea) ale celor «cinci valori ale tinereții» de care am
pomenit mai înainte, în total zece mari capitole, plus o
introducere și o încheiere...”

2. S-au mai restituit, în schimb, alte cărți confiscate:
Monarhia de drept dialectic a lui Belu Silber, capitole și
materiale pregătitoare din mega-romanul lui Petru
Dumitiru, Colecția de biografii etc. S-a restituit inclusiv
una dintre versiunile confiscate ale Jurnalului fericirii, deja
menționat. 

3. Al. Paleologu, Amicus Plato sed... 
4. Ibidem. 
5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Ibidem: „Mulțumită împrejurării, am cunoscut cel

dintâi această lucrare, a cărei lectură cu glas tare mi-a
făcut-o autorul pe măsură ce isprăvea câte un capitol”.

8. Ibidem.
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10 februarie
Săptămâna trecută am fost la Londra pentru un

vernisaj şi o masă rotundă legată de România anilor
’30 şi arhitectura modernistă. Am plecat într-o
duminică (2 februarie) şi m-am întors într-o
duminică (9 februarie). Totul a decurs bine, am bătut
Londra îndelung, căci eram pentru prima dată acolo,
am vizitat muzeele mai importante. Londra mi-a
făcut o impresie maiestuoasă, de capitală a unui
(fost) mare imperiu, a unei frumuseţi reţinute dar
consistente, foarte îngrijită și sobră, de o cochetărie
temeinică, dacă se poate spune aşa.

Mi s-au întâmplat şi acolo câteva lucruri bizare.
Am fost la British Museum, care e o instituţie
fabuloasă, un rezumat al civilizațiilor şi al geniului
uman. Când am ajuns în aripa cu obiecte şi artă
egipteană, am fost lovită de o stare stranie de
inconfort. În sala sarcofagelor – o hală uriaşă, plină
de mumii, obiecte de cult mortuar, sarcofage de
lemn şi de piatră etc. – am avut chiar o senzaţie de
rău fizic şi am simțit un miros greu în nări. A trebuit
să ies repede de acolo şi să stau undeva pe o bancă
ca să-mi revin. Trecând pe un culoar lung, m-am
rugat repede pentru ajutor şi am auzit un pocnet bine
cunoscut mie într-o mobilă. Mi-am continuat vizita
prin muzeu până am ajuns la cabinetul cu
manuscrise, un loc fascinant. Ei bine, cum am pășit
în camera cu manuscrise creştine medievale, am
intrat pe neașteptate într-o stare de intensă vibraţie
fizică, cum mi se întâmplă de obicei când mă rog
„bine” (adică nu totdeauna). Vibrația, frisonul,
tremurul special, era atât de intens(ă), încât a trebuit
să stau pe loc, blocată, nemișcată, o vreme, în faţa
unei biblii italiene de secol 13. Eram copleșită de un
sentiment de „sacră teroare”, dacă pot spune așa,
suportam pasiv valul vibratoriu asupra mea, care mă
și înspăimânta, mă și exalta, şi mă rugam în gând lui
Dumnezeu, scurt şi obsedant, repetitiv, cu teamă:
„Doamne Dumnezeule mare şi sfânt! Doamne

Dumnezeule mare şi sfânt! Doamne Dumnezeule
mare şi sfânt!”

La un moment dat, am atras atenţia unui
supraveghetor de sală care a venit şi s-a uitat la mine
stăruitor, căci rămăsesem nemişcată de mai multă
vreme, într-o postură stranie, nu chiar lângă vitrina
cu biblia italiană de secol 13, ci la o anume distanţă,
cam pe mijlocul culoarului de trecere. A trebuit să
mă reculeg şi să plec de acolo. M-am mai plimbat o
vreme prin camera cu manuscrise, într-o stare de
graţie mai puţin intensă dar destul de exaltantă, sub
privirile scrutătoare ale supraveghetorului englez -
apoi am ieşit, cu o anume părere de rău că părăsesc
locul acela ales. Mi se umeziseră ochii.

Într-o altă zi, în ziua mesei rotunde despre
modernismul românesc interbelic, m-am sculat de
dimineață într-o stare destul de rea, cu o apăsare
mare pe cap, obosită şi prost dispusă. Stare legată
probabil de vremea închisă de afară (dar nu
ploioasă). Toată dimineaţa am încercat să-mi adun
minţile pentru masa rotundă, fără prea mare succes.
În sfârşit, am început să mă îmbrac şi să mă
pregătesc de plecare. Pe când mă machiam –
culmea! – mi-am amintit brusc că nu mă rugasem în
dimineaţa aceea. Şi nici n-am apucat să-mi termin
bine gândul că – în mână cu rimelul de gene, ironie
a soartei – am intrat iar într-o stare de vibraţie foarte
puternică, care m-a înspăimântat. Stăteam cu periuţa
rimelului în mână şi suportam cu stoicism şi cu
groază un frison extrem de intens, care-mi aducea
lacrimi în ochi, rugându-mă în neştire lui Dumnezeu
să aibă milă de mine, să nu mă copleşească. Mi-era
teamă că n-o să rezist fizic şi aveam hohote de plâns
în gât, dar încet-încet, datorită şi gândului că eram
deja în întârziere, frisonul s-a liniştit şi apoi a
încetat. 

Toată întâmplarea mi-a lăsat un gust împărţit, nu
mi s-a părut de bun augur de data asta, mai degrabă
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dimpotrivă, un fel de avertisment. Şi, într-adevăr, la
Architectural Association, chiar înainte de masa
rotundă, m-am împiedicat din senin de două ori şi
eram să-mi rup gâtul pe nişte scări. La masa rotundă,
n-am fost atât de elocventă pe cât aş fi putut sau mi-
aş fi dorit. Ziua mi-a lăsat un gust amar şi seara n-
am putut să nu spun în gând că n-am fost ajutată,
deşi mă rugasem foarte intens în timpul machiajului.
Dar n-am reproşat nimic, nimănui – am avut doar un
gust trist în gură, de parcă simţeam (mai mult decât
înţelegeam) că mi se pusese o barieră, într-un scop
de care nu-l puteam cuprinde. Eram ca o şcolăriţă
amărâtă că n-a făcut faţă cu bine înaintea
profesorului care o pregătise, dar n-o ajutase în nici
un fel. Mai percepeam însă şi un alt mesaj, ori
morală, anume că nu trebuie să mă bizui numai pe
ajutorul forţelor benefice, ci trebuie să iau de fiecare
dată în calcul prezenţa „celorlalte” forţe,
neprietenoase să le zicem, şi că, în consecinţă,
trebuie să mă pregătesc de fiecare dată să fiu bine
înarmată pentru orice eventualitate şi să nu las nimic
fără controlul lucidității. Cu alte cuvinte, să realizez
că sunt ca un „luptător” în permanentă stare de
veghe şi defensivă în lumea asta.

(O amintire venită tardiv: în timpul frisonului de
dimineaţă, mă rugam frenetic la Dumnezeu şi în
acelaşi timp vedeam cumva, în interiorul minţii, un
fel de cetate majestuoasă situată în munţi sau la
mare înălţime, şi pe care o percepeam neclar de
undeva de sus. Eram legată de acea citadelă, aparent
inexpugnabilă. Era şi un sentiment de elecţie legat
de cetatea aceea, de fapt un oraş-citadelă, un oraş
ales, al unor forțe înalte - şi o clipă după aceea, m-
am gândit la Ierusalim.)

12 februarie
Mi-am amintit şi de un alt mic incident de la

Londra. Am fost în vizită la sculptorul Paul Neagu,
undeva într-un cartier mărginaș din nordul oraşului.
Acolo am dat de o tânără femeie, M. O., actuala lui
prietenă, pe care o mai întâlnisem şi la Bucureşti.
Am avut o conversaţie agreabilă, dar la un moment
dat M. a adus în discuţie cazul lui Marian Zidaru şi
spiritele s-au încins. Ea mi-a povestit că la un
vernisaj al lui Zidaru de la Artexpo din București,
când acesta a luat cuvântul şi a vorbit despre
Dumnezeu etc., ea a trebuit să iasă din sală din cauza
unei teribile dureri de cap venite din senin. Afară a

dat de altă colegă, ieşită şi ea din cauza aceleiași
dureri de cap. Asta m-a pus pe gânduri, căci mi-am
adus aminte de durerea mea de cap la prima vizită în
atelierul Zidarilor, de anul trecut. Dar cum discuţia
despre acest subiect devenise prea încinsă, iar M. nu
voia să renunţe deloc la ea, deşi ar fi trebuit să
vorbim despre Paul Neagu, cel pentru care venisem
acolo, m-am trezit repezind-o puţin şi tăindu-i brusc
firul replicilor. Lucru care a supărat-o şi la finalul
vizitei mi l-a reproşat. Fata asta era cam bizară
finalmente. Foarte brunetă, frumuşică în stil
românesc, era îmbrăcată toată în negru, într-o rochie
lungă şi cu un şal negru pe umeri, şi avea ceva de
călugăriţă în ea, în dublul sens al cuvântului
(călugăriţa umană şi călugăriţa insectă). Era şi
încăpăţânată şi alintată, emana un aer de viciu şi de
tristeţe profundă. La un moment dat am simţit că
trebuie să plec de acolo şi parcă o forţă m-a ridicat
de pe scaun şi m-a împins pe uşă afară. Seara în pat,
m-am gândit la scena de la Paul Neagu şi mi-am
făcut mustrări de conştiinţă că o repezisem pe fata
aceea. Mi-am cerut iertare în gând şi atunci am
vizualizat-o mental şi am văzut nişte coroane
funerare. Tot în gând m-am apropiat parcă de ideea
de moarte şi de lucruri lugubre, legate cumva de
această fată. Ei bine, în acel moment mi s-a
întâmplat ceva ce n-am mai trăit înainte. Parcă am
fost „trasă” înapoi de altcineva, din apropierea
acelei zone mentale legate de M. Cu uluire, mi-am
văzut gândul tras înapoi ca o cameră de televiziune
să zicem, ca într-un travelling filmic, din zona
funebră sau funestă. Nu eu am îndepărtat gândul şi
nici n-am sărit cu gândul la altceva, ci pur şi simplu
am asistat pasivă cum mi se trage (de cine?) înapoi
gândul, ca şi cum ar fi fost un mecanism, un burduf
de aparat foto vechi, în formă de acordeon, micşorat
cu forţa din afară. Şi m-am trezit că după această
retragere forţată, care nu-mi aparţinea, gândul sau
conştienţa au revenit în cap, ca să zic aşa, înapoia
pleoapelor, în întunericul de acolo, unde, surprinsă
de această întâmplare, m-am apucat imediat să mă
rog.

24 februarie
Înapoi la București. Ieri noapte, în pat, în

întunericul din spatele pleoapelor, am vizualizat la
un moment dat, o mică stea de o lumină albă extrem
de intensă, cum n-am mai văzut înainte. De fapt
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steaua se afla în spatele pleoapei stângi. Nu știu de
ce, am perceput-o ca pe o lumină spirituală.

Duminica trecută, o meditație-rugăciune intensă,
purificatoare, după o săptămână urâtă, opacă. Între
alte gânduri, ideea misterului enorm al morţii pe
cruce a lui Christos, care ascunde în ea o mare piatră
de poticneală, pe care se sprijină tot creştinismul: fie
divinul din Cristos cunoştea întreg viitorul (şi
implicit resurecţia) şi nu ar fi avut de ce să se teamă
de moartea pe cruce, dar suferă o obscurizare
aproape fatală în acel moment de mare cumpănă a
lumii; fie umanul din Cristos, care comunica până
atunci cu divinul, suferă o părăsire, o obnubilare,
datorită fenomenului morţii şi o trăieşte perfect
uman. De fapt, nu e vorba de o contradicţie, ci de
direcţia din care priveşti acest mare mister. Oricum
ai privi lucrurile însă, atunci s-a întâmplat o mare
Încercare a lumii, în care a fost riscat Totul, adică și
Divinul, nu doar soarta Umanului. Înseamnă că în
alcătuirea lui Cristos cele două naturi au trebuit să
fie într-o stare de „amestec”, de sinteză indivizibilă.
Înseamnă că divinul, odată întrupat în lume,
cunoaşte întotdeauna acest risc, al pieirii în materie.
Înseamnă că apariţia şi jertfa lui Cristos au fost
necesare ca să refacă circuitul viu dintre Divin şi
Lume, circuit opacizat cu timpul; dar a fost o
experienţă care putea să eşueze. Înseamnă că
umanul este o ipostază a Divinului, cu adevărat,
altfel acest „experiment” nu ar fi putut avea loc, dar
e o ipostază ciudată, opusă cumva Divinului, prin
întrupare materială. Înseamnă că demonicul este
inerent naturii umane, datorită întrupării noastre în
materie. Deci demonicul e un aspect „rezidual” al
Divinului. Şi că, în consecinţă, Duhul Sfânt nu putea
coborî în materie fără jertfa mijlocitoare a lui
Cristos. Suflul ultim al acestuia devine, prin
alchimia morţii, suflu divin răspândit peste lume, ca
prezenţă (mai) palpabilă a Divinului printre noi.
Misterium Tremendum.

26 februarie
Îndrăgostită de Cristos.
Oare e cu putinţă? Doamne, e penibil, e ridicol,

e neverosimil. Mă dor oasele pieptului. Ca şi cum aş
simţi prea mult şi prea tare. Simt acolo crescând
ceva de o natură nedefinită, ca un sentiment, ca o
stare, ca un bulgăre fierbinte şi dureros. Se învârte

încet în mijlocul pieptului şi pare încet-încet să
coboare din ce în ce mai adânc în întunecimea
interiorului trupului. Simt ceva bizar şi ridicol, un
fel de entuziasm, de bucurie fără motiv care mă
împinge în gând să-mi închipui că, nu ştiu cum, dar
iubesc. Seamănă cu ce-am simţit cândva în
adolescenţă: un fel de nebunie de primăvară, îmi
vine să mă reped pe străzi şi să strig în gura mare că
m-am îndrăgostit, că iubesc. Dar ce iubesc, doamne?
Încerc să văd cu mintea pe cine iubesc. Mă văd în
suflet cu o patimă neînţeleasă pentru ceva fără nume
şi totuşi mai drag, mai demn de iubit decât orice îmi
pot închipui pe moment. Să te îndrăgosteşti de o
Forţă, de o Putere, de ceva fără chip? Să iubeşti un
fel de prezenţă, de suflu care umple lumea întreagă
şi e chiar, într-un fel ciudat, lumea toată? Şi totuşi nu
e o abstracţie, e straniu dar simt ceva ca pentru
cineva cunoscut de multă vreme, şi pe care târziu şi
dintr-odată încep să-l văd cu alţi ochi, să mă doară
absenţa lui, să mă copleşească de o bucurie
ameţitoare prezenţa lui. Prezenţa lui fără faţă, şi
totuşi cumva personală. E ciudat, simt ceva ca
pentru o fiinţă, o fiinţă umană, şi totuşi nu e vorba
de nimeni, şi totuşi este vorba de Cineva. Mă umplu
din când în când de un vertij ca în prima tinerețe
pentru orice băiat mai frumos pe care-l întâlneam pe
stradă, şi totuşi e altfel. E mai mult, mult mai mult,
pentru că pare mai curat şi mai înflăcărat. E altfel,
pentru că pasiunea mea nu are chip şi așteptarea mea
e vagă, se deschide spre tot, dar nu întâlnește pe
nimeni. Sunt fericită fără nici un motiv. Ba nu, sunt
fericită pentru că m-am îndrăgostit. La 40 de ani m-
am îndrăgostit de Divin ca în adolescenţă. Simt că
sub oasele pieptului crește în mod intens ceva. E un
bulgăraș dureros şi fierbinte. E un germene dulce,
care pulsează, îl simt cum vrea să crească, să se
înalţe. E ca mugurele unui arbore uriaş care vrea să
irumpă din mine. Irumpe, arbore, şi rupe carcasa de
carne, distruge-mă, dar irumpe! Doamne, nu lăsa
acest mugure neînflorit! Doamne, sunt îndrăgostită
de Tine, vreau să Te iubesc! Să iubesc până la
distrugerea totală de sine. Ca Tu, Doamne, în sfârşit,
să te naşti! Să izbucneşti cu toată puterea în lume!

Mi-e ruşine, dar nu-mi pasă, că m-am îndrăgostit
de ceva fără chip, neomenesc. Cum e cu putinţă,
Doamne, să te iubesc? Primăvară ciudată, în pieptul
meu, adânc, te primesc.

E S E U



De curând, Dan Siserman a tradus în limba română
o lucrare importantă: Teologia istoriei la sfântul
Bonaventura. Cartea densă și extrem de erudită a lui
Joseph Ratzinger ‒ deocamdată fără reacții substanțiale
din partea teologilor și filosofilor autohtoni ‒ are o
istorie interesantă, cu o anumită relevanță pentru
parcursul intelectual al autorului. În 1955 o versiune
extinsă a acestei cercetări, cu titlul Înțelegerea revelației
și istoriei la Bonaventura, a fost susținută ca lucrare de
abilitare de către teologul german. Inițial, această teză
nu a primit acceptul comisiei de evaluare a Facultății de
Teologie a Universității „Ludwig-Maximilian” din
München. Refăcută, cu un accent doar pe teologia
istoriei, lucrarea este acceptată de comisia de abilitare în
1957, fiind publicată doi ani mai târziu. Este clar că
Joseph Ratzinger a fost marcat de episodul acestei
abilitări, de vreme ce a simțit nevoia să dedice un capitol
„dramei abilitării” în volumul: Aus meinem Leben.
Erinnerungen, 1927-1977 (1998). 

După Nota introductivă la ediția românească
(semnată de traducător) și cele două Prefețe (la ediția
din 1992 și la aceea din 1959), lucrarea teologului
german este deschisă de Introducere, în care sunt
anunțate intențiile acestei scrieri. Structurată în patru
capitole extrem de consistente, împărțite la rândul lor în
subcapitole și secțiuni, studiul lui J. Ratzinger se încheie
cu o Concluzie, Anexe și Bibliografie. 

Pe lângă Bonaventura, care face subiectul principal
al cercetării sale, din lucrarea lui J. Ratzinger aflăm
informații bogate despre autori mai puțin întâlniți în
literatura autohtonă, precum Rupert de Deutz, Honorius
Augustodunensis, Anselm de Havelberg, Gioacchino da
Fiore, Guillaume de Saint-Amour et alii. 

În viața de zi cu zi, este de preferat ca un personaj
condamnat să fie evitat. Cu atât mai mult, sunt
nefrecventabili aceia care au fost condamnați de un
tribunal al Bisericii. Gioacchino da Fiore (cca 1130-
1202) a avut această neșansă, care l-a mutat foarte
repede din categoria profeților în aceea a ereticilor. La
Conciliul al IV-lea din Lateran (1215) a fost condamnată

doctrina trinitară a acestuia, pe motiv că ar conține
aspecte triteiste. „Dampnamus ergo et reprobamus
libellum siue tractation, quern abbas Ioachim edidit
contra magistrum Petrum Lombardum de untiate seu
essentia Trinitatis” (Raymonde Foreville, Latran I, II, III
et Latran IV, Paris, Éditions de l’Orante, 1965, p. 343).
Așadar, un rol important în această condamnare a avut și
autoritatea remarcabilă de care se bucura în acele
timpuri „Magistrul Sentinţelor”, Petrus Lombardus.  

Faptul că Bonaventura preia, mai ales în Collationes
in Haexaemeron (1273), idei din scrierile lui Gioacchino
da Fiore nu scade în nici un fel meritele sale; nu devine
automat un gioacchimist demn de condamnare. În mod
evident, sunt elemente utile în gândirea monahului
calabrez care sunt compatibile cu învățătura Bisericii.
Unii epigoni ai abatelui din Calabria, precum Gerard de
Borgo San Donnino († 1276) au încercat să impună
propriile idei în numele lui Gioacchino da Fiore. Spre
exemplu, Gerard susținea că Evanghelia veșnică despre
care vorbea abatele Gioacchino trebuie să înlocuiască
mesajul Noului Testament. Or, pe bună dreptate,
Biserica a condamnat această teză ca fiind eretică.
Evident, Bonaventura, la rândul său, respinge în mod
categoric această idee (p. 51; destul de surprinzătoare
este absența din Hexaemeron-ul lui Bonaventura a
numelui Mântuitorului. Cele trei ocurențe inventariate
de Ratzinger (p. 55) pot genera anumite speculații
îndreptățite). Totuși, de aici și până la mesianismele
politice, a căror rădăcini s-ar găsi la Gioacchino, filtrate
mai ales de Cola di Rienzo (1313-1354), este cale lungă.
Bonaventura nu are chiar nici un amestec în această che-
stiune, cum sugerează unii cu glasul stins.  

Cartea scrisă la tinerețe de J. Ratzinger este încă
incomodă și tulburătoare pentru mulți. Aceștia nu se pot
desprinde încă de prejudecățile adânc înfipte de unii
istorici ai filosofiei medievale. Specialiști în cercetarea
scrierilor medievale încearcă să-l așeze pe Bonaventura
în albia săpată de É. Gilson, id est a revenirii
franciscanului – mai ales, în chestiunea teologiei istoriei
‒, după un scurt periplu gioacchimist, la Augustin.
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Istoricul francez afirmase în lucrarea dedicată filosofiei
lui Bonaventura că acesta a rezolvat problemele ridicate
de Gioacchino într-un mod complet diferit, revenind la
periodizările istoriei făcute de Augustin (pentru detalii,
vezi Ratzinger, p. 44, n. 9). Or, teza teologului german
este clar formulată împotriva acestei interpretări (spre
exemplu, vezi p. 62, n. 37). Așadar, pentru augustinianul
Bonaventura, „Augustin este dintru început și în mod
deliberat exclus din teologia propriu-zisă a istoriei” (p.
37). Sau, câteva pagini mai încolo, autorul afirmă că
„Bonaventura opune schemei septenare simple a lui
Augustin schema septenară dublă a lui Gioacchino și se
decide pentru aceasta din urmă” (p. 44).

De asemenea, poziția lui É. Gilson cu privire la
Bonaventura nu a fost admisă de câțiva istorici belgieni
ai filosofie medievale, precum Pierre Mandonnet, Frank
Van Steenbergen și de către reprezentanții Școlii de la
Louvain.

Această lucrare dedicată teologiei istoriei la
Bonaventura poate fi la fel de tulburătoare pentru toți
aceia care văd întreaga gândire a Evului Mediu ca fiind
tributară doar aristotelismului ‒ eventual filtrat de către
gânditorii arabi – și augustianismului. Spre exemplu,
Jules d’Albi a arătat într-un studiu, încă din 1926, „linia
antiaristotelică și antitomistă din opera lui Bonaventura”
(nuanțele acestei perspective sunt analizate de Ratzinger
din mai multe unghiuri, p. 163 et passim.). Face această
evidență istorică din Bonaventura un autor secundar? 

Interpretările oferite de É. Gilson și, mai aproape de
zilele noastre, de către Alain de Libera, ne oferă o
perspectivă importantă asupra Evului Mediu, dar
aceasta, oricât de semnificativă ar fi, nu este singura.
Gândirea medievală este prin excelență una plurală. Mai
mult decât atât, A. de Libera, în lucrarea Métaphysique
et noétique: Albert le Grand (2005), p. 39, susține că
Albert este „fondatorul aristotelismului creștin”.
Formulare stranie pentru orice creștin, de vreme ce
„Aristotel este un filosof păgân și că nu trebuie introdusă
autoritatea sa alături de cea a Părinților în probleme de
teologie” (Gilson, La philosophie de saint Bonaventure,
1943, p. 15). Acest amestec între paradigme
incomensurabile nu a făcut bine nici uneia dintre părți.

Pentru unii, este la fel de deranjantă și prioritatea
interpretării spirituale a Scripturii, pe care o acordă
majoritatea Părinților Bisericii și o parte dintre
scolastici, deoarece nu este „științifică”, introducând un
anumită ambiguitate, chiar un soi de arbitrar în actul
înțelegerii strict literale. În spiritul Evangheliei, litera în
sine este doar apă, care se transformă în vin prin
intermediul înțelegerii spirituale (Bonaventura, în
Collationes in Haexaemeron [XIX, 8; ed. Quarachi,
1934, p. 421] preia acest exemplu de la abatele calabrez:

„Cum venerit tempus illud, aqua Evangelice lectionis
convertetur in vinum” [Gioacchino da Fiore, Tractatus
super quatuor Evangelia, a cura di E. Buonaiuti, Roma,
Istituto Storico Italiano, 1930, p. 191]). Așadar, „sensul
Scripturii poate fi găsit cu adevărat numai atunci când
este înțeleasă spiritual. Cine nu înțelege spiritual
Scriptura nu o înțelege deloc și este un Judeus” (p. 113).
Această idee este comună inclusiv printre Părinții greci
ai Bisericii. 

Lipsa de simpatie față de J. Ratzinger (ce poate fi,
omenește, de înțeles) se răsfrânge inevitabil, în acest
caz, și asupra lui Bonaventura, „acuzat” de unii că ar
privilegia doar sensul spiritual în actul interpretării
Scripturii și astfel nu s-ar potrivi cu simplitatea și sărăcia
atât de specifice ordinului franciscan. Or, nu trebuie să
fii specialist în hermeneutică medievală pentru a
conștientiza faptul că simplitatea și sărăcia (ce ar trebui
să fie specifice oricărui monah, nu doar franciscanilor) și
interpretarea spirituală a Scripturii nu sunt
incompatibile. Conștiința simplă este capabilă de o
înțelegere profundă a textului sacru.  

Plecând de la această distincție între sensul literal și
cel spiritual, Bonaventura tranșează destul de limpede și
raportul dintre filosofie și teologie (Sfânta Scriptură):
„Este scris că Adam a mâncat din arborele cunoașterii
binelui și răului și că a fost alungat din Paradis. Astăzi,
acest lucru este împlinit prin învățătorii noștri.
Înțelegerea spirituală înseamnă « arborele vieții », iar
înțelegerea literală înseamnă « arborele cunoașterii
binelui și răului » […]. Cine iubește Sfânta Scriptură,
acela iubește și filosofia, pentru ca prin ea să-și
întărească credința. Însă filosofia reprezintă arborele
cunoașterii binelui și răului, deoarece în ea adevărul și
minciuna sunt amestecate. Dacă tu însă ești un fervent al
filosofiei, atunci spui: cum poate să se fi înșelat
Aristotel? Atunci tu nu iubești Sfânta Scriptură și cazi cu
necesitate din credință” (Sermo II in Dom. III Adv., în
Opera Omnia, IX, p. 63).

În încheierea acestor rânduri, este destul de limpede
că lucrarea lui J. Ratzinger nu a fost incomodă,
inacceptabilă doar pentru comisia de abilitare din anii
50, ci, din păcate, și astăzi este la fel de tulburătoare
pentru unii. Poate fi înțeleasă simpatia sau antipatia față
de un autor anume, însă niciodată datele istorice nu ar
trebui folosite pentru a justifica propriile prejudecăți. 

Joseph Ratzinger (Benedict al XVI-lea), Teologia
istoriei la sfântul Bonaventura, traducere de Dan Siserman,
Iași, Editura Sapientia (col. „Studii teologice”), 2019, 239
p.
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Cultivând în viața sa sârguința și iubirea de
știință, bunătatea, blândețea, iubirea, modestia,
spiritul de dreptate și adevăr, Marc Aureliu a biruit
timpul, opera sa fiind vie și după mai bine de 18
secole de la scrierea ei. Opera sa, cunoscută și sub
numele de Cugetări, deși nu fusese scrisă în vederea
publicării, a pasionat de-a lungul timpului nu numai
aristocrați ai spiritului cum ar fi Shaftesbury,
Frederic al II-lea sau Goethe, ci a fost un îndreptar
de viață pentru nenumărați necunoscuți care i-au
putut citi opera tradusă în numeroase limbi, de la un
capăt la altul al pământului. Ediția princeps,
îngrijită și adnotată de Gulielmus Xilandros, a
apărut la Zurich, în 1558, redactată după un
manuscris Codex Palatinus. În ediția de la Oxford,
titlul sub care apare cartea împăratului și filosofului
este Marci Antonini imperatoris, de se ipso ad se
ipsum. Marcus Annius Verus, viitorul împărat și
filosof, s-a născut la 26 aprilie 121, bunicul și tatăl
său fiind consuli ai Romei. La 18 ani este numit
quaestor, în 147, cu numele de Marcus Aelius
Aurelius Verus Antoninus Caesar Augustus este
asociat la conducerea Imperiului de împăratul
Antoninus Pius, timp în care devine adept al
filosofiei stoice. În 161, Marc Aureliu devine
împărat, rămânând în fruntea Imperiului până în
anul 180. În timpul vizitei în Grecia, 175-176,
împăratul Marc Aureliu a fost inițiat în misterele de
la Eleusis și a creat la Atena o catedră de retorică  și
patru de filosofie pentru Academie, Liceu, Portic și
Grădina lui Epicur. Domnia sa a cunoscut
numeroase dificultăți (războaie, revolte, ciuma,
cutremure, inundații) care au depopulat Imperiul și
au avut consecințe sociale și economice nefaste
asupra vieții imperiale romane.   

Dar rândurile de față nu sunt despre împăratul
Marc Aureliu, sunt despre filosoful stoic Marc

Aureliu, despre cel care a căutat să trăiască filosofic
viața sa de împărat. Iată cu câtă căldură scria Vasile
Pârvan, de la Berlin, din vara lui 1909: „...a fost un
sfânt: căci a-i spune numai filosof, atunci când
atâția alții făceau filosofie numai cu capul, iar nu și
cu inima, adică și cu fapta, e a-i da mai puțin decât
i se cuvine. O curățire sufletească fără pereche
caracterizează pe împăratul Marcus, cel gata a ierta
tuturora toate, numai sieși nimic. Și omul acesta,
modest ca și tatăl său Pius, adânc devotat
înțelepciunii stoice, ca nimeni altul pe vremea sa, ne
apare astăzi cu atât mai vrednic de respect în cadrul
vremilor antice cu cât a știut salva împărăția romană
și deci cultura europeană în ceasul celei mai grele
primejdii ce-a amenințat-o vreodată. [...] Filosofia
stoică, așa de cald iubită și de adânc pătrunsă încă
din tinerețe cu ajutorul părinteștilor lui prieteni și
profesori, îi fu acum lui Marcus – spre care cătau
toți ca spre tatăl lor – de mare alinare și întărire în
aceste vremuri de groaznică nenorocire și
neînchipuită întristare obștească.” Prestigiul
filosofic al lui Marc Aureliu se întemeiază cu
precădere pe cartea sa de reflecții, profund marcată
de filosofia stoică, Ta eis heauton, titlu tradus de
cele mai multe ori prin formula Către sine, sau
Cugetări. În cultura română, scrierea lui Marc
Aureliu a devenit cunoscută cu precădere în secolul
al XX-lea; o primă traducere, sub titlul Către sine
însuși, apărută în 1909, aparține lui Ștefan
Bezdechi, traducere reluată în anii din urmă la
editura Saeculum; în 1977, la editura Minerva, apar
într-un volum Manualul lui Epictet și Către sine, a
lui Marcus Aurelius, aceasta din urmă în traducerea
lui M. Peucescu și D. Burtea, cu o prefață de Eugen
Cizek; în traducerea lui Alexandru Diaconovici, cu
titlul Către mine însumi, cartea a apărut la editura
Antet; cea mai nouă traducere a operei lui Marcus
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Aurelius aparține lui Cristian Bejan, Gânduri către
sine însuși, editura Humanitas, toate în ediții reluate
deseori în anii din urmă, ceea ce arată interesul
cititorului român pentru această scriere exemplară a
împăratului și filosofului roman.

Cartea lui Marc Aureliu a cunoscut, după prima
sa editare, la mijlocul secolului al XVI-lea, o largă
răspândire, cititorii descoperind un om, sau cum
spunea Taine „sufletul cel mai nobil care a trăit”,
acolo unde se așteptau să întâlnească un autor, sau
un împărat. Cele 12 cărți care compun scrierea
Către sine, dincolo de aparenta dezordine a
gândurilor lasă să se întrevadă ordinea profundă a
universului și conexiunea sacră a tuturor lucrurilor
(„Căci toate sunt rânduite împreună și desăvârșesc
ordinea aceluiași univers. Fiindcă, din toate este
alcătuit un singur univers, un singur zeu trăiește  în
toate, o substanță și o lege unică.” Opera lui Marc
Aureliu celebrează sub toate formele gloria unității,
principiul director al fiecăruia dintre noi către
principiul universal al tuturor lucrurilor, numit
„lume”, „natură”, „Dumnezeu” sau „rațiune”.
Compusă în greacă, nu în latină, cum poate s-ar fi
cuvenit din partea unui împărat roman, scrierea lui
Marc Aureliu nu aparține unui filosof în sensul
obișnuit al termenului; și aceasta nu pentru că Marc
Aureliu era împărat, ci pentru singularitatea
absolută a unui suflet care interzicea comparațiile,
fiecare om fiind unic și reflectând astfel unicitatea
universului. Scriind despre Cugetările lui Marc
Aureliu, Jean-Francois Mattei vede în filosoful
roman un precursor al lui Pascal sau al lui Cioran:
„Nu peste multă vreme, vei fi cenușă sau schelet, un
nume, sau mai sigur, nici măcar un nume. Dealtfel
și numele e doar un sunet, un ecou. Lucrurile
prețuite mai mult în viață reprezintă zădărnicii,
degrabă sunt supuse putreziciunii, nimicuri...”.  

Comentatorii scrierii lui Marc Aureliu țin să
precizeze că în antichitate un filosof nu era în mod
necesar, așa cum suntem astăzi tentați să credem, un
autor de tratate, un teoretician al filosofiei. Un
filosof, în antichitate, era cel care trăia filosofia,
care ducea o viață filosofică. Cato cel Tânăr, om de
stat din secolul I î.e.n., era un filosof stoic care nu
scrisese nici o scriere filosofică, după cum
Rogatianus, om de stat din secolul al III-lea e.n.,

este un filosof platonician, discipol al lui Plotin,
care totuși nu a scris nici o lucrare filosofică. Totuși,
cei doi se considerau ca fiind filosofi pentru că
adoptaseră modul de viață filosofic; în ochii
maeștrilor filosofiei antice, filosoful autentic nu
este cel care compune dizertații despre teorii ori
comentează despre alți autori. Marc Aureliu îl urma
pe cel care avusese o influență considerabilă asupra
sa, Epictet: „Dacă se întâmplă vreodată să te
preocupe lucrurile exterioare, din dorința de a
plăcea cuiva, să știi că încercarea e deja pierdută.
Mulțumește-te de aceea să fii filosof în toate
împrejurările. Iar dacă vrei să pari filosof cu tot
dinadinsul, descoperă-te astfel ție însuți și aceasta
să fie de ajuns.” Filosoful antic nu era totdeauna
dublat și de un scriitor, nu inventa noi teorii, dar
totdeauna urma o doctrină și îi dădea contur în viața
sa. Lucius Verus, frate al lui Marc Aureliu, a primit
aceeași instrucție ca și fratele său, dar nimeni nu l-
a considerat vreodată filosof. Anticii aveau un
indiscutabil interes pentru disciplinele filosofice,
cursurile de retorică și dialectică îi pregăteau pentru
carierele politice în care arta oratorică avea un rol
preponderent; Fronton, unul dintre profesorii lui
Marc Aureliu îi scria viitorului împărat că filosofia
îi va oferi fondul, iar retorica va oferi forma
discursului. De la Epictet învățase că filosofia nu
constă în abilitatea dialectică nici în frumusețea
limbajului, ci în maniera în care îți duci viața
cotidiană. Devii filosof printr-o conversiune care
produce o schimbare radicală a modului de viață,
care încetează sa fie asemănător cu cel trăit de alți
oameni. Filosofia era înțeleasă ca mod de viață, ca
manieră de a trăi, dar înțeleasă nu doar ca o
conduită morală, ci ca un mod de a fi în lume, care
trebuie urmat în fiecare clipă, transformând astfel
întreaga viață. Cuvântul philo-sophia era suficient
în ochii anticilor pentru a exprima această concepție
a filosofiei. Aceasta este lecția lui Marc Aureliu: o
invitație adresată fiecăruia să se transforme pe el
însuși.
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„Făcându-te iubită
neşovăitoare mergi mai departe
cu aceste sprâncene arcuite şi acest
trup mlădios eşti asemenea
privighetorii care cântă
în înaltul cerului –
penele ei luminează
o fâşie din pânza păianjenului
în timp ce o pereche de turturele
se hrăneşte la sânul tău
mintea îmi stă în loc: sunt orb de iubire
dar îţi jur că nu te mai iubesc.”

Mustafa Köz, Fermitate

L-am întâlnit pe Mustafa la Eskişehir, un oraş din
Turcia în care unele legende spun că s-ar fi născut
Nastratin Hogea (de altfel, are şi un „mormânt”
acolo, fie că ar cuprinde sau nu pe veritabilul călător
prin timp şi prin înţelepciunea lumii). În răstimpul
câtorva zile am apucat să discutăm câte fie despre
poezie, fie despre ţările şi oraşele noastre. Este un
împătimit al poeziei din ţara sa, dar citeşte cu interes
şi autori de pe mapamond.

Considerat un nume de luat în seamă în lumea
literară turcă contemporană, Mustafa Köz s-a născut
în 1959, în provincia Nigde, în Anatolia centrală. Azi
vieţuieşte în Istanbul, a făcut/ face parte din staff-
urile mai multor reviste de specialitate, şi a fondat
revista literară „Şiir oku”. Cu studii de economie,
drept şi jurnalism, publică şi articole sociale/ politice,
are mai multe volume de versuri1, iar poeme ale sale
au fost traduse în mai multe limbi străine între care,
iată, şi româna. Din 2011 este preşedintele
Sindicatului Scriitorilor din Turcia2. A început să
scrie versuri pe la 18 ani. Spuneam că îi place să
citească creaţiile altor poeţi, şi, într-un interviu cu
traducătoarea acestei cărţi, spune că se simte apropiat
de poezia acestora, de la Nazim Hikmet (primul pe
care l-a citit), la Yannis Ritsos, Pablo Neruda, Louis

Aragon ş.a. Citindu-i pe aceştia şi pe alţi mari poeţi
ai ţării şi ai lumii, a început şi el să scrie versuri.
Pentru Mustafa Köz contează frumuseţea poeziei,
limbajului, contează stilul, dar, înainte de toate,
înainte chiar de lirism (pentru că este considerat un
poet liric, iar el este de acord cu asta), important este
mesajul, ceea ce vrei să spui. Şi el o declară, şi aşa se
şi vede din poezia sa. Îl interesează, vrea să scrie
despre temele majore: condiţia umană, viaţa,
moartea, dragostea (spunea, în interviul amintit, că „a
scrie poezie însemnă şi a crede în dragoste”), durerea
şi suferinţele celor din jur („durerea oamenilor şi a
omenirii a fost întotdeauna o durere şi pentru mine”).
Pe de altă parte, din câte am constatat (şi discutând cu
el câte ceva despre poezie în general, despre poezia
turcă în special, dar şi din cele înţelese de la Niculina
Oprea), fiind un atent cunoscător al tehnicilor
poetice, al aspectelor teoretice despre poezie,
foloseşte o paletă stilistică diversă, mizînd, dincolo
de forţa/ dramatismul mesajului, şi pe imaginea pe
care o poate crea din cuvinte, pe tropi. Astfel, uneori,
prin metaforă/ figuri de stil diverse accentuează acel
dramatism pe care şi-l doreşte: „leşurile stelelor”,
„fântânile pline cu fetuşi”, „femeia cu gust de
marmeladă”, „spiritul este o meditaţie profundă”,
„umbre nobile/ tăioase/ şi temerare”, „nume trist/
aidoma unei ţări ocupate” ş.a.

Alteori poemul întreg, probabil legat de
evenimente din ţara sa natală (şi am ascultat în
diverse rânduri când am călătorit în Turcia, şi atunci,
la Eskişehir, despre multe drame care s-au petrecut
acolo, una, care a avut loc cu ceva ani în urmă, fiind
incendierea de către un grup de fanatici a unei clădiri
în care se întâlneau scriitorii; despre asta, dar şi
despre felul în care a fost privită de unii politicieni ai
vremii din Turcia, ne-a vorbit unul dintre puţinii care
au supravieţuit, poetul Hidayet Karakuş3) este
încărcat de dramatism, de o forţă de sugestie
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„dirijată”/ accentuată astfel, ca în Jurnal
de campania: „Mai întâi a fost ucis
fratele/ acum este rândul meu/ apoi un
nor/ un nor negru/ negru de gudron/ nici
ploaie nici ceaţă – / o parte din spatele
muntelui/ poartă sînge în fiecare
bucăţică de pământ./ Ah, patria mea/
afinul când va înflori?”. Poemele cu
încărcătură socială din acest volum sunt
de un lirism cumva calin, blînd, străbătut
însă de accente grave (de pildă în
Epicele). De asemenea, soarta ţării sale
„vândută/ pentru şapte monede sărace”,
„îmbolnăvită/ de cuvinte fără sens” este o altă temă a
sa (de pildă în Şapte măslini), condiţia umană,
singurătatea (deşi scrie Mustafa Köz, „sincer, un pic
de singurătate/ prinde bine”), sensul vieţii, sfârşitul
acesteia şi ce laşi după tine, dragostea/ pierderea
acesteia („de acum dragostea mea/ nu este mai mult
decît o umbră”), pierderea celor dragi (cum este
poemul despre sora sa, Ayşe, Noapte obscură) sunt
teme care îl preocupă constant pe autor. Sau curgerea
fără odihnă a timpului care macină, macină, duce pe
drumul morţii, dar, până acolo..., despre care are
darul să vorbească (şi) construind imagini aparent
banale (cum este cazul în Mica sonerie, care, „se
vede/ cum îmbătrâneşte pe uşă”).

Sunt mai multe poeme în care, metodic, Mustafa
Köz îşi construieşte mesajul despre toate acestea. De
pildă despre femeie/ frumuseţea feminină, despre
dragoste, pierderea, banalizarea, dar totuşi aşteptarea
şi sublimul ei (texte în care se întrevăd, cel mai bine,
unele ecouri ale simbolisticii şi arsenalului stilistic al
poeziei turce clasice, cum, de pildă, e în poemul
Fermitate), cum se întîmplă în poeme ca Asemenea
vremurilor bune, 21 de grame, O pernă pentru doi,
Mica eclipsă de lună sau După cîntatul cocoşului, în
care poetul scrie despre iubire şi bătrâneţe, durere,
boală: „Dumnezeu ştie  dacă din pricina/ cuvintelor
de dragoste/ suferinţa este mai uşoară/ ori blestemele
scurtează noapte/ împotriva unei vieţi/ puţin mai
lungi”. Iată o „despărţire”, o frângere a drumului în
doi, cum o vede autorul, în Noapte de aprilie:
„Ascultăm cântecul din lumina lunii/ acum ne
despărţim spune –/ poate fi un adio dar şi o cale nouă/
uitându-te mult timp/ la un drum foarte lung/ îmi uit
mâinile cuprinse/ în palmele tale”.

În aşteptarea vântului este, ne spune Niculina
Oprea, o carte pentru familiarizarea cititorului român

cu poezia lui Mustafa Köz. Poemele sunt
împărţite în două cicluri: Marele murmur
şi Împotriva tuturor. Cartea se încheie cu
un interviu luat de traducătoare
autorului, în care, la un moment dat,
Mustafa Köz spune: „poetul este
reprezentantul limbii, nu al societăţii. Pe
de altă parte, societatea îl prinde pe poet
de limbă” şi „poezia reprezintă un act
asemănător deschiderii unui puţ. Fiecare
pot îşi sapă propriul puţ cu privire la
limbaj şi sens”. Aşa cum se vede din
această selecţie, Mustafa Köz este atent

la care poate fi efectul mesajului său, la cum îşi
alcătuieşte volumele, crezînd în faptul că scrie
versuri şi pentru ca lumea să fie mai bună, dar şi că
poezia înseamnă şi iubire, a crede în dragoste.

În aşteptarea vântului este, aşadar, un volum
cumva de prezentare a lui Mustafa Köz cititorului de
la noi, şi care, cred, este o „carte de vizită”
interesantă, şi o lectură plăcută, în traducerea dăruită
cititorilor noştri de Niculina Oprea, prin intermediul
căreia, iată, după Ayten Mutlu, Hilal Karahan, Enver
Ercan, Metin Cengiz (ale căror volume le-am
prezentat, toate, fie în „Poezia”, fie în „Convorbiri
literare”), un alt poet turc îşi află un loc în limba
română.

Mustafa Köz, În aşteptarea vântului, traducere, note şi
prefaţă de Niculina Oprea, coperta: Vadim Creţu, Editura
Limes, Floreşti, Cluj, 2017, 62 p.

Note:
1. Din volumele sale de versuri: Visul lunii, 1990,

Imagini în apă, 1991, Coşul cu crabi, 1992, Nu stingeţi
luminile copiilor, 1992, Luni înainte de marţi, 1995,
Eternitatea pietrei, 1998, Vraja focului, 2003, Rană
deschisă, 2004, Clopotul somnului, 2005, Inscripţii, 2009,
Poeme ţigăneşti, 2011, Ropot de ploaie, 2011, Moara de
stele, 2014, Percepţia de nod, 2015, Vânt năprasnic, 2015
ş.a.

2. Türkiye Yararlar Sendikasi (TYS) are o vechime de
45 de ani, şi cca. 700 de membri, poeţi, romancieri,
dramaturgi, scriitori-ziarişti. La conducerea TYS au fost cel
mai adesea poeţi.

3. O prezentare a poetului şi celor pe care le-am
discutat şi auzit de la el, dar şi câteva poeme ale sale (în
versiunea română semnată de G. Akmolla) – în „Poezia”,
toamnă 2018.
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Cazul scriitoarei-vedetă Amélie Nothomb răstoarnă
sau măcar torsionează un mare număr număr de teorii –
și nu dintre cele minore – privitoare la problemele de
identitate/alteritate, fie ele etnice, spațiale sau
lingvistice. „Omul se construiește pornind de la ceea ce
a cunoscut în primele luni din viața sa”, afirmă ea în
Biografia foamei (2004:21). Iar aici începe deja
problema, căci, potrivit lui Marc Gontard, identificarea
cu un peisaj constituie „primul nivel al conștiinței
identitare”1. Identitatea nu reușește să se clădească în
absența unui cadru spațial. Or, după cum știu numeroșii
ei cititori, Amélie a văzut lumina zilei în Japonia, unde
tatăl ei era consul, și nu a luat contact fizic cu țara
părinților ei, Belgia, până la vârsta de 17 ani!

Noțiunea de „identitate” trebuie abordată cu
precauție. Dacă principalele forme de construcții
identitare rămân relativ stabile în teorie, în calitate de
concept, identitatea trebuie mereu precizată, căci ea
desemnează un principiu plural și complex. Și unde
situăm belgitudinea în acest încâlcit eșafodaj? Dar
există ea, oare, cu adevărat, sau avem de a face doar cu
o construcție simbolică ce reunește în chip pur
superficial două popoare și două culturi opuse?
Inventată în 1976 de sociologul Claude Javeau într-un
număr din Nouvelles Littéraires consacrat Belgiei,
noțiunea desemnează la origine un sentiment
contorsionat, un fel de definiție negativă deci, cum e și
termenul de „negritudine” pe care se calchiază.
Belgianul nu este nici francez, nici neerlandez… A fi
belgian trimite mai curând la sfera imaginarului decât la
o realitate politică și economică.

Identitatea nu este o natură intangibilă, amintește
lingvistul Jean-Marie Klinkenberg. Nu există o natură
belgiană. Identitatea noastră este o construcție cultur-
ală, creată pentru a servi anumite interese.
Belgitudinea este, mai presus de toate, un răspuns la
niște angoase identitare printr-un discurs identitar1.

La scriitoarea noastră, este vorba, în primul rând, de
un spațiu memorial. Copilul Amélie își amintește: Eu
vorbeam o singură limbă: franponeza. Cei care vedeau

în ea două limbi distincte păcătuiau prin
superficialitate, oprindu-se la niște simple detalii
precum vocabularul sau sintaxa. (BF, 37) 

Într-un interviu cu Josyane Savigneau (Paris, 2010),
romanciera adastă asupra acestei lupte intime, fără altă
ieșire decât scriitura, această cucerire cotidiană a
„misterului absolut” care este belgitudinea ei. În Siberia
lui glacială, André Makine trăia cu povestirile despre un
„altundeva” francez, filtrate de bunica lui. În Japonia sa
rafinată, Amélie se adapă din amintirile belgiene ale
părinților ei, îndeosebi ale tatălui. Ambii scriitori se vor
îndrepta în cele din urmă spre țara de proveniență a
limbii acestor vise din copilărie. Dar nimic nu este
dobândit dinainte. Amélie Nothomb va reveni adesea
asupra acestei chestiuni nerezolvate în imaginarul ei:
Sunt de acum convinsă că această identitate mi se
potrivește foarte bine, chiar dacă tot nu prea înțeleg ce
înseamnă „a fi belgian”. Dar această bipolaritate
complet absurdă mă rezumă bine. Dacă ați căuta o
legătură filosofică, istorică, estetică între Japonia și
Belgia, n-ați găsi niciuna. E absurd să fii în același
timp belgian și japonez. 

Dar este o incompatibilitate aparentă pe care o
asumă. Neputând nici să se întoarcă să trăiască în țara
copilăriei sale (după eșecul descris în Uimire și
cutremur), nici să se instaleze cu adevărat în cea care
devine, retroactiv, țara de origine, prin adopțiune
tardivă, ea se stabilește în cele din urmă în Franța.
Scriitoarea Sylvie Germain, care o întâlnește uneori în
editura care le publică pe amândouă, Albin Michel,
povestea că Amélie Nothomb venea practic în fiecare zi
la biroul ei, se așeza și… nu făcea nimic ore întregi,
pierdută în reveriile sale enigmatice. De fapt, ea nu s-a
așezat niciodată cu adevărat, nicăieri. Ceea ce înseamnă
că opera sa este expresia unei perpetue sfâșieri în sensul
în care subconștientul ei – literalmente pragul
conștiinței – desfășoară o lucrare de traducere fără
răgaz între două limbi și trei lumi diferite. E mult mai
rău decât la Makine, sau la Panait Istrati, sau la Nancy
Huston, de exemplu, căci la ea, imaginarele nu sunt
complementare sau compatibile, ci se ciocnesc
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încontinuu. Și totuși, tocmai din aceste întâlniri
contradictorii, explozive, Amélie Nothomb își extrage
forța acestei scriituri scurte, incitante, atingând nebunia,
și în același timp disperat de poetică și gravă. O scriitură
a realului, dar a unui real straniu, străin acelor
coordonate spațio-temporale cu care suntem obișnuiți,
un real care nu se împacă cu un cotidian neted, care
spulberă distanțele refuzând descrierea și pulverizează
timpul într-o semi-acronie a prezentului agățat de clipa
dialogului.

Lingvistic vorbind, Amélie nu le pune probleme
traducătorilor, decât, poate, pentru titluri și adesea
pentru numele proprii, la care vom reveni. Nu există
cultureme belgiene la ea (ca la Alain Berenboom, de
exemplu), foarte puține japoneze, pe care le integrează
perfect în text, aparent, traducătorii nu au a-și bate capul
prea mult. Câteva referințe la Antichitate și niște nume
bizare pentru destine excepționale. E unul din motivele
pentru care Amélie Nothomb este atât de tradusă în
lume: nu e de nicăieri și e de peste tot în același timp,
plimbă în jurul ei și în textele sale un aer de
extravaganță care, paradoxal, e ușor de transportat în
altă limbă. Nu e mai belgiană pentru cititorii din această
țară decât niponă pentru cei din Japonia. Un traducător
știe, a priori, că pleacă de la o limbă și o cultură sursă
pentru a ajunge la o limbă și o cultură țintă, dar cu
Amélie, nu prea știi de unde pleci, chiar dacă, în mod
evident, franceza este vehiculul acestui neloc. Limba
Améliei este pur și simplu imaginarul. Un imaginar
complex căruia îi cere să arunce în aer barierele limbii. 

Micile ei romane, personajele ei sunt de o frumusețe
monstruoasă și de o urâțenie tulburătoare, sunt cinice,
ambigui, uluitoare, și totodată delicate, ambivalente, de
o naturalețe ce urcă dincolo de civilizație. Ea se explică
recurgând din nou la cele două cârje identitare ale ei:
Japonia, mai mult decât oricare altă țară, a ridicat un
piedestal frumuseții. Însă urâțenia este și ea prezentă.
Prin urmare, e foarte curios să te plimbi prin această
țară superbă și să vezi urâțenia. Belgia e aproape
contrariul: o țară în care urâțenia circulă, dar unde,
dintr-o dată, zărești frumusețea. Dăinuie un contrast
între cele două. (cu JS) Un contrast pe care îl
explorează de minune în configurațiile psihologice ale
personajelor sale, care nu rezultă din îndelungi
introspecții sau focalizări auctoriale, ci aproape
exclusiv din dialoguri. Scriitoarea crede că te dezvălui
mult mai bine într-o încleștare conversațională, oricare
ar fi voința de disimulare de o parte sau de alta, decât în
omnisciența unui demiurg narator sau în subiectivitatea
extremă a unui singur punct de vedere. E mai fascinant
să cunoști personajele prin ceea ce au a(-și) spune, să le

analizezi conversațiile fără a-i descrie fizic sau a le
urmări monologurile interioare.

Acestea fiind spuse, dacă belgitudinea Améliei
Nothomb nu este înnăscută, dacă e vorba despre o
„alegere” deliberată la vârsta adultă, ar trebui adăugat și
faptul că indecidabilitatea ei identitară se simte în largul
ei acolo, întâlnind-o pe aceea a acestei țări hibride. Am
înțeles până la urmă, fie și prin eliminare, că este țara
mea. O cred cu atât mai mult în momentul acesta în
care țara e în criză. Faptul că identitatea belgiană e
atât de problematică îmi permite să mă identific mai
bine cu această țară (cu JS).

Cel puțin în această privință, Amélie Nothomb este
emblematică pentru sentimentul greu de cernut pe care
îl întrețin majoritatea belgienilor – fie ei waloni sau
flamanzi – cu propria lor țară. Scriitoarea are nevoie de
o identitate în cioburi, pe care să o poată recompune și
manevra după voie. Or, identitatea niponă este prea
compactă, prea transparentă și ușor de definit pentru
cineva ca ea, ceea ce a împiedicat-o în cele din urmă să
rămână să trăiască acolo, sau să se căsătorească cu
japonezul pe care îl iubea. S-au scurs doar patru ani
între sosirea ei în Belgia și întoarcerea pentru a munci
într-o mare companie japoneză. Dar aparent, acești
câțiva ani au fost definitorii pentru a face să se încline
balanța de partea belgitudinii, fără însă a-i permite
acesteia să pună pe deplin stăpânire pe spiritul ei.

Îngrădită și liberă în același timp, iată ce o face pe
Amélie Nothomb ciudat de familiară în ochii cititorilor
ei, oriunde ar fi. Îi intuim o apartenență, pe care însă nu
am putea-o situa, ceea ce o face, ca să spunem așa, mai
frecventabilă decât alți scriitori a căror ancorare
identitară atârnă greu asupra traducerilor și a receptării.
Amélie Nothomb se pune la adăpost de o identitate
volatilă tocmai în această belgitudine aproape imposibil
de definit.

Să o mai urmăm puțin în primele ei percepții
conștiente, așa cum le găsim în Biografia foamei.
Micuța Amélie descoperă progresiv lumea și își lărgește
orizontul plăcerii, căci ea funcționează pe bază de poftă
bulimică și de delectare, într-o ciclicitate infinită.
Părinții, sora, doica japoneză, ființele umane, țările,
cuvintele, ciocolata belgiană (adusă în Japonia de
bunica ei), Tintin, iar mai târziu, șampania și
dragostea… Plăcerea e combustibilul ei cotidian. Dar
Japonia părăsită pentru China îi aduce alte revelații
culturale, care se reunesc într-un puzzle paradoxal.
Disconfortul – sau bucuria – pluri-identitar(ă) își
strânge năvoadele, deși capată noi dimensiuni:
Descoperirea existenței francezilor m-a amuzat.
Așadar, se afla pe acest pământ un popor care vorbea



aproape aceeași limbă cu a noastră, al cărei nume îl
acaparase. (…) Revelație a complexității naționale: am
întâlnit belgieni care nu vorbeau franceza. (BF, 64, 65)

Cu cât mergem mai departe, cu atât problema
identității se complică. Orice nostalgie este niponă. (…)
O fetiță care plânge la amintirea țării Soarelui-răsare
merită de două ori naționalitatea japoneză. – Când ne
întoarcem acasă? îl întrebam adesea pe tatăl meu –
casa desemnând Shukugawa. – Niciodată. (…)
Niciodată era țara în care locuiam. Era o țară fără
întoarcere. Nu o iubeam. Japonia era țara mea, cea pe
care o alesesem, dar ea nu mă alesese pe mine.
Niciodată mă desemnase: eram un cetățean al statului
Niciodată. (BF, 67)

Deci o „niciodateză” își înfruntă belgitudinea, încă
ignorată ca atare. Tot de departe, deocamdată. La liceul
francez din New York, era atât de bună la carte încât
profesorilor nu le venea să creadă: – Chiar sunteți
belgiancă? Îi asiguram că așa era. (…) Perplexitate a
profesorilor francezi. (BF, 89) Amélie își descoperă o
naționalitate „sporadică”, conștientă deja de o formă de
inferioritate publică consimțită global, de parcă ar fi
fost vorba de lucrul cel mai natural din lume: Sosită la
două săptămâni după începerea școlii, o micuță
franțuzoaică s-a atașat mult de mine. Se numea Marie.
Într-o zi, într-un elan pasional, i-am mărturisit cruntul
adevăr: - Știi, eu sunt belgiancă. Marie mi-a oferit
atunci o frumoasă dovadă de dragoste. Pe un ton
reținut, mi-a declarat: „N-o să spun la nimeni.” (BF,
89-90)

În cele din urmă, întâlnirea atât de mult așteptată cu
țara „ei” este expediată în câteva cuvinte tulburătoare.
Șocul, stupefacția nu sunt, de altfel, prietene cu
logoreea. Dintre toate țările în care am trăit, Belgia
este cea pe care am înțeles-o cel mai puțin. Poate că
asta înseamnă să aparții unui loc: să nu vezi despre ce
e vorba. Este fără îndoială motivul pentru care am
început să scriu. (…) Romanele mele dădeau formă
unei neînțelegeri crescânde. (BF, 179)

Cioran spunea că nu locuim într-o țară, ci locuim
într-o limbă. Dar iată că lucrurile nu sunt întotdeauna
clare sau simple nici măcar în interiorul unei singure
limbi. Practic bilingvă de la nașterea sa, scriitoarea a
trăit în și prin franceză toate contradicțiile posibile:
ruptura diglosică, apoi solidaritatea lingvistică cu
francofonii din liceele franceze pe care le-a frecventat,
stupoarea generată de întâlnirea presupus identitară cu
țara mamei sale, dar care vorbește o limbă ce nu e a sa,
instalarea, din motive predominant comerciale, în țara
de origine a acestei limbi, care o adoptă până la a-i
șterge progresiv belgitudinea… De fapt, prin literatura

sa, Amélie Nothomb eliberează limba franceză de
pactul ei cu națiunea pentru a nu-i da imaginarului decât
limitele propriului spirit. Îi putem traduce textele în
toate idiomurile pământului, dar fundamental, Amélie
este, ea însăși, în primul rând o traducătoare. O
traducătoare a propriului sine. O traducătoare de
imaginar. Dintr-un imaginar în altul.

Însă nu locuim într-o limbă fără consecințe. Limba
nu e doar un schelet de cuvinte legate printr-o sintaxă,
nu e un instrument rece și neutru de comunicare.
Fiecare limbă vine cu o zestre aparte de adecvări la
lume, de viziuni, de cutume, de tabuuri pe care
frontierele spațiale naționale nu le pot conține. Idiomul
pe care îl folosim nu este niciodată pur și cu cât există
mai multe impurități, adică ecouri lingvistice și
culturale străine care o irigă, cu atât suntem mai liberi
să ne-o apropriezi, cu acea forță iubitoare și repulsivă
care ne face să ne confruntăm cu un discurs diferit
trecând printr-o aparentă identitate. Amélie Nothomb
practică o formă de scriitură frontalieră, zburătăcind
printre fragmente care amintesc de „stranietatea” ei, fie
prin încărcătura ontologică a unei trăiri hrănite din
experiențe pe care franceza de baștină le ignoră, fie
printr-un plonjon metalingvistic către rădăcinile prime
ale cuvântului. Scriitoarea este totodată înăuntru și într-
o contemplare creatoare a acestei limbi care nu e întru
totul a ei și care a condus-o spre o țară care, nici ea, nu-
i aparține în întregime. În limba franceză și în
belgitudine, Amélie Nothomb se confruntă cu propria-i
alteritate.

Acest altul – după cum ne-au arătat-o științele
creierului și sufletului – nu există doar în exteriorul, ci
și în interiorul propriului nostru univers. Diferențele
noastre sunt mai puțin naționale cât transversale.
Suntem structural multipli, iar a o admite permite o
nouă strategie de consolidare cognitivă și culturală. Mai
mult decât orice alt determinant, limba fundamentează
esența unei identități culturale. Individul nu este o
monadă, ci o ființă comunicantă, dependentă așadar mai
puțin de originile sale, cât de alegerile de viață, de
educația sau de mediul său. Se vede la Amélie
Nothomb, în această fluiditate sincopată a gândirii și
vorbirii care îi este particulară, că identitatea nu mai
este privită ca o stare, ca un vas închis, ci ca un proces
evolutiv.

Note:
1. La Langue muette: littérature bretonne de langue

française, Presses universitaires de Rennes, 2008
2. https://www.bestofverviers.be/les-gens/nos-gens/

149-klinkenberg-jean-marie-.html
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Accentul este parte inseparabilă a cuvîntului,
aşa cum în foaia de hîrtie nu se poate despărţi
faţa de verso. Nu ne gîndim prea mult la el în
limbile pe care le vorbim, tocmai pentru că odată
cu rostirea vine şi reliefarea uneia dintre silabele
cuvîntului. Limbile nevorbite însă, adică doar
citite, cele tăcute (deloc moarte), cum ar fi latina
şi greaca veche, impun învăţarea regulilor de
accentuare şi aplicarea lor, ori de cîte ori le
aducem în lumea sonoră. 

Chiar dacă tindem să ne referim unitar la
antichitatea greco-latină, cele două limbi (din
perspectivă strict lingvistică) nu au între ele
asemănări mai mari decît cele existente între
oricare alte limbi indo-europene vechi. În
privinţa accentului, aceste deosebiri sar în ochi:
greaca îi oferă cititorului cu largheţe marcarea
accentelor, în vreme ce latina, avînd exigenţa
aplicării regulilor, provoacă adesea alunecări de
rostire. Regulile există, de bună seamă, şi în
accentuarea cuvintelor greceşti, numai că acelea
sînt reguli restrictive, de tipul „dacă aşa, atunci
nu aşa”; altfel spus, pornind de la o formă de
dicţionar, putem indica precis locul şi tipul
accentului, dar, în absenţa unui indiciu iniţial
(lexicografic, extras din mărturiile textelor), nu
avem certitudinea că am identificat corect locul
şi tipul accentului. Latina, dimpotrivă,
funcţionează accentual prin reguli prescriptive:
tocmai de aceea, nu este nevoie de o marcare
grafică a locului ocupat de accent, care este
previzibil, deductibil din îmbinarea unui set de
reguli.

Oricât de atenţi şi scrupuloşi am fi, păcătuim
totuşi faţă de accentuarea cuvintelor din aceste
limbi. Păcatul acesta de neocolit provine din

incapacitatea noastră de a reda accentul muzical,
pentru că sîntem vorbitori ai unei limbi cu
accent predominant intensiv. Adică nu înălţăm
sau/şi coborîm tonul, „cîntînd” cuvintele, ci
apăsăm cîte o silabă. Deprinderile accentuale
materne le transferăm automat asupra cuvintelor
latineşti şi greceşti, ajungînd, în cazul acestora
din urmă, să nu mai diferenţiem în niciun fel
acutele de circumflexe ori grave, rostindu-le pe
toate la fel. Iar cu asta am ajuns în fine la ce
voiam să spun (pentru că nu regulile de bază ale
accentuării vechi, cunoscute celor interesaţi şi
indiferente celor neinteresaţi, merită o vorbă la
vreme de vară): poezia antică era cu adevărat
melodioasă, pentru că se îmbina acolo
sonoritatea succesiunii de cuvinte, fiecare
avîndu-şi înălţarea şi coborîrea sa, datorate
accentuării muzicale, cu ritmul, ca o bătaie de
tobă, al picioarelor metrice. Nefiind în stare să
accentuăm melodic, pierdem îmbinarea – şi
ducem crima pînă la capăt, despuind cuvintele
de melodie şi încărcîndu-le doar cu bătaia de
tobă a ictusului poetic. Cu o consecinţă care
trece dincolo de acest păcat originar al scandării:
putem ajunge să credem că accentul propriu al
cuvintelor, de vreme ce nu pare să le fie
inseparabil, ca faţa de verso, este lunecos,
incontrolabil – şi neimportant. Maxima culpa.
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Într-un mini-interviu promoţional postat pe
pagina de Facebook a Operei din Los Angeles,
Plácido Domingo poftea publicul de
pretutindeni să asiste la una sau mai multe din
cele şase reprezentaţii ale montării operei El
Gato Montés, compusă de Manuel Penella şi
înscenată de Teatro de la Zarzuela din Madrid.
Prin urmare, imediat după epuizarea
experienţei new-yorkeze, am luat avionul de la
JFK şi am aterizat pe LAX. În videoclipul cu
pricina, Superman se bucura să anunţe această
achiziţie hispanică a teatrului californian,
întrucât titlul se număra printre producţiile
montate pe vremuri de compania de zarzuela
întemeiată de părinţii săi şi conţinea o intrigă
romantică altoită pe câteva aspecte
reprezentative ale civilizaţiei iberice (de la
muzică şi dansuri la luptele cu tauri şi
bandolerism). Alte două elemente de ordin

istoric completau insolitul evenimentului. În primul
rând, Domingo însuşi depăşea pragul psihologic a 150
de roluri interpretate în decursul nemaipomenitei sale
cariere, ajungând aşadar la rolul cu numărul 151. În al
doilea rând (fapt rămas de domeniul
neverosimilului până la, de altminteri,
realmente survenita probă contrără),
primele două spectacole din seria de şase
urmau să aibă loc între seara de sâmbătă a
premierei şi după-amiaza duminicii
imediat următoare, când titlul era
programat la matineu (prin urmare: două
spectacole, cu aceeaşi distribuţie şi pe
aceeaşi scenă, în mai puţin de douăzeci şi
patru de ore). În plus, marele solist
atacase, cu ani în urmă, partitura lui
Penella, interpretând, cu prilejul
Expoziţiei Universale de la Sevilla din
1992, rolul de tenor al toreadorului Rafael
(ulterior consfinţit pe un DVD realizat la

Opera din Washington şi pe un CD înregistrat la casa
Deutsche Grammophon): era vorba, acum, pentru
Plácido, de un al doilea rol principal din aceeaşi
operă. 

Lucrurile au decurs cu cea mai firească
„normalitate”, singura tensiune din amfiteatrul de la
Dorothy Chandler Pavilion venind din entuziasmul
suscitat în rândurile publicului de incendiarele
melodii spaniole, înfăţişate într-o manieră pur
tradiţională (costume, decoruri şi lumini contribuind
la redarea multicoloră a specificului andaluz, elocvent
prin el însuşi şi, astfel, triumfător implicit asupra
perversiunilor regizorale ce bântuie greţos prin lumea
operei din zilele noastre). În acest context, deşi noul
rol, acela al banditului titular Juanillo (poreclit
„Motanul Sălbatic”, în fond, un om bun, dar
temperamental şi lovit de soartă) nu îi oferea
imensului solist nici o arie realmente memorabilă,
Domingo a strălucit prin impunătoarea-i prezenţă
scenică şi printr-o formă vocală impecabilă, care îi
confirma trecutul glorios, vestind totodată
posibilitatea unui viitor pe măsură. 
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„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

OPERĂ SPANIOLĂ OPERĂ SPANIOLĂ 
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Ceilalţi doi componenţi ai triunghiului amoros
protagonist, tânăra Soleá şi, la fel, tânărul matador
Rafael (zis „El Macareno”), au fost interpretaţi de doi
artişti de cursă lungă ai cronicilor noastre, ambii
exponenţi de frunte ai universului latino: soprana Ana
María Martínez şi tenorul Arturo Chacón-Cruz,
exponenţi ideali, prin vârstă, voce, talent şi posibilităţi
globale de exprimare scenică, ai rolurilor respective.
Tot din lumea hispanică provenea şi restul distribuţiei,
la nivelul rolurilor cât de cât consistente. Astfel, latura
cuminte, catolică a civilizaţiei andaluze, încarnată de
preotul Antón (baritonul Rubén Amoretti), şi-a aflat în
ţiganca ghicitoare (jucată de mezzo-soprana Nancy
Fabiola Herrera) un spectaculos pandantiv din zona
superstiţioasă a credinţelor pre- şi para-creştine:
ambele roluri îmbină aspecte comice şi tragice. La fel,
toreadorul asociat Hormigón, capabil profesional, dar
înclinat şi către tentaţiile bahice, şi-a aflat în baritonul
Juan Carlos Heredia un interpret valoros (şi cu râsul,
şi cu plânsul). 

Senzaţionala componentă coregrafică a
reprezentaţiei a fost asigurată de maestrul Jesús
Ortega, care a contat şi pe experienţa unei stele
majore din lumea flamenco-ului: celebra bailaora
seviliană Cristina Hoyos. De la pupitrul dirijoral,
valencianul Jordi Bernàcer a asigurat infailibil
autenticitatea actului muzical iberic. Tocmai această
autenticitate, confirmată şi la nivel vizual şi sprijinită
de arderea artistică a interpreţilor, a suplinit
slăbiciunea generală a libretului, preschimbând
curiozitatea exotismului iberic într-un act artistic
complet, de anvergură planetară. 

Din păcate, din motive medicale, am ratat
festivitatea premiilor „Plácido Domingo”, organizată

de Opera din Los Angeles şi de comunitatea
Hispanics for the LA Opera, pentru care aveam o
invitaţie generos oferită de Maestru. Am rămas cu
amintirea de hârtie, o ultimă achiziţie a itinerariilor
mele californiene. 

* * * 
O (fie şi micro-) retrospectivă de mai recentă

referinţă impune prezenţa, în această cronică, a două
evenimente care, deşi nu se încadrează strict în sfera
de interes a „Lornionului galactic” (genul operei), au
avut ca protagonişti doi artişti lirici de primă mărime
ai scenei internaţionale şi s-au produs într-unul din
teatrele de maximă importanţă la scară mondială:
Opera de Stat Unter den Linden din Berlin, din a cărei
stagiune 2019-2020 au făcut parte în mod oficial. Este
vorba de două seri de lied susţinute, respectiv, în
ordinea calendaristică, de soprana Angela Gheorghiu
şi de contratenorul Philippe Jaroussky. Ambele
recitaluri şi-au meritat eticheta de „eveniment” prin
înalta calitate a prestaţiilor artistice, cum era şi de
aşteptat: uneori, spectatorul îşi poate permite să
meargă la sigur. Dar programele celor două serate au
fost concepute după idei net diferite: un motiv în plus,
pentru cronicar, de a prefera cel de-al doilea recital
unui spectacol de operă propriu-zis (era vorba de
Andrea Chénier), reprezentat în acelaşi timp la teatrul
concurent (Deutsche Oper). 

Angela Gheorghiu a ales un tur de forţă prin
repertoriul internaţional, etalându-şi nu doar măiestria
în raport cu exigenţele portativului, ci şi abilitatea
lingvistică, la rândul ei repercutată la nivel stilistic,
parcurgând astfel pagini solicitante din marea
literatură de gen provenită din Franţa, Germania,

Italia, Rusia şi Anglia, cu o pondere
însemnată a tezaurului românesc. Se
înţelege că, în această situaţie, termenul
de lied din afiş nu mai trebuia înţeles în
sensul german specializat, ci în acela
generic de cântec, cu variantele naţionale
chanson, canzone, song şi aşa mai
departe. De la baroc la contemporan, cu
fireşti repere extrase din romantism şi
impresionism, generoasa şi foarte
spectaculoasa selecţie a Angelei
Gheorghiu a fost susţinută, individual, cu
o prezenţă fizică şi vocală de excepţie şi,
în productiv parteneriat, de participarea
binevenită, ca acompaniatoare, a unei
pianiste, ea însăşi, solistă cu proprii
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realizări remarcabile de carieră internaţională:
ieşeanca Alexandra Dariescu. Fermecătoarea
prestaţie a sopranei moldave de parcurs galactic,
seducătoare nu doar prin frumuseţea în sine,
considerabilă desigur, a femeii în carne şi oase şi
a glasului său, ci şi prin clasa cu care darurile
naturale îi sunt înfăţişate publicului, s-a prelungit
prin trei bisuri care au oferit tot atâtea mici
bonusuri de excentricitate: o arie de operă (parcă
de la sine înţeleasa O mio babbino caro), o
melodie de succes franţuzească cunoscută mai
ales în traducerea în limba engleză (Because) şi,
ca o invitaţie (nu neapărat necesară) la vise
plăcute, o strofă din Cântecul de leagăn al lui
Brahms, intonat a cappella. 

Radical diferită a fost concepţia programatică a
recitalului susţinut de Philippe Jaroussky, un recital
alcătuit în totalitate din repertoriul de lied
schubertian. Pătrundeam astfel într-un spaţiu
organizat după reguli proprii de compozitorul
numărul unu al genului. Aici, inteligenţa selecţiei s-a
operat cu un rafinament tematic şi muzical vizând un
parcurs nuanţat, susţinut de reputatul artist cu o
măiestrie exercitată la un înalt nivel de specializare.
Atenţia microscopică a interpretului a analizat în
profunzime alcătuirea combinatorie a pieselor
abordate, unde colaborarea dintre sunetul lingvistic şi
cel muzical ating desăvârşirea. Pe un asemenea traseu
solicitând o concentrare maximă, Jaroussky a fost
însoţit de un maestru al acompaniamentului, pianistul
Jérôme Ducros (el însuşi o personalitate multilaterală
a lumii muzicale internaţionale, cu contribuţii de
răsunet nu doar în zona interpretării solistice
intrumentale, ci şi a compoziţiei şi a teoriei muzicale).
Rezultatul s-a concretizat într-o serată deopotrivă de
intensă şi de entuziasmantă, justificând încă o dată
încadrarea ei, pe afiş şi în cronici, cu riguroasă
proprietate a termenului, ca eveniment. 

Manuel Penella: El Gato Montés. Los Angeles,
Dorothy Chandler Pavilion. 04, 05 (matineu) Mai 2019.
Juanillo: Plácido Domingo; Soleá: Ana María Martínez;
Rafael Ruiz: Arturo Chacón-Cruz; O ghicitoare: Nancy
Fabiola Herrera; Părintele Antón: Rubén Amoretti;
Hormigón: Juan Carlos Heredia; Frasquita: Sharmay
Musacchio; Un ciobănaş: Niru Liu; Pezuno: Daniel
Armstrong; Caireles: Michael J. Hawk. Dirijor: Jordi
Bernácer. O producţie creată de Teatro de la Zarzuela
Madrid şi de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música. Dirijorul corului: Grant Gershon. Coregrafie:
Cristina Hoyos, Jesús Ortega; Scenografie şi lumini:

Francisco Leal; Costume: Pedro Moreno; Director de
scenă: Jorge Torres. 

Angela Gheorghiu. Lied-recital. Berlin, Staatsoper
Unter den Linden. 17 Ianuarie 2020. La pian: Alexandra
Dariescu. Partea 1: Rameau: Le grillon; Martini: Plaisir
d’amour; Debussy: Nuit d’étoiles; Chopin: Tristesse;
Boulanger: Trois morceaux por piano (solo pian); Paisiello:
Nel cor più non mi sento; Bellini: Malinconia; Donizetti:
Me voglio fa ’na casa; Ceaikovski: Pas de deux din
Spăgătorul de nuci (solo pian); Hahn: L’heure exquise;
Rahmaninov: Vis; Rachmaninov: Apele primăverii. Partea
a 2-a: Tosti: La serenata; Tosti: Ideale; Tosti: Sogno;
Respighi: Nebbie; Ciortea: Joc ţigănesc (solo pian);
Stephănescu: Cântecul fluieraşului; Stephănescu:
Mândruliţă de la munte; Brediceanu: Cine m-aude
cântând; Clara Schumann: Nocturnă în Fa major opus 6 Nr.
2 (solo pian); Schubert: Ständchen; Flotow: Qui sola,
vergin rosa; Balfe: I dreamt that I dwelt in marble halls.
Bisuri: Puccini: O mio babbino caro; D’Hardelot: Because;
Brahms: Guten Abend, guten Nacht (o strofă, a cappella). 

Philippe Jaroussky. Lied-Recital. Franz Schubert.
Berlin, Staatsoper Unter den Linden. 18 Ianuarie 2020. La
pian: Jérôme Ducros. Partea 1: Im frühling Op. 101,1 D
882; Des Fischers Liebesglück D 933; An die Laute Op.
81,2 D 905; Din «Die Götter Griechenlands» D 677;
Wiedersehn D 855; Klavierstück Es-Dur D 946,2 (solo
pian); An die Musik Op. 88,4 D 547; Erster Verlust Op. 5,4
D 226; An Silvia Op. 106,4 D 891; Du bist die Ruh Op. 59,3
D 776; Gruppe aus dem Tartarus Op. 24,1 D 583. Partea a
2-a: Sei mir gegrüsst Op. 20,1 D 741; Der Musensohn Op.
92,1 D 764; Nacht und Träume Op. 43,2 D 827; Herbst D
945; Am Tage Aller Seelen D 343; Impromptu în Sol bemol
major Op. 90,3 D 899 (solo pian); Auf dem Wasser zu
singen Op. 72 D 774; Im Abendrot D 799; Die Sterne Op.
96,1 D 939; Abendstern D 806; Nachtstück Op. 36,2 D 672.
Bis: Serenada Nr. 4 din «Schwanengesang» D 957. 
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Înaintea evocării începutului epocii post-Stalin,
merită atenție specială Cvartetele de coarde nr. 4 și 5,
scrise în timpul celui de-al Doilea Război Național
condus de dictator și împotriva creatorilor de artă
(Primul Război desfășurându-se între 1936-1938).
Distanțele de timp între momentul compunerii și cel
al primelor audiții în sala de concert dovedesc
existența măștilor purtate periodic de autor, a
lucrărilor pentru sertar, cum le-am numit în episodul
anterior.

Diferența de stil componistic, de atmosferă între
Cvartetul nr. 4 opus 83 (1949) și oratoriul Cântarea
pădurilor, sau oricare partitură livrată în același an și
în cei imediat următori de Șostakovici la comandă,
este flagrantă. Nu mă refer, bineînțeles, la contrastele
de scriitură ce au definit în întreaga istorie a muzicii
două genuri distincte – cel pur instrumental, de
cameră, și cel vocal-simfonic. Spre deosebire de
climatul fals-entuziast, triumfal, cu sonorități
grandioase dar bombastice din Cântarea pădurilor,
Cvartetul nr. 4 se menține permanent într-o stare de
tristețe resemnată, ce urcă în tăriile disperării. Totul
țesut prin scriitura aerată, simplă, specifică lui
Șostakovici, prin fluxul melodic de factură intens
lirică1, prin pasajele solistice scurte ale fiecărui
instrument, prin traseele melodic-armonice
consonante. Nici în noul Allegretto – partea a III-a –,
ambientul afectiv trist-dezamăgit nu dispare, în ciuda
unor secvențe cu caracter dansant. Filonul trist ce
străbate până acum lucrarea se explică, desigur, prin
firea anxioasă, neliniștit-nervoasă a lui Șostakovici,
prin violența perioadei și anului în care a fost
compusă (1949), dar și prin caracterul suferind al
melodicii tradiționale evreiești, pe care Șostakovici
nu numai că l-a lăsat să-i nutrească, să-i domine chiar
inspirația melodică, dar a făcut-o în plin revers al
politicii sovietice față de această etnie. Câteodată în
primele două opus-uri și, mai ales, în al treilea,
sonoritatea grupului cameral ia amploarea sonorității

orchestrei de cameră, ceea ce contribuie la impactul
muzicii, sporind prețul valoric al lucrării. E adevărat,
primele măsuri din Cvartetul nr. 4 au un caracter
senin, liniștit, dar restul desfășurării exprimă atât de
limpede climatul tristeții fără speranță, încât analiza
din 1957 a muzicologului sovietic L. Danilevici2,
pătrunsă de ideologia epocii în care se pleda neabătut
pentru optimism și încredere, nu poate fi considerată
decât o nouă (a câta?) măsluire a caracterului, a
semnificației notelor lui Șostakovici. Autorul
monografiei afirma:

Sfera principalelor sale imagini și stări de spirit
cuprinde natura, lirica visător-meditativă, umorul,
animația festivă (p. 136).

Pentru a nu rata măcar o fărâmă de credibilitate,
pentru a nu intra chiar în zona rizibilului nici măcar
atunci, în 1957, când a terminat cartea, autorul
sovietic s-a simțit dator să recunoască:

Finalul Cvartetului nr. 4 ne introduce într-o
atmosferă de voie bună, în care se simte însă și o
nuanță de amărăciune (p. 137).

Cum oratoriul Cântarea pădurilor a avut un
caracter neîntrerupt festivist, derulându-se “într-o
atmosferă de voie bună”, sunt inevitabile câteva
întrebări:  de ce Cvartetul nr. 4 nu impresionează
deloc prin aceleași caracteristici? De ce finalul este
altceva decât a interpretat Danilevici – o stingere
treptată a flăcării muzicale inutil a mai fi tradusă în
cuvinte? De ce Șostakovici a păstrat partitura în ser-
tar timp de patru ani, el, care a dorit mereu să-și
asculte lucrările interpretate cât mai repede în sala de
concert? Cu siguranță, întrebările sunt retorice…

Cvartetul nr. 5 (1952) compus în plin tangaj per-
iculos al vieții compozito-rului provocat de valurile
ideologiei staliniste, se diferențiază în partea I –
Allegro non troppo – de cel precedent prin substanța
nervoasă, dinamic-dramatică a muzicii, în care ritmul
continuu de vals este marcat de accente puternice dis-
tribuite celor patru instrumente cu corzi, unuia sin-
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gur, sau grupului de trei (vioara a II-a, viola, violon-
celul). Legată de prima parte, a doua – alternanță
repetată a tempo-urilor Andante-Andantino – muzi-
calizează întoarcerea lui Șostakovici în climatul de
tristețe înfiorată, ce nu se potrivea în 1952 scenei tur-
bulente regizată de Stalin, dar corespundea sensibil-
ității autorului, acută cum o știm, atât de dureros
ultragiată, cum am văzut numai din cele câteva
momente evocate în episodul precedent. Repet: ce
diferență de stil, de climat spiritual-sufletesc, ce
durere așează Cvartetele discutate aici pe tărâm înde-
părtat față de oratoriul Cântarea pădurilor, de canta-
ta Deasupra patriei noastre strălucește soarele, de
alte lucrări, tot pentru cor, scrise de Șostakovici în
aceiași ani 1949-1952… Mai rămâne de evidențiat că
pregnanța, substanța ideatică bogată, dimensiunile
sonore latente în Cvartetul nr. 4 și Cvartetul nr. 5 –
mai ales în Cvartetul nr. 5 – se apropie mult de car-
acteristicile simfoniei. Plusul de importanță rezultă
din motive melodice prezente în simfonii anterioare,
insertate aici cu un admirabil firesc. Chiar dacă even-
tualitatea și momentul precis al apariției următoarei
simfonii, a X-a, ne-ar fi total necunoscute, nevoia
existenței unei noi lucrări de acest gen s-ar resimți cu
putere. Valoarea precedentelor opus-uri, vocația de
simfonist a lui Șostakovici sunt prea evidente. Iar
simfonia-eveniment, a X-a, era în avansat stadiu ger-
minativ, deoarece urma să fie definitivată după scurt
timp, în 1953. Încheind referirile la cele două
cvartete, gândindu-mă doar la substanța muzicii, tre-
buie spus că Șostakovici însuși, muzicieni contempo-
rani cu el sau urmași, au dezvoltat posibilitățile
tehnic-expresive ale celor două partituri în suite
orchestrale. Din cele 15 cvartete, doar cinci nu au fost
adaptate ansamblului simfonic. 

După aproape două decenii decând definitivase
cele 24 Preludii pentru pian (1932-1933), în altă
pereche de ani, 1950-1951, Dmitri Șostakovici și-a
adus din nou instrumentul pe care îl stăpânea ca
tehnician și interpret virtuoz în rolul de solist cu
Preludiile și fugile având același număr. De altfel, le-
a înregistrat cu o pregnanță, subtilitate și farmec
poetic al cântului pe claviatură  ce le acordă dimensi-
unile modelului. Cele patru caracteristici ale monu-
mentalului ciclu sunt: aspectul predominant polifon-
ic, unitatea în diversitate (preludiul conține tema dez-
voltată în fugă dar multe cupluri sunt echilibrat-con-
trastante ca relație dinamism-lirism ce derivă din sub-
stanța epică), aspecte melodic-armonice bachiene,

romantice, populare rusești (perceptibile în inflexiu-
nile tipic slave) și moderne, spectaculozitate-medi-
tație solitară. Cele 24 Preludii și fugi pentru pian se
ascultă cu un interes și o plăcere neafectate în vreun
fel. Cred că muzica aceasta are efect terapeutic, elim-
inând, asemeni unui medicament, asemeni unui drog,
orice impuls exterior. 

Raportat la directivele ideologice ale epocii 1946-
1953, neavând text, este evident că în afara respectu-
lui muzicienilor, acest ciclu de lucrări nu s-a pliat
înțelegerii, dorințelor lui Stalin și ale ideologilor săi.
Sunt convins că doar inventivitatea compozițională
între granițele formale ale preludiului și fugii,
prezența melodicii tradiționale rusești, frumusețea
muzicii au scăpat opus-ul de nemulțumirea conton-
dentă a oficialităților. Nu poate fi decât de admirat
noua performanță a lui Șostakovici din anii Celui de-
al Doilea Război Intern: a compus serialul pentru pian
și cvartetele comentate anterior într-un climat extrem
de violent, de tragic pentru intelectualitatea rusă, pen-
tru el personal, cum am precizat în episodul prece-
dent. Cunoscuți și prieteni dispăruți, împușcați în stil
mafiot pe stradă sau prin accidente de mașină, tra-
casările la care a fost supus el însuși provocându-i
stări nervoase puternice, răpindu-i speranțele, aducân-
du-l uneori în situația dependenței de alcool, compor-
tamentul dublu față de prietenii apropiați, de familie și
persoanele oficiale cu care a fost obligat să intre în
contact (inclusiv instructorul trimis la domiciliul său
pentru a-i preda cursuri despre activitatea „științific-
ideologică” a lui Stalin, care își jignea „cursantul”
printr-o atitudine lipsită de amabilitate, tipic
polițienească), frica resimțită la începutul anului 1953
în timpul acțiunilor oficiale antisemite, frică determi-
nată de existența Ciclului pentru voci și pian pe texte
populare evreiești (compus de el în 1948) – toate
acestea nu l-au înfrânt pe Șostakovici. Cvartetele nr. 4
și 5, lirismul aproape tragic din unele Preludii și fugi
pentru pian sunt dovezi incontestabile. 

Poate că unii au îndrăznit să spere, din 28 febru-
arie până în 6 martie 1953 și un timp după aceea, într-
o revenire la normal. A fost scurta perioadă începută
cu primele anunțuri oficiale despre boala lui Stalin,
sfârșită cu vestea morții lui. Șostakovici nu a fost
adeptul tragediei optimiste. Tragediile trăite atât de
mult timp nu puteau alimenta optimismul unui om în
vârstă de 46 de ani, cu  intuiție și sensibilitate acute,
conștient de natura imuabilă a regimului politic din
țara sa, cu care luptase neîntrerupt. De aceea,
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Șostakovici și-a păstrat masca în toate împrejurările
oficiale de care nu a putut scăpa prin absență. În
monografia lui, Krzysztof Meyer preia două relatări
semnificative din bogata bibliografie dedicată muzi-
cianului. Prima o are ca sursă pe fiica sa, Galina, în
acel moment o adolescentă de 17 ani3. 

Șostakovici își privește fiica în tăcere. Îi trebuie
câteva clipe bune pentru a înțelege toată importanța
știrii la care, trebuie spus, se aștepta, de fapt. […] În
acea dimineață de 6 martie 1953, la ora 4 și șapte
minute, Radio Moscova a anunțat moartea lui Stalin,
ce survenise la ora 21 și cincisprezece minute.
Șostakovici nu ascultase știrea. Își aprinde o țigară
fără să-și poată ascunde tremurul mâinilor; întreabă
cu o voce albă, de parcă n-ar înțelege: „Spui că
Stalin a murit?” „Da”, răspunde Galina aproape
strigând. Se apropie de tatăl său, și își pune brațul pe
umerii lui. Știe cât de mult îl afectează știrea, știe cât
a luptat el cu Stalin. Mama i-a povestit că în 1937,
aștepta în fiecare zi să-l aresteze. „Se va schimba
totul acum?” întreabă Galina cu o curiozitate
copilărească. Șostakovici dă din cap în tăcere. Cu o
voce abia auzită, spune: „Să sperăm!”. 

Al doilea moment semnifictiv pentru
neîncrederea lui în eliberarea ce ar fi urmat dispariției
lui Stalin, moment în care și-a păstrat masca, este
datat aprilie 1953. Pentru a demonstra valabilitatea
comandamentelor ideologice în absența
„generalissimului”, conducătorii de la Kremlin, care
nu își pierduseră încă funcțiile (unii, chiar viața, cum
a fost cazul lui Beria), au rămas cu ochii pe
intelectuali, conform principiului întronat în 1946 de
dictator. Sub titlul Trebuie să urmăm directivele
înțelepte ale partidului lui Lenin și Stalin, revista
Sovietskaia Muzîka a publicat mesajele mai multor
compozitori, cerute oficial, evident. Șostakovici a
îndeplinit, și el, ordinul:

Mii de ani vor trece, și evenimentele trecătoarei
noastre vieți vor fi uitate; dar numele și opera lui
Stalin vor trăi etern. La fel ca Lenin, Stalin este etern.
[…] Iosif Visarionovici iubea muzica și o cunoștea. 

Mstislav Rostropovici, fostul său student,
neasemuitul interpret al perechii de concerte pentru
violoncel compuse de maestru, a povestit peste ani:

În intervențiile publice, Șostakovici […] se făcea
întotdeuana ecoul acestei idei: „Da, Partidul și
guvernul sunt maeștrii mei.” Dar mie, personal, îmi
spunea: „Știi, nu poți respira, nu poți trăi aici”.4

Dar masca a căzut imediat, în auzul tuturor. După

șapte ani în care (acum se știe) nu a părăsit simfonia
ci a ascuns schițele, Șostakovici a elaborat, cu o
rapiditate ce-i era proprie, noul roman muzical. După
numai cinci luni de la dispariția conducătorului
suprem și patru de la publicarea cuvintelor sale
apologetice despre Lenin și Stalin în Sovietskaia
Muzîka, la 5 august 1953 termina prima parte, la 27
august lăsa partiturii ultima notă din bulversantul
Scherzo (partea a II-a), la 8 octombrie finisa partea a
III-a și la 25 octombrie sfârșea ultimul act din
Simfonia a X-a în mi minor opus 93. Ascultând
lucrările net proletcultiste pe care a fost nevoit să le
compună în ultima perioadă neagră a domniei lui
Stalin, știind cât de repede dădea gata o simfonie, m-
am întrebat de ce Șostakovici nu a comis încă una, să
fie și aceea pe placul stăpânirii, cum a procedat, de
pildă, Miaskovski dând „la normă”, copleșit de
criticile oficiale violente din 1948, simfonia cu
numărul 27 (1949)? Cred că explicația este dublă,
bazată pe alternanța contrariilor. Pe de-o parte, i-a
fost frică. Traiectoria sa umană din anii 1937-’38, tre-
cută razant pe lângă plutonul de execuție, apoi mar-
cată obsesiv de așteptarea îndelungată a echipei noc-
turne pentru a-l aresta conform obiceiului general-
izat, deportarea cumnatului, toată suferința familiei,
la care s-au adăugat traumele vendetelor politice
îndreptate împotriva sa au fost argumente puternice
spre a nu mai compune simfonii. A doua explicație
reprezintă opinia mea. Cu excepția Simfoniilor a II-a
(Închinare lui Octombrie – 1927) și a III-a (1 mai –
1929), cu titluri limpezi în privința politizării
semnificației muzicale, opus-urile sale în acest gen
au reprezentat oglinda impresionantă însă fidelă a
universului psihic-afectic propriu, integrat
universului social-politic răscolitor al Uniunii
Sovietice. Prima simfonie (1926) a fost un
extraordinar examen de absolvire a Conservatorului,
devenind piesă de rezistență a repertoriului
orchestrelor simfonice din lume. Dar în simfoniile a
IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a și a IX-a, mai
întâi la tinerețea celor 22-27 de ani, apoi la
maturitatea agresată de realitățile înfricoșătoare al
căror personaj a fost și el, Șostakovici și-a asumat
curajul de a nu minți. Nu a mințit când a compus
lucrările camerale, a mințit obligat de pericol în
creațiile vocal-simfonice cu text, nu a vrut să mintă în
simfoniile maturității, asumându-și riscuri imense de
care, în „țările socialiste frățești”, compozitorii au
avut parte într-o măsură mai mică. 
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Nu rapiditatea elaborării Simfoniei a X-a
confirmă aceste gânduri, ci momentul apariției
primelor schițe, în 1946, păstrarea tăcerii despre
existența proiectului și momentul depunerii chiar a
primelor note pe portative, imediat după moartea lui
Stalin. Nu virtuozitatea scriiturii orchestrale
impresionează în cel mai înalt grad (virtuozitate
demonstrată la fel de performant în simfoniile
precedente). Atrage atenția întâi de toate
„sonorizarea” acut-plastică a climatului înnegurat,
sumbru, apăsător, țesut de notele lungi ale
violoncelelor și contrabașilor în registrul grav, cărora
viorile li se adaugă în aceeași stare emoțională de
pericol iminent. Armoniile consonante ale viorilor nu
aduc lumina, ci melodia tânguitoare a clarinetului,
comentată de instrumentele cu corzi într-o creștere
spre amplitudinea întregii orchestre, ce conferă
desfășurării muzicale caracter de recviem. Dacă
muzica ar fi fost compusă în anii celui de-al doilea
asediu al intelectualității ruse (1946-1953) și tabloul
acesta ar fi fost intitulat anii asediului orașului
Leningrad din Al Doilea Război Mondial (1941-
1945), ar fi avut mari șanse de apreciere oficială. Dar
partitura Simfoniei a X-a este lipsită de subtitlu și de
program, a fost compusă după moartea lui Stalin, nu
mai avea de-a face (în acel moment) cu ordinele
oficiale de a reflecta bucuria, entuziasmul și
încrederea generală. 

Deși scrisă într-un limbaj post-romantic ușor
inteligibil, erá inteligibilă mai ales pentru cei care au
avut de suferit în timpul exceselor, violențelor și
crimelor săvârșite până în 1953. Nimic nu poate
schimba înțelesul desfășurării muzicale – nici măcar
melodia în ritm de vals expusă mai întâi de flaut,
preluată de viori apoi comentată de celalalte
compartimente instrumentale până la incandescența
disperării, ajunsă în final sub loviturile implacabile
amintitoare de glonț ucigaș. Dezvoltarea acestor teme
melodice sub forma comentariului imensului aparat
orchestral transformă prima parte a simfoniei nu într-
un Moderato, cum a precizat compozitorul în
partitură (dacă ne gândim strict la ritm), ci într-un
lamento grandioso, sfârșind așa cum a început, dar
mărind imaginea flăcării stinsă încet, fără speranță,
prin duetul flautelor piccolo.  

Parcă răspunzând celor care i-au reproșat în 1945
dimensiunea redusă a primei părți din simfonia
precedentă, a IX-a, și neimplicarea afectivă, politică,
Șostakovici transformă partea I a Simfoniei a X-a,

acum, pentru că s-a simțit liber, într-un adevărat poem
simfonic ce durează în jur de 20 de minute5, impozant
din punctul de vedere al încărcăturii emoționale. Atât
de impozant încât (poate nu este un detaliu
nesemnificativ) unii dirijori simt nevoia  momentului
prelungit de concentrare înaintea primilor „pași” pe
acest drum al Golgotei, cum s-ar putea subintitula
Simfonia a X-a. Iau ca exemplu doar versiunea
dirijorului Pavel Kogan, aflat în fața Orchestrei
Simfonice de Stat din Moscova, rămas 13 secunde cu
ochii închiși în fața acestui monument al suferinței!6

Nici patru minute nu i-au trebuit lui Șostakovici
pentru a strânge, ca într-un cip, dramatismul violent.
Atacul puternic al viorilor și violoncelelor, notele
tari, ascuțit-metalice ale trompetelor, răpăiala cazonă
a tobei, bubuiala timpanului, armonia neobișnuită
chiar la Șostakovici, vitalitatea barbară a întregului
complex sonor se ordonează într-un Allegro
spectaculos, la vedere, însă original. După prima
audiție, la 17 decembrie 1953, oferită de Orchestra
Filarmonicii din fostul Leningrad dirijată de Evgheni
Mravinski, prietenul autorului și, multă vreme,
specialistul necontestat în interpretarea simfoniilor, A
Zecea a stârnit un val puternic de controverse, pornit
de la aprecieri superlative, ajuns la critici ascuțite, la
negări totale. Argumentele pro și contra, reacțiile
compozitorului au constituit scenariul următorului
episod din serialul dramatic numit Șostakovici.  

Note:
1. Găsesc acum identitatea de sens și de expresie a

receptării mele vizavi de Cvartetele 4 și 5 în analiza
publicată de Liouba Bouscant Les quators à cordes de
Chostakovitch. Pour une esthétique du Suget, L’Harmattan,
col. Univers Musical,  2003, p. 57-59.

2. Șostakovici. Traducere în limba română de Nelson
Vladimir, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din
R.P.R., pag. 136-137.

3. Lotte Seehaus, Dimitri Schostakowitsch,
Wilhelmshaven, 1986, p. 114-115 

4. Otvestvennost’ pokolenia, New York, 1981, p. 54,
apud Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovitch, Fayard,
1994, pag. 341-342. 

5. Dirijorului Gustavo Dudamel i-au fost necesare
26’34’’ când a interpretat prima parte, și nu a lungit nici un
moment al partiturii. Cf. YouTube: Shostakovich –
Symphony No. 10/ Dudamel. Simon Bolivar Youth
Orchestra of Venezuela. Postare 13 februarie 2012. 

6. YouTube: Dmitri Shostakovich – Symphony No. 10
in E minor, Op. 93 (1990), producție LOFTmusic. Postare
11 octombrie 2016. 
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Lunga pauză teatrală impusă de măsurile restrictive
cauzate de pandemie a fost în sfârșit întreruptă.
Naționalul ieșean a avut ideea salvatoare de a ține
reprezentațiile stagiunii în grădina teatrului, cu băncile
de parc generos înșirate între sala cub și frumoasa
clădire a teatrului, mărginite de vegetația ce
împrejmuiește acest insolitus ars loci.

Două premiere au avut loc deja sub cerul liber, la ore
mai târzii decât de obicei, când arșița zilei se domolește
și întunericul se așterne încet peste spectatori. Jocul
dragostei și al întâmplării de Pierre Marivaux în regia
lui Ovidiu Lazăr și Trei, o adaptare a artiștilor ieșeni
după piesa Trei pe un balansoar de Luigi Lunari, sunt
cele două spectacole despre care spectatorul de teatru
din mine își dezvăluie succintele impresii, sincere,
nereținute de vreo falsă pudoare sau ipocrizie, așa cum
le vrea cititorul onest al revistei. În ordinea în care le-am
văzut, mă voi opri mai întâi asupra piesei Trei.

A devenit aproape un obicei ca unii dintre marii
actori de teatru și film care în mod prioritar se privesc în
oglindă  mai ales prin prisma propriului succes să
încerce noi provocări așezându-se și în scaunul
regizoral.

Era oarecum de așteptat ca Teodor Corban, actorul
de succes al Iașilor și nu numai, să fie bântuit de aceleași
pofte și să-și satisfacă ambițiile regizând la național o
piesă în care evident că și joacă.

Așa se face că actorul-regizor a pricinuit teatrului
nostru a doua premieră în timp de pandemie,  varianta
ieșeană a textului  Trei pe un balansoar, jucată din
deceniul trecut în peste 20 de limbi străine, altele decât
melodioasa limbă a autorului  italian Luigi Lunari.

Teodor Corban nu este la prima experiență
regizorală și îmi amintesc cu emoție de punerea în scenă
a piesei Lecția, text al părintelui teatrului absurd, jucat
scurt timp la Ateneul Tătărași cu vreo 15 ani în urmă,
dacă nu chiar mai bine. Îmi păruse un experiment destul
de reușit ce anunța un posibil drum al talentatului actor
pe tărâmul regiei.

După ce bogatele experiențe teatrale au sedimentat
în mintea și sufletul lui variate forme de mizanscenă ale

unor regizori cu care a lucrat, unii chiar de marcă
inconfundabilă și mai ales după ce s-a aureolat de
succese actoricești de teatru și în mod special de
film, de netăgăduit, pretențiile sale, cum era de
prevăzut, aveau să dea năvală la un moment dat și
pe scena dintâi a Iașilor pentru a se arăta lumii și
în această fațetă atât de complexă.

Evident că așteptam cu toții o punere în scenă
care să ne cucerească prin marca adulatului actor,
Teo. Sau mai direct spus, doream cu toții să ne
lase bouche bée. N-a fost să fie, din păcate.

Anunțul făcut de realizator că a adaptat o
comedie comună, italienească, în ceva mai
profund, o incursiune filozofică în care să ne
recunoaștem noi românii, cu prăpăstioșenia care
ne caracterizează, ca să-i citez expresia din
conferința de presă, într-o piesă cu accente
caragialești și ionesciene, ba chiar cu intersectări
cehoviene și gogoliene au făcut pe mulți iubitori
de teatru să frisoneze la gândul că ne așteaptă
ceva insolit.

Jocul afară, la grădină, a creat din start premizele ca
punerea în scenă să piardă din încărcătura vreunei
profunzimi anunțate, ba mai mult chiar, din când în
când, să ne simțim ca la Unionul lui Caragiale în care
scopul principal era râsul și relaxarea. Aș zice că
profunzimea dorită de realizator a pălit în fața unui
umor ușurel menit să înveselească puțin publicul
întristat de atâta izolare.

Cred într-adevăr că piesa se pretează a fi jucată într-
o sală cum este cubul nostru, în care să simți apăsarea
spațiului închis, unde umorul să fie mai puțin dagajat, să
îți vină să râzi mai pe înfundate, cu nod în gât, cînd
absurdul situațiilor relevate pe scenă te încorsetează,  te
implică mai mult pe tine spectator și te duc în planul
reflexiei.

La teatrul din grădină, am asistat la început la situații
de umor precum în schițele lui Caragiale (sper să se fi
bucurat și nenea Iancu, de sus, din cerul de deasupra
scenei), când personajele se arătau nedumerite,
contrariate, de adresele diferite care dădeau în același
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loc, precum cei doi protagoniști din memorabila  schiță
Căldură mare când str. Pacienței unșcipe bis era str.
Sapienței, același număr, căci propitarul Costică
Popescu n-a vrut să pună treişpice că-i fatal. 

Confuziile nu sunt însă confuzii, nedumeririle
stârnite de locul întâlnirii personajelor devin probleme
misterioase, întrebările sunt fără răspuns, ducându-ne
încet încet la situații pe cât de hilare pe atât de absurde,
recunoscând ironia ionesciană, de tipul  fiecare poate
ieși doar pe ușa pe care a intrat.

Absurdul este conturat mai abitir când cei trei
descoperă în același frigider, pe rând, exact ceea ce își
dorește fiecare: bere, suc de portocale, ori ciocolată
caldă. Așteptarea în acel loc izolat și misterios le
stârnește nu doar curiozități, ci și temeri, chiar frici,
încercând cu disperare sau  umor să înțeleagă ce li se
întâmplă.

Teodor Corban interpretează rolul unui fost militar,
devenit un fel de agent de informații, cam scăpătat, în
loden și cu o geantă diplomat ponosită din care își
servește masa, preferând să-l întruchipeze ca pe un
miștocar, nepăsător, fără nici un consum psihic, căci nu-
l atinge mai nimic în mod esențial. Deși un militar te-ar
duce cu gândul mai degrabă la ipostaza unui personaj
blocat iremediabil în limitele cazone ca-n niște chingi
ale absurdului, poate cele mai absurde dintr-ale tuturor
personajelor piesei, pe scenă personajul a fost altceva.

Egoul actoricesc al lui Teo parcă i-ar fi dat flit
regizorului Corban, ținând neapărat să înfățișeze
personajul într-o cheie facilă, cu un comic ieftin,
probabil dintr-o inerție dobândită în ultima vreme,
jucând eroi din dublele trase pe platourile de filmare ale
serialelor românești, gen Ai noștri, sau Mangalița, unde
miștocăreala este la loc de cinste. Sincer, mă așteptam la
un rol mult mai consistent din partea vedetei. Nu prea și-
a ascultat regizorul, sau regizorul a fost blocat de
clișeele actorului? Greu de aflat.

Constantin Pușcașu încarnează personajul  care e
mereu iritat, contrariat de cele ce se întâmplă, dar care
are revelații și le arată celorlați că poate au murit și că
sunt în purgatoriu unde așteaptă judecata de apoi. Ca om
de afaceri care a mințit mai tot timpul și a înșelat pentru
bani este cel mai cuprins de panică, trăiește dramatic
fiecare descoperire în acel loc foarte ciudat în care se
află toți trei în chip inexplicabil.

E un personaj care trăiește cel mai intens posibilul
sfârșit al vieții, precum în povestea pe care le-o spune
partenerilor săi despre vaporul de croazieră în care
comandantul este  moartea însăși. Actorul face un joc
plin, dând greutatea și profunzimea situațiilor deduse
judecăților de valoare despre viață și moarte, despre
realitate și închipuire, despre păcat și iertare.

Ionuț Cornilă, care-l interpretează pe scriitorul venit
la editură să-și ia un text corectat, și care în originalul
piesei probabil era însuși autorul plonjat în imaginara
întâlnire cu ceilalți, este același actor care reperezentație
de reprezentație ne-a obișnuit cu dăruirea sa pe scenă. E
când agitat până la transpirație, când calm, gata de-un
pui de somn, e chiar ca la el acasă și în acest rol.

Personajul său pare cel mai nevinovat, mai
nepăsător, dar pare și cel mai expus căci logica și cultura
sa, ușor de paradă, din care ne citează mereu dictonuri
latine îl duc la limita insuportabilității acelei situației,
devenită tot mai evident fără ieșire. 

În fine, Fecioara Maria intrând  pe o ușă ca din
înaltul cerului, în chip de femeie de serviciu, venită să
facă curat în sala de așteptare a misteriosului loc e
interpretată de proaspăta absolventă Ștefi Sandu, la care
nu aș zice că s-a văzut tracul începătorului, dar nici nu
ne-a făcut să cădem în extaz. De altfel, personajul însuși
e schițat simplist, e mai mult un ad-hoc rezoneor în fața
falselor descătușări de păcate ale celorlați care cer o
ipocrită iertare divinității.

Ipostaza imaginarei sfinte, coborâtă în realitate cu
mătura și  mopul pe care ceilalți se grăbesc să le preia ca
pe-o sarcină de căință e o glumă metaforică reușită, mai
degrabă maziliană decât ionesciană, care a stîrnit hohote
de râs în parcul naționalului devenit încet, încet La
Union.

Am remarcat o scenografie, semnată de Alina
Dinică-Pușcașu, care materializează ideea de spațiu
straniu, închis, cu trei intrări/ieșiri identice în și din
imaginarul celor trei personaje principale, schițat în
culori terne, cu conotații de design industrial, cu
conducte ruginite din care iese mereu un abur tenebros.
Imaginea îți sugerează o societate precară, dominată de
forțe obscure în care alarma care se exersează din când
în când pentru protejarea mediului e menită mai mult să
te înfricoșeze decât să te atenționeze la ce se-ntâmplă în
realitatea socială. 

Exercițiul respectiv este motiv de izolare, cu
trimtere sugerată la actuala pandemie, în care omul este
pus în situația unei autoanalize, a unei reflexii asupra
trecerii peste necunoscut, a păcatelor și ipocriziilor
vieții, și în final asupra morții, de astă dată nu în chip
prăpăstios, cum fac de obicei românii, ci în nota ironic-
hazlie din viziunea regizorală á l’ école a actorului
Teodor Corban. A fost o destindere binemeritată și nimic
mai mult, după o lungă perioadă de izolare și de măști
purtate la propriu, căci cele figurative au fost, sunt și,
vor fi permanente.
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Povestea din Tokyo, filmul lui Iasujiro Ozu,
este mai ales o poveste despre om. Despre omul
care, cu „organul recunoștinței” atrofiat sau nu,
chiar nu are niciun motiv să nu-și deplângă pro-
pria ratare. Recunoștință față de cine? Față de
părinți sau față de „părinții prin lege”, așa cum
sunt numiți socrii în engleză, dar și – largo sensu
– față de Părintele tuturor părinților și copiilor.
Cu gândul mereu la „grijile vieții”, pierderem
ocazia de a fi prezenți, de a înțelege – fără nicio
ranchiună, fără nicio prejudecată, fără nicio
așteptare – ce anume vrea să transmită omul din
imediata noastră apropiere. Uneori mi se pare că
povara ingratitudinii poate fi ridicată atunci când
– măcar în sinea ta – o recunoști. Alteori îmi
spun că e de ajuns o adiere stârnită de necunos-
cute stihii pentru a face să dispară și această oca-
zie de taină a mărturisirii nevăzute și neauzite.
Clipa de „luminare” când îți vezi propria nimic-
nicie, poate fi alungată și de o boare. Sărmana
calică din Frații Karamazov își ratează șansa de
a fi pentru o dată generoasă și recunoscătoare,
agățându-se cu încăpățânare de foița de ceapă
care putea să o scoată din infernul narcisist ce o
devora. 

De o foiță de ceapă nevăzută atârnă deopotri-
vă izbăvirea noastră și risipirea noastră. Și totul
pentru că, vorba lui Steinhardt, amețiți de „griji-
le vieții” (precum copiii și nepoții risipitori din
filmul lui Ozu) – țânțar din care mereu facem
calul de bătaie al „încremenirii noastre în proi-
ect”– „nu credem, nu ne credem”. Locuim, inva-
riabil, în iadul ratării noastre, iar câteodată, prin-
tre toate relele vrute și nevrute ce au ieșit din
Cutia Pandorei, întrezărim licărirea de speranță.

Ea palpită viu în privirea moșneagului din
Pământ-ul lui Dovjenko, ce-și așteaptă –
senin – obștescul sfârșit, având alături o
livadă de meri în prâg și întreaga obște a
satului, venită – cu mic, cu mare – să-i fie
aproape la plecarea în „vacanța cea mare”.
Sau în privirea monahului din Lăcașul
îngerului (filmul lui Nikolai Dreyden)
care, și el înconjurat de întreaga obște a
mănăstirii, înțelege – pe propria piele –
cuvântul evanghelic „cine scoate sabia, de
sabie va pieri”. El primește glonțul inter-
naționalist care i-a străpuns pieptul ca pe
dreptatea supremă, pogorâtă de sus și chiar
așteptată. Cu ani în urmă, când nu era
monah, ci revoluționar bolșevic în slujba
politicii teroriste a lui Lenin și Stalin, ucisese un
preot. Sau, cum să nu, în privirea „cadavrului
viu” care e funcționarul Watanabe din A trăi de
Kurosawa, în noaptea de iarnă când, nevăzut de
nimeni se dă în leagănul din parcul de copii pen-
tru a cărui amenajare el însuși s-a zbătut de când
a aflat de vestea zdrobitoare că – datorită unei
maladii necruțătoare – zilele îi sunt numărate.
Atunci, abia atunci, a înțeles că are ocazia – ulti-
ma – să-și răscumpere timpul pierdut în atâția
ani de călduță birocrație, lăsând în urmă – ca pe
un dar – un parc destinat copiilor. Atunci, abia
atunci, a învățat să spună: N-am timp să mă mai
supăr pe oameni! Watanabe a prins ultimul tren,
împlinind singurul lucru care contează: acela de
a muri trăind.

Există, în epilogul Povestirilor lunii palide
după ploaie, filmul lui Kenji Mizoguchi, un
zguduitor deznodământ cu efect purificator. O
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întreită „deșteptare” din himera hrănită, ca în
cazul Martei din pilda istorisită de Hristos (care
„pentru multe se îngrijea și se frământa”, însă
„un singur lucru îi trebuia”), de obsesia „grijilor
vieții” pentru cucerirea gloriei – de războinic sau
de artist creator de frumos. Tobei, „prostul satu-
lui” care (prin impostură) cunoaște gloria de
samurai, aşa cum visa, ajunge la culmea făloşe-
niei. Uluit, își reîntâlneşte soția părăsită într-o
casă de gheişe unde a ajuns să se prostitueze
după ce fusese violată de niște soldaţi. Ca în
finalul din Crimă şi pedeapsă, amândoi îşi
doresc s-o ia de la capăt, știind că „viaţa nouă nu
se capătă de pomană, că trebuie răscumpărată cu
preţ mare, plătită cu îndelung eroism”. Când se
întorc în cătunul lor, îl suprindem pe Tobei
schimbând armura şi suliţa lui de samurai (pe
care le aruncă hotărât în apa unei bălţi) cu o
sapă. La ora prânzului, Ohama, ex-gheişa rede-
venită cuminte „femeie de casă”, îşi cheamă băr-
batul la masă. Ştiind bine că semnul iertării nu
stă într-o linişte nepăsătoare, ci în continua grijă
că eşti mereu dator să faci ceva pentru a merita
iertarea, penitentul Tobei, absorbit cu totul de
treaba sa, îi face semn din cap că se va opri din
lucru, dar îşi vede mai departe de săpat pămân-
tul, vrând parcă – osândindu-se sincer şi ostenin-
du-şi trupul – să-şi răscumpere fără încetare vina
de a-şi fi părăsit nevasta pentru a deveni samu-
rai. Păcatul săvârşit devine astfel un bold de con-
tinuă înaintare în cele bune, o forţă de continuă
sensibilizare spirituală. Olarul Genjuro (vecinul
său și fratele Ohamei) îşi încheie odiseea tot
acasă, după ce este trezit din vraja răsfrântă
asupra lui de o misterioasă şi fantomatică
prezenţă feminină (Domnişoara Wakasa) care îl
ademenise în castelul ei. Ce anume îl face să
renunţe la clipele de fericire iluzorie (despre
care spune că nu şi-a putut imagina vreodată că
poate să-i fie dat omului să cunoască atâta
bucurie), plătită cu preţul sacrificării soţiei pe
care o uitase? Întâlnirea (întâmplătoare?) cu un
preot (un înţelept al locului) care, citindu-i pe
chip umbra demonică a Domnişoarei Wakasa, îi
spune fără ocolişuri: „Omule, eşti într-o mare

primejdie! N-ai şi tu familie, soţie, copii?…
Întoarce-te la ei, că altfel te îndrepţi spre pieire.”
Genjuro ascultă fără să cârtească şi-l lasă pe
înţelept să-i scrie pe piele un fel de tatuaj exor-
cizant – versuri ce evocă puterile cereşti pentru
a-l scăpa de mrejele înşelătoare ale „iubirii vino-
vate” și „frumuseții străine”. Dezlegat de vrajă,
Genjuro se întoarce acasă, unde îl aşteaptă – din
nou în chip „supranatural” – fantoma soţiei cred-
incioase... În dimineaţa următoare va înţelege
prăbuşirea visului său. Vocea soţiei – acum din
altă lume, căci fusese străpunsă de lancea unui
soldat turmentat în vremurile crâncene de război
civil – îl asigură însă că îi va fi în continuare ală-
turi, că – deşi nu mai este în aceeaşi „orânduire”
cu el – îi va da putere să-şi făurească, cu şi mai
mare râvnă, vasele de ceramică. În filmul lui
Mizoguchi, Tobei – alături de Ohama și Genjuro
– se comportă asemenea orbului din Ierihon. Cu
trezvie, izbutesc, toți trei, să pună capăt
destrămării şi unei existenţe înşelătoare.
Tămăduiţi de înțelegerea anapoda a „grijilor
vieții” și agățându-se de foița de ceapă salva-
toare se întorc la căminele părăsite cândva, pen-
tru a începe o nebănuită existenţă nouă.
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Nicu Gavriluţă, Noile religii seculare.
Corectitudinea politică, tehnologiile viitorului şi
transumanismul, Editura Polirom, Iaşi, 2018, 222 p.

Nu este prima dată cînd
semnalăm volume ale lui Nicu
Gavriluţă, sau la care a colaborat,
cu tema credinţelor/ religiei,
religiozităţii în societatea actuală, în
care „realităţile sociale” comunică
între ele prin „celebra
interconexiune cuantică”, iar
religiile, „seculare” sau/ şi
„autentice”, secularizarea şi
desecularizarea şi atâtea alte curente/ tendinţe sunt parte
din viaţa noastră, a trăitorilor de pe planetă. Autorul
propune, ca  perspectivă „dominantă” de analiză/
interpretare a religiilor seculare pe aceea a lui Eliade
(conform căreia, în esenţă, o parte dintre cei de azi
„uită” de Dumnezeu, şi chiar de „moartea lui
Dumnezeu”, dar, în atare condiţii, „mitul şi religia nu
mor”), abordându-le pe trei dintre ele, anume
corectitudinea politică, tehnologiile viitorului şi
transumanismul. 

Sunt subiecte care doar par, cel puţin din anumite
perspective, „depărtate” de societatea românească.
Tematica este vastă, detaliat analizată, şi ca să nu
depăşim cadrul rubricii noastre, ne oprim, de pildă, doar
la corectitudinea politică (cu „arie de acţiune” nu
neapărat/ nu numai în context religios, fiind, practic,
ubicuă, subliniază, cu exemple, autorul) şi modul în care
este ea resimţită în societatea românească, azi, în
viziunea lui Nicu Gavriluţă, dar şi a altor autori citaţi.
De pildă, Theodor Codreanu, în viziunea autorului,
„interpretează în grilă dominant pesimistă prezenţa CP
în România”. Adică, şi îl citează pe Th. Codreanu, ţara
noastră „este în avangarda” celor „înrobite corect
politic”. Am putut constata manifestări ale felului în
care este înţeleasă sau nu, la nivel larg, CP cu ocazia a
ceea ce s-a numit „referendumul pentru familie” (de
modificare a articolului 48 din Constituţie), iar la nivel
european, în diverse state, în demersuri publice/
legislative ca eludarea scrierii pe ambalaje „ouă de
Paşte”, ci doar „ouă”, „părinte 1” şi „părinte 2” în loc de
„mamă” şi „tată”, sărbătorile/ târgurile de Crăciun fiind
denumite „de iarnă” (titlul unui subcapitol subliniind, de
altfel, „Corectitudinea politică este selectiv
anticreştină”) ş.a.

Structura cărţii: I. Secularizare şi postsecularizare în
Europa şi SUA, II. Corectitudinea politică – o nouă
religie seculară, III. Sacralizarea noilor tehnologii, IV.

Transumanismul – cultul secular al lui Homo deus, şi, în
final, un epilog – De ce am scris Noile religii seculare?

Semnalăm, şi ca un îndemn la lectură, această carte
cu tematică actuală, de interes, a lui Nicu Gavriluţă, un
observator atent al  modului în care se reflectă
schimbările (nu doar care ţin de credinţe/ religie) de
nuanţă în societate, felul în care unele duc la (sau în care
„suntem conduşi” spre) modificări esenţiale/ de
substanţă în comportamentul general uman/ percepţia
socială/ legislaţie, în viaţa noastră în general.

Dan Ravaru, „De Sântămaria Mare/ S-a stârnit
mobilizare”. 100 de ani de la intrarea României în
Primul Război Mondial, Editura PIM, 2016, 88 p.

Cartea lui Dan Ravaru (profesor,
profesor, folclorist, etnograf,
publicist, născut la Bârlad în 1941),
alcătuită (şi pornind de la ideea că
nu trebuie ca istoricii „să scrie doar
pentru istorici”) cu dorinţa
mărturisită de a „aduce istoria în
fiecare casă, în fiecare familie”,
vorbeşte, într-un limbaj accesibil
(după Argument), despre războiul

din 1918, în capitolele: I, Context internaţional, II.
Transilvania, III. Bucovina, IV. Basarabia, V.
Transilvania – lupta naţională, VI. Bucovina – lupta
naţională, VII. Basarabia  – lupta naţională, VIII.
Neutralitatea, IX. Neutralitatea – personalităţi, X.
Războiul, XI. Ofiţerii eroi vasluieni ai Primului Război
Mondial, XII. Imnul naţional – istorie şi actualitate.

Autorul şi-a propus, cel mai probabil, după cum este
alcătuită cartea, să (re)aducă în atenţia românilor mai
mult sau mai puţin tineri cum a fost şi ce a însemnat
pentru România acest război, cu un capitol dedicat
oamenilor de pe meleagurile vasluiene, eroilor de acolo,
în frunte cu Mareşalul Constantin Prezan.

Semnalăm această carte a lui Dan Ravaru acum, cînd
unii politicieni mai „mari” sau mai „mici” (dar care par
mult prea adesea departe de statura morală şi de
patriotismul celor care au contribuit decisiv la
desăvîrşirea României Mari nu mai ştiu să respecte – în
contextul schimbărilor din lumea de azi – trecutul nostru,
sacrificiile celor care au murit pentru ca noi să avem azi
o ţară care, azi, pare în bătaia vânturilor. Şi nu doar prin
faptul că nu pot da/ sau promulga legi formulate în acord,
ci şi pentru că, (şi) sub oblăduirea sau la adăpostul
indiferenţei lor manualele de pe care învaţă copii noştri
vorbesc din ce în ce mai puţin despre limba română,
despre literatura, tradiţiile şi istoria noastră.
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Vasile Cojocaru Filipiuc, Cuvinte aprinse, poeme,
240 p., Rugăciuni pentru mama, 262 p., Editura
CronEdit, Iaşi, 2020

Născut în 1956 nu departe de
Borca (într-o confesiune, autorul
spunea: „locul în care am început să
privesc oglinda vieţii cu ambii ochi,
poartă un nume antonim înălţimilor
din Munţii Bistriţei şi Munţii
Culmea Stânişoarei – Lunca −, un
loc anume de tras sufletul înainte de
a ataca cei 1859 de metri ai vârfului
Budacu ce-şi arată mândreţea nu
departe de Toaca Ceahlăului (...). În copilăria mea,
numele satului era Lunca Gâştei”), Vasile Cojocaru
Filipiuc a debutat în volum târziu (poate nu surprinzător,
dat fiind activitatea sa profesională, în domeniul tehnic,
în care are rezultate notabile, invenţii, un premiu al
Academiei pentru un volum etc., dar scrisul, poezia,
fiind totuşi, parcă un pic mai mult decât un gen de
violon d’Ingres, dată fiind şi cadenţa cărţilor), în 2003,
cu S-a tot dus râul… A rămas râul, apărut la Editura
Samia, din Iaşi. Scrisoare către Moş Crăciun, 2009,
Universitas XXI, Iaşi, Înţelepciunea din anotimpuri,
Editura Alfa, Iaşi, 2012 ş.a. 

Despre poezia lui, în timp, s-au pronunţat mai multe
nume cunoscute, între care amintim pe Nicolae Panaite
(în „Cronica veche”, revistă care, din păcate, aidoma
altora, de ceva vreme nu mai apare) sau Cristian Livescu
(în „Convorbiri literare”, noiembrie 2012). 

În ce mă priveşte, sunt primele sale volume pe care
le-am răsfoit în întregime. Dacă în Cuvinte aprinse
poemele sunt împărţite în ciclurile Magnolia, Celei care
îmi însoţeşte zilele siderale, Eu în univers, Poetului,
poeziei, Avertismente, Timpului – prieten şi inamic,
Philos sophia, tematica fiind una compozită, variată,
poate din dorinţa autorului de a împărtăşi, şi astfel,
opinia sa despre sine în univers, despre poet, poezie,
condiţia umană, curgerea timpului, cunoaştere, natură
etc., în Rugăciuni pentru mama textele curg unitar,
aidoma unui tablou mai degrabă în culorile reveriei/
nostalgiei, în care figura centrală este mama, în
„decorul” satului natal, al casei părinteşti şi al credinţei,
poveştilor, întâmplărilor, imaginii lumii construită
practic în jurul ei. De aici pleacă şi diferenţa esenţială şi
de ton, şi, acolo unde este, de scriitură între cele două
volume. Astfel, cu toate că accente care dau dominanta
în Rugăciuni pentru mama se regăsesc şi în Cuvinte
aprinse (de pildă avem poeme despre satul natal, despre
dudul din curte sau poeme ca Lîngă malul aprins ş.a.),
deşi una din nuanţe este dată tot de reviriment, de

nostalgie, de remember, de reîntoarcere în timpurile de
altădată şi pe meleagurile natale, ori felul de scrie
(versuri fără prea multe cuvinte, uneori poeme mai
scurte etc.), chiar tenta confesivă (care, uneori, pare să
lunece spre monotonie) tematica este diferită. Cuvinte
aprinse reflectă şi bagajul livresc, lecturile autorului, şi
preocupările diverse, dar şi felul în care acesta combină
culorile realităţii, ale concretului, cu cele ale
sentimentelor sale, cu sufletul, dragostea, credinţa.
Toate acestea îşi găsesc locul, în viziunea autorului, cam
astfel: „cărţile arată rosturi./ coapsele tuturor
anotimpurilor/ încing privirile poetului/ iar figurile de
stil/ fac legătura dintre cuvînt/ şi universul din jurul lui
–/ Demiurgul/ este mândru/ să vadă asta.” Pe de altă
parte, cuvintele folosite de un poet, scrie Vasile
Cojocaru Filipiuc, pot fi reci, şi atunci „zămislesc  un
suflet pustiu/ ce doar desenează timpul”, sau calde, „arc
între flori şi regină”.

Aşadar, într-un fel anume, cele două volume, unul
cu o tematică diversă (în care citim şi despre Ipoteşti dar
şi despre Google, despre filosofie şi poezie, despre
dragoste, credinţă, sat, păsări, teamă, vise, curgerea
implacabilă a timpului cu frumuseţea şi zvonul de
întuneric pe care îl trimite în sufletul nostru), iar celălalt
ca un imn închinat meleagurilor natale dar, mai ales,
mamei, frumuseţii de floare de cireş fragedă a copilăriei,
a timpului cînd eşti cu totul „acasă”, dau şi  o imagine a
felului în care îşi propune să se mărturisească în vers
Vasile Cojocaru Filipiuc. 

Sunt câteva gânduri de lectură, succint, în tonul
rubricii, pe marginea acestor două volume ale autorului
nemţean care, dincolo de felul în care poate fi „încadrat”
generaţional sau oricum altfel, dincolo de unele căutări,
popasuri în locuri comune, trebuie remarcat şi ca un
creator/inventator nu doar în domeniul în care
profesează, ci şi de figuri de stil/ imagini poetice/
metafore care poartă pecetea felului său de a scrie. Poate
vom mai reveni asupra poeziei lui Vasile Cojocaru
Filipiuc şi cu alt prilej.

Emil Ariton, Freamătul din claviaturile nostalgiei,
Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2019, 144 p.

De o bună bucată de vreme Emil
Ariton este un nume întâlnit în
paginile revistelor moldave, mai
ales, iar despre creaţiile sale s-au
pronunţat (şi cităm doar din
secţiunea de referinţe critice din
finalul acestui volum) nume ca:
Ioan Holban Cristian Livescu,
Mircea Dinutz, Cornel Galben,
Petre Isachi, Grigore Codrescu,
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Constantin Tomşa ş.a. 
Autorul, băcăuan la origine, absolvent al

universităţii ieşene, membru al Societăţii Scriitorilor
Nemţeni, îşi grupează poemele din acest volum, fără a fi
diferenţe majore nici din punct de vedere tematic, nici
din cel al scriiturii, în două „cicluri”: Starea de reverie
şi Reflecţii şi plăsmuiri.

Iar, pe claviaturile nostalgiei, legând din amintiri,
reflecţii şi gânduri un fel de „poveste” ca un „poem
giuvaer ludic” care călătoreşte prin primăveri, peste
apele Crişului ori Bistriţei, prin zile din copilărie ori
printre flori, grânare, mierle, stăncuţe, câmpuri ş.a., sau
vorbind de ritualuri ale fertilităţii naturii, pe de o parte,
autorul croieşte o latură a „simezei” „tablourilor” sale în
versuri. O altă latură este dată de poeme ca, de pildă,
Imaginea nonşalanţei (în care este vorba despre o
întâlnire cu... o Lolită care „în freamătul de neadormire,
de veghe” „îşi plimbă cu nonşalanţă lirismul pe străzile
burgului”) ori, dintr-o altă perspectivă, cu un „con de
umbră care se hrăneşte cu poezii” sau, în „jindul spre
intangibile teritorii” pe   „ţinuturi iberice” ori „într-o
luncă a râului Tagus”, sau „între spadasinii Castiliei şi
lăncierii Cartaginei” ori „pe-o insulă pustie din Hawai”
sau...

Putem privi acest volum şi ca un joc al degetelor
gândului pe claviaturile nostalgiei, ca o călătorie prin
lumea reală (prin amintiri) sau prin cea imaginară (prin
închipuiri, prin reverii), prin texte în care, de „pe masa
unde un pictor îşi ţine culorile” dominantele sunt, în linii
mari, cam aceleaşi cum ştim la Emil Ariton, dar
nuanţele dau variaţiile de „peisaj”, potecile pe care
versul se preumblă într-o atmosferă uneori pastelată,
alteori cu vagă nebulozitate ori cu referinţe istorice,
literare, livreşti ş.a., pe alocuri cu tentă neoromantică
(cum spune Ioan Holban la un moment dat despre
poezia lui Emil Ariton) ori ludică cu unele căutări
amintind, dar nu apăsat, aşa cum îşi doreşte în poemul
de început autorul, de simbolism.

Este, gândindu-ne tot la terminologia muzicală,
uneori ca o fugă pe claviaturile nostalgiei, ostoită din
când în când de apele line ale reveriei şi/ sau de culorile
naturii ori ale amintirii, dar nu de puţine ori clapele sunt
apăsate şi de degete căutătoare, parcă prea încărcate de
dorinţa de a pune laolaltă multe note-cuvinte din
portative diferite, care caută linia melodică care să ducă
întregul, cu totul, în lumea poeziei.

Emil Ariton este, aşadar, una dintre vocile prezente
în lumea literară nemţeană, în paginile revistelor
moldave, care, în acest volum, nu se desparte esenţial de
felul în care a scris anterior, doar că apasă mai pregnant
pe unele nuanţe. Până la urmă, e şi ca un fel de poveste
despre oglindirile sinelui dinlăuntru şi din afară, căci,

scrie autorul, „fiind exprimări sinonime,/ melancolia,
şăgălnicia, tristeţea/ pot uneori să-nsoţească fantasticul
povestit,/ firul epic al stării de basm”.

Mihai Mocanu, Pe urmele arhimandritului Isaia
Teodorescu (Popa Duhu), învăţătorul lui Ion Creangă,
Editura Golia, Iaşi, 2005, 250 p.

Părintele Mihai Mocanu
construieşte, de fapt, în jurul figurii
arhimandritului Isaia Teodorescu
(Popa Duhu), „personajul central”,
învăţătorul lui Ion Creangă (1812-
1877), o lucrare cu caracter
monografic despre localitatea
Cogeasca Veche, situată nu departe
de Iaşi, începînd din străvechime,
concentrându-se cu precădere pe

figurile personalităţilor legate de acele locuri.
Foarte probabil nu mulţi dintre copii care au intrat în

şcoală după ce a început sarabanda „manualelor
alternative”, apoi a schimbărilor de tot felul, majoritatea
de discutat, cel puţin, în programele şcolare, nu mai ştiu
de Popa Duhu, a cărui viaţă, subliniază autorul, s-a
săvîrşit între doi ani de referinţă din istoria ţării (1812 –
cînd Moldova dintre Prut şi Nistru a fost frîntă de la
trupul ţării, şi 1877 – anul Independenţei noastre) şi
despre care primul care a afirmat că a fost un personaj
real a fost Garabet Ibrăileanu, în 1910. De altfel, mulţi
încă mai cred şi azi, spune, pe drept, preotul Mihai
Mocanu, că este o plăsmuire a lui Creangă (deşi inclusiv
autorul acestui volum a mai scris pe această temă).
Această carte însă demonstrează, încă o dată contrariul,
cu date şi fapte, alcătuind un portret lămuritor al lui Ioan
Teodorescu (de la tatăl său, Teodor, şi sufixul „escu”),
cel devenit, după tunderea la mohanism la Mănăstirea
Socola, Isaia.

Structura cărţii (după Cuvîntul autorului şi
Introducere), cap. I. Despre Cogeasca preistorică, Cap.
II. Mari personalităţi răspîndite în ţară, cu origine în
Cogeasca Veche, Cap. III. Fiii duhovniceşti ai
arhimandritului Isaia Teodorescu. Arboreştii din
Cogeasca Veche, şi în final, anexele cu documente,
fotografii ş.a.

Sunt doar câteva gânduri despre această carte pe
care am ţinut să o semnalăm, ca un gest de suflet al
autorului pentru oamenii de pe meleagurile sale natale,
pentru Cogeasca Veche, şi ca un îndemn la lectură, fie şi
succint, în tonul rubricii.

Marius Chelaru
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Prozatorul băcăuan Gheorghe-Jan Iscu es te un
remarcabil povestaş, în buna tradiţie a povestitorilor
moldo veni, care ştie să rostogolească poveştile de
viaţă ale unor perso naje puternice, stăpînite de
patimi pînă la limita iraţionalului. Cel mai recent
roman, Alexandru (Editura Egal, 2017) e construit
pe o tramă specifică romanului de aventuri şi de tip
policier; formula e adaptată, însă, cu abilitate astfel
încît romanul seamănă, mai degrabă, cu poveştile cu
haiduci ale lui Panait Istrati, avînd drept „decor”
satul Poduri, un timp-epocă depărtat, începutul
secolului trecut şi, mai cu seamă, cu personaje
supuse patimilor, în dragoste, ca şi în dorinţa
mistuitoare a răzbunării, desprinse, parcă, din
„durerile înăbuşite” şi Baltagul lui Mihail
Sadoveanu, Năpasta lui I.L. Caragiale, Ion al lui
Liviu Rebreanu şi romanele lui Panait Is trati, prin
ultimul haiduc din Poduri, Alecu Dobrescu, „marele
hai duc din Buda Berzunţiului”.

În bună măsură, Alexandru este şi o poveste de
familie pentru că, iată, personajul central, Alexandru
Iscuriu, ţăran din Valea Șoşii, „urmaş al răzeşilor lui
Ştefan cel Mare” este rudă, poate, bunic al autorului
care ştie toată poves tea de la Tăchiţă, unul dintre cei
cinci copii părăsiţi de pătima şul Alexandru pe
peronul gării din Medgidia; Alexandru e, aşadar, o
poveste „moştenită” de Gheorghe-Jan Iscu de la un
narator care va fi fost martor la începutul primului
război mondial, la „colonizarea” Dobrogei, în
special, cu olteni şi moldoveni, în vremea lui Carol
I . Romanul e foarte dinamic, bine scris, se citeşte pe
nerăsuflate, deşi stilul colocvial – cu divagaţii,
adresări către cititor, analize, comentarii, dizertaţii
–, segmentînd firul narativ, diminuează, într-o
oarecare măsură, temperatura înaltă a miezului
dramatic. Lui Tăchiţă, aşadar, „îi datorăm această
deosebită poveste de viaţă”, mărturiseşte Gheorghe-
Jan Iscu la un moment dat; de altfel, textul abundă
în inserturi autobiografice, marcînd identitatea
numelui de pe copertă, între figurile personajelor din
naraţiune; iată: „Nime ni şi nimic n-ar mai fi putut

interveni pentru a împiedica împlini rea destinului
celor doi protagonişti, oameni ca toţi oamenii, pînă
la urmă doi copii nevinovaţi din minunatul meu
ţinut natal, satul Valea Șoşii. Pentru o clipă mă duce
gîndul în urmă cu şaptezeci şi trei de ani, la:
«Tiluțooo!..» «Vasileee!...» (bunii şi minunaţii mei
părinţi), mama aşteptînd întoarcerea tatei din război,
iar ta ta chiar întorcîndu-se, dezertînd de pe frontul
antisovietic, şi «din vorbă în vorbă, peste nouă luni
şi-oleacă m-am născut eu, cam pe la 16 ianuarie
1943; Gheorghe după cum a vrut tata, Jănică după
cum a vrut mama, pe acte prima variantă, pe vorba
a doua»“.

Nucleul naraţiunii se constituie din poveştile de
dragoste şi moarte ale lui Alexandru şi Ancuţei şi,
deopotrivă, ale crimei şi răzbunării. Alexandru o
iubeşte pătimaș pe Ancuța, ucide un rival, încearcă
să elimine și martorul, pe haiducul Alecu Dobrescu
și își părăsește cei cinci copii (“păpuşa mea
frumoasă şi plăpîndă, Crinuţa, drăguţul şi slăbuţul
Grigorică, voinicuţul meu Mircică, minunata mea
Minodora, vajnicul meu fiu, nădejdea mea de a mă
scăpa de flăcările iadului, Tăchiţă, lumina ochilor
mei”), în grija unor oameni cu inimă bună din
Medgi dia: Alexandru suferă de „Ancuţă cronică”, o
dragoste care orbeşte, pînă la patologic, în arşiţa
interioară a unei pasiuni devastatoare: întemeindu-
şi fericirea pe nefericirea altora, pe Alexandru îl vor
ajunge din urmă păcatele şi faptele sale de moarte
pentru că, iată, Alecu Dobrescu se salvează după ce
va fi fost aruncat din tren de prietenul său şi
plănuieşte răzbunarea în orizontul acelo raşi porniri
iraţionale pe cît va fi fost dragostea lui Alexandru
pentru Ancuţa. Romanul lui Gheorghe-Jan Iscu pare
o poveste de de mult, în fond, e cît se poate de
actuală într-o vreme a resuscitării urii şi fricii şi a
acţiunii oamenilor, adesea, sub impulsul
subconştientului şi iraţionalului.

Povestirea e dublată de reconstituire în romanul
lui Gheorghe-Jan Iscu; mai întîi sînt locurile, acasa
personajelor: „Casă, dulce casă! Tot omul ştie că
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nicăieri nu-i mai bine ca acasă, dar parcă la români
această trăire este mai adevărată, mai autentică, mai
de inimă. Și cum să nu fie aşa dacă acolo ai deschis
ochii pentru prima dată ca să-l vezi pe Dum nezeu,
prin chipul mamei? Tot acolo i-ai văzut pe părintele
tău, pe frăţiorii şi surioarele tale, zîmbitori şi fericiţi,
buni şi ocro titori, tot acolo ai simţit privirea blîndă
şi binecuvîntată a buni cilor tăi, pornită parcă de
dincolo de străfundul istoriei şi în dreptată spre
zenitul viitorului tău şi al neamului tău!”. Dar dru -
murile personajelor sînt trasate prin spaţii identitare
româneşti, cum sînt Valea Șoşii, Poduri, satul
tradiţional, mănăstirea Făgeţel şi satul Cerna, munţii
cu văile Trotuşului şi Ghimeşului, dar şi cu apa
Asăului, marcînd drumurile spre Ţinutul Secuiesc
„de dincolo de deal”, cum spune un personaj: „Cînd
urci cu trenul spre Ghimeş, prin Valea Trotuşului, ţi
se pare că urci cu mari emoţii într-un uriaş lift, care
te ridică înspre vîrful munţilor. Dacă priveşti pe
partea din dreapta a vagonului, vezi jos, dar jos de
tot, văile pierdute şi împrăştiate ale Trotuşului, cu
sate mărunte, parcă şi pestriţate, cu case şi
acoperişuri colorate diferit şi foarte atră gător. Dacă
ameţeşti cumva, te duci la geamul din stînga şi te
odihneşti, agăţîndu-te parcă de peretele verde şi
stîncos al munte lui. Emoţiile cresc permanent pînă
trenul, uriaşul lift, cucereşte înălţimea ajungînd
triumfător tocmai la Lunca de Sus, de unde, spre
desfătarea inimii şi sufletului de român, începi a zări
părţi din minunatul nostru Ardeal, etalîndu-se ca
într-un uriaş amfitea tru. Undeva aproape de poalele
acestui dumnezeiesc peisaj se află comuna
Frumoasa, cu a sa «perlă a coroanei», satul Făgeţel,
şi cu a sa nestemată în frunte, Mănăstirea Făgeţel, o
bijuterie româ nească încrustată pe altarul nemuririi
neamului de Dumnezeu şi de Sfînta şi Preacurata
Maică a Domnului nostru Iisus Hristos! Este
mănăstirea credincioşilor ortodocşi de pe Valea
Ghimeşului şi de pe Valea Trotuşului, mănăstirea
trecătorilor, întrucît aici vin şi se roagă atît cei care
trec din Moldova spre Ardeal, cît şi cei ca re vin din
Ardeal şi trec spre buna şi blînda noastră Moldovă,
atît de hulită, dar şi respectată de prietenii şi
neprietenii ei de vea curi, atît de năpăstuită şi
înjumătăţită, dar și jinduită şi dorită de aceiaşi
neprieteni”.

Citit în această cheie, Alexandru e o monografie
a satului românesc de la începutul secolului XX,

scrisă de un autor pasionat de toate detaliile, de la
etapele nunţii tradiţionale şi atmosfera unui tîrg de
altădată („forfotă mare, lume pestriţă şi înghesuită,
gălăgie, vorbe de toate felurile şi pe toa te
tonalităţile, strigăte, zbierete, negocieri, împăcări,
mici certuri potolite îndată de jandarmi, animale şi
lucruri de vînzare şi multe, multe de-ale comerţului,
cu vînzări şi cumpărări, cu adălmaşuri şi strîngeri de
mînă, mă rog, toate de-ale oamenilor, într-o
permanentă vînzoleală, o părticică deci a luptei
pentru existenţă a oamenilor de la începutul
secolului douăzeci din anii premergăto ri Primului
Război Mondial!”), la bucătăriile de vară ale
gospodarilor şi organizarea şcolii săteşti, „conform
unei circulare a minis trului Haret”, cu figura
luminoasă a învăţătorului Gheorghe Chirnoagă din
Poduri (iar una dintre sursele bibliografice la care
face apel autorul e Monografia comunei Poduri de
Elena Grigoraş) şi de la  şindrila de Bolătău la
modul de viaţă al ţăranului gospodar: „Cum trăiau
aceşti oame ni şi mai ales cum se puteau ei numi
oameni gospodari, cu un trai decent? Răspunsul era
următorul: creşteau pe lîngă casă animale şi păsări,
pe care le hrăneau cu recoltele obţinute. Porumbul,
grîul, dar şi orzul, ovăzul şi alte asemenea lor
constituiau hrana oameni lor (pîinea, mămăliga şi
fripturica), dar şi a animalelor (nutreţul, tainurile).
La drept vorbind, dacă ai toate acestea, la ce-ţi mai
trebuiau bani? Aici ne poate lămuri chiar Ancuţa (o
brăţară, nişte cerceluşi, un ruj, nişte pantofiori
frumoşi) sau chiar Alexandru (nişte scule, nişte cuie,
nişte caiele, cătărămi pentru hamuri, va se etc.). S-ar
putea spune că oamenii şi-au îngreunat singuri viaţa
de cînd banul a devenit  «ochiul dracului»”.

Alexandru e un roman care se citeş te cu interes
şi cu folos; cartea lui Gheorghe-Jan Iscu depune
măr turie despre o lume dispărută sau pe cale de a se
surpa, înlocuită de cealaltă lume, iată, tot
românească, dar care se grăbeşte să-şi dărîme
trecutul. Gheorghe-Jan Iscu este un prozator
interesant, stă pîn pe mijloacele sale, despre care s-a
scris nedrept de puţin.



Am spus în mai multe ocazii că avem o diaspora
activă în ceea ce priveşte creativitatea şi poezia stă
destul de bine în această ofensivă. Avem destui autori
care se fac cunoscuţi în străinătate prin diverse
moduri, realitate de care trebuie să ţinem seama. Iată,
nu ne lăsăm deloc surprinşi când, ocazional, ne este
dat să citim un anunţ ca acesta: „Joi, 21 martie 2019,
ziua în care poezia este sărbătorită în întreaga lume,
românca Mărioara Vișan își lansează la Ivrea, în
nordul Italiei, noul volum de poezii intitulat Dell’altra
parte del silenzio (Dincolo de tăcere)./ Evenimentul
va avea loc la ora 21:00, la librăria Mondadori și se va
bucura de prezența lui Franceso Altieri, traducător și
studios al literaturii române, și Andrea Benedino,
consilier cultural la primăria din localitate. Luca Spital
va citi din volumul autoarei de origini române. Cu
participarea unui reprezentant al Consulatului General
al României de la Torino./ Întâlnirea este organizată în
colaborare cu ACERIC (Asociația Culturală Română
Ivrea și Canavese) și FARMP (Federația Asociațiilor
Române și Moldovene din Piemont). Intrarea
gratuită./ Mărioara Vișan – poetă născută în România,
dar care trăiește la Ivrea de mulți ani – va vorbi despre
noua ei colecție de versuri traduse și în limba italiană.
«Va fi o oportunitate de a aprofunda cunoașterea
culturii unei țări care, începând cu Mihai Eminescu, a
dezvăluit că posedă o tradiție poetică extraordinară și
un talent răspândit pentru scrierea în versuri», scrie
giornalelavoce.it.”. 

Dincolo de informaţia propriu-zisă, este de
observat în ea pigmentul identităţii, care îi dă
anvergură, îi conferă o cotă de autoritate şi înălţime,
unde Poetul naţional întruneşte calităţile de Strămoş
mitic pentru orice bard plecat în lumea largă. Contează
mai puţin din ce mişcare literară sau cenaclu provine,
important este că aparţine marii tradiţii Eminescu! Ar
fi de adăugat că autoarea în discuţie este originară din
Iaşi (n. 19 iunie 1956), de profesie bibliotecară, şi că
s-a făcut cunoscută prin publicarea mai multor cărţi de
poezie, unele bilingve, româno-italiene: Anotimpul
culorilor, Iași, 2010; Roua din suflet, Iaşi, 2011;
Pelegrin printre cuvinte, Iași, 2012. Metamorfoză/
Metamorfosi, Iaşi, 2016; Dincolo de tăcere/ Dall’ altra
parte del silenzio, Iaşi, 2018, Diamante/ Diamante,

2019 – versiunile în lb. italiană fiind semnate de
Francesco Altieri (Cirié), un admirator al culturii
române. A obţinut, în 2016, Premiul I la Concursul
internațional de literatură – premiul internaţional
Corona, Italia. 

Se adaugă recent volumul Arhitectura visului/
Arhitettura del sogno, Timpul, 2020 (titlu ce aminteşte
de volumul Arhitectura valurilor de Ana Blandiana,
1990!), în care Marioara Vişan readuce în atenţie, pe
fond oniric, temele sale preferate – vremelnicia,
,„trecerea efemerului în absolut” prin poezie,
angelicismul, nostalgia stării paradisiace, dorul de
ţară, destinul lumii de azi „traversând deşertul durerii”
– teme generoase, de largă circulaţie, care îndeamnă la
meditaţie şi preocupă cititorul obişnuit. Ne spune într-
un loc: „scrii tot ce doreşti să însemne viaţa trăită/ scrii
despre flori, despre apocalipse, aşteptări/ scrii despre
cel iubit.../ scrii despre durerea de a fi trădat...”
(Ieşirea din rând). Dimensiunea morală este constanta
acestei poezii de pulsaţie, venită dintr-un nepotolit
instinct al confesiunii: „Suntem doar numere în
panoplia sorţii,/ marii bolnavi de viaţă în aşteptarea
morţii./ Numere pentru câte o rea epidemie,/ numere
abstracte ce n-ar trebui să fie./ Suntem numere ale
morţilor din război,/ numere care nu bănuiesc viaţa din
noi...” (Numere în panoplia sorţii). Ieşirea din zonele
lirismului convenţional devine preocuparea autoarei,
care aşterne interogaţii limpezi, în caligrafii candide:
„Nu pot să descifrez misterioasa metaforă/ care-mi
înfăşoară trupul astral/ mă las purtată de Carul Mare/
de imensitatea culorii/ cu care Calea Lactee deschide
nemurirea/ merg încet, cu pas domol printre dorinţi,/
vise şi emoţii,/ construind zi şi noapte, ca pe-o celestă
catedrală...” (Poemul cu lună). 

Ţinând de partea ascunsă a fiinţei, îngerii,
călăuzele rătăciţilor, raţiuni acorporale, entităţi de
comunicare cu Divinul, sunt cei ce inspiră imagismul
unor poeme, printr-un imbold de stilizare, cu aerul de
irealitate din preajma sublimului: „Oare noaptea
îngerii nu dorm?/ Vâslesc din aripi fără de-ncetare/
deasupra noastră/ ei, îngerii, generatorii de lumină?//
Să nu vă mire dacă uneori noaptea/ simţiţi o uşoară
atingere/ sau umărul vă amorţeşte uşor./ E îngerul
vostru,/ bate imperceptibil din aripi,/ generând lumina
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din suflet.// Dar dacă în suflet e noapte/ în plină zi/
înseamnă că îngerul vostru/ a plecat/ pe aripa timpului
pierdut în uitare,/ ca într-o zbatere inutilă a existenţei”
(Generatorii de lumină). Motivul „înaripării”, al
atingerii abia ştiute între lumi şi autorevelaţiei, incită
verbul iniţiatic şi intensifică misterul. Găsim destule
pasaje de eleganţă hieratică, chinezării de stampă,
executate cu migală şi concentrare în armonia
cuvintelor, de felul: „îndemn către scris pe suflet cu
sânge de sfânt”, „dulce-amărui fructul nepăsării/ îmbie
cu roşu-i satanic nostalgia...// dulce-amărui e timpul
rămas/ urmă de clipă pe ţărmul de vis”, „în lanuri de
maci sângerii, plânge/ cu lacrimi de rouă, uimit de
schimbare”, „din ruinele castelului de jad o striga
Nemurirea”, „poiana alunecă parcă spre ceruri/
rămâne în juru-mi doar un foşnet de platani”, „aduci
mai aproape gândul că poate/ chiar acest cuvânt rebel/
va închide cartea vieţii”, „prin ferestrele sufletului/
priveşti viaţa dintr-un ciob de univers”, „suflete al
meu/ eliberează-ţi urâtul/ ajută aripile celor loviţi de
nepăsare/ să zboare”. Place acest foşnet baroc de aripi,
în volute vagi de inocenţă şi puritate, rodul unor
reverii lucide, cu o semantică ceremonioasă, aplecată
spre genuin: „Fluturii au obosit./ Aşezaţi ciorchine/ pe
trunchiurile goale ale nimfelor/ se reproduc într-o
tăcere absolută,/ nu pentru a zbura,/ ci pentru a mări
populaţia de visători,/ ce, cândva/ credea în
libertate...// De un timp,/ ce se măsoară în ani de
zbateri inutile,/ fluturii au înţeles/ că nu ajunge doar
să-ţi întinzi aripile/ pentru a străbate într-o zi,/ cât ţine

viaţa,/ ani lumină// Au decis să moară,/ în ciorchine,/
pe un copac de smirnă” (Fluturii au înţeles).
Monologul liric exaltă acordul cu rigoarea expresivă,
evocând arsenalul manierist necesar – muza, măştile,
„viaţa de paiaţă”, voalul, „lacrimile de strofe”,
„figurile marmorate” etc. Lipsită de tensiuni, cu pasaje
artizanale, poezia de acest fel devine plutire de sens,
desprinsă de grimasele cotidiene, cu un parcurs
previzibil: „Ai îmbrăcat cu litere de-o şchioapă
veşnicia,/ filele vieţii-s aruncate la pământ/ le-ai
transformat în arta de-a scrie poezia/ ai acceptat
sclavia prin cuvânt.// Şi-acum când timpul te trezeşte
din visare/ zâmbeşti discret, şăgalnic florilor de mac,/
săruţi pe-ascuns petale salvate din uitare/ eu stau în
aşteptare, plâng şi tac” (Cu litere de-o şchioapă
veşnicia).

Calităţile acestei poezii sunt discreţia şi
diafanitatea. Marioara Vişan ne asigură că lumea
văzută prin hubloul poeziei capătă puritate spirituală.
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CALENDAR SEPTEMBRIECALENDAR SEPTEMBRIE

Palaghia Florentin – 01.09.1945Palaghia Florentin – 01.09.1945
Grădinariu Mihaela – 03.09.1970Grădinariu Mihaela – 03.09.1970

Apostu Mihai – 04.09.1962Apostu Mihai – 04.09.1962
Dobrescu Alexandru – 05.09.1947Dobrescu Alexandru – 05.09.1947

Baciu Dorin – 06.09.1942Baciu Dorin – 06.09.1942
Cojocaru Dragoș – 08.09.1968Cojocaru Dragoș – 08.09.1968
Bomher Noemi – 13.09.1940Bomher Noemi – 13.09.1940
Teișanu Victor – 15.09.1950Teișanu Victor – 15.09.1950

Lungu Dan – 15.09.1969Lungu Dan – 15.09.1969
Țopa Valerian – 17.09.1954Țopa Valerian – 17.09.1954
Ciachir Dan – 17.09.1951Ciachir Dan – 17.09.1951

Ilie Emanuela – 17.09.1976Ilie Emanuela – 17.09.1976
Munteanu Paul – 17.09.1939Munteanu Paul – 17.09.1939

Hănescu Ștefania – 21.09.1966Hănescu Ștefania – 21.09.1966
Mateiciuc Doru Mihai – 22.09.1961Mateiciuc Doru Mihai – 22.09.1961

Diacon Vasile – 25.09. 1951Diacon Vasile – 25.09. 1951
Brădeanu Aurica – 26.09.1943Brădeanu Aurica – 26.09.1943

Vintilă Alexandru Ovidiu – 26.09.1977Vintilă Alexandru Ovidiu – 26.09.1977
Tărâţeanu Vasile – 27.09.1945Tărâţeanu Vasile – 27.09.1945
Nicolae Octavian – 27.09.1943Nicolae Octavian – 27.09.1943

Patraş Andrei – 28.09.1969Patraş Andrei – 28.09.1969
Romilă Adrian – 29.09.1974Romilă Adrian – 29.09.1974

Chelariu Şerban – 30.09.1943Chelariu Şerban – 30.09.1943



Constanța Popescu, Am ratat eternitatea, editura
Libra, Tîrgoviște, 102 p. Cu un cuvânt de însoțire, pe
pagina a patra, semnat de Daniel Cristea Enache.

Publicând poeme din etape destul
de diverse din viața sa de creator,
Constanța Popescu completează un
univers poetic variat, evidențiind pre-
dispoziția sa spre un lirism constant și
consecvent, cu reverberații din perioa-
da anilor 70 – 90, mai ales, când era
sub influența unor cenacluri în vogă,
cenacluri la care participa cu multă

seriozitate. Având o bună educație poetică și fiindu-i
apropiați poeți din mai multe literaturi, ea încearcă să se
detașeze de modele dar păstrând totuși un anume aer
poetic al timpului. Am ratat eternitatea pare un titlu, mai
degrabă ludic, luând în răspăr seriozitatea unor poeți,
doritori să fie cât mai gravi. Ea își croșetează cu un
anume penel al cuvântului, note și tușe despre iubiri ado-
lescentine pe care le consideră definitiv depășite.
Născută iar și iar din osânda/ anotimpului cu zâmbet la
ferestre… se confesează poeta Constanța Popescu, încă
din primul poem al acestei cărți, lăsând cititorului șansa
de a descoperi acel anotimp cu zâmbet la fereastra sufle-
tului unei adolescente. Aceste confesiuni lirice ale sale
sunt susținute de un anumit colorit de toamnă, ele fiind,
de fapt niște miniaturi simboliste cu tentă de acuarelă,
alunecând pe o apă calmă în care: picurii din ploile cu
franjuri lungi,/ sunt cristale pisate de timp și de o anume
neputință de a da alt sens cursului vieții. Există în
poemele sale o anumită retorică a așteptării ce se încu-
nunează la un sfârșit de anotimp când, din nefericire,
toate în jur se ofilesc. Trecerea timpului este tema funda-
mentală a Constanței Popescu, ea făcând un adevărat cult
pentru anotimpul toamna, care este un fel de sinteză a
întregului timp de parcurs. Versurile pe care le-a inclus
Constanța Popescu în acest volum (mai puțin cele din
tinerețe, mai avântate) spune Daniel Cristea-Enache în
acea scrisoare de trăsură de pe coperta a patra a cărții, au
un ton firesc și un limbaj desolemnizat. Acrest limbaj
desolemnizat se datorează, în primul rând, nonșalanței
cu care tratează tema abordată, sinceritatea și lejeri-
tatea folosirii cuvintelor, cel mai adesea simple, fără nici
un fel de arabascuri suplimentare. E dificil, dacă nu
imposibil, mai notează Daniel Cristea-Enache, pentru
destui autori să înțeleagă că poezia contemporană
înmulțește, nu reduce căile de acees către ea.
Tranzitivitatea textului are totuși, aici, un coeficient
(auto) ironic. Poeta știe că noi știm că ea face poezie –
astfel că temele ei, personajele, „stările” au precedențe
culturale. Cartea Am ratat eternitatea a Constanței
Popescu este  una de maturitate lirică și cu multă

prospețime imagistică, o carte cu multă poezie autentică.
Cele remarcate ce Daniel Cristea-Enache, după lectura
acestei cărți, sunt suficiente argumente să considerăm că
ne aflăm în fața unei poete cu reale calități lirice; un
nume ce se detașează de plutonul de poetese care circulă
tot mai mult prin presa scrisă sau cea online, și/sau pe
facebook, acolo unde sunt publicare, sub denumirea de
poezie, tot mai multe texte inepte, cu mici excepții.
Toamna  constituie anotimpul în care se derulează marea
majoritate a poemelor din această carte, știind că Liniștea
se lasă printre frunze, amintirilor,/ iubiri alungă, uitate ca
o carte. Atmosfera din poezia Constanței Popescu este
una apăsătoare, de cele mai multe ori, emoțională, dar
fără rezolvări. Noaptea este fără număr, ascunsă în gân-
durile care îi stau mereu în preajmă, asemenea unor tur-
nuri de aducere aminte, gata să-i alunge somnul și aștep-
tările. Dragostea, mai mereu neîmplinită joacă un rol cu
totul special în poezia din această carte și de aceea se
simt uneori gesturi de revoltă și aceste gesturi mai mereu
se lasă greu de controlate. A venit o vreme când în ulcior/
n-au mai avut loc toate/ și atunci poeții au propus o fur-
tună/ obosiți de atâta viață./ Pentru ea în fiecare
dimineață mai moare/ o zi neîncepută, spune ea într-un
poem.  Pe ansamblu, această carte este o reușită și asta
demonstrează că strădania poetei este una benefică.

Cornel Vlad, Labirintul albastru, editura Vasiliana
98, Iași, 2019, 120 p. cu o prefață semnată de Ligia-
Dalila Ghinea și un Îndemn semnat de autor.

Cartea Labirintul albastru semnată de Cornel Vlad își
are drept suport moral, mai ales,  ver-
surile din poemul Îndemn la luptă de
Radu Gyr, versuri care sună astfel:
Înfrânt nu ești atunci când sângeri/
Nici ochii când în lacrimi ți-s./
Adevăratele înfrângeri,/ Sunt
renunțările la vis. Se pare că poetul
Cornel Vlad l-a citit cu multă atenție pe
marele nostru înaintaș și a știut să
extragă esența din poemele acestuia.  Renunțările la vis
sunt anulate de poet prin poemele sale, mai ales de
dragoste: Focul dragostei să ardă.../pe drum de astre când
pornim,/ visele să nu se piardă/ lumini în jur când dăruim.
Invitația pe care o face autorul în îndemnul său către citi-
tori este credința în spațiul infinit al poeziei, în care fiecare
dintre cititori și creatori are propriul său drum. Pentru
Cornel Vlad sentimentul dragostei este aproape fără de
limite și prin tot ceea ce face construiește poeme dedicate
acestui nobil sentiment, știind că nimic nu este în afara
dragostei. Fie că este vorba de o persoană iubită, fie că este
vorba despre un sentiment al trecerii timpului, el cântă
limpezind sentimente și gânduri de bine, care,  ușor să-i
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crească în grădina inimii… Fiecare anotimp este cântat,
elogiat în diverse ipostaze și în diverse tonuri pentru că el
simte că se topește în poezie. De fapt la el se întâmplă acel
fenomen ca la împăratul Midas că tot ce vede și trăiește
devine poezie. În poemul Magia poeziei el  descoperă
darul ochilor de flori și spune: Redescopăr poezia,/ darul
ochilor de flori.../și trăiesc iar bucuria,/ până dincolo de
nori...// Mă înalț în zbor spre stele/ să culeg lumina lor,/ s-
o dau visurilor grele/ de parfum de flori de dor...// Să te
bucuri de senina/taină care ne cuprinde.../ să îmi știi plină
inima/ de fioru ce te-aprinde. Se simte un sfârșit de secol
romantic în versurile lui Cornel Vlad, cu o muzicalitate
înduioșătoare. Și așa cum spune undeva Antoine de Saint-
Exupery: Limpede nu vezi decât cu inima. Miezul
lucrurilor  nu poate fi văzut cu ochii. Și a trăi înseamnă a
te naște în fiecare zi. Sentimentul nașterii perpetue se
poate observa în fiecare poezie din acest labirint propus
cititorului.  Nu știm, ne spune în prefața cărții Ligia-Dalila
Ghinea, dacă pentru toți poezia reprezintă un râu de flori
sau un freamăt de dor, putem să afirmăm cu siguranță că
poetul Cornel Vlad, în ipostaza de îndrăgostit năvalnic (
asemănător Dragobetelui), ne aduce tuturor în dar pe
cărările iubirii (Spre Tine…), o carte izvorâtă din iubire.
În Labirintul albastru a lui Cornel Vlad sigur vom găsi
trăiri profunde, trăiri în care iubirea se află la tot pasul.

Ioan Uleanu, Cafe-i-ada pentru O mie și una de...
cești, editura Mușatinia, Roman, 2020, 130p.

Cel de al treilea volum de catrene dedicate în exclu-
sivitate cafelei( preparării, momentelor în care se

servește, spectacolul ceștilor și, de ce
nu, număratul vorbelor de duh), vine
să completeze, zațul până la  O mie și
una de...cești. Înainte de a trece la lec-
tura propriu-zisă a cărții, autorul ține
să facă un adevărat instructaj teoretit
despre ce înseamnă cafeaua în zilele
noastre și despre lungul drum al
cafelei până la noi. El ne avertizează

că acest leac divin, cafeaua, are o popularitate uimitoare.
În fiecare an, oamenii consumă, nici mai mult nici mai
puțin de peste 500 de miliarde de cești de cafea, fapt care
o face, a doua cea mai populară băutură din lume, după
apă. Cafeaua este și al doilea cel mai tranzacționat bun de
pe planetă, după petrol. Beethoven devenise obsedat de
ritualul băutului cafelei și fiecare dimineață și- o începea
cu preparearea cu meticulozitate a acestei licori,
numărând, ca într-un adevărat ritual, cele 60 de boabe de
cafea. Poate că această obsesie a marelui compozitor ger-
man l-a determinat pe Ioan Uleanu să se înhame la
această Halima scriind: Mă doare pana, cât am
scris/Despre cafeaua neagră/ Beau și eu una, e vis.../ Și
pana-mi iar aleargă. Și tot alergând, pana-i curioasă și

adeseori iscoditoare, folosindu-se de câte un vers dintr-o
melodie, de muzică ușoară sau populară, întocmește încă
trei versuri... în ton, șugubăț, ca în catrenul: „Aș dori din
piept să scot...”. Dorul de cafea! Nu pot…! Dar mi-l
ostoiesc, la fel ca la-nceput.../ Turnând sublime-ar, în
cana mea de lut…! Sau în „Suflet candriu de papugiu...”/
Nu ieși din cafenea.../Intri în zori și ieși târziu.../Când
noaptea-nstelată de catifea,  și exemplele ar putea curge
pentru că... Bei... și bei.../ Nu te-ostoiești…!.../ De te-
oprești,/ Te-mbolnăvești! Și pentru a scăpa de această
iminentă...boală Ioan Uleanu recomandă băutul cafelelor
până la epuizarea celor O mie și una de...cești. Ioan
Uleanu se dovedește, pe lângă un bun... provocator la a
degusta această licoare cu o carte în mână (acesta se pare
că este de fapt scopul autorului) care este și un excelent
și împătimit al ritualului preparării cafelei, al degustatu-
lui dar mai ales al comentariului, prin aceste catrene...de
inimă albastră, a acestui ritual care pare a fi o religie uni-
versală cu numărul cel mai mare de adepți, pentru că este
în obiceiul tuturor pământenilor, dar poate și al caprelor
care au descoperit cafeaua. Prin aceste catrene, Ioan
Uleanu consfințește această Civilizație care conturează
mersul omenirii prin istorie. Fiecare carten de-a lui Ioan
Uleanu este de fapt o ceașcă, mai mică sau mai mare, cu
un conținut mai dulce sau mai amar, mai rece sau mai
fierbinte. Ce-am aflat de la autor este următorul lucru. O
cafea adevărată, și anume aceea făcută la nisip se face
numai cu nisip de la Marea Moartă. Acel nisip are o com-
poziție specială și fierberea este aparte. Așa o fi, nu o fi
așa? Cine mai știe? Cert este că o cafea făcută din
dragoste și cu atenție poate să-ți creeze o zi luminoasă, o
zi de care avem nevoie mereu. Și dacă acea ceașcă de
cafea este însoțită de lectura unuia sau mai multe catrene
din cele O mei și una de... cești  pe care ni le oferă Ioan
Uleanu, cu siguranță că ziua va fi perfectă.

Doru Ciucescu, Condori, lame și… cornuţele bi-
sericii și politicii din Peru, 2018, 175 p, Calota de
gheață, pinguinii și… temperaturi estivale în Antarctica,
2019, 118 p. și  Survolul pământului, cu escale în exo-
tismul Oceanului Pacific ( Filipine, Papua Noua Guinee,
Insulele Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga, Noua Zeelandă
și Polinezia Franceză), 2020, 216, toate la ed. Rovimed
Publishers, Bacău.

Profesorul Doru Ciucescu a por-
nit-o pe firul Ariadnei marilor călătorii
încă din adolescență. După terminarea
facultății, la puțin timp, face deplasări
în mai multe țări arabe, în U.R.S.S., în
Polonia, R.D.G., Cehoslovacia etc. de
unde se întoarce cu extrem de mult
material literaro-cultural, material pe
care l-a publicat în câteva cărți, care
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nu sunt niște ghiduri de călătorie ci chiar literatură pură.
În ultimii ani dorul de ducă l-a prins pe Doru Ciucescu,
și mai temeinic, și a făcut un adevărat ocol al pământului
și aceleași peripeții ca și personajul lui Jules Verne din
cunoscutul roman. Numai citind titlurile celor trei cărți
pe care le-am anunțat, îți poți da seama, cu ușurință, cu
nu i-au prea stat pașii pe acasă. Dintre scriitorii români
sunt convins că Doru Ciucescu este cel mai plimbăreț,
desigur pe banii lui, făcând expediții, de la Polul Nord la
Polul Sud, în jurul Ecuatorului și  prin alte zone, pe unde
nici nu te duce gândul.  Cele trei volume, recent apărute,
pe care dorim să le anunțăm aici vorbesc despre condori,
lame și...alte cornute din Peru, despre calota de gheață,
pinguinii și temperaturile estivale din Antarctica sau
despre exotismul țărilor din  Oceanul Pacific. Pe lângă
sumedenia de date și de informații despre fiecare țară
vizitată, autorul face și o adevărată radiografie a compor-
tamentului localnicilor, datinile și obiceiurile localni-
cilor, note despre înaintașii fiecărui popor în parte, cărțile
lui devenind adevărate enciclopedii de informare. Sunt
evidențiate în cărțile Doru Ciucescu și multele pericole
care se abat asupra planetei prin tot felul de noxe, de radi-
ații, de contribuții la încălzirea planetei, care devin un
pericol iminent ce se poate amplifica foarte mult dacă nu
vom ști să luăm, în al doisprezecelea ceas, măsuri de pro-
tecție, să putem lăsa viitorului  o planetă sănătoasă. Harul
de scriitor al lui Doru Ciucescu ne  face să vedem aevea
fiecare descriere, fiecare palmă de pământ pe care o
descrie, pe care el o parcurge. Meritul acestor cărți scrise
de Doru Ciucescu este unul de certă valoare pentru că
reușește să surprindă fenomenele cele mai grave care
pun în pericol viața. Multe dintre paginile acestor cărți
sunt dialoguri, reale sau imaginare, cu persoanele pe care
le întâlnește și care, la rândul lor, pe lângă multitudinea
de informații trag și semnale de alarmă asupra viitorului
nostru. Astfel de cărți au darul de a demonstra că și liter-
atura poate fi un instrument de informare a cititorului și
o posibilitate de a contribui la sănătatea planetei. Doru
Ciucescu este capabil de noi... aventuri, prin lume, pen-
tru de a ne aduce informații extrem de prețioase.

Elena Mândru, Vântul dintre aripi, editura PIM,
Iași, 2017, 150 p. Prefață de Emilian Marcu

Discursul liric pe care îl abordează, Elena Mândru, în
această nouă carte a sa, are un vădit caracter emoțional,
mergând până la un intimism bine temperat, un intimism
liric fără complexe, enunțate, de cele mai multe ori prin
sugestie. Ea își așterne în palmă, cu discreție dar și cu
delicatețe, fiecare vibrare de gând dar și de inimă,, fiecare
pornire. Vântul dintre aripi este în fond speranța ce și-o
asumă, cu fiecare clipă autoarea și asta pentru că ea este o
optimistă și o persoană tonică. Poemele descriu
așteptările, speranțele și tumultul de sentimente pe care și

le etalează în poeme, pe care le  poartă
cu sine. Visele, unele împlinite iar cele
mai multe neîmplinite, păstrate într-un
album sentimental, capătă forme de
poezie. Emoția spontană îi inundă
fiecare clipă din viață încât ea  simte
nevoia să se confeseze, așa cum face și
în poemul Focul pasiunii: Am pus
clipa, de mângâiere purtată-n vânt/

Trezindu-ți fiorul închis într-un sloi de gheață și cu
speranța adolescentină simte/presimte că zburătorul o
caută, simțindu-l drept focul pasiunii trimis pe pământ.
Această coabitare îi dă șansa să spună, chiar din primul
poem Am renăscut și eu ca alții din propria-mi cenușă,/
N-am ascultat nicicând învățăceii,/ M-am afundat în mine
ca o candelă stinsă/ Și-am tresărit la aprinderea scânteii.
Tocmai această candelă stinsă este forța care o ajută să
tresară la aprinderea scânteii din fiecare poem al său, din
fiecare gest, voluntar sau involuntar pe care îl face în chip
de jertfă atunci când Sufletul șăgalnic ți l-am dăruit.
Acest joc de-a uite este, uite nu este, o ajută să-și
reconfigureze doza de sentimente, să reacționeze, chiar
dacă la primul impuls, totuși cu o deplină maturitate, chiar
dacă știe că Sunt strop nedefinit în albia vieții tale. Gestul
acesta de a accepta Lumina zâmbitoare a razelor de soare
îi luminează fața ca o floare de cais. Ea știe să se
definească spunând că este o lacrimă tăinuită semn că
incertitudinea, dar și jocul de-a provocarea, de a incita
acel zburător al visurilor sale îi este adesea favorabil.
Confesându-se ea încearcă să-și devoaleze sentimentele
dar și să se definească în acest imens univers numit iubire.
Plecând de la preceptul apostolic cum că dacă dragoste,
nu e, nimic nu e a învățat sau poate că printr-o intuiție
deosebită a definit starea de așteptare, de contemplare,
pentru propria sa împlinire. Elena Mândru primește
„secunda îngerescului sărut” care îi sfâșie soarta-
nchipuită, deci soarta visată pentru că, după cum știm
prea bine, cu zburătorul nu poți dialoga decât în vis;
primește acest sărut chiar dacă, așa cum spune ea în
poemul Destin: „Anotimpurile trec îmbătrânindu-mi
visele”. I-aș spune că din propria noastră existență, de
fapt, doar visurile/visele nu îmbătrânesc niciodată și
numai ele ne țin strâns legați, ca un cordon ombilical, de
copilărie, dar mai ales de adolescență, atunci când tot ce
visăm pare deja o frumoasă împlinire. Poemele Elenei
Mândru, toate la un loc, dar și fiecare în parte, tocmai
despre aceste vise vorbesc, cu multă sinceritate, cu
nonșalanță, așa cum tot cu nonșalanță este și vântul dintre
aripi, acel vânt care ne primenește, supus ca un rob și
eroic precum un zburător, speranțele, tăcerile, așteptările,
făcându-le zbor peste timp și prin timp. Ea simte focul
trandafirilor pe buze în această briză a vântului dintre
aripi pentru că simte cum se împlinesc sau se destramă
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visele vibrând pe o rază imaginară. Vorbeam la început
despre un  discurs liric, și cred că despre acest mod de a-
și destăinui poemele trebuie să stăruim a vorbi mai mult
pentru că autoarea știe să aștepte într-un parc imaginar,
deci tot în vis, știind că totuși Sânt și nu sânt// sânt
călătorul potecilor muntoase,/ Mă-mbăt cu mireasma
rășinii de brad,/ Pașii mângâie tulpinilor groase/Ale
copacilor, ce-i îmblânzesc cu drag. Această îmblânzire a
sentimentelor, această definire prin melodia care îi
lipsește se transformă brusc în melodia care-i lipsește. Îi
lipsește pentru că plaja speranțelor sale este mult mai
largă, așa cum este și firesc să fie plaja viselor. Poezia
Elenei Mândru ne face să știm să prețuim și să cântărim
toate visele, toate speranțele ca și cum fiecare dintre ele ar
fi la pragul dintre plus și minus infinit.

Simona Trifu, Atenție! Nu călcați pe flori, editura
Business Adviser, București, 2018,  160p. Prefață
semnată de Alex. Ștefănescu. 

Simona Trifu  consideră că poetul, prin  tot ceea ce
face nu este decât un Nătâng mesager
al zăpezii, și îi cere să-i facă din suflet
o catedrală, fă dorul să-mi pară
diamant distilat, folosind un limbaj
care face o introspecție în misterul
ființei umane. De formație științifică,
Simona Trifu, își construiește poemele
pe un eșafodaj  de introspecție care are
la bază curentul artistic emo. Poemele

sale au un anume comportament ludic, de logică, prin
care ea reușește să se detașeze de  o anume generație pe
care o consideră demodată, sau mai degrabă defazată, și
solicită de la Dumnezeu: dă-mi sânge proaspăt în mine,/
mă mângâie-n durere de vară.../ știind că  că orbecăie în
catacombe nefaste după ce a fost scoasă-n lumina
soarelui mut... pentru  un botez în grâul secerat. Eros și
Thanatyos fac adesea schimb de roluri, spune criticul
literar Alex. Ștefănescu, în imaginarul incandescent al
poetei, adierea de erotism aduce zvon de moarte. Se
poate observa în poemele sale din această carte
avertisment: Atenție! Nu călcați pe flori o anumită
vrăjitorie, aproape nefirească, pe care o intuiește la
iubitul ei ipotetic, cel care se aseamănă cu Merlin,
cavalerul de la curtea regelui Artur. Discursul poetic
folosit de Simona Trifu este bazat pe  un fel de
rememorare: Mai ții minte/ când te-am rugat să mă duci
în Patagonia?/ Atunci în uiarna tristă,/ în care m-am
peăvălit în zăpadă./ Mi-am afundat mâinile în pământul
înghețat/ și-am străpuns chiciura cu lacrimile mele.
Poemele par și de fapt chiar așa este,  că sunt  o sumă de
proteste asupra unei lumi care, doar aparent pare o lume
normală dar de felul ei se consumă în alte tipare. De aici

și starea de continuu protest pe care îl manifestă, prin
versuri, o poetă    care spune: Căuș palmele mele ți le ofer
ofrandă. Ea știe că Merlin este fructul oprit, cameleonic
mesager, ancestral/ trubadur, puternic și trist
conchistador, în vajnica lui/biruință.

Simona Trifu, analepsie, editura Dinasty Books,
2020, 134 p. Cu o prefață semnată de Psihanalist Daniela
Irimia.

Beneficiind de coperta și câteva schițe grafice în
interior semnate de Alex Ivanov, această carte semnată de
Simona Trifu, apare în condiții grafice
deosebite în anul de grație 2020.
Încercând o anume revenire după o
anume boală care s-ar putea numi
melancolie sau poate chiar nostalgie
poeta simte cum: Nisipul tău mă frânge
și mă răsfrânge,/ iar mâinile mele mici
de copil/ te caută lângă leagănul din
colțul blocului/ acolo unde ultima oară
ne-am zărit./ .../ În buzunarul tău să mă
porți/ într-o batistă șoptită de primăvară,/ la gura Dunării
să strângi și să săruți pământul/ întru a face drum vântului
către mine. Înzdrăvenirea se face mai ales atunci când
constată că: amintirea copilăriei nu mușcă așa cum spune
în poemul Cenaclu-n cutia copilăriei. Există multă
stranietate în fiecare poem și multe cuvinte de specialitate
care presupun chiar o bună pregătire intelectuală pentru a
ști să pătrunzi în emoția acestor texte. Ca și-n poezie, în
psihanaliză, ne spune prefațatoarea acestei cărți, Daniela
Irimia, ființa, emoția nu se dezvăluie discursiv rațional, ci
prin intermediul inconștientului care dă seva și viața, dar
care poartă în el și distrugerea și renașterea, asemenea
pământului din rădăcini. Urechea cu care ascultăm
poezia este deschisă spre inconștient, ca și urechea
pacientului și cea a terapeutului. Cu siguranță că în acest
caz pacientul nu poate fi altul decât cititorul iar terapeutul,
cel care dezlează misterele lumii, a universului poetic al
Siminei Trifu este chiar Poetul. Poezia cu trimitere
clasică, chiar spre clasicism se îmbină, de cele mai multe
ori cu  poezia viitorului, în care limbajul destul de ermetic
și de tehnicist sunt în prim plan. La drumul apei vii voi
jindui ca să-ți sorb urme este  confesiunea de taină pe
care și-o exprimă cu o anumită teatralitate pentru că există
mereu între cei doi care ar trebui să concretizeze perechea
edenică, un Rubicon onest care desparte dar : Să sorbim
împreună vinul Împărtășaniei,/ să ne facem cont pentru
eternitate. Și pentru a se împlini toate profețiile unei iubiri
anunțate: O caisă coaptă aș împărți cu tine în acel amurg
de vară. Așa să fie!

Emilian MARCU
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Din viața filialei – anii ’80

În aprilie 1985, Asociaţia Scriitoriilor din Iaşi a primit
vizita delegaţiei de ziarişti de la „Nodon Sinmun”, organ al
Partidului Muncii din RPD Coreeană.

În prima ediţie a enciclopediei „International Book of
Honor” a fost inserată şi biografia scriitorului ieşean
Nicolae Taţomir.

Între 20 şi 21 iulie 1985 are loc a noua ediţie
Festivalului de creaţie şi interpretare artistică „Vasile
Alecsandri”. 

La Casa  Cărţii din Iași, în ziua de 15 iulie 1985, cu
ocazia deschiderii expoziţiei Lumina cărţii într-o epocă de
lumină, are loc un recital de poezie din creaţia poeţilor
ieşeni Valeriu Stancu, Horia Zilieru, Paul Balahur, Nicolae
Turtureanu şi Vasile Filip. 

Oameni ai muncii de la întreprinderea ieşeană
„Nicolina” s-au întâlnit cu Grigore Ilisei, la 27 iulie 1985,
cu prilejul lansării volumului de reportaje intitulat
„Peisaje”.

În zilele de 3,4,5, octombrie 1985 are loc o acţiune de
documentare la exploatarea minieră Călimani. Printre
scriitorii participanţi: M.R. Iacoban, D.R. Popescu, Nicolae
Turtureanu, Ion Beldeanu, Virgil Cuţitaru, George Damian

Concurs de poezie Nicolae Labiş, desfăşurat între 5-6
octombrie1985, la Suceava: Marele Premiu Nicolae Labiş –
Carmelia Leonte, studentă.

Între 21 şi 30 octombrie1985 are loc Decada Cărţii
Româneşti, manifestare ajunsă la ediţia a XVIII-a,
organizată de Asociaţia Scriitoriilor din Iaşi.

Între 8-10 noiembrie 1985, la  Iaşi, Paşcani şi Verseni,
au loc Zilele „Mihail Sadoveanu”, ed. a XIV a .

Premiile de poezie ale Uniunii Tineretului Comunist ale
suplimentului Scânteia Tineretului şi Scânteia Tineretului
pentru anul 1984 au fost acordate poeţilor ieşeni Nichita
Danilov şi Emilian Marcu.

Dare de seamă privind activitatea revistei „Convorbiri
Literare” în anul 1984

(...) Activitatea de ansamblu a  revistei în 1984 a
urmărit să crească audiența la cititori, să contribuie la opera
de modelare a  spiritului, de educare și mobilizare a

oamenilor muncii în realizarea marilor sarcini puse în fața
societății noastre de partid, de secretarul său general.

Beletristică
În ceea ce privește poezia, „Convorbiri literare” și-a

propus, și în 1984, să reprezinte cît mai exact activitatea
scriitorilor din această parte a țării. Un mare număr de
autori au fost prezenți cu grupaje în paginile revistei în cele
12 numere din 1984: Mihai Beniuc, Ion Gheorghe, Virgil
Teodorescu, Mircea Ciobanu, Petre Stoica, Marin Sorescu,
Nicolae Prelipceanu, Horia Zilieru, Emil Brumaru, Aurel
Rău, Paul Balahur, Nicolae Tațomir, Haralambie Țugui, Ion
Hurjui, Florența Albu, Ovidiu Genaru, George Damian, Ion
Chiriac, Ioana Crăciunescu, Mihai Vișniec, Lucian Valea,
Sterian Vicol, George Ţărnea, Constantin Popa, George
Popa, Vasile Constantinescu, Ştefan Tcaciuc, Ioan Iancu
Lefter, Emilian Marcu, Dan Giosu ș.a. După cum se poate
vedea, cei mai mulți dintre poeții amintiți la care se adaugă
alții, sînt din Județele Moldovei. Dorința noastră de a
reprezenta cît mai larg posibil creația lor a dus, e ade vărat,
uneori și la reproducerea unor texte mai puțin
reprezentative. Condiția primă care s-a pus acestor texte a
fost mesajul lor, capaci tatea lor de a reprezenta universul
spiritual și sufletesc al omului zilelor noastre. Credem că
realizarea artistică, mereu în atenția noas tră, nu poate fi
despărțită de mesajul poeziei. Nu e mai puțin adevărat că în
acest sens am întîmpinat greutăți. Dorind să oferim unui
număr cît mai mare de autori posibilitatea să publice în
paginile noastre, nu am putut menține un nivel valoric
constant. Cu toate acestea, credem că măcar într-o anumită
măsură am realizat dezideratul publicării unei poezii de
calitate. Pe de altă parte, nu întotdeauna am primit, la
solicitările noastre, poeme de vibrantă implicare în
evenimentele marcate prin numerele speciale ale revistei.

Ca de altfel și în cazul poeziei, proza publicată în
„Convorbiri literare” a fost semnată de scriitori de prestigiu
ai literaturii noastre contemporane, dar și de tineri oare bat
la por țile consacrării. Amintim numele lui Eugen Barbu,
Bujor Nedelcovici, Norman Manea, Vasile Băran dar și ale
tinerilor Stelian Baboi, Ion Cristoiu, N.V. Turcu, Nichita
Danilov, Mariana Codruț etc.

Indiferent însă de numele autorului publicat, s-a urmărit
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UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘIUNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI

Ana PARTENI

V A R I A

Premiile Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019
Reamintim că 15 septembrie 2020 este data limită de trimitere a cărților (apărute în anul 2019) pentru Premiile USR

Filiala Iași. Puteți depune cărțile personal la sediul USR Filiala Iași sau prin poștă  la adresa: Iași, str. Grigore Ureche 7. 
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019
Cărţile pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019 se depun la biblioteca sediului U.S.R. sau se

pot trimite prin poștă (Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010071) până la data de 31 iulie 2020, în
atenţia doamnei Gabriela Vișan.



prin apariția acestor texte redarea unor aspecte
semnificative. Evitînd conflictul simplificator, autorii au
încercat și, în parte, au reușit să surprindă complexitatea
trăirilor personajelor evocate, procesul lor de devenire în
raport cu realitatea înconjurătoare. Apelînd la schița cu
substrat parabolic, la problematica de conștiință a omului
contemporan pînă la reportajul literar de autentică vibrație
patriotică și cetățenească, majoritatea textelor de proză s-au
ridicat la înălțimea exigențelor cititorului instruit și receptiv
al zilelor noastre. Totodată, trebuie să remarcăm că, în
„Convorbiri li terare” au apărut și texte nesemnificative din
punct de vedere al mesajului și realizării estetice.

Publicistică literară 
În cadrul sectorului publicistic a fost publicat un serial

cuprinzînd comentarii pe marginea gîndirii social-politice a
tovarășului Nicolae Ceaușescu evidențiindu-se ideile de

inestimabilă valoare ale președintelui țării privind rolul
literaturii și artei în formarea omului nou, constructor al
socialismului.

Au apărut de asemenea note, comentarii, informații
privind activitatea membrilor Asociației Scriitorilor din
Iași, parti ciparea acestora la manifestările organizate în
întreprinderi, cluburi, școli și facultăți, la sate.

Un loc important în publicistica literară l-au constituit
interviurile solicitate unor scriitori reprezentativi și apărute
în paginile revistei. Cu acest prilej scriitori ca Titus
Popovici. Eugen Barbu, Dan Hăulică, Constantin Chiriță,
Al. Andriescu, Cella Serghi, Liviu Leonte, Ovidiu Genaru
și-au mărturisit profesiunea lor de credință în viața literară,
activitatea desfășurată pînă acum, proiectele de viitor.
Trebuie să remarcăm spiritul civic desprins din
răspunsurile interlocutorilor noștri dorința acestora de a-și
împlini opera prin noi și valoroase creații.
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IN MEMORIAM CRISTINA-ANCA CIUBOTARU
Actrița și scriitoarea Cristina-Anca Ciubotaru a murit în Germania, la Wolfsburg. Născută la data de 18 decembrie

1948, la Iași, Cristina-Anca Ciubotaru a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității „Al.I. Cuza”, iar în anul
1974 s-a alăturat trupei Teatrului Luceafărul. A absolvit și Facultatea de Teatru din Bucureşti (1979).

A scris literatură pentru copii, povești și piese de teatru. Dintre cărțile publicate amintim: Poveşti despre poveşti
(1983); Am visat cu ochii deschiși; Poveştile de la Bojdeucă (1996); Sălaşul sufletelor (2005); Claunul la răspîntie de
veacuri (2008); Anotimpurile inimii (2009); Cântecul pădurii (2014); Răspuns la scrisoarea Ta Isuse (2014); Un înger
căzut pe pămînt să ajute oameni (2015). Pentru întreaga ei activitate artistică a fost decorată cu Ordinul Meritul cultural
în grad de cavaler. Cristina-Anca Ciubotaru a fost membră a UNITER și a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași.

IN MEMORIAM EUGEN DIMITRIU
Eugen Dimitriu, publicist, scriitor, traducător, muzeograf și cercetător român, a încetat din viață miercuri, 1 iulie 2020.
Născut la 1 octombrie 1923, în com. Sărata, jud. Cetatea-Albă, Eugen Dimitriu a debutat în anul 1970, în revista

„Familia”, Oradea, cu articolul „Contribuţii la biografia unui mare actor; Jules Cazaban”. Debut editorial: Lovineștii,
2001, Editura „Spiru Haret”, Iași. Eugen Dimitriu a absolvit Liceul „Nicu Gane” din Fălticeni în 1943. A urmat apoi
cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Studiile universitare nu au fost însă
terminate, fiind arestat și întemnițat politic.

Dintre cărțile publicate amintim: Știința în Bucovina – Ghid biobibliografic, Pagini bucovinene, Simion Florea
Marian și corespondenții săi, Simion Florea Marian în amintiri, mărturii „evocări” , Lovineștii, Orașul Muzelor – Case
și locuri memoriale la Fălticeni, Cazabanii – o cronică de familie, Scrisori către Leca Marariu, Sub cerul Basarabiei
natale – Amintiri, Cazabanii de la Fălticeni, Les Cazaban – Une chronique de famille, Un album al viselor frumoase,
Lumini fălticenene, Lumini bucovinene, Virgil Tempeanu. Viaţa şi opera, Corespondență Fălticeneană.

În anul 2002 I s-a acordat titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Fălticeni.
„Sunt un devorator statornic al istoriilor de familie. Tot citindu-le pe cele scrise de alții, am ajuns să le scriu eu însumi.

Ceea ce aducea inițial a hobby a devenit un soi de specializare”, spunea Eugen Dimitriu, distins pentru opera sa cu
numeroase premii, dintre care: Premiul Revistei Convorbiri Literare (1987); Premiul pentru istorie literară, alcătuirea și
îngrijirea volumului Simion Florea Marian în Amintiri. mărturii si evocări… acordat de Fundația Culturală a Bucovinei,
Suceava; Premiul pentru istorie literară (2001, 2002) acordat de Fundația Culturală a Bucovinei, Suceava, Premiul pentru
istorie literară acordat de Societatea Scriitorilor Bucovineni, Suceava (2001, 2005), Premiul „Opera Omnia” pentru
activitatea laborioasă de valorificare a inestimabilelor fonduri documentare din zestrea culturală a municipiului Fălticeni,
acordat Fundația Culturală a Bucovinei (2oo3), Premiul pentru monografii, acordat de Fundația Culturală a Bucovinei,
Suceava (2005), Premiul I, Crucea de Aur a Sfântului Ştefan cel Mare, la secţiunea literară, conferit de juriul Societății
Culturale „Ştefan cel Mare” (2010), Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate literară, conferit de Uniunea
Scriitorilor din România Filiala Iaşi (2011). În anul 2017, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași i-a premiat
volumul Eroi fălticeneni în Primul Război Mondial, acordându-i premiul Cartea Reprezentanței Suceava a USR Filiala
Iași. Eugen Dimitriu a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași. Prin moartea lui Eugen Dimitriu,
literatura română pierde un memorialist și istoric literar important și, totodată, bun traducător.



Nu mai am putere nici să mă plîng de caniculă, și
chiar dacă o fac, se răcorește în juru-mi preț de
douăzeci de metri, ca într-un cunoscut banc? Așa că,
scrofulos la datorie, bat la ușa primei redacții, într-o
ordine alandala, să zicem la Mișcarea literară de la
Bistrița. Revistă groasă în talie, elegantă, cu un
număr dedicat lui Alexandru Macedonski. Olimpiu
Nușfelean ne propune un moment de meditație, cu
îndemnul de a cugeta la Forța distructivă a
cuvintelor. Incluzînd aici nefericita epigramă către
Eminescu și apostrofarea lui Alecsandri, membru al
Academiei, care primește în 1881… Premiul
Academiei pentru întreaga lui creație. Și aventura, la
fel de nefericită, în cazul Caion! Trecem însă la
amplul și documentatul eseu al lui Gheorghe
Glodeanu: Al. Macedonski și poezia viitorului în care
se afirmă – și pe bună dreptate – că „Alexandru
Macedonski este unul dintre primii creatori români
care teoretizează și impun la noi conceptul modern de
poezie”. Numeroase cronici de întîmpinare, de la cea
a lui Iacob Naroș despre cartea lui Icu Crăciun
dedicată lui Liviu Rebreanu la Menuț Maximinian,
prodig cititor și comentator de literatură, cu a sa
Puterea secretă a cărților, pusă sub lupă de… Icu
Crăciun. Și tragem cu ochiul și la generoasele pagini
de poezie și semnatarii lor, de la Nicolae Silade,
Friedrich Michael, Ana Zegrean, Rodica Dragomir,
Mihaela Aionesei et alii. Din Pro Saeculum, musai
să ne oprim la D.R. Popescu și, hai să spunem, piesa
sa într-un act, Dimineața. La „vreme de încercare”,
Magda Ursache face un bilanț provizoriu existențial,
nici prea apăsat nici prea destins, vorba/scrisa unui
poet: „Dar vorba vine, chiar ați vrea/ să mă hlizesc la
moartea mea?”. Constantin Călin are parte și el de
reverențe: Constantin Trandafir și Constantin Coroiu
scriind aplicat, cu emoție și luciditate despre
realizările acestui „literator” (cum îl numește
Constantin Trandafir), ajuns la o vîrstă venerabilă,
plină de repere literare notabile. Iată și cîteva cugetări
– nu, nu ale lui Gheorghe Grigurcu ci ale lui...

Gheorghe Pituț: „Farmecul trecutului stă în legendele
lui”. Sau: „Timpul este privirea unui ochi ce nu va
adormi niciodată”. România literară dedică pagina
de poezie lui Bogdan Ghiu, așa că ne grăbim să o
împărtășim cu domniile voastre: „cînd a izbucnit
pandemia/ (cutremurul/ inundația/ inflația/
oprimarea)/ am redescoperit spontan/ ca noi/
reflexele sau principiile/ a ceea ce undeva/ cîndva
într-un articol/ cu pretenții academice dar/ care
aproape imediat îmi scăpase/ din mînă o luase razna
se/ dusese devenind un simplu/ articol de ziar un/
pamflet de principii/ micro – contra – comunism/ ne-
am luat congelator și/ ne-am făcut scurt/ provizii” (În
– Afară). Din lacra memoriei, Alex Ștefănescu scoate
amintirea legată de o întâlnire cu prima soție a lui
Marin Preda: „Minunea s-a petrecut, în sfârșit, în
1999, când am ajuns la New York, iar Aurora Cornu
m-a invitat – prin Eugen Șerbănescu, pe atunci
consul al României la New York – la ea acasă. Soția
lui Marin Preda dintre anii 1954-1959 mi-a atras
atenția și m-a fermecat încă de când a intrat în casă.
Se deosebea flagrant de toți scriitorii români stabiliți
la New York pe care îi avea atunci ca musafiri”. Ne
abatem și pe la Boema, generoasă cu poeții găzduiți
în pagini, de la Mihail Gălățanu la Adrian Racaru ori
Nicolae Tzone. Iată o mostră din provocarea lirică a
lui Adrian Racaru: „Nu sunt eu poetul/ Eu sunt
celălalt/ Purtătorul lui/ De dragoste ispititoare/ Umil
pot să vă spun/ Cu toată iubirea mea/ Neasemuită/
Pentru poezie/ Nu sunt eu poetul/ Eu sunt celălalt/
Poetul este cel/ Care mă tăinuiește” (Nu sunt eu). Un
nume care începe să fie din ce în ce mai vizibil:
Virginia Chiriac, pe care îl întîlnim cu intervenții
critice și în alte reviste. Și tot la capitolul surprize
plăcute, versurile semnate de Fănica Tănase: „Sună
vântu-n corzi de stele să alunge cele rele,/ Adâncit în
rugăciuni să cânte pentru străbuni.// Noaptea doarme-
n pat de ceață, odihnă strânge răzleață,/ O împarte-n
tot văzduhul, până i se duce buhul” (Călători într-o
plămadă). Remarcăm numărul mare de colaboratori,
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comPRESA REVISTELORcomPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU



mai ales cei din alte țări, traducerile, articolele de
istorie literară. Am primit și un număr proaspăt din
Spații culturale, revista directorată de Valeria Manta
Tăicuțu. Petrache Plopeanu strînge într-un eseu ceea
ce ar putea simboliza frica! O temă actuală,
generoasă și inepuizabilă. Neobositul traducător care
este Leo Butnaru ne propune un nume nou: M.
Rossiianski/Hrisanf. Pentru a vă convinge să vă
aplecați asupra poeziilor sale, iată un argument:
„Urma de ușoare picioare/ Pe umedul cer/ O sărut ca
pe o stea/ Și ocrotesc/ Prelungul tău sunet/ O viața
mea” (xxx) Încă o dată despre generații. Ionel Necula
face o sinteză a generațiilor importante care au
marcat istoria literară, de la generația Școlii ardelene,
la cea a pașoptiștilor, a Junimii, la care adaugă, cu
argumente, alte cîteva pe care domniile voastre le veți
descoperi în articolul cu pricina. În fine, Luceafărul
de dimineață. Două cronici literare semnate de Dan
Cristea la cărțile lui Varujan Vosganian, Ei spun că

mă cheamă Varujan și Horia Gârbea, Ceasornicarul:
zece ani de poezie. Gabriel Chifu bate la porțile
Junimii cu un nou volum: O viață. Pagini dintr-o
epopee efemeră – stări. tablouri. însemnări.
firimituri epice. psalmi. viziuni. Profităm și noi de un
fragment: „Sunt într-a patra. Învăț bine. E iarnă. La
derdeluș cu patinele noi primite de Crăciun, țin cârma
bobului uriaș. Pârtia e de fapt strada principală,
dreaptă, de la statuia soldatului până la gară”
(Derdeluș). O impresionantă evocare a lui Cristian
Popescu, unul dintre poeții care au „fulgerat” prin
literatura contemporană este scoasă din adîncul
memoriei afective de Horia Gârbea: „Îmi amintesc că
poetul pusese o măsuță în fața Teatrului Odeon și
oferea autografe trecătorilor pe Calea Victoriei care
își doreau să le cumpere. Colegii de scris și actorii de
la Odeon, care jucau în La Țigănci, text adaptat de
Cristi și regizat de Alexander Hausvater, roiau în jur”.
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CURIER DE AMBE SEXECURIER DE AMBE SEXE
Nicolae SAVA

„Bună ziua. Mă numesc Valy Lorela-Buța și vă trimit
un grupaj de poezii în vederea publicării în paginile revistei
Convorbiri literare – Valy, nu scrii rău dar încă nu reușești
să îți controlezi cum s-ar cuveni discursul liric. Am ales să
citez pentru ediția de azi a curierului o poezie, fără titlu, care
ni se pare cea mai rotundă, mai cizelată, din tot grupajul.
Dacă vei reveni cu un alt grupaj mai consistent calitativ,
poate o antologie a curierului va fi rezervată doar ție.
Așadar, poemul fără titlu: „aș fi vrut să scriu despre reni
despre copilărie/ despre zăpezi/ dar amintirile se
coagulează/ sub cizmele grele/ scârțâie strident ca un vis din
care ai vrea să te trezești/ patul e rece aici cineva a mai
plâns/ și-a ascuns sub pernă deziluzii/ ca un îmblânzitor de
săbii/ pe care nu a reușit să le înghită/ și-a rămas/ a rămas cu
ele până când/ până când n-a mai fost nevoie de el/ până
când/ aș fi vrut să scriu despre oameni/ despre oameni
frumoși și lucizi/ despre credințe mai puțin efemere decât
sufletul/ pe care învățasem să-l ascund în palmă / și-a cărui
respirație știam să mi-o țin până când/ până când am scris/
despre ploaie/ cu răni adâncite curgând în răceala celor ce
nu înțeleg/ nici zăpezi nici copilărie/ nici înghițitorii de săbii
pe al căror tăiș dorm oameni/ dorm oameni plângând”.

„Am ezitat de mai multe ori să vă scriu pentru faptul că
sunt o persoană destul de cunoscută în orașul Iași. Am, și cu
asta mă pot mândri, mii de elevi cărora le-am fost profesor
în cei peste 40 de ani la catedră. E adevărat, nu de limba și
literatura română ci de științe exacte. De aceea aș vrea să
îmi dați doar inițialele numelui meu adevărat. În aceste

poezii pe care vi le trimit am încercat să sintetizez o parte
din sentimentele mele cele mai adânci, stările prin care am
trecut. Nu știu cât am reușit. Poate îmi veți spune dvs. Vă
mulțumesc și aștept cu înfrigurare un răspuns, oricare ar fi
el” – Domnule V.R., ne pare rău dar nu vă putem da vești
bune. Nu știm de cât timp v-ați apucat de scris, (probabil
foarte târziu), dar textele sunt pline de naivități școlărești,
semn că nu ați citit nimic din poezia care s-a scris de vreo
sută de ani încoace: „Când soarele mîngîie spicele din lan
aurii/ Și cerul e limpede iar flori sunt pe câmpii/ Cand ochii
tăi mă fac să cred în nemurire/ Aștept ca tu să îmi vorbești
de a ta iubire”.

„Buna ziua. Revin cu un mic grupaj de poezii. Vă
mulțumesc pentru timpul acordat și disponibilitate. Rămân
la dispoziția dumneavoastră, Nucu Morar – Da, Nucu
Morar. Că ești poet cred că ți-am mai spus, ba chiar te-am și
publicat nu cu mult timp în urmă. Voi alege câteva din
poeziile trimise pentru antologia acestei luni. Meriți.

„Stimată redacţie, vă trimit un grupaj de versuri însoțit
de o scurtă notă biografică și o fotografie în speranța
publicării lor în  revista Convorbiri literare. Poeziile din
atașament nu au apărut în nici o altă publicație până în
prezent. Vă mulțumesc frumos! Cu deosebită considerație,
Alexandru Cazacu” – Alexandru, cele afirmate despre Nucu
Morar sunt valabile și pentru tine. Așadar, o viitoare
antologie îți va fi rezervată. Și tu ai mai fost publicat cu ani
în urmă la curier.



ANTOLOGIA CURIERULUIANTOLOGIA CURIERULUI
Nucu MORAR

Lucid
să-mi fac planuri pe Pământ nu are rost
mergi într-o vacanță dar nu-ți faci gânduri să te muți
mă bucur, alerg, zbor, dar în final plec
pe drumul care m-a adus sau pe altul, ce contează
nu-mi fac castele de nisip la marginea mării
valurile minunate înspumate se învolbură pe creastă
sfârșesc eroic pe nisipul fierbinte uscat al uitării
bagaj nu am, am venit gol și plec gol, nu înțeleg sensul 
dar lucrurile nu sunt făcute spre a fi pricepute
există fără a avea motive sau scuze,   
să plângi înseamnă să pui cătușe aripilor
fluturele care trăiește o zi suficientă
pentru marele spectacol al vieții iluzorii
nu o să știe nimeni că am existat, nu mi-ar folosi la nimic
într-o zi formele de azi vor fi amintiri pentru nimeni
mă mișc într-un corp de-nchiriat uneori cam strâmt
bine totuși că n-am nimerit carcasă cu două numere mai
mari
am intrat în rol însă piesa e gata, actorul este trist, 
bufonul plânge, regizorul a plecat, cortina cade
pe cine interesează până la urmă, toate astea?

Julituri
era o vreme când furam liliac înflorit sub mantaua serii
cartierul cald refugiu pentru hoți adolescenți de miresme
spărgeam pepenii căpătați din piață direct pe asfalt
mâncăm anapoda roșii, corcodușe și flori de salcâm
băteam mingea pe maidanele copilăriei visându-ne pe
Maracana
picioare erau pline de juliturile eroilor din lupte
dădeam coaja la o parte și curgea sângele căpriorului
îl luăm pe degete și îl lingeam, era dulce
ața de pe fuior se întindea proaspătă și fără griji
a venit timp de revoluții, de revolte, de ridicări
pribegie de câine fără stăpân în călătorii de explorator
coleric, nemulțumit, arțăgos, critic dar drept
bere ieftină pe plaja din Costinești, nisipul fierbinte
viața era o femeie brună nebună nestăpânită și năvalnică
astăzi stau la hotel, beau vin bun, mănânc fructe de mare
m-apucă-un dor zanatic să-mi caut juliturile
ascunse-n amintirile unui copil cu părul creț

am costum și cravată, ciorapi până la genunchi
și-mi vine să mă ridic să spun eu nu sunt de acord.

Winter is Coming
mă simt ca un luptător în mișcarea de rezistență
pe baricade mă apăr cum pot
camarazii mei au căzut, îmi vine și mie curând rândul
mi-au mai rămas în buzunarele găurite câteva cuvinte, 
e adevărat, explozive, trag în fantome, vin oamenii de
gheață
impenetrabili, tunși și îmbrăcați impecabil, un gând stupid 
mă umple de-un râs prostesc, oare ăștia cum stau pe wc, 
așa  apretați? măcar dacă dau buluc la poarta
lu’ sfântu Petru să o fac râzând nu plin de spaimă

nu mai are nimeni timp de revoluție, nu mai are nimeni 
timp să citească, nici nu mă mai publică nimeni, ce rost au 
toate astea când afară s-a înserat și Winter is Coming

Nimic despre primăvară
ce să scriu eu despre primăvară? de două mii de ani 
de la Hristos e în fiecare an primăvară
fără să mai numărăm primăverile până la el
le-au văzut miliarde de oameni le-au cântat 
sute de milioane de poeți în toate limbile, pe toate notele
genii, nebuni sau infantili oameni obișnuiți sau șamani
regi sau vagabonzi, ce se mai poate spune despre 
primăvară azi?
eu pot să scriu despre gaze de eșapament, șaorma cu de
toate, 
calculatoare, prețuri la imobiliare, bilete la mare
city break-uri ieftine la Roma, șpagă, pile, cumetrii
dar nu mai pot să mă prefac că văd păpădiile și macii
peste lanuri
când de la fereastră camerei zăresc
doar holde de macarale și muncitori strigând
în soarele roșu sângerând de la fumul de cauciuc
curcubeu de afișe electorale și reclame la bere
în iarba fecioară, seringi folosite de narcomani,
câmpurile de floarea soarelui galbene de hepatită
de la gunoaiele răsturnate de țiganii din Ferentari
așa că lăsați-mă pe mine în carantină pentru o mie 
și ceva de ani
nu-mi trebuie primăvara voastră

200 200 CONVORBIRI  LITERARE
V A R I A

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.




