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Nicolae Petraşcu (n. 5 decembrie 1859, Tecuci – d.
24 mai 1944, Bucureşti – ca autor semna N. Petraşcu)
după şcoala primară la Tecuci urmează liceul de la
Bârlad (1873-1880) şi Facultatea de Litere şi Drept la
Universitatea din Bucureşti, pe care o absolvă în 1884.

A fost coleg de liceu cu Alexandru Vlahuţă, acesta
era cu un an mai mare decît el; cum aflăm din
Biografia mea, ce urmează după introducerea, Un nou
popas, a lui I.E. Torouţiu la volumul VI (1938) de
Studii şi documente literare, dedicat şi acesta Junimii:
volum consistent, după precizările realizatorului, prin
dania fostului meu dascăl Sextil Puşcariu, apoi cu cea
a directorului de altă dată al „Convorbirilor
Literare”, şi statornic reprezintant al tradiţiei şi
disciplinei junimiste în cugetare şi faptă, Simion
Mehedinţi; a lui Nicolae Petraşcu, întemeetorul
revistei „Literatură şi Artă Română”.

De interes pentru noi este contribuţia înteme-
ietorului revistei Literatură şi Artă Română, Nicolae
Petraşcu.

Dar înainte de această întemeiere, cum
consemnează şi I.E. Torouţiu în Introducerea de la
volumul sus menţionat între data de 1 Martie 1867 şi
Dec. 1894 intervenise o vacanţă pentru Iacob C.
Negruzzi, de la 1 Sept. 1888 şi 15 Martie 1889, când
conducerea „Convorbirilor Literare” a avut-o Nicolae
Petraşcu. 

N. Petraşcu a fost, dintre cei unsprezece directori ai
foii junimiste, între 1 martie 1867 şi pînă în prezent,
directorul cu cea mai scurtă prezenţă în fruntea foii. 

După 1890, mulţi dintre constanţii apropiaţi şi
colaboratori ai Convorbirilor îşi caută un drum propriu
înfiinţînd diverse publicaţii şi Societăţi, precum A.D.
Xenopol, care, rămas la Iaşi, după modelul Junimii,
constituie pe 27 noiembrie 1888 Societatea ştiinţifică
şi literară şi revista proprie Arhiva; Al. Vlahuţă
redactează revista săptămînală Vieaţa alături de V.A.
Urechia; Slavici, Caragiale şi Coşbuc, foaia Vatra,

D.C. Ollănescu împreună cu N. Petraşcu: Literatura şi
arta română, foaie care aduce zvon presămănătorist,
cosmopolitismul maiorescian servind ca argument
pentru retragerea unora (I.E. Torouţiu) din cercul
convorbiriştilor.

Cuvîntul începător, care deschide primul număr al
Literaturii şi artei române, semnat de N. Petraşcu,
argumentează conflictul de idei dintre Convorbiri şi
noua publicaţie: „Ştiu că a sprijini literatura şi artele
unei ţări pe ideea naţionalismului e o părere tăgăduită
de unii a priori. Dar principiul că numai ce e bun la
popoarele culte e bun şi la noi, şi că ce e rău la ele e rău
pretutindeni, deşi cuprinde un adevăr şi e în acelaşi
timp plin de o nobilă ambiţie, are totuşi în el răul, că e
un principiu absolut, abstract, adică prea mare pentru
noi, încât nu-l putem îmbrăţişa deocamdată, ne răpune.
Aplicat în silă, el devine un adevăr fals, primejdios
întocmai ca un medicament, în dosă prea mare dat unui
copil. În adevăr, a pune un popor tânăr în alternativa ca
el sau să dea în lucrările sale desăvârşirea ce o dau
popoarele înaintate din lume, sau nimic, este a
considera pe om ca pe o fiinţă imaginară, care s’ar
naşte deodată desăvârşită, adică este a-i cere să
înceteze de a fi om, sau renunţând la aspiraţiile lui
fireşti, prin insuflarea neîncrederii în sine şi temei de a
fi ridicol, sau imitând pe alţii. Şi cum calea întâia îi e
cu neputinţă de urmat, el e nevoit să-şi pironească
ochiul sufletului la desăvârşirea întrupată de alţii, să-şi
cheltuiască astfel toată energia în a face automatic ca
alţii, şi să nu se mai gândească la el însu-şi. Cu alte
cuvinte, omul adevărat dispare şi nu mai rămâne în el
decât imitatorul, copistul” („Lit. şi Artă Rom.” I/13).

Antagonismul dintre corifeul Junimii şi N. Petraşcu
îşi are temeiul în atitudinea ultimului, afirmată în
cartea sa Figuri literare contemporane (1893) şi
primită cu destulă răceală de convorbirişti. 

Foaia înfiinţată de fostul convorbirist rămîne în
istoria literaturii autohtone drept puntea de trecere de
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la perioada „Junimii” la cea a „Semănătorului” (I.E.
Torouţiu).

Arhiva lui Nicolae Petraşcu, găzduită de volumul
VI din seria de Studii şi documente literare este
structurată de ultimul director al Convorbirilor
interbelice în trei capitole, primul corespondenţa cu
Duiliu Zamfirescu, al doilea scrisorile primite de
directorul de la Literatura şi arta română şi ultimul cu
epistolele ce le-a primit din Franţa şi Italia de la
directorii de publicaţii periodice.

„…Revista «Lit. şi Artă Rom.», remarcă I.E.
Torouţiu, se ridică repede şi de la număr la număr
colaborările sunt tot mai bogate, făcând Convorbirilor
Literare o reală concurenţă. Directorul ei, N. Petraşcu
fire delicată, cu prestanţă în scrisul său, ca şi în salonul
literar, aducea cu sine pe lângă întinsele sale cunoştinţe
în aristocraţia românească, ale moravurilor epocii, pe
care le prinde în romanul «Marin Gelea» şi o altă
atmosferă, caldă, senină, mai apropiată de sentimentul
băştinaş decât sobrietatea lui Maiorescu”.

Şi în continuare autorul Introducerii de la vol. VI
încearcă o explicare a atmosferei create în jurul
întemeietorului criticii autohtone: „Pe deoparte
imposibilitatea de a satisface pe toţi, precum şi unele
nedreptăţi inerente chiar unei guvernări ideale, pe de
altă parte atacurile vehemente împotriva lui Titu
Maiorescu, pornite din tabăra adversarilor, îl situau în
centrul preocupărilor şi-l investiau cu pecetea
oficialităţii. 

Multiplele griji, râvna de a fi cât mai folositor ţării,
în timpul care este limitat şi scump oricărui om
conştient de răspunderea ce-o are, vor fi impus, cum e
şi firesc, câte-o replică tăioasă, scurtă, interpretată însă
ca o atitudine a Excelenţei, de la care se îndepărta tot
mai mult spiritul din marea familie a colaboratorilor şi
prietenilor junimişti. Astfel o răceală se întindea
împrejurul său, de unde mai târziu aveau să se ridice
chiar inconoclaşti ca Mihail Dragomirescu şi alţii. Şi
rând pe rând, făuritori ai frumosului, îşi căutară alt
cămin, care li se părea mai familiar, cu o gazdă mai
puţin oficială. D.C. Ollănescu, Haralamb Leca, G.
Dem. Teodorescu, inadaptabilul Caragiale, Gil (G.I.
Lahovary), foarte râvnita colaborare a tânărului N.
Iorga, G. Tutoveanu, Andrei Naum, D. Nanu, D.
Anghel se adună în jurul lui Nicolae Petraşcu”.

Epistolele primite din perioada cînd era unul dintre
colaboratorii Convorbirilor sînt semnate între alţii de
Vasile Alecsandri, M. Eminescu, G.I. Lahovari,
Nicolae Volenti, C. Dem. Teodorescu, D.C. Ollănescu,
T. Maiorescu. Corespondenţa lui N. Petraşcu se

deschide cu Biografia mea, de unde aflăm între altele
despre prima întîlnire cu foaia junimistă şi Eminescu:
„Volenti poetul era judecător supleant la Bârlad şi din
când în când ne da Convorbirile Literare. Astfel am
cetit prin 1877-78 prima poezie de Eminescu, «Floare
albastră». Ni se părea ceva extraordinar. Vlahuţă
întrerupea din când în când lectura ca să mă întrebe:
«Ce zici de versul ista...?». Apoi, terminând de cetit
poezia, o contempla adăogând: «Câtă deosebire între
noi şi ceilalţi băieţi! Oare asta să fie poezia viitorului?»
După un an atât el cât şi eu n’am mai putut ceti altă
poezie românească. Vlahuţă ţinea foarte mult la mine
iar eu, pentru ca era cu o clasă mai sus, îl secundam
oarecum. Vara venea la mine la Tecuci şi şedea
săptămâni întregi”. Dar şi despre primele aspiraţii
literare: „Clasa a VI-a a fost şi prima mea încercare de
a colabora la o revistă literară. Trimiţând nişte versuri
«Convorbirilor literare», mi s’a răspuns: «Aşteptaţi să
terminaţi liceul şi pe urmă...». Un răspuns la fel avu şi
Vlahuţă care semnând versurile cu V. A. primi sfatul să
nu mai imite până şi iscălitura lui Alecsandri”.

În toamna lui 1880 vine la Bucureşti pentru a urma
la Universitate Facultatea de drept. În capitală, în
aceeaşi toamnă îl va întîlni pe autorul Florii albastre:
„Din ziua în care l-am văzut, Eminescu trăieşte în
amintirea mea în toată frumuseţea lui şi în cele mai
mici amănunte ale fiinţei sale, văzută cu ochii vârstei
de atunci. Era într-un restaurant din strada
Câmpineanu, singur la o masă; părea absent, se gândea
aiurea. Din când în când aprindea o ţigară aruncând
privirea la stânga lui, unde erau doi inşi care discutau
foarte aprins. Întorcea apoi ochii spre lăutari şi intra în
el însuşi. Câteodată trecea încet ochii şi zâmbetul său
asupra sălii. L-am privit mai bine de o oră. Îmi părea că
vedea chiar în lumea veselă din juru-i, în fundul
sufletului ei, suferinţă şi durere şi că veselia aceea era
factice, ca şi când ar fi fost o masă râzătoare pe un
obraz îndurerat...

Poetul avea atunci cam vreo 30 de ani şi scrisese
cele mai multe din poeziile sale. Înfăţişarea lui,
mişcările, atitudinea lui, creşteau poate în ochii mei,
văzute sub aureola poetului, dar impresia mea era în
mare parte adevărată, căci natura fusese darnică cu el şi
în privinţa aceasta. De statură de-asupra mijlociei, cu
trupul proporţionat şi bine legat, cu trăsăturile feţei
regulate şi distinse, părul negru, lucios şi cam lung,
fruntea înaltă şi senină de parcă se cobora din lumea
unui vis, susţinută de arcurile regulate a două sprincene
negre: ochii negri, umbriţi şi adânci pe care arareori ţi-
i dădea să-i priveşti, căci vorbea cu ei mai mult plecaţi
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în jos: – în clipa însă, în care ţi-i trecea pe dinainte,
surprindeai în ei pâlpâitul unei lumini incandescente ca
un scăpărat al focului tainic ce-i ardea sufletul;
zâmbetul, mobil, diversificându-se în orice moment,
serul feţii pătruns de inspiraţie”.

Sînt şi cîteva amintiri de la Junimea bucureşteană: 
„În una din serile de iarnă ale anului 1883. Vlahuţă

ceruse voie lui Maiorescu să mă introducă şi pe mine la
seratele literare ale Junimii. Cu câteva zile mai înainte
el cetise acolo versurile lui, «La icoană», pe care
Maiorescu le găsise frumoase zicând chiar în faţa celor
ce le ascultau cuvintele: «Eminescu redivivus».

Îşi poate cineva închipui lesne ce mare bucurie am
avut la ideea că voi putea intra în casa lui Maiorescu.
Urmând pe Vlahuţă pătrunsei în camera de lectură a
caselor lui din strada Mercur No. 1, cu o sfială
cumpănită de fericirea mea. Erau acolo vreo şapte-opt
persoane. Doamna Clara Maiorescu puţin cam amplă la
corp, «grande dame» şi domnişoara Livia Maiorescu,
sclipitoare de inteligentă, făceau onorurile primirei.

Ceea ce mă impresionă în chip cu totul deosebit în
seara aceea erau vorbele lui Maiorescu care parcă işeau
din cărţi adânci. Tot ce spunea el, chiar în treacăt, avea
aerul de ceva gândit îndelung şi nu suferea replică. Îşi
spunea părerile liniştit şi rar şi când asculta pe alţii era
cu adâncă luare aminte. Avui însă o mică dezamăgire
când, după câteva minute, privii în jurul meu şi văzui
nişte mobile banale, felul cum erau aşezate, pereţii goi,
tocmai sus lângă plafon câteva busturi comerciale, în
ipsos, de filosofi germani, Hegel, Fichte, Kant,
Schopenhauer, fără nici o fineţe artistică, într-un singur
colţ Marea Moartă în peniţă, de cineva necunoscut,
lucrare fără nimic deosebit.

A doua seară, sărbătoare în onoarea poetului de la
Mirceşti. În sala luminată frumos erau prezenţi: Carp,
aruncând săgeţi spirituale în dreapta şi în stânga,
Teodor Rosetti, cu gravitatea-i de magistrat în
exerciţiul funcţiunii, Iacob Negruzzi, plimbându-se
nervos de la un colţ al camerei la altul, Haşdeu, cu
surâsul lui sarcastic, Odobescu, cu înfăţişarea lui de
Apolon îmbătrânit. Printre ei, mai tineri: Caragiale, cu
zeflemeaua în privire, ca ţinută în lanţuri să nu
izbucnească, Teodor Şerbănescu, un catolic în biserica
poeziei, Kibici-Râvneanu fără glas şi alţii. Pe la orele 9
trecute apăru Alecsandri însoţit de Ollănescu. Toată
adunarea se sculă în picioare; intra cu adevărat primul
poet al ţării şi pe feţele tuturor se arăta o impresie de
admirare şi de mândrie. D-na Maiorescu îi ieşi înainte;
d-ra Livia îi prinse la butonieră un buchet de violete de
Parma. Maiorescu îi prezentă pe cei necunoscuţi şi

Alecsandri se aşeză lângă masa din mijloc, rugând să
se continue lectura începută, o piesă de teatru. Autorul
piesei, farmacistul P., cetea cu o voce monotonă
versurile sale anodine. La un spirit al lui Maiorescu,
asistenţa râse iar autorul se descurajă. Atunci
Alecsandri ceru manuscrisul, îl privi puţin şi ceti încet
şi cu accent rar scena, care păru frumoasă şi fu
aplaudată. La sfârşit făcu câteva observaţii.

Serata căpătase altă importanţă; prezenţa lui
Alecsandri îi dăduse ceva solemn.

Mi-aduc aminte şi acum de impresia extraordinară
ce mi-a făcut Alecsandri. Vocea blândă venind parcă de
departe, surâsul lui, mişcările cumpătate, vorba simplă,
toate păreau ale unui nobil cum eu nu mai văzusem
altul”.

Simpatică este şi întîlnirea cu autorul Scrisorii
pierdute: 

„Serile le petreceam de multe ori la grădini cu o
bere de 15 bani dinainte. Maică-mea îmi trimitea cu
greutate 100 de lei pe lună. La teatre nu mă puteam
duce. La Gagel, cam pe unde e acum statua Haret, am
văzut pe Caragiale la o masă cu doi «cetăţeni».
Apropiindu-mă de el şi salutându-1, Caragiale mă
invită la masa lui. Plăti toată consumaţia şi cei doi
«amici» se ridicară. «Cine sunt ăştia domnule
Caragiale?» îl întrebai eu.

Nu-i cunosc.
Bine dar atunci cum stai cu ei la masă şi plăteşti d-

ta?
Ca şi cum mi-ar fi desvăluit vreun secret, Caragiale

îmi răspunse încet şi serios: «Celebritatea mea... sunt
dator»...”.

Sînt multe lucruri de interes care oglindesc epoca,
N. Petraşcu fiind şi un recunoscut diplomat, şef de
cabinet al lui Petre P. Carp, secretar de legaţie la Paris
şi Istanbul…

Debutul critic va fi în numărul 8/1887 al
Convorbirilor cu articolul apreciat şi de Maiorescu şi
avînd ca subiect nuvelele lui Delavrancea, care practic
sînt pe nedrept anulate.

Intrat în cercul criticului de la Convorbiri nu
ratează ocazia de a ne propune un portret al acestuia: 

„La câteva zile după lectura criticei mele, am fost
invitat de Maiorescu la dejun împreună cu Duiliu
Zamfirescu. Ce fericire să mă văd în casa acestui om
considerat ca un fel de amic. În gândul meu, umblasem
ani întregi, ca anticul Diogene cu felinarul, să găsesc
un om mare prin fiinţa şi mintea lui. Îmi părea că-l
găsisem. El avea o autoritate atât de mare faţă de mine,
că atitudinea lui, bunătatea, consideraţia ce-mi da, îmi
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păreau un noroc fără de margini. La dejun, răspunsurile
mele, puţine şi modeste, poate prin emoţia mea, cred că
i-au plăcut.

Cu timpul însă, mă deprinsesem cu el şi începusem
a vedea, în afară de calităţile lui alese şi unele însuşiri
mai puţin armonioase.

Priveam câte odată corpul lui voluminos, mâinile şi
picioarele mici, capul puţin prea mare, fruntea
frumoasă, senină şi lată, care vorbea şi când tăcea el, pe
care d-na Maiorescu când intra în casă şi eram singuri,
depunea un sărut afabil, ochii vii şi pătrunzători dintr-
o singură privire, nasul cam neregulat, ieşind prea din
loc şi cu rădăcina prea largă, gura ascunsă de mustăţile
şi barbişonul lat, îmbrăcămintea fără distincţie, mai
mult ca să-l acopere, neavând nici o preocupare în
privinţa aceasta, deşi am cunoscut oameni, care fără să
dea interes îmbrăcămintei, ca Alecsandri, Odobescu şi
alţii, erau cu toate acestea deosebiţi în felul lor de a se
îmbrăca. Râsul lui izbucnea câteodată într-un sgomot
tare, cu ceva primitiv în el, cu ceva de păstor.

D-na Ana Maiorescu nu era frumoasă, dar avea
nişte mâini adorabile, prin albeaţa şi forma lor; se
îmbrăca curat, fără eleganţă însă, chiar pieptănătura ei
era făcută fără atenţie. Avea o mică simpatie pentru
mine ca unul ce îi arătam o stimă deosebită, în forme
de politeţă. Pe cei fără forme ea îi chema «ostrogoţi».
I-a plăcut mult şi mi-a zis «bravo» când i-am comparat
sărutul ei pe fruntea lui Maiorescu cu un trandafir
urcător pe frontispiciul unui templu.

Masa lor era deasemenea, cum zice francezul «sans
recherche», uneori chiar cu mâncări ce se contraziceau.

Dar de la Maiorescu învăţai întotdeauna ceva. El nu
suferea în conversaţii subiecte de interes privat. Când
începea cineva să-şi spue vre-un păs, vre-o nevoie,
Maiorescu devia vorba spre generalităţi cari interesau
pe toată lumea. La tot ce spuneau alţii, el găsea
observaţii care creşteau lucrurile, le înfrumuseţau, le
dădeau amploarea unor fapte importante, pe masa lui
era totdeauna cartea nouă. Ceea ce istorisea el ca
întâmplări, ca impresii din viaţa de toate zilele, spuse
cu forma aceea gândită şi frumoasă, păreau totdeauna
lucruri extraordinare, care ar fi meritat să fie scrise.

Când însă vorbea de un contemporan şi te aşteptai
la o sinteză, în care să intre atât luminile cât şi umbrele
chipului, atunci aveai oarecum un sentiment de tristeţe,
văzând reţinute de el mai mult părţile urîte ale figurii
adică în loc de adevărul complet vedeai mai mult
fondul unei comune răutăţi omeneşti.

Într-o seară de pildă, intrând acasă, zise: «Am
cunoscut azi pe Tache Ionescu... inteligent... viu... când

mi-a dat însă mâna... mâna umedă» şi gesticulând în
aer: «Natura». Altă dată, întorcându-se de la Lahovari,
atunci ministru: «Lahovari nu poate suferi pe
Marghiloman... un parvenit de ieri nu poate suferi
niciodată un parvenit de azi...» Vorbindu-i într-o zi de
activitatea d-lui Iorga, eram la masă, el îmi aruncă:
«Varsă dimineaţa ce mănâncă seara», voia să spună că
nu asimilează. Altădată, vorbindu-i de Iancu Kalinderu
şi spunându-i că are mişcări generoase, Maiorescu zise:
«Un idiot instruit». Într’o zi, întorcându-se de la Palat
râdea şi făcea un gest deasupra pieptului: «Carp cu
decoraţiile!» În ziua în care Dr. Marinescu făcuse
prima lui comunicare la Academie cu subiectul
predilect lui, «Geniu, talent», întorcându-se acasă
Maiorescu ridică din sprincene: «A vorbit ceva mai
puţin decât ştim noi cu toţii»”.

Sînt încă alte pagini de lumini şi umbre asupra lui
Maiorescu, dar şi despre Caragiale, Eminescu,
Delavrancea, Anghel şi alţii.

„În anul 1888 reapăru Eminescu în Bucureşti. În
Iunie 1883 el se îmbolnăvise şi după trei luni de
internare la Bucureşti, fiind trimis în sanatoriul de la
Ober-Döebling, s’a făcut ceva mai bine şi, întors în ţară
în Septembrie 1884, a fost numit subbibliotecar la
Biblioteca Centrală din Iaşi.

În dorinţa mea de a-1 vedea, m’am dus împreuna cu
Vlahuţă la Iaşi cu prilejul unui congres studenţesc şi l-
am găsit într-o cameră din fundul curţii unui hotel.

Privind printre perdelele ferestrei, am văzut pe
Eminescu dormind pe o canapea îngustă de muşama
neagră. El ne primi cu bunăvoinţă şi, după ce vorbirăm
puţin, i-am propus o plimbare la Copou cu trăsura. Pe
drum ne da numai câte un răspuns scurt şi cuminte,
având aerul că se gândeşte la ce-l întrebam şi mai mult
surâdea.

Câtva timp după aceea, el se îmbolnăvi de nişte
răni la picioare, iar în 1887 trăi câtva timp la
Mănăstirea Neamţului. Revenit la Bucureşti, putui să-
l văd mai des. Venea dimineaţa la mine, venea
câteodată seara. Intra îngândurat, se aşeza pe scaun,
precaut, privea în jurul lui cu atenţie, vorbea rar şi
încet, reflecta ce vorbea, zâmbea cu naivitate de
gândurile ce-i treceau prin minte. Era el şi era altul. L-
am dus de câteva ori la Teatrul Naţional, l-am luat
după reprezentaţie la Restaurantul Hugues, vis-á-vis
de teatru, unde gusta şi bea cu măsură.

La mine acasă, Eminescu îmi spunea proectele lui
literare şi-mi promise că într-o zi va veni cu un
monolog de teatru. Într’adevăr, după vre-o săptămână,
aduse un monolog care era cu drept cuvânt frumos.
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Puţin după aceea, veni cu un act întreg de versuri, cu
subiect antic, intitulat Laïs, şi fixarăm ziua în care să-
l cetim lui Maiorescu. La prima întâlnire, el nu putu
veni şi-mi scrise câteva rânduri. Peste câteva zile, mă
informă din nou că-i tot indispus. La a treia întâlnire,
se înfăţişă îmbrăcat curat şi ne duserăm la Maiorescu
pe la 11 ore dimineaţa. Eminescu se aşeză la masă şi
începu să cetească piesa cu vocea lui limpede,
minunând pe toţi cei de faţă, care îl priveau mişcaţi şi
fericiţi. Lucrarea ce ne cetea nu era însă decât o
traducere a piesei Le joueur de flûte a lui Emile
Augier.

Vre-o lună şi mai bine, nu mai ştiui nimic de el.
Într’o seară pe la începutul anului 1889, l-am mai
văzut în restaurantul Hugues pentru ultima oară.

În Iunie 1889, boala lui reveni şi, internat din nou,
câtva timp mai târziu, căzu într-o sincopă din care nu
se mai deşteptă”.

Este narată şi apariţia Studiului critic, Mihai
Eminescu: 

„În 1893 editai în volum lucrarea mea
«Eminescu», publicată în mai multe numere
consecutive din «Convorbiri Literare». Deşi ea nu era,
la drept vorbind, un studiu, ci mai mult o evocare
admirativă a marelui poet, – a doua zi după moartea lui
nici nu puteau fi la îndemâna cuiva datele
trebuincioase asupra vieţii lui, – Maiorescu totuşi a
binevoit să meargă cu mine la Socec şi să mă
recomande bătrânului librar, propunându-i să-mi
tipărească volumul, pe care fără recomandarea lui, nu
mi l-ar fi tipărit. În semn de recunoştinţă, am închinat
încercarea aceea lui Maiorescu, care a cetit dedicaţia şi
a acceptat-o.

Tot în anul acela, în urma avizului consiliului
Facultăţii de Litere din Bucureşti, în fruntea căruia era
Maiorescu, ministrul Instrucţiei, Tache Ionescu, mă
însărcină să fac un curs liber de istoria literaturii
române moderne. Ca obiect al cursului am ales viaţa şi
opera lui V. Alecsandri.

Puţin după publicarea volumului Eminescu,
probabil tot prin bunăvoinţa lui Maiorescu, fui decorat
cu medalia Bene Merenti cl. I-a. Când mă dusei să-i
mulţumesc, el, omul discret de totdeauna, îmi
răspunse: «Meritele d-tale».

Cred, de asemenea, că prin mijlocirea lui la
ministrul de finanţe Ghermani, un junimist, fui numit
tot în 1893, profesor de limba franceză la Şcoala
Superioară de Finanţe.

…Într’o zi, Maiorescu îmi dădu o nouă dovadă de
bunăvoinţa lui, recomandându-mă unui inginer

Dendrino pentru a mă lua în procesul lui cu nişte
locuitori vecini. Procesul, mare şi foarte interesant, a
fost pledat la Curtea de Casaţie, începând cu pledoaria
mea şi sfârşind cu a lui Maiorescu”.

Şi aflăm şi contextul în care se desparte de
binefăcătorul său: „…Un gând mă urmărea de mai
mult timp, să scriu un studiu asupra criticei lui
Maiorescu. Ştiam pe de rost Direcţia nouă; frazele lui
îmi păreau aşa de alese. Dar de câtva timp nu mă mai
împăcam cu principiile criticei lui. Cetisem pe
scriitorii şi criticii noi, pe Sainte-Beuve, Taine,
Brunetiere şi alţii ca şi pe unii italieni ca De Sanctis şi
Zumbini; urmăream regulat revistele «Mercure de
France», «La Revue de Paris», «Nuova Antologia»,
care răsfrângeau în cronici amănunţite şi mişcarea
literară germană şi vedeam în ele mersul ideilor critice
care erau altele decât cele de la 1860, la care se oprise
Maiorescu. Îmi dădeam seama de pildă, că părerea lui,
cum că talentul este acelaş, fie că se naşte în pădure,
fie că se naşte în Paris sau Berlin, fie că el trăeşte în
timpul nostru, fie că a trăit în timpul Renaşterei, nu
mai era o părere admisibilă.

Deasemenea, şi încă şi mai mult, ideea că opera
literară stă numai în frumuseţea formei şi că fondul,
adică gândirile din ea, nu au nici o importanţă, fie că
ele sunt înalte sau criminale, era de asemenea o părere
nedreaptă.

A trece sub tăcere astfel de lucruri şi altele ca ele
era ceva nepotrivit cu timpul. A le spune îmi era teamă
că voi supăra pe Maiorescu, cărui îi datoram respect şi
recunoştinţă, că voi sfărâma pentru totdeauna
bunăvoinţa lui, că voi pierde avantajele pe care o
persoană ca el putea să mi le ofere. Eram prin urmare
între două greutăţi sufleteşti. Luai totuşi hotărîrea de a
scrie portretul lui şi de a-mi arăta şi ideile noi pe care
le credeam întemeiate, încercând totuşi de a o face cu
prevenire şi cu delicateţe.

Începui atunci lucrarea aducând mai întâi elogii
mari Direcţiei noi preconizată de dânsul cu 20 de ani
în urmă şi aminteam că literatura noastră de la 1870
ignorase multe adevăruri fundamentale şi că ele
fuseseră scoase pentru întâia oară în evidenţă de
Maiorescu, graţie căruia limba română, plină mai
înainte de franţuzisme sau germanisme, îşi luase
cursul ei firesc, şi că poezia şi proza se ridicaseră
treptat la nivelul artei adevărate. Toate acestea cu
preciziune şi ilustrate de exemple.

Pentru a ajunge aci a trebuit fără îndoială un om cu
mare autoritate literară. Şi continuam să descriu omul;
urmaş al unui profesor distins, învăţat în şcoli bune, la
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Viena şi la Berlin; suflet bine înzestrat şi echilibrat,
minte de o rară putere de asimilare, voinţă fermă, bun
simţ şi gust literar. Arătam apoi că principiile lui
critice erau o influenţă a şcoalei germane, în frunte cu
Hegel, şi că ele se rezumau într-un singur criteriu:
frumosul pur ca principiu fundamental; nici un scop în
literatură, nici o idee morală. Această părere însă
încercam eu să observ, nu mai era împărtăşită şi de
criticii de astăzi. Sunt, în adevăr, autori care pun
morala în locul întâiu, nevoind să corupă societatea
prin literatură. Spiritul omenesc modern merge pe
urmele trase de Bacon şi se îndreaptă spre folosul
vieţii, părăsind speculaţiile abstracte. Marele critic
contemporan Macaulay are ca criteriu de judecată în
studiile sale literare tocmai morala şi se opreşte la
mijlocul cercetării unui nume, să-l ridice sau să-l
condamne.

Critica apoi, urmam eu, a devenit din literară, cum
era, istorică, ştiinţifică.

A se preocupa numai de rimă, de ritm şi de figura
poetică după nişte tipuri abstracte retorice, era un
câmp prea mărginit. Ea cercetează şi partea altor
înrâuriri, în afară de talentul scriitorului, ceea ce aduce
poporul din care acel scriitor face parte, ce aduc epoca
şi împrejurările sociale în lucrarea lor. Opera
personală a lui Homer e şi opera unui popor care a
creat mitologia, datinele şi limba de care s’a servit
Homer, e şi opera timpului în care a trăit el.

Aşa că criticul contemporan merge în cercetarea
lui de la cunoscut la necunoscut şi nu-i rămâne decât
cu mult mai redusă taina nepătrunsă a talentului.

Ea apreciază încă şi înălţimea gândirii care stă
dedesubtul formei, cum stă emoţia sub ţipăt. E această
gândire vie, nouă, extraordinară, înjosită, poezia va fi
potrivit ei, chiar când forma se va opune. Ea e materia
primă şi în acelaş timp şi condiţia distincţiei poeziei, a
idealului poetului.

După acestea încheiam astfel: «Iată omul al cărui
gust a făcut în literatura noastră timp de 20 ani legea,
dar a cărui lege n-a fost decât gustul, adică
preocuparea numai de frumosul literar, numai de
forma operelor.

După două săptămâni de la apariţia volumului
Figuri Literare Contemporane, care începea cu studiul
asupra lui Maiorescu, era în Mai 1893 – primii acasă
la mine vizita lui. Îmi mulţumi în aparenţă, îmi vorbi
cu multă rezervă de critica nouă, istorică şi ştiinţifică
şi termină zicându-mi: «Părerea mea e că această
critică, pentru care ai înclina şi d-ta, nu poate fi decât
un curent trecător, deoarece se ocupă de chestiuni

secundare ca mediul social». Când ieşii să-l conduc
până la poartă, văzui pe d-na Maiorescu aşteptându-l
în trăsură. O rugai să mă ierte. «E aşa de frumoasă
seara!», îmi răspunse ea întinzându-mi mâna
strălucitoare”.

Pentru aceste observaţii nu va fi iertat de
Maiorescu:

„Tot în anul 1894 am tipărit în volum şi rezumatul
cursului meu «Vasile Alecsandri», făcut la
Universitatea din Bucureşti, şi l-am depus la
Academia Română pentru un premiu, fiind susţinut
acolo de Ollănescu şi combătut pe dedesubt de
Maiorescu. Ollănescu mi-a spus că l-a auzit zicând
unui academician junimist: «Domnul acesta nu va
intra în Academie».

Supărarea lui era dar mai mare decât mi-o
închipuisem. Ea îi turburase seninătatea cu tot
dinadinsul.

Pe de altă parte, Convorbirile Literare erau
învechite. Ideile care le călăuziseră îşi făcuseră
vremea. Atitudinea lor de «Jandarm literar», cum
fuseseră numite, era diametral opusă cu firea mea, care
aprecia mai mult frumuseţea talentelor decât lipsurile
lor. Cel dintâi semn sincer al sufletului meu a fost
volumul asupra lui Eminescu.

După el a urmat lucrarea Figuri Literare
Contemporane, unde reproducând critica ce făcusem
în Convorbiri asupra lui Delavrancea, am schimbat
concluziile, îmbrăţişând întreaga fiinţă literară a lui
Delavrancea şi recunoscându-i şi calităţile de stilist
original şi de cunoscător al limbii române”.

După această schimbare a concluziilor privind pe
Delavrancea, ţine să-şi motiveze propria manieră
critică: „toate lucrările mele n’au mai avut ca obiect de
studiu decât calităţile scriitorilor şi artiştilor. In aceasta
a stat, dacă s’ar putea zice, mica mea originalitate”.

În pofida manierei sale critice, de iluminare doar a
calităţilor, perenitatea critică aparţine lui Maiorescu,
mai preocupat de iluminarea lipsurilor…

În 30 noiembrie 1896 publică primul număr din
Literatură şi Artă Română, despre care aflăm din
mărturiile diriguitorului amănunte de interes pentru
istoria literară, inclusiv faptul că în cei 12 ani de viaţă
a Revistei „eu am scris şi uneori am fost nevoit să
scriu, articole, adoptând peste zece pseudonime ca să
dau aparenţa unei mai întinse şi mai vaste colaborări.
Între cele mai de seamă ca titluri au fost studiul
Haşdeu, văzut pentru întâia oară pe larg, în dubla lui
înfăţişare de istoric şi linguist şi lăsat sub reticenţă ca
poet. Peste câteva zile el a venit şi mi-a mulţumit
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binevoitor, zicând totuşi că, în privinţa talentului lui de
poet, sunt «astut».

Alt articol a fost Caragiale comediile lui, în care,
după laudele meritate, subliniam, încă de pe atunci,
«inactualitatea» pieselor lui. El a răspuns printr’un
articol, arătând că o lucrare literară e artă chiar dacă
n’a mişcat pe cetitori sau spectatori decât un singur
moment, ceea ce era adevărat, fără însă să desmintă
afirmarea mea.

Am scris apoi romanul Marin Gelea, unde am
personificat pe arhitectul Mincu, combinat cu sufletul
meu, pe Caragiale şi pe Barbu Delavrancea, plus alte
profiluri din societatea de acum 40 de ani, roman care
a apărut apoi în volum, în două ediţii.

Am publicat acolo, neapărat şi unele priviri critice
asupra Junimei, din care reeşea, între altele, că
Direcţia nouă, a lui Maiorescu nu era decât direcţia
veche, adică direcţia lui Alecsandri, C. Negruzzi, N.
Bălcescu, Odobescu şi că influenţa Convorbirilor e cu
mult mai redusă decât şi-o închipue junimiştii. Ele vor
fi fost poate pricina pentru care întâlnind într-o zi pe
Maiorescu, pe jos, prin dreptul vechei Primării de pe
b-dul Brătianu, al cărui gard era plin de afişe, l-am
văzut la vre-o 7-8 metri, întorcându-se la dreapta şi
prefăcându-se că citeşte afişe. Venea spre casă
probabil de la Universitate, unde, zilele acelea,
schimbase, în Consiliul Facultăţii, titlul nouei catedre,
propusă de Facultate, din «Istoria literaturei Române
Moderne» în aceea de «Estetică literară». Dovada o
avui peste câteva zile, când chemat de Laurian,
secretarul general de la Instrucţie, văzui o mijlocire
scrisă pe 4 pagini de mâna lui Maiorescu, către
Ministru, prin care demonstra necesitatea (!)
continuării la Facultate a ideilor estetico-literare de la
profesor la elev, şi propunea ca profesor pe titularul de
astăzi al catedrei, ca singurul dintre candidaţi ce
răspunde acestei continuităţi: Take Ionescu, Ministrul
Instrucţiei, deşi înclina în favoarea mea, fiindcă
făcusem un curs de literatură română modernă, cu care
mă însărcinase el, şi aveam două volume tipărite în
materia aceasta, se găsi într-o dificultate: cel de al
treilea pretendent la catedră, Th. Speranţia, autorul,
era, în culoarea lui, şeful efectiv al organizaţiei takiste,
şi, ca să scape din dificultate, numi pe recomandatul
lui Maiorescu”.

Context în care am putea remarca sinceritatea sa
privind lipsa colaboratorilor, situaţie, totuşi, de
neîntîlnit la „detestatele” Convorbiri.

Înainte de a urma o privire asupra lucrării Mihail
Eminescu. Studiu critic, voi cita cîteva dintre

înscrisurile poetului adresate lui N. Petraşcu, şi anume
trei scrisori şi cîteva chitanţe:

„I. 
MULT STIMATE DOMNULE,

De mai multe zile nu mă aflu tocmai bine, încât deşi am
foarte puţin de adaos, totuşi n-am putut nici termina, nici
revede şi corige lucrarea mea. În starea în care este astăzi
lucrarea, n-am curajul s’o presint. Îmi trebue încă câteva
zile sau câteva ore măcar de dispoziţie, ca să pot termina şi
atunci bucuros voi avea onoarea de-a v-o presenta. C-o
scriere necompletă şi încă plină de neajunsuri şi erori, nu
cutez.

Al D-voastre supus şi recunoscător
M. EMINESCU

II. 
MULT STIMATE DOMNULE,

Pe la 111/2 o să vă caut acasă, însă nu cred să fiu în stare
de-a mă duce la d. Maiorescu. Sunt atât de descurajat în
toate privirile şi am aşa de puţina încredere în mine, încât
nu cutez să mă presint la D-sa. Vă rog dar să mă scuzaţi,
dacă n-aş putea da urmare unei invitaţiuni care, desigur, mă
onorează, dar pe care, pentru mii de împrejurări n-o pot
urma.

Al D-voastre devotat şi recunoscător
M. EMINESCU

III.
Aş fi venit la D-voastră ancă de Vineri, dar nu mi-a fost

tocmai bine şi nici lucrarea nu mi-e terminată ancă. O să vă
caut de seară la Union.

M. EMINESCU

(Sînt, probabil, epistolele trimise în contextul lecturii
piesei, în traducere, Laïs, la care face trimitere în Biografia
mea, N. Petraşcu, fragmentul citat mai sus, n.n.)

IV.
Bucureşti 27Iuliu 1888. 

CHITANŢA
L. n. 50. Am primit suma de lei noi cincizeci de 1a d.

M. Eminescu, plata chiriei odăii de la 5 Iuliu până la 5
August 1888.

HERMAN WEINBERGER

V.
Bucureşti Septemvrie 1888.

CHITANŢA
Am primit de la D. N. Petraşcu suma de una suta

treizeci şi şase lei n. (136 1. n.). drept care dau aceasta
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chitanţă.
136 lei.

M. EMINESCU

VI.
Bucureşti Septemvrie 1888. 

CHITANŢA
Am primit de la D. N. Petraşcu suma de şaptezeci lei

(70 l n.).
70 lei

M. EMINESCU

VII.
Bucureşti 5 Octomvrie 1888. 

CHITANŢA
Am primit de la D. N. Petraşcu suma de una suta

şaptesprezece lei, bani 50.
117,50.

M. EMINESCU

VIII.
Bucureşti 9 Decemvrie 1888.

CHITANŢA
Am primit suma de una sută douăzeci de franci de la D-

nul Nicolae Petraşcu.
M. EMINESCU”

Primul studiu critic dedicat lui Eminescu, după
Eminescu şi poeziile lui, studiul lui T. Maiorescu
publicat în nr. 8, 1 noiembrie 1889, din Convorbiri
literare, a fost publicat în 1892 şi aparţine lui N.
Petraşcu sub titlul Mihail Eminescu. Studiu critic;
alcătuit din articole publicate în serial, numerele
8/nov. 1890, 9/dec. 1890, 10/feb. 1891, 3/iunie 1891,
8/nov. 1891, 11-12/mar. 1892 ale foii junimiste. 

În deschidere, într-o notă de pe prima pagină,
autorul precizează: „Acest studiu s’a publicat pentru
întăia oară în Convorbirile Literare, anii 1890 şi 1891.
În volumul de faţă el a fost revăzut”.

Curios, uită (!?) de articolul de încheiere din
martie 1892.

Ca unul care prin poezia lui a înrîurit gustul literar
al timpului, lui N. Petraşcu îi pare de interes de a ne
da seama de individualitatea omului, şi de a cerceta
care au fost mijloacele operei în cazul poetului şi îşi
deschide studiul cu Viaţa lui şi debutează cu cîteva
observaţii, nu lipsite de o anumită naivitate: „Viaţa cu
dramele ori comediile ei, cu împrejurările simple sau
complicate prin care trecem, va putea prii sau
contraria natura noastră fără a ne-o schimba, cum
lumina va putea prii sau contraria o plantă fără a-i

schimba natura ei intimă. Poetul de care ne ocupăm e
poate unul din cele mai puternice exemple care
ilustrează acest adevăr”.

Stabileşte fără de tăgadă că s-ar fi născut pe 20
decembrie 1849, fapt ce-l explică şi printr-o notă, cu
observaţia finală că s-ar fi pus greşit şi pe piatra de
mormînt anul 1850, într-un context în care Maiorescu
în Eminescu şi poeziile lui (Convorbiri literare, nr. 8/1
noiembrie 1889) afirmă că s-a născut pe 15 ianuarie
1850, dată asumată şi de G. Călinescu. Aproximează
că ar fi avut strămoşi de neam oriental, turc sau
suedez, origini negate de Eminescu personal în
articolele sale politice, unde afirmă scurt: Sînt român
şi punctum!

O altă inadvertenţă priveşte schimbarea numelui
din Eminovici în Eminescu; schimbare realizată, după
autorul studiului, în 1860 pe cînd se afla elev la
gimnaziul din Cernăuţi, unde îl avea profesor pe Aron
Pumnul, şi care i-ar fi propus aceasta. Se ştie că Iosif
Vulcan, la publicarea în Familia, martie 1866, îi
propune şi el acceptă să semneze Eminescu.
Reproduce peste cîteva pagini poezia dedicată lui
Aron Pumnul, publicată în volumul din 1866 la
decesul acestuia, alături de alţi colegi în culegerea
Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti din Cernăuţi,
la mormîntul ilustrului lor profesor Aron Pumnul, şi la
final semnată: M. Eminovici, privatist, şi nu
Eminescu?!

Sînt trecute în revistă peregrinările poetului,
inclusiv cu diverse trupe de teatru, perioadă de altfel
fertilă pentru acumulări din marii autori, cum ţine şi
criticul să sublinieze: „Te naşti poet, credea dînsul,
cum zice un scriitor frances, dar nu devii şi nu rămîi
poet decăt învăţănd şi nutrind talentul tău prin studiu”.

Urmează momentele debutului de la Convorbiri
literare, cu Venere şi Madonă în 15 aprilie 1870.
Momentul cunoaşterii Veronicăi Micle îl situează la
Iaşi în perioada în care era revizor şcolar. Ea ar fi avut
17, 18 ani (?!) cînd îi citea emoţionată debutul în
Convorbiri, moment în care ar fi zărit-o  la un geam
aplecată peste revistă… Şi face poetei şi un portret din
acel moment: „Obrazul îi era rotund şi frumos, fruntea
albă, netedă şi inteligentă, părul galben – idealul
poetului – ochii de un albastru deschis, nasul delicat,
gura mică, umedă şi sensuală”.

Sînt rînduri şi pagini ce par scrise de Octav Minar,
romanţioase şi departe de realitate.

Descrie momentul cînd l-a cunoscut pe Eminescu
aflat atunci în Bucureşti la foaia conservatoare Timpul,
moment notat şi în Biografia mea. E stranie poetizarea
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vieţii lui Eminescu, în pana unui critic care cît de cît se
respectă. Se continuă în aceeaşi manieră edulcorată
trecerea în revistă a etapelor din viaţa poetului, fără
alte elemente decît cele cunoscute în epocă.

Se ocupă în continuare cu punerea în lumină a
Mijloacelor de formă din opera poetului, însoţită de o
inutilă paradă de erudiţie, cu o desfăşurare de nume
clasice şi contemporane din filozofie, psihologie etc.,
toate cam alături de poezia lui Eminescu, însoţite cu
explicaţii de caracter popularizator, dar fără armătură
critică, cu fraze gen: „Dar ceea ce deosebeşte, privind
mai de aproape, limba lui Eminescu e căutarea
cuvântului propriu şi cuvântului viril. E ştiut că mintea
omenească trece de la cuvinte largi la cuvinte mai
restrînse, tinzînd necurmat la noţiuni deosebite pentru
cele mai intime manifestări”. Sau: „Scriitorii noştri de
la 1840 au introdus însă, cuvântul vag, obtuz ori numai
abia tangenţial noţiunii – care la rândul ei trecea prin
mintea cititorului, coşcovă, fără contururi precise şi
poate chiar sub înţeles diferit. De aci sinonimia greşită
care, se vede încă şi astăzi si care permite exprimarea
unei idei în sute de feluri”.

E cam coşcovă întregul demers critic aplicat de N.
Petraşcu asupra operei eminesciene. Pentru autorul
întîiului studiu critic, sintagme precum: zîmbetul lunii,
frăţiorii stelelor, iubita pomilor, sînt cuvinte neprecise,
cu un înţeles aburos. În realitate, curat aburos este
întregul lui limbaj critic.

După studiul lui Maiorescu dedicat poetului în
toamna lui 1889, este descalificant pentru un critic să
vii cu expresii de genul: Bărbăţia în expresie aruncă
sinceritate în tonul poeziei. Şi astfel de expresii şi
aprecieri aruncă mai la fiecare pagină N. Petraşcu.
Pentru directorul de la Literatură şi artă română,
vocabula u este responsabilă în afirmarea tristeţii: „În
Vezi rîndunele se duc, etc., covîrşirea lui u din rime dă
nota unei tristeţi profunde”. O astfel de tristeţe ne
oferă, din păcate, criticul, prin nefericitul său demers
asupra operei lui Eminescu.

Neavenită este paralela dintre universul liric
eminescian şi cele semnate de Bolintineanu, Petrino,
Nicoleanu… Limbajul critic capătă adeseori note
hilare: „Apoi când versul lui Eminescu îndoaie fraza,
îndoitura nu numai că n’o rupe, dar dimpotrivă îi da un
desen nou, original, voit, în care se mlădie fericit
găndirea”.

În partea a treia se ocupă de mijloacele de gîndire,
cu o ploaie de truisme, cu nimic diferit de maniera în
care a descifrat mijloacele de formă. Aflăm că
intensitatea poeziei lui Eminescu e resultatul unei

inteligenţi largi, puternice şi avute, muncită de simţul,
de cultul perfecţiei artistice.

După aşa un bogat şi complex excurs critic, care-i
epuizează universul liric, citim: „Acum, când
cunoaştem mijloacele lui de formă, şi fondul din care
îi scapără şi răsare gândirea, să ne oprim dinaintea
fiecărei idei, s’o deschidem şi s’o apreţiem”.

În consecinţă se apleacă şi descifrează Pesimismul
lui, unde aflăm că: „Ideile lui nasc în o adîncime
tristă”. Ne dezvăluie şi cauza pentru care place acest
fel de poezie: „Nota tristă a lui Eminescu plăcu la noi
şi urma să placă ca una ce mai întîi, venea cam după
un fel de carnaval vesel, destins de poesia entusiastă
de mai înainte. Ea îşi făcu loc mai în adâncul inimii
fiindcă suferinţa ne face contemplativi şi ne
înduioşază. Dar afară de aceste pricini de ordine
secundară, era încă una generală şi mai puternică.
Poesia lui tristă venea într-un secul trist, ca o fiinţă cu
durere de inimă, chemată a înţelege suferinţele unui
bolnav şi a compătimi cu el. Ea resuma vagul
melancolic al suferinţelor dimprejur în linii precise, şi
aceasta uşura, aceasta ungea inimile. Dar acum, de ce
secolul nostru e trist? Eată o întrebare des pusă şi
felurit deslegată”.

Şi Constantin Dobrogeanu-Gherea îi oferă
dezlegarea, sociologul apreciind că pricina
pesimismului contimpuran ar fi «anomaliele societăţii
burgheze». Şi Petraşcu îl continuă, în maniera
sociologic-proletcultist, pe criticul de la
Contemporanul pe încă multe pagini care nu servesc
nicicum opera poetului.

Ne prezintă, după limpezirea şi aşezarea în sfera
socio-istorică a pesimismului şi Idealul lui: „Aceste
două însuşiri ale sufletului lui Eminescu: filosoful
pesimist şi poetul idealist, – deşi au putut părea
oarecum contrazicătoare, – se găsesc într-un raport
logic şi alcătuesc un suflet firesc, cum au fost
dealtminteri, sufletele tuturor poeţilor pesimişti. Căci
cu cît viaţa reală va fi mai dureros simţită şi înţeleasă,
cu atît idealul va străluci mai tare, şi cu cît idealul va
fi mai strălucitor, cu atît viaţa va părea mai nesuferită.
Una va accentua pe cealaltă. O fire sensibilă la
suferinţă şi în acelaş timp c-o putere închipuitoare ca a
lui Eminescu, deschizând ochii în îngustimea lumii
reale rămînea rănită”.

Avem cîteva gîndeme de-a dreptul rizibile: „Omul
neapărat, e făcut să cugete, ceeace şi îndeplineşte mai
tot timpul, – dar el e făcut să şi iubească. Şi după cum
în creerul său arde lumina gândirii toată viaţa, în inima
sa isbucneşte în tinereţe iritabilitatea sentimentală a
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cărei intensie, mai tărziu micşorată, de atunci
despotică. A voi să ei pe om în parte numai ca minte
sau numai ca simţire, ar fi a-l trunchia. A voi să
amesteci aceste două însuşiri ale lui într-o singură
direcţie este a nu le fi apreţiat îndeajuns natura lor
deosebită, căci, după cum zice profundul Platon, dacă
mintea ne e dată pentru noi, inima ne e dată pentru
alţii, – şi tinereţea e epoca cînd fără ştirea noastră
suntem mai puţin decât oricând ai noştri înşine”.

Descoperim după acest şirag de „perle”, ce se vrea
critica: „Când critica vizează ţinte străine artei şi-i cere
acesteia să privească numai înainte ori numai înapoi,
caută, cu sau fără ştirea ei, s’o rătăcească. Pentru că
arta e ca şi firea, o creatoare indiferentă; şi, dacă o
scoţi din indiferenţa ei, îi dai atitudinea bănuită a
omului cu două feţe. Emoţiunea, care ni s’ar fi
desprins mai înainte sinceră, largă şi francă dinaintea
artei indiferente e de astădată strîmtorată de steagul ce
fălfăe deasupra ei cu o diviză, ori c-o formulă vitregă
– fie ea acea formulă socială, morală sau ştiinţifică.
Aceasta cel puţin e impresia ce simţim fiecare, cînd
întălnim în artă urmărirea unui scop străin ei. În teorie,
chestiunea se discută şi se va discuta mult timp. Dacă
poesia lui Eminescu ne captivă fără reservă, în privinţa
aceasta, este neapărat prin aceea că în ea nu respiră
vre-o altă preocupare”.

În studiul său critic asupra lui Mihai Eminescu,
critica vizează mereu ţinte străine.

Nu scapă viziunii critice nici Simţirea sa pe care
ne-o dezvăluie, ca pretutindeni, total neinspirat:
„Simţirea trezeşte adesea închipuirea, închipuirea
înfrumuseţază adesea simţirea. În una, covîrşeşte
artistul în cealaltă predomină omul. Pe unul îl
admirăm, pe celălalt îl iubim. Eminescu a privit
îndelung spre idealul său rece şi eteric, ca la un simbol
al vieţei şi femei pămenteşti şi numai cu un fel de
alegorie a simţurilor; dar el a şi iubit natura, pe om, pe
sărac, ţara şi cu deosebire femeea – femeea aievea”.

Şi se continuă la aceeaşi altitudine intelectuală:
„Când astfel de însuşiri sufleteşti, care dau expresia
artistică, se întâlnesc în acelaş om, c-o patimă
puternică prin ea însăşi, şi când ele pot privi şi zugrăvi
această patimă, ca pe un model de alături, – atunci
poetul e poet în tot înţelesul simfonic al cuvântului”.
Aici avem la final şi o parafrază după Maiorescu. E
drept, peste cîteva rînduri avem o primă şi o ultimă
trimitere la criticul de la Convorbiri. De reţinut,
studiul critic este dedicat corifeului Junimii, cum
aflăm în prima pagină care deschide volumul.

Nici Natura nu este uitată; la fel Societatea, ultima

temă abordată de fostul colaborator al Convorbirilor,
cu desluşirile ce se impun: „Se pare că firea a voit ca
fiinţa în care se resimte durerea mai adănc să puie ş’o
armă mai ageră spre a se apăra. Eminescu, care suferea
de toate asperităţile lumii aceştia, avea arma satirei şi
tot ce a atins dînsul cu vărful ironiei sau a ridiculului a
rămas rănit pentru totdeauna.

…În toată societatea suprapusă, unde noul strebate
mai curând şi unde domnea această aparenţă coşcovă
a lumii apusane, i se înfăţişa poetului un câmp nesfîrşit
de contraziceri, de falsităţi şi de pretenţii căre-i isbeau
cugetul, îl desgustau, îl indignau.

Aşa mai întăi în literatură, care e prelungirea stării
de lucruri şi a nivelului spiritelor din o ţară, Eminescu
a întălnit o confusie, o rea înţelegere a darului de a
scrie, o interpretare superficială a scepticismului
apusan, şi mai cu osebire o sterilitate de idei şi
simţiminte pusă în cuvinte reci şi goale de înţeles”.

Se vede că aparenţa coşcovă a coşcovit întregul
studiu critic publicat în premieră, la nici trei ani de la
trecerea în lumea drepţilor a lui Mihai Eminescu.

Finalul este unul pe care l-ar putea invidia şi G.
Călinescu, ba, la vremea lui, şi T. Maiorescu: „Artist,
Eminescu ne’a adus o formă nouă, delicată, atică.
Filosof, el s’a apropiat mai mult de felul de gândire al
oamenilor de nord şi a adăncit sufletul omenesc în
clinurile în care se pare că va domni vecinic durerea.
Cu aceste două însuşiri ale sufletului lui, el a
personificat pentru întăia oară în literatura romană
îndoita noastră origine de romani şi daci, şi sub
această îndoita putere, el a reaprins mai viu lumina
poesiei române”.

N. Petraşcu, bun portretist şi publicist onorabil,
rămîne în literatura ce îl are ca subiect pe Eminescu
prin faptul că a fost primul care i-a dedicat un studiu
critic, cum îl supranumeşte, la scurt timp de la
dispariţia lui.

Studiul dedicat poetului de către N. Petraşcu nu a
mai fost reeditat.

De reţinut, primul doctorat ce are ca temă viaţa şi
opera lui Eminescu va fi susţinut în limba maghiară la
Facultatea de Filologie a Universităţii din Budapesta,
lucrare scrisă în limba română şi apoi tradusă pentru
susţinerea tezei. Disertaţia a fost prezentată de Ilie
Cristea (viitorul Întîistătăror al Bisericii Ortodoxe
Române, Patriarhul Miron Cristea) în luna mai 1895,
cu titlul: Eminescu, viaţa şi opera. Studiu asupra unor
creaţii mai noi în literatura română.

1010 CONVORBIRI  LITERARE
A T I T U D I N I



Elena MITRU: – Domnule Florentin Popescu,
aştept mai întâi să vă prezentaţi cititorilor acestui
interviu, printr-o expunere a datelor personale. În
felul acesta, cititorii vor afla şi de unde sunt
„rădăcinile” din care vă trageţi, ca să spun aşa.

Florentin POPESCU: – Într-adevăr, benefică şi
de neuitat întâlnirea aceea din vara lui 2015.
Benefică şi pentru mine, fiindcă am avut prilejul de
a mai cunoaşte câteva din personalităţile care
„gravitează” în jurul prietenului nostru comun,
Theodor Damian, (scriitor şi prelat cu charismă, cu
o anume aură care-l face iubit pretutindeni), dar
benefică, sper, şi pentru dvs. stimată doamnă Elena
Mitru, fiindcă ne-am cunoscut, am dobândit încă un
prieten şi, între altele v-am facilitat colaborarea cu
mica tipografie din subsolul unui bloc de pe Calea
Griviţei, locul în care „oficiază”, ca să zic aşa, buna
noastră prietenă Raluca Tudor, care tipăreşte vreo
cinci-şase, dacă nu cumva chiar mai multe reviste
literare, cea care de atunci, din 2015 şi până azi v-a
editat şi dvs. mai multe cărţi interesante. În treacăt
fie spus m-am bucurat să vă prezint şi eu una la
Colegiul „Virgil Madgearu” din Bucureşti, şcoală cu
statut european.

Îmi cereţi să vă expun ceea ce dvs. numiţi

„datele mele personale” şi mă puneţi de la început
într-o situaţie delicată. Dacă v-aş fi intuit intenţia de
a-mi cere un interviu anul trecut, când ne-am întâlnit
în Bucureşti, v-aş fi oferit cea de a doua ediţie a
cărţii mele intitulată Gânduri de scriitor, abia
apărută, în care am adunat nu mai puţin de 21 de
interviuri acordate din 1978 şi până azi în presa
literară. Acolo, ca şi în volumele de amintiri şi
evocări detaliez „datele personale” de interes
cultural. Am să vă ofer cartea cu pricina la proxima
întrevedere.

În interviurile amintite, apărute în reviste din ţară
mi-am pus sufletul „pe tavă”, cum se zice în popor.
Am fost întrebat fel de fel de lucruri legate de
biografia mea, de cărţile pe care le-am scris de-a
lungul unei vieţi închinată cu totul şi cu totul
literaturii şi publicisticii. Am răspuns deschis şi pe-
ndelete, fiindcă n-am avut şi n-am nimic de ascuns
nimănui, niciodată.

Acum, însă, e cu totul altceva. Sunt surprins să
mi se ceară un interviu pentru cititorii mei (câţi or fi
ei?!) de peste ocean. Cum adică, îmi spun, copilul de
acum vreo şaizeci de ani, dintr-un sat buzoian uitat
de oameni şi de lume, care a mai prins încă vremea
când cei mici mergeau desculţi (ori, cel mult,
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„ORICUM NE-AM CONSTRUIT/ NEORICUM NE-AM CONSTRUIT/ NE
CONSTRUIM VIAȚA, CONTEAZĂ CONSTRUIM VIAȚA, CONTEAZĂ 

DOAR CE LĂSĂM BUN ȘI FRUMOS DOAR CE LĂSĂM BUN ȘI FRUMOS 
ÎN URMA NOASTRĂ!ÎN URMA NOASTRĂ!”

Dialog cu scriitorul FLORENTIN POPESCU

Elena Mitru (New York) în dialog cu Florentin Popescu, Membru al Uniunii Scriitorilor din România,
Cetăţean de Onoare al judeţului Buzău, redactor-şef al revistei „Bucureştiul literar şi artistic”

Mă încurajez singură, gândind că n-ar fi deloc inoportun să-l provoc pe domnul Florentin Popescu la un dialog prin
care să-i pot creiona cât mai veridic portretul.

Datorită bunăvoinţei Preot prof. univ. dr. Th. Damian, care nu ştiu prin ce minune are puterea de a ne strânge mereu
în juru-i, cu scopul de a ne cunoaşte şi a ne simţi bine, am avut bucuria şi plăcerea să-l întâlnesc pe scriitorul şi criticul
literar Florentin Popescu, împreună cu soţia, doamna Iuliana Paloda Popescu, artist plastic şi scriitor, cu o activitate
frumoasă şi bogată.

Evenimentul s-a petrecut în vara anului 2015 când părintele ne-a invitat pe terasă, la „Boema 33”, un loc
binecunoscut în Bucureştiul drag, unde se întâlnesc de obicei talentaţii „mânuitori ai condeiului”.

Întorşi, unii din vacanţele de pe alte meleaguri, iar alţii ajunşi „acasă” de pe meleaguri îndepărtate, pentru a petrece
o vacanţă binemeritată pe pământul natal, am petrecut ore de neuitat cu bucurie în suflet şi cu voie bună.



încălţaţi cu târlici – un fel de adidaşi rudimentari,
făcuţi de un cizmar de atunci) să le vorbească unor
cititori din America?! Mă întreb şi eu aşa,
moromeţian şi rămân în continuare uimit de atenţia
care mi se dă, chit că să scrii peste şaptezeci de cărţi,
ca mine, nu e la îndemâna oricui. Ele, luate la un loc
pot vorbi mai bine decât autorul despre anumite
orientări, despre o vocaţie şi o chemare, în fine
despre o mare iubire faţă de oameni şi de cultura
română.

În fine, pentru a mă supune tipicului, am să vă
dau pe loc (şi pe scurt!) ceea ce dvs. numiţi „datele
personale” ce vă pot conduce, eventual, la
„rădăcinile” din care mă trag.

M-am născut la 3 aprilie 1945 (şi nu 8 aprilie,
cum apare în certificatul de naştere) într-un sat,
Lera, aparţinător de comuna Corbu din fosta regiune
Ploieşti (din 1968 sat component al comunei
Chiojdu, acelaşi judeţ, localitate străveche de
moşneni). Sunt al treilea copil al familiei Octavian
Popescu (tehnician veterinar) şi al Floricăi
(descendentă a unei familii cu vechi rădăcini în
zonă).

Copilăria mi-am petrecut-o în mirifica zonă a
Văii Chiojdului şi într-o mai veche carte, Un
mesteacăn rătăcit în câmpie, din 2007, am avocat-o
mai pe larg şi cu „duioşie”, considerând, ca şi Vasile
Voiculescu (scriitorul drag mie, căruia i-am dedicat
nu mai puţin de şapte volume) că a fost cea mai
frumoasă perioadă a vieţii şi că pe ea s-au putut
clădi, fără să mă doboare, toate încercările de mai
târziu ale vieţii. Asemănarea trăirilor sale din
copilărie cu ale mele este atât de mare încât nici nu
ştiu ce aş putea să mai adaug. Poate spunând ceva
despre bucuria de a merge să ne suim în policioarele
dulapului (scrânciobului) la sărbătoarea Sfintelor
Paşti, pentru a ne roti în văzduh şi a vedea satul de
la înălţime. Acest miraculos şi fascinant dulap se
construia o singură dată pe an, la Paşti, de către nişte
oameni mai pricepuţi care mergeau în pădure şi
alegeau lemnele potrivite spre a ciopli din ele bârne
pătrate, punându-le în cruciş, între ele montând
micile bănci unde se aşezau cei ce voiau să fie „daţi
în dulap”, adică să fie ridicaţi în văzduh de roata
aceea care atunci mi se părea uriaşă. Nu era nici un
fel de motor care s-o pună în mişcare, cum se
întâmplă în cazul lanţurilor, comediilor de pe la
bâlciurile din oraşe. Mişcarea era asigurată de patru

oameni voinici, care porneau întregul angrenaj
numai şi numai prin forţa braţelor.

Scrânciobul ăsta, aveam să aflu peste ani,
închipuia învierea şi ridicarea lui Iisus la cer şi de
aceea era montat doar de Paşti. Dar cred că puţini,
foarte puţini din cei ce meştereau la el şi-l făceau să
funcţioneze îi mai ştiau semnificaţia iniţială. Toată
lumea îl aştepta şi-l concepea doar ca pe o distracţie,
poate cea mai importantă, mai importantă chiar şi
decât hora de fiecare duminică.

Cei care trudeau la învârtirea scrânciobului se
adaptaseră şi ei situaţiei, şi cum cei mai mulţi copii
erau săraci, nu le percepeau o taxă în bani, ci una în
natură. Astfel, cu un singur ou roşu sau încondeiat
pe care-l dădeai starostelui, erai învârtit la fel cum ai
fi fost dacă plăteai cu o monedă. Cei ce menţineau
scrânciobul în mişcare îşi pregăteau dinainte un coş
mare şi-l ţineau alături, iar până seara îl umpleau cel
puţin de două ori, fiindcă „jucăria” mergea aproape
în continuu, oprindu-se doar cât oamenii ce-o
învârteau să se odihnească puţin ori să-şi şteargă cu
un prosop broboanele de sudoare de pe frunte şi de
pe gât. Ce vor fi făcut ei după aceea cu atâtea ouă n-
am înţeles niciodată, căci de vândut nu le vindeau,
fiindcă nici n-ar fi avut cui.

Dar datul în dulap mai era şi suprema distracţie
pe care flăcăii o puteau oferi pe atunci iubitelor lor,
după ce le întindeau câte un mic bucheţel de ghiocei
sau de zambile. Aceste din urmă flori, liliachii sau
roz, se găseau pretutindeni: le vedeai prin ghivece
aşezate pe prispe sau le zăreai prin micile grădiniţe
din faţa casei fiecărui sătean. Flori de primăvară,
înveselind zilele Paştelui, mai erau narcisele,
clopoţeii şi viorelele culese de prin pădurile din
apropiere. Cu ele în mâini mergeau fetele şi femeile,
copiii şi bărbaţii la biserică, în Vinerea Mare şi le
aşezau frumos şi cu grijă pe masa pe sub care
treceau cu sfială şi pioşenie.

De altfel noi locuiam aproape de biserică şi de
clădirea ei mă leagă foarte multe amintiri. Am
crescut într-un fel de intimitate şi cu teiul bătrân de
lângă clopotniţă şi cu cimitirul năpădit de ierburi şi
cu sfinţii zugrăviţi pe pereţi, dar mai ales cu cele
două clopote mari şi parcă misterioase. Una din
plăceri era să le ascult acestora din urmă sunetul
sâmbătă seara ori duminică dimineaţa, anunţând
liturghia. Bătăile lor – una gravă, alta ceva mai
subţire – stârneau ecouri ce se risipeau în aer până
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departe, la marginea satului. Când eram ceva mai
mari am învăţat să le tragem şi noi, copiii, după cum
o cereau împrejurările; la sărbători cu toată puterea,
făcându-le limbile să penduleze cu putere între
pereţii de aramă; când murea cineva le băteam într-
o dungă, sugerând jalea şi durerea celor care
pierduseră o fiinţă apropiată.

Dangătul clopotelor mi s-a părut una din cele
mai frumoase şi de neasemuit muzici care mi-au
însoţit copilăria. Încă le mai auzeam bătaia, în
amintire, când i-am dat sunetului o interpretare ceva
mai profundă într-o poezie pusă în fruntea
volumului meu de debut: acolo trăgeam cu disperare
lanţul pentru a mai menţine o vreme sufletul
mortului în sat, lângă familie şi în comunitatea din
care îl smulsese definitiv destinul…

Mă văd, aşadar, un copil lipsit de griji şi
zburdalnic, nedându-se înapoi de la nici o
năzdrăvănie, aşa încât pot spune cu mâna pe inimă
că întâmplările povestite de Ion Creangă în
Amintirile lui sunt aproape nevinovate pe lângă cele
la care eu şi Lucică, vărul şi totodată vecinul meu,
sau eu şi surorile suntem în egală măsură martori şi
personaje. Reedităm, ca să zic aşa, cu mici
schimbări, peste timp, episodul referitor la furtul
cireşelor de la mătuşa Mărioara. Numai că în
versiunea noastră e vorba de nişte caise uriaşe,
„atacate” la ceas de seară, iar în locul mătuşii
Mărioara apare nenea Ionel, care a stat până atunci
ascuns cu un băţ în mână după un stup de albine,
ştiind că o să venim; furăm şi noi o pupăză, numai
că în loc să ne ducem s-o vindem la iarmaroc (nici
nu era aşa ceva pe la noi) o ascundem în podul cu
fân, într-o colivie improvizată şi-i ducem mâncare
pe furiş, să nu vadă părinţii; după câteva zile tata
descoperă „secretul”, se strecoară acolo şi eliberează
prizoniera înaripată.

Nu ajungem în gazdă la vreo Irinucă şi nu-i
prăvălim nimănui un bolovan peste cocioabă, dar eu
şi una dintre surori ne căţărăm pe o sobă pentru a
găsi ascunzătoarea unor borcane de dulceaţă puse la
răcoare, iar biata sobă de lut se prăbuşeşte cu noi,
umplând toată odaia de moloz şi de praf. În altă zi
luăm o piele de vulpe găsită prin casă, o punem pe
spate şi de-a buşilea alergăm orătăniile din curte;
păsările fug, îngrozite, care-ncotro, iar noi ne
amuzăm de mama focului. Şi câte altele!...

Mă văd ceva mai mărişor, să fi fost prin clasele

primare, lăudându-mă cui vrei şi cui nu vrei că tata
mi-a cumpărat un diascop la care pot vedea Capra
cu trei iezi, Motanul încălţat, Scufiţa roşie şi alte
câteva basme. Nu mai e nimeni ca mine fiindcă
nimeni din sat nu mai are un astfel de aparat. Copiii
ceilalţi se minunează – care de chipul Scufiţei Roşii,
care de ghetele Motanului încălţat, care de colţii şi
de gura lupului din povestea caprei şi a iezilor.

Într-o zi de vară fac descoperirea descoperirilor:
pus invers şi cu o sursă luminoasă în spate, aparatul
meu poate trimite pe un perete la doi-trei metri
distanţă, imagini mari, ca la cinematograf, atunci
când vine caravana cinematografică la căminul
cultural de la Corbu şi proiectează filme. E adevărat,
personajele din peliculele mele nu se mişcă, dar sunt
totuşi atât de convingătoare încât merită să te uiţi la
ele. Bucuria trebuia să fie şi a altora şi de aceea adun
toate scaunele din odăi, apoi astup geamurile cu
pături şi nu las decât un mic spaţiu în care să încapă
diascopul şi să pătrundă razele soarelui, proiectate
acolo cu o oglindă mânuită de un alt copil.
Spectatorii sunt în extaz, fac comentarii, scot
exclamaţii de uimire, dau pronosticuri în legătură cu
acţiunea din poveste. Iar operatorul amator care sunt
trebuie să mai facă, pe lângă toate celelalte şi o listă
cu cei cărora le vine rândul să stea afară şi să fixeze
oglinda în aşa fel încât nici unul dintre participanţi
să nu fie lipsit de bucuria şi de plăcerea povestirii de
pe perete.

Pe un dâmb din apropierea casei noastre încă se
mai vede şi azi micul teren pe care ne zbenguiam în
recreaţii, ori ne prindeam într-un fel de horă, fete şi
băieţi, cântând un cântec cu versuri care îmi mai
sună şi azi în urechi: „Joacă, joacă băiete/ Căci ţara
este plină de fete/ Şi jocul nostru este format/ Dintr-
o fată şi-un băiat!”...

Să fi fost prin clasa a doua sau a treia când de pe
acest dâmb priveam cum peste drum nenea Gogu
Cheşca meşterea cu mai mulţi oameni la înnoirea
vechilor lui porţi de lemn. Lucrătorii se opinteau să
pună stâlpi mari de stejar, peste care aveau să
monteze acoperiş de lemn şi de tablă, ca la toate
casele gospodarilor mai înstăriţi din sat.

Dacă cineva mi-ar fi spus atunci că peste
aproape cincizeci de ani aceiaşi stâlpi, putreziţi între
timp la partea lor îngropată şi aceleaşi porţi,
coşcovite şi pe jumătate prăbuşite vor fi înlocuite de
către alţi meşteri, tocmiţi de mine, apoi că în casa lui
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nenea Gogu voi locui eu cândva, aş fi zis că totul e
decât o poveste.

Şi totuşi n-a fost literatură. După moartea lui
nenea Gogu, singura lui fată, plecată de mică la
şcolile de la oraş, a înstrăinat casa, fiindcă ajunsese
şi ea, la rându-i, prin anul 2000, o înstrăinată de
odăile şi satul în care a venit pe lume…

Ei, dar m-am lăsat furat de fluxul amintirii şi risc
să prelungesc răspunsul nu se ştie cât. De aceea am
să mă opresc aci cu evocarea copilăriei – cea mai
frumoasă şi cea mai lipsită de griji perioadă a vieţii
mele.

Pentru mine plecarea din Lera a însemnat o
„despărţire tragică de sat”, ca să-l citez din nou pe
cel mai drag scriitor, căruia aveam să-i consacru mai
târziu nu mai puţin de şase cărţi, pe V. Voiculescu.
Sigur, autorul Sonetelor închipuite ale lui
Shakespeare în traducere imaginară spunea asta la
maturitate, când steaua lui literară se ridicase de
multă vreme pe cerul înalt al marii poezii. Şi tot la
maturitate, a mea, aveam să descopăr o similitudine
cu acea „despărţire tragică” a poetului amintit. Însă
pe atunci, la unsprezece ani, nu cunoscusem încă
rigorile şi tristeţea vieţii de internat şcolar şi nici
singurătatea într-un oraş în care totul mi-era străin şi
parcă mă respingea.

Oameni aşezaţi, cu o gândire lucidă şi cu mintea
deschisă către viitor, tata şi mama, dornici, ca orice
părinţi de la ţară să-şi vadă copiii şcoliţi şi cu alte
perspective de viaţă decât avuseseră ei, m-au dus şi
m-au înscris în clasa a cincea la Şcoala pedagogică,
fosta Normală de băieţi din Buzău.

Părinţii voiau să ajung învăţător, dar n-a fost să
fie. După ce am picat la examenul de admitere de la
Şcoala pedagogică, am dat examen la liceul din
Pătârlagele, am reuşit şi am urmat cursurile lui timp
de un an. Apoi părinţii, aflaţi în iminentul pericol de
a fi înscrişi, contrar voinţei lor la „Colectivă” s-au
mutat în Buzău şi m-au transferat la Liceul B.P.
Haşdeu, o şcoală de veche tradiţie şi de un prestigiu
naţional. Acolo, învăţaseră sau fuseseră profesori
mari personalităţi de la V. Voiculescu şi până la (într-
o enumerare aleatorie) George Emil Palade, singurul
român deţinător al Premiului Nobel. După liceu am
urmat Filologia bucureşteană, iar mai apoi şi un curs
post-universitar de ziaristică.

Am început să scriu devreme (în 1962 am
debutat cu o poezie în ziarul local „Viaţa Buzăului”,

iar în 1963 (şi nu în 1964, cum consemnează Tudor
Opriş în cartea Debutul scriitorilor români în timpul
şcolii) în revista „Luceafărul”, cu poezie. De prin
anul al treilea de facultate m-am consacrat
publicisticii (la „Viaţa studenţească”, la
„Amfiteatru” şi „Scânteia tineretului”), cea dintâi
dintre publicaţiile amintite angajându-mă cu 1/2
normă de ziarist.

Am absolvit Facultatea în 1969. Doamne, ce
mult a trecut de atunci!...

E.M.: – Aţi urmat cursurile facultăţii cu
convingerea că veţi deveni scriitor, profesor,
jurnalist şi din dorinţa de a le îmbrăţişa deopotrivă
pe toate?

F.P.: – În Buzăul adolescenţei mele am
frecventat Cenaclul „Al. Sahia” de la Casa de
Cultură a oraşului, unde se întâlneau mulţi
intelectuali ai urbei, unii cu veleităţi literare abia
manifestate într-un cadru ceva mai restrâns, alţii
chiar cu talent. Îmi doream să scriu şi să public încă
de pe atunci şi Dumnezeu m-a ajutat.

Da, n-am avut nici un dubiu că voi deveni
scriitor sau jurnalist, deşi nici meseria de profesor
nu mi-ar fi displăcut, fiindcă de când mă ştiu am
iubit şi iubesc copiii.

E.M.: – În perioada anilor de studii, începând
cu şcoala elementară şi încheind frumos ciclul de
studii cu cele universitare ce v-a impresionat mai
mult la dascălii pe care i-aţi avut?

F.P.: – Asta e o întrebare care ar presupune un
răspuns de multe pagini, dacă nu cumva chiar și o
carte. Pe diverse paliere ale studiilor m-au
impresionat multe. Şi la mulţi. La unii mi-a plăcut
eleganţa în comportament şi în relaţiile cu semenii,
la alţii cultura ori arta de a se face iubiţi, după cum
şi „răceala”, distanţa, sobrietatea altora mi-au impus
un respect nemărturisit niciodată. Cu siguranţă, de la
toţi şi la toate nivelele am avut de învăţat câte ceva,
fiindcă, am mărturisit şi în alte ocazii, sunt un om
răbdător şi ştiu să ascult…

E.M.: – Există pentru dumneavoastră cel puţin
un profesor la care să vă gândiţi peste ani, pe care
l-aţi putea numi „profesorul preferat”?

F.P.: – Au fost mulţi. Şi în liceu şi în facultate.
Despre unii dintre ei am scris în diverse împrejurări,
altora le-am creionat chipul în suita de cărţi
intitulată Portrete în peniţă. „Catalogul” cu numele
lor e foarte cuprinzător şi nu cred că este momentul
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să-l „strig”.
E.M.: – Gândiţi-vă la colegii din timpul

studenţiei, unele figuri se estompează în timp, dar
amintirile rămân ca o amprentă a existenţei, a ceea
ce au însemnat minunaţii ani ai tinereţii. Ce mesaj
aveţi pentru fosta dvs. colegă Mariana Târnăveanu
(acum Mariana Terra), care prin alte activităţi, este
redactor-şef al ziarului „Romanian Journal” de la
New York? Cum o revedeţi cu ochii minţii?

F.P.: – Majoritatea colegilor mei din studenţie au
fost repartizaţi în învăţământ, însă, după intervale
mai mici sau mai mari de timp, mulţi dintre ei au
reuşit să „evadeze” de acolo şi să ajungă în presă, la
instituţii culturale, în diverse alte locuri. Am fost o
promoţie bună, care i-a dat literaturii pe George
Alboiu, pe Nicolae Dan Fruntelată, pe Ioan Adam,
pe Tudor Octavian şi numeroşi gazetari, printre care,
cu voia dvs. se află şi subsemnatul.

Mariana Târnăveanu, din câte îmi amintesc era o
fiinţă blândă, comunicativă, (sper să fi rămas aşa
până azi!), nu dădea semne ostentative că va face o
carieră publicistică. Într-o oarecare măsură intuiam,
însă, că are aspiraţii literare şi nutream discret
speranţa că vom putea fi, cândva, colegi într-o
redacţie. N-a fost să fie. Ea a avut alte opţiuni. Nu
ştiu cât de bine se simte în postura ei de peste
Ocean, după cum nu-mi pot imagina nici cum m-aş
fi simţit/m-aş simţi eu acolo, în minunatul dvs.
conclav literar de la New York.

Până să-mi spună prietenul nostru Theodor
Damian că Mariana Terra este una şi aceeaşi
persoană cu Mariana Târnăveanu o citisem în
„Lumină lină” însă nu aveam habar că este ea.
Evident, m-am bucurat s-o aflu acolo, dar mai mult
decât faptul că s-a mutat la New York m-a surprins
pseudonimul pe care şi l-a luat – atât de exotic şi atât
de puţin obişnuit. M-am întrebat care vor fi fost
motivele şi nu mi-am putut răspunde nici până azi.
Să fi fost vorba de o aspiraţie la universalitate, dat
fiind că Terra, ca termen este cunoscut în toată
lumea, ori de altceva. Oricum ar fi, mă bucur sincer
pentru ea, pentru faptul că a îmbogăţit „catalogul”
promoţiei noastre de filologi cu încă un nume
consacrat în presă. Se cheamă că acum suntem din
nou colegi – de „rang”: ea redactor-şef, eu la fel. Îi
urez să i se împlinească toate dorinţele pe care le are
în gând şi în suflet!

E.M.: – Când aţi debutat în literatură şi cum s-

a produs acest eveniment?
F.P.: – Debutul în presă v-am spus mai devreme

cum şi când s-a produs. Cu debutul în volum a fost
o întreagă poveste. Prin anul al treilea de facultate
am depus un manuscris la Editura Tineretului şi nu
am mai ştiut nimic despre el până la începutul anului
1970, când, fiind redactor la ziarul judeţean „Viaţa
Buzăului” am dat telefon într-o doară la editură ca să
mă interesez de el. Mi-a răspuns scriitorul Mircea
Sântimbreanu, directorul, care m-a luat din scurt:
„Ce faci, domnule, pe dumneata nu te mai
intereseauă corectura?”. Am crezut că glumeşte,
ştiindu-l capabil de glume şi de farse. Dar vorbea
serios. M-am urcat în primul tren şi până la prânz
am fost acolo, unde am dat de un buzoian („Sângele
apă nu se face!”) care m-a ţinut trei zile în Bucureşti
şi la capătul lor mi-a pus cartea în braţe. Volumul se
numea Obsesia păsărilor şi apărea în prestigioasa,
pe atunci, colecţie „Luceafărul”. Am fost
antepenultimul poet (înaintea lui Petre Got şi al lui
Gabriel Iuga) tipărit în acea colecţie, care după
aceea s-a desfiinţat, sistemul editorial intrând într-un
proces de reorganizare. Era o colecţie frumoasă, cu
o grafică elegantă, păcat că s-a renunţat la ea.

Viaţa noastră este plină de fel de fel de
întâmplări pe care numai şi numai destinul le pune
la cale. Peste nişte ani aveam să ajung coleg de
editură şi cu Nicolae Ioana, redactorul cărţii mele de
debut şi cu Mircea Sântimbreanu. Cu primul la
Editura Sport-Turism şi cu celălalt la „Albatros”.
Niciunul din ei nu mai e în viaţă. Amândoura le port
o frumoasă amintire. Poate că acelaşi destin,
implacabil şi imprevizibil va face cândva – cine
ştie?! – să ajungem colegi şi pe lumea cealaltă, dacă
aceea va fi existând…

E.M.: – Sunteţi un scriitor foarte prolific.
Spuneţi vă rog care dintre volumele publicate până
la această dată, se poate numi „favoritul” sau
„cartea de suflet” de care vă amintiţi cu tot dragul?

F.P.: – Mi-e foarte greu să răspund. Toate cărţile
sunt copiii mei de suflet şi ţin la toate, fiindcă de
toate mă leagă amintiri, gânduri, frământări şi multe
altele. Dar până la urmă, luate la un loc, toate sunt
sufletul meu.

E.M.: – Descrieţi vă rog activitatea
dumneavoastră pe parcursul unei zile – cum reuşiţi
să repartizaţi timpul şi cum vă împrieteniţi sau vă
luptaţi cu el, pentru a nu-l lăsa să vă „fure” sau
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pentru a vă deveni „colaborator”?
F.P.: – Nu fac parte dintre scriitorii care îşi

organizează programul unei zile „milităreşte”, fără a
se abate de la orar. Prin 1988 Valeriu Bârgău şi prin
2014 Lucia Negoiţă mă întrebau la fel. Am să vă
răspund exact cum le-am răspuns şi lor. Îmi
drămuiesc timpul cum pot şi eu. Programele mele
diferă de la o zi la alta, fiindcă şi problemele de
rezolvat diferă de pe o zi pe alta. Dar caut să
folosesc timpul cât mai eficient. Şi oricum aş lua-o
tot nu-mi ajunge pentru câte îmi propun.

E.M.: – Cum explicaţi, sau cum interpretaţi
dumneavoastră în fapt, expresia care a circulat ani
de-a rândul printre scriitori, „literatura de sertar”?

F.P.: – „Literatura de sertar” a fost o formulă
foarte des folosită mai ales în primii ani de după
1989, când s-a crezut că mulţi scriitori nu şi-au putut
publica textele în timpul comunismului. Eu, dacă
am lucrat aproape douăzeci de ani în edituri, în
timpurile de dinainte de decembrie 1989, pot s-o v-
o spun pe-aia dreaptă şi în cunoştinţă de cauză:
Scriitorul român era prea dornic să-şi vadă operele
tipărite cât mai curând, nu mai aştepta „vremuri mai
bune” şi de aceea făcea tot ce putea să-şi vadă visul
împlinit. Cel puţin în anii din urmă ai comunismului
se găseau mijloace pentru a mulţumi pe toată lumea.
Autorul ajungea la un compromis cu editorul,
„cenzura” de la minister mai ceda şi ea şi în cele din
urmă manuscrisele vedeau lumina tiparului. Aşa s-
au tipărit volumele unor „rebeli” ca Ion Lăncrănjan,
Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor şi alţii.
Prin 1990-1991 s-a tot vorbit de „literatura de
sertar” şi până la urmă s-a văzut, din motivul de mai
sus, că ea nu era alcătuită decât din nişte jurnale,
scrieri care, oricum am lua-o, se situează la graniţa
dintre beletristica propriu-zisă şi literatura
documentară, alcătuind ceea ce se cheamă „texte de
frontieră”. Marile romane apăruseră înainte, chiar şi
aşa, mai uşor sau mai greu cenzurate, dar apăruseră.

Scriitorul român, prin concepţie, prin spirit, prin
gândire, prin formaţie etc. nu şi-a permis să scrie
„literatură de sertar”. El a vrut să fie publicat
imediat, în timpul vieţii şi nu postum.

E.M.: – Un creator, indiferent de domeniul în
care se lansează, are dorința de a purta cu el sub
diferite forme (o fotografie, o carte, un tablou cât de
mic etc.) una dintre acele opere pe care o consideră
cea mai reuşită, semnificativă, aceea care exprimă

tot patosul, talentul şi dăruirea lui, înmagazinate în
ea. Vi s-a întâmplat să vă legaţi sufleteşte de unul
dintre volumele editate, astfel încât să doriţi a-l
avea prezent în mapa zilnică?

F.P.: – Nu e nevoie să ţin în mapa zilnică un
volum anume din multele (peste 70) pe care le-am
publicat. Într-un fel sau altul port în suflet întreagă
această adevărată bibliotecă personală. Că din când
în când iau din raft un volum sau altul pentru a-mi
reaminti ori a reciti ceva e o altă poveste.

E.M.: – Într-o lume cum este cea în care trăim şi
în care mijloacele moderne de comunicare
(Internetul, Televiziunea ş.a.) i-au acaparat pe
mulţi, care credeţi că este menirea scriitorului? Şi,
legat de asta, ce părerea aveţi despre condiţia
literaturii?

F.P.: – Eu cred în rolul şi rostul literaturii, în
misiunea pe care o are (de fapt a avut-o
dintotdeauna) scriitorul. În îndepărtata mea
adolescenţă, când frecventam un cenaclu literar din
Buzău se spunea că scriitorul este un fel de „inginer
al sufletelor”. Dincolo de sonoritatea „tehnică” şi
prozaică a formulei, cred că exista/există şi ceva
adevăr. De la Homer încoace – şi în toată lumea! –
scriitorul şi-a avut/îşi are rolul lui, pe care nu i-l
poate lua nimeni. O lume fără literatură ar fi ca o
livadă fără rod, pe care lumea ar ocoli-o, dacă nu
cumva ar şi blestema-o. La noi la români, de altfel,
este exprimat foarte plastic rostul omului pe pământ.
Se spune că dacă într-o viaţă n-ai dat naştere unui
copil, dacă n-ai construit o casă, dacă n-ai sădit un
pom, ai făcut degeaba umbră pământului.

Ei, bine, în felul lui specific şi cu mijloacele care
îi stau la îndemână (gândirea, imaginaţia, talentul,
cuvântul) scriitorul le face pe toate, metaforic
vorbind. Şi pentru asta îşi merită măcar un strop de
eternitate – „numele lui să se pomenească din neam
în neam”, cum auzim că spune preotul la slujbele de
înmormântare. 

Oricum, ne-am construit/ne construim viaţa,
contează doar ce lăsăm bun şi frumos în urma
noastră.

Condiţia literaturii n-a fost niciodată una fericită,
dar tocmai asta cred că trebuie să-l ambiţioneze pe
un scriitor: să se lupte şi să răzbată prin multele furci
caudine puse în faţa lui de vremuri, de societate şi
chiar de colegii lui într-ale creaţiei. Pentru asta, însă,
e nevoie pe lângă talent, de multă muncă şi de multă
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ambiţie. Citindu-l pe oricare dintre scriitorii de
dinaintea noastră, vom vedea că ei au avut şi atât o
mare capacitate de luptă cât şi toate celelalte virtuţi
de mai sus…

E.M.: – V-aţi gândit vreodată sau v-aţi dorit ca
cel puţin unul dintre volumele publicate ar putea fi
ecranizat făcându-se astfel cunoscut la nivel
naţional şi nu numai? Dacă da, pe care dintre ele l-
aţi recomanda?

F.P.: – Da, m-am gândit. Sunt sigur că s-ar preta
la ecranizare unele din monografiile pe care le-am
scris, cele consacrate lui V. Voiculescu, Al.
Odobescu, Al, Macedonski sau Nicolae Labiş. Dar
cinematografia noastră este la pământ, din motive
materiale şi poate nu numai, nici măcar nu pot visa
la aşa ceva…

E.M.: – Sunteţi o persoană întreprinzătoare,
activă. Povestiţi vă rog, cum au luat fiinţă cele două
publicaţii: Revista „Sud” şi „Bucureştiul literar şi
artistic”?

F.P.: – Ceea ce dvs. nu ştiţi, fiindcă probabil la
acea dată nu eraţi în ţară, în 1990 am editat,
împreună cu soţia mea, Iuliana Paloda-Popescu o
revistă „Colibri” – prima publicaţie cultural-
distractivă de după evenimentele din decembrie
1989. Am reuşit s-o ţinem în viaţă 21 de numere,
vânzând-o noi înşine pe stradă, precum Arghezi
„Biletele de papagal” de pe vremuri. Era o bucurie
pe care ne-o făceam împreună, fiindcă eu unul de
mic visam la o revistă (în clasele primare chiar am
„redactat” una olografă pe un caiet caroiat de
matematică).

Aşadar, „Colibri” a premers colaborării mele la
„Sud”, revista pe care a fondat-o regretatul meu
prieten Constantin Carbarău, căruia m-am alăturat
prin 2002, întâi ca simplu redactor, iar mai apoi ca
redactor-şef adjunct. Prin urmare, la „Sud” am fost
un fel de vioara a II-a, chit că scriam mult mai mult
decât fondatorul revistei. Între mine şi acela n-au
existat sincope, neînţelegeri, nepotriviri de idei sau
alte „otrăvuri” care mai fac victime în unele redacţii.

„Sud” s-a ambiţionat să fie, în prima ei serie, o
revistă deschisă, cu circuit naţional, propunându-şi
să lanseze şi să sprijine scriitorii din judeţele zonei
(Giurgiu, Teleorman, Ialomiţa, Galaţi şi altele). Şi a
făcut-o cu succes. Aveam şi un concurs literar anual.
Mulţi dintre câştigătorii lui sunt astăzi nume
cunoscute şi apreciate în literatură. În urmă cu mai

mulţi ani, când colegul meu Constantin Carbarău
ne-a părăsit credeam că va dispărea şi revista, însă,
spre bucuria mea şi a cititorilor, i-a fost dat să
supravieţuiască. Un grup de inimoşi oameni de
cultură din Bolintin, în frunte cu Vasile Grigorescu,
a preluat-o şi o editează într-o formulă nouă. Am
fost întrebat atunci ce loc aş dori să mi se rezerve în
cadrul noii redacţii şi dacă n-aş dori să fiu numit eu
directorul publicaţiei. Am refuzat, considerând că o
revistă din Bolintin trebuia şi trebuie să fie condusă
de un om al locului, eu rămânând, mai mult onorific,
senior editor. Asta nu înseamnă nicidecum că aş fi
„divorţat” de „Sud”. Sunt prea legat sufleteşte de
această publicaţie şi mă implic ori de câte ori noii ei
redactori mă consultă într-o problemă literară sau
tehnică. De altfel deţin în fiecare număr două
rubrici: Am citit despre… şi Cărţile prietenilor mei.
Între topos şi atopos.

Este aproape de prisos să mai spun că revista,
care apare de peste douăzeci şi cinci de ani, a
devenit, pe drept, un brand cultural al ţării.

„Bucureştiul literar şi artistic” are şi el – deja! –
o istorie. Ea a început în urmă cu aproape zece ani,
pe când „Sud”-ul părea să dispară definitiv din viaţa
culturală a ţării, deoarece fondatorul ei se
îmbolnăvise (ultimele două-trei numere din seria pe
care azi o numim „prima” sau „veche” le-am
realizat doar eu cu d-na Raluca Tudor), iar primarul
din Bolintin Vale nu părea dispus să mai aprobe
fondurile necesare tipăririi.

Proiectul unei noi reviste plutea, se poate spune,
în aer. Dar de unde fonduri? Într-una din zile ne-am
întâlnit la „Boema 33” (vedeţi, un local predestinat
să aibă un rol şi în presa culturală cu regretatul, azi,
poet Ion Mazilu Crângaşu, căruia i-am vorbit despre
intenţia de a pune bazele unei noi publicaţii. El a
avut atunci ideea să apelăm la sprijinul financiar al
d-lui Coman Şova, pe care şi eu îl cunoşteam din
urmă cu mulţi ani, încă de pe vremea când era
secretar general la revista „Amfiteatru”, iar eu,
student, colaboram cu el. O întâlnire în trei, apoi o
alta în doi, între mine şi Coman Şova şi s-a trecut
imediat la treabă. Am stabilit paginile, rubricile şi
toate celelalte lucruri care ţin de organizarea
redacţională. Experienţa ne spunea amândurora că
trebuie să formăm un colectiv de redacţie alcătuit
din gazetari cunoscuţi, cu palmares bogat, cărora nu
era nevoie să le „stilizăm”, ori să le punem noi
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virgulele în texte. Spre bucuria noastră, toţi cei la
care am apelat au marşat la idee, au început să scrie
şi astfel „Ateneul artelor” conceput de noi a putut
apărea. Din fericire, cei mai mulţi dintre acei
colaboratori ne-au rămas alături până azi, şi-i puteţi
vedea şi dvs. semnând număr de număr.

„Bucureştiul literar şi artistic”, cum am scris şi în
articolul-program din primul număr, am dorit să fie o
revistă cu o largă deschidere (nu spuneau oare,
unioniştii de la 1918 că „Pentru toţi românii soarele la
Bucureşti răsare”?). Aşa am conceput-o şi aşa a
rămas. În plus, ne-am gândit şi ne gândim chiar şi mai
departe: am publicat şi publicăm creaţii nu numai ale
autorilor din ţară, ci şi ale scriitorilor din Basarabia,
din Banatul sârbesc, din diaspora românească.
Criteriul de la care nu ne-am abătut şi nu ne abatem
este valoarea textelor, bineînţeles fără a neglija nici
tematica, noi militând pentru ilustrarea unor teme
majore, universal valabile. Că este aşa poate vedea
oricine, fie şi prin simpla răsfoire a colecţiei celor
aproape 100 de numere apărute până în prezent.

Nu vă ascund că ne-a făcut şi ne face o mare
plăcere să vedem că eforturile noastre au fost/sunt
apreciate cum se cuvine. Foruri şi instituţii din ţară
(de la Argeş, de la Râmnicu Vâlcea, de la Bacău, din
Basarabia şi din alte locuri) ne-au acordat medalii,
diplome şi alte trofee. Bunăoară, placheta de metal
primită recent (în luna iunie a.c.) drept „Premiu de
excelenţă” din partea Consiliului Judeţean Bacău, a
Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău şi a
Primăriei Bacău evidenţiază „performanţa de a fi
atins vârsta maturităţii în temerarul proiect al
configurării unui ateneu al artelor”.

E.M.: – Prin cele două publicaţii foarte
valoroase, dumneavoastră ţineţi sus steagul
literaturii române, publicând în paginile lor, mai
întâi pe cei mai valoroşi scriitori contemporani
(artileria grea a literaturii române, cum o numesc
eu) şi, apoi, pe scriitorii mai tineri care se remarcă
prin volumele editate, acei continuatori ai talentului
creativ. Astfel, dumneavoastră aţi format în paginile
acestor publicaţii, o simbioză între experienţa
consolidată a scrisului şi aceea ce urmează a se
maturiza. Mi se pare un fenomen extraordinar de
interesant. Ce ne spuneţi despre asta?

F.P.: – La cele spuse până acum – şi pentru a vă
răspunde cât mai „la obiect” pot adăuga încă un
adevăr de la care nu am abdicat şi nu abdicăm

niciodată: Nu avem prejudecăţi şi-i tratăm cu aceeaşi
unitate de măsură atât pe scriitorii afirmaţi, cu vechi
state de serviciu cât şi pe tinerii scriitori anonimi,
care aspiră la recunoaşterea talentului lor. Cu alte
cuvinte nu ducem o politică de grup şi nici de
interese şi avem uşile deschise pentru toată lumea. O
dovadă în plus, dacă vreţi, o constituie şi Cenaclul
„Catacomba”, constituit în jurul revistei. Un cenaclu
despre care s-a dus vestea în toată ţara şi chiar şi
peste ocean. Prietenul nostru Theodor Damian a
participat de câteva ori la întrunirile lui şi a plecat
foarte încântat de ceea ce se petrecea acolo. Un
cenaclu al prieteniei literare, un forum al schimbului
de idei şi de gânduri, ca între colegi. Fără invidii, fără
ranchiune, fără orgolii. Despre „Catacomba” s-au
scris deja trei cărţi: una de către Ion Haineş, o alta de
către Nicolae Dan Fruntelată şi o a treia de către
subsemnatul. Înseamnă şi asta ceva. Evident că
tinerii au ce învăţa de la noi, mai vârstnicii
colaboratori ai revistei. Dar cred că şi invers,
învăţăm şi noi de la ei: cum văd lumea, cum văd
literatura, cum concep creaţia etc. Aşadar este vorba
de un schimb de experienţă benefic pentru toţi.

E.M.: – În încheierea „Conversaţiei” noastre,
aveţi un mesaj pe care doriţi să-l transmiteţi pe
această cale, cititorilor şi tuturor celor ce vă cunosc
din ţară şi de peste ocean?

F.P.:– Nu ştiu câţi mă cunosc în ţară şi cu atât
mai puţin peste ocean, însă pe actualii şi virtualii
mei cititori îi asigur că nu voi înceta niciodată să
cred că literatura îi poate face pe oameni mai sinceri
şi mai buni cu ei înşişi şi cu lumea, după cum nu voi
înceta să cred în forţa miraculoasă a Cuvântului (cel
care a fost „La început”, cum zice Biblia). Le urez
tuturor bucurii spirituale pe măsura propriilor
aspiraţii şi, bineînţeles, să ne citească în continuare,
asigurându-i că vom încerca să fim la înălţimea
aşteptărilor domniilor lor.

E.M.: – Personal, vă mulţumesc pentru
amabilitatea cu care aţi participat la acest dialog, şi
vă doresc mult succes în toate activităţile (care nu
sunt deloc puţine) pe care le desfăşuraţi şi cu
ajutorul cărora puneţi un „umăr serios” la
ridicarea nivelului de cultură şi educaţie a multor
generaţii.

Interviu realizat de Elena MITRU
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Orice iese din sinele spiritual, tot ceea ce se
adaugă la realitatea lumii prin strădania vreunuia,
demersul de a produce ceva artistic, și îndeosebi de
a scrie, fie și oricât de improbabil ca destinație a
publicării, este un act extrovert și implicit o
tentativă de manipulare a lumii, a celorlalți, a
semenilor tăi. Teza este valabilă și cu privire la
jurnalele intime. Căci, de ce ai scrie un jurnal dacă
nu pentru a manevra lumea, fie și oricât de indirect,
deși promiți, îți promiți că este numai pentru tine și
că îl vei distruge cândva, în final, dar el este până la
urmă, chiar și doar într-o postumitate îndepărtată,
publicat. Acesta este și cazul Jurnalului lui Jeni
Acterian, a cărui ediție relativ recentă (Humanitas,
2015) am citit-o, după ce le parcursesem în timp de
trei decenii și pe cele precedente. Autoarea este un
copil minune (ca vârstă: o adolescentă, o tânără) cu
un destin tragic prin moartea prematură. Viața este
o ficțiune, o farsă care până la urmă ucide! După
cum putem constata din scrierea acestei autoare,
viața poate fi și o farsă teatrală plină de văicăreli,
unele cam de Pe culmile disperării. Iar dacă la
Cioran această farsă este mai degrabă un exercițiu
literar, de cochetărie estetică, la Jeni Acterian putem
admite că avem de-a face cu demersul unui
autocontrol existențial, trăirist, o gimnastică yoga a
spiritului ei.

Pe de altă parte, trebuie observat că și această
ediție, beneficiară a strădaniilor exemplare prin
devoțiune și competență ale editorului S. Skultéty,
este doar una comercială, excelentă în felul ei prin
contribuțiile îngrijitorului ediției totuși doar una
comercială. Pagina ei de titlu ne spune explicit că
avem de-a face cu o ediție îngrijită, traduceri din
franceză și engleză, prefață și note de S. Skultéty .
Aproape că putem admite că avem de-a face cu
participarea a doi autori, unul al originalului care ne

este numai în parte accesibil, celălalt cu rol de
tălmaci pe lângă alte contribuții ale sale. În prefața
editorului ni se dezvăluie că opera în manuscris
cuprinde 1303 file, dintre care 897 sunt scrise în
limba română, 388 în limba franceză, 16 în limba
engleză, multe pagini conținând texte mixte – în
două sau chiar în trei limbi. O ediție științifică ar
trebui să reproducă textele în idiomul original în
care au fost redactate. Oricum, și în acest caz era
necesară  o minimă apreciere a acestor
retroversiuni, o analiză a calității lor, prin
participarea unui nativ care să aprecieze acuratețea
cu care Jeni Acterian se exprima în alte limbi decât
în română. Mircea Eliade, profesor universitar la
mari universități și academii, își scria doar textele
sale științifice în alte idiomuri decât în limba
maternă, dar în această situație până și la bătrânețe
el, savantul globalist, înainte de a și le da la tipar
cerea unui nativ să îi le parcurgă pentru mai multă
acuratețe. Tot astfel,  pentru o persoană care ar fi
vrut să renunțe la scrisul în limba maternă Emil
Cioran dădea sfatul unui prealabil mariaj cu o
nativă din idiomul adoptat. Exerciții școlare poate
comite aproape oricine dar să te exprimi într-o
limbă străină nu este chiar de joacă!

Pe de altă parte, există o insistență din partea
editorului de a ne convinge că avem de-a face cu
reproducerea integrală a textului acestei opere
remarcabile, dându-ne însă destule informații că
integral este doar textul care a supraviețuit, nu și cel
inițial. Detaliul flagrant și care dă cel mai mult de
bănuit este acela că manuscrisul are pe paginile
sale, poate doar pe majoritatea dintre ele, mai multe
coloncifre. Sugestia editorului este că autoarea este
aceea care a pus pe foc parte din Jurnal,
manevrându-și-l în vederea obținerii unei anumite
imagini. Lectura acestei variante pretins integrale
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este de uimitoare adecvare avant-la-lettre a
conținutului scrierii la exigențele unei ulterioare
corectitudini politice. Orice s-ar spune, Jeni
Acterian a fost o personalitate ieșită din comun și
misterioasă, o levantină, dacă nu de-a dreptul o
orientală dotată cu capacități mult peste medie,
beneficiind de faptul că a crescut într-un mediu
intelectual excepțional. Nu atât pe ea cât mai ales pe
fratele ei îl bănuiesc că a manevrat cuprinsul acestei
opere. A lui a fost acea mână credincioasă care a
modelat forma ultimă a Jurnalului. Desprind
expresia din Craii de Curtea-veche, unde Mateiu I.
Caragiale, referindu-se la sfârșitul misteriosului
Pașadia și distrugerea scrierilor acestuia, relatează
cum aflând trista veste s-a grăbit spre locuința lui:
Când m-am apropiat de locuința fără bucurie,
deasupra copacilor din grădina fără flori se înălța,
în liniștea serii, un stâlp de fum. Mâna credincioasă
își făcuse datoria... (p.187). Acel stâlp de fum
semnalează focul în care sunt mistuite scrierile
personajului. În ceea ce mă privește, bănuiesc, chiar
așa fără dovezi, că fratele ei, bunul Arșavir, a fost
acela care a modela pentru veșnicie cartea surorii
sale, eliminând tot ceea ce ar fi putut să o
compromită, pe ea și toți cei apropiați ei.

Dar și așa, făcând abstracție de ipoteza
intervenției postume a fratelui, luând în seamă doar
atât cât ne-a parvenit, încă și mai misterioasă prin
chiar ceea ce îi lipsește, așa eliptică cum   ne-a
rămas, scrierea lui Jeni Acterian ne poate dacă nu
spune direct atunci comunica prin sugestie multe
despre timpul ei istoric și în primul rând despre ea.
Însă în final deosebesc autoarea, despre care știu
prea puțin, o deosebesc de personajul Jurnalului ei,
o creație a sa, pe care pot să o judec. Lumea acestei
scriitoare este una desprinsă parcă din Mateiu I.
Caragiale, inclusiv misoginismul ascuns în Craii de
Curtea Veche, iar Jurnalul, atât de populat de femei
celebre, actrițe, pictorițe, scriitoare, are și el o
anumită ambiguitate erotică, camaraderească, de
asexualitate acută, derivată. Jeni, cea din scrierea
sa, a suferit un soi de malformație a caracterului, cu
referire la care cumnata ei, pătrunzătoarea Marietta
Sadova, observându-i manifestările de isterie a
singurătății, le reproșează părinților că nu au dat-o
la școală, lăsând-o în situația de a se instrui în
particular, transformându-se astfel într-o mașinărie
de luat examene. Pentru că ea nu este o intelectuală

propriu zis, oricât de înzestrată ar fi fost ca dotare a
intelectului, ca informație culturală, ci doar a
beneficiat de contextul informal în care a crescut și
de bune instrumente școlare pe care și le procura cu
destulă facilitate.

Dar, fie și neadmițând că fratele Arșavir ar fi
avut intervenții mai substanțiale în manuscrisul care
ne-a parvenit, de un fapt nu îl putem totuși exonera:
că lui îi aparține titlul cărții și nu autoarei. Un frate
îngrozit de severitatea judecăților diaristei, a dat
această denumire care sună ca o scuză, Jurnalul
unei fete greu de mulțumit. A comis o atare
intervenție cu toate că în lumina necruțătoare a
posterității, alegațiile aspre, portretele în acvaforte
se confirmă întrutotul, sau cel puțin din cât pot eu
aprecia că valoare a acelor inși prin prisma a ceea ce
moștenim de la ei. Este chiar aceea pe care o afirmă
autoarea, fie că este vorba de Anton Dimitriu,
Alexandru Dragomir sau Al. Elian. 

Ești cult nu atât prin ceea ce citești cât prin ceea
ce ai puterea și inteligența să nu citești, astfel a
afirmat cineva. Ești intelectual dacă ai avut pe
cineva care te-a instruit arătându-ți în primul rând
ce trebuie și ce nu trebuie să înveți. Chiar acesta
este rolul școlii și tocmai în acest sens absolvenții
studiilor școlare sunt superiori autodidacților. Jeni
Acterian a avut privilegiul de a se forma având cei
mai buni profesori, pe cei doi frați ai săi, Haig și
Arșavir, și prietenii excepționali ai acestora. Din
această elită se detașează câțiva: Nae Ionescu,
Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu. Aceluiași cerc
de prieteni, prezentați cu oarecare simpatie de
intransigenta autoare, îi aparțin și Emil Cioran (un
alter-ego al autoarei, după cum este descris), C.
Noica, Eugen Ionescu. Importanți sunt însă primii
trei. După aprecierea autoarei, Nae Ionescu este o
victimă întocmai cu Haig Acterian. Ei s-au
amestecat amândoi într-o politică inferioară, care
nu îi merita. Despre profesorul ei de metafizică,
Jeni Acterian a scris caracterizări succinte dar
pătrunzătoare, în formulări memorabile. Față de
mai prolixul și anecdoticul Mircea Vulcănescu, care
a lăsat și el o evocare a profesorului, diarista i-a
fixat pentru eternitate imaginea spiritul îndeosebi,
eleganța caracterului, modul extrem de viu al
intelectului, inegalabila prezență a acestuia la o
catedră universitară. Ea și-a luat ca temă pentru
licența în filozofie un subiect de logică matematică,
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pentru care nici nu avea prea mult material
bibliografic: două lucrări ale matematicianului
Poincaré, una a lui Bernard Russel, dar putem
presupune că în această opțiune a prevalat modelul
acestui profesor care și-a luat doctoratul tot cu o
teză de logică matematică. După toate
probabilitățile, studentei de atunci i-a impus
bărbatul care era Nae Ionescu, renumit în epocă și
prin cuceririle erotice. Deși acelea au fost extrem de
puține, doar trei, patru relații erotice într-o întreagă
viață, dar faimoase în epocă. Și în cazul lui și în
acela al lui Mircea Vulcănescu, a contat destinul
tragic, căderea sub tăvălugul destinului istoric, cum
similar cu aceștia doi a fost și cel al fratelui Haig,
mort pe front. Se spunea în familia acestuia că în
fapt ar fi fost asasinat de un agent al poliției politice
din țară. Legionarii susțineau și în cazul altor
camarazi morți pe front că ar fi fost asasinați din
ordinul autorităților, o ipoteză despre confirmarea
căreia nu știu. În cazul celor trei, în viziunea
diaristei vinovată pare a fi fost societatea
românească. Cât despre al treilea din acest grup
privilegiat, mă refer la Mircea Eliade, Jurnalul ne
transmite o imagine minimă, discretă și parcă
ascunsă în paginile sale, desprinsă din consemnările
privitoare la rebeliunea legionară. Înainte de a ne
referi la acesta să luăm în seamă că Jurnalul în
respectivele alegații este oarecum neutru și în mare
parte eliptic. Nu se fac mențiuni chiar deloc despre
mari evenimente spirituale în care erau implicații
cei mai apropiați de Jeni Acterian dintre actanții
momentului. Nu găsim nimic despre publicistica
din epocă a lui Nae Ionescu, cel atât de apreciat de
autoare. După cum aceasta nu se exprimă despre
Schimbarea la față a României, singura dintre
cărțile lui Emil Cioran care cunoaște în epocă două
ediții, semn sigur al interesului stârnit. Post factum,
Jeni Acterian se va delimita ferm de mișcarea
legionară regretând că atâția dintre cei apropiați ei
au plăti crunt amestecul în politică. Dar înainte de a
se ajunge la deznodământul tragic diarista
consemnează cu precauție mare evenimentele,
împușcarea celor paisprezece (adică nicadorii,
decemvirii și Căpitanul), când constată că ea era ca
în fierbere. Seara, în drumul spre cumnata ei, îl
întâlnește Haig care se desparte de două siluete de
peste drum, una era a lui Petre Țuțea iar cealaltă
după o oarecare ezitare se presupune că ar fi

aparținut lui Mircea. Întotdeauna, editorul sau
editorii textului când apare un nume ca în acest caz
îi este întregită identitatea. Nu și de această dată
când personajul este abandonat clarobscurului
acelei înserări bucureștene, cu spaima ei de moarte.
Viața lui Mircea Eliade, căci despre el presupun că
este vorba, fusese în primejdie mare și până atunci,
salvat la limită de agresiunile unui stat asasin, și și-
o va pune la adăpost numai optând pentru exilul
definitiv. Alții, din același grup, vor plăti și ei cu
exilul, cu moartea sau cu ani grei de temniță.

Dacă ne punem acum problema să aflăm care a
fost vinovăția acestor tineri, voi spune că
identificăm la ei o exasperare fără margini dublată
de o mare naivitate. Sunt nemulțumiți de starea în
care se afla poporul lor manevrat de o șleahtă de
politicieni dintre cei mai corupți, nu altfel decât
erau tinerii intelectuali de pretutindeni din lume, dar
soluțiile de coerciție cetățenească propuse de ei sunt
de o naivitate monstruoasă. Emil Cioran era de
părerea că ar trebui arestați toți românii și bătuți la
sânge; numai așa un popor superficial ar putea
face istorie. Petre Țuțea îi promitea prietenului său
Arșavir Acterian care pleda pesimist pentru
sinucidere, că atunci când vor ajunge legionarii la
conducerea țării, vor înființa lagăre de reeducare în
care va fi internat și acesta pentru a-i scoate din cap
gărgăunii cu sinuciderea. Mai apoi, C. Noica
propunea ca, printre altele, să fie trase sirenele de
alarmă de două ori pe săptămână ca semn că
românii trebuie să se trezească și fiecare român să
devină legionar, gata de moarte. La rândul ei, Jeni
Acterian consemnează opinia lui Dan Botta că
trebuie să se “desființeze“ cinematografia la noi în
țară pentru a privilegia teatrul. Îmi și imaginez
imensul sarcasm cu care diarista l-a privit pe Dan
Botta pledând acesta pentru interzicerea artei
cinematografice în fața lui Jeni Acterian, tânăra
otrăvită diurn cu filme (probabil americane mai
ales), ea optând pentru jocul de umbre în
defavoarea alegoriei și a lumii ca simbol, pentru
verosimilitate și nu pentru adevăr, pentru ceea ce
pare a fi, nu neapărat pentru ceea ce ESTE.
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Scriptor. Faza primară: existenţa ca o revelaţie ea
însăşi. Faza secundă: existenţa ca o revelaţie a cuvîntului.
Existenţa poate deveni geloasă pe cuvînt. 

*
Scriptor. A muri din pricina unui cuvînt inadecvat,

astfel cum legenda spune că Rilke şi-ar fi pierdut viaţa în
urma înţepăturii cu un spin de trandafir.

*
„Vanitatea este atît de înrădăcinată în inima omului,

că un soldat, o ordonanţă, un bucătar, un hamal se laudă
şi vor să-şi aibă admiratorii lor; chiar şi filosofii vor; iar
cei ce scriu împotriva ei rîvnesc la reputaţia de a fi scris
bine, şi cei care-i citesc rîvnesc la reputaţia de a-i fi citit;
poate şi eu, care scriu, rîvnesc la aceasta, şi poate că cei
care vor citi…” (Pascal).

*
Linguşitori nu doar ai bossului politic, ci şi ai

linguşitorilor celor mai apropiaţi ai acestuia. Piramida
linguşirii.

*
Tip de linguşitor. Aşezat fiind pe o bancă subiectul

linguşirii sale, acesta îl invită şi pe el să ia loc, dar
individul preferă a rămîne în picioare. În poziţia de
drepţi, cu mîinile lipite de pulpe. La un moment dat chiar
o asemenea poziţie nu i se mai pare suficient de smerită,
aşa încît o ajustează stînd într-un singur picior… 

*
Îl admiră pentru că nu îl poate iubi, îl iubeşte pentru

că nu-l poate admira.
*

„Invidiosul e cel care suferă în acelaşi timp şi de răul
ce i se întîmplă, dar şi de fericirea altora” (Plutarh). 

*
Cele mai bune momente ale vieţii nu ajung întrutotul

la conştiinţă. Le trăieşti ca pe un soi de transă poate
tocmai pentru a nu le prejudicia imponderabilul, acea
lumină coincidentă cu simţămîntul de sine al fiinţei. Nu
le-ai putea repeta. Îţi dai seama de ele abia mai tîrziu, cu
un regret care poate deveni dureros. E ca şi cum ai fi fost
în posesia unui obiect de preţ, realizînd acest fapt abia
după ce l-ai pierdut. 

*
Scriptor. Starea de creaţie, o speţă a tinereţii elansate,

în condiţiile lipsei de experienţă. În fapt creatorul are
alura unui novice într-ale vieţii, de unde surpriza pentru
el însuşi a asociaţiilor la care accede. 

*
„Un tweet marca Bernard Pivot spune aşa: «Enervant

cu adevărul este că de fiecare dată trebuie să precizezi
dacă e adevăr sau minciună. Enervant cu minciuna este
că, adesea, e mai logică decît adevărul şi, mai ales, mult
mai seducătoare». Cam asta e…” (Dilema veche, 2019).

*
Senectute. Tentaţiile destabilizatoare diminuîndu-se,

virtutea pasivităţii găseşte cale liberă, ca şi cum o bătălie
nu ar mai fi necesară, întrucît duşmanul se retrage
oricum. 

*
Probleme care iau sfîrşit doar prin coincidenţa lor cu

fiinţa. „Problema existenţei se rezolvă prin faptul însuşi
de a exista” (Heidegger). 

*
Din anecdotica năstruşnică a cotidianului. Am

observat nu o dată, nici de două, nici măcar de nouă ori
că stările de sănătate ce reclamă intervenţia unui medic
sau a unui dentist apar la ghinionista mea persoană între
vineri după-amiază şi duminică dimineaţa, atunci cînd
cabinetele acestora sunt închise. Ca un făcut!

*
„Vrea să schimbe istoria! Hotelierul francez

pensionat François Graftieaux vrea să dea în judecată
Palatul Buckingham pentru a dovedi că el şi familia lui
sunt adevăraţii moştenitori ai tronului britanic. François
Graftieaux, de 73 de ani, susţine că tatăl lui, Pierre-
Edouard, s-a născut în urma unei relaţii pe care regele
Edward al VIII-lea, care pe atunci era prinţ de Walles, a
avut-o cu bunica lui, croitoreasa franceză Marie-Leonie
Graftieaux. [...] Nu vrea despăgubiri, dar vrea să fie
inclus în linia de succesiune de unul singur, fiindcă nu are
copii. François, care trăieşte în Portugalia, s-a adresat
recent palatului Buckingham, pentru a treia oară. El a mai
cerut probe ADN Reginei, în 2004 şi 2013, fără succes.
Dacă şi acum e refuzat, vrea să pornească o acţiune legală
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pe baza Legii Drepturilor Omului, cu scopul de a dovedi
că sunt rude. «Nu cer bani, titlu sau putere, doar să
stabilesc identitatea bunicului şi circumstanţele naşterii
tatălui meu»” (Click, 2019). 

*
Să nu dispreţuim lecturile de mîna a doua. Ele ne pot

oferi nu o dată nu numai contrarietăţi utile analizei, ci şi
sugestii indirecte pentru propriul scris, aidoma unor
indicatori de genul „direcţie pe dreapta” sau „sens
interzis”. 

*
„Azi politicienii noştri nu mai sunt de stînga sau de

dreapta, ci de sens giratoriu” (o remarcă pe Facebook). 
*

Mizantropie curtenitoare: „Un om drăguţ este un om
cu idei spurcate” (Swift).

*
Există oameni amorali în lucrurile mari şi morali în

cele mici.
*

Atît de solid împlîntat în lume, încît visează la
aproximaţia lumii. 

*
Senectute. Binele în descensiune e condiţionat. Răul

în ascensiune dispune de o libertate neîngrădită. 
*

Fulgerul cum un vreasc al luminii celeste care se
frînge. 

*
A încerca să-L captezi pe Dumnezeu într-un portret

raţional e ca şi cum te-ai strădui să prinzi vîntul cu o plasă
de prins fluturi. „Un Dumnezeu care ajunge şi permite să-
i fie argumentată existenţa este, în cele din urmă, un
Dumnezeu foarte nedumnezeiesc, iar dovedirea
existenţei sale ajunge să fie cel mult o blasfemie”
(Heidegger). 

*
„Senzaţia stranie că toate gîndurile mi-au fugit în

Dumnezeu, că el îmi ţine mintea atunci cînd am pierdut-
o… Sau că, rătăcit înlăuntrul Lui, o sete de aparenţe mă
împiedică să mai respir. Nepotrivirea dintre Dumnezeu şi
viaţă alcătuieşte cea mai cruntă dramă a singurătăţii”
(Cioran). 

*
Moment negru. O insatisfacţie rîncedă, pornind de

pretutindeni şi neoprindu-se nicăieri. Colonizînd mai întîi
orele nocturne, apoi şi pe cele diurne. Fără motivaţie
precisă, id est fără soluţie. 

*
Dacă nu încerci uneori frisonul dur al existenţei, nu te

cunoşti satisfăcător pe tine, iar dacă nu te cunoşti pe tine,
cum ai putea cunoaşte satisfăcător ambianţa? 

*
Miracole? În prim-plan lucrurile care nu se pot

întîmpla, miracole in spe. 
*

Încerci a descrie acum ezitările, aproximaţiile,
golurile cu acelaşi impuls cu care odinioară năzuiai a
descrie substanţa. 

*
„Detestabila influenţă a fenomenologiei – mai ales a

lui Jaspers şi Max Scheler (cel din Ethik) asupra stilului
«filosofic» francez. Sartre scrie «filosofie» aşa cum ar
scrie un articol politic sau un roman. Fără plan, fără să-şi
controleze «inspiraţia», ca un robinet pe care nu mai ştii
cum să-l opreşti. Obsesia filosofilor contemporani (şi asta
o influenţă a fenomenologiei): să surprindă cît mai precis
«concretul». De aici interminabilele descripţii şi analize.
Filosofii se comportă astăzi ca «scriitorii»: cît mai
aproape de     «viaţă», cît mai încărcat de «concret». Ce e
mai amuzant: «scriitorii» imită stilul filosofic (sau ce li se
pare lor că e filosofie): vocabular tehnic şi pretenţios,
pasiune pentru abstract, oroare de «facilitate», adică de
inteligibilitate şi naraţiune (la bête noire a romanului
post-joycean este «naraţiunea»: dacă scrii un roman care
povesteşte ceva şi-l scrii inteligibil – nu poate fi un roman
bun!)” (Mircea Eliade). 

*
Informaţiile rivalizînd cu ideile.

*
Priveşti în zarea gorjeană, aşa cum făceai şi în

copilărie, munţii albi-albăstrui uneori parcă decupaţi din
seninul firmamentului,  alteori ecranaţi de nori. Nori care
ţi se năzare că ar reprezenta un etaj aerian al piscurilor,
după cum piscurile ar putea fi un parter pietros al norilor. 

*
Senectute. Numele proprii ţi se şterg zi cu zi din

memorie. E ca şi cum ai avea în faţă o hartă detaliată în
care însă nu apare nici o inscripţie. 

*
Aidoma unui ins compulsiv, prin alternanţa obsesivă

a mişcărilor sale de flux şi reflux, marea se desparte şi se
regăseşte mereu pe sine. 

*
„O doamnă spunea Cavalerului de B.: -Ce-mi place la

dumneata… – Ah, doamnă o întrerupse el, dacă aş şti ce,
aş fi pierdut…” (Chamfort).

*
A scrie presupune a avea o desăvîrşită încredere

emoţională în viitor precum cea pe care o ai în ceea ce, de
bine de rău, deja s-a petrecut. 

*
„Katie VanBlaricum, de 36 de ani, care lucrează ca

voluntar la o grădină zoologică din Kansas, SUA, a salvat
de la moarte un fluture monarh. Ea a observat că avea
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lipsă o bucată de aripă şi şi-a dat seama că infirmitatea i-
ar fi putut fi fatală. Nu mai putea să zboare şi suferea
mult. Aşa că s-a înarmat cu bandă adezivă, superglue şi
bolduri şi a operat fluturele. I-a transplantat o aripă de la
un fluture mort şi, în mod miraculos, insecta a fost perfect
reparată. [...] Fluturii monarh măsoară 10 cm. lăţime cu
aripile deschise şi au speranţa de viaţă de 9 luni. Sunt
fluturi migratori ce zboară circa 4.000 de km. din SUA
pînă în Mexic” (Click, 2019).

*
Aşternînd prezentele însemnări de jurnal, îmi amîn

textele de critică cu care sunt obligat. Fapt ce mă face să
mă simt în postura unui elev care, la ore, în loc de a fi
atent la spusele profesorului, citeşte pe furiş o carte
captivantă… 

*
Scriptor. Uneori scrii pentru a memora, alteori scrii

pentru a uita. 
*

Scriptor. X dispune de o prostie subtilă. O vreme poţi
a nu o băga în seamă, dar la un moment dat constaţi că ea
a copleşit întregul său amplu text. Nu mai eşti în măsură
nici măcar a-i percepe aşa-zicînd subtilitatea care iniţial
te-a amuzat.  

*
„Există fantaşti fără aptitudini: sunt oamenii cu

adevărat primejdioşi” (Lichtenberg).
*

Senzaţia penibilă că nu eşti întrutotul tu însuţi, ca şi
cum un desen ar avea culoarea imprimată defectuos,
necorespunzînd cu exactitate conturului în care s-ar fi
cuvenit a se afla.

*
Uitarea, sub un unghi optimist. A uita pentru

totdeauna, aşadar a te degreva de obiectul uitării, a uita o
vreme, spre a avea apoi satisfacţia de a-ţi reaminti ceea ce
ai uitat. 

*
„Nici un gen literar nu cere o definiţie mai lungă şi

mai complicată decît cea a   «Ghicitorilor». Pentru ca
subiectul în chestiune să nu mai irite pe nimeni,
propunem o definiţie economică. «Ghicitorile sunt bucăţi
literare care îşi poartă tiltlul la urmă»” (Lucian Blaga). 

*
O casă pe care-ţi fixezi privirea, într-o localitate

necunoscută, fulgerător o nouă ordine potenţială a vieţii
începe a se alcătui, o nouă viaţă a ta posibilă căreia îi
percepi doar culoarea, gustul, timbrul, preţ de cîteva
secunde. Apoi Nimicul cotidian. 

*
Transfigurare. Viaţa individuală se compune din

innumerabile clişee. Toate la un loc formează o unicitate,
pe care unii nu ezită a o socoti un miracol. 

*
Uneori Binele pare a veni neted, cu o promptitudine,

cu o siguranţă de sine care s-ar cuveni a ne pune în gardă.
Nu o dată se dovedeşte astfel o făcătură. Alteori Binele e
apăsat iniţial de contrarietăţi ce-l fac să pară imposibil.
Spre a ţîşni într-un tîrziu din nebulozitatea lor, brusc,
solar. Revelîndu-se astfel accepţia sa divină. 

*
Senectute. Şi se face tîrziu în viaţa ta şi deopotrivă în

afara ei. 
*

„Spun şi eu: «Dumnezeu există», deşi exprimarea
mea este cum nu se poate mai greşită. Pentru a ne afirma
credinţa, n-am găsit, noi oamenii, nici un alt termen decît
pe acesta, cel mai nepotrivit din toate. Am putea eventual
spune: Dumnezeu este, dar există e de un
antropomorfism, mai rău, de o materialitate – choseité,
Sachlichkeit, reitate, estimé – şocantă. Pentru că toată
lumea foloseşte expresia mă potrivesc uzului comun,
înţelegînd şi de aici că bieţii de noi, chiar cînd vrem să ne
apropiem de Creator cu bunăvoinţă şi frumoase intenţii,
nu vădim – spre marea dreptate a unui Barth, a unui
Bultmann, a unui Tillich – decît că ne este imposibil s-o
facem” (N. Steinhardt).

*
Cea mai veche casă de locuit din Bucureşti, conform

unei opinii aproape generale, este Casa Melik, din strada
Spătarului 22. Ridicată între anii 1760-1770, casa
găzduieşte, din 1971, Muzeul Theodor Pallady. 

*
Senectute. Lucrurile rămase în urmă par a se afla

mereu înainte, ca şi cum ar sta în faţa unei oglinzi.
*

Persoana timidă are aerul că ar ascunde ceva puţin
onorabil, cum ar fi o datorie neachitată la termen, dar în
realitate se ascunde pe sine însăşi. Deoarece poartă un
obscur complex al culpabilităţii, dat iar nu dobîndit.
Destinul său, asumarea unui atare complex. 

*
Senectutea scriptorului. În juneţe căutai cu febrilitate

cuvintele, acum cuvintele vin ele către tine. Dacă ai
noroc, le transcrii la timp. 

*
„De ce sunt artist şi nu filosof? Pentru că gîndesc

conform cuvintelor şi nu conform ideilor” (Camus).
*

Senectute. Nu doar în vis, ci şi în stare de veghe pipăi
mai mereu relieful informalului. Aproape impasibil. 

*
„Acest jurnal este o oglindă în care mă văd. Întind

oglinda aproapelui meu nu ca să mă vadă într-însa – cum
ar putea? – dar ca să se vadă pe el însuşi” (Julien Green).
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Lui Lucian Dindirică

Putem distinge trei tipuri de imortalitate:
imortalitatea prin operă, imortalitatea prin arhive şi
imortalitatea prin trupul spiritual. Miracolul
miracolelor se produce atunci când cele trei tipuri de
imortalitate coexistă în una şi aceeaşi persoană.

Imortalitatea prin trupul spiritual este bine
studiată de diferitele religii şi, în particular, de religia
creştină. De aceea, nu ne vom ocupa de acest tip de
imortalitate.

În schimb, celelalte două tipuri de imortalitate au
fost puţin studiate. Implicaţiile lor pe plan filosofic şi
practic sunt însă considerabile şi merită toată atenţia
noastră.

Imortalitatea prin operă este o expresie utilizată
doar în mod vag. Desigur, Academia Franceză nu s-a
înşelat când a numit „nemuritori” pe membrii ei. Dar
în ce sens sunt ei nemuritori? 

Marele filosof Charles Sanders Peirce scrie: „Nu
există nici un fel de îndoială că există un anumit fel
de viaţă dincolo de moarte. O fiinţă umană de mare
caracter lasă o influenţă care îi supravieţuieşte. Este o
influenţă vie şi personală. Cred că este cu totul
justificat să o numim viaţă dincolo de moarte. Iisus
vorbea despre această viaţă când el afirma că El va fi
întotdeauna cu noi”.1

În câteva cuvinte, Peirce ne spune două lucruri
esenţiale.

Iisus Hristos, ca Dumnezeu, este desigur imortal
prin trupul spiritual, dar ca fiinţă umană, El posedă
imortalitatea prin operă – miracolele pe care le-a
efectuat şi parabolele.

Al doilea lucru esenţial este ideea de influenţă în
cazul imortalităţii prin operă. Dar de unde vine
această influenţă şi cum acţionează ea, aici şi acum?

Paradoxul inerent imortalităţii prin operă este că
opera respectivă a fost creată într-o anumită cultură şi
o anumită civilizaţie şi totuşi ea traversează diferitele

culturi, diferitele epoci, diferitele civilizaţii. Singurul
răspuns logic este că fiinţa umană este universală –
homo universalis. Desigur, marii regizori ne-au
obişnuit cu punerile în scenă traversate de aluzii la
epoca pe care o trăim a unei piese de teatru antice sau
a unui spectacol de operă de acum un secol. Dar cum
putem înţelege existenţa lui homo universalis?
Biologia demonstrează în mod ştiinţific
universalitatea codului genetic uman dar această
universalitate nu este suficientă pentru a explica
homo universalis.

În limbaj transdisciplinar, putem interpreta
existenţa lui homo universalis prin acţiunea Terţului
Ascuns2. Terţul Ascuns este sursa imortalităţii prin
operă. Imortalitatea operei nu este altceva decât
imortalitatea Terţului Ascuns. Există un homo
universalis pentru că Terţul Ascuns este universal.
Consecinţele pe plan social şi istoric ale imortalităţii
prin operă sunt vertiginoase dar ele nu au fost încă
conştientizate. 

Nimeni nu a vorbit încă de imortalitatea prin
arhive. Introduc acest nou concept fundat pe propria
mea experienţă cu arhivele. De exemplu, când am
redactat cartea mea despre René Daumal3, in care un
capitol substanţial este dedicat marelui pictor şi
decorator de teatru Alexandre de Salzmann (1874-
1934), aveam un anumit număr de arhive, dar eram
disperat de inexistenţa unor arhive importante, pe
care le credeam dispărute pentru totdeauna. Spre
stupefacţia mea, arhivele respective au început să
apară, una după alta, din diferitele părţi ale lumii, ca
şi cum arhivele pe care le aveam atrăgeau arhivele pe
care le credeam dispărute pentru totdeauna.

Arhivele au o considerabilă importanţă. O simplă
scrisoare sau o simplă fotografie ne pot schimba cu
totul imaginea pe care o avem despre o anumită
personalitate. Arhivele revelează aspecte inexistente
în operă. Arhivele conferă o viaţă dincolo de moarte
a personalităţii respective şi, în acest sens, putem
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vorbi despre imortalitatea prin arhive.
Responsabilitatea celor conduc instituţiile unde

sunt depuse arhive este deci mare. Arhivele nu pot fi
înmormântate în depozite. Imortalitatea nu poate fi
înmormântată.

Situaţia este cu atât mai dramatică cu cât arhivele
pe hârtie dispar treptat fiind înlocuite cu arhive
electronice. Diferitele versiuni ale unei cărţi ale unui
mare scriitor pur şi simplu nu mai există deoarece
textul este corijat în mod automat de dispozitivele
electronice.

Un alt aspect este important. Contrar părerii
comune, timpul de viaţă al suportului electronic este
mult mai mic – în jur de cinci ani – decât timpul de
viaţă al hârtiei. De ceea, fişierele electronice trebuie
reînregistrate la fiecare cinci ani, ceea ce implică
costuri considerabile.

Înţelegem astfel de ce marile biblioteci ale
secolului 21 trebuie să mărturisească despre
imortalitatea prin cultură şi imortalitatea prin arhive,
inventând forme radical noi de prezentare a
fondurilor lor şi de interacţiune cu marele public.
Creativitatea bibliotecarilor şi arhiviştilor este
stimulată de aceste mari responsabilităţi.

Muzeul Exilului Românesc din Craiova, recent
constituit, care beneficiază deja de colecţii
impresionante de cărţi şi arhive ale marilor
personalităţi ale exilului, poate deveni un caz
exemplar, pe plan european, de o astfel de bibliotecă
novatoare mărturisind despre imortalitatea prin
cultură şi imortalitatea prin arhive.

Imagine din Mendocino Codex (circa 1540)
reprezentând vechi astronom (Tlamatini în limba Nahuatl)

care observă stelele reprezentate ca ochi ai cerului4.
Obsedatorul este observat...

Într-un articol recent şi memorabil, Raphaël Juan-
Bouysset, conservator de bibliotecă şi şef de serviciu
la biblioteca din Amiens, lansează un veritabil
manifest al bibliotecii secolului 21 ca bibliotecă
transdisciplinară5. Noţiuni ca terţul inclus, Terţul
Ascuns sau niveluri de Realitate pot fi încarnate în
funcţionarea unei astfel de biblioteci: „Utopia unei
clasificări perfecte, care a fost de mult timp în centrul
reprezentării bibliotecarilor în profesia lor, se referă la
posibilitatea unei arhitecturi de cunoaştere perfect
ordonate şi matematice. Este o credinţă tehnică în
construirea unei armonii a datelor. Vedem astăzi că
trebuie să renunţăm la această utopie, în ceea ce
priveşte deriva perfecţionistă (şi, prin urmare,
artificială). A deveni conştient de oportunitatea
transdisciplinară pentru biblioteci este o oportunitate
unică de poziţionare […] Bibliotecarul trebuie sa-şi
înţeleagă profesia ca o încarnare a transdiscipli-
narităţii.» – scrie Raphaël Juan-Bouysset. El adaugă:
„Bibliotecarul este în acelaşi timp un semănător de idei,
de impresii, de sens [...] şi cel care poate să facă să
avanseze arhitectura cunoaşterii, să creeze noi
ramificaţii. El insistă asupra interacţiunii între
documente, le dă viaţă, punând în evidenţă ceea ce este
comun între diferitele domenii ale cunoaşterii.
Biblioteca este aşadar un loc privilegiat pentru
transdisciplinaritate: în labirint, bibliotecarul trebuie să-
l ajute pe fiecare cititor să îşi regăsească propriul său
suflet şi să folosească biblioteca ca şi cum ea ar fi fost
construită pentru el”. Prin astfel de biblioteci
transdisciplinare imortalitatea prin operă şi
imortalitatea prin arhive vor exercita influenţa lor
benefică asupra întregii societăţi.

Note:
1. Peirce, C. S. (1931-1958). Collected Papers (CP) of

Charles Sanders Peirce. (Vols. 1-6, C. Hartshorne and P.
Weiss Eds.; Vols. 7-8, A. W. Burks, Ed.). Cambridge, MA:
Harvard University Press. In vol. 6, 519.

2. Basarab Nicolescu, „Terţul Ascuns – Consideraţii
metodologice”, Convorbiri literare, Iaşi, nr. 7, iulie 2016, p. 32-36.

3. Basarab Nicolescu (coordonator), René Daumal et
l’enseignement de Gurdjieff, Le bois d’Orion, Ile-sur-la-
Sorgue, France, 2015.

4. Imagine care mi-a fost comunicată de Prof. Julieta
Haidar (Mexico City), octombrie 2018.

5. Raphaël Juan-Bouysset, „La bibliothèque
transdisciplinaire: un gai savoir en action”

http://ciret-transdisciplinari ty.org/ARTICLES
/Pour_des_bibl_transdisciplinaires.pdf

2626 CONVORBIRI  LITERARE



„Cât timp va exista, undeva pe lume, 
un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, 
identitatea neamului nostru este salvată.”

(Mircea Eliade, Eminescu, 1949)

Dincolo de toate exegezele, fireşte, necesare şi
impresionante, dedicate lui Eminescu, aceeaşi materie
de studiu ne sugerează că metoda cea mai bună de a
vorbi despre poet nu este, conform principiului
Scrisorii I, să te aventurezi în speculaţii proprii, ci să-
l invoci, ascultându-l pe autorul însuşi, să vorbească
despre sine. Pentru că după sutele de opuri, studii
monografice, cărţi şi miile de eseuri, articole,
comentarii la opera eminesciană, în aria tot mai
restrânsă a ineditului nu prea mai e loc de vreo nouă
„umbră a gândirii”. Cu atât mai mult că, de-a lungul
unui secol şi mai bine, începând cu mirifica ladă a
manuscriselor, depusă de Titu Maiorescu în data de 25
ianuarie 1902 la Academia Română, şi terminând cu
volumul celor 93 de scrisori inedite Mihai Eminescu –
Veronica Micle, lansat la începutul noului mileniu de o
prestigioasă editură ieşeană, Eminescu a tot oferit
surprize pentru urmaşi, înnoindu-şi regenerându-şi, în
repetate rânduri, natura inepuizabilă a geniului său.

Şi cu toată neliniştea căutărilor noastre, numai
Eminescu ar putea aduce ceva nou în siajul
frământărilor sale. Nefiind încadrabil în tipare
obişnuite, geniul său poetic lasă, totuşi, din dorinţa de
a-şi crea „o sistemă”, să se întrevadă anumite structuri
repetitive, tipologii şi proiecţii arhitectonice de
ansamblu, fără a lua în calcul aici grila consacrată a
romantismului, relativă şi ea până la urmă. Deci,
structuri, viziuni sau modele, cum le zice Ioana Em.
Petrescu în cunoscutu-i eseu „Eminescu, modele şi
viziuni poetice” (Ed. Minerva, Buc., 1978).

Pentru decodificarea acestui concept de ansamblu,
am distins ca părţi constitutive patru componente
esenţiale: ideea de LABIRINT, LIMBA, spiritul civic
şi vocaţia euro-universalităţii, toate aflându-se într-o

continuă interacţiune şi goană de urmărire prin
metalabirintul existenţial…

„A codrului tenebră, poetic labirint”
Apelând ab ovo, la începuturile scrisului

eminescian, surpriza cea mare, pentru ulterioarele
trasee, vom culege-o din imaginea poetică/ sintagma
uşor livrescă şi fermecător de stângace prin lipsa
acordului – „A codrului tenebră, poetic labirint” – din
fraged-nostalgicul text al debutului Din străinătate
(1866). (E de remarcat aici „tenebra”, acest încă
proaspăt latinism aronpumnulean!). Întreaga strofă
sună astfel: „Aş vrea să văd acuma natala mea
vâlcioară/ Scăldată în cristalul pârăului de-argint,/ Să
văd ce eu atâta iubeam odinioară:/ A codrului tenebră,
poetic labirint” (s.n.). Repet, în pofida stângăciilor
juvenile, de album, versul se reţine tocmai prin această
ingenuitate netrucată.

Este camertonul pur, de aliaj inalterabil, însă acest
camerton nu este al autorului, ci al naturii însăşi, care-i
împrumută poetului înstrăinat nota distinctă, necoruptă,
de farmec, melancolie şi de reverberaţie a misterului,
amplificat de existenţa traumatizată sub viscolul
vârstelor. Aici, trama sfâşierii existenţiale vine din
sentimentul ruperii inexorabile de copilărie, de prima
iubire, de spaţiul candid al naturii ca refugiu întru
protecţie maternă (Pe freamătul de frunze la tine tu mă
chemi…).

Prizonier fragil al Minotaurului astral, sufletul tot
mai hărţuit al poetului, precum se vede a rămas acolo
de veghe ca să-i aline setea şi să-i reînvie continuu
sevele din izvorul cu apă vie.

Faptul că imaginea, deocamdată intuitivă, nu este
întâmplătoare, este demonstrată succesiv de alte două-
trei texte care consună cu faza căutărilor, soluţiilor şi a
aşezării de simboluri. Într-un text de proză mai puţin
cunoscut şi citat „Când eram încă la Universitate”,
autorul îşi aminteşte: „Apoi, de-odată, părea a mi se
[lumina mintea]. Intram în LABIRINTELE (s.n.)
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acelor ciudate poveşti ce le citisem, un tablou cerea pe
altul, o întâmplare pe alta” (M. Eminescu, Opere, vol.
VII, Proză literară, Editura Academiei, Bucureşti,
1977, manuscrisul 2278, 14). 

Ceea ce urmărim aici este, propriu-zis, consacrarea
simbolului LABIRINTULUI asumat şi exploatat în
volute tot mai largi, mai profunde. A urmări şi a decripta
această sugestivitate poetică debordantă (fertilizantă de
mituri, stări şi universuri tot mai ameţitoare) înseamnă a
respecta gândirea poetului ca precondiţie de accedere în
tainele-i de laborator (laborator = labirint, înrudire
sinonimică de loc întâmplătoare!).

Într-o altă scriere, postumă, paşii şi privirea
poetului rătăcesc de data aceasta în spaţiile nordice, de
fapt, în împărăţiile marine, ale Valhalei, dominate de
zeul Odin, care-i demonstrează oaspetelui sudic
splendori nevăzute: [Odin] „O vorbă zice  – murii cei
albaştri/ Ai mării, desfăcuţi în două,-mi lasă/ Privirea
într-un labirint (s.n.) de neauă:/ Coloane nalte, bolţi
arcate splendid,/ Pe ele lune lin ardeau...” (M.
Eminescu, Odin şi poetul, data probabilă: 1871-1872,
Viena sau Berlin).

Pe alte meridiane poetice, în îndepărtata Indie, iar
de fapt, în imediata apropiere identificabilă chiar cu
Ipoteştii natali, aşa cum doar imaginarul poetic poate
relativiza spaţiile, se află tărâmul edenic insular al
multrâvnitei iniţieri. Astfel, într-un pasaj din proza
fantastică Insula lui Eutanasius, eroul Ieronim, nume
prin care se desluşeşte criptogramatic portretul din
tinereţe al autorului însuşi, bătrânul sihastru Onofrei
îşi îndeamnă prietenul spre o aventură iniţiatică de
proporţii edenice. Drumul converge spre singurul loc
de intrare în braţele miraculoase ale Insulei ca într-o
misterioasă rătăcire labirintică. Această „intrare este-o
stâncă mişcătoare ce acoperă maestru gura unei
peşteri, care duce până înlăuntrul insulei. Astfel, cine
nu pătrunde prin această peşteră crede că această
insulă este o grămadă de stânci sterpe înălţate în
mare, fără vegetaţie şi fără viaţă”.

Rând pe rând, peştera, sanctuarul, avatarul,
labirintul, codul, cifrul, numărul, roirea, scara,
oglinda, zborul, clipa suspendată, „muşuroaiele de
furnici” ca şi „oraşul-furnicar” – toate aceste trepte-
metafore locutorii ale cunoaşterii se amalgamează cu
insistenţă şi se interpătrund într-o fascinantă odisee a
cunoaşterii, în aceeaşi măsură – panoramă a
deşertăciunilor sau, cum îi zice poetul sătmărean,
George Vulturescu, într-un „complex Ghilgameş”,
traseu al iniţierii, periplu cosmogonic în jurul
„prafului” pământean (a se vedea, George Vulturescu,

Complexul Ghilgameş, Ed. Junimea, Iaşi, 2015).
Sub imperiul unei gândiri meandrice

atotcuprinzătoare, rar întâlnite în poezia universală,
Eminescu face şi desface gigantice universuri poetice
întreţesute de mituri („mite” le zice poetul), obsedat
fiind de găsirea codului, cifrului, cuvântului „ce
exprimă adevărul” sau gândului fulgerător, în stare să
aprindă făclia, sfeşnicul sau candela primordialului
Cuvânt. E de remarcat aici, în desfăşurarea acestor
lumi caleidoscopice, tentaţia anticipativă a gândirii
holografice moderne. 

Efortul este epuizant, deziluziile sunt copleşitoare,
dar şi evantaiul de texte poetice, poeme, proze,
imagini de gânduri risipite în Fragmentarium-ul său,
dospind ca un „strat germinativ” (C.Noica) al creaţiei
este impresionant. De la primele încercări şi variaţii
risipite în postume (Din străinătate, La moartea lui
Neamţu (finalul), Ta twam asi, Demonism, Miradonis,
Odin şi poetul, până la Memento mori (panorama
deşertăciunilor), Povestea magului călător în stele,
Mureşanu, culminând cu Scrisoarea I şi Luceafărul,
capodopera întregii noastre poezii româneşti,
Eminescu urmăreşte cu obstinaţie acel Ceva esenţial,
fundamental-gnostic, asociat matricei fiinţiale sau
inexprimabilului Arheus retras în Absolut: „Să citesc
din cartea lumii semne, ce mai nu le-am scris”
(Memento mori). Ineluctabila contradicţie, sublimată
periodic de poet, se află în „noi înşine” în
nemărginirea şi limitele datului uman. „Cum în fire-s
numai margini, e în om nemărginire./ Cât geniu, câtă
putere într-o mână de pământ.” (Memento mori). 

Puţină consolare ne aduce ideea de ansamblu a
poemului, precum că natura umană, fragilă, perisabilă,
închisă în „cercul strâmt”, este, totuşi, similară marii
naturi înconjurătoare perene. Un paralelism sugestiv,
observat şi comentat cu fineţe, de cunoscuta
cercetătoare indiană, eminescologul Amita Bhose: „În
poemul epic «Memento mori», ce ne pare o
«Mahabharata» românească, observăm mişcări
paralele în natură şi societatea umană. Mişcarea
Nilului în „valuri blonde” înfăptuieşte simetria cu
„unde de popoare” pe care regii le veghează” (Amita
Bhose, Cosmologia lui Eminescu, Ed. Cununi de stele,
Buc., 2013, p. 208).

Sau, travestit în mantie princiară, în ipostaza
„prinţului fără stea” spiritul poetului se avântă într-un
nou periplu abisal al cunoaşterii către „muntele
gigantic ce fruntea şi-o strecoară/ Prin nori până la
soare”, acolo unde „trăieşte-un bătrân mag”, „călător
în stele şi cititor în zodii”: „El cartea-şi deschide, la
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ceruri priveşte/ Şi zodii descurcă în lungul lor mers./
E-o carte ce nimeni în veci n-o citeşte/ Cu semnele
strâmbe întoarse – arăbeşte: / Sunt legile-n semne din
ăst Univers.” Solicitarea Prinţului către Mag lipseşte
din textul consacrat al poemului, dar se regăseşte într-
un fragment dramatic din Manuscriptum 2285 (ediţia
Perpessicius, vol. V, 151 şi următ.). [Prinţul]: „Eu văd
cifrele toate din lecţia-mi de azi/ Deşi a le pricepe nu
pot./ Te rog dă-mi cheia (s.n.)/ La cele ce privesc eu,
ca să străvăd ideea”. Suntem ca atare absorbiţi, vers cu
vers şi treaptă cu treaptă, în meandrele unui traseu
labirintic de dimensiuni giganteşti, ce ascunde, după
fiecare colţ, surprizele unor lacăte sapienţiale de
nedezlegat. (E de remarcat că acest ciclu de poeme cu
miez filozofic conţin versuri şi pasaje întregi cu mult
superioare unora din romanţioasele antume!)

Revenind la nota de camerton a imaginii iniţiale (A
codrului tenebră, poetic labirint), riscăm să emitem
ipoteza unei uimitoare analogii anticipative studiului
unui gânditor modern, Umberto Eco, De la arbore la
labirint (Ed. Polirom, 2009), în care scriitorul-
semiotician decelează mecanismele iniţierii
ontologice ale sufletului/ raţio absorbit în vârtejul
labirintic al lui Ocheanos. 

Limbajele eminescian, aristotelic, dantesc,
copernician (Copernic se presupune a fi unul din
prototipii învăţatului din Scrisoarea I) sau semiotic
sunt uimitor de consonantice, nouă rămânându-ne a
sublinia, repetat (bineînţeles e o coincidenţă, dar una
vizionară) cât de plastic a cuprins Eminescu şi
Arborele, şi Labirintul într-un singur vers! Păstrând
proporţiile comparaţiei relative, pentru a demonstra
totuşi uimitoarele similitudini ale tabloului de
ansamblu, vom reproducem un pasaj mai extins din
studiul lui Umberto Eco: „…faptul că de la dogmatica
medievală a lui Arbor Porphyriana şi prin ultimele
tentative de clasificare ale Renaşterii am trecut treptat
la o concepţie deschisă asupra cunoaşterii îşi are
rădăcinile în revoluţia coperniciană. Modelul
arborelui, ca repertoriu care se voia finit, oglindea
concepţia unui cosmos ordonat şi închis în el însuşi,
asupra propriului număr definit şi inalterabil de sfare
concentrice. Odată cu revoluţia coperniciană, mai
întâi Pământul se mută la periferie şi încurajează
perspective schimbătoare asupra universului, apoi
orbitele, din circulare cum erau, devin eliptice,
aducând în criză un alt criteriu de simetrie perfectă,
şi, în fine, mai întâi în zorii lumii moderne, odată cu
ideea cusaniană a unui univers ce-şi are centrul peste
tot şi circumferinţa nicăieri şi apoi cu viziunea

bruniană a infinităţii lumilor, universul ştiinţei se
străduieşte treptat să mimeze forma universalului
planetar”. (Umberto Eco, De la arbore spre labirint,
Ed. Polirom, Iaşi, 2009, p. 63)

Acestea sunt roadele potenţate aurifer ale unui
spirit neîmpăcat şi în veşnică goană după himera
unicului adevăr în „nemărginirea gândului”: „Din
orice clipă trecătoare/ Ăst adevăr îl înţeleg,/ Că
sprijină vecia-ntreagă/ Şi-nvârte universu-ntreg.” Este
himera adevărului esenţial ca un adagio gnostic, glosat
de poet în meditaţiile madrigalului filozofic Cu mâine
zilele-ţi adaogi. Finalul poemului poate fi citit ca pe o
chintesenţă a neobositului „dans labirintic” al lui
Teseu, precum sugerează Umberto Eco, până la urmă
toate priveliştile trecătoare „repaosând” într-o
simbioză organică a gândului etern /Cuvântului
arhetipal. Astfel, versul final „Sub raza gândului
etern” poate fi interpretat şi ca o împlinire a actului
creator, prin scriere/rostire predestinat eternităţii, dar
şi ca o revenire a tot şi a toate („un mit al etenei
reîntoarceri” – Mircea Eliade) în punctul iniţial „de
nestrămutat” al celui ce gândeşte întreg Universul,
Gândul Etern, aici, cu iniţiale, având de fapt, o funcţie
sacrală. „Priveliştile sclipitoare,/ Ce-n repezi şiruri se
diştern,/ Repaosă nestrămutate/ Sub raza gândului
etern” (Cu mâine zilele-ţi adaogi). Apropo, e de
menţionat aici, în mod deosebit, rolul funcţional al
verbului metaforic redundant „se diştern”, puţin
comentat în studiile de caz. Atestăm în fapt o imagine
cinematografică pură şi rarisimă în poezia universală.
Printr-un magic halou existenţial întreaga viaţă este
văzută instant, cu toate „priveliştile sclipitoare,/ ce-n
repezi şiruri se diştern” (s.n.)! Implozia antitetică „se
diştern” sugerează rebobinarea inversă şi instantanee a
filmului vieţii către punctul iniţial, în care „clipa
suspendată” a vieţii omului repaosă încremenită şi
„nestrămutată” în marea taină a Creaţiei universale… 

Se desăvârşeşte astfel viziunea carismatică a unui
„arc universal” (G. Călinescu) – de la naşterea efemeră
până la apoteoza iubirii şi creaţiei divine repaosând în
sigiliul morţii – precum s-ar aşterne cuvintele în
contrapunct ca într-o partitură simfonică
beethoveniană, de la allegro ma non troppo până la
presto, cu accente finale în do minor.
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O mare amărăciune stăruie peste viaţa şi
scrisul lui Dumitru Matcovschi, mereu în conflict
deschis cu toată lumea; o fire şi o poezie care stau
sub zodia a ceea ce sociologii numesc triumfalism
negativ denunţă, în lirica din antologia,
semnificativ intitulată Amarele confesiuni şi în
analiza din eseul Ambiţii naţionale, cumplita criză
de moralitate, ambiţia unora de a crea noi „poeţi
naţionali”, devalorizarea cuvintelor, banalizarea
idealurilor, vulgarizarea sentimentelor, reducerea
personalităţilor la statutul de „gîngănii bipede”,
într-un peisaj de apocalipsă, dincolo de care se
întinde pustia lui Cain: „Bejbojnicii au ajuns peste
noapte Preoţi, apostoli, feţe bisericeşti. Fonfii
predică în amvon. Afonii cîntă în strană,
guvernanţii se căpătuiesc, omul negru iarăşi, odată
cu sosirea nopţii, dă glas. Degradarea societăţii
continuă. Inclusiv a celei academice. Începe
prăbuşirea, hăul s-a deschis. A fost banalizată şi
vorba lui Blaga, cea cu veşnicia care s-a născut la
sat. Nu înţelegem lucrurile simple. Toţi luptă cu
toţi” (...) „Vine potopul, vine caua. Cu ciclopul, cu
puşlamaua. Vine prăpădul, vine pierzania. Cu
desfătul şi cu mătania” (...) „Mă îngrozesc. Mă
cutremur. Mă înspăimînt. Înainte – pustiul, în
urmă vidul. Coada se aburcă pe scară, ajunge cap.
Ajunge făcător de legi nelegiuitul. Piticii, în piele,
de fericire, nu-şi mai încap. Cine mă aşteaptă?
Unde mă aşteaptă? Unde-i raiul? Unde-i ţara cu
minuni?”.

Omul de la „mărgioară” adună decepţiile de
după „revoluţia noastră democratică”, cînd setul
propriu de valori – verticalitatea, caracterul,
adevărul, harul divin, principiile şi respectarea
obligaţiilor – e anulat de „tertipurile bolşevice”,
bandele, găştile – stihia –, de comunismul pe care

„nimeni nu-l mai scoate din sufletul nostru”; e
vremea saltimbancilor şi piticilor, omul „de curaj”
stă în genunchi, sînt anarhie şi corupţie
generalizată, viaţa nu mai e viaţă, „luptă pentru
existenţă e, durere e, revoltă e” într-o ţară pustiită
sub umbra lui Cain: „mă culc blestemînd, mă scol
blestemînd, îmi fac inimă rea, bolnăvesc”, scrie
autorul Amarelor confesiuni, în numele
„purtătorilor de făclie” din anii ‘80 ai secolului
trecut, prizonieri, şi ei, în temniţa din noi, la
domicilii forţate, exilaţi în propria ţară: Dumitru
Matcovschi transcrie starea din Epigonii lui
Eminescu, în contrastul violent dintre idealurile
generaţiei sale, purtătoare a „panteonului
naţional” şi piticii, saltimbancii, oamenii de astăzi
certaţi cu morala: „Venea în literatură generaţia
şaizecistă… Cu panteonul neamului venea, cu
doina şi publicistica lui Eminescu. Ani în şir, chiar
şi la revista Uniunii Scriitorilor, fiecare dintre noi
era ţintuit la stîlpul infamiei: «Ai depus flori la
Ştefan cel Mare, încă nu s-au vestejit, are cînd să
aştepte ciclul tău». Nu învinuiesc, n-am pe cine,
mărturisesc. Or, azi, în Chişinăul nostru mic,
vînzătorii de altădată biografie post factum îşi fac:
au scris, au protestat, au suferit, cum să nu rămînă
în istoria literaturii? Vai de steaua noastră! Totul se
falsifică. Greu să mori pe placul lor, al
denunţătorilor de ieri. Mă gîndesc la Petru Cărare,
bolnav e, îl vizitează doi, trei prieteni. Mă gîndesc
şi la Mihail Ion Ciubotaru, se bucură cînd îi
telefonez, este şi el bolnav, mai e şi singur de
acum, cu gîndurile se războieşte. Scrie, dar ce
scrie? Cine să-i editeze o carte? Au ajuns în vîrful
vîrfului oamenii de nimic. Nu avem, din păcate,
cititori, nu avem istorici literari, critică literară nu
avem, nimeni nu ştie nimic şi se mai mîndreşte

3030 CONVORBIRI  LITERARE

80 DE ANI DE LA NAŞTERE80 DE ANI DE LA NAŞTERE

POEZIA POEZIA 
LUI DUMITRU MATCOVSCHILUI DUMITRU MATCOVSCHI

Ioan HOLBAN



încă; să vezi cum le creşte inima patrioţilor de
meserie cînd aud că un artist al poporului, un
scriitor al poporului trage să moară. Oameni
josnici, pidosnici. Oameni certaţi cu morala. Se
integrează în Europa, cine? Dar se integrează, nu
m-a luat gura pe dinainte. Au cunoscuţi, prieteni,
la Paris şi se duc, vin, cum altădată noi, şaizeciştii,
ne duceam acasă, la mărgioară. Lume nouă, atît.
Minciuna însă tot în capul mesei scaunul de cinste
îl are; mediocritatea ca în sînul lui Avram se va
simţi mult şi bine, aici şi acum e în vogă monstrul
fizic şi moral. Cine să te înţeleagă? Cine să te
apere?”.

Omului surpat de o istorie duşmănoasă îi
corespunde imaginea poetului care se năruie la
masa de scris: „îmi scriu poemele amărît,
încrîncenat”, mărturiseşte Dumitru Matcovschi în
amintita analiză din Amarele confesiuni. Proscris,
resemnat, poetul resuscitează mitul de altădată al
poeţilor blestemaţi, refuzînd orice compromis cu
„lumea cea nouă”, într-un cronic deficit de
comunicare cu aceasta: triumfalismul negativ e,
mai întîi, în poezie: „Să fiu altul?/ Care anume?
Nu vreau. Nu pot./ Mă zbat să înţeleg lumea nouă.
Da-n zadar./ Se joacă zi de zi, aici şi acum,
comedia minciunii./ Saltimbanci pe funii, Artă şi
tumbele lor./ Au, n-au nici o teamă de frică. Cum
să nu-i aplauzi?/ Aplaudîndu-i, simţi că te nărui, te
duci, vezi cu ochii,/ hăul se deschide, un
saltimbanc şi tu, lumea, se face,/ cîrdăşie e
interese sunt, dar viaţa cea de toate zilele?/ Sete de
putere, de glorie, nu?/ Acolo, aici, departe,
aproape, sus, jos –/ umbre sumbre, impostori,
profitori, îngeri, apostoli,/ dar... unde sunt
oamenii?/ Care lume fără oameni?/ Toţi fac solo”
(Dincolo, dincoace). Blestemul şi anatema sînt
formele lirice ale poetului blestemat, ale
proscrisului şi resemnatului; romanticii scriau
despre „intrigă” şi „iubire”, poetul basarabean de
azi adună, într-un „nesfîrşit poem”, iubirea şi
blestemul, într-o poezie care nu admite metafora:
„Nici o metaforă! Detest metafora./ Să bată apa-n
piuă cei care-au mai bătut./ Bucăţica de pîine, pe
masă, ca nafura./ Şi nu mai văd un capăt, un nou,
un început”, scrie Dumitru Matcovschi în Templu.
Blestemele lui Dumitru Matcovschi răspund exact

definiţiei de dicţionar: un act de magie verbală,
bazat pe credinţa în puterea cuvîntului de a
institui, de a modifica o stare curentă: obosit,
resemnat, poetul constată că nimic nu poate fi
corectat într-o lume intrată iremediabil sub umbra
lui Cain: „Forfoteşte, viermar,/ Lumea sură./
Zavisteşte barbar,/ Musteşte în ură./ Oameni fără
glagole,/ Dărîmă, prefac în ruine zidirea/
meşterului Manole./ Mi se înceţoşează privirea./
Vîrcolacii rod Soarele./ Se lasă întunecimea./ Urlă
turbate fiarele./ Hăuleşte prostimea…/ Dis-de-
dimineaţă cu zor, –/ nici o metaforă, –/ omul
dracului – tuturor/ le caută nod în papură./
Învechiţi în rele, în eretice,/ am ajuns, cumplit
blestemul, crud/ să ne cîrpim istoria cu petice/ şi
să-l cinstim, să-l proslăvim pe Belzebut (Învechiţi
în rele).

O singură metaforă pătrunde prin blindajul
răului: mărgioara identifică vîrsta de aur a
copilăriei, pe malul Nistrului, la Soroca, la
mărgioară – un topos rar invocat, însă, pentru că,
iată, şi „locul sfînt se năruie în pustie, devenind o
terra incognita: axis mundi e de ieri, de altădată,
de undeva, de cîndva, o adiere, o părere – aceasta
e, în fond, marea amărăciune: cînd se surpă
matricea fiinţei, nimic nu mai e: „Este un loc. Mai
este. Undeva./ Acolo. În copilăria mea./ O
mărgioară. Alta nu-i ca ea./ Aici şi Bunul
Dumnezeu născutu-s-a./ O carte veche este./ Nu
ştiam/ să o citesc,/ o răsfoiam,/plîngeam./ Este un
loc. Mai sfînt ca un altar./ Inima-n piept tresare iar
şi iar./ Un cuibuşor. La margine de dor./ La
margine de zbor un cuibuşor./ Un loc, o axă./ A
Pământului./ Întotdeauna este./ Chiar de nu-i./
Răzbat din ieri crîmpeie, adieri./ Răzbat blesteme
şi răzbat dureri./ Răzbat icoane. Vechi, dar au
rămas./ Cine mai crede în icoane azi?/ Un grui, de
ani împovărat bătrînul nuc./ Berzele vin, cocorii
nu se duc (Terra incognita). Continuat în Undeva,
departe şi Învăţătorul nostru bun, Terra incognita
este poemul-pivot al liricii lui Dumitru
Matcovschi, placa turnantă pe care poezia şi
destinul său se întorc spre blestem, revoltă şi
apocalipsă; poemele şi le scrie în genunchi,
asemeni lui Ştefan Aug. Doinaş cel din Interiorul
unui poem: diatribele lui Dumitru Matcovschi
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împotriva piticilor şi saltimbancilor cocoţaţi pe
socluri se pot recunoaşte, de exemplu, în
tonalitatea acută a acestui pamflet al lui Doinaş
din cartea anului 1990: „marele maestru-ntr-ale
lui/ a fost în viaţă pur – ca un hoplit/ care-avînd
drept armă aleluia/ stă de strajă unui timp cumplit/
ce putea în urmă-i să rămîie/ pentru-aprinzătorii
de tămîie?/ niciodată-mpins în larg de yole/
niciodată dus de vînt hain/ fruntea lui fugea de
gloriole/ foamea lui nu cunoştea tain/ ce puteau la
moartea lui s-aştepte/ suitorii în genunchi pe
trepte?/ numai vouă spiţă idolatră/ ce păziţi
neantul sub purlui/ neîncetat vi s-a părut că latră/
o căţea divină-n gura lui azi ca să n-o muşte pe
prinţesă/ vai!/ îi duceţi imnurile-n lesă (Viaţa
postumă a marelui maestru).

Mesajul direct, fără echivoc, structurează
planul imagistic al poemelor; figurile lui tutelare
sînt străinul şi iarba rea, veneticul, invadatorul,
intrusul şi buruiana care agresează ţara-grădina:
„Răbdăm de două secole străinul/ care ne spurcă
datina şi pragul,/ ca să rămînem cu pelinul şi
suspinul,/ să nu mai ardă-n sfeşnic, la capătîi,
toiagul şi „Buruiană, iarbă rea,/ ce sluţeşti grădina
mea?/ Buruiană, pui de drac,/ ce farmece-n tine
zac?/ Eu te smulg şi te usuc,/ eu te zvîrl, te ard pe
rug,/ cenuşa ţi-o dau pe vînt,/ dar mă-ntorc şi mă-
nspăimînt:/ iarăşi stai ca la-nceput,/ iarăşi spinii
cresc din lut./ Buruiană, duşman greu,/ pacoste pe
capul meu,/ spune-mi-ai, să înţeleg/ din grădină-ai
vrea să plec?”, scrie Dumitru Matcovschi în
Zgîrcite şi amare şi Buruiană, iarbă rea. În
aceeaşi ordine, lirica lui Dumitru Matcovschi îşi
potenţează mesajul cu simboluri precum casa
părăsită, toamna de „afară şi în casă, şi în gînd”;
chiar şi erosul e unul gîrbovit, acrit, surpat,
păstrînd puţine şi palide lumini din pasiunile de
altădată: „Stăm unu-n faţa altuia, săraci,/ Galbene,
două frunze. Tac şi taci./ Toamnă. Afară şi în casă,
şi în gînd./ Frunzele toamna cad, rupte de vînt./
Stăm unu-n faţa altuia pustii./ Ca două domolite
vijelii/ ce sub troiene grele-au îngropat/ un drum,
un prag de casă, un oftat./ Stăm unu-n faţa altuia
precum/ stanele, două, gîrbovite nu ştiu cum,/ La
vad, pe mal, acolo, în amurg,/ Stau singure şi apele
nu curg./ Îndură-te, spune-mi un cuvînt,/ cel mai

banal din toate cîte sunt,/ Aruncă-mi în obraz o
vorbă rea,/ alungă-mă, dar numai nu tăcea (Tac,
taci). Monştrii din (i)realitatea imediată rămîn
stăpînii lumii pe care o explorează pentru a o
contesta violent poezia lui Dumitru Matcovschi;
poetul închipuie, totuşi, un fragil refugiu în
aleanul cîntecului. Multe dintre textele lui
Dumitru Matcovschi au fost transpuse în melodii
foarte cunoscute, compuse şi interpretate de
muzicieni de primă linie (Ion Aldea Teodorovici,
Gheorghe Mustea, Ion Enache, Mihai Dolgan,
Mircea Oţel, Olga Ciolacu, Ion Suruceanu,
Gabriel Dorobanţu etc.).

Nu sînt puţini cei care cred că poezia şi
cîntecul s-au născut împreună în cultura
europeană şi nu degeaba teoria literaturii
identifică în orfism una dintre componentele
structurale ale poeziei moderne. În adevăr, la
început sînt Orfeu şi Amphion. Despre Orfeu, cel
mai mare poet prehomeric, se ştiu multe lucruri (el
este, între altele, autorul Tăbliţelor Sacre, un tratat
în versuri, destinat vindecării bolilor trupului şi
sufletului şi tot el ar fi scris Legendele Sacre,
Gigantomahia, o epopee şi Imnuri), dar, în acelaşi
timp, figura sa semnifică dragostea, viaţa si
moartea cuprinse în pasionanta poveste cu
Euridice. Celălalt mare poet prehomeric este
Amphion care a clădit zidurile Troiei mişcînd
pietrele cu sunetele lirei. Cu Orfeu şi Amphion,
apoi cu Homer, pînă în epoca (post)modernă,
poezia şi muzica reprezintă un binom, ele sînt
îngemănate, textul fiind cîntat sau, altfel, muzica
fiind însoţită mereu de vers: e aici ceea ce se
numeşte o geneză reciprocă, de regăsit şi în opera
unor poeţi de azi, iar Cezar Ivănescu este unul
dintre cei mai importanţi „promotoriai binomului
poezie-muzică. Poeziile scrise pentru a fi cîntate
au un regim special; ele se supun, mai întîi, unor
rigori formale; interesează aici lungimea versului,
dimensiunea strofelor, frazarea, ritmul etc. Apoi,
muzicalitatea e asumată, în primul rînd, prin
nucleele tonale pe care le conţin poezia, cuvîntul
şi pe care le pune în valoare portativul muzical:
nota de pe portativ şi cuvîntul din text sînt una, se
(re)generează unul din celălalt pentru a se
îngemăna. Dincolo de aceste aspecte tehnice,
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poezia îşi aşteaptă muzica şi interpretul,
structurînd teme şi motive, idei şi sugestii, cel mai
adesea în tonalitatea elegiei; „Inimă de mamă,
inimă de tată.../ Cade stea din ceruri, cade
fulgerată.../ Inimă de tată, inimă de mamă.../
Galben cade frunza codrului de-aramă…/ Toamnă
obosită, toamnă zbuciumată…/ Inimă de mamă,
inimă de tată.../ Iarnă-nzăpezită, cruntă, ca o
vamă…/ Inimă de tată, inimă de mamă.../ Rece şi
de piatră noaptea peste vatră./ Cîinele pîndeşte
luna şi o latră./ Rece şi de hume noaptea peste
lume./ Glontele pîndeşte inima anume./ Inimă de
mamă, inimă de tată.../ A trecut o viaţă ca o clipă,
iată.../ Inimă de tată, inimă de mamă.../ Două
doruri grele, strînse-ntr-o năframă.../ Dincolo de
ploaie, dincolo de vînt,/ Clopote albastre se aud
bătînd.../ Dincolo de noapte, dincolo de dor,/ Se
întorc copiii la părinţii lor (Inimă de mamă). Cum
se vede, lirica lui Dumitru Matcovschi e una a
extremelor: diatribă, pamflet, blestem, anatemă,
lîngă elegii şi texte romanţioase.

Dumitru Matcovschi găseşte un al doilea
refugiu, la fel de fragil, din faţa stihiei imaginate a
„lumii celei noiîn poemele dramatice pe care le
adună în volumul Morţilor, vă iubesc (un titlu
preluat dintr-un poem al ciclului Vîrsta
solitudinii). În fond, însă, poemul dramatic e o
specie din alt timp, care nu mai are public, nici
măcar de „nişă”, nici în biblioteci, nici acasă, la
lumina lămpii şi, cu atît mai puţin, la teatru, deşi
Neamul Kain s-a jucat, în 2008, la Teatrul „Alexei
Mateevici din Chişinău, în versiunea scenică a lui
Nicu Scorpan. Chiar modul de a concepe textul e
din altă vreme; „Măcar unul dintre voi ştie ce-i
tea- trul?/ Nu-i reprezentaţie dramatică./ Este altar,
templu, religie, bază, temei, fond(A rezista).
Poemul dramatic pe care l-a cultivat, cîndva, şi
Valeriu Anania, rămîne în vremea poeţilor
germani din secolele XVIII şi XIX, a romanticilor
francezi şi a „Eminescului” care a lăsat în
manuscrise, în „postume”, asemenea texte; în
vîrsta de bronz a poeziei, poemul dramatic rămîne,
eventual, un exerciţiu de sertar şi un obiect de
seminar pentru studenţii de la Teatru: ceea ce, în
aceeaşi amărăciune, se poate citi şi în această
profesiune de credinţă care deschide cartea din

2011: „Am ţinut, am vrut, m-am zbătut, m-am
încăpăţînat,/ ca orişice artist, să unesc realitatea
cotidiană/ Cu gîndirea abstractă./ Există aleanuri,
taine, adevăruri nerostite./ Cum să le cunoşti?
Omul nu este robot./ Lumina şi întunericul
întregesc timpul./ Sufletul nu este bulgăre de lut./
Arta, scrisul, creaţia nu au nici un rost/ Dincolo de
suflet. Şi nici dincoace./ Dincolo şi dincoace
prăpastia se deschide./ Un pas, un singur pas şi
neagra veşnicie te va pierde./ Drămuiesc, muncă
de Sisif, cuvintele. Aceasta e poezia./ Cu un
colţişor de inimioară se scrie./ Vorbele ţipate,
şuierate, scrîşnite în dinţi/ rănesc văzduhul. Fac a
pustiu./ Pustie şi poezia română de azi. Fără
mesaj./ Te chinui să o citeşti, poate că nu o
înţelegi.../ Of, oh. Nu ai ce înţelege. Scriu pentru
cei care nu se uită la mine/ Cu ochii pe dos. Pentru
cititorii mei./ Dacă sunt, de ce să-i mai caut
aiurea?/ Plângem la fel, rîdem la fel, ne purtăm
greu povara,/ De piatră crucea./ Basarabia a fost şi
este Patria lor./ Basarabia a fost şi este Patria mea./
Şi pîinea e dulce la vad, la Nistru, la Mărgioară,/
şi graiul e miezos, şi aerul mai purificator, şi eu
nu/ Plec nicăieri de aici, nu-mi părăsesc locşorul
sfînt,/ Şi azi mă înspăimîntă debandada numită
democraţie,/ Şi azi m-am săturat de iluzii, de
fanfaroni şi fanfaronade,/ Eroi naţionali, martiri,
mucenici, dar şi de bezbojnici,/ De neoameni, de
canalii, de gîngănii bipede m-am săturat./ Prefer,
dintre toate calităţile omului, curajul./ Prefer etica
esteticii./ Nu mă buric să ajung Luceafărul cu
mîna, e departe,/ E în tării, sunt mic./ Ardeau
cîndva poeţii pe propriul lor rug./ Să fie oare
poezia şi un blestem?/ Ducă-se naibii iubirea
teoretică./ Unele poeme în genunchi se scriu,
rugăciuni./ Şi se ascultă cu ochii închişi.../ Zăbavă
mondenă poezia nu poate fi (Nota autorului).
Acesta e Dumitru Matcovschi şi aceasta este
poezia sa; nici mai mult, dar nici mai puţin decît
atît.
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Disputele aprinse stârnite printre istorici pe
tema aspectelor litigioase ale trecutului naţional
au constituit dintotdeauna un teren rodnic asupra
căruia replicile clare, cu un dozaj precis al
argumentării şi al efectelor persuasive, specifice
condeiului academicianului Ioan-Aurel Pop, s-au
pronunţat cu toată încărcătura lor tonică şi cu
întreg vitalismul metodologic. Baza documentară
este adesea invocată cu subtilitatea demonstrativă
specifică savantului vindecat de orice iluzii sau
himere ale speculaţiei, care nu pune preţ decât pe
forţa evidenţelor, scrutând critic izvoarele
istorice, ce prind viaţă în succesiunea ideatică a
volumelor domniei sale. Reabordarea din unghi
analitic a unor problematici intens studiate, în
care documentele istorice se dovedesc
insuficiente pentru a lichida inconsecvenţele
tenebroase din atestările trecutului naţional, se
soldează cu iniţiative temerare, justificate de
dorinţa de a răspunde sentinţelor formulate de
istoriografia străină printr-o perspectivă
românească onestă, motivată de dinamica
înlănţuirilor cauzale. 

Răstălmăcirile, denaturările şi distorsionările
adevărului istoric cauzate de interesele
propagandistice ori politice sunt denunţate, iar
apoi contextualizate cu o acribie acerbă, fără însă
a se face uz de ascuţişurile polemicii acide,
programate aprioric să desfiinţeze postulatele
cercetătorilor anteriori. Însumând o vastă colecţie
de lucrări orientate către perioada medievală şi, în
special, către recuperarea trecutului Transilvaniei
feudale, istoricul clujean se lansează, cu
binecunoscuta fineţe a spiritului său de sinteză, în
fascinante incursiuni în tezaurul de evenimente,
tradiţii şi monumente specifice acestei regiuni,
oferind câteva repere istoriografice
inconturnabile în studiul parcursului evolutiv al

vechii provincii româneşti. Originea, geneza şi
contactele etniilor care populează Transilvania
sunt prezentate cu rigurozitatea şi verva
specialistului, ce se contopesc cu timbrul vocaţiei
literare, ipostaziind nucleele devenirii ulterioare a
poporului şi naţiunii române.

La un deceniu de la publicarea volumului
Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV. Geneza
statului medieval în Transilvania (Fundaţia
Culturală Română, Cluj-Napoca, 1996),
academicianul revine cu o nouă lucrare dedicat
moştenirii provinciei transilvănene, Transilvania,
starea noastră de veghe, (Cluj-Napoca, Editura
Şcoala Ardeleană, 2016), pe care îl iniţiază cu
aplomb patriotic şi preocupare vădită de a
impulsiona un amplu demers de valorificare şi
conservare a spiritualităţii şi a culturii locale. Deşi
rezultate dintr-un imbold didactic şi ştiinţific, în
scrierile sale răzbat ecourile puterii de seducţie a
perioadelor pe care le studiază, întrucât: ,,ele
exprimă, pe cât posibil, fapte obiective, dar
cuprind şi sentimente, impresii, atitudini,
credinţe, visuri. Studiez trecutul Transilvaniei de
vreo patru decenii şi nu mă pot sătura de savoarea
acestei lumi revolute, dar prezente în toate fibrele
fiinţei noastre de acum”. Suita de studii şi articole
adunate în paginile acestei cărţi poartă aceeaşi
miză critică, devenită emblematică pentru scrisul
academicianului clujean, aducând sub lupă teorii
vehiculate de anumiţi istorici, relevându-le
impactul deformator asupra istoriei Transilvaniei.
Lipsit totodată de orice intenţie de a idealiza ori
de a fabrica secvenţe literare şi retorice
encomiastice în care să aureoleze faptele
românilor, academicianul amendează energic
stereotipiile dăunătoare ce împânzesc discursul
istoriografic şi opinia publică fără a avea vreun
temei istoric. Sunt dizolvate cu stoicism şi

3434 CONVORBIRI  LITERARE

IOAN-AUREL POP 65

IOAN-AUREL POP ŞI HERMENEUTICAIOAN-AUREL POP ŞI HERMENEUTICA
PAIDEICĂ A TRECUTULUI NAŢIONALPAIDEICĂ A TRECUTULUI NAŢIONAL

Alexandra OLTEANU



efuziunile sofiste ale unor colegi de breaslă,
cuceriţi de o pseudoistorie căreia îi pot da glas în
formule emfatic-mizantropice susceptibile să le
garanteze succesul editorial: ,,După unii dintre
contemporanii noştri însă, trecutul românilor nu
ar fi altceva decât o succesiune de eşecuri şi
umilinţe, de laşităţi şi nemernicii, de înfrângeri
ruşinoase” (p. 296). Ţelurile morale ale
volumului vizează, în fapt, şi o reabilitare a
constructelor imagologice româneşti întrebuinţate
frecvent, adresându-se unui public larg,
informaţia brută, ştiinţifică, fiind diseminată cu
precizie aforistică şi transmisă în pelicule
argumentative cu efect persuasiv bine gradat.
Epifenomenul neliniştitor al culpabilizării
naţiunii române, ornamentat cu irizaţiile unei
optici demisionare şi anatemizante, este
contracarat de stilul transparent, limpede, al
istoricului clujean, care urmăreşte să eludeze acea
„labilitate psihică mai ales la nivelul tinerilor,
fiindcă îi lasă fără speranţă” (p. 171). 

Caracterul dilematic al multora dintre
chestiunile identitare atât de fervent dezbătute în
literatură, ştiinţă ori publicistică îşi găseşte, prin
recursul concludent la dinamica proceselor
istorice al profesorului clujean, o tratare
lămuritoare, edificată în mostre de rafinament al
elocinţei. Argumentele transpar din cercetarea
atentă a documentelor vremii, iar strategiile
retorice se subordonează substanţei acaparatoare
a hegemoniei izvoarelor. Dogma a ceea ce ar
putea fi numit, cu prudenţă, drept adevăr istoric
devansează rămăşiţele tiparelor impuse de
încrederea neştirbită în simţul comun, clădindu-se
pe realităţi geopolitice şi istorice atestate.
Înlănţuirea de episoade din istoria Transilvaniei
prilejuieşte circumscrierea statutului culturii
române în dinamica istorică, trasează fizionomia
acestei provincii, moştenirea latino-bizantină,
raporturile româno-maghiare în epoca medievală,
descrie Maramureşul în secolul al XVI-lea,
evidenţiind aportul Şcolii Ardelene la dezvoltarea
culturii şi contribuţia transilvănenilor la fondarea
Academiei Române. Aspectele diverse din
trecutul naţional şi evenimentele cruciale din
destinul ţării, precum Marea Unire, sunt

dezbătute cu meticulozitate şi cu certe veleităţi
demistificatoare. Astfel, istoricul clujean afirmă
obiectiv, cu siguranţa oferită de cunoaşterea bazei
documentare, că ,,Nu am aspirat secole la rând la
unitate naţională şi nici nu am vrut să facem
România în Evul Mediu” (p. 114). Ipostazele
patriotismului moderat menţin într-un echilibru
desăvârşit obiectivele paideice şi rigurozitatea
ştiinţifică.

Discursul lui Ioan-Aurel Pop se distinge prin
vivacitatea tonului, densitatea detaliului care
capătă materialitate. Volumul Transilvania, starea
noastră de veghe, (Cluj-Napoca, Editura Şcoala
Ardeleană, 2016) este unul pasionant construit şi
se individualizează în peisajului genului nu doar
printr-o excelentă acuitate analitică, ci mai ales
printr-o prezentare justă a argumentelor
istoriografice sugestive, toate fiind inedite şi
provocatoare. Procesele de conştiinţă naţională şi
fibra istoricităţii româneşti sunt cultivate cu un
pronunţat interes şi vocaţie. Atracţia faţă de
secolele revolute imprimă reflexele unui adevărat
itinerariu cultural-identitar, grefat pe
hermeneutica trecutului naţional.
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Importanța indiscutabilă a studierii istoriei
este acceptată aproape unanim în mediul cultural
de pretutindeni, dincolo de nuanțele pe care ideile
și direcțiile variate ale diverșilor intelectuali le
presupun. Pentru a înțelege starea prezentului este
esențial să cunoaștem ce s-a întâmplat în trecut –
acesta este un principiu de bază nu doar al istoriei
ca disciplină, ci al tuturor domeniilor culturii,
după cum o demonstrează istoria literară, istoria
artei, istoria descoperirilor științifice ș.a.m.d. În
acest sens, istoricul, profesorul și academicianul
Ioan Aurel Pop declara într-un interviu că „Istoria
este, între altele, experienţa de viaţă a
colectivităţii în care trăim și a omenirii în
ansamblu. Prin urmare, este capital pentru viitor
să preluăm pilde, realităţi, bunuri, idei etc. din
această experienţă. Altminteri, riscăm să o luăm
mereu de la capăt, ca Sisif. [...] Un popor fără
trecut, adică fără istorie (în sensul că își ignoră cu
bună știinţă viaţa sa de altădată), ajunge să moară
încet, dacă nu este deja un popor mort”. 

Istoria trebuie, prin cercetările sale, să tindă la
descoperirea și la conturarea adevărului. Este
ideea principală pe care și-a bazat cariera și
cercetările sale Ioan Aurel Pop. Chiar dacă
reconstituirea fidelă și completă a trecutului, a
adevărului privind această etapă aflată mereu în
creștere este practic imposibilă, istoricul trebuie,
conform profesorului clujean, să aspire la aceasta,
să studieze trecutul cu conștiinciozitate și
încredere în deschiderile cercetării sale. Astfel s-
au conturat numeroasele studii semnate de Ioan
Aurel Pop de-a lungul carierei sale (în limba
română și nu numai). Dintre acestea, amintim:
Instituții medievale românești: Adunările
cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania
în secolele XIV–XVI (1991), Românii și maghiarii
în secolele IX-XIV. Geneza statului medieval în

Transilvania (1996; 2003), Geneza medievală a
națiunilor moderne (secolele XIII–XVI) (1998),
Românii și România: O scurtă istorie, (1998;
tradusă în engleză, italiană, germană, spaniolă),
Istoria, adevărul și miturile. Note de
lectură (2002; 2014; 2018), Contribuții la istoria
culturii românești (cronicile brașovene din
secolele XVII-XVIII) (2003), Istoria românilor
(2010), Biserică, societate și cultură în
Transilvania secolului al XVI-lea. Între acceptare
și excludere (2012), „De manibus Vallacorum
scismaticorum…”. Romanians and Power in the
Mediaeval Kingdom of Hungary (The Thirteenth
and Fourteenth Centuries) (2013; 2017), A Short
Illustrated History of the Romanians (2017),
Istoria României moderne (2019) ș.a. Acestora li
se adaugă alte studii ample la care Ioan Aurel Pop
este autor sau coautor, precum și articole
publicate în reviste de specialitate.

Din seria titlurilor enumerate se poate observa
interesul profesorului de la Facultatea de Istorie și
Filosofie din Cluj-Napoca pentru perioada
medievală, pe care caută să o valorifice și să o
(re)descopere dincolo de locurile comune intrate
în conștiința publică. Preocuparea pentru epoca
Evului Mediu vine pe aceeași linie și se află în
conexiune cu interesul afișat, declarat pentru
înțelegerea trecutului: „Evul Mediu a fost o altă
lume, cu alte valori decât în antichitate. În Evul
Mediu, lumea trăiește în funcție de ierarhie,
credință, supunere, onoare, privilegiu. Dacă eu,
ca om al secolului XXI, încerc să înțeleg aceste
valori, atunci nu am cuvinte, nu mai am motive,
să consider Evul Mediu o epocă întunecată”. O
astfel de viziune se înscrie într-un program
explicit datorită căruia prezentul se conturează
altfel, înțeles fiind astfel ca rezultat al unui proces
organic de evoluție. Se presupune o viziune

3636 CONVORBIRI  LITERARE

CERCETAREA ISTORIEI CERCETAREA ISTORIEI 
ÎN VIZIUNEA LUI IOAN-AUREL POPÎN VIZIUNEA LUI IOAN-AUREL POP

Diana BLAGA



diacronică asupra epocilor trecute ca rezultat al
unor analize în sincronie, pe etape și momente
particulare, al căror ansamblu conferă coerența
necesară cercetării și totodată înțelegerii istoriei.

Ioan Aurel Pop se declară naționalist, iar în
acest context, luând în considerare și concepția sa
asupra cercetării istoriei, concepție pe care am
prezentat-o extrem de succint mai sus, are loc în
spațiul public cultural românesc dialogul polemic
dintre el și teoriile lui Lucian Boia. Cartea deja
menționată Istoria, adevărul și miturile. Note de
lectură a apărut ca replică la demistificările
istoricului bucureștean. Conștient de
imposibilitatea refacerii integrale, fidele a istoriei,
a trecutului, Ioan Aurel Pop subliniază încă o dată
importanța cercetării, a aplicării metodologiilor în
acest proces retrospectiv. Lucian Boia caută să
demitizeze locurile comune pe care s-a construit
imaginea țării, într-un demers salutar față de
excesele unui românocentrism. Istoricul clujean
apreciază beneficiile unui proces demistificator în
combaterea ultranaționalismelor, însă ține cu
rigoare la respectarea unor principii de
obiectivitate și științificitate metodologică în
cercetarea istorică. Peste toate acestea, se declară
importanța ca demitizările să fie însoțite sau
urmate nu de un proces de negație absolută, ci de
unul constructiv. Dialogul polemic dintre cei doi
istorici oferă nuanțe unui subiect de mare
importanță, iar publicul – de orice categorie –
asistă la această bătălie de idei cu interes de câțiva
ani, întrucât cărțile prin care se poartă polemica
au fost reeditate de-a lungul ultimilor ani, ceea ce
demonstrează tocmai popularitatea problematicii
de față.

Odată cu opțiunea de a face cercetare istorică,
odată cu interesul pentru această disciplină vine,
în viziunea profesorului, istoricului și
academicianului Ioan Aurel Pop și
responsabilitatea de a face cercetare în acest
domeniu. O responsabilitate resimțită față de sine,
față de obiectul cercetărilor sale, față de receptorii
acestora, pe scurt, având în vedere concepțiile
istoricului clujean, față de țara căreia îi aparține și
pe care simte că o reprezintă prin discursul său și
în plan extranațional. Căci, până la urmă, spune

Ioan Aurel Pop, un istoric își educă conaționalii
într-o formă sau alta, le relevă acestora trecutul, îl
accesibilizează și îl face comprehensibil.
Dimensiunea pedagogică a activității sale este
relevată și de ipostaza profesorului pe care
cercetătorul o întrupează de câteva decenii (este
relevant în acest sens și faptul că este și autor de
manuale). 

Istoricul este, în același timp, printre cei care
conturează și exportă o anumită imagine a țării
sale, imagine rezultată din cercetările pe anumite
segmente ale istoriei, și din conjugarea acestora
într-un tot unitar. Acest proces de reflectare
externă a națiunii și a statului deopotrivă
determină și o abordare comparatistă. Istoricul
trebuie „să plaseze «conștiința românească» în
cadrul conștiinței universale și s-o privească în
comparație cu un număr de «conștiințe» ale
popoarelor și națiunilor vecine, europene, mai
mari ori mai mici”., după cum subliniază în
Istoria, adevărul și miturile. Note de lectură.
Acest tip de abordare este văzut ca fiind esențial
de către Ioan Aurel Pop, care o aplică în analizele
sale. Raportarea la situația altor națiuni și a altor
state la un anumit moment din succesiunea
perioadelor istorice, efectuarea unor paralelisme
și stabilirea unor raporturi de asemănare sau de
diferențiere sunt etape cu importanță în
conturarea identității naționale.

Discursul istoric presupune responsabilizarea
celui care îl poartă. Istoria unei țări depinde de
modul în care istoricii ei înțeleg să o transmită
atât în plan intern, cât și în plan extern. Depinde
de conștientizarea de către aceștia a răspunderii
pe care și-o asumă odată cu opțiunea pentru o
disciplină. Profesorul, istoricul și academicianul
Ioan Aurel Pop și-a apropriat în mod conștient
această viziune, a pledat pentru o astfel de
abordare în întreaga sa carieră, transmițând
rigoare și disciplină, căci trecutul este parte
importantă din cartea de vizită a unei țări.
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Readusă în lumină într-un volum de dată
recentă de distinsul istoric și profesor clujean
Ioan-Aurel Pop, istoria statului român modern
constituie astăzi, la treizeici de ani distanță de
unul dintre cele mai de impact evenimente din
istoria societății contemporane, sinteza pe de o
parte a unui amplu și complex proces de
constituire, formare și emancipare națională, care
pune bazele, totodată, statului național
independent, și în aceeași măsură formula cea
mai intens dialogată dintre toate perdioadele
istorice, cu evenimentele, destinele și aspirațiile
europene și globale, în sens larg. Sinteză a unei
perioade de intense frământări istorice, volumul
Istoria României moderne apărut anul acesta la
editura Ideea Europeană, retrasează principalele
evenimente care marchează etapele amplului
proces de constituire și implicit, de modernizare
a statului român, traversând principalele epoci,
din secolul al XVIII-lea, marcat ca moment de
debut al întregului proces, trecând prin prima
jumătate a secolului al XIX-lea, prin
evenimentele celor două războaie mondiale,
epoca ,,construcției socialismului” și încheind cu
cele mai de actualitate problematici ce marchează
istoria contemporană, precum situația actuală a
Basarabiei ori dinamica amplă a statului român
devenit parte integrată a Uniunii Europene. 

Sinonimă cu ieșirea românilor din lumea
medievală, modernitatea capătă în acest demers
complex de reconstituire istorică cel puțin două
dimensiuni pe care istoricul le sesizează încă de
la începutul lucrării: de pe o parte plasarea sa în
dinamica contextului europenean, printr-o formă
de sincronizare cu acest model, dar și în dialog cu
destinele și idealurile altor popare și culturi, iar
pe partea cealaltă, într-o formulă a modernității
înțeleasă organic, ca fenomen clădit ,,pe

acumulările trecutului, pe experiența general-
umană (a Europei și a lumii) și locală
(românească).” (p. 7). Perspectiva istoricului
reface așadar, într-un discurs de înaltă rigoare
academică nu doar stadiile unei națiuni, cât
dinamica unui întreg proces de complexitate, care
necesită, nu de puține ori adaptări metodologice,
corelații suplimentare cu istoria universală,
revizuri documentare, corecții terminologice.

Demersul istoricului converge astfel, pe tot
cuprinsul volumului dinspre istoria constituirii
statului român în sensul modern al concepției,
înspre o modernitate înțeleasă ca fenomen
general și universal, dar care primește coloratura
locală, atâta vreme cât nu doar în context
european modernizarea României se percepe în
formula ,,sincronismului”, ci și în sens global.
Corespondențele multiple cu istoria Chinei, spre
exemplu, fac din acest demers istoric unul cu
multiple deschideri, sinonim demersului tot mai
acut al societății actuale globalizante. Dacă un
fenomen precum cel al crizelor din Țările
Române din secolul al XVIII-lea se apropie de
situația istorică a Chinei de la acea dată, care se
confruntă la rându-i cu dezbinări și răscoale,
după cum ilustrează autorul volumului, situația
de după 1800 găsește Țările Române într-o
conștientizare tot mai acută a necesității integrării
lor în circuitul european, în vreme ce China
acelorași ani implementează ceea ce istoricul
sintetizează ca fiind o adevărată ,,politică de
izolare” și de conservare a valorilor tradiționale
locale. 

Există în acest riguros demers al cărții o
datorie a istoricului pe care rafinatul autor o
condensează în această obligativitate și totodată
posibilitate de acces la singurul adevăr
disponibil, ,,adevărul istoric”. Istoricul își asumă
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astfel, nu de puține ori, poziția celui care
revizuiește recurgând la clișeu ca la un construct
în permanență semnalizat și deconstruit. Mutarea
accentului în contextul constituirii unirii de la
1859 de pe istoria mare, restrânsă în interpretarea
evenimentului istoric ca produs exclusiv al unei
intelectualități militante, pe conceperea unității
prin voința și contribuția marilor mase, a
comunităților în sens larg, fără negarea rolului
esențial pe care elitele l-au avut în desăvârșirea
acestui ideal, converge totodată cu recursul
permanent al istoricului la document (în acest caz
la discursul rostit de Mihail Kogălniceanu în
1963 în fața parlamentului privind însăși
contribuția semnificativă a poporului la
realizarea unirii) și la situarea în epocă. ,,Dreapta
cumpănire între toți factorii” (p. 92) rămâne
astfel metoda capabilă să resemantizeze
evenimentul istoric în virtutea rigorilor cercetării
de specialitate. 

Recursul la polemică rămâne în acest volum,
așadar, mai degrabă o formă de reconciliere a
extremelor, câtă vreme radiografierea opiniilor
contrare, de pildă, privind modul de guvernare a
României interbelice, sancționează mai degrabă
concepțiile anistorice și lipsa rigorii
metodologice. Problematica democrației
românești interbelice, trebuie căutată, sugerează
istoricul în capitolul dedicat politicii interne din
România de după Primul Război Mondial, în
epocă și în contextul european de la acea dată,
printr-o privire ce privilegiază nu viziunea
distantă a individului de secol al XXI-lea cu
deschiderile sale, ci situarea în epocă și în
contextul strict al Europeii vremii, mai ales în cea
Centrală și de Est și Sud-Est. Din poziția
specialistului care moderează reacțiile istorice,
autorul conchide la finalul capitolului: ,,Prin
urmare în locul unor judecăți hipercritice sau al
unora prea edulcorate, propunem unele realiste,
izvorâte din adevărul istoric, din adevărul
omenește posibil și accesibil” (p. 177).

Rigoarea cercetării și atenția acordată
metodologiei, mută în cazul autorului volumului
Istoria României moderne accentul și pe o serie

de aspecte de altă natură, ce țin de data aceasta
strict de discursul istoric. Condiționate de fapte și
evidențe istorice, numirea evenimentelor istorice,
cum este cazul Unirii din 1859 ,,privilegiind” o
viziunea discriminatorie de tipul ,,unirea
Moldovei cu Țara Românească” ori mai mult,
,,unirea Munteniei cu Moldova”, excluzând în
acest al doilea caz, mai grav, cu totul Oltenia,
face ca înglobarea celor două țări românești egale
în esență, în același nucleu politic-administrativ,
să capete un accent de subordonare impropriu
realităților istorice, susține autorul într-o notă de
subsol ce deschide capitolul Unirea de la 1859 –
temeiul Marii Uniri. Relaută și cu alte ocazii, în
interviuri și cu prilejul unor intervenții libere,
observația vine să clarifice în acest caz o realitate
care riscă să piardă în graba și uzul lingvistic
deplinătatea faptelor care stau la baza constituirii
unității statale românești. 

Decupând cea mai recentă perioadă a istoriei
românilor, profesorul, istoricul și academicianul
Ioan-Aurel Pop urmărește metodic, revenind
întotdeauna la sursa primă, la document și la
faptul istoric restituit epocii sale, întregul proces
de modernizare, într-un volum remarcabil în care
modernitatea devine sinonimă nu doar cu ieșirea
din medievalitate a poporului român, ci
concomitent cu o multitudine de alte procese și
fenomene fundamentale, precum conturarea
idealului comun de realizare a națiunii și a
statului român, la constituirea etapizată a acestui
ideal într-o formulă a unității și independenței
statale, până la condensarea tuturor acestor
realizări în expresia identitară a unui stat ce nu
pierde din vedere permanentul dialog cu întreg
cuprinsul european. Modernizare industrială,
economică și socială, prin mijloacele culturii și
ale unor instituții de ghidaj pentru întreg acest
proces, precum cele universitare și academice,
România modernă se constituie în cele din urmă,
în volumul distinsului profesor clujean, ca
rezultatul unui îndelung și complex proces care
solicită și deschide totodată multiple căi de
diferențiere și integrare în întreg ,,concertul
european și planetar”.
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Mai 1899
Sâmbătă 1 / 13 mai. Sculat la 6¾. Plouă de ieri

întruna. Alaltăieri se făcuse primblarea moaștelor lui Sf.
Dimitrie prin București pentru ploaie, și a și venit ieri.
Marie Olănescu, Coralie1 și Lena Budișteanu convinse
că Sf. Dimitrie a adus ploaia.    

Între 6 și 7½, vizite electorale pe la profesori. De la
9½ la 12¾ sara, în teatrul Băilor Eforiei (1/3 gol, prețuri
prea scumpe, lojă 50 și 30 franci) la revista fraților
Bacalbașa Pardon, cu 1/3 prea lungă, rău jucată.

Duminecă 2 / 14 mai. Soare splendid, dimineața 7
ore, +13° R. Vizite electorale cu succes la Pimen
Georgescu2, Nitzulescu, Erbiceanu, Grig. Tocilescu (care
îmi spune că a refuzat ministrului prezident Gr.
Cantacuzin de a-și pune canditura la universitate contra
mea și va vota pentru mine). La masă, Petre Missir din
Iași, care expune pesimistului Jacques Negruzzi situația
opoziționistă în Iași și îmi vorbește de marea simpatie ce
au Delavrancea și Panu pentru mine.

Cuvintele d-nei Irina Mavrocordat, născută
Blaremberg, despre d-na Zozo Sturdza; „Ea nu a păstrat
din cabinet decât mirosul”3.

Luni 3 / 15 mai. Sculat la 5½. Termometrul, +9° R.
Soare, la 7¼ termometrul, 11½° R. Scriu ultimele
artocole trimise de Diaconovici pentru Enciclopedia din
Sibiu.

Dimineața, vizite politice (Vârnav, Stavri Predescu,
Mișu Săulescu, Policrat și Ștefănescu, ginerele lui Faur,
din Craiova etc. Policrat s-a întîlnit azi cu N. Filipescu,
care i-a zis amărât că așteaptă moartea lui Carp pentru a
se face unirea cu junimiștii! – 

De la 6 la 7½, eu vro 10 vizite electorale pe la
profesorii universitari. La Vlădescu, în grădina botanică
de la Cotroceni, pe la 6½, m-a mușcat un câine în pulpa
piciorului stâng, au rămas 2 semne de dinți, împunsuri
sângeroase. La masă la noi, Blanc cu Irinița, Mitică cu
Alexandrina și P. Misir din Iași. Acesta la București, ca
avocat a Evei Basily, care e în proces cu maică-sa Grazia
Callimachi-Catargi, pe care zice că vrea să o puie sub
interdicție etc. Ce femei grozave și cum trebuie să fi

înjosit ele viața bietului Calimachi-Catargi!
Pe la 11¼ sara, am arătat Anicuței mica mușcătură și

am legat cu coaltar saponiné.

Marți 4 / 16 mai. Sculat la 5½. Timp splendid, +10°
R la această oră matinală. Am schimbat compresa cu
coaltar la pulpa stîngă.

Scriu lui Duiliu Zamfirescu la Roma și filologului
Popovici la Viena.

Mercuri 5 / 17 mai. Soare – arșiță peste zi. La cafea,
Marie Sander și Sander Bailoi și T. Rosetti. Dimineața,
vizite politice, pe la 3 ore fabricantul nostru de mobile
din Bruxelles, F. Rosel, cu care mă duc la Rigler, la un
ponche glacé și cumpăr la Capșa o cutie de bomboane
pentru fiică-sa, la 4¼ vizită electorală la milionarul
profesor Cantilli, în chițimiile sale de 3 odăi pe gang, în
str. Academiei No 4, 5 – 6 examen la Universitate, de la
6 – 7 la noi frumoasa (redevenită frumoasă la față, cu tot
vărsatul anterior), inteligenta, mincinoasa Helene
Perticari4, născută Davila.

Sara, Vârnav la noi, cu știri politice din Botoșani
(Jean Miclescu) și din Bârlad, de la Lupu Kostaki, care
scrie că Nicorescu trece la guvern. Vârnav merge întruna
la Carada pentru alegeri.

Joi 6 / 18 mai. Mă scol la 4½, termometrul +9° R, dar
cer senin. Peste zi, va fi iar arșiță. De vro 5 zile,
trandafirii noștri cei albi din grădină – în floare.

Sâmbătă 8 / 20 mai. La 8 ore dimineața, +18° R.

Duminecă 9 / 21 mai. Profesorul dr. Grecescu,
botanicul, roșu-liberal, vine la mine și mă asigură de
votul său. Idem dr. Felix.

Sara 9¼ – 11½, P. P. Carp sosit azi sara la 8 ore din
Tzibănești, Men. Germani, Sc. Vârnav, Alex.
Marghiloman (răgușit) și la sfârșit Elisa Marghiloman. 

Mai întâi plângerea noastră contra lui T. Rosetti care
este același ca la 1888. De frica gen. Manu, care a
demisionat de la Banca Agricolă, nu destituie pe
Călniceanu5 de la Târgul-Jiului, care face pe față hatâruri
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electorale, dar și potlogării, fiind pus de prostul prefect
Petroni candidat conservator contra lui Cămărășescu.

Prevederi:
După A. Marghiloman, vom fi în cameră 21

junimiști, în caz extrem de favorabil, 33.
Dar liberali 16.
Nu s-a realizat, au fost puțini. 
După P. P. Carp, în amândouĕ corpurile legiuitoare,

25 junimiști, dacă merge rău, 58 dacă merge bine.

Luni 10 / 22 mai 1899. Dimineață la 8 ore, 17° R. M-
am înscris la palat. Defilarea militară (la care s-a poticnit
calul principelui Ferdinand, așa încât acesta a căzut, dar
s-a putut suì iar pe cal și s-a întors călare, cu regele
Carol, înapoi la Palat), pe la 11½ ore a fost, ca totdeauna,
splendidă, apoi între 5 și 8 bătălie de flori la șosea,
aranjată de prințesa Maria, ca prezidentă a „obolului”.
Noi nu ne-am dus la niciuna din aceste. 

Telegramă
Toma Cămărășescu,

Târgu-Jiului
S-a făcut.

Maiorescu
Adică destituirea agentului Băncei Agricole,

Călniceanu.
De la 4 – 6½, la mine Carp, Marghiloman Ghermani,

Sc. Vârnav, junele principe Barbu Știrbey, Jacques
Negruzzi, Matache Dobrescu și apoi, adus de mine, Mișu
Săulescu. După ce slabii Făruță Pleșa, Coandă,
Cernătescu, în absența lui B. Stirbey, se hotărîră cu
conservatorii. Nicu Economu să primească la Craiova
numai 4 deputați și senatori, și nu 5 (cum zise
Marghiloman și Barbu), sacrificând astfel pe Săulescu
(contra căruia mai ales e Take Ionescu, de altminteri
vechiu „prietin”), dar, ce e drept, cu rezerva ca să fie
aprobați de noi junimiștii de la Centru. – Însă la depeșa
lui Economu, anunțând acest rezultat bun pentru
conservatori, ministrul (Take Ionescu) răspunde că e prea
târziu, că guvernul nu primește. Vechea tactică: îndată ce
junimiștii fac o concesiune, guvernul vede în aceasta o
slăbiciune și atunci refuză. – Se hotărește dar la noi lupta
în contra guvernului, menținerea cu orice preț a
„dictaturei” lui Săulescu. 

Săulescu bine în hotărârea lui, tot așa Barbu Știrbei. 
Chiar dacă guvernul ar mai primì acum, noi să nu

primim fără al 5-lea deputat, Mișu Săulescu.
Take Ionescu, cu cinism pe față, să bizuie pe

târguirea caracterelor slabe. Se zice înțeles cu Stolojanu,
poate și cu Coandă al nostru.

La masă, Blanc cu Irinița, Mitică și Alexandrina.

Marți 11 / 23 mai. Puțin a ploaie, apoi iar cald. – 4½
– 7½, la clubul nostru, foarte animat. Toți noi, afară de C.
C. Arion, care de vreo 10 zile nu mai dă pe la noi. Arion
i-a spus Iriniței că poate de toamnă îi oferă casa lor de
locuit, căci dacă până atunci nu se va face înțelegerea
între junimiști și conservatori – Arion va primì de la
conservatori legațiunea Berlin. 

Cu general Dunea (nou în clubul nostru) panzarolă.
Vine și dr. Rădulescu din Pitești, fratele răposatului

Ion, și cu un fiu al acestuia, să aibă sprijin la alegeri.
Înțelegere între Guță Olănescu al nostru și Lăzărescu

în privința îndoiosului Dimitropolu din Târgoviște.
La masă, 7¾, Carp și Gr. Buiucliu. De aici îl însoțesc

pe Carp la gară, care la 9¼ pleacă la Tzibănești.
A murit alaltăieri copila lui Iorga de difterie.
Văd pe bătrânul Voinov. Ramollisement cérébral.

Nevasta fiului său, prof., l-a părăsit și e în divorț. 

Mercuri 12 / 24 mai 1899. Sculat la 5½, va fi plouat
puțin peste noapte. Acum iar senin. Termometrul +12° R.

Scriu lui Cămărășescu la Târgu-Jiului, pentru
candidatura lui Matache Dobrescu.

Scriu lui Cămărășescu că, după Carp, vom pătrunde
în amândouă corpurile legislative, sigur 34, probabil 42,
posibil 50, dar imposibil. Iluzii!

Pe la 2½, vine Jacques Negruzzi, furios contra lui
Carp, fiindcă de acesta a fost lăsat la o parte de pe lista
celor 5 candidați la alegerile de la Iași (Ianov, dr.
Bogdan, Eug. Ghica-Budești, G. Catargi, și la
universitate Missir); primiți de guvern – contra părerii lui
Carp, care insista pentru 6, în care caz ar fi fost admis și
Jacques. Mă duc la Buiucliu să mă informez, apoi la
Jacques acasă, de nu-l găsesc, dar vorbesc cu Natalie
Negruzzi ca să-l calmeze, îl caut la club și nu-l găsesc,
dar îi spun lui Mitică Rosetti să-l calmeze.

Apoi examen la universitate, sara 8½ – 10, senat
universitar.

Note:
1. Coralie Sevescu. 
2. Pimen Georgescu (1853 – 1934), mitropolit al

Moldovei (1909-1934), membru de onoare al Academiei
Române. În acea perioadă, era profesor la Facultatea de
Teologie a Universității din București.

3. Întregul paragraf în limba franceză în manuscris.
Textul continuă în limba română.

4. Helene (Elena) Perticari, fiica lui Carol Davila.
5. Ion Câlniceanu, proprietar, om politic român, deputat

și senator.
6. Deasupra paragrafului, T. Maiorescu adaugă ulterior,

cu altă cerneală: mult mai puțini. 
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*
Cluj, 11 octombrie 1922

Scumpul meu domnule Dragomirescu,

Cred că ai primit Filosofia românească pe
care ţi-am trimis-o zilele trecute. Acest studiu
m-a costat multă muncă. Dar, în sfârşit, sunt
fericit că am putut tipări acest prim volum, de
sinteză.

Aştept cu nerăbdare aprecierea dumitale,
care îmi este cu deosebire preţioasă.

După cum ţi-am spus, eu aş ţine o conferinţă
la Ateneul din Bucureşti, într-o duminică. Titlul
ar fi următorul: Doctrina naţionalistă în filosofia
contemporană. Adică, aş voi să arăt cum se pune
această chestiune în ultimele curente filosofice,

ca un element esenţial al filosofiei
contemporane, şi cum, deci, ea trebuie să ne
preocupe cu deosebire pe noi românii, în
actualele clipe.

Te rog să fii bun a mă înştiinţa de timpul când
mi-ar fi rândul ca să ţin această conferinţă.

Salutări doamnei şi dumitale de la nevastă-
mea şi de la mine, şi eu îţi strâng mâna cu
devotată prietenie.

Marin Ştefănescu

*
Cluj, 1 iulie 1923

Iubite domnule Dragomirescu,
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Nicolae SCURTU
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Biografia şi bibliografia profesorului, filosofului şi eseistului Marin Ştefănescu (1880–1945) nu au fost
cercetate, cu rigoare, de tinerii specialişti în filosofie şi istoria culturii naţionale.

Profesor de Filosofie la Universitatea din Cluj, după ce pregătise, susţinuse şi publicase două teze1 de
doctorat la Paris, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică în presa de specialitate din Transilvania dar şi în
cea din Capitală.

Autor al câtorva cărţi2 esenţiale de filosofie românească, Marin Ştefănescu s-a impus prin claritatea
ideilor, prin forma de exprimare şi, mai ales, prin capacitatea de convingere a generaţiilor de discipoli.

Era un intelectual autentic, format şi instruit în şcolile Apusului, care s-a impus în mediul universitar din
Cluj.

Revista Convorbiri literare, prin doi dintre colaboratorii săi, i-a recenzat3 şi receptat pozitiv două din
cărţile sale, care s-au constituit în repere fundamentale în orientarea filosofică românească.

Epistolele ce se publică acum sunt necunoscute şi au ca destinatar pe criticul literar şi eseistul Mihail
Dragomirescu (1868-1942) care a comentat opera colegului său din Transilvania.

Informaţiile din aceste epistole sunt deosebit de însemnate şi relevă o dispoziţie şi o înţelegere specială
pentru fiul lui Mihail Dragomirescu, internat într-o clinică de psihiatrie din Cluj, unde se va stinge de o boală
greu vindecabilă.



Eu îl văd adesea pe fiul dumitale. Aş fi voit
să-l iau şi pe la mine la masă, din când în când,
dar mi-a spus doctorul că aş risca să fugă. Astfel,
am renunţat deocamdată la această idee.

Când eu vorbesc cu el pare foarte logic. Însă
mi-a mărturisit că suferă îngrozitor de faptul că
nu este liber şi că încearcă să fugă.

Cred că dacă ar fi liber şi în contact intim cu
dumneata s-ar face bine. Căci mi-a spus că-şi dă
seama că ar putea să fie o iluziune sau o
halucinaţie ideea sa de persecuţie. Dar, dacă este
aşa, nu înţelege de ce nu este liber.

În conversaţiile pe care eu le-am avut cu el,
nu mi s-a părut a fi un anormal propriu-zis.

Devotatul dumitale,

Marin Ştefănescu

*
Cluj, 25 noiembrie 1923

Scumpul meu domnule Dragomirescu,

Îmi pare foarte bine că dumneata eşti
delegatul care vei veni să serbezi, împreună cu
noi, aici la Cluj, ziua de 1 Decembrie, a unirii

Ardealului cu Ţara.
Eu vineri dimineaţa am seminar. Dar te rog

foarte mult ca de la gară să vii la mine acasă. Vei
fi oaspetele nostru. La gară te va întâmpina fiul
meu.

Cu toată dragostea, al dumitale

Marin Ştefănescu

Note:
* Originalele acestor epistole, inedite, se află în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.
1. Marin Ştefănescu ~ Le dualisme logique. Essai sur

l’importance de sa réalité pour la problème de la
connaissance. Paris, Félix Alcan, 1915, IV + 199 pages şi
Essai sur le rapport entre le dualisme et le theisme de Kant.
(Contribution à l’intelligence de la „Critique de la raison
pure“). Thèse complèmentaire. Paris, Fèlix Alcan, 1915,
XIV + 104 pages.

2. Marin Ştefănescu ~ Filosofia românească.
Bucureşti, Editura Caselor Naţionale, 1922, IX + 328
pagini, Le problème de la méthode, Paris, Félix Alcan,
1938, 361 pages şi Filosofia creştină. Contribuţie la
înţelegerea filosofiei. Bucureşti, Editura „Universul“, 1943,
349 pagini.

3. Nicolae Roşu ~ Marin Ştefănescu, Filosofia
românească în Convorbiri literare, 54, nr. 11, noiembrie
1922, p. 869 şi Alexandru Ionescu ~ Marin Ştefănescu ~
«Filosofia creştină» în Convorbiri literare, 76, nr. 5–6,
mai–iunie 1943, p. 437-439.
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Militant neobosit pentru o cât mai largă
recunoaştere a originii latine a limbii române
şi a neamului nostru, Vasile Alexandrescu-
Urechia, istoric, publicist, scriitor şi om
politic născut la Piatra-Neamţ (15 febr. 1834),
a trecut spre cele veşnice în capitala ţării (21
nov. 1901), cu onoranta aură de ctitor spiritual
a numeroase instituţii şi organisme cultural-
ştiinţifice, între care şi Academia Română,
precum şi cu cea de generos protector al
Galaţilor, unde a fost nu doar deputat, ci şi
fondator al unei biblioteci-tezaur
reprezentative pentru latinitatea danubiano-
carpato-pontică. 

Prin nefericitul joc al unor frecvente ironii
ale iluştrilor contemporani Hasdeu şi

Maiorescu, hrănite şi de vanitatea prolificului
„deschizător de căi şi orizonturi”, acest frenetic
enciclopedist, mult prea facil plasat adesea în
tărâmul derizoriului, deşi a fost primul român aflat
în atenţia unui organism mondial (Uniunea
Interparlamentară) ca vrednic candidat întru
încununarea cu mult râvniţii lauri ai unui Premiu
Nobel pentru Pace (1901), rămâne încă ţintă a unor
judecăţi caustice, cel mai adesea preluate nu doar
livresc, ci şi „după ureche”…

Şi, cum împătimitul cărturar, statornic bântuit de
„românism”, adică de un „devotament nemărginit la
bine înţeleasa cauză naţională”, a avut parte şi de
empatice judecăţi reabilitatoare, recomandăm
atenţiei celor interesaţi edificatorul studiu
introductiv al lui Leonidas Rados la volumul V.A
Urechia, Din tainele vieţei. Amintiri contemporane
(1840-1882), lansat în urmă cu câţiva ani de Polirom
(Iaşi, 2014), noi propunându-ne în cele ce urmează a
„focusa” asupra unui luminos eveniment de-acum
120 de ani: Festivitatea română de la Roma din 12

octombrie 1899. Avem drept călăuză chiar pe
iniţiatorul măreţei fapte, consemnată cu evidentă
„bucurie patriotică” de acesta, în chiar sfârşitul
aceluiaşi an1:

„Dedic cu respect această carte marilor bărbaţi
italiani cari au prezidat festivitatea şi naţiunei
române, care prin ea s-a glorificat; în primul loc
Ec[cellenzei] Sale Domnului Ministru Baccelli2,
Ilustr[issimului] Domn prosindaco al Romei, Dr.
Galuppi3 şi incomparabilului amic al românilor, D-
lui Conte de Gubernatis4”. Îndată, ne sunt minuţios
împărtăşite şi împrejurările organizării răsunătorului
eveniment din inima Romei (cităm păstrând parte
din particularităţile ortografice ale lui V.A.U. şi ale
epocii, după cum, în mărturiile epistolare ce vor
urma, veţi regăsi însemnele italienizante datorate
unei prelungi coabitări):

„Ideea depunerei unei coroane de bronz la baza
columnei Marelui Imperatore Trajan, am conceput-o
cu mulţi ani în urmă (1891).

Eram la Roma, la Conferinţa Interparlamentară,
împreună cu vreo 25 de compatrioţi5. Le-am
comunicat ideia mea şi eu au aprobat-o. Am
intervenit îndată pe lângă Sindaco [Primarul] de
atunci al Romei, întrebându-l de am fi învoiţi a
depune o asemenea coroană de bronz la Columna lui
Trajan? Răspunsul a fost favorabil. Curentele filo-
slavice ce de o bucată de timp se manifesta în sânul
societăţei române erau un îndemn pentru mine să
organizăm o manifestaţiune romanică, latină. Şi apoi
îmi era dorinţa ca, chiar în Italia, acolo unde cu
puţini ani înainte, în absenţa unui contrazicător,
D[omnul] Ovary6 îşi permisese a ţine conferinţele
cunoscute, în care denega [contesta] latinitatea
originelor naţiunei române, acolo chiar să dau o
dezminţire acelor elucubraţiuni neoneste şi
nedocumentate. Nimic însă nu izbutii atunci, căci
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îndată după închiderea Conferinţei
Interparlamentare, plecarăm de la Roma fără a lua o
deciziune”.

Cadrul propice prinde a se contura în primăvara
lui 1899, când insistent a fost invitat la Roma de
„scumpul mare amic, Contele Angelo de
Gubernatis”, spre a participa, în toamnă, la cea de a
XII-a ediţie a Congresului orientaliştilor, alături de
cât mai mulţi fruntaşi intelectuali din ţară.

„Je désire, mon cher ami, et j’espère que, grâce à
votre puissante initiative, vienne se grouper autour
de vous un certain nombre de roumains éminents,
amis d’Italie et de la science, pour entraîner vers
Rome l’année prochaine le plus grand nombre
possible de roumains instruits”. Astfel îi scria
ilustrul romanist italian, aflat în postura de
preşedinte al comitetului organizator al Congresului,
iar argumentele sale, întru susţinerea stăruitoarei
invitaţii, erau dintre cele mai seducătoare pentru
neobositul militant al latinităţii noastre: „Mais
combien de questions de détail pourraient être
éclairées par le concours des savants roumains! [...]
Les ethnographes et les archéologues roumains ont
une masse de détails intéressants à communiquer,
que l’Europe ignore absolument et dont la science
historique et l’histoire de la civilisation ont nombre
de faits curieux à nous révéler par le concours des
fouilleurs roumains; l’histoire de l’art,
l’architecture, la sculpture, la peinture, les
décorations, la miniature, gardent documents
précieux sur le sol roumain; la musique populaire de
ces pays et la musique d’église ont des rapports si
intimes avec la musique orientale, que l’avis des
savants roumains, lesquels en ont fait l’objet de leurs
recherches, sera fort écouté dans les séances de notre
congrès” (cf. V.A. Urechia, vol. cit., pp. 8-9).

„În urma acestei scrisori – consemnează istoricul
român – n-am mai ezitat: am făcut peste 60 de
aderenţi la Congres”. În vară, aflat cu o delegaţie de
compatrioţi în Norvegia şi mereu încercat de grijile
proiectului său, privitor la depunerea „în mod
solemn a unei coroane de bronz la picioarele
columnei Divului Trajan” (faptă cu o valoare nu
doar simbolică, înălţătoare, ci şi cu una mult
stresantă, împovărătoare chiar, de circa două mii de
lei), primeşte sugestia organizării unei subscripţii
publice pentru plata artistului italian ce plăsmuia

coroana: sculptorul Vincenzo Cadorin (1859-1925).
Odată rezolvată grija acestor cheltuieli,

centurionul nostru aspiră la o nouă şi mai policromă
(însufleţită chiar) demonstraţie de latinitate: „De ce
efect mare, îmi zisei, [ar fi] să pot organiza la Roma
o expoziţiune vie de ţărani români şi ţărane, din
diversele provincii locuite de naţiunea română, toţi
aceştia în costumul lor minunat! Scriind despre acest
proiect d-lui Conte de Gubernatis, el se grăbi a[-]mi
răspunde: Mon très cher, grand et incomparable
Ami, Vous avez vraiment des idées lumineuses, et
votre enthousiasme est d’une fécondité toute
puissante. Je trouve votre projet admirable” (cf.
ibidem, p. 11). 

Preconizatele serbări/spectacole de caritate
organizate-n ţară spre a sprijini colecta de fonduri
necesare acelei „luminoase expoziţii vii” se-ncurcă
însă pân-la urmă în hăţişurile lipsei de coerenţă şi
entuziasm a Comitetul central al Ligii pentru
Unitatea Culturală a Tuturor Românilor, organizaţie
înfiinţată în 1890 şi-al cărei lider a şi fost între 1893-
1897.

Şi astfel, silit a renunţa pe rând la alte câteva
oportunităţi de virtuozitate etnografică, V.A.
Urechia va poposi la Roma încă din 14/26
septembrie 1899, preocupat de pregătirea campaniei
în media italiană şi obţinerea autorizaţiei pentru
festivitatea depunerii coroanei. Apoi, după alte
câteva buclucuri organizatorice, ziua cea mare a
sosit. Alături de colegii Grigore Tocilescu şi G.
Holban, în mijlocul oficialilor italieni şi-al
grupurilor de români şi de „romani”, V.A. Urechia
rosteşte o avântată cuvântare, iar „la finea
discursului, ajutat de [Badea] Cârţan, depunem
corona la picioarele Columnei. Era în adevăr
mişcător spectacolul. Se părea că una din figurile de
pe Columnă înviase şi descinsese la baza ei”.

Corespondenţa inedită ce-o publicăm în
continuare (scrisori ale diplomatului Constantin
Mitilineu, fost membru al legaţiei noastre în capitala
Italiei, iar în 1889 doar „locuitor al Romei, cu
nedreptul uitat de guvernele noastre”, după cum îl
menţionează şi V.A. Urechia în Darea de seamă),
întregesc ecourile festivităţii de acum 120 de ani şi
ilustrează constanţa preocupărilor acestui fervent
vârf de lance al latinităţii noastre pentru
consolidarea raporturilor cu fraţii din Peninsulă... 
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1
Roma, în 7/19 nov. 1899
Respectabile Domn Urechia,
Am primit la timp amabila şi preţioasa Domniei-

Voastre epistolă. Nu pot îndestul a vă mulţumi de
măgulitoarele cuvinte ce[-]mi adresaţi.

Sânt fericit, respectabile Domnule Urechiă, de tot
ceea ce am făcut; deoarece sânt convins că Domnia
Voastră, venind la Roma şi attrăgând [sic] la Foro
[di] Traiano pe [Guido] Baccelli şi [Enrico]
Galluppi, aţi săvârşit un mare act pentru binele şi
interesul românilor. Numai inima şi sentimentele
melle [sic] de iubire pentru faptele măreţe alle [sic]
oamenilor noştri de stat mi-au îndreptat paşii către
locuinţa Domniei Voastre la Roma; deoarece sciam,
negreşit, că de acolo va ieşi ceva mare şi important
pentru România. Era vorba de Împăratul Traian şi
prin urmare de Neamul Românesc! Era vorba de a
confirma actul nostru de nascere dinaintea
ministrului Baccelli şi a primarului Romei, dându-i
astfel autenticitatea officială necessară. Şi cum
avocaţii zic: locus regit actum [locul guvernează
actul], prin urmare actul nostru este bun şi valid
pentru întreaga omenire, pentru toate naţiunile.

Cu privire la afirmarea ungurilor că românii au
avut la Congres un fiasco, Domnia-Voastră mi[-]aţi
scris din Vienna: „dezminte aceasta”. Aşa fiind, am
căutat Buletinul Oficial al Congresului şi, pe baza lui
(Bul. 29) şi în termini moderaţi, am făcut o dezminţire,
sub formă de comunicat. Dezminţirea a fost publicată
în Popolo Romano (29 octobre 1899). Am expediat şi
Domniei Voastre câteva exemplare din citatul ziar.

În epistola Domniei Voastre de la Bucuresci, mă
întrebaţi dacă Il Popolo Romano a publicat un mic
articol ce îi aţi trămis din Vienna. DD-nii de la
Popolo, fiind absenţi, duşi la vie, numai acum am
putut afla cum stau lucrurile, şi adică: D-l Chauvet7,
primind articolul Domniei Voastre după publicarea
dezminţirii melle, n-a mai crezut oportun de a mai
reveni asupra cestiunei, şi aceasta cu atât mai mult,
că dezminţirea mea a fost luată drept un comunicat al
Comitetului!

D-l Dannoue v-a scris cu privire la primirea
articolului Domniei Voastre.

Daţi-mi voie acum, respectabile Domnule
Urechia, de a vă supune respectuos „una delle
consuetudine del giornale Il Popolo Romano”, şi
anume: acest ziar este foarte moderat şi evită, pe cât
îi este cu putinţă, polemicile şi încrucişarea
răspunsurilor. Orce aţi dori ca să se publice sau aţi

trămitte ziarului cată să fie fără multe înţepături. D-l
Chauvet [î]mi spuse că articolul Domniei Voastre era
cam tare şi că dacă ar fi sosit înaintea publicărei
dezminţirii melle, ar fi fost dispus să-l publice cu
plăcere, făcându-i însă oarecare modificaţiune.

Dacă D. Chauvet mi[-]a vorbit de aceasta, a
făcut-o, negreşit, cu ideea de a repeta Domniei
Voastre... per la di Lei norma personale per l’avvenire
[pentru a Vă zice norma personală pentru viitor].

D. Chauvet m-a rugat de a vă transmite
respectuoasele lui salutări şi mulţumiri pentru
abonamentul de şasse luni de zille ce i-am cerut de-a
dreptul Domniei Salle. D. Zannone de assemenea vă
salută şi vă mulţumesce.

Ar fi bine dacă Domnia Voastră aţi putea vorbi
M[ajestăţii] S[ale] Regelui sau Reginei noastre spre a
face un abonament la ziarul Il Popolo Romano. –
Regina Margherita8 este abonată.

V-am înscris şi la abonamentul ziarului Fanfullo,
şi tot pe şasse luni de zille cu începere de la 15
novembre 1899.

Note:
1. Cf. Festivitatea Română de la Roma: XII octobre

1899. Dare de seamă de V.A Urechia, Bucuresci, Institutul
de Arte grafice şi Editură „Minerva”, 1899, 126 p. cu
fotografii.

2. Guido Baccelli (1830-1916) – medic şi om politic,
de patru ori ministru al Educaţiei; viitor membru de onoare
al Academiei Române.

3. Enrico Galuppi – doctor, primar adjunct (it. –
prosindaco).

4. Angelo de Gubernatis (1840-1913) – scriitor;
etnolog şi lingvist orientalist; 14 nominalizări la Premiul
Nobel pentru Literatură.

5. V.A. Urechia conducea delegaţia parlamentului
nostru, aflat atunci la prima sa reprezentare în cadrul
Uniunii Interparlamentare (for mondial constituit la Paris,
în 1889). 

6. Leopold (Lipót) Óváry (1833-1919) – istoric,
jurnalist şi arhivist maghiar, adept al teoriei istoricului
austriac Eduard Robert Roesler, privind formarea
poporului român la sud de Dunăre.

7. Costanzo Chauvet (1844-1918) – jurnalist, proprietar
şi director al ziarului în anii 1875-1918.

8. Regina Margherita de Savoia (1851-1926) – soţia
regelui Umberto I; regină consortă a Italiei între anii 1879-
1900. 
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În volumul Scrieri politice și literare ale lui Eminescu,
apărut la 1905 în editura „Minerva” sub îngrijirea d-lui Ion
Scurtu, harnicul adunător al manuscriselor inedite și
articolelor din ziare și reviste, culese și aranjate cu
admirabilă sârguință și dragoste pentru autorul lor, dl.
Scurtu spune în introducere că: importanța lui Eminescu ca
scriitor e mult mai largă decât să se poată mărgini numai la
domeniul literaturii propriu-zise. Munca gazetărească a lui
Eminescu e importantă nu numai din punct de vedere
istoric-literar, nu numai pentru studiarea personalității atât
de multilaterale a lui Eminescu, ci și, mai ales, pentru
originalitatea și valoarea ei efectiv educativă. Din
expunerea rezumativă ce urmează ne vom convinge de
adevărul acestei aprecieri.

După primele încercări publicistice apărute în revista
„Familia” din Oradea Mare (numărul din aprilie 1870),
Eminescu publică întâiul său articol politic, intitulat Rolul
românilor în regenerarea Austriei, în ziarul „Federațiunea”
din Budapesta. Peste câțiva ani, îl găsim redactor la ziarul
„Curierul de Iași” și, de la 1877, el intră de-a binelea în val-
vârtejul gazetăriei politice, ca prim-redactor al ziarului
conservator „Timpul” din București.

Conservatismul lui Eminescu consistă în faptul că el
înclină spre teorii conservatoare, realiste, în opoziție cu
avântul romantismului liberal, care stăpânea pe atunci
Europa. El osândește importarea fără rost și selecțiune a
formelor culturii străine, prefacerile repezi și nechibzuite în
legiuiri, așezăminte și obiceiuri ale țării și vede o primejdie
din cele mai mari în ruperea legăturilor prezentului cu
tradițiile istorice1.

Pentru politicianismul de toate nuanțele n-are însă
decât cuvinte de cea mai categorică reprobare. Constatând
slăbiciunea de idei și de caractere a celor mai mulți oameni
politici, stabilește că așa-numitele partide nu sânt decât
grupări de oameni cointeresați, care nu văd în toată
alcătuirea statului decât mecanismul succesiunii la putere.
Într-un articol inedit, Articoli nepoliticoși, cum îi zice
Eminescu, el arată că: toate puterile sufletești ale generației
sânt absorbite de lupte de partid și, la rândul lor, toate
partidele nu sânt decât amploiați, pe de-o parte cei activi,
pe de alta cei destituiți. aceștia se ceartă pe țara cea de jaf.
Modul cum se ceartă îl numesc cu toții presă. Și ce
fizionomie are această drăguță de presă!...2.

Desigur că atunci când Eminescu scria despre acea
absorbire a puterilor sufletești, el vărsa și o parte din
amarul vieții sale de rob cu trupul al societății de pe-atunci,
deja cutropite de politicianism. Decât sufletul său larg n-a
putut fi încătușat în lanțurile robiei pe care i-o impunea
mizeria, și astfel și gazetarul, scriitorul politic Eminescu, s-
a manifestat liber, de multe ori riscând să piardă și
modestele mijloace de existență pe care și le asigurase la
cutare puternic al zilei.

Nu este problemă românească culturală, politică,
economică, socială, pe care Eminescu să nu o trateze și
pentru care îndemnurile sale luminoase să nu indice soluții
folositoare.

Propagator înflăcărat și convins al ideii de unitate a
românilor de pretutindeni, el urmărește cu cea mai
încordată atenție toată viața românilor subjugați. Într-un
articol, Dualismul austro-ungar, publicat în ziarul
„Federațiunea” din 4 și 11 mai 18703, el arată netemeinicia
hegemoniei ungurești din punct de vedere cultural și moral
și, făcând monarhiei habsburgice un strălucit rechizitoriu,
încheie cu cuvintele: „Să-i lăsăm dar de-o parte pe acești
oprimători ai autonomiei Transilvaniei, cu scandaloasele
lor stări excepționale, cu torturile lor ca în evul mediu, cu
jurămintele sacrilege, oameni ce mistifică unde nu pot
contesta și mint unde nu pot combate…”. În nr. 106 din
anul 1877 al ziarului „Curierul de Iași”, Eminescu, tratând
despre răpirea Bucovinei, arată că: „…oștirile austriecești
au intrat cu disprețul oricărui drept al ginților… în partea
cea mai veche și mai frumoasă a țării noastre”4.

Călăuzit de aceste curate sentimente românești și de
convingerile sale rodite din mintea sa ageră, orientarea sa
în chestiuni de politică externă e condusă de cel mai
desăvârșit simț al realității. Eminescu vede încă de pe-
atunci strânsa legătură organică între viața statului român
independent și între soarta elementului românesc din afară
de hotarele politice de pe atunci ale țării. Și pentru
rezolvirea problemei naționale românești din cuprinsul
fostei împărății dunărene el stabilește, în ziarul „Curierul
de Iași”, nr. 4 din 14 ianuarie 1877, formula profetică: „…
Da-i-se-va un loc la soare însemnatei fracțiuni a poporului
nostru de peste munte, încât sfărâmați chiar de mișcarea
puterii răsăritene să găsim un adăpost pentru bunurile
noastre sufletești… bine. De nu… atunci desigur că vom
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căuta, printr-o încercare deznădăjduită, sau de a crea o
poziție sigură și neclintită neamului nostru, sau de-a
renunța cu totul la un rol în istoria lumii…”5.

În chestiunile sociale și economice la ordinea zilei
Eminescu e tot atât de bine orientat. Pentru clasa
muncitorilor cinstiți – fie țărani sau lucrători cu ziua – are
toată simpatia, pe care o exprimă prin cuvinte de caldă
dragoste. El cere repaos de duminecă pe seama lucrătorilor
de la fabrica regiei monopolurilor statului din Iași. Constată
cauzele înstrăinării industriei românești, căreia i se
substituie mereu cea a evreilor; cere introducerea unui
sistem vamal protecționist împotriva „liber-schimbismului
superficial și ruinător care istovește puterile tuturor
popoarelor din valea Dunării de jos…”6.

În studiul Influența austriacă asupra românilor din
Principate, publicat în „Convorbiri literare”, X, nr. din 1
august 1876, Eminescu insistă și asupra echilibrului ce
trebuie să existe între diferitele clase sociale și, în această
ordine de idei, zice: „Statul mai are și un scop moral. Drept
va rămâne totdeauna că societatea există prin exploatarea
unei clase prin alta – afară de clasa, după părerea noastră
cea mai importantă, care exploatează de-a dreptul natura,
care produce materiile brute. Deci pe lângă aceea că statul
va îngriji ca această clasă, acești hamali ai omenirii, să stea
cât se poate de bine, el va căuta a deprinde și clasele
superioare la o muncă folositoare, care să compenseze pe
deplin și sacrificiile celor inferioare. De aceea el va fi prin
o aspră organizare contra semidoctismului, contra spoielii,
contra tendinței egoiste a acestor clase de a câștiga mult
prin muncă puțină, de a nu se întreba în socoteala cui
trăiesc…”.

Astfel ia Eminescu apărarea intereselor țărănimii, iar
față de îmbunătățirile aduse de moderniștii timpurilor sale,
el laudă buna gospodărie bătrânească, zicând: „Bătrânii
noștri erau practici și pricepeau administrație, finanțe și
economie politică, așa cum un gospodar bun pricepe
administrarea moșiei sale. Iar franțujii noștri, care de la
1848 încoace au luat avânt, sânt peste tot târzii la minte, cu
toată învățătura teoretică și fineța advocățească pe care și-
au câștigat-o frizându-se doi, trei ani prin Paris”7.

Tratând foarte adese în scrisul său de gazetar și
chestiunea țărănească propriu-zisă, Eminescu stabilește
existența legăturii între aceasta și problema evreiască.
Despre evrei zice că: „… Simțimântul lor de rasă e mai
puternic decât iubirea pentru nația în mijlocul căreia
trăiesc” și, comentând agitațiile antiromânești ale evreilor
din străinătate, conchide că: cine conspiră cu străinii contra
instituțiunilor țării și a poporului în mijlocul căruia trăiește
e un trădător. Și atunci concluzia sa cu privire la drepturile
evreilor în țara românească e severă și categorică8. „Evreii
sânt ruinătorii clasei țărănești” – zice Eminescu9, și
apăsarea lor în România e o legendă. Din contra, evreii
dețin în această țară o mare putere economică: „Comerț și
capital în mâinile lor,  proprietatea urbană în cea mai mare

parte în mâinile lor,  arenzile de moșii în Moldova idem, pe
sub mână tot debitul tutunului și al băuturilor spirtoase,
negoț de import și export, cu un cuvânt toate arteriile vieții
economice care se bazează pe speculă. În ce consistă
grozava opresiune de care se plâng?”… întreabă Eminescu,
și întrebarea sa aproape le-am putea pune-o și noi astăzi! –
Și, continuând rechizitoriul pe care îl face acelora care și pe
atunci ațâțau Europa contra noastră, încheie: „Și astăzi,
când poate existența noastră e în joc, când ni se dispută
drepturi seculare emanate din capitulațiile luminaților
Domni ai acestor țări, tot ei, și prin uneltirea «alianțelor» ne
îngreuiază poziția, trecând peste capetele noastre, cerând
drepturi de la străini”…

Am văzut cam ce părere avea Eminescu despre presa
românească a timpului său. Adânc mâhnit era sufletul său
cinstit de tristul spectacol pe care îl oferea mai ales presa
din Principate. Peste tot, el împarte acea presă în patru
categorii, și anume: 1. Neinteligentă, dar de bună credință
(„Telegraful” din București), 2. Inteligentă, dar de rea
credință, 3. Neinteligentă și de rea credință și 4. Inteligentă
și de bună credință („Albina”, „Federațiunea”, ziare
transilvănene).

Niciodată sufletul său dârz și mândru nu a renunțat la
demnitatea conștiinței sale și o clasică probă pentru acest
fapt și pentru concepția ce o avea Eminescu despre menirea
presei e demisia sa de la „Curierul de Iași”. Această
demisie și-a dat-o Eminescu fiindcă i se ceruse să apere pe
un oarecare primar al Iașilor, cu numele Pastia. „Misiunea
mea” – zice Eminescu în scrisoarea10 pe care o adresează
prim-redactorului ziarului amintit – „după contractul verbal
ce l-am avut cu asociații, e să relatez fapte, nu să apăr sau
să atac persoane, căci pe terenul afacerilor publice persoana
a fost și este lucru secundar…”.

Dar câte alte îndemnuri și învățături imediat practic
aplicabile putem găsi în nespus de variata și interesanta
operă de muncă ziaristică ordonată și plină de demnitate a
acestui nemuritor scriitor al neamului nostru.

[„Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An. II, nr. 178, 28 iun.
1919, p. 3-4] 

Note:
1. Vezi scrierea citată a d-lui I. Scurtu, p. XV și XXIV.
2. Vezi op. cit., p. XX și 26-29.
3. Vezi op. cit., p. 42-54.
4. Vezi op. cit., p. 206 etc.
5. Vezi op. cit., p. 175 etc.
6. Vezi op. cit., p. 230.
7. Vezi op. cit., p. 221 etc.
8. Vezi op. cit., p. XXVI.
9. Vezi op. cit., p. 113 etc.
10. Vezi op. cit., p. 390 etc.
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Christiani legatum est scriptor

Și sta stejarul descojit de vreme
iar ramurile-i tremurau sub frunzele uitate
de amurgita toamnă care asculta
prin sevele sleite
mânia Tatălui Ceresc.
Smulgea Înaripatul glii din veșnicia
imaculatei zâne a-nființării
dulcele gust durerilor avute.

„De ce îmi ești dușman, tu frate? –

Timpul împreunării noastre-i pe sfârșite;
se face și desface rozacee,
de tomnă aruncatul fruct
zbârcit nu de soare, de călcâiul
ce poartă glezna iernilor trecute.
Nici moartea nu-nțelege limba vremii,
nici liniștea cuvintelor purtate
de aripile ce lăsară urme
pe cenușiul pragurilor voastre.”

Cu dulcele durerilor avute
mai stă doar într-o rână descojitul
și singuraticul stejar ce umbra-și dăruise
rătăcitoarelor și amurgitelor căzute aripi.

De-aici și pân‘ la voi 
se ofilesc zambilele-ntrupării.

De mână cu Themis*

Cu ce Te-am supărat, Tu Doamne,
Că nu mi-ai dat dușmani, doar cunoștințe
Care în valul vremii să-mi condamne
Greșelile fără a da sentințe?

Nu îmi regret trecutul, ci doar timpul
Sacrificat pe-altarul omeniei,

În templul Philotei* în anotimpul
Întregii dăruiri prieteniei.

Astăzi cunoaștem prețului fiecăror fleacuri,
Știm cât ne costă pânza și culoarea
Pentru-n tablou ce va dura prin veacuri,
Dar am uitat în schimb ce e Valoarea.

Nici nu mai știm a cultiva grădina
Ce ni s-a dat, ci numai viclenia
De-a cumpăra pierduților tulpina,
Dar am uitat ce este. omenia.

Nu e un om să-ți fi trecut prin viață
Fără vre-un rost, lăsând o picătură
De întregire-a fluviului măreață
Contopire, pe când un altu-ți fu învățătură;

Iar dacă n-ai dușmani lumea vorbește
Că nu ai caracter de-a te impune
În moara vieții lor care zdrobește
Ce-ai adunat din rele și din bune.

Dușmanul e cinstit că-ți pune-n față
Tot ce-ai greșit; cu-ntreaga lui ființă
Nu te bârfește și nici nu te răsfață
Dar ai nevoie de-a lui cuviință

Căci adevărul, adevăr rămâne,
Și de ești drept nimic nu te doboară,
Rămâi stăpân pe-al Ielelor păgâne
Și nu te rătăcești ca prima oară.

Ajuns cu greu pe-al Fiindului liman
Te rog, o Doamne, dă-mi și un dușman!

* Zeița dreptății
* Zeița prieteniei

Privighetoarea

Atunci când ți-ai chemat perechea
S-a stins în ramuri cântul tău
Reamintindu-ți de străvechea, 
Trecutelor – păreri de rău.

Abrupt se sparge-n văi ecoul
Împreunat cu vântul care
Șterge în grabă-ntreg tabloul 
Ce lumina odată-n soare.
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În vale jos, într-o grădină
Se stinse tristă o lumină.

La icoană

La picioarele lui sfinte
Stă fecioara-ngenuncheată
Parcă vrând ea să alinte
Vina lumii-n cruci legată.

Lângă ea stă sfânta mamă
Prăbușită în durere
Care prin suspine cheamă
Domnului sfânta-i veghere.

Stau, mă uit adânc, în pace
la icoana-n lăcrimată
Unde sus pe cruce zace
Izbăvirea noastră toată.

Mă întreb: „Ce ni s-a dat
De ce iarăși am trădat?”

Sine fine dolorum

Nesfârșite, sfâșiate de durere
culorile retrase-n alb și cenușiu
și-au strecurat penelul încă viu
într-o banală galbenă tăcere.

Nici frunzele trecute ce-au căzut
de veacuri peste negrele morminte
nu mai îmbracă ziua în veșminte
în verdele apusului sărut.

Obscurului ne-nduplecat resort
Și-a-ntins pe lume voalul gri de mort. 

Un vis

Oare ni-e viața doar un vis
ce trece ca o umbră peste praguri
închipuite ale unui tânăr
înveșmântat în frunzele de dafin
ce-acopereau în vremuri trupuri marmoree?

Oare pământul ce ne-nvie și ne duce
e doar un vis al Creatorului Suprem,
un vis visat pe-al crucilor destin?

Și tu ce-mi stai alături de o viață
ținându-mă de mână pe poteci
bătătorite de toți cei care-ntrebară
dacă ești tu acel ce i-ai condus?

Prietene tu treci peste vâltori,
ce pieptu-ntinzi să-mi aperi somnul care
înconjurat mereu este de fiare
ce stau la pândă să mă tragă în abis!  

Prietene, ești oare doar un vis?

Prieteni îmi sunt toți

Ușa-mi stă întredeschisă, las să intre cine vrea,
N-am nici cheie, nici zăvoare, și nici lanțuri grele n-
am;
Nu trăiesc zile amare și n-am frică pentru ea
Că o va împinge vântul doar așa, nitam-nisam!

Las ușa întredeschisă, liniștit stând la fereastră
Hotărârea de-a o deschide sau închide e a voastră...

La pieire 

Dincolo de jumătatea anotimpului trecut
A îmbobocit lumina în amurgul vieții triste
A grădinii-n care mersul lumii mele a zăcut
Doar în umbra Neștiinței și-a Păgânei moraliste.

Poamele ne-pârguite au căzut în întuneric
Putrezind  pe locu-n care viața-mi trist-a petrecut
Făr‘ a ști cum că amurgul trece peste nori eteric
Dincolo de jumătatea anotimpului tribut.

Și-n grădina ființei mele a-nflorit un curcubeu
Aruncat de sus din mâna veșnicului Elizeu
Ce mi-a spus cu glas de jale care suflu-mi îl tăia:
– Timp să-ți iei pentru Prieteni căci de nu 

Timpul ți-i ia!

Din volumul în lucru: „16“
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În osuar
Eu sunt spălătorul de oase
intru în osuar ca în catacombele
visului, iau craniile sfinţite de veşnicie
şi le spăl cu apă de nori
şi cu mănunchiuri de iarbă
pe fiecare creştet aşez o lacrimă
mai vie decât cei vii sunt
oamenii aceştia, prin orbitele lor
le văd viaţa, ca în pânza de paianjen
se zbate destinul lor!
Ah, cât vă iubesc, făpturi neputincioase
ale timpului, pe voi, cei care
meritaţi Învierea!
Târziu, când mâna
şi sufletul meu au obosit
abia atunci spăl oasele
celor fără de oase!

Alinturi
Ce cald mi-a fost cândva la Bolta Rece,
simţeam cum vine timpul şi cum trece!
Afară era panică şi ger,
vitraliile se pierdeau pe cer,
umbre lăptoase înecau odaia,
în toaca sticlelor bătea văpaia
vinului murg şi al celui auriu
iar candelele se-aprindeau târziu
odată cu luceafărul de zi…
N-aveam cum şti că ne vom contopi.

Acolo unde nu credeam a fi
Orb eram şi-n a începuturilor beznă
lumina-n ochiul meu porni să mişte
precum sămânţa unei flori
tulpina ei se ridica încet
neîntrebându-se unde ajunge
şi pentru ce se înalţă

de patul întunericului
nedezlipită stă rădăcina
când pieliţa de sus se rupse
ochiul dădu să strige
dar nu putu şi-atâta spuse: văd!
iar de atunci acesta este
singurul cuvânt 
pe care-l ştie ochiul!

Vine vorba
Îţi trebuie timp ca să trăieşti
îţi trebuie timp ca să scrii
îţi trebuie timp ca să auzi şi să vezi,
numai ca să iubeşti nu ai nevoie de timp
pentru că, iată, dragostea
din altceva nemuritoare se naşte!

Asta e tot
Trece o pasăre
unde merge acea pasăre?
Mai trece o pasăre
unde merge acea pasăre?
Trece un nor
unde merge acel nor?
Mai trece un nor
unde merge acel nor?
Pasărea dintâi
merge la norul al doilea
pasărea a doua
merge la norul dintâi.
După ce s-au întâlnit ele
noi murim şi nu mai ştim
ce se întâmplă.

La pas
Eu am avut un cal. Ce minune!
Mă vede Dumnezeu dacă mint.
Oricui mă va întreba îi voi spune:
eu am avut un cal de pământ.
Din coasta lui s-a născut o dorinţă
peste câmpul gol mă purta
zburam împreună ca într-o fiinţă
Până când s-a ascuns undeva.
Când a fost să piară mi-a zis
că va luneca în genune
şi că se va-ntâlni cu mine în vis…
Eu am avut un cal. Ce minune!
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Oblivion

străzile purtau memoria paşilor noştri,
ecoul cuvintelor spuse demult răsuna între ziduri,
în cafeneaua din piaţeta rotundă,
unde ascultam cântecele la bandoneon ale lui Astor
Piazzolla,
ceştile păstrau mireasma cafelei băute cu tine
în porţelanul albastru, cu margini de aur...

parcă vântul ne rostea încă numele
printre copacii bătrâni ai parcului,
umbrele noastre se plimbau împreună
pe aleile timpului pavate cu iubiri şi iluzii,
gândurile ne zburau cu norii şi păsările,
iar chipurile noastre se priveau uimite
în oglinda adâncă a cerului...

uneori, când luna inunda străzile goale,
când oraşul adormea copleşit de singurătate
şi de un apăsător sentiment al inutilităţii,
printre zidurile prăbuşite-n tăcere,
nu se mai auzeau decât paşii noştri, departe,
şi tangoul Oblivion, poem borgesian de iubire,
straniu, tulburător ca o incantaţie magică
peste o lume care se pierdea încet în uitare
şi lumea care aştepta sa se nască
din cenuşile visului, din cenuşile timpului,
risipite pe străzile lungi, luminate de lună...

Marea Liniştii

mă gândeam azi-noapte privind cerul
şi astrul selenar, puţin înceţoşat,
puţin meditativ între norii transparenţi,
că sunt 50 de ani de când omul
a pus piciorul pe Lună...

se spune că atunci primii astronauţi
care au atins cu tălpile suprafaţa lunară
au fost întâmpinaţi,
spre marea lor surprindere,
de o manifestaţie paşnică, tăcută,
cu pancarte şi inscripţii,
în Marea Liniştii, Mare Tranquillitatis...

toţi poeţii care au cântat luna
de-a lungul mileniilor,
de la împăratul Solomon şi regele David
până la cei din secolul XX
(astăzi nu mai scrie nimeni despre ea),
s-au adunat fiecare de pe steaua lui
să protesteze paşnic, să atragă atenţia
călătorilor spaţiali
ca nu cumva să calce Luna în picioare
să nu-i strivească pulberea de aur şi de argint
în bocancii lor cu ţinte de exploratori,
să nu clintească nimic de pe faţa Selenei,
să lase totul neatins
cum a fost din ziua Genezei încoace...

mai mult sau mai puţin,
cosmonauţii i-au ascultat,
Armstrong a spus câteva cuvinte,
tot poetice şi vizionare
ca un tribut adus poeziei şi poeţilor lumii,
au înfipt un steag în solul lunar,
au cules câteva pietre să le studieze savanţii,
apoi au făcut salturi pe suprafaţa Lunii,
ţopăind fericiţi prin pulberea ei fină,
levitând ca în vis, eliberaţi de gravitaţie
şi de gravitatea problemelor de pe pământ...

se mai spune că Dumnezeu
a privit tot timpul cu atenţie,
ascuns pe partea cealaltă a astrului,
veşnic cufundată în umbră,
să vadă ce au de gând oamenii,
ce se întâmplă pe Lună,
bijuteria de aur a Galaxiei...

când au plecat spre Pământ
navigatorii astrali,
locuitorii Lunii şi vizitatorii ei cosmici,
lunaticii universului,
au răsuflat uşuraţi...
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Mă străduiesc să ajung din nou, după ocoluri oricât
de mari (toate justificabile, vă rog!), la rememorările
mele din anii şaizeci, având ca „reper unu şi de bază”
(am folosit un termen de la militărie..., înseamnă:
direcţia loviturii principale) campania din anul 1968 de
la Pocola-Beiuş, în Ţara Bihorului. Ajunsesem chiar la
episodul privind poeziile înşirate în vremea respectivă,
începusem să relatez şi despre primele mele proze scurte,
scrise în acea campanie de pomină. Nu sunt singurul care
a început ca poet şi apoi a trecut la proză, cu arme şi
bagaje, cum se spune. Lucru nu mă consolează în niciun
fel. Să nu mai lungesc vorba: nu e uşor să renunţi la
poezie. Am renunţat cu greu, cu amânări – şi de fapt am
continuat să scriu poezie până de curând, dar m-am
focalizat pe editarea prozelor. Probabil fiecare caz de
refugiu în proză are specificul lui, pe-al meu aş fi vrut să-
l descifrez cu prilejul acestor rememorări. 

Însă... prea puţine ecouri. Nu ne aşteptăm neapărat la
ovaţii, după cum nici nu ne descurajăm în absenţa
acestora, ci mergem răbdători mai departe. Căci de-ar fi
fost să ne nutrim numai din ecouri favorabile, în absenţa
lor de multă vreme am fi „rupt pana”, vorba Poetului, nu
numai eu, care prin prea multe am trecut ca să mă pierd
cu firea, ci mai toţi condeierii de pe-aici. Nu scrii de voie
şi pentru amuzament, nici ca să-ţi surclasezi cunoscuţii,
să le impui respectul etc., ci scrii de nevoie, „când nu se
mai poate şi nu”, cum spuneam cândva. Ca în cazul unei
autointoxicări. Dacă ar exista oricare altă soluţie de
supravieţuire pentru scrib, el ar lăsa totul baltă („Rupsei
tocul şi peniţa…”) şi s-ar duce spre vreuna dintre acele
alte soluţii... Însă adevărul este că scrii pentru că în ce te
priveşte, simţi că asta este singura soluţie de
supravieţuire. Nu spun vorbe mari, spun un adevăr
deductibil din absolut tot ce mi s-a întâmplat în ani şi ani.
Am spus: deductibil... dar ce ar fi raţional în meseria de
scriitor, mai ales în aste vremuri? Când toată lumea scrie,
„şi i se pare că merge”…, când a scrie cât de cât corect
gramatical în româneşte echivalează cu a fi scriitor...
Aceşti nou-veniţi (cel puţin naivi) sunt aşa de încântaţi
că se lăţesc fără dificultate pe pagina de net, dar şi pe
coala tipografică, încât se cred egalii lui Sadoveanu sau

Rebreanu sau Camil, cu ascendentul defel neglijabil că ei
sunt deja pe net, pe când alde Rebreanu şi Camil şi… au
serioase dificultăţi...

În ce mă priveşte, constat că la momentul Pocola, eu
având 28 de ani, tocmai îmi puneam la punct, scriind
Pasărea din zid, dar şi celelalte proze scurte ale acelei
campanii, metoda personală de abordare a literaturii. O
făceam desigur pe baza a tot ce citisem, admirasem şi
iubisem în literatura ce-mi trecuse prin mână până
atunci, în cei trei lustri de lecturi frenetice; dar totodată
mă străduiam să aduc lucrurile în ograda mea, adică să
mă ocup în principal de temele pe care viaţa mea de
terenist mi le scotea la iveală; să scriu despre ceea ce
văd, mai ales şi să prind această scriitură-realistică într-o
matrice de gândiri şi simţiri personale, preocupante.
Drumul meu prin satele bihorene, este relatat pe cât se
poate mai exact, fără distorsiuni şi făcături – fără
militantismul ce se pretindea autorului, fără cea mai
mică intenţie de a „întoarce lucrurile din condei”, ca să
placă redacţiei, cenzorului; dar şi întâlnirea cu
Frumuseţea, ca moment unic, irepetabil; dar şi
preocuparea sinceră pentru viaţa gazdelor mele.
Însingurarea mea părea să fie un mod de a căuta poziţia
optimă în spaţiul social, în noua mea ipostază de scrib,
de rezonator al greutăţilor de moment, dar de fapt vechi,
istorice, în care se zbăteau semenii mei. Instinctiv, eram
în căutarea adecvării la obiect, doream să mă pliez pe
evenimentul de viaţă semnificativ şi să-l redau în mod
frust, fără stridenţe şi dulcegării, dimpreună cu emoţia
omenească a momentului. 

Câţi scriitori, tot atâtea modalităţi de abordare a
temei, deci tot atâtea scriituri. Ca să nu spun că există mii
şi mii de cursuri unde ţi se explică pas cu pas cum să scrii
o proză, un reportaj, un scenariu. Mă minunez. Ce poate
fi mai exact, mai precis decât instinctul celui ce se apucă
de scris? Ce s-a adăugat cu trecerea anilor, cu succesele
dobândite, în bine, vreau să spun, în scrisul lui Marin
Preda, un autor asupra căruia fiecare dintre noi are date
suficiente pentru a-şi exprima o opinie? Schiţele din
Întâlnirea din pământuri dau măsura deplină a resurselor
acestui prozator singular. Materia lui primă? Viaţa
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consătenilor, privită din mare apropiere… Au venit
prozele cu teme militante, nu neapărat rău scrise, dar
neconvingătoare, apoi Moromeţii, o mare performanţă şi
în mod neaşteptat, spre final, nişte romane mai rău scrise,
însă cu succes de public. Greu de înţeles, chiar după
trecerea a 4 decenii, nu?

Primele două proze de la Pocola mi se par şi azi
demne de atenţie. Două alte proze scurte de-ale mele: Un
bărbat urât şi Departe, munţii, scrise în aceeaşi
campanie, îmi par azi cumva specioase, inabil conduse şi
n-aş putea să reţin decât starea de confuzie afectivă a
povestitorului, în prozele mele una şi aceeaşi persoană cu
autorul. Am să redau pe scurt conţinutul lor.

Autostop. Ies la şosea, să prind o ocazie spre
Drăgăneşti, dincolo de Beiuş, unde lucrează un coleg de-
al meu. Mă culege o Dacie, la volan un domn ca la 40 de
ani. Îi spun unde vreau să ajung. Aflu că e din Deva. A
avut un drum până la Huedin, la ducere a mers pe
cealaltă rută, prin Alba-Cluj. La întoarcere s-a abătut pe
acest traseu. În Beiuş are de căutat o adresă, durează
vreun sfert de oră; eu pot să merg mai departe cu
altcineva. Nu, nu-i grabă, vă aştept. Ajungem la adresa
din oraş. Intră într-o curte. Revine peste nici 10 minute,
însoţit de un domn mai vârstnic, protocolar. Plecăm. Aflu
că mai vârstnicul este tatăl lui X, o tânără de care a fost
îndrăgostit, lucrau toţi trei pe acelaşi şantier. Dar ea s-a
căsătorit cu altul, sunt 10 ani de atunci. La Huedin i s-a
spus că e la părinţi. Ar fi vrut s-o revadă. Din păcate chiar
astăzi era plecată la nişte rude, undeva. Ăsta e subiectul
schiţei. Poate aş fi aflat detalii, dar a trebuit să cobor în
pripă, la D. Un bărbat care după 10 ani face un drum la
Huedin, apoi la Beiuş, ca să-şi revadă iubita. Probabil a
mai căutat-o, fără rezultat. Cei din Huedin, cunoscând
povestea, l-au îndreptat spre Beiuş. Tatăl iubitei,
cunoscând şi el situaţia, l-a minţit că femeia este
plecată. Poate nici nu venise la părinţi… Altfel, un bărbat
în mare formă, vreun şef de şantier construcţii, om cu
maşină. Dar nedorit. Şi nerenunţând, după un deceniu.
Asta e tot. E slăbiciune omenească?, sau dimpotrivă, e o
putere teribilă de a crede într-un sentiment?

Astfel repovestit, subiectul pare lipsit de orice
interes. Însă eu nu mizam defel pe subiecte
spectaculoase. Dacă mă impresiona o scenă, o poveste,
mă străduiam să o consemnez. Sunt în schimb notaţii de
pe traseu, la modul impresionist, acroşante. Şi e dialogul
privirilor cu bărbatul ce-şi caută la nesfârşit iubita. O
dramă pe care foarte bine s-ar fi putut să nu o aflu
niciodată. (De unde şi titlul fad: Autostop.) Dar în fiecare
zi aflam nenumărate poveşti de viaţă, unele chiar
dramatice. Şi chiar asta e problema scriitorului: află
despre o drama şi în clipa următoare simte că ea se va

pierde în neant. Simţiţi nedreptatea? Mult mai greu este
să găseşti în tine şi în viaţa dimprejur acea clipă de
inspiraţie, în care vreuna dintre ele să ţi se prezinte ca
literatură. Să o „vezi” sub această formă şi să ai norocul
să o scrii până la capăt...

„Bărbatul urât” era un tânăr pe care îl cunoscusem la
cofetăria din Beiuş, unde ajungeam uneori cu bicicleta
domnului Matei, dar alteori mergând pe jos, cale de 6
km, ca să mă deconectez de la propriile gânduri. Un
tânăr înalt şi bine făcut, dar cu trăsături care nu-l
avantajau nicicum. Îi dădusem atenţie doar de nevoie,
căci se aşezase la masa mea împreună cu o domnişoară
foarte atrăgătoare – nu spun mai mult –, cu deosebire
comunicativă şi de a cărei atenţie m-aş fi bucurat. Spre
mirarea mea, companionul divei, acel bărbat urât,
departe de a se crispa, dădea semne că ar vrea să-mi
înlesnească accesul spre favorurile acestei persoane cu
magnetism. Oarecum ca un codoş, ceea ce totuşi nu era
cazul. La început n-am înţeles atitudinea tânărului
(trebuie să fi fost cam de vârsta mea, deci spre 30 de ani),
am crezut că urmăreşte să o aibă la mână şi să-şi ceară
drepturile, după ce eu voi părăsi scena, căci aflaseră că
sunt geolog, un bucureştean în trecere. Apoi a trebuit să
înţeleg că acel om s-ar fi arătat entuziasmat de oricine
care venea din Capitală, căci, dintr-un motiv sau altul,
dispreţuia de moarte tot ce ţinea de acele locuri bihorene,
un mediu provincial, pentru totdeauna pierdut, o
fundătură din care ar fi dat orice să scape. Mic funcţionar
undeva, n-am reţinut. Fără vreo pregătire specială, doar
absolvent de liceu sau de şcoală tehnică. Poate finanţele?
Însă maghiar prin naştere, într-o zonă unde românii erau
în proporţie copleşitoare… În Pocola, spun statisticile,
doar un singur maghiar, şi acela poate de pripas, venit
prin căsătorie sau cu serviciul. Cazul e interesant, căci
acest tânăr cu nume şi origine de maghiar avea un frate
mai mic, însă foarte diferit ca prezentare, de parcă ar fi
provenit de la doi taţi/de la două mame: cel mare brunet
cu dinadins, ochios, colţuros, iar celălalt blond spre
roşcat, mărunţel, şters la chip. Numele de familie Farcaş,
iar pe cele mici nu le mai ştiu... Se declarau maghiari dar
nu e exclus să fi fost de fapt evrei-unguri. Dar absolut
aceeaşi atitudine la ambii fraţi: de respingere a
provinciei, de entuziasm şi ataşament faţă de oricine
provenea din capitală. Mai tânărul mi-a scris ani buni
după ce părăsisem Beiuşul, el însuşi ajunsese student la
Piteşti, probabil tot în dorinţa de a se desprinde de
baştină. Îi voi fi trimis vreo carte de-a mea? Posibil. Va
fi citit povestirea Un bărbat urât? Nu-mi mai aduc
aminte nicicum. Iar de va fi citit, nu cred că avea motive
reale să se supere, pe-atunci eu mergeam pe ideea că
trebuie mai întâi să spun adevărul despre ceea ce
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vedeam, cu întreaga înţelegere de care eram în stare, iar
nicidecum să ironizez, să-mi arăt dispreţul faţă de
cineva. Şi am rămas la această abordare, fie că a fost spre
câştigul sau spre nereuşita scrisului meu.

De cine îmi mai aduc aminte, din acea campanie? De
un tânăr din Pocola, recomandat mie de gazde: Haiduc
Cristian, sau aşa ceva; terminase liceul şi se pregătea să
dea admiterea. L-am angajat ca însoţitor şi din capul
locului l-am făcut să înţeleagă că nu am nicicum nevoie
să meargă cu mine pe coclauri (când avea atâta de învăţat
pentru admitere!), căci prefer să-mi fac cercetarea de
unul singur; el să-şi primească puţinul câştig şi, la
nevoie, să adeverească faptul că m-a însoţit pe teren, –
unde? În toată zona înconjurătoare: Răbăgani, Meziad,
Beiuş, Finiş; atâta tot.

Iar dacă ar fi fost după mine, în timpul meu liber aş
fi vrut să iau contact cu oameni care se ocupau de
literatură, oricât de departe mă aflam de mediul
bucureştean – sau tocmai de aceea. Să vorbim despre
lucruri care mă interesau cu deosebire. La cofetăria din
Beiuş mă dusesem cu acest gând, dar n-a fost să dau de
niciun poet. În disperare de cauză, am făcut drumul până
la Sălişte, la casa părintească a poetului Gheorghe Pituţ.
Dar nu scrisese Pituţ poeziile lui cele mai bune aici, în
Bihor – şi apoi făcuse tot posibilul şi imposibilul ca să
ajungă la Cluj şi în Bucureşti, să se valorizeze?! Nu
făcuse la fel şi prietenul lui Matei Gavril, dar şi Ion
Cocora, şi Vasile Speranţă, şi...? Ca apoi tot Pituţ să se
exprime despre poeţii rămaşi în provincie: Nişte
culturali! Un astfel de „cultural”, bine cunoscut lui Pituţ
şi pe care îl nominalizase în textul cu pricina, am întâlnit
în autobuzul spre Oradea. Eu coboram după câteva staţii,
îmi făceam prospecţiunea şi reveneam la Pocola, pe jos
sau cu autobuzul sau cu vreo ocazie, după cum îmi era
norocul. Şi în autobuz văd un domn care bătea la ochi, în
costum, citind o revistă literară. Uimire. Bucurie. De
parcă aş fi întâlnit o rudă… Mai mult nu mi-a trebuit ca
să intru în vorbă cu domnul respectiv. Însoţit de o
doamnă planturoasă, cu plete lungi şi bust de statuie, cu
şolduri generoase. Chiar aşa o descria într-una dintre
poeziile pe care i le dedica: Viorel Horj, funcţionar la
Consiliul culturii din Oradea. Soţia lui era din satul vecin
Pocolei, se aflau la doar 1-2 km de şosea şi făceam măcar
săptămânal acest drum spre părinţii ei. De vorbit am
vorbit noi de-ale scriitorilor, dar o relaţie nu s-a înfiripat;
am rămas cu impresia că nu-l interesez, ca simplu
supirant într-ale literaturii. Şi apoi, unii au intuit:
geologul e pasăre migratoare, azi în Bihor, la anul în
Bucovina, ori în Banat, în Vrancea…

La Oradea am ajuns de 2-3 ori în acele 6 luni de
campanie. La revista Familia m-am văzut cu poetul Al.

Andriţoiu, pe care îl cunoscusem încă în Bucureşti, în
compania actorului Ludovic Antal, marele meu prieten.
Cum e de înţeles, adusesem nişte poezii, spre publicare.
N-a fost să fie. Maestrul era însoţit de soţia lui, căreia îi
acorda întreaga atenţie, precum unei actriţe, ceea ce
poate şi era/fusese doamna în cauză; m-a prezentat unui
colaborator, dl Bradu, care şi el avea o soţie actriţă, deci
m-au pierdut din vedere, cu grăbire… Dar nu era în
redacţie şi Radu Enescu? Se prea poate, însă chipul
acestuia, zărit prin uşi, mi s-a şters din memorie. Pe
aceşti câţiva condeieri întâlniţi în Bihor mi-i amintesc
foarte vag, precum într-o apariţie de fantome… 

Şi tot în şirul acestor condeieri îl trec pe A.I.
Zăinescu, sosit pentru câteva ore la Beiuş, la sărbătorirea
liceului Samuil Vulcan din localitate. Cum nu exista o
mişcare culturală în Beiuş, nu mi-a fost greu să aflu de
bicentenarul Liceului, de faptul în sine că de la centru va
veni poetul A.I. Zăinescu, să transmită salutul/mesajul
forurilor superioare. Ne cunoşteam de la căminul
studenţesc Matei Voievod, el student la Filologie,
probabil într-un an mai mic decât mine, însă deja poet,
colaborând la gazeta de perete a căminului, cu alde Leon
Talpă, Ion Butnaru etc. Eu, ca autsider, cum s-ar spune
acum, îi citeam pe toţi. Iar la un moment dat am plecat
de la Cămin împreună cu Zăinescu, căci fusesem
convocaţi pentru recrutare; ne-am împrietenit cumva,
vorbind pe drum spre centrul militar, dar nu cine ştie ce,
el prins în lupta pentru afirmare. Dintr-o comună dinspre
Valea Călugărească. Nu va mira faptul că reţin anume
astfel de amănunte, dar geografia făcea parte din
viitoarea mea profesiune. Festivităţile s-au desfăşurat în
curtea Liceului şi din mulţime l-am ascultat pe Zăinescu
citindu-şi înaltul mesaj. L-am interceptat apoi, am
schimbat câteva cuvinte, dar amicul era curtat de foruri;
şi de fapt nu prea avea timp, musai să se întoarcă la
Bucureşti, unde îl aştepta cariera lui de politruc. Apoi ne-
am regăsit în cartierul Berceni, căci s-a întâmplat să
locuim în două blocuri apropiate şi l-am vizitat o dată sau
de două ori. Scria în continuare poezii, citea în cenacluri
sau în grupuri restrânse de aspiranţi la Muze. A publicat
două sau mai multe plachete. Dar de fapt energiile lui
creatoare se consumau în scrierea de texte pentru vreun
şef cultural din CC, unde nu ştiu ce el să fi ajuns. O
făcuseră alţii din eşalonul respectiv: Păunescu, Sânziana
Pop, Petru Popescu, dar şi Ion Crânguleanu, vecinul meu
din perioada Câmpia Turzii şi de fapt mulţi alţii. Nu
neapărat spre propăşirea literelor române.

(Pasărea din zid – o rememorare din anii 60. Fragment.)
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„Şi-am să fiu poate stea ori pământ/ De-o
rădăcină spre lună răsfrânt”

Admirabilă prin longevitate, dar mai ales prin
constanţa în vers a tensiunii existenţiale, mizând pe
însufleţirea şi ardoarea fiecărei vârste, este poezia
Ioanei Diaconescu, autoare cu o activitate
impresionantă pe planul destăinuirii lăuntrice, fără
să-l neglijeze pe cel publicistic, unde contribuţiile
sale recente fac senzaţie. Între Furăm trandafiri,
volumul de început, unul al purităţilor adolescentine
(1967, în faimoasa colecţie „Luceafărul”) şi
Dezaripare, cartea halucinaţiilor neguroase de la
vârsta senectuţii (Timpul, 2019), se aştern peste
douăzeci de titluri, operă care s-a împlinit discret, în
trepte, respectând mereu albia lentă a unei conştiinţe
reflexive active, dornică de confesiune. Debutul,
absolut spectaculos, surprindea prin chiotul de
speranţă, al ei şi al unei generaţii care îşi cerea
dreptul la visare, la firescul trăirii plenare, faptul de
a descrie lumea, în contururile ei reale, fără teama
sincerităţii în rostire şi fără silnicia compromisului:
„Calc prin jar aprins cu tălpile crude,/ Şi strig: nu mă
doare, nu mi-e frică!” „A bubuit un râu printre copaci
alungat:/ Cuib din iarbă şi pământ pasărea şi-a
visat...” „Sufletul meu se ascute de lume.../ Viaţa nu
se viseză, dar se învaţă” „Mi-am văzut sufletul într-
un vârf de cuţit,/ Traversat de întrebările copiilor,
grave.” Se integra astfel tradiţiei poeziei noastre
feminine postbelice, de la Nina Cassian la Elena
Vlădăreanu, aceea de a şoca trufaş-vitalist cu întâia
carte, în ton exaltat, de manifest insolit, printr-un
exces senzorial sau de acuitate afectivă. Şi-a creat
imaginea voinicoasă şi androgină a unei rebele
băieţoase, venită din evurile fabuloase ale
îmblânzitorilor de zimbri, ca blazon şi zeificare:
„Vin din Moldova călare pe bour,/ Cu spada pe cer –
toreadoare,/ Vin cu istoria în plete şi-n umeri,/ Ioana
lui Ştefan cel Mare./ Trec prin oraşe cu bourul ţării,/

Tânără zeitate în aură;/ Soarele mă tot ocoleşte/
Şi mă crede centaură./ Bat în lună, pe seară, cu
umerii:/ Bourul meu mă ascultă şi trece/ Calm,
peste sute de ani, peste moarte,/ De statuile
noastre ceafa să-şi frece” (Bour). O tonalitate
genuin-boreală însoţeşte plecarea în lume,
probă întăritoare, dând măsura unui refugiu
vizionar, comunicant cu fibra poetică
şaizecistă, însetată de fabulos: „Vânturile mele
îngheţate de iarnă,/ Şi voi stele troienite-n
zăpezi,/ Haideţi cu mine de mână prin lume!/
Plouă cu grindină şi mi-e tare bine,/ Aspru mi-
e părul lângă pământ,/ Aspră me-e mâna, la fel
şi obrazul,/ Plouă cu soare, cu grindini de
vânt!/ Nu mai sunt eu,/ Sunt puternică,/ Tare,/
Ştiu s-ascut cremenea care s-a tocit –/ Vântul
mi-e scut, steaua armură,/ Plouă cu grindină
lângă pământ!” (Ploaie de grindină). 

Era aici faţa „dură”, vitează, un pic aprigă, a
poetei, în luptă cu frica şi apatia, alăturată celei
suave, ştrengăreşti, a „hoaţei” de tandafiri, cu
voluptatea spinilor ascunşi de pânda nopţilor cu
lună, de fapt deprinderea cu suferinţa în social:
„Furăm trandafiri cu mâinile o rană.../ Fără această
durere n-am putea să ne ştim.../ Grăbiţi-vă că dau
trandafirii în focuri,/ Şi am încă vârsta primăverii.../
Fie să-mi ardă mâinile-n rănile/ celor mai adevărate
dureri,/ Şi să-mi sărute steaua din cumpăna cerului/
Umerii care încep să înveţe poveri” (Furăm
trandafiri). Tot de domeniul efectului de candoare
ţine drama cu penitenţa păpuşilor, exerciţiu
melancolic al despărţirii dureroase de edenul
copilăriei: „Plâng păpuşile mele în două
geamantane./ Acolo le-am pus dorind să le ascult./ O,
doamne, câtă nedreptate!/ De ce o lume întreagă mai
vie ca adevărul/ Îmi stă condamnată în geamantane?/
De ce sufletul meu a fost ferecat acolo?”
(Aniversare). Ezitarea în reveria intimistă a
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adolescenţei amână fiorii erotici, mergând pe acest
hotar fragil între vârste şi ocolind ispita aglomerării
imagistice, în favoarea discursului tandru-
impresionist. 

„Tu aveai o apă continuă a ochilor/ din care
luam curajul să pot râde...”

Cartea a avut impact deosebit în amfiteatrele
„filologiei” bucureştene, unde Ioana Diaconescu
abia devenise studentă, alăturându-se la acel moment
câtorva nume de tineri autori (Gabriela Melinescu,
Constanţa Buzea, Adrian Păunescu, Ion Alexandru,
Petru Popescu, Gheorghe Istrate), care îşi vedeau
debutul împlinit în timpul studiilor universitare, fapt
considerat pe atunci o performanţă cu totul notabilă.
De unde şi până unde însă pulsaţia moldavă, cu bouri
şi armuri muşatine, în spectacolul imaginar al
poetei? Aflăm că s-a născut la 21 iulie 1947, la
Bucureşti, din părinții Ion și Justina Diaconescu (n.
Vlad), ambii profesori. Mama, licențiată a Facultății
de Limba și literatura italiană – originară din Roman,
din părinții Gheorghe și Aurelia Vlad, a fost prietenă
și colegă de clasă, la școala primară și apoi la liceu,
cu scriitoarea Antoaneta Ralian, eminentă
traducătoare, cu remuşcări, după ce în tinereţe
figurase în comisiiile de lichidare a bibliotecilor
publice şi particulare „burgheze”. Tatăl, licențiat
strălucit al Facultății de Litere și Filosofie din
București, fusese studentul preferat al profesorului
N. Cartojan, care l-a oprit asistent la catedra de
istoria literaturii române vechi. Începe o
excepțională carieră universitară, dar odată cu
moartea mentorului (1944) și instaurarea regimului
comunist, va fi eliminat de către Ion Vitner (!),
odiosul proletcultist, din învățământul universitar,
arestat politic, apoi decăzut din drepturi civile. De
asemenea, mama, Justina Diaconescu, nu s-a putut
angaja decât foarte târziu într-o muncă ce nu
corespundea studiilor sale. Familiei i se confiscă
locuința și i se repartizează o cameră, pentru cei 4
membri ai ei, timp de 25 de ani, într-un apartament
de bloc, cu încă două familii și cu dependințe în
comun. „Ştiusem prea puţine din tragedia familiei
noastre – spune într-un interviu – fiindcă faţă de noi,
copiii, nu se vorbea prea mult despre asta... În acea
perioadă noi, surorile, eram foarte mici şi am fost
trimise de mama în Moldova, la Roman, unde am
trăit o vreme.” Bunicul, preotul Gheorghe Vlad, fost
director al Seminarului teologic din Ismail, apoi al

celui de la Roman, mentor și mai târziu prieten al
preoților ce-i fuseseră elevi (între care Constantin
Galeriu și Ioan Ivan, de la Mănăstirea Neamț),
apropiat al episcopului Teofil Herineanu, precum și
al preotului Grigore Pișculescu (scriitorul Gala
Galaction) și bunica Aurelia Vlad, pofesoară, i-au
format primele deprinderi intelectuale. În casa
bunicilor de la Roman și-a scris primele poezii. În
refugiul moldav primește primele lecții de limba
latină de la bunicul său și de limba franceză de la
prințesa Ghica, soția prințului Al. Ghica, din
protipendada scăpătată a oraşului. Sunt amănunte
biografice care dau pregnanţă devenirii poetice şi
motivează atitudinea justiţiară de mai târziu. La
absolvire, a fost repartizată la Uniunea Scriitorilor,
unde Zaharia Stancu, pe atunci preşedinte, o
angajează nu fără ezitări, din cauza „dosarului”, pe
un post umil de bibliograf. „La bibliotecă salariul era
foarte mic. După trei ani, postul mi-a fost desfiinţat
conform noilor cerinţe ale regimului care inventase
„restructurarea”, sub pretextul economiei, fel în care
puteau fi înlăturaţi foarte uşor cei incomozi ca mine,
cu un trecut nedemn... Am fost reangajată cu
jumătate de salariu pe un post cu alt pedepsit şi aşa
am lucrat, până aproape de 1989, când în sfârşit am
avut un salariu întreg”. Obsesia jumătăţii! Şi totuşi,
ca şi în cazul Anei Blandiana, ceva din urmă, o
angoasă mocnită, vine şi se strecoară în felul de a fi
şi a se manifesta al acestei autoare, răbdătoare cu
sine şi rezistentă la încercări, fără a face caz de ele.

„Într-o lege rece-aş vrea să locuiesc/ Ca într-o
gură de-animal marin”

O putere misterioasă, sau poate o suspiciune
surdă, ori un „real” spiritual din ce în ce mai eficace,
„cu ochii de stăpân”, în luptă cu o putere
constrângătoare şi ostilă, se insinuează difuz în
poezia Ioanei Diaconescu, odată cu volumul
Jumătate zeu (1970), titlu sugerat de Gabriela
Melinescu, unde starea temerară („curajul curge ca o
apă peste mine”) ia forma unui „băiat cu torţa vie”,
care dă vigoare poeziei, undeva, „în fundul lumii,
unde cineva/ Cu umbra mea în braţe, mişcă”.
Discursul ezită între imaginaţie şi sensibilitate, între
ideativ şi mişcarea sfioasă în concret, ceea ce duce la
scindarea spaţiului stilistic, mereu în aşteptarea
glasului lăuntric, în stare să dea curs în fărâme unei
drame reprimate. Poeta începe să-şi construiască un
activ esopic, cu o traiectorie sinuoasă, care vrea să
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învingă frica, pe măsură ce „vocea” absentă, din off,
se întăreşte, căutând soluţii ofensive de revelare şi
comunicare. De aceea merită să remarcăm, dincolo
de o aparentă simplitate a emisiei lirice, efortul de a
explora cu mai multă pasiune reveria ontologică,
uneori în registru evoluat-criptic, evitând ezitarea şi
neîncrederea. Interesant de urmărit în derularea
textuală devine atitudinea de de-feminizare
progresivă, ca pentru o înfruntare cu vitregiile
sociale. Un poem din Adagio (1973) ascunde
suferinţa şi o face în volute diafan-baroce:
„Serafima, pentru ce şirul norilor îl duci/ Şi păstrezi
peste genunchi o bătaie de aripă/ Care poate fi numai
tremurul de vânt,/ Care poate fi doar glasul frunzei
aplecată spre petală?/ Suferi de o îndelungată boală/
Şi îţi pare trupul tău străin şi fără loc,/ O scânteie la
mijloc,/ Trandafir deschis pe apa visului,
nemişcătoare...” (Visul poetului). Colecţia de
mărturii şi trăiri e dominată din ce în ce de elemente
simbolice, asimilate dicţiunii metaforice, iar un şarpe
ameninţător tulbură cu prezenţa sa registrul inocenţei
bucolice: „Cât de mare a crescut iarba/ Şi cum se
ascunde puiul de viperă în ea...”; „Să nu adorm pe
câmp. E şarpele în drum/ Şi-ndurător îmi ocoleşte
glezna...”; „Eu sunt pustiu şi singur ca o floare/ Pe
care noaptea n-o cunoaşte şi n-o strigă...”; „Mergi
până la fântână. Acolo vei găsi o fiinţă nevăzută/
Care, iubitoare, te va urmări...”; „Orbitoare
coşmaruri între lucruri,/ Zeu alb înmărmurit...”; „Se
leagănă caii sălbatici, ei stau lângă moara de vânt...”;
„Prin fluturele alb, zeul supus/ Al ultimelor
sfărâmări solare...”; „Mă ridic şi cresc înaltă peste
plâns/ Ca o piatră imitând o plantă...” Se înfiripă
chiar un dialog cu terifiantul: „Scorpionul aşteaptă la
margini de apă./ Merge înapoi ostenit, până la mine/
Şi mă priveşte înmărmurit./ Ce faci? Mă uimeşte
graiul lui omenesc...” (Până în apropierea mea). 

Fluxul liric se lasă în voia condiţiei de martor,
care notează conştiincios stări şi petreceri ale clipei,
voind să-şi definitiveze un timbru propriu. Cu Taina
(1976), căutarea unor elemente de refugiu face ca
fiorul reflexiv să anime mediul afectiv, dispus mai
mult la disimulare şi discreţie, decât la destăinuiri şi
spovedanii severe: „Mă-nchid, amurgule, în tine, ca
într-o raclă de mătasă/ şi trec cu tine dincolo de
lume.../ într-o cochilie de melc mă-nchid,/ şi strâmt
mi-e, Doamne, sufletul şi trecerea.../ Spre orizont
alunec şi trec în altă stare/ şi sunt o plantă şi sunt un
roşu peşte/ zbătându-se-ntre blocuri mari de

gheaţă...” (Cu sufletul strâns într-o roată de
pământ). Realitatea dinlăuntru e privită cu patos
narcisist: „Dintr-un amurg prea rece vin/ cobor pe
somn/ pe pleoapa lui închisă/ şi toată mă găsesc în
apa clară a lacului.../ umilă calc şi mă contemplu
încă...” Pare o recuperare a tradiţiei naturiste, nu cu
titlu de nostalgie, ci pentru a evoca o tristeţe
expresivă sugerată de toposuri ale captivităţii:
„pădurea plânsului”, „carapacea de smalţ”, „sub o
platoşă de fluturi mă ascund” sau însăşi „taina”
abisală a fiinţării, ca înscriere în destin: „Într-o
tâmplă fermecată, răscolită de idei,/ Nu te teme, iau
cu mine taina ce ne împresoară/ Şi-n cuvinte o să
ardă veşnic/ Focul aspru dinspre mâna cu vocală...”
Într-un loc e închipuită o incursiune fabuloasă în
claustral, nu neapărat ca aventură în vreun peisaj
interior ori ca absenţă a implicării, ci divulgă dorinţa
de edificare a identităţii: „Eram la mare şi nu-mi
amintesc/ Cum înlăuntrul unei scoici m-am
pomenit,/ Loveam în scutul ei ca într-un vis urât/ Şi
m-auzeau convoaiele de stele./ Şiraguri lungi de
peşti mă căutau/ Cu ochiul lor rotund de ape-
albastre,/ În trecere vagi sunete scoteau/ Cum
turmele de pe câmpii prea vaste./ Eram la mare şi nu-
mi amintesc/ Cum sunetul s-a agăţat perfid/ De gura
mea deschisă ca o uriaşă/ Scânteie trecătoare printr-
un palid zid” (Călătoria). Pe fondul unei sensibilităţi
lezate, rafinamentul devine o constantă a creaţiei
Ioanei Diaconescu.

„Şi ochii ţi-s negri, şi părul, şi dinţii/ Şi cutele
pielii, şi ridurile...” 

Volumele următoare de până la revoluţie:
Amiaza, 1978; Ceața, 1978; Poetica, 1981; Vârtejul
și lumea, 1982; Amintiri neverosimile, 1983;
Dumnealui, destinul, 1984; Uranus, 1985; Herb,
1986 – amplifică temele de până acum – fragilitatea
fiinţei şi a cuvintelor, visarea ca stimul al
interiorizării, echilibrul între real şi ireal, povara unei
taine obscure, dar în special insinuarea unui rău
ontologic, ameninţător, care nu poate fi divulgat şi
închide orizontul percepţiei. Ca să se salveze, poeta
îşi reprimă strigătul de durere, se exilează nu fără
remuşcări în tăcere sau în mărturisirea eliptică,
austeră, fără lamentaţii ori tânguiri: „Şi nimeni să nu-
ţi ştie suferinţa”, „Nimeni nu ştie că-s închisă-n
armură”, „Nu te arăta cu alaiul tău de umbre”, „Cum
te îndepărtezi/ De pragul ridicat de şerpi”, „Mă voi
teme de tăcerea-mpăcată”. Poezia are darul de a
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tăinui gândul revoltei şi suferinţa (v. vol. Poetica,
1981). Sub masca tihnei şi a împăcării senine, se
pregăteşte un sentiment înăbuşit de revanşă: „Pun
ceva la cale/ Şi calc printre frunzele arzând,/ Cineva
spune – iată o fotografie,/ Dar nimeni nu ştie că eu
pun ceva la cale,/ Ceva atroce, cu zâmbetul cel mai
senin./ Munţi de pământ îmi îneacă glezna/ Şi ei cred
că sunt muşuroaie de cârtiţă./ Pământul mă trage, mă
muşcă, mă loveşte/ Şi eu calc pe el ca şi cum m-aş
plimba./ Într-un târziu mă întorc acasă:/ Facă-se voia
ta” (Poezia). Este cert, Ioana Diaconescu a deprins
limbajul esopic şi, vorbind despre „frunze arzând”,
„muşuroaie de cârtiţă” sau „muşcătura” telurică, dă
în vileag faptul că pune ceva la cale, „ceva atroce”,
teribil, crunt, realizat „cu zâmbetul cel mai senin”!

Oare prin faptul de a prelua din sarcinile
anevoioase ale existenţei, poezia nu e aceea care
poate osândi şi potopi în timp, prin felul ei de a mâna
fantasmele unei situări amare? E o întrebare care
pune la încercare viaţa imaginară şi adesea îi dă un
sens major. „Până la gât clocoteşte/ Vulcanul ce nu
vrea să irumpă./ Pieptul meu este apăsat/ De o uriaşă
piatră de moară./ Lanţul şerpuitor mă strânge de gât./
Ce să fac cu această/ Povară,/ Mai spun, în timp ce
râul de cerneală/ Mă podideşte pe gură” (Pedeapsa
poeziei). Citite în acest registru, textele angajează
semnificarea a ceea ce un critic numea „fatalism
moral”, ca formă de a da satisfacţie adevărului trăirii
profunde, de spus cât mai voalat, ocolit. Astfel,
„pădurea” devine spaţiul care întreţine „întunericul”,
„gheara” şi „şerpii” stau la pândă şi un „ochi
deschis” aşteaptă sever „judecata” ce va să vină, ca
să răzbune instituirea „fricii” – în aceşti termeni
alegorici se formează materia expresivă a poetei:
„Ascunsă-n pădure, mă cutremură frica,/ Îngheţat,
m-a lovit cu creanga făcută gheară./ Pomul acesta
întunecat./ Iarba umedă, ca şerpii, îmi cuprinde
picioarele/ Şi iată-mă cu faţa la pământ./ Acolo, cu
obrazul îngropat în ţărână/ Simt mirosul amar şi
reavăn/ Mai dulce decât cel al pâinii coapte./ Mă
judecă bufniţa:/ Simt cum mă arde în spinare/ Unicul
ei ochi deschis,/ Mai cumplit la vedere decât ochiul
ciclopului” (Judecata). Va spune: „De fapt, prin
cărţile mele de poezie, eu ofer ceea ce mi-a fost dat:
realitatea brută trecută într-un cod numai al meu” (v.
interviul luat de Sorin Lavric, în „România literară”,
nr. 4/ 2013).

Figura acestei negativităţi apăsătoare este lebăda
neagră, manifestare mitică a beznei totalizante şi

nenorocirii: „O lebădă neagră/ Pluteşte pe o apă
neagră/ Într-o noapte neagră./ Vrea să ajungă/ În
stufărişul negru/ Unde va dormi/ Până la ziuă./ O
lebădă neagră/ Plutind pe o apă neagră/ Se izbeşte cu
ciocul/ De un zid negru./ (Dar aici era câmpul negru/
Mai apucă să spună/ Lebăda neagră)”. Spunând asta,
bineînţeles că ne vine în conexiune teoria, azi la
modă, a lui Nassim Nicholas Taleb privind
evenimentele de tip „Lebăda neagră”, metaforă
folosită pentru descrierea unor evenimente cu totul
neaşteptate, cu impact major, greu de prezis, ce
depăşesc aşteptările în istorie, ştiinţă, finanţe şi
tehnologie. Taleb consideră că toate evenimentele
istorice importante sunt de tip „lebăda neagră” –
evenimente nedirijate şi improbabile (de felul:
apariţia Internetului, Primul Război Mondial,
destrămarea URSS, atacul terorist de la 11
septembrie). Juvenal spunea într-un vers că un om
bun e la fel de rar ca o lebădă neagră („rara avis in
terris nigroque simillima cygno”). Acuitatea
metaforei e data de analogia cu fragilitatea oricărui
sistem de gândire, deoarece apariţia unei singure
lebede negre invalidează atât logica frazei (toate
lebedele sunt albe), cât şi orice alte deducţii bazate
pe ea. Sigur că în 1983, când apare poezia Lebăda
neagră a Ioanei Diaconescu, inspirată probabil de un
sonet de Mallarmé, nu se profilau asemenea
speculaţii, dar putem observa aici regenerarea
ingenioasă a paradigmei, prin metafora zidului –
nobila pasăre acvatică nu poate evada din „apa
neagră”, izbindu-se de un „zid negru” interdictiv. În
ecuaţia poemului, dacă ea, excepţia, aleasa naturii,
nu poate „trece” de acest obstacol, este lesne de
înţeles că „lebedele albe”, cele obişnuite, ar fi
încercat degeaba ieşirea din luciul „negru”. Avem
imaginea lagărului bine îngrădit, bine închis, de unde
evadarea – fie şi a spiritelor de eminenţă – era
imposibilă. Dar – atenţie! – ce se afla dincolo de
„zidul negru”? O „întindere neagră” (în apropierea
lui Georg Trakl), deşertul neştiut şi absurd, spre care
se îndreptau toate speranţele... Vanitas vanitatum
omnia vanitas. Vizionarismul poeţilor nu se
dezminte. Ei au întotdeauna dreptate.
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Un prozator constant cu tematica aleasă
de la primele sale texte: lumea periferică,
satul și orașul/ tîrg întîlnindu-se la nivel de
estropiați, mizeri, lumpeni, ș.a. ...adică, într-o
sinteză proprie, adaptată stilului său
inconfundabil, „lumea de dincolo de barieră”;
de aici și titlul unei cărți recente semnate de
prozatorul vasluian (Editura Limes, 2019).

Rămas fidel manierei narative cu care a
început, Bichineț a devenit un virtuos al
prozei scurte, deși alte genuri par mai
tentante, după cum ne convinge, tot mai mult,
tabloul vieții literare de astăzi. Mai mult
chiar, mulți dintre acei care deveniseră poeți
cunoscuți ca atare au făcut volute interesante,
fiind cunoscuți, în ultima vreme, drept
romancieri bine plasați într-o ierarhie actuală.
Cu proza scurtă, se știe, lucrurile sunt un pic
altfel. Dificultățile reale ale scrierii unui text
valoros de acest fel nu sunt puține, ele fiind,

de multe ori, cumva într-o simetrie inversă cu
avantajele prozei de largă respirație. Cele cîteva
elemente (puține) din care se rotunjește universul
unei povestiri conduc spre relativa rarirate a speciei.
Să ne înțelegem: personajul complex și complicat,
etaje inteligent plasate ale narațiunii, comentariile
extinse, intersectarea cu alte tipuri de imaginar,
posibilitatea de a plasa tipuri de final deschis,
ambiția de a oferi „lumi posibile” mereu apărate de
mirajul convenției narative fac din roman o tentație
de nerefuzat; în replică, proza scurta trebuie să fie
foarte atentă la atmosferă, prelucrarea intrinsecă a
puținelor evenimente ce îi sunt oferite, încercînd să
plaseze imagini, stări, nedumeriri, mesaje
subliminale care, pe spații restrînse mult, să poate
concura cu epicul de anvergură.

Povestirile lui Corneliu Bichineț consacră o
lume a marginalizaților: o lume compusă de oameni

selectați inteligent dintr-o mixtură sat-tîrg fără
pretenții urbane, oameni cu destine frînte sau
suspendate, cu vicii ascunse sau expuse fără
reținere, cu pasiuni obosite sau prea speciale,
oameni pe care textele  acestui prozator îi fixează
într-o spectaculoasă panoplie creionată/ apoi tușată
cu o mînă profesionistă, după cum ne convinge și
cartea de față. Marile evenimente din ultimul secol
(războiul mondial, o revoluție și dictatura
comunistă, o altă revoluție, de după patru decenii)
sunt plasate într-un fundal necesar, neprelucrat, de
aici reieșind formele unei proze realiste de foarte
bună calitate, convingătoare de integralitatea lor; se
adaugă mostre de zeflemea, de comic, de satiră
neiertătoare, pigmentate uneori de viziuni
halucinatorii-onirice, toate punîndu-ne în fața unor
narațiuni în care personajele au gradul major de
independență cerut de poeticile moderne, în care
farmecul lecturii are o nouă rețetă, poate uitat de
mulți cititori dar, tocmai pentru aceasta, meritînd
re-descoperită. 

Povestirea titulară, în doar cîteva pagini, e
semnificativă prin forța cu care naratorul reușește să
focalizeze lumea la nivelul unei crîșme sordide, „...
fără lumină electrică, funcționa într-un fost bazin de
combustibil, alcătuit din tablă mată, pe care
proprietarul – capitalist în devenire – îl amenajase
într-o gaură de canal, la cîțiva metri de WC-ul din
piața locală. Atmosfera de aici nu poate fi descrisă
cu ușurință. Se bea „pe cîrîială”, plata venind odată
cu ajutorul social sau niciodată, consumatorii avînd
linia de creditare limitată de stăpînul unității, un
pușcăriaș de treabă, cu ceva cheag agonisit în urma
tranzacțiilor cu haine vechi și plante tămăduitoare
de răni. Fata de la bar, barul fiind o scîndură groasă,
un fel de lătunoi desprins de pe linia ferată...”
Impecabilă urmărirea narațiunii pînă la final,
impunerea unui personaj și a rețetei de a concentra
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în frazele ultime o deschidere spre altceva, nespus,
doar sugerat: „Peste toate domnea privirea
superioară a lui Tudor Eclipsă; acesta, de pe-un
tăpșan însorit, zgîndăra cu un pai mustos o
buburuză ce se-ncăpățîna ca să nu zboare nici sub
descîntec. Apoi, nemilos de repede, se lumină de
ziuă, dar Maria nu se mai trezi. Aleargă și acum,
poate, printre brazdele ce separă viclean lumea
visului de lumea trăită”.

Libera inițiativă e un text în care viziunea
realistă se dezvăluie la nivelul unei radiografii
precise, cu date ce țin de amestecul corect între
ficțiunea literară și istoria relativ apropiată.
Aventurile sociale din primul social postdecembrist,
schimbarea, de multe ori în rău, a unor cutume
economico-administrative, dispariția, în mare parte,
a unei categorii solide (inginerii), comedia amară a
încercărilor de privatizare/ mici afaceri (de obicei la
nivelul unui negoț infim etc. personajul Toader
Vranciu, ca și alte reprezentări ale tăranilor de la
Vlădia, e croit, cumva, în descendența lui
Moromete, impunînd prin felul în care își conservă
vitalitatea, cea care îi conferă dreptul de a fi un
raisonneur avizat.

Dincolo de narațiunea în sine derulată în Ploaia,
cu ingredientele unei vieți chinuite și a unor mici
receptări accea ce aduc nou anii 90, textul oferă tot
ce ține de o descriere impecabilă, în care mîna
sigură de peisagist prin cuvinte a lui Bichineț este
de necontestat, lăsînd să se vadă modul ingenios în
care poeticul se insinuează preschimbarea
atmosferei realiste specifică pînă aici: „Șesul era un
ocean. Corăbii închipuite, acoperișuri, garduri,
bușteni, copaci cu rădăcinile rugătoare către ceruri,
stoguri de fîn cu drugii înfipți în mijloc navigau fără
cîrmaci într-o direcție greu de presupus. Un cîine
scheuna neputincios, simțind cum îl trag afundurile
către elelegătoarea și cușca sa. Falnic, singuratic în
credința sa de susținător al cerului, blînd, mocnit,
părul cel sălbati pîrîia în flăcări jucăușe din toate
încheieturile. Ramurile sale aprinse, îndreptate în
rugă tainică înspre în sus, ca lumînările nevoiașe
într-un altar, luminau pustiul, făcînd hăurile mai
blînde și urcușul celor doi bărbați mai lesnicios,
deslușind, poate pentru totdeauna, viclenia
haturilor”. 

Vremea lui Stan e o interesantă formă de
anabasis, o rătăcire inversă trăită de personaj,
activist trimis de Consiliul Județean trimis către

problemele încurcatele ale satului prins în
meandrele societății comuniste. „Omul partidului”,
după cum îl numește naratorul, după ce trece prin
situații greu de imaginat, în care alcoolul joacă un
loc de seamă, sfîrșește prin a intra într-un fel de
letargie care îl îndepărtează, definitiv, de statutul
inițial. 

Răfuiala e un text mai amplu, în care, pe
fundalul războiului, se succed filele unei stări
conflictuale între doi țărani, pe care nici ororile
conflagrației mondiale nu îi pot liniști. Din nou,
subtil și cu o știință a povestirii de calitate, naratorul
alternează prezentarea de evenimente cu pasaje
descriptive de efect. „Bîrladul devine de Sfîntul Ion
neîncăpător. Lume de pe lume...Iarmaroc, bîlci,
căruțe cu cai, produse de tot felul și negustori,
fanfare și tot soiul de drăcovenii pentru jumulit
țăranii și copiii, hoți de buzunare, tîlhari și femei
scăpătate, bețivani și trișori, adunătură de lume”.

Tabloul e o fațetă a Revoluției dintre cele multe,
nevăzute. Personajul cu tabloul/ un comision e prins
într-o coloană cu mii de oameni ce se îndrepta către
balconul în care era Ceaușescu; moartea sa, total,
incidentală, e una dintre multele jertfe cerute pe
nedrept. De urmărit, din nou, calitatea descriptivă
finală, modalitatea de a duce mesajul mult mai
departe decît este el inserat: „...zîmbi amar, chircit
lîngă tabloul său, se zbătu în două rînduri, apoi
peste împrejurimi se lăsă, de pretutindeni,
întunericul”.

Bătrîni „încrîncenați în muncă” dimpreună cu
urmașii, drame mărunte nepercepute ca atare,
personaje mitizate ale copilăriei, destine ratate,
ingineri deprofesionalizați, întîmplări din război,
copii care încearcă să-și croiască o soartă mai bună
la oraș: cîteva dintre imaginile ce se desprind din
prozele scurte semnate de Corneliu Bichineț.

O carte ce ne convinge de o forță narativă de
invidiat, cu texte ce au puterea de a prinde, ca într-
un clasor uriaș, imagini, chipuri chinuite și gînduri
nerostite asupra unor vieți pe care numai un scriitor
adevărat le poate re-direcționa către cititori.
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Literatura postbelică, domeniul-umbrelă sub
ocrotirea căruia s-au adunat, cuantificat şi
ierarhizat contribuţiile literare ale unei jumătăţi de
secol, s-a aflat intens sub lupa posterităţii critice,
motiv pentru care bibliografia consacrată
fenomenului însumează numeroase istorii literare,
studii, exegeze, consolidând polifonia
hermeneutică. Curente, orientări sau grupări
literare, mentori ori corifei ai sensibilităţii
postmoderne s-au succedat prin galeria culturală
policromă a deceniilor de totalitarism, descrisă şi
analizată cu sagacitate chiar de către participanţii
săi. Literatura începe să fie văzută din ce în ce mai
mult ca rod al unei tulburătoare dorinţe de a
transpune în cuvinte relaţia cu structurile rigide ale
lumii totalitare, căutând formule prin care să
exprime frenetic experienţele unor vieţi însetate de
autenticism, în ciuda eforturilor uniformizante ale
autorităţilor oficiale. Optzecismul face obiectul

unora dintre cele mai pasionante studii dedicate epocii pe
care am putea-o numi postbelică, portretizând o generaţie
puternic angajată în reflexivitatea actului scriptural,
animată de vitalism creator şi de efuziuni înnoitoare. De la
celebra Istorie tragică şi grotescă a întunecatului deceniu
nouă, semnată de Radu G. Ţeposu, sinteza strălucită a
optzecismului, fenomenul a început să sufere lecturi
modelatoare din ce în ce mai diverse, urmând direcţii
hermeneutice complementare. 

Recentul volum al Magdalenei Răduţă, În context. O
lectură sociologizantă a literaturii române din ultimul
deceniu comunist (Editura Muzeul Literaturii Române,
Bucureşti, 2019) propune o optică teoretică articulată în
jurul perspectivei sociologice, pe urmele eşafodajului
clădit de Pierre Bourdieu. Cele patru capitole explorează
temerar afilierea literaturii optzeciste la grupuri, cercuri,
examinând simbioza dintre social şi estetic ori ficţional.
Unghiul sociologiei literaturii este invocat să se răsfrângă
asupra producţiei optzeciste, axându-se pe imaginea
grupurilor care au pigmentat viaţa literară din ultimul
deceniu al regimului comunist. Analiza se desfăşoară pe
alte coordonate decât cele ale convenţiilor şi mizează pe o
reflecţie cu veleităţi de radiografie culturală şi pe

experimentalism metodologic. Cartea nu are un caracter
sistematic, însă construcţia argumentativă se remarcă
printr-o forţă persuasivă dezarmantă, care anticipează şi
destructurează posibilele obiecţii ce ar putea viza o atare
manieră de abordare a literaturii. După cum îşi motivează
autoarea demersul în studiul introductiv, suita de întrebări
în jurul cărora se configurează lucrarea poate primi
răspunsuri adecvate „citind socioistoric şi socioliterar
faptele de literatură, traseele scriitorilor către legitimare şi
luările lor de poziţie, dezbaterile şi polemicile epocii,
afilierile, constituirea în grupuri şi reacţiile la acestea”.
Fineţea analitică cu care se recuperează, prin lectură şi
interpretare, dinamica sociologică a metabolismului literar
românesc al deceniului nouă.

Compatibilitatea teoriei lui Bourdieu cu privire la
existenţa câmpului literar cu spaţiul românesc este testată
în contextul oscilant al ultimilor ani ai regimului
comunist, „alegând un demers obiectivant, care să ia în
calcul mizele grupurilor literare şi luările lor de poziţie,
creaţiile literare văzute drept produse literare care îşi
poartă cu ele timpul scrierii şi condiţiile de producere,
reţelele de sociabilitate şi polii de putere simbolică ai unei
epoci anume” (p. 7). Ar putea părea riscantă, ori chiar
arbitrară, izolarea expresivităţii sau a elocinţei literare de
libertăţile mişcărilor socialului, întrucât îngrădirea atât de
claustrantă a totalitarismului antrenează o serie de
mecanisme textuale care să permită tiraniei opiniei să se
manifeste voalat. Exordiul care prefaţează volumul oferă
o perspectivă de ansamblu asupra dinamismului
metodologic şi a conţinutului teoretic tonic. 

Primul capitol, Sociologia literară – un hibrid fertil?,
reconsideră teritoriul de acţiune al acestei discipline în
prezent, articulându-se ca un demers explicativ în care se
cartografiază atuurile cercetării sociologice în studiile
literare. Problematica compatibilităţii dintre cele două arii
este tratată panoramic, iar autoarea glosează elocvent pe
itinerariul vârstelor româneşti ale importului teoretic,
construind cadrele unei hermeneutici cultural-contextuale:
„După reducţionismul masiv al anilor ’50, sociologia
literară rămâne, desigur, marxistă şi marxizantă, dar de un
marxism «domesticit» şi aureolat de succesul din zonele
centrale de impunere teoretică. G. Lukács şi L. Goldmann,
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cele două repere clasicizate ale disciplinei în România,
sunt «de-ai noştri» (şi geografic, şi ideologic), iar
întoarcerea lor în Est este de două ori mai victorioasă: ei
se întorc după ce au făcut istorie, şi nu oriunde, ci în
Occident” (p. 20). Avântul pe care îl capătă în spaţiul
românesc abordările structuraliste ori marxiste culminează
cu o adevărată efervescenţă metodologică, însă largul
experimentalism demonstrează incompatibilitatea teoriei
câmpului literar avansate de Bourdieu cu ambianţa
ultimului deceniu de totalitarism autohton. Legităţile
economice specifice capitalismului nu pot avea influenţă
asupra structurilor româneşti, întrucât se confruntă cu
„imposibilitatea de a pune în relaţie structurarea esenţial
antagonică dintre polul de mare producţie şi polul de
producţie restrânsă”. Polul estetic, artistic şi economia de
piaţă se supun unor tipuri distincte de cauzalităţi. 

Expunerea argumentativă a Magdalenei Răduţă este
densă, presărată cu o colecţie însemnată de date şi
referinţe culturale, completate desăvârşit de observaţiile
lămuritoare ale autoarei: „La începutul ultimului deceniu
comunist, practicarea unei literaturi dezangajate pentru a
deturna constrângerile ideologice se întâmplă simultan cu
eforturile de conservare a autonomiei profesionale şi
instituţionale, valorile estetismului stând alături de cele ale
unei profesionalizări a scriitorului care să garanteze
autonomia creatoare” (p. 42). Ultimul deceniu comunist
este captat într-un tablou expresiv, în care practicile
politice dăunătoare, literatura ideologizată şi eforturile
propagandistice alternează cu „noutatea, inovaţia şi
experimentul literar”. Se urmăreşte maniera captivantă în
care obişnuinţele livreşti şi proiecţiile fantaste „se
regăsesc şi în poetica grupului de nou intraţi în câmpul
literar, reuniţi destul de rapid sub numele de generaţia 80”
(p. 46). Ţelurile în jurul cărora se coagulase gruparea
vitalistă a optzeciştilor se îndreptau către „o producţie
literară restrânsă non-angajată, pentru care valorile
interne tari ale estetismului literar”. Chestiunea autorităţii
moral-spirituale se tranşează în termenii afirmării unor
reprezentanţi sau autori de „producţie restrânsă”, publicaţi
în tiraje mici, precum poeţii onirişti, Mircea Ivănescu sau
şcoala de la Târgovişte. Perspectiva de ansamblu obţinută
trece în revistă rolul câtorva dintre cei mai importanţi
factori care modelează noul climat cultural, printre care se
remarcă reeditările producţiei literare din perioada
interbelică.

Cel de-al doilea capitol, „Lupii tineri” optzecişti – Un
traseu de coeziune, este cel mai consistent, subliniind
subterfugiile formative ale consolidării influenţei
generaţiei optzeciste: „Impunerea scriitorilor care intră în
spaţiul literar la finalul anilor ’70 urmează unul dintre cele
mai rapide trasee din istoria literară românească: în mai
puţin de cinci ani, tinerii scriitori ajung, din poziţia unor

nou-intraţi fără capital instituţional ori simbolic, adică în
poziţia normală de intrare în câmp, la o imagine puternică,
inconturnabilă în spaţiul literar din ultimul deceniu
comunist” (p. 53). Caracterul predilect universitar al
generaţiei plasează programul lor estetic în centrul
subversiv al libertăţilor pe care le permite manevrarea şi
valorificarea unei tradiţii literare scindate brutal de
instaurarea totalitarismului. Sub sugestivul titlu dat
capitolului se ascunde toată impetuozitatea tinerilor
scriitori care începeau să parcurgă drumul către
solidarizare, către constituirea lor ca organism autocrat ce
avea să producă literatura dinamizantă a deceniului nouă.
Cenaclul de Luni, aflat sub ocrotirea lui Nicolae
Manolescu, Junimea girată de Ov.S. Crohmălniceanu şi
grupurile adunate în jurul revistelor „Echinox” şi „Dialog”
sunt compuse din studenţi aflaţi în curs de validare literară
unanimă, care împărtăşeau nu doar aspiraţiile estetice, ci şi
traiul în comun, în cămine, backgroundul social şi sălile de
cursuri. Mediul strict controlat şi reglementat al
universităţilor devine, paradoxal, cuib al evazionsimului
prin „utilizări non-conformiste ale spaţiului oficial”.
Preferinţa pentru volume colective prefigura legitimarea
colectivă şi submina politicile restrictive practicate de
editori şi cenzură: „Debutul în volum este, potrivit legilor
câmpului, cea mai importantă marcă a apartenenţei la
profesiune, semnul de legitimare care conferă dreptul de a
se prezenta drept scriitor” (p. 70). Suma de individualităţi
creatoare devine unitară prin forţa de coeziune exercitată
de dorinţa comună de a anima literatura, de a crea un nou
val, epurând-o de efigiile vetuste ale controlului politic. 

Ultimele două capitole, Anchete, polemici, atacuri- un
peisaj pentru o impunere colectivă şi „Orice text îşi
conţine contextul” – două sociolecturi, sondează, pe de o
parte, efervescentele dezbateri, „prea multe şi prea
zgomotoase, crede partidul”, după cum afirmă cu
complicitate autoarea, care „se construiesc în mare parte
doar ca o prelungire a zgomotoasei dispute politice şi
culturale ce a animat sfârşitul anilor ’70: efortul de a
impune protocronismul drept ideologia oficială a statului
socialist” (p. 103), şi, pe de altă parte, clădeşte un model
de „sociolectură”, demonstrând aplicabilitatea principiilor
unei lecturi contextualizante a textului literar. 

Demersul Magdalenei Răduţă se distinge, în peisajul
recentelor abordări teoretice, printr-un experimentalism
hermeneutic captivant, care filtrează grila de lectură
sociologizantă printr-un cumul de date de istorie literară
menite să restructureze practicile interpretative
supralicitate. Reflecţiile teoretice şi metodologice pot
constitui repere importante în modelarea unei noi percepţii
asupra faţetelor literaturii optzeciste. 
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Ca poet apolinic (la începuturi), invocând
„emblemele soarelui” şi peregrinând pe
aripile visului, Anghel Dumbrăveanu
înţelegea scrisul ca sărbătoare. Într-o lirică
prelucrată, de abundenţă barocă şi afectare
calofilă, el, captiv în Miraria, se dezvăluia în
comuniune tandră cu natura, trăind
voluptuos-emfatic miracolele firii şi
cosmicizând iubirea. Pentru ca, odată cu
Singurătatea amiezii (1973) şi, îndeosebi,
Tematica umbrei (1982), să recunoască, sub

apăsarea temporalităţii, că „va fi tot mai frig”.
Această schimbare de atitudine, notificată prompt
de Crişu Dascălu, trecând chiar în faza ironică
(Predica focului, 1993), înlătură ideea
(încetăţenită!) că nimic nu s-ar fi schimbat în
poezia sa. Aşadar, o lirică de elegantă caligrafie,
invadată de sărbătoresc, atentă la ceremonial,
oficiind ritualic, descoperind duminicalul în
cotidian, propunea primul Anghel Dumbrăveanu.
Poetul îşi declama orgoliul apartenenţei la o gintă
nobilă; or, aleasa investitură chema poza. Dar acest
maestru de ceremonii, cu chip de efeb, goneşte
într-o „cvadrigă de aură”, purtat în ţinuturi
himerice de puterea visătoriei. Descoperim aici o
pornire narcisiacă; poetul, cultivând politeţea
onctuoasă şi curtenia gestului, are nevoie de
auditoriu. El ocheşte fugitiv oglinda, se
autocontemplă, preocupat de solemnitatea ce
drapează grija stilistică. Descins din ordinul
cavalerilor, Anghel Dumbrăveanu dezvoltă un
romantism de interior, curgând maiestuos, fără
rupturi spectaculoase; adică, guvernat de
ceremonii, dar dezbrăcat – prin esenţializare şi
stilizare – de podoabele unui gust baroc.
Reprezentantul Parnasului timişorean se consumă

în spaţiul ilimitărilor poeziei, încercat – fără a se
trăda – de bucuriile şi durerile scrisului. A fi
înseamnă a fi poet, a trăi întru poezie. Cordialitatea
şi protocolul, expuse fără zgârcenie în viaţa „de
relaţie”, diplomaţia literară şi boema concurează
„pătrunderea” în poezia sa. Biografia, cu subtilele
ei legături, infiltrându-se în operă estompează
acest „periplu al neliniştii”, ascunzând – sub masca
unei poezii aparent fără căderi de tensiune –
drumul descoperirii de sine, afişând
olimpianismul.

Un alt Anghel Dumbrăveanu oferă, însă,
ultimele volume. Poetul îşi păstrează tenacitatea
tematică, dar câştigă în gravitate. Reveria de
altădată, colorând un decor erotic, devine
introspecţie; claustrarea de acum nu e disperată,
deşi îndoiala şi ezitarea îşi fac lor „între pereţii
toamnei”. Spaţiul liric se restrânge la dimensiuni
domestice, solitudinea şi tristeţea nu macerează
tandreţea. Poetul nu e bântuit de angoase
dizolvante, fereşte poezia sa de acizii depresiei.
Metamorfozele sensibilităţii descoperă târziul şi
departele; „e nefiresc de târziu” – va spune poetul,
râvnind către o depărtare: un drum spre un ţinut
fabulos, unde veghează, ca într-un scenariu
arhetipal, „umbra zeiţei”.

Însingurările vârstei mature urmează visătoriei,
înscenând spectacole; expansionismul, trădând
exuberanţa trăirii în clarităţi solare, e înlocuit cu
incluziunea. Poetul sună retragerea: „Mi se trec
puterile comuniunii/  Cu steaua şi visul”. Dar asta
nu înseamnă un recul meditativ. Ieşirea din vis era
prevăzută (anunţată) încă în Diligenţa de seară:
„Îmi tot suge sângele visului/  Şi nu mă învie decât
arare/ Ca să mă transfere/ În altă iluzie” (vezi
Măştile). Or, poetul se numără printre crescătorii
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de iluzii. Cel plecat în regiunile visului, ajuns „la
curtea Himerei”, răsfăţatul Iluzoriei intră în iarna
imperială. Acest refren obsesional uzează de mai
vechiul simbol ascensional al păsării; doar că
zburătoarele vremii „vâslesc trecerea”, devin acum
o ameninţare, alăturându-se măştilor anilor,
oarbelor vânturi, ninsorilor de uitare. Noua
încărcătură a simbolului vorbeşte de instinctul
migrator al poetului, făcând pandant cu alt motiv:
sămânţa, cea care fixează, dospind – ascunsă în
carnea pământului – puterile poetului. În această
potenţialitate tainică, Anghel Dumbrăveanu
desluşea „murmurul florii”, devenirea.

Aflat „la marginea visului”, pe ţărmul unei
mări mentale, virtuozul melancoliei vesperale
propune sătri interogative, nu stanţe caligrafice. Se
pot detecta rezonanţe simboliste (cum a reuşit
Mircea Tomuş), poate fi captat sentimentalismul
muzical al acestei lirici, izvorând dintr-un ţinut
straniu, cotropit de vegetaţie exotică. Aici, poetul
trăieşte miracolul erotic, mergând până la confuzia
dintre poezie şi dragoste; dar „erotismul” său
cultivă enigmaticul, e o perpetuă chemare în
căutarea femeii intangibile. A femeii-simbol,
devenită emblema unei poezii nesenzuale, golită
de dezlănţuiri pasionale, suferitoare. Poetul e un
imaginativ şi un sentimental cenzurat, el
celebrează absenţa, speră cu puterea neodihnitelor
mări. Victorios rămâne doar impulsul către
frumuseţea ceremoniei. În fond, „schimbarea
solstiţiilor” descifrează voluptatea pierderii.
Vocaţia sărbătorească triumfă iarăşi, înnobilând o
existenţă anexată „împărăţiei frigului”. Sub
semnul Umbrei, poetul manevrează concepte
negative, vestind destrămarea; dar incertitudinile
sunt transferate, cu aceeaşi eleganţă într-o lume
feerică.

Legănat între real şi ficţiune, acum când „se
înserează pe toate mările”, şi poetul e captiv
(„pereţii corabiei” închid de fapt odaia de lucru),
Anghel Dumbrăveanu rămâne acelaşi muzician
rafinat, setos de prietenie, fixat de incurabila
visătorie „între balanţe”: „Să nu porneşti niciodată
război/  împotriva celui ce poate visa”. Doar
ticurile criticii îi refuză încărcătura interogativă,
expunând altă faţă a poetului. Ultimele cărţi au
scos la lumină universul latent al autorului, fără a

insinua ideea rupturii; fără a se dezice, aşadar, de
structura iniţială. Fiindcă poezia lui Anghel
Dumbrăveanu este o continuă facere (dar nu pre-
facere), contribuţia sa – trăind prin acumulări lente
– nu e revolutivă, ci evolutivă (cf. E. Manu).
Crizele de creaţie (acele decolări de care vorbea
Didier Anzieu) nu răzbat la suprafaţa acestei lirici.
Universul poetic e ferit de seisme, poetul îşi
domină – printr-un suveran autocontrol – toate
neliniştile, lăsând chiar impresia facilităţii.

Venit dintre dealurile Dobrotesei (strangulând
apele Cungrei Mari) şi aşezat din anii adolescenţei
în Banat, Anghel Dumbrăveanu află în poezie o
iluzie pozitivă. Devorantele întrebări existenţiale
cheamă, întru liniştea Eului poetic, arta salvatoare;
lirica sa refuză trâmbiţele apocalipsului,
conservându-şi vocaţia sărbătorească. Pentru
Anghel Dumbrăveanu (necesar, credem, a fi aşezat
mai în faţă în plutonul generaţiei), poezia rămâne o
ceremonie de seară.

Fixat, aparent, într-o formulă, Anghel
Dumbrăveanu şi-a construit, răbduriu şi inteligent,
un destin. Fidelitatea faţă de sine n-a strangulat
înnoirea, deşi sentinţele critice, acumulate în timp,
calibrul elogiilor, şuvoiul opiniilor sedimentate
evidenţiau, mai degrabă, o superioară monotonie,
de certă melodicitate şi farmec sentimental,
vânând efecte stilistice. Totuşi, dimensiunea
nostalgică erupe şi ultimul Dumbrăveanu, acuzând
„lucrarea timpului” şi, inevitabil, „pândele vieţii”
urcă înspre o meditaţie asumată, de încărcătură
reflexivă, împinsă chiar în zonele metapoeticului.
O luciditate severă descoperă, aşadar, îndoiala şi
vulnerabilitatea. Încât, Axios-tracul (o altă
identitate a poetului) îşi odihneşte singurătatea şi
evocă, sub aparenţa calmului, un tragism difuz,
aşezat sub pecete elegiacă.

Fireşte, sigilat de noua vârstă, când iarna dă
„viclene târcoale”, poetul nu mai ia „cu pumnii
lumină/  Din morile vremii”. Din punctul numit
Tematica umbrei, lirica lui Anghel Dumbrăveanu,
acuzată de afectare, îşi accentua sentimentul
întomnării. Retorica gestului îmbrăca o latenţă
dramatică. Cântul solar cunoaşte tonul îndoielii.
Decorativul poartă o sarcină reflexivă, frazarea
muzicală se încarcă de fior meditativ. O
continuitate, în pofida acestei schimbări de
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program poetic, nu poate fi ignorată; dar direcţia
emfatică pierde teren, austeritatea, frângerea
zborului îngână un lirism al incertitudinilor. Atins
de „frigul altor vârste”, împresurat de noapte, acest
lirism rememorativ este bolnav de ceremonialul
sobru, iubind sugestia şi asceza.

Călătorind înspre o realitate mitică, atins de
voluptatea depărtărilor, poetul se desparte de
„emblemele soarelui”; îşi anunţă, astfel, poetica
declinului, împresurat de noapte, avertizându-ne
că „nimeni nu ştie unde sfârşeşte/  o călătorie şi
unde începe întunericul” (O poemă). Erotica se
spiritualizează, aşadar, colţii vremii nu tulbură,
totuşi, confesiunea (calmă încă, spălată de
angoase, într-o aşteptare extatică, plutind în
indeterminare şi măcinată de însingurare). În
ecuaţia timp-eros (definitorie pentru lirica lui
Anghel Dumbrăveanu) poetul cere o „amânare”,
trăieşte într-o aşteptare continuă. Efluviile de
senzualitate, miracolul cosmic, beţia existenţială
sunt răvăşite de gânduri pustii; o nelămurită
agresiune, un duh incert bântuie neputinţa de a mai
pleca. Ceea ce nu înseamnă, în pofida desolarizării
şi neputinţa de a mai visa. Restructurându-se,
schimbându-şi accentele (dar nu şi motivele) sub
presiunea timpului, acest univers liric este înlocuit
de o absenţă şi pare un Eden primejduit.
Ceremonialul se desfăşoară acum în „cutia de
ceaţă a zilei” şi timpul „strecoară îndoiala în
cântece”. Poezia trăieşte sub ameninţarea Umbrei.
Există, sesizăm imediat, o frecvenţă obsesivă a
cuvintelor-cheie, dezvoltând viziuni nocturne ori
favorizând prezenţe himerice. Nu vorbea,
îndreptăţit, Crişu Dascălu de o himerogonie
dumbrăveniană? „Răsare dezolarea în visele
goale” – suntem, cu eleganţă, avertizaţi: ezitarea,
îndoiala, deruta nu înseamnă însă disperare.
Marea, visul, femeia (ca „plăcută capcană”),
călătoria îşi ramifică deschiderea şi motivaţia pe
măsură ce „alte înţelesuri se nasc”. Poetul, cândva
„arbor călător” este condamnat la claustrare şi
descoperă „silabele frigului”: templul marin, odaia
goală, moara de vânt ne ajută să developăm
înţelesurile thanatice ale călătoriei. Dar ascultând
„clopotele orelor reci” sau privind îndărăt,
contemplând „rănile unui drum care curge”,
descifrând un alfabet neştiut (care alungă

izvoarele), poetul nu părăseşte Ţara Himerei şi nu
devine un anxios. Este el, supus acestei în-cercuiri
(cf. Mircea Bârsilă), un om revoltat? Neliniştea dă
târcoale, întunericul, ceaţa se înstăpânesc. Mânată,
spuneam, de impulsuri contrarii, această poezie
acuză regresiunea, „desfrunzirea iluziilor”, „gustul
cenuşii”; de fapt, călătoria în spirală, circuitul
etern, extincţia şi renaşterea, regenerarea prin
Eros, seminţele sfâşiind, zice într-un loc poetul,
„muţenia lutului”. Poemele, se vede, gravitează în
jurul unui nucleu obsesiv. De unde şi lentoarea
transformărilor sau chiar senzaţia unei fidelităţi
care-şi refuză primenirea. Totuşi, o observaţie mai
veche atrăgea atenţia că poetul, credincios sieşi,
experimentează, se înnoieşte. Iar o „propunere”
editorială, aparţinând Violetei Dumbrăveanu
aduna într-un volum masiv (Editura Eurostampa,
2002), textele de referinţă asupra acestui traseu
liric, cercetat de foarte mulţi comentatori. Nu
întâmplător, titlul acelui opus (Tratat despre
melancolie) defineşte emblematic un univers liric,
cu obsesii migratoare, în resemnificare, sub-
textualizând o dramă, cum sesizase Valentin Taşcu.

*
În vacarmul postdecembrist, odată cu explozia

presei, printre atâtea iniţiative timişorene,
„fructificând” statutul de oraş-erou, detonator al
Revoluţiei din 1989, se cuvine menţionată o
experienţă revuistică mai puţin cunoscută. Ea se
leagă de numele lui Anghel Dumbrăveanu, un
scriitor emblematic pentru spaţiul banatic, secretar
al Filialei timişorene a Uniunii Scriitorilor, care,
prin diplomaţie şi generozitate, s- a dovedit un
veritabil om-punte.

Poet, prozator şi traducător, Anghel
Dumbrăveanu (1933-2013) debuta cu versuri în
Scrisul bănăţean (1952), după ce, gimnazist,
încercase o tentativă revuistică, rămasă în
manuscris. În 1953 se angajează ca redactor la
revista Scrisul bănăţean, devenită, ulterior,
Orizont, unde va rămâne până în 1990 (ca secretar
general de redacţie şi redactor-şef adjunct). Este şi
secretar al Asociaţiei scriitorilor din Timişoara
(1969-1990) şi membru în Consiliul de conducere
al Uniunii Scriitorilor din România (1972-1990).
Între 1990 şi 1994 editează revista Meridianul
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Timişoara (ca redactor şef), funcţionează câţiva
ani ca director în Ministerul Culturii şi se ocupă
(din 1996, ca redactor-şef) de revista Rostirea
românească, dispărută şi ea după câţiva ani.

Primul număr al săptămânalului Meridianul
Timişoara, ca iniţiativă a poetului eliminat din
redacţia Orizont-ului, apărea la 20 aprilie 1990,
fiind tipărit la Bucureşti (Palatul Universul),
adunând un comitet restrâns: Marian Drumur
(secretar general de redacţie), Adrian Dinu
Rachieru, Aurel Gheorghe Ardeleanu şi Ildiko
Gaboş. În Cuvântul de început, conceput ca
articol-program, se anunţa directiva noii publicaţii,
doritoare a-şi face loc „spre inima cititorului”,
încurajând explozia tinerelor talente. Noua revistă
se ivea într-un context tulbure, în plin vacarm
postdecembrist; explozia presei din acei ani
oglindea democraţia noastră născândă, „isterică”,
şubredă, convulsiile momentului, ebrietatea
libertăţii şi, desigur, politizarea feroce care
cuprinsese România. În acel context încrâncenat,
polarizat, Meridianul Timişoara se dorea,
paradoxal, o iniţiativă culturală străină de
pulsiunile vindicative, devenind chiar, ca
„verticală a sufletului românesc”, o revistă de
opinie, literatură, artă şi cultură. Evident,
editorialele, îndeosebi, luau – inevitabil – pulsul
acelor ani febrili, de răsfăţ mediatic, cu
interminabile cozi la ziare, încurajând proiecte
himerice, de scurtă respiraţie (cum s-a dovedit în
numeroase cazuri).

Totuşi, revista, în pofida vitregiilor, a rezistat
patru ani, ultimul număr apărând în martie (nr. 2-3/
1994) şi nu în ianuarie, cum e consemnat în
DGLR, în rezumatul (corect, altfel) propus de
Ileana Ciocârlie. Semnalăm că publicaţia, răsărită
în acei ani care, triumfalist, anunţau că totul părea
posibil, s-a bucurat de semnătura unor nume
prestigioase. Chiar în numărul prim, de pildă, era
găzduit „un interviu” cu Vladimir Ilici Lenin,
„provocat” de Milorad Benţe (nimeni altul decât
Dumitru Radu Popescu, ascuns sub pseudonim o
vreme, un colaborator statornic). Îndeosebi, amicii
poetului (nu puţini!) nu ezită a-i încredinţa texte
(Şt. Aug. Doinaş, P. Stoica, Radu Theodoru, Horia
Zilieru, M. Sântimbreanu, Ion Budescu ş.a.),
alături de numeroase inedite (mai ales Nichita

Stănescu, Al. Philippide, L. Dimov, Radu Gyr, Ion
Caraion, Ben Corlaciu), păstrate grijuliu în
sertarele poetului, din vremuri „orizontiste”,
bănuim. Încât anunţata deschidere, promovând
nume noi, se lasă încă aşteptată. Începând cu
numărul trei, colectivul se lărgeşte, fiind cooptaţi
P. Stoica, Radu Theodoru, Mircea Tomuş şi Gh.I.
Tohăneanu, cu gustata sa rubrică Povestea vorbei.
Lângă articolele de atitudine şi anchete („starea”
oraşului-martir, alegerile de la Uniunea
Scriitorilor, Literatura, încotro?, Disidenţă şi
Rezistenţă etc.), cronica literară (semnată de A.D.
Rachieru, devenit redactor-şef adjunct),
numeroasele traduceri, sub genericul Universalia,
bogata eseistică (prin D. R. Popescu şi Mircea
Tomuş), spectacolul artelor, rubrica de sport (cu
Miroslav Giuchici la timonă) au asigurat prestigiu
publicaţiei. Odată cu nr. 4/  1993, colegiul
redacţional include şi alte nume: L. Cerneţ, E.
Dorcescu, Deliu Petroiu, Al. Balaci şi Crişu
Dascălu, ultimul semnând un editorial de ecou
despre aromâni (Kurzii Europei). Traducerile se
înmulţesc, contributori principali fiind Viorica
Bălteanu (italiană) şi Neboişa Popovici (sârbă), se
publică masiv poezie, sfidând trend-ul epocii,
cunoscând o feroce politizare. Dar „aventura”,
previzibil, se încheie odată cu nr. 2-3(55-56)/
1994, Meridianul Timişoara rămânând, aşa cum
şi-a propus, „o verticală a sufletului românesc”.

Negreşit, această iniţiativă culturală nu poate fi
despărţită de numele lui Anghel Dumbrăveanu,
reprezentant de seamă al spaţiului banatic, chiar
dacă N. Manolescu, în Istoria critică, îl ignoră, ca
şi Alex Ştefănescu, dealtminteri, pomenindu-l doar
pentru a ne anunţa că, în 1961, poetul îşi face
„apariţia” cu placheta Fluviile visează oceanul. 

Imaginarul lui Anghel Dumbrăveanu, îndatorat
unor obsesii tematice, populat cu motive recurente
(visul, drumul, marea, Femeia) a îmbrăţişat linia
evazionistă (poetul fiind captiv în Iluzoria), sub
prestigiul modelului baconskyan. Dealtminteri, ca
apropiat al revistei Steaua a cultivat limbajul
„înalt”, de origine simbolistă, rostirea grav-
solemnă şi gesticulaţia stilizată, rarefiată, atingând
– prin abstractizare – „irealitatea reveriei”, cum
nota cândva Ion Pop. Declarându-se „ostaticul
unor puteri nelămurite”, el acuză, odată cu
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tematica aşteptării, un apăsat ton deceptiv-elegiac,
trecând, fără a o părăsi întrutotul, de la poeticitatea
convenţional-emfatică la „întâmplările simple ale
vieţii”. Încât, fixat, aparent, într-o formulă, Anghel
Dumbrăveanu şi-a construit, răbduriu şi inteligent,
un destin. Fidelitatea faţă de sine n-a strangulat
înnoirea, deşi sentinţele critice, acumulate în timp,
calibrul elogiilor, fluxul opiniilor sedimentate
evidenţiau, mai degrabă, o superioară monotonie,
de certă melodicitate şi farmec sentimental,
vânând efecte stilistice. Totuşi, dimensiunea
nostalgică erupe şi ultimul Dumbrăveanu, acuzând
„lucrarea timpului” şi, inevitabil, „pândele vieţii”,
urcă înspre o meditaţie asumată, de încărcătură
reflexivă, împinsă chiar în zonele metapoeticului.
O luciditate severă descoperă îndoiala şi
vulnerabilitatea. Încât, Axios-tracul (o altă
identitate a poetului) îşi molcomeşte singurătatea
şi evocă, sub aparenţa calmului, un tragism difuz,
aşezat sub pecete elegiacă.

Încât, ipoteza „poemului continuu”, linear,
susţinută cu aplomb o vreme de tenorii criticii, se
clatină. Volumele din urmă, marcate de
dezafectare, dezvăluie un ton deceptiv-elegiac fără
a părăsi, desigur, limbajul „înalt”. Poetul rămâne
credincios direcţiei estetizante („lecţie” învăţată în
anturajul Stelei) şi regimului fantezist, uneori de o
recuzită desuetă, estompând preţiozitatea,
„visătoria convenţionalizată”, lestul metaforic,
cum observase tot Ion Pop. Vom regăsi, pe un
fundal declinant, descoperind „castelele serii”,
motivele recurente (zborul, visul, drumul), o
solemnitate visătoare, de fast princiar, fireşti
pentru un imaginar „bântuit de himere”, la
distanţă, însă, de un „angajament existenţial” înfipt
în cotidianitate. Iubita fără chip e o „amforă de
cântece”, baconskyana linie evazionistă ne mai
procură „vedenii boreale”, dar, prin filosofia
tracului Axios, om „natural”, poetul însuşi
cochetează cu rostirea sapienţială, placată, dincolo
de himerism, pe „întâmplările simple ale vieţii”.

Arhitect grijuliu al propriei deveniri, debutând
negrăbit, totuşi prudent (Fluviile visează oceanul
avea o Prefaţă de Ion Bănuţă), într-un context care,
timid, refăcea legăturile cu tradiţia boicotată,
Anghel Dumbrăveanu, cu un acut sentiment al
timpului, s-a înstăpânit pe un imperiu „de

singurătate şi ceaţă”. Tălmăcind sentimentul
autumnal („se înserează în mine”), pierderea
iluziilor şi solitudinea vârstei, el întrupa o sinteză
elegiacă, pregătind poetica nocturnului; timpul
visării („fără margini”, cândva) face loc
„viclenelor târcoale” ale iernii, prevestind noaptea
„ilimitată”. Dar melancolia nu cade în angoasă,
după cum celebrarea Femeii („ca plăcută
capcană”) îngăduie, prin repetate rememorări,
voluptuos-teatrale, bolnave de langoare, expurgate
de carnal, notarea imagistică a absenţei, declinul
existenţial, regresia, risipirea. Poetul însuşi ne
avertiza: „a rămas ceva din mine pretutindeni”. Un
eros asumat arhetipal, aşadar, conciliind stări
contrare, „personalizând” tema crizei (în Predica
focului, de pildă, anunţând o altă etapă, a
distanţării de sine), eliberându-se de „artificiile
metaforismului preţios”, cum s-a observat. Şi care,
prin poetizare, cultivând ceremonialul, îmblânzea
suferinţa şi domolea, pe un ton sacerdotal,
muzicalizând discursul, un fond dramatic. Cândva
poet apolinic, invocând soarele, lumina, seminţele
etc., autorul Iernii imperiale se refugiază în
defensivitate.

Apoi, în turbulenţa primilor ani
postdecembrişti, orgoliosul poet a traversat, în
recluziune, o perioadă seismică. Dar Anghel
Dumbrăveanu a însemnat enorm pentru viaţa
literară timişoreană, fiind un scriitor-punte prin
contactele şi amiciţiile sale, sprijinind decisiv
afirmarea talentelor din zonă şi rămânând o
amintire luminoasă. Hidalgozaurul (cf. Nichita
Stănescu) a fost „un coleg desâvârşit” şi, ne
reamintea Cornel Ungureanu, un „bun creator de
relaţii”, stimulând viaţa Asociaţiei. Şi trudind,
alături de congeneri, la metamorfozele poeziei
noastre, desferecând izvoarele lirismului după
secetoşii ani proletcultişti.
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Elena Zaharia-Filipaș continuă editarea critică a
seriei de opere a lui Ion Vinea, însoțită de note și
comentarii, prin darea la lumină a publicisticii, în
volumul XI (Editura Muzeul Național al Literaturii
Române, 2019), de această dată în colaborare cu
Magdalena Răduță. Într-o carte însumând aproape
nouă sute de pagini şi patru sute de texte, sunt
reproduse, într-o înșiruire cronologică, articolele din
greii ani 1941–1942 (ani decupați în mod
convenţional, din considerente editoriale, în această
perioadă). Prezentul volum, apărut în urma unui
impresionant efort al editoarelor, este al optulea
dedicat publicisticii, după ce apăruseră volumele
IV–X, cuprinzând articolele apărute în periodice între
anii 1913 şi 1940. În dificilii ani ai celui de Al Doilea
Război Mondial, activitatea nebositului gazetar,
mobilizat acum, Ion Vinea se desfăşoară în redacţia
ziarului „Evenimentul zilei”, ce aparținea de trustul
marelui om de presă interbelică Pamfil Şeicaru. Doar
câteva articole au apărut și în coloanele ziarului
„Curentul”, care era afiliat aceluiaşi trust de presă, dar
ele s-au constituit, îndeobște, în reproduceri ale unor
texte publicate deja, în zilele anterioare, în
„Evenimentul zilei” (ce avea două ediții: una de
dimineaţă şi alta de seară

Ion Vinea făcuse cunoștință cu Pamfil Şeicaru la
începutul perioadei interbelice, pe când fuseseră
colegi în redacţia ziarului „Arena”, între cei doi
congeneri aflaţi la începutul carierei de ziarişti
înfiripându-se o relaţie de prietenie. Ulterior,
convingerile social-politice îi vor despărți, umbrosul
Pamfil Şeicaru („șantajul și etajul”) având o
ascensiune spectaculoasă în lumea presei. Inițial,
Pamfil Șeicaru a fondat ziarul „Cuvântul” (unde
fostul coleg Ion Vi nea este chemat să colaboreze),
apoi devine patronul unui mare trust de presă, care
deținea ziarele „Curentul” şi „Evenimentul zilei”.
Este aproape sigur că îl va fi ajutat pe Ion Vinea, aflat

în aflat în dificultate pecuniară, să se angajaze
în calitate de redactor la „Evenimentul zilei”.
Este motivul pentru care Pamfil Șeicaru va fi
menţionat de câ teva ori în articolele pline de
deferenţă şi de ton cordial.

După instaurarea dictaturii legionare, din
septembrie 1940, cenzura suspendase (ca în
orice regim dictatorial care se respectă)
numeroase publicaţii ce aveau o vădită
orientare democratică. Printre acestea se
număra şi „Facla”, condusă de lui Ion Vinea,
care se vedea astfel înlăturat din viaţa profesională, el
rămânând practic fără niciun mijloc de trai. După
câteva luni de dictatură, gazetarul Vinea este
mobilizat și pus să lucreze în redacţia ziarului
„Evenimentul zilei”, printr-un ordin dat de Marele
Stat Major, și va activa acolo până la producerea marii
cotituri istorice din luna august 1944.

Atât timp cât scrisese la „Facla”, Ion Vinea milita,
pe plan extern, pentru ideea apropierii de U.R.S.S., pe
care o considera o potenţială ocrotitoare de nădejde.
Însă, după răpirea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord,
din iunie 1940, atitudinea lui faţă de marele stat vecin
şi neprieten se schimbă cu 180 de grade. Susţinerea
poli ticii expansioniste a celui de Al Treilea Reichului
se conjugă cu ostilitatea crescândă faţă de vecinul
răsăritean. Ion Vinea face – cum este şi firesc –
deosebirea dintre puterea Sovietelor şi poporul rus,
numai că uneori el face afirmaţii nedrepte contra
„sufletului slav”. Mai mult, chiar şi împotriva artei
ruse. În orice caz, multe fraze sunt de reținut, cum ar
fi acelea referitoare la călău-za popoarelor pe care
gazetarul o numește mereu „cetățeanul Stalin”: „Un
asasin de rând poate fi demn de milă. Nebunia lui te
poate induce în indulgenţă. Dar doctrinarul
schizofrenic sau se midoctul fanatic, care meditează şi
întocmeşte cu linişte şi sânge rece ţintarele crimei,
listele de epuraţie prin vărsare de sânge, e de o mie de
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ori execrabil. În vecii vecilor şi oriunde s-ar afla”
(Regim și crimă, p. 204).  

Articolele despre conflagraţia europeană, scrise în
pri ma parte a anului 1941, reflectă orientarea pro-
germană a ziarului la care Ion Vinea era mobilizat.
Sfârșitul războiul pe frontul de Răsărit era văzut ca
fiind foarte aproape: „Cucerirea Smolenskului a
deschis trupelor germane drumul Moscovei. Suntem
la 21 iulie şi, dacă ţinem seama de vechiul calendar,
care este al climatului sud-răsăritean, ne aflăm de-
abia la începutul lui iulie. Învingătorii au în faţa lor
trei luni întregi de vreme bună. E mult mai mult decât
e nevoie pentru a zdrobi orice tentativă sovietică de a
prelungi o rezistenţă care de pe acum se găseşte într-
o postură disperată. Ploile şi zăpezile, aceste supreme
expediente ale tacticei tradiţionale ruseşti, sunt prea
depărtate: povestea cu Napoleon nu se mai poate
repeta, chiar dacă am admite, prin absurd, că cele
cinci milioane de soldaţi ruşi, suprema gardă şi
speranţa supremă a regimului roşu, ar mai izbuti să se
descleşteze şi să se strecoare (în ce stare!) din
strânsoarea germanică” (Război și pace, p. 148).
Astăzi ne este foarte ușor să judecăm asemenea fraze
lipsite de previziune și de prevedere, pentru că
românul nu se pricepe numai la politică și la fotbal, ci
și la războaie, mai ales când este în rezervă: „Ar trebui
să se înveţe, pentru cei ce nu s-au dedat carierei
militare sau politice, că războiul sau politica nu sunt o
artă a diletanţilor şi că înşişi profesioniştii îşi dau
seama de relativitatea judecăţii lor” (Școala
modestiei, p. 509).  

În unele texte, Ion Vinea exprimă drama de
conştiinţă a gazetarului și a scriitorului, în general,
aflat „în vreme de război” și nevoit să acomodeze
spiritul adevărului celor întâmplate cu necesitățile
sociale ale actualității, libertatea de gândire și de
exprimare cu îngrădirile traiului zilnic. „Astăzi,
ziaristul se află în serviciu comandat. Datoria lui este
să fie prezent în luptă şi să-şi facă un mijloc chi ar şi
din tăcerile sale” (In serviciu permanent, p. 585).
Gazetarul este conştient că membrii breslei sale se
situează pe „pragul ce desparte lumea sincerităţii
absolute de lumea imperativelor sociale”, ei oscilând
în chip dramatic între „adevăr şi sensul pragmatic al
vieţii”. De asemenea, este abordată problematica
deontologiei profesionale şi a raportării la publicul
cititor ahtiat după actualitatea imediată, în defavoarea
unui comentariu care să aștepte depășirea febrei
evenimențialului.

Deși francofil, Ion Vinea pare a se resemna cu
gândul că Franța este înfrântă, ocupată și obedientă
Germaniei prin politica adoptată de guvernul de la
Vichy. Sunt proslăvite virtuţile regeneratoare ale
războiului, care va conduce spre o ideală „Europă
Nouă”, aflată, desigur, sub „protectorat” hitlerist.
Hitler, văzut fiind a menţine solidaritatea activă a
tuturora, este astfel citat: „Expozeul Cancelarului
Hitler e de o amploare şi de o importanţă care nu
poate fi subliniată în câteva linii. E o vastă şi lucidă
privire peste imensitatea conflictului şi peste
consecinţele lui în veacuri... «Nu încape nicio
îndoială că soarta Europei va fi hotărâtă acum pentru
o mie de ani.» În această statornicire de destine,
Reichul îşi rezervă cuvântul hotărâtor. «Este posibil
orice, a declarat Adolf Hitler, afară de o capitulare a
Germaniei». Şi Cancelarul acceptă lupta până în
pânzele albe: «dureze (războiul) cât va voi... Ultimul
batalion pe acest câmp de bătălie va fi un batalion
german.» (s.a.)” (Săptămâna mondială, p. 315).

Germania hitleristă este considerată a fi de-a
dreptul „generoasă” faţă de Franţa, învinsă şi umilită,
în timp ce Philippe Pétain se dovedește a fi un
comandant demn sub ocupaţie germană. Aşa cum
gazetarul Vinea se arăta vădit impresionat de oratoria
mareşalului francez, tot astfel glorifică el nu numai
oratoria, ci şi talentul scriitoricesc al „omologului”
Ion Antonescu: „Conducătorul Statului vorbeşte
frumos. Încă din primele ore ale guvernării sale, de la
citirea proclamaţiei pline de gând şi de sen timent, dar
sobre, succinte şi lapidare, ne-am dat seama că avem
în fruntea noastră nu numai un militar distins şi un om
de ţinută şi caracter, ci şi un incontestabil maestru al
cuvântului. E un semn bun, pe care oamenii noştri
politici. învrăjbiţi cu limba şi cu cugetarea, se
străduiesc să-l ignore; e un semn bun această
împletire de gândire, de expresiune. Şi, nu pentru
întâia dată, o inimă de poet bate sub haina ostăşească.
Sabia şi condeiul s-au înfrăţit adesea şi numai
pamfletarii de decadenţă au căutat să le dezbine şi să
le împotrivească. Istoria modernă a românilor e opera
ostaşilor şi a cărturarilor. Să ne bucurăm când se
iveşte un om în care cele două însuşiri se contopesc”
(După vizită, p. 103). 

Concluzia, trasă în altă parte, nu poate fi decât una
singură în privința aceluia care şi-a asumat „o titanică
răspundere” în „condiţiuni disperate”: „A fost marele
şi singurul noroc al neamului românesc: acela de a-şi
găsi un şef, în chiar orele înfrângerii fără-de-luptă. În
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sensul acesta, titlul de Conducător pe care, cu o
clasică modestie, şi l-a ales Generalul însuşi, e un titlu
bine ales” (Generalul Antonescu pe front, p. 120).
Venirea acestuia este întâmpinată cu un ton de
adevărat profetism românesc: „Să smulgem din noi
cancerul îndoielii, să ne dezbărăm de complexul de
inferioritate şi soarta ni se va schimba. Situaţiile bune
sau rele în viaţa naţiunilor nu durează. Viitorul ne
întâm pină cu o viteză vertiginoasă şi e croit numai din
cotituri. Încă de pe acum priveliştea istorică a căpătat
aspecte noi. Soseşte inevitabil şi ora trenului
românesc, ora sibilină, ora care nu ne cere decât
suflet, decât voinţă şi încredere... Căci forţele fizice
ale neamului sunt intacte. Iar restul depinde de noi”
(„Complexul de inferioritate”, p. 10) – așa sună
sfârșitul primului articol inserat în ediția de față.

Războiul va avea însă o turnură neconvenabilă
puterilor Axei şi aliaţilor ei, ceea ce îl determină pe
Ion Vinea să-și tempereze entuziasmul faţă de
prezența armatei noastre pe frontul de Răsărit. De
acum înainte, va aborda subiecte diverse despre
actualitatea socială şi cotidiană. Răgazul acesta forțat
de împrejurări îl determină pe gazetar să scrie mai
relaxat, să adopte o alură eseistică, reflexivă și plină
de referințe livrești. Iată cum este comentată măsura
luată de stat în privința crizei de hârtie: „Îndrăgostiţii
vor folosi cărţile poştale în locul scrisorilor fără de
sfârşit... Această întâmplare le va dărui ştiinţa unei
despărţiri fireşti, fără reproşurile ce seamănă mai mult
cu laţurile zvârlite de mâna ipocrită a împăcării care
nu vrea să-şi trădeze faţa. Apoi, lipsa plicului ce
tăinuieşte mărturisirea grosieră îi va sili să
născocească învelişul fin, dar netransparent, al
aluziilor ce nu pot fi prinse decât pe o anumită
lungime de undă, caracteristică fiecărui ins în parte.
Înlăturarea epistolelor va însemna, într-un fel,
sfârşitul mediocrităţii, al plânsului ce schimonoseşte
figura, al implorărilor ridicole şi va fi triumful
discreţiei împotriva lipsei de ruşine, a slăbiciunii, a
neputinţei şi a prostiei./ Se reduce consumul de hârtie,
se restrânge, prin urmare, circulaţia vorbelor scrise.
(Ce facem, însă, cu cele rostite? Păcat că glasul
omenesc nu are nevoie de cine ştie ce materii prime,
a căror dificilă procurare să stăvilească risipa
cuvintelor de prisos)” (Consumul de hârtie, p. 772).   

Pe un fundal de sumbră beligeranță, nu lipsesc
articolele din care se degajă umorul, uneori specific
englezesc: „Fără voia lor, aviatorii germani, atacând
cu un curaj remarcabil Londra, şi-au azvârlit bombele

în plin: în inima metropolei britanice. Bineînţeles, n-
au nimerit într-un depozit de explozibile. Dezastrul, în
acest caz, ar fi fost indiscutabil. Dar au făcut să sară
în aer Camera Lorzilor şi Camera Comunelor. E un
neîndoielnic fapt de arme pe care britanicii, cu
tradiţionalul lor spirit sportiv, îl recunosc fără
rezerve./ Ceea ce însă nu ştiu nici englezii şi nici
germanii e că eroica ispravă a acestora măreşte
potenţialul de război al Engliterei. Oricât ni s-ar părea
de ciudată această afirmaţie, o susţinem însă cu tărie
şi credem că nimic nu e mai uşor de dovedit ca
aceasta. Suntem siguri că toată lumea e de acord
asupra ravagiilor parlamentarismului, adică al
vorbăriei înălţată la sistem, în vreme de război./ [...] o
lovitură militară aplicată inamicului se poate uneori
schimba, pentru acesta, într-un avantaj politic. Şi nu
va lipsi, în conştiinţă, de la datoria de gratitudine faţă
de simbolicele bombe ale aviatorului duşman
necunoscut” (Paradoxele războiului, p. 55-56).  

Trebuie spus în final că nu tot ce a apărut în
această perioadă tensionată sub semnătura lui Ion
Vinea exprima convingerile sale reale şi profunde, așa
cum eram obişnuiți din lectura publicisticii sale
anterioare. Și aceasta pentru bunul (de fapt tristul)
motiv că adoptarea din partea fostului constructivist a
unei atitudini pro-germane a fost dictată de orientarea
politică a „Evenimentului zilei”, care era oficiosul
regimului antonescian. Altele convingeri au fost...
dictate de propria conștiință și de aerul aiuritor al
timpului, de atmosfera degajată din exaltarea, dar și
din exasperarea specifice anior de război. Ion Vinea
considera că alianţa militară cu Germania hitleristă
era justificată mai ales din perspectiva năzuinței
românilor de a readuce între hotarele țării Basarabia şi
Bucovina de Nord. Printr-un urmare, este foarte greu
de stabilit cât este pro-germanism și cât este filo-
germanism în exprimarea opiniilor sale politice prin
„minunea cuvântului nou”. Cert este că – pe fundalul
stării de beligeranță şi de exaltare a sentimentului
patriotic, fără a se neglija orientarea politico-
ideologică a ziarului „Evenimentul zilei” – cele scrise
avântat, pasional și fără nuanţe intermediare
contrastează uneori în mod vădit cu acelea expuse în
anii tinereții la propria publicație, „Facla”. Nici în
primii doi ani de publicistică la ziarul „Evenimentul
zilei” nu era prea bătrân, pentru că de abia trecuse de
45 de ani.
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Reprezentant notoriu al şcolii ieşene de etnologie,
profesorul Ion H. Ciubotaru continuă, în acelaşi spirit
de seriozitate, disciplină şi studiu temeinic, cu
ambiţia exhaustivităţii (cine îndrăzneşte azi să viseze
măcar la aşa ceva?), tradiţia inaugurată în mediul
academic autohton de Petru Caraman, maestrul
pentru a cărui memorie nimeni nu a făcut atât cât
recunoscătorul discipol. Dovada cea mai recentă a
frumoasei devoţiuni o constituie monumentala
lucrare cu caracter monografic apărută la Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Ion H.
Ciubotaru, Petru Caraman. Destinul cărturarului,
657 p.), o carte-eveniment, alcătuită laborios, cu
intenţia de a restitui posterităţii imaginea nealterată a
vieţii şi personalităţii savantului de talie europeană.
Autorul a avut şansa (cum vedem, pe deplin
meritată!) de a fi ales drept unic discipol şi legatar
testamentar al cărturarului retras în turnul de fildeş
după excluderea din universitate, prieten de
încredere al profesorului prigonit de comunişti, trădat
de colegi, ispitit de turnătorii onctuoşi, persecutat
sistematic şi urmărit pas cu pas de ura neîmpăcată a
politrucilor roşi de invidie şi înclinaţi spre ticăloşie
prin însăşi natura lor becisnică, de făpturi josnice, cu
instincte primare. De aceea, date fiind circumstanţele
vitrege în care şi-a desfăşurat activitatea intelectuală
„vlăstarul de răzeşi din Ţara de Jos” (am preluat
inspirata formulă după titlul unui capitol din carte),
Ion H. Ciubotaru insistă asupra tăriei de caracter şi a
celorlalte trăsături morale menite a scoate încă mai
mult în evidenţă dimensiunea eroică a biografiei
învăţatului om cu destin exemplar, cristalizat în
proximitatea mitului. 

Un model etic
Într-adevăr, spre deosebire de confraţii

oportunişti, gata oricând să-şi ofere serviciile
pentru un profit oarecare, Petru Caraman a
refuzat, demn, pactul cu diavolul, preferând
să-şi păstreze conştiinţa imaculată. În plus,
dincolo de refuzul obstinat de a colabora cu
sistemul în lucrurile mărunte, după scenariul
binecunoscutelor practici insidioase, în genul
trocului insignifiant şi al tranzacţiilor
lesnicioase capabile să-ţi furnizeze totuşi
păcătoasa iluzie a nevinovăţiei, cărturarul a
consimţit chiar la sacrificiul suprem, acela al
vanităţii de autor, şi asta într-o măsură care-l
apropie, fără pic de exagerare, de figurile
legendare ale asceţilor din vechime. Avem de-
a face aici, cum bine observă atentul exeget,
cu „singurul caz din istoria noastră culturală
şi, probabil, unul din puţinele existente în
lume, când opera unui mare învăţat e formată, în
proporţii covârşitoare, de postume”. Prin testament,
Petru Caraman a lăsat culturii române, cu
precizarea că nimeni nu are dreptul să profite în
vreun fel de pe urma minunatului dar, „o
impresionantă zestre de manuscrise: 32 de studii,
însumând aproape 6000 de pagini dactilografiate!
Altfel spus, douăsprezece volume a câte cinci sute
de pagini, în care sunt tratate, pe un larg plan
comparatist, probleme de cea mai mare însemnătate
pentru domeniile etnologiei şi slavisticii”. 

Generozitatea savantului îmi aminteşte de gestul
memorabil al lui Tolstoi care, bătrân, în speranţa
îndreptării morale a semenilor, hotărăşte să-şi
dăruiască opera umanităţii, spre dezacordul mult
prea pragmaticei sale tovarăşe de viaţă, îngrijorată
de veniturile viitoare ale familiei. În schimb, spre
deosebire de genialul romancier, plecat de unul
singur în lumea largă, trebuie spus că Petru
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Caraman a avut norocul unui sprijin constant din
partea soţiei, adevărat înger păzitor, care i-a
acceptat intransigenţa, încurajându-l mereu să nu
dezerteze de la datoria scrisului. E vorba despre
scrisul dezinteresat, înţeles ca formă privilegiată de
manifestare a libertăţii spiritului, peste mode şi
timp. Iată o mărturisire cât se poate de concludentă:
„Eu nu mai scriu ca să public, cum am făcut cândva.
Nu scriu pentru actualitate, ci pentru o vreme
viitoare, când oamenii se vor trezi, în sfârşit, din
nebunia furibundă, distrugătoare de valori, care-i
bântuie de atâţia ani de zile. Eu nu scriu, după cum
n-am scris niciodată, pentru nici un partid şi pentru
nici un regim”.

În consecinţă, când regimul totalitar a făcut
imposibilă afirmarea necenzurată a personalităţii
creatoare, cărturarul a optat pentru autoexilul
voluntar, în preajma câtorva prieteni fideli şi a
familiei unite într-o nobilă suferinţă şi în credinţa că
răul n-are cum să dureze o veşnicie. Este acesta un
exemplu sublim de rezistenţă la opresiune, care
răstoarnă pe bună dreptate justificările post festum
de tipul „aşa au fost vremurile”, „nimeni nu e
curat”, „trebuia să supravieţuim într-un fel” ş.a.m.d.
Or, în mediul universitar ieşean (şi nu numai), cu
câteva fericite excepţii, Petru Caraman nu se bucură
nici azi de prea mare simpatie. Citind cartea
profesorului Ion H. Ciubotaru am înţeles, în sfârşit,
cauzele bizarei atitudini. Cine mai ştie, oare, că şefii
comisiei de epurare a cadrelor au fost Iorgu Iordan
(sinistru personaj!), Constantin Balmuş şi Andrei
Oţetea? Nimeni nu contestă, spre exemplu, meritele
ştiinţifice ale lui Iorgu Iordan. Dar oare Gheorghe
Ivănescu e mai prejos? De curând am aflat că în
fondul Ivănescu de la Biblioteca Academiei există
peste două mii de pagini manuscrise cuprinzând
cursurile lui Ibrăileanu adnotate şi comentate,
documente excepţionale încă necercetate, pe când
aceleaşi cursuri luate de Iordan pot fi consultate fără
probleme, de ani buni, la Biblioteca Centrală
Universitară. Se pare că istoria o scriu, cum se
spune, doar învingătorii. Şi totuşi, istoria nu s-a
încheiat. Dacă dorim să nu se mai repete tragedia de
altădată, trebuie să acceptăm necesitatea unei
revizuiri morale lipsite de mânie şi părtinire,
amânată mult timp, din motive cât se poate de
întemeiate, de către descendenţii direcţi ai vechilor
activişti. Să ne mai mire atunci că tocmai indivizii

cu trecutul pătat au devenit cei mai aprigi apărători
ai „tradiţiei” şi ai „valorilor neamului”, în spiritul
triumfalismului protocronic cu voie de la partid?
Neacceptând să discutăm lucid şi despre lucrurile
urâte din biografia marilor noştri scriitori suntem
condamnaţi să rămânem prizonierii stereotipurilor
de manual, sclavii iluziilor vehiculate ani la rând în
cel mai pur scop propagandistic. 

Nu insist, pentru că e departe de înţeleptul
exeget gândul răfuielilor postume, care au produs
atâta nedreptate în societatea noastră neaşezată! El
ne atrage totuşi atenţia să nu uităm (cum suntem
predispuşi, de obicei, cu lucrurile care nu ne privesc
direct) că Petru Caraman a fost exclus din mediul
universitar (nefiind mai apoi niciodată repus în
drepturile fireşti, încălcate brutal), cu complicitatea
tuturor celor ce alcătuiau acest mediu, profesori şi
studenţi, oameni poate de bună credinţă, dar prea
fricoşi ca să înfrunte răul cu demnitate. Cât despre
ticăloşii de toată teapa, mari sau mici, cărturarul
refuză să le acorde statutul de oameni inteligenţi, în
acord cu paradoxul formulat cândva de La
Rochefoucauld (Un sot n’a pas assez d’étoffe pour
être bon) şi comentat pe larg de Alexandru
Paleologu în cărţile sale de eseuri. „Omul rău este şi
un om prost totodată”, e nevoit să constate savantul
după numeroasele-i tribulaţii existenţiale, în acord
cu destinul său de proscris. 

Memoria ucenicului ascultător
Ei bine, în contextul acestei lumi de mizerii,

prezenţa luminoasă a profesorului Caraman („cel
mai de seamă etnolog român şi un cercetător din
elita specialiştilor europeni în domeniu”), lăsând
urme adânci în mintea şi sufletul ucenicului devenit
ulterior el însuşi o personalitate, e reconstituită
discret, din impresii tezaurizate pios în memoria
afectivă: „Ne bucuram să-l vedem desfăşurându-se,
în toată splendoarea înţelepciunii şi demnităţii sale.
Cu ţinuta lui impunătoare, ca un pisc înzăpezit, cu
verbul scânteietor, cu forţa de a spulbera toate
canoanele meschine, ce încercau să încorseteze
gândirea liberă şi patosul adevărului”. Pornind de la
asemenea amănunte înviorate de fluxul emoţiilor
retrospective, cartea capătă ritm şi culoare literară,
în genul celor mai izbutite reconstituiri biografice,
cu un fir epic coerent, foarte antrenant la lectură.
Relatarea primei întâlniri cu magistrul iubit e o
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excelentă pagină de literatură memorialistică, care
ne aduce în faţa ochilor imaginea simbolică a unei
siluete de cărturar obişnuit să trăiască modest, dar
sublim, printre cărţi şi vise. Detaliile creionează o
atmosferă sui generis, cu miez simbolic,
extraordinar de bine prinsă: „Cu paşi nesiguri, am
pornit spre casa din fundacul Codrescu. Parcă
mergeam la întâlnirea cu balaurul din fântână. Când
am bătut la uşă, urechile îmi zvâcneau cu putere, iar
privirile căutau cele mai apropiate căi de retragere.
În clipa următoare mă aflam faţă-n faţă cu cel
despre care auzisem atâtea şi atâtea lucruri. În locul
monstrului, gata să arunce trâmbe de foc, cadrul uşii
era înnobilat de înfăţişarea foarte plăcută a
profesorului înalt, uscăţiv, cu părul abundent în
întregime nins, cu privirile uşor întrebătoare şi un
zâmbet cald, binevoitor, care îi însenina chipul.
Purta un halat scurt, de culoare grena, cu capetele
cordonului puse în buzunare. […] M-a primit în
birou. O încăpere mijlocie, insuficient luminată, al
cărei spaţiu era sufocat de cărţi. Rafturile de lemn
se înălţau de jos până în tavan, lăsând liber doar
peretele dinspre sud. Lângă geam se găsea un dulap
cu uşile de sticlă, iar spre uşă trei fişiere înalte,
asemenea celor de la bibliotecile publice. În colţul
din dreapta putea fi văzut un pat modest, unde
profesorul de odihnea după prânz ori la ceas târziu
din noapte, când nu voia să îi deranjeze pe ai săi.
Mijlocul încăperii era ocupat de un birou masiv, pe
care se aflau stive de cărţi şi maldăre de fişe,
rânduite cu grijă în manşete, ce lăsau să se observe
siglele surselor cercetate. Aşezat într-un scaun
comod, cărturarul îşi ordona ideile pe o foaie
imaculată, folosind un toc cu peniţă subţire şi o
călimară de epocă. În stânga sa, o lampă de birou,
cu tija şi abajurul de alamă, împrăştia o lumină
plăcută peste slovele elegant caligrafiate”. 

Această emoţionantă evocare a savantului
captiv de bunăvoie în bibliotecă mi-a amintit de o
vizită la Institutul Xenopol de acum câţiva ani, unde
mă dusesem cu o invitaţie oarecare pentru
profesorul Alexandru Zub. Imaginea marelui istoric
păşind printre teancuri de cărţi pentru a-mi ieşi în
întâmpinare mi-a rămas în memorie ca o apariţie
stranie, care m-a fascinat şi pe care n-am mai
încercat-o, apoi, în nici o altă circumstanţă.
Modelul savantului trăind retras, după un program

numai al lui, într-o atmosferă de plăcută austeritate,
se dovedeşte, iată, la fel de viu ca şi altădată. Ceea
ce înseamnă că, mutatis mutandis, istoria se repetă.
În fine, printre multele merite ale lucrării domnului
profesor Ion H. Ciubotaru (nu îmi arog competenţa
să le identific aici cu exactitatea cercetătorului
avizat) ţin să subliniez, apăsat, excepţionala ei
relevanţă morală, cu precizarea că norocul a fost nu
doar de partea ucenicului ascultător, care a învăţat
de la magistru lecţia demnităţii şi a seriozităţii
intelectuale, ci şi de partea profesorului, a cărui
memorie este acum pe deplin reabilitată. 

Despre catolicii din Moldova
Printre studiile cele mai de seamă ale

profesorului Ion H. Ciubotaru, infatigabilul
cercetător al tradiţiilor noastre populare, se numără
şi monumentala lucrare Catolicii din Moldova.
Universul culturii populare, în care autorul îşi
propune să demonstreze că datinile, obiceiurile
familiale şi cele calendaristice, portul popular de
sărbătoare, arhitectura comunităţilor catolice din
Moldova, fiind identice sau foarte asemănătoare cu
cele de acelaşi fel de pe tot teritoriul naţional,
pledează pentru identitatea românească a acestor
oameni, consideraţi adesea (din motive lesne de
presupus, din rea credinţă sau pur şi simplu din
neştiinţă) străini, ceangăi sau maghiari, duşmani ai
neamului ş.a.m.d. Studiul reprezintă primul demers
ştiinţific de o asemenea amploare, obiectivitatea
interpretărilor fiind susţinută şi de cercetările de
teren efectuate pe parcursul câtorva decenii în
aşezările catolicilor din Moldova, de unde provin
documente etnografice de mare valoare (fotografii
şi mărturii înregistrate de la informatori adesea
octogenari sau nonagenari, dar şi de la unii tineri şi
adulţi ale căror credinţe, uneori hibride şi
fragmentare sub aspectul continuităţii faţă de
tradiţie, dau seamă de starea actuală a moştenirii
folclorice). Autorul înregistrează nu fapte izolate, ci
obiceiuri şi tradiţii răspândite pe o arie întinsă,
încadrate într-un context general românesc, de unde
şi concluzia, greu de zdruncinat, potrivit căreia
catolicii moldoveni n-au fost „venetici” strămutaţi
în satele din zonă de valuri istorice târzii. Nu. Ei
sunt urmaşii autohtonilor creştinaţi după ritul
catolic într-un moment anterior pătrunderii masive
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în teritoriu a ortodoxiei de sorginte slavă. Cum
mentalitatea se cristalizează lent şi nu se poate
„împrumuta” prin „aculturaţie”, şi cum specificul
etnic nu se poate simula sau imita, lucrarea relevă,
fără echivoc, apartenenţa românească a populaţiei
catolice din Moldova.

Dacă ilustraţiile foto din primul volum, dedicat
arhitecturii tradiţionale, textilelor de interior şi
portului popular de sărbătoare, sunt un argument
etnografic ce atestă identitatea etnică a acestei
populaţii, centrul de greutate al studiului îl
constituie următoarele două volume, care prezintă
obiceiurile familiale şi calendaristice, literatura
populară şi folclorul muzical. Importanţa
fundamentală a acestor obiceiuri este evidentă, căci
ele nu se împrumută, ci se moştenesc, conservînd şi
unele fapte de cultură populară ce s-au pierdut la
ortodocşi (unele rituri nupţiale, ca nunta în două
părţi, masa de primiţie, deosebirea dintre naşi şi
nuni; obiceiuri de înmormîntare, ca înmormîntarea
tinerilor căsătoriţi; obiceiuri calendaristice, precum
colindatul în ziua a patra de Crăciun, obiceiuri de
„lăsata secului” etc.). Fundamental este, apoi,
„cultul înălţimilor”, al Sfinţilor Cosma şi Damian;
în privinţa obiceiurilor agrare, autorul arată că
riturile conservate de catolicii moldoveni sunt
inexistente la unguri, dar se regăsesc la toţi românii.
Toate acestea (naşterea, datinile premaritale şi cele
nupţiale, cultul morţilor, sărbătorile de iarnă şi cele
agrare etc.) fac obiectul unui studiu aprofundat,
bogat documentat, cu o structură şi cu argumente
juste şi sintetice, într-o formă tipografică ce se
ridică la nivelul valorosului material pe care-l
prezintă şi îl recomandă şi ca o lucrare ce ar delecta
orice bibliofil.

Moartea la români
Cu recentul volum intitulat Obiceiurile funebre

din Moldova în context naţional (Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2014,
762 p.), Ion H. Ciubotaru încheie, după cum el
însuşi mărturiseşte în cuvântul introductiv, „seria
cercetărilor consacrate obiceiurilor familiale din
Moldova”, finalizând totodată activitatea de editare
şi de valorificare culturală a bogatului fond de
documente etnologice pe care le-a adunat, de-a
lungul timpului, în Arhiva de Folclor a Moldovei şi
Bucovinei (arhivă creată tot la iniţiativa domniei

sale), din cadrul Institutului de Filologie Română
„A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi.
Un studiu mai vechi (Marea trecere. Repere
etnologice în ceremonialul funebru din Moldova,
1999) pare să fi stat la originea lucrării de faţă, care
analizează – de data aceasta exhaustiv – subiectul,
continuând şi îmbogăţind reflecţiile anterioare cu o
sumedenie de nuanţe şi observaţii inedite şi cu un
corpus de texte remarcabil, riguros sistematizat şi
superior ca arie de reprezentare (întreaga Moldovă)
tuturor documentelor similare de acelaşi gen
publicate până acum.

Înainte însă de a prezenta conţinutul volumului,
trebuie subliniat că studiul acesta se dovedeşte a fi
cu atât mai necesar cu cât lumea rurală, cu
obiceiurile şi credinţele sale străvechi, pare să se
îndrepte ireversibil către disoluţie, fenomenul
actual al globalizării şi al migraţiei în masă încheind
practic un proces mai vechi, deplâns şi de scriitorii
noştri reprezentativi (Eminescu, Sadoveanu),
proces care a dus la dispariţia satului şi a civilizaţiei
româneşti tradiţionale. Din acest motiv, cartea
Profesorului Ion H. Ciubotaru (şi întreaga sa operă
în ansamblu) are nu doar o însemnătate ştiinţifică,
ci şi una larg culturală, contribuind decisiv la
identificarea, interpretarea şi conservarea unui
patrimoniu care, altminteri, s-ar fi pierdut, odată cu
amintirea splendorilor vechii lumi româneşti. E
vorba, nu mă feresc să o spun, şi de un act de
patriotism, unul asumat discret, fără făţărnicie
demagogică, prin fapta concretizată în munca
intelectuală de o viaţă a Profesorului. În plus,
demersul exegetic asupra căruia mi-am propus să
mă opresc în cele ce urmează, de o impecabilă
ţinută ştiinţifică, e străbătut şi de profunde
reverberaţii existenţiale, mărturisite în nişte mai
vechi notaţii autobiografice (ce mă îndreptăţesc să
cred că reputatul etnolog ieşean va da la iveală şi o
substanţială operă de memorialist), dar şi în
sfâşietoarea dedicaţie din capul volumului („în
amintirea fiilor mei, Codrin şi Ionuţ”), care trimite
la ideea de vremelnicie, de efemeritate a tot ce e
omenesc, compensată însă de încrederea stoic
reiterată în forţa mântuitoare a cuvântului scris
(după cunoscuta afirmaţie horaţiană: Non omnis
moriar; multaque pars mei vitabit Libitinam). 

Căci tocmai încrederea aceasta în cuvânt şi în
biruinţa gândului dus până la capăt a stat la temelia
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lucrării de faţă, în care autorul inventariază şi
descrie succint (vezi Studiul introductiv) cele mai
caracteristice probleme legate de ceremonia şi
obiceiurile funebre, atât în context naţional, cât şi
universal (ritualurile diverselor popoare), de la
reprezentările drumului spre lumea de dincolo şi de
la ofrandele şi pomenile specifice (ouăle şi coliva,
de pildă, ultima având o origine neolitică, căci
bobul era caracteristic ofrandelor pentru morţi încă
din antichitate), şi până la mulţimea cutumelor
referitoare la primenirea mortului (scalda şi
înveşmântarea) şi încătuşarea tombală. Pe lângă
elementele-cheie ale ceremonialului funebru,
reputatul etnolog aduce în discuţie şi unele aspecte
insuficient cercetate sau controversate ale acestor
obiceiuri de înmormântare (precum dendrofagia şi
dendromorfismul, scrierea, tabuarea şi magia
numelor, prezenţa mortului la masă, cântecele de
despărţire ale miresei, nenumiţii, cartea domnească,
mesajele între cele două lumi, mormântul în
grădină, mirii din cealaltă lume, dorul malefic,
moartea-nuntă sau liturghia cosmică), pe care le
analizează mai apoi separat, în cadrul celor trei mari
secţiuni ale prezentului studiu: Excurs bibliografic.
Privire analitică şi comparativă (p. 69-144),
Tipologia obiceiurilor funebre (p. 145-298) şi
Perspective antropologice (p. 299-426). 

„O viaţă cinstită şi dreaptă merită o moarte
pe măsură”

Înainte de a formula propriile interpretări şi
judecăţi critice, Ion H. Ciubotaru trece în revistă o
cantitate imensă de documente, grupate pe
categorii, atenţia cercetătorului fiind atrasă mai
întâi de documentele nonverbale (frescele de pe
biserici, icoanele, pictura bisericească), în care
motivul cel mai frecvent îl reprezintă „Maica
Domnului jalnica”, înconjurată adesea de mai
multe femei plângând. Pictura bisericească consună
însă cu literatura populară în reprezentarea morţii,
căci ceea ce iese în evidenţă din toate aceste
tablouri având-o în prim-plan pe Maica Domnului
este „reculegerea melancolică în faţa vremelniciei
omului” şi „o disciplinare a durerii” ce transmite
privitorului un sentiment de „tandreţe faţă de
durerea mamei care şi-a pierdut fiul”, precum şi
„dorinţa de a trăi şi muri neîntinat”. De aceea,

atunci când contrapune exceselor romantismului
(ilustrat prin Imnurile către noapte ale lui Novalis)
cuminţenia înţeleaptă a folclorului românesc, Ion
H. Ciubotaru subliniază nota originală, de
„panteism tandru”, a concepţiei noastre specifice
despre moarte, care nu-i „nici tanatofobie, nici
tanatofilie”, ci o acceptare resemnată şi o detaşare
cu atât mai sublimă cu cât rămâne până la capăt în
ordinea firii. Iată un paragraf cu rezonanţă
testimonială care descrie subtil şi percutant totodată
această viziune românească asupra existenţei: „Din
cercul lor supus legilor gliei, cu încolţiri şi ofiliri,
plugarii au reuşit să atingă – în momentele cruciale
ale vieţii – înţelegerea elevată a condiţiei umane. Şi
dacă n-au putut să accepte moartea ca prietenă, i-au
făcut loc în filosofia trecerii din lumea cu dor şi
patimi într-una cu frământări, purificată de dureri şi
eternă”. Nu pot să nu citez aici, pentru frumuseţea
lui literară, de o expresivitate sentenţioasă,
fragmentul superb care şi încheie, apoteotic, cartea:
„În clipa în care simte că i-a venit sorocul trecerii în
cealaltă lume, ruralul tradiţional ştie şi acceptă că i
s-a încheiat veleatul. Din negura vremurilor
rechemăm străbunii, care au ştiut să moară fără
resentimente, înţelegând ceea ce părea de neînţeles,
ducându-şi până la capăt destinul. De moarte bună
este o lecţie amară, dar plină de demnitate. Şi astăzi
în mediile tradiţionale este deplânsă moartea
departe de casă, pe meleaguri străine, fără
mângâierea celor dragi. Pentru că, în viziunea
populară, o viaţă cinstită şi dreaptă merită o moarte
pe măsură”.

O altă categorie de documente o reprezintă
textele canonice ale literaturii vechi, de la cronicari
la Dimitrie Cantemir, precum şi mărturiile
memorialistice ale călătorilor străini despre Ţările
Române, dintre care cu adevărat relevante i se par
exegetului însemnările arhiepiscopului italian de
origine bosniacă Marco Bandini despre
comunităţile catolicilor din Moldova din vremea lui
Vasile Lupu, cele ale călugărului misionar Niccolo
Barsi, din Toscana, ale peregrinului englez Robert
Bargrave, ale lui De La Croix, secretarul ambasadei
franceze la Constantinopol, ale lui Paul de Alep
(pentru sec. XVII) sau ale ofiţerului suedez de
origine germană Erasmus Hainrich Schneider von
Weismantel (pentru începutul sec. XVIII). Un
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spaţiu extins dedică mai apoi Ion H. Ciubotaru
lucrărilor de specialitate consacrate temei (vezi
subcap. Orientări ştiinţifice), de la teza de doctorat
a lui Vasile Popp din 1817 („prima scriere despre
cutumele româneşti la înmormântări”), trecând
ulterior şi prin textele marilor noştri scriitori din
secolul XIX interesaţi de cultura populară
(Alecsandri, Kogălniceanu, Alecu Russo, Hasdeu,
Eminescu, Creangă etc.) şi până la opurile ştiinţifice
cele mai substanţiale din etnologia românească, de
la origini până azi. Vasile Popp e apreciat, spre
exemplu, datorită faptului că a contestat
legitimitatea bocitoarelor profesioniste în ritualurile
noastre funerare, de vreme ce implicarea afectivă e
o notă caracteristică a bocetelor, fapt ce rezultă şi
din observaţia că „sufletul mortului ar vrea să
recunoască vocile pe care le aude”. Nu sunt trecute
cu vederea nici contribuţiile lui Teodor T. Burada,
I.C. Chiţimia, Alexandru Lambrior (Obiceiuri şi
credinţe la români – cap. Înmormântările, 1875)
sau Simeon Florea Marian (Datinile poporului
român la înmormântări, 1882), ultimului
recunoscându-i-se atât meritul de a fi intuit, înainte
de Arnold van Gennep, „structurarea ternară a
ceremonialului funebru”, cât şi pe cel de a fi realizat
primul corpus masiv de texte legate de ritualul
înmormântării, reprezentativ însă „doar pentru
nordul Moldovei”. 

Sunt comentate astfel cu profesionalism atât
cercetările monografice, chestionarele, corpusurile
reprezentative, cât şi lucrările fundamentale din
punct de vedere teoretic şi metodologic, Profesorul
Ciubotaru semnalând importanţa unor autori ca
Zamfir C. Arbure (a descris credinţele şi riturile
funebre din stânga Prutului în ampla monografie cu
titlul Basarabia în secolul al XIX-lea, din 1898),
Elena Niculiţă-Voronca (a evidenţiat circulaţia
motivului „morţii înşelate”, utilizat şi de Creangă în
Ivan Turbincă), Constantin Brăiloiu („a stabilit
diferenţele muzicale, literare şi rituale dintre bocete
şi cântecele ceremoniale”) sau Adrian Fochi
(apreciat pentru pentru studiile consacrate
ceremonialului nunţii postume şi jocurilor de
priveghi). Din tabloul exegezelor fundamentale nu
puteau lipsi nici studiul mai vechi al profesorului
ieşean, Marea trecere (1999), şi nici paginile despre
„toiagul funebru” din volumul al II-lea al

monumentalei sinteze Catolicii din Moldova.
Universul culturii populare. 

Evident, partea cea mai consistentă şi mai
originală a studiului de faţă o constituie Tipologia
obiceiurilor funebre, structurată pe trei mari
secţiuni (preliminare, liminare şi postliminare).
Astfel, sunt inventariate şi descrise mai întâi
semnele prevestitoare de moarte, precum visele
funebre (de rău augur sunt „întâlnirile din vis cu
răposaţii din familie” sau visele „în care dai ceva
unui decedat”), mesagerii morţii (stelele căzătoare,
cucuveaua, ciocănitoarea, găina), accidentele,
agonia ş.a. Sunt prezentate apoi „practicile de
amânare sau de uşurare a decesului” („rituri şi
gesturi profane”, „sfânta taină a maslului”),
ritualurile legate de „despărţirea de rude şi
prieteni”, „iertările”, „lumina călăuzitoare”,
remediile menite a ameliora condiţia funestă a celui
decedat „fără lumină”, „pregătirea defunctului
pentru ultimul drum” (spaţiul contagiat, oglinzile,
scalda rituală, părul şi unghiile, straiele răposaţilor,
toiagul funebru, sicriul, dotarea răposatului) şi
priveghiul (jocurile şi cântecele de priveghi etc.).
Cea de a doua categorie (a obiceiurilor „liminare”)
include practicile şi ritualurile referitoare la: ziua
înhumării (scoaterea sicriului din casă, casa
îndoliată, vehicule funebre, convoiul funebru – cu
steagul, podoabele bisericeşti, bradul, paosul,
coliva, pomul, masa pomenilor, muzica), drumul
spre cimitir (poduri, punţi, vămi, alaiul tinerilor
necăsătoriţi, ultimul prohod), înmormântarea
(săpătorii, descheierea şi dezlegarea defunctului,
coborârea sicriului, pomenile peste groapă, crucile)
şi bocetele. În fine, în cea de a treia categorie, a
obiceiurilor postliminare, autorul lucrării include:
praznicul de ţărână, tămâierea şi udarea
mormântului (pomana apei, fântânile), praznicul de
40 de zile şi doliul. 

Oamenii rămân vii şi după moartea lor
O categorie distinctă de obiceiuri funebre se

referă la „cultul morţilor”, Ion H. Ciubotaru
consemnând drept semnificativă credinţa populară
potrivit căreia oamenii ce trec în lumea de dincolo
între Paşti şi Duminica Mare „găsesc raiul deschis”.
Credinţa aceasta se face însă ecoul unei viziuni mai
generale asupra existenţei, specific populare, care

7777CONVORBIRI  LITERARE



anulează graniţele dintre lumea „de aici” şi lumea
„de dincolo”. Aşa se explică, ni se atrage atenţia,
strânsa legătură între sărbătorile legate de cultul
morţilor şi succesiunea anotimpurilor, ce
marchează moartea şi regenerarea naturii,
pomenirile de peste an fiind: Moşii de primăvară,
Moşii de vară sau de Rusalii, Moşii de toamnă
(Ovidenia sau Vovidenia) şi Moşii de iarnă. Ion H.
Ciubotaru semnalează în acest sens strânsa legătură
între pomenirea celor morţi şi a celor vii, „pomana
de viu” fiind un obicei străvechi, atestat încă din
antichitate, după cum probează domnia sa, şi nu o
practică de dată recentă, mărturisind nevoia de
evaziune a omului captiv într-o lume coruptă (se
pare că au existat şi astfel de răstălmăciri tendenţios
ideologizate în literatura de specialitate). Observaţii
foarte judicioase sunt formulate în continuare
despre mitologia morţii, subiect vast şi dificil,
căruia autorul lucrării de faţă îi dedică un capitol
aparte, descriind reprezentările omului din popor
despre lumea de dincolo, despre „căţelul
pământului”, despre Rai şi Iad, dar şi despre morţii
deveniţi strigoi, despre moroi (copiii nebotezaţi),
despre stafii şi vedenii, despre „zidirea umbrei”,
despre Iele şi Rusalii („zâne ce fac rău oamenilor”,
„femei frumoase, despletite”) sau despre „sufletele
străbunilor în chip de şarpe” şi „şarpele de casă”.
Fără precedent în literatura ştiinţifică dedicată
temei mi se pare apoi inventarul exhaustiv al
motivelor de bocet, rânduite în ordine alfabetică, de
la adresarea de bineţe către defunct şi până la
văduvia şi vremea judecăţii de apoi. 

Toate aspectele mai semnificative ale acestei
tipologii sunt interpretate în cheie comparatistă şi
sunt contextualizate detaliat (prin trimiteri la
antichitatea greco-latină, la Biblie, dar şi la
literatura modernă, de la Novalis la Bozena
Nemcova, de pildă) în capitolul Perspective
antropologice, în care etnologul explică o serie de
fenomene şi practici specifice precum magia
funerară, magia contagioasă („schimbul de bunuri
între viu şi mort”), blestemul (studiul lui Petru
Caraman pe acest subiect rămâne până azi cel mai
serios), adăposturile răposatului (casa din lumea
albă, casa-sicriu, sicriul cu ferestre), doliul
(categorii, forme de manifestare, vechime,
semnificaţii), bestiarul funebru (fluturele, pasărea,

câinele, taurul, cerbul, calul), jocul de pomană,
pomana de viu şi de moarte bună ş.a. Remarcabil mi
s-a părut, la această secţiune, mai cu seamă
capitolul despre doliu, în care se explică
semnificaţia culorilor (pe lângă negru, culoarea
doliului poate fi şi albul, galbenul sau roşul), dar şi
a unor gesturi cu caracter ritualic valabile şi în zilele
noastre (barba nerasă la bărbaţi etc.). Plecând de la
observaţia că doliul e „o perioadă de prag” (Van
Gennep), ce implică „rituri de separare şi de
reintegrare”, Ion H. Ciubotaru semnalează
ambivalenţa sentimentelor faţă de cel decedat, căci
teama de mort se împleteşte mereu cu dragostea faţă
de cel dispărut. 

De aceea oamenii rămân vii şi după moartea lor,
dar nu mereu, ci numai cât timp se mai gândeşte
cineva la ei. După cum afirmă Profesorul în repetate
rânduri, condiţia post-mortem a omului e foarte
plastic descrisă în lumea noastră rurală prin formula
„dalbul călător” sau „dalbul de pribeag”, semn că
nu doar în lumea de aici suntem călători, ci şi în
lumea de dincolo, hotarul care desparte viaţa de
moarte putând fi trecut cu uşurinţă în ambele
sensuri. Aşa se explică de ce, pentru ţăranul român,
moartea nu e un eveniment tragic, ci unul cât se
poate de firesc, reintegrând pe omul rătăcit o vreme
prin lume în sânul naturii-mume. Şi cum Ion H.
Ciubotaru (asemeni magistrului său, Petru
Caraman) şi-a recunoscut mereu, cu mândrie,
obârşia ţărănească, putem spune fără teama de a
greşi că resemnarea senină, dar şi voinţa de a-şi
duce gândul până la capăt sunt însuşiri moştenite de
la străbunii plugari, care au ştiut să întâmpine cu
înţelepciune şi demnitate, prin veac, moartea.
Mărturie a unui profesionalism desăvârşit, dar şi a
unui nobil devotament pentru lumea satului
românesc, lucrarea Domnului Profesor Ion H.
Ciubotaru, Obiceiurile funebre din Moldova în
context naţional, epuizează practic un subiect de
cercetare extrem de dificil, cu care s-au luptat mulţi,
devenind astfel un reper de neocolit în bibliografia
de specialitate. O carte-eveniment, cum nu sunt
multe în cultura noastră, care îi consolidează
autorului locul printre numele mari ale etnologiei
româneşti.

La mulţi ani, Domnule Profesor!
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Scriind despre volumul anterior de versuri al
lui Traian Parva Săsărman, opul cu titlul blagian
Dragoste de toamnă tîrzie, publicat acum un
lustru, observam raportarea decisă a liricii
remarcabilului autor bistriţean la creaţia sa
epică, strînsă între timp într-o antologie
consistentă de Povestiri someşene, prefaţată de
Ovidiu Pecican. Ei bine, şi în cel abia apărutele,
discret-pîlpîitoarele Ruguri de toamnă (Editura
Carminis, 2019), temele şi preocupările
constante ale prozatorului – apelul la o memorie
cu funcţie catharctică, interesul pentru
surprinderea mitologiei locale, descifrarea
semnelor, vizibile ori subterane, care atestă
continuitatea şi unitatea profundă a lumii etc. –
sunt proiectate, cu aceeaşi delicateţe, în
orizontul individual: acela al fiinţei din ce în ce
mai aplecate de o Toamnă prea tîrzie, dar încă
hotărîte să nu capituleze creator.

Deloc întîmplător, cartea se deschide cu un
Autoportret în straiele de sărbătoare (poetică)
obişnuită, a căror patină aşezată estimp, deşi în
ordinea strictă a aparenţei împovărează
purtătorul, nu face în realitate decît să le
potenţeze strălucirea tomnatică: „Straiele de
duminecă mi s-au cam decolorat,/ O parte sunt
de-a dreptul albe/ Cum e Calea Lactee./ Dintr-un
fel de bisectoare ascuţită/ M-am rotunjit spre un
semicerc/ Iubirile-mi sunt tot mai grele,/
Adevărate pietre de moară,/ Par mai degrabă
nişte faruri/ Abia zărindu-se din ceţurile
toamnei.../ Şi parcă mă stabilesc tot mai mult/ Pe
uliţa iernii cea copleşitoare”. Nu lipseşte nici
autoironia subţire, cu virtuţi taumaturgice,
menită cumva a contrabalansa solemnitatea
declaraţiei sinonime cu o adevărată profesie de

credinţă artistică, lipsită de orice echivoc („Îmi
mai doresc și acum să fiu/ Un ordonator de
credite-cuvinte,/ Tot un fel de scriitor,/ Mai
bătrîn de-odată cu anotimpurile”) şi continuată
cu o probă po(i)etică de o greutate neatenuată de
spiritul jovial cunoscut. Reflectînd, în mic,
întregul ansamblu tematic şi atitudinal, ea merită
citată in extenso: „Pe măsuța zisă birou/ Sunt
mai multe coli albe,/ Deja am vrea două-trei
creioane / Și-o gumă de șters nerozii,/ Un pahar
în care văd mereu/ Jumătatea plină, gîndind:/
Mai este./ Iar strada acestor substantive-
proprietăți/ E strada mea:/ De la vechea și
duioasa/ Uliță a copilăriei/ Timpurile o îndreaptă
către/ Bulevardul senectuții și încet-încet/ Spre
drumul cenușii./ Numărul e același, tot par,/ Tot
înalt și în loc de pantofi de gală/ Seamănă cu un
baston,/ Aceeași veche admiratoare afirmă/ Că,
încă, semăn cu o integrală./ Mă cred tot mai
vinovat/ De toa(n)te relele lumii.../ Poate mă
mai iubești./ Din gînd în gînd îmi dăruiești/
Clipa/ Și mă doare că trece așa repede/ Ca
perseidele pe cer tîrziu de toamnă/ Zilele sunt tot
mai scurte și mai reci/ Tot mai aștern scrisori de
dragoste/ Cu pana albă de lebădă,/ Cea dăruită
de Dumnezeu/ Și, iată,/ Încă mai pot iscăli”.

De faptul că, pînă să ajungă la capătul
bulevardului senectuții, scriitorul se arată hotărît
să nu-şi încheie socotelile cu literatura, şi în
special cu poezia, ne convinge şi restul opului,
subţire, dar dens, în care se pot descoperi liniile
unui imaginar de sorginte rurală, trasate cu pana
unui etern îndrăgostit de poezia canonică, (mai
ales) transilvană. Cadrul şi recuzita de elecţie
din absolut orice Pastel, Cîntec, Litanie sau Vis
de toamnă tîrzie (ori iarnă timpurie?!) sunt, ca şi
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în povestirile someşene, de cea mai curată
extracţie tradiţională. Pe calea anamnezei
mijlocite liric, autorul recuperează bunăoară
„sînii cireşilor de mai” şi salcîmii izbucnind „în
serenade albe”, „un fluier, o ceteră şi-o
grohăitoare gordună”, eventual lîngă „ciutura
plină/ din care să bem/ eu şi ciutele”, noaptea cu
„un clinchet de iarnă/ zuruind printre stelele
veacului” şi chiar vremea „cînd se sărută cerul
cu pămîntul”, „poiana cu sori/ de lîngă casa
pădurarului”, „munţii cei de aur” dintr-un „plai
de mioriţă” şi „lanul cel de grîu ori secară/ cel
împînzit cu maci”, într-un cuvînt, „satul de sub
glie”, cu icoanele, figurile şi atitudinile lui
hieratice de altădată.

În acelaşi timp, la fel ca şi în mai vechea
(sic!) Dragoste de toamnă tîrzie, catalizatorul
esenţial al reveriilor poetice se dovedeşte totuşi
scînteia erotică. Indiferent dacă sunt situate în
orizontul domestic (Cafeaua de dimineaţă) sau
în suava lume vegetală (Cîntec pentru cireş),
micile fragmente de scenarii erotice schiţate în
carte reuşesc să scoată măcar temporar fiinţa
poetică din ameninţătoarea penumbră biologică.
Prin urmare, atunci cînd nu o proiectează într-o
zonă de securitate existenţială imposibil de

imaginat altfel decît metaforic („între două
hotărnicii de lumină/ asuprite de întuneric”),
poetul nu conteneşte să cînte iubirea în sonuri de
litanie aromită de vreme. Aşa cum o face, spre
exemplu, într-o suav-jucăuşă Rugă de seară:
„Doamne, spulberă lumină/ Pentr-un bulgăr de
țărînă! / Și-l frămîntă-n rug de mire/ Și-l alintă c-
o psaltire!/ Și-l coace printre cireși/ Că mai e
pîn’ la cules!/ Dar de n-oi putea de dor/ Către
toamnă-o să mă-nsor!/ Cu căruța mea de stele/
Și cu dragostele mele!/ Iar la nuntă n-or să fie/
Crizanteme peste mie/ Fi-va somnul vîntului, /
Răcoarea pămîntului/ Și o coasă în vers de
pleavă/ O să taie prin otavă/ Și o cute ce ascute/
Iernile cu slove mute!/ Tresărind ca horile/ Plîng
secerătorile./ Și-un alean de pui de cuc/ Rîde-n
drumul ce mă duc!”.

Deşi aprinse de Traian Parva Săsărman cu
aceeaşi sfiiciune dintotdeauna, Rugurile de
toamnă ard cu o intensitate crescîndă, în
aşteptarea miracolelor de vector erotic ori
scriptural care să dea sens existenţei întregi.
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Vămile speranţei. Cumpăniri...
Descumpăniri... este titlul volumului
memorialistic semnat George L. Nimigeanu şi
tipărit în 2019 de editura clujeană Limes. Apărut
postum, acesta urmează unei prime cărţi
publicate în 2016 şi intitulată Vămile năpăstuirii.
Despre acest prim volum editoarea Vămilor
speranţei, Ligia Csiki, spune în Cuvântul din
urmă că sunt „memoriile unui om care contemplă
iertând felul în care se insinuează răul în lume,
modul brutal sau parşiv în care îşi încearcă
victimele. Exilul, deportarea, domiciliul
obligatoriu sunt acele experienţe radicale care pot
face din om neom sau îl pot determina să-şi
atingă umanitatea, să-şi găsească disponibilitatea
de a fi fiinţă în lumină”. O trecere succintă prin
biografia lui George L. Nimigeanu este utilă
pentru a înţelege aceste cuvinte. Născut în 1938
în fostul judeţ Rădăuţi din ceea ce era la acea
vreme România, dar astăzi aparţine Ucrainei,
evenimentele istorice i-au trecut familia printr-un
refugiu care a fost urmat de deportarea în
Bărăgan. Aici, aproape patru ani şi jumătate
familia Nimigeanu a avut domiciliu obligatoriu,
mai exact în satul Salcâmi. Perioada aceasta este
urmată pentru autorul volumului de faţă de
efectuarea stagiului militar, timp în care este
lipsit de drepturi civile, pe care le recapătă după
această etapă. În jurul acestor momente este
construit primul volum memorialistic semnat de
George L. Nimigeanu. 

Autorul îşi justifică în această primă carte de
amintiri nevoia de a le consemna: „...am tot
povestit «câte ceva» din viaţa mea zbuciumată,
unii dintre «ascultători» m-au sfătuit să scriu
toate cele trăite, pentru că întâmplările prin care

am trecut sunt specifice vremurilor pe care le-am
traversat cu toţii, dar nu toţi au avut «nenorocul»
de a fi martori direct implicaţi”.... Până a ajunge
la proza memorialistică însă, cel care a avut o
carieră fructuoasă ca profesor de sport, a fost şi
un poet industrios. George L. Nimigeanu a
publicat peste 20 de cărţi de poezie până la
moartea sa în 2018. Debutul editorial s-a realizat
în 1983, cu volumul Colinele singurătăţii (Ed.
Dacia, Cluj). Acestuia îi urmează, selectiv,
Fotograf de ocazie (1990), Târgul de fluturi
(1994), Viaţă de rezervă (1998), Vinovat de
sinceritate (2001), Ale vieţii sunt toate cuvintele
(2005), Faţa nevăzută a durerii (2006 – an
marcat de publicarea a cinci volume de poeme
semnate de autor), Zodia nedreptăţii (2010),
Amintirile unei maşini de scris (2015), Anatomia
iluminării (2017) ş.a.

Dacă primul volum vorbea despre
„năpăstuirea” care i-a marcat copilăria şi
adolescenţa lui George L. Nimigeanu, „urmărea
drama individuală şi colectivă a refugiului, a
deportării şi a domiciliului obligatoriu în
Bărăgan”, pentru a cita din nota introductivă a
Vămilor speranţei, acesta din urmă surprinde,
conform aceleiaşi note, „strădania omului de a-şi
găsi locul într-o societate care nu i-a fost
prietenoasă”. Vămile speranţei. Cumpăniri...
Descumpăniri... se axează asupra intrării lui
George L. Nimigeanu în vârsta maturităţii.
Vorbim despre maturitatea vârstei fizice, întrucât
copilăria sa a fost dezvrăjită de timpuriu, odată cu
experienţa refugiului şi a deportării.

Acest al doilea volum de memorii începe cu al
XXII-lea capitol, intitulat Din nou Siret, lucru
care indică fără îndoială continuitatea faţă de
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cartea anterioară. Capitolul surprinde momentul
întoarcerii lui George L. Nimigeanu din stagiul
militar şi perioada până la începerea studenţiei.
Aflăm chiar din prima pagină cum impulsul
memorialistic al autorului a venit, cum este şi
natural, odată cu vârsta senectuţii, neexistând în
tinereţe, însă ceea ce a existat mereu este un simţ
acut al observaţiei: „Spre Bucureşti, zgâindu-mă
pe fereastră, priveam gările şi locurile pe care le
lăsam în urmă, bine ştiind că multă vreme nu le
voi mai vedea. Erau locurile pe care le ştiam din
nenumăratele mele călătorii dus-întors, de la
Salcâmi la Cernavodă, la Bucureşti şi la
Constanţa, locuri pe care mi le reamintesc bine
şi-acum. Erau locuri bine cunoscute, memorate în
multele mele escapade şcolăreşti, în călătoriile
mele cu marfarele, precum şi în drumurile făcute
în misiunile sau în învoirile mele marinăreşti.
Lăsam în urmă, cumva, o parte de mine,
nebănuind că, odată-şi-odată, va fi să iau creionul
în mână pentru a-mi reaminti şi povesti...
păţaniile întortocheatei mele vieţi”.

Deşi vorbeşte despre o altă etapă a vieţii, una
marcată de „speranţa” în mai bine, situaţia
refugiaţilor din Bucovina şi din Basarabia este
reamintită constant. „Blestemul” acesta, moştenit
de la părinţi, îl va urmări mereu ca un însemn,
mai ales într-un regim pentru care originile
sănătoase au o importanţă atât de mare.
Întoarcerea la Siret, în Bucovina, îl invită la o
descriere a gospodăriei părinţilor, descriere
încheiată într-o ironie clară la adresa traiului în
comunism: „Cam asta era bogăţia noastră, în
mijlocul căreia huzuream, nemaiputând de binele
oferit şi trâmbiţat de vremurile pe care le
trăiam!”... Incursiunile acestea aduc în atenţie şi
secvenţe trecute, din copilărie. Primul volum
axându-se asupra acestei perioade, unii cronicari
l-au comparat pe autor, în mod evident exagerat,
cu Ion Creangă. 

Capitolul acesta este completat de altele două:
Iaşi, în care vorbeşte despre viaţa de student, şi
Mediaş, în care în centru se află cariera
profesorală a lui George L. Nimigeanu. Viitorul
poet îşi începe studiile universitare în 1962.

Capitolul este o cronică a vieţii de student din
acele vremuri, surprinsă într-un stil plat, lipsit de
sentimentalisme. Detaliile pe care autorul alege
să le consemneze pot surprinde. Suntem introduşi
în această etapă chiar cronologic, începând cu
examenul de admitere la Facultatea de Educaţie
Fizică, partea a Institutului Pedagogic de la acea
vreme. Memorialistul se opreşte apoi asupra
cazării, a colegilor, asupra desfăşurării cursurilor,
practica ş.a.m.d. Însă cea mai mare atenţie o
acordă examenelor din timpul facultăţii şi
contactului cu profesorii în aceste circumstanţe.
George L. Nimigeanu insistă să consemneze
toate notele pe care le-a avut, majoritatea fiind
maxime, iar el arătându-se, chiar şi la o distanţă
temporală considerabilă, mândru de
performanţele sale în această direcţie. Când
notele nu atingeau pragul de sus, se arată
oarecum indignat, considerându-se nedreptăţit, în
ciuda unui ton indiferent pe care încearcă să şi-l
aproprie. Nu aflăm, în schimb, mare lucru despre
viaţa socială a studenţilor ieşeni din acei ani,
despre deschiderile culturale ale oraşului în anii
‘60, detalii „tehnice” ocupând atenţia
memorialistului. Însă, la urma urmei,
subiectivitatea celui care consemnează este
hotărâtoare în genul memorialistic.

Odată studenţia încheiată, au loc repartizările
pentru posturile de profesor. În drum spre această
şedinţă, o cunoaşte pe viitoarea lui soţie, Livia
Stănei, printr-o discuţie despre, cine altul, decât
Eminescu. Relaţia dintre cei doi tineri viitori
profesori – el, profesor de educaţie fizică, ea,
profesoară de limba şi literatura română – este
prezentată însă cu parcimonie, discret. Aspectele
de viaţă privată, sentimentale, nu ocupă prea mult
spaţiu în graficul confesiunilor lui George L.
Nimigeanu. Despre momentele primelor întâlniri
avem una dintre puţinele mărturisiri mai
personale: „M-am întors la Mediaş, altul; parcă
aveam aripi... dar realitatea concretă m-a readus
cu picioarele pe pământ. Numai că... zilele
treceau şi cum mă apropiam de finele săptămânii,
gândul, şotiernic, îmi tot da ghes... ca sâmbăta,
după amiaza, s-o şterg de la şcoală, deşi mai
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aveam două ore de clasă... după ora plecării
autobuzului de Făgăraş. Aşa că, nu doar o dată,
le-am dat liber elevilor de la ultima oră, iar eu, cu
câte un camion de ocazie, ajungeam fie la Voila,
caz fericit, fie la Agnita, unde aşteptam altă
ocazie până la Voila. Deci, o ştergeam
ştrengăreşte... către... unde... inima îmi da ghes”.
Facem aici o paranteză stilistică: se remarcă pe
tot parcursul volumului utilizarea excesivă a
punctelor de suspensie. Dacă uneori, pe alocuri,
ele sunt de prisos, doar încetinind lectura, alteori
ele îşi află însă logica în ansamblul textului,
marcând fie nostalgia memorialistului care îşi
contemplă viaţa, fie având chiar accente de
ironie.

Sentimentele tânărului sunt bine plasate în
spatele unor detalii organizatorice. Aceeaşi
abordare o întâlnim şi în jurul naşterilor celor doi
copii ai săi. Relaţia dintre tinerii îndrăgostiţi pare
mult condiţionată de mersul trenurilor. Însă,
dincolo de aceste detalii tehnice asupra cărora
memorialistul insistă, se întrevede impulsivitatea
specifică oricărui îndrăgostit, surprinzătoare
pentru un om atât de organizat şi fixat pe cele mai
mici detalii cum ni se descoperă George L.
Nimigeanu atât ca student, cât şi ca profesor.
Ideea de destin se prefigurează în începutul
relaţiei cu viitoarea sa soţie. De altfel, această
apetenţă profundă pentru organizare, pentru
stăpânirea oricărei situaţii reiese din paginile în
care îşi descrie parcursul carierei. Citim, în
substrat, o nostalgie faţă de modul minuţios de a
se organiza lucrurile „înainte”. Fostul refugiat,
care a experimentat deportarea şi care încă se
simte urmărit (şi i se confirmă că este urmărit),
reuşeşte să nu demonizeze perioada
comunismului. Senzaţia că cineva este
întotdeauna cu ochii pe el îl va însoţi pretutindeni
pe George L. Nimigeanu, fie el în Siret, Iaşi sau
Mediaş. Vămile speranţei cuprinde o parte
consistentă care poate fi citită ca o cronică a vieţii
de profesor (debutant şi în evoluţia sa ulterioară)
în comunism, o parte esenţială în „catastiful
vieţii” lui George L. Nimigeanu, cum el însuşi îşi
numeşte parcursul. 

Concomitent cu aceste planuri se desfăşoară şi
cel literar. Despre acesta ar fi trebuit să aflăm mai
multe dintr-un al treilea volum pe care poetul
intenţiona să îl scrie. Moartea sa în 2018 a oprit
procesul memorialistic la două volume însă, unul
antum, în 2016, şi acesta, postum. În Vămile
speranţei aflăm însă câteva aspecte legate de
activitatea literară a lui George L. Nimigeanu, în
special legate de începuturile sale în cadrul
Cenaclului „Octavian Goga” din Mediaş.
Totodată, sunt menţionate câteva conexiuni
literare, dintre care reţinem prietenia cu Ioan
Rodean şi contactul cu Ioan Alexandru. În cele
câteva pagini care se opresc asupra acestei
dimensiuni din existenţa sa aflăm şi despre
debutul poetic într-un volum colectiv, cu titlul
Semnificaţii, în 1969. Aceste succinte însemnări
sunt completate însă în secţiunea Atelier a
volumului, în care editorul cărţii a introdus în
facsimil două scrisori ale autorului şi planurile
sale de lucru pentru secţiunea Mediaşul cultural
(din nou, vedem rigoarea şi spiritul său
organizatoric), precum şi trei extrase din presa
culturală, despre viaţa literară transilvăneană,
semnate de Mircea Tomuş, Adrian Popescu şi de
Lucian Vasiliu, care să aducă un plus de nuanţă
însemnărilor neterminate ale lui George L.
Nimigeanu.

Vămile speranţei. Cumpăniri...
Descumpăniri... este un volum care vorbeşte, în
continuarea Vămilor năpăstuirii, despre
drumurile vieţii unui poet de provincie. Despre
drumurile unui om care a trecut prin experienţa
postbelică în ceea ce avea această perioadă mai
specific. Poetul George L. Nimigeanu se
descoperă prin confesiunile sale neîncheiate,
având în vedere moartea sa survenită în 2018, în
ipostaza omului care îşi priveşte viaţa în cele mai
mici detalii. Apărută postum la Ed. Limes, cartea
Vămile speranţei. Cumpăniri... Descumpăniri...
reaminteşte cititorilor de omul şi de poetul care a
fost George L. Nimigeanu.

8383CONVORBIRI  LITERARE



Există cărţi care, chiar dacă nu aparţin
câmpului literaturii, în sensul genurilor
convenţionale (poezie, proză, teatru, eseu, jurnal,
istorie literară etc.), exercită aceeaşi fascinaţie
estetică pentru cuvinte şi pentru întregul livresc, ca
format. O fac fie prin stil (derularea narativă
captivantă a unui text altfel opac sau neutru
literar), fie prin colajul de imagini inserate
(fotografii, desene, grafice, scheme) şi menite să
susţină textul, fie prin „împachetarea” ca produs
finit (coperţi, calitate a hârtiei, dimensiuni,
anluminuri, miniaturi, culori). E cazul unor cărţi de
ştiinţă, de pildă, care popularizează informaţia fără
a coborî standardele conceptuale, dimpotrivă,
completându-le vizual cu ilustraţii lămuritoare sau
cu exemple la îndemâna oricui (Ioan Petru Culianu
invoca adesea, pentru teoriile sale religioase,
experimente logico-matematice). Asemenea cărţi
transformă conţinuturi aride într-o poveste
accesibilă mai ales publicului nespecializat, dar
general cultivat şi interesat de subiect (asemenea
cărţi sunt cele ale unor Stephen Hawking şi
Cristian Presură, ambii reputaţi fizicieni, ca să
selectez doar două nume, unul „din afară”, altul
„de la noi”).

Vreau să ajung la cazul (din păcate atât de puţin
cunoscut) al lui Radu Oltean, prezent de câţiva ani
pe piaţa românească prin volume absolut originale
în concepţie şi conţinut. Radu Oltean e grafician ca
formaţie, specializat însă pe o frecvenţă de nişă:
ilustraţia istorică. Pasionat de documente
fotografice, de arhive vizuale şi de istorie, autorul
e colaborator constant al unor reviste de profil din
străinătate şi a editat până acum la noi, începând cu
2001, antologii foto (Bucureşti Belle-Epoque e
doar unul dintre ele), dar mai ales a contribuit la
volume care combină arta graficii istorice detaliate

şi documentate cu istoria. Trei asemenea cărţi au
fost concepute împreună cu Neagu Djuvara (un alt
campion al accesibilizării istoriei prin orice
mijloace, dar mai ales printr-o poveste bine spusă),
Cum s-a născut poporul român; Mircea cel Mare şi
luptele sale cu turcii; De la Vlad Ţepeş la Dracula
Vampirul. Dar probabil cea mai relevantă pentru
profesionalismul autorului e Art Historia:
ilustraţia istorică între artă şi ştiinţă (2018), un
veritabil manifest vizual şi conceptual al unui
specialist într-un domeniu atât de potrivit azi, când
lumea digitală a transformat lumea într-un imens
univers al imaginii şi al imaginaţiei. Toate aceste
cărţi au apărut în excelente condiţii grafice şi unele
au au fost reeditate recent, deloc numai pentru uzul
publicului foarte tânăr.

Dacia. Războaiele cu romanii (Humanitas,
2019, ediţia a II-a, revăzută) e un alt volum
original din seria celor publicate de Radu Oltean şi
e doar o primă parte dintr-un proiect care vizează
atât o recalibrare a informaţiilor istorice despre
subiect, în lumina ultimelor informaţii din studii şi
descoperiri de gen, cât şi oferta unui consistent
suport vizual al „poveştilor” despre conflictele
daco-romane şi despre cucerirea cetăţilor din jurul
Sarmizegetusei. Ar fi de remarcat în primul rând
desenele, realizate în cele mai variate perspective.
Ele surprind cu acribie scene cazone (marşuri,
traversări, acţiuni genistice), scene de luptă şi de
viaţă privată, castre şi poduri romane, cetăţi,
temple şi fortificaţii dacice încadrate în peisaje,
soldaţi şi comandanţi în campanii, construcţii şi
edificii cunoscute (de impact sunt reconstituirile
centrului antic al Romei din vremea lui Traian şi
mai ales reconstituirea celebrei Columne în culori,
aşa cum apărea ea în interiorul Forului dedicat
marelui cuceritor al Daciei). Toate sunt corelate cu
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scheme, hărţi şi fotografii care amplifică prin date
arheologice veridicitatea reconstituirilor grafice
propuse de autor. Apoi ar fi de amintit textul care
dă substanţa cărţii lui Radu Oltean. E vorba de
„poveştile” istorice ale războaielor care au dus la
transformarea Daciei în provincie romană, dar şi
de trimiteri la relaţiile dintre triburile traco-greco-
germanico-sarmatice şi daci, la dinamica prezenţei
romane la Dunăre, la arhitectura probabilă a celor
mai cunoscute construcţii daco-romane, de o parte
şi de alta a Carpaţilor, la traseele principalelor
campanii militare din vremea lui Domiţian şi
Traian, la tipuri de artefacte şi arme ale
protagoniştilor. Precaut şi eliberat de „balastul
ideologic”, autorul reface narativ cronologia
evenimentelor evitând cu obstinaţie speculaţiile
nefondate, făcând paralele şi analogii, demontând
mituri şi prejudecăţi de manual (ştiaţi, de pildă, că
zidurile de piatră vizibile azi la Sarmizegetusa
aparţin, de fapt, unui castru roman construit peste
vechea reşedinţă regală dacică, după cucerire?
Ştiaţi că bazele discoidale mari aliniate
paralelipipedic, din acelaşi loc sacru, reprezintă
picioarele stâlpilor unui templu neterminat şi
abandonat din cauza izbucnirii războiului? Ştiaţi
care e etnia originară a tribului iazigilor? Ştiaţi

cum recunoaştem după coafură triburile germanice
din armata romană, în Columna traiană?), cu multe
repaosuri descriptive şi analitice. Notele principale
ale întregului ansamblu sunt, pe fiecare dintre cele
aproape 150 de pagini, accesibilitatea
conjecturilor, persuasiunea ipotezelor şi
frumuseţea expunerilor. La toate acestea
contribuie, desigur, nu obosesc să repet, bogăţia
detaliilor din desene, schiţe şi reproduceri, care n-
au nimic din naivitatea simplistă a benzilor
desenate ori a ilustraţiilor din cărţile pentru copii.

Deşi recunoaşte că volumul său e unul „de
popularizare” şi că a respectat doar parţial regulile
academice de citare şi de trecere a notelor de
subsol (un aparat bibliografic considerabil e trecut,
însă, la final), Radu Oltean afirmă că demersul său
informaţional şi vizual reprezintă, până la urmă, un
mod de a face istorie. „Am adunat şi adaptat pentru
publicul iubitor de istorie marea majoritate a
rezultatelor cercetărilor, studiilor şi descoperirilor
arheologice mai vechi şi mai noi. Nu mi-am
permis să speculez excesiv în privinţa momentelor
istorice neclare, însă am folosit de multe ori
cuvinte precum «probabil» sau «poate». Dar nici
nu m-am ferit să sugerez unele posibilităţi atunci
când – rar – izvoarele istorice sau urmele
arheologice au fost ceva mai generoase. Unii
cititori ar putea fi surprinşi că anumite afirmaţii
sau momente istorice prezentate în carte nu
corespund cu ceea ce ştim din filme, de la şcoală,
din vechile cărţi şi reviste sau chiar din unele
muzee. Sper ca tot ceea ce vor citi în această carte
să fie puţin mai aproape de acel adevăr (s.a.)
istoric pe care îl căutăm, teoretic, cu toţii”. 

Cât se apropie de adevărul ştiinţific discursul
eterogen al lui Radu Oltean rămâne la aprecierea
celor mai pricepuţi dintre cititori, dar ceea ce am
semnalat aici e o minunată carte cu text şi ilustraţii,
de o excepţională calitate. E cu atât mai minunată
cu cât reînvie convingător o lume veche de peste
2000 de ani, o lume căreia îi datorăm, într-o mare
măsură, ceea ce suntem azi.
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De la Psaltirea pre versuri tocmită a
Mitropolitului Dosoftei au trecut trei
veacuri și jumătate. De atunci poezia
religioasă a dobândit treptat o oarecare
tradiție în literatura română. Înaltul ierarh
moldovean, pe numele de mirean Dimitrie
Barilă, s-a născut la Suceava în 1624, chiar
de sărbătoarea creștină a Sfântului
Dimitrie Izvorâtorul de Mir, 26 octombrie,
și s-a mutat la cele veșnice în 1693, la13
decembrie, pribeag fiind în Polonia. În
2005 Biserica Ortodoxă Română l-a trecut
în rândul sfinților. 

În seria de volume Zile cu sfinți.
Sinaxare, însemnări, cântări, lecturi și
gânduri bisericești pe luna decembrie
(Editura Doxologia, Iași, 2017) preotul și
poetul Sever Negrescu îl include pe

Dosoftei chiar la 13 decembrie, când este și
sărbătorit. Mitropolitul a fost portretizat de
însuși cronicarul Ion Neculce, mențiune făcută
de Sever Negrescu în pomenitul volum la pagina
72: 

„Nu era om simplu de felul lui, preaînvățat,
multe limbi știa: elinește, slavonește și adâncă
carte de învățătură. Deplin călugăr și cucernic și
blând ca un miel, în țara noastră, pe vremea
aceasta, nu este om ca dânsul”. 

Însemnările și „lecturile” lui Sever Negrescu
cuprind, printre altele, pentru ziua de 13
decembrie, Psalmul 6 („Doamne, nu cu mânia ta
să mă mustri..”. ), un fragment din scrierile
mitropolitului moldav, cunoscutul La apa
Vavilonului, și o înălțătoare cugetare a Părintelui

Dumitru Stăniloaie: 
„Dumnezeu este atât de mare, încât singură

Poezia încearcă să-L exprime. Nu avem limbaj
pentru măreția lui Dumnezeu. Bogăția poeziei,
mai complexă decât limbajul logic, distinctiv,
limitativ, a fost totdeauna folosită pentru a-L
exprima pe Dumnezeu. Singur limbajul poetic
se apropie de Dumnezeu pentru a-I sluji,
exprimându-L”. 

Am preluat acest elevat pasaj și pentru a arăta
că el servește și ca motto al unui elegant, ca
prezentare grafică, volum de versuri: Sever
Negrescu, Psalmi de zi(s), publicat tot la
Doxologia, în același an 2017. Părintele de pe
Clisura Dunării, de la Parohia Eșelnița, s-a
consacrat – nu încape îndoială – drept ceea ce
numim sec, tehnic, deosebitor, poet religios.
Cred că stau ca dovadă (cam) toate cărțile lui de
poezie. Sever Negrescu a debutat în 1997 cu
Smerenia cuvintelor, a continuat cu Respirația
ploilor (2001), și-a sporit zestrea poetică prin
publicarea altor patru asemenea volume:
Strigături în șoaptă (2003, ediția a doua, 2015),
Nespusele tăceri (2006), Din cuvinte răstignite
(2013) și Psalmi de zi(s) (2017). Acest din urmă
volum s-a publicat „cu binecuvântarea
Înaltpreafințitului Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei” și se deschide cu o
prefață semnată de Ana Blandiana. Sever
Negrescu scrie cu adevărat o poezie inspirată și
hrănită de credință și de iubire de Dumnezeu. În
volumul din 2017 el are grijă să grupeze psalmii
după criterii tematice originale, ceea ce,
întâmplător sau nu, îi diferențiază și ca prozodie,
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dar mai ales ca stare: Psalmi cu greieri, furnici
și amăgiri (în număr de 17), Psalmi cu suferințe,
cereri și mărturisiri (în număr de 21), Psalmi cu
răstigniri, morți și învieri (numărând tot 21 de
poeme) și cel ce încheie ciclul, Psalmul 60.
Poetul trece, schimbând registrul, de la uman,
inocență și ludic, la suferință, invocație și
rugăciune și ajunge la martiriu, frică de moarte
și nădejde în înviere. În scurtul text ce prefațează
volumul, Ana Blandiana dă glas surprinderii în
fața acestor poeme ce sunt vecine cu starea de
ardoare mistică. Poeta îl aflase de ani buni pe
preotul Sever Negrescu, fără a avea habar că el
este și poet. Avea știre doar de Candela din
Dunăre, o foaie smerită în care se puteau citi
„poezii scrise de copii, a căror înzestrare a fost
descoperită și cultivată în cenaclul care
funcționează pe lângă revistă”, apoi știri din
comună, „documente locale”, „anunțuri
organizatorice și proiecte de ajutare ale celor
mai puțin norocoși”. Citind cei 60 de psalmi,
Ana Blandiana nu-și ascunde admirația și
uimirea trezite în urma parcurgerii acestora.
Descoperind „fervoarea mistică a poemelor
turnată nu doar în cuvinte, ci și în fapte”, ea
conchide că „psalmii lui Sever Negrescu reiau
pe cont propriu – în această lume în care nimeni
nu mai ascultă pe nimeni – marele dialog de la
facerea lumii. Și o face cu ardenta convingere că
nu vorbește singur și nici în zadar. Iar
intensitatea acestei credințe nu este a preotului,
ci a poetului”. 

Se prea poate ca „intensitatea acestei
credințe” să aureoleze deopotrivă mintea și
inima celor doi, a preotului și a poetului, așa
cum este foarte posibil ca ea să izvorască, în
(de)plinătate, din duhul preoțesc, din vocația
duhovnicească și din smerenia iubirii de
Dumnezeu ale păstorului sufletesc. Însă cele
două dimensiuni conlucrează, se întrepătrund, se
sprijină și se întăresc una pe alta. Alături de
iubirea de Dumnzeu sau prin ea, în psalmi, „de
zi” sau/ și „de zis”, Sever Negrescu revarsă în
șiroaie iubirea de oameni, de natură, de toată

făptura. De pildă, formularea Psalmi cu greieri,
furnici și amăgiri trimite numaidecât gândul
către lumea copilăriei, către gingășia și
curiozitățile ei, și, fără înconjur, către universul
necuvântătoarelor mărunte și ni-i recheamă pe
un Emil Gârleanu, pe un George Topârceanu ori
pe o Elena Farago. Spre deosebire de acești atât
de suavi scriitori, la Sever Negrescu toate aceste
ființe sunt imaginate ca o punte între pământ și
cer și, mai mult, ca o solie pământeană către Cel
de Sus. Elocința și fervoarea poetică întru
redarea, ilustrarea, (pre)zicerea celor mai înainte
descoperite sunt reiterate chiar din primul
psalm:

„furnicile s-au strâns pe cer/ într-o răscoală-
naltă/ dreptate pentru oameni vor/ la umbra unui
nor așteaptă/ au dus un munte de pământ/ și-au
tot bătut la porți închise/ i l-au lipit de frunte
Celui Sfânt/ printr-o făclie de cuvinte stinse/
doar oamenii din sat au râs de ele/ neghioabe și
nebune le-au crezut/ când au plecat fără să-
ntrebe/ pe zeul mușuroi furnifăcut”. 

Înălțarea furnicilor la cer pentru a aduce
binefacere oamenilor și întregii făpturi ne poate
evoca înduioșătoarea poveste a sticletelui ce s-a
ridicat până la soare ca să coboare căldură pe
pământ într-o iarnă cosmică, fără a se feri de
riscuri. În amândouă cazurile ar fi vorba și de o
sfidare, de o revoltă prometeică în contra unei
dure condiții terestre. Condiția umană
pământească este asemenea unui balans între
Rai și Iad, între pocăință și păcat, între nădejde
și disperare. Pământescul, umanul sunt
îndumnezeite prin aspirația paradisiacă, spre
mântuire, în vreme ce neomenescul, greșeala
perpetuă îndepărtează de putința îndumnezeirii
și coboară Iadul pe Pământ, iar ordinea firească
este bulversată. Cum aici, în tărâmul Binelui și
al Răului, toate sunt cu putință, poetul amintește,
ca într-un crepuscul al durerii, cum de-a pururi
condiția umană este un zbucium între doi poli:
angelic și demonic, paradisiac și infernal,
benefic și malefic:

„în Rai a început să ningă vara/ cu suflete și
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mari și mijlocii și mici/ Mântuitorul și-a
împodobit cămara/ cu flori din mușuroaie de
furici/ în Iad a început să ardă iarna/ trosnind cu
suflete și smoală în cazane/ din Galileea a rămas
doar Cana/ și din biserici doar zidite Ane/ pe
drumul greu ce duce undeva/ necontenit să
mergem ne e scris/ să fim acel ce niciodată nu
era/ Raiul din Iad rămâne doar un vis” (Psalmul
2). 

Prin privire, prin contemplație, omul sensibil
și adânc se contopește fără să vrea cu lucrul
contemplat: „ceea ce privesc sunt/ dacă privesc
cerul sunt cer/ fără să cer nimic/ dacă privesc
pământul sunt mic/ iubitor de trup” (Psalmul 3).
Cu spiritul contopit cu cerul, cu trupul contopit
cu pământul, cu materia din care nu se poate
desprinde atât cât este viu, omului credincios
nu-i rămâne decât năzuința înnoirii: „suflet nou/
din casă învechită/ aș vrea să rup/ dar ochii nu
mă lasă/ și nu mai văd și ard/ mă tânguiesc/ mă
odihnesc/ și doar privesc/ și iarăși cad Acasă”
(idem). Căderea Acasă nu poate fi decât
întoarcerea în captivitatea trupescului de care
desprinderea nu este cu putință în răstimpul unei
existențe omenești, oricât de puternică ar fi
aspirația către dumnezeire. Omul pribeag pe
Pământ se consolează cu puritatea feciorelnică a
dimineților, cu periplul zilelor amăgitoare, cu
gândul care străpunge prin întunericul ce
obturează vederea către adevărurile celeste. 

„Marele dialog de la facerea lumii” la care se
gândea Ana Blandiana este, fără doar și poate,
dialogul omului cu Dumnezeul cel mereu căutat
și rareori întrevăzut și înțeles. Când spune „îmi
pare rău de tine Doamne”, poetul nu îl
compătimește pe Dumnezeu ci regretă, se
căiește că l-a pierdut pe Cel de Sus. Este o căință
ce nu vine însă dintr-o pierdere, ci din foamea de
El, din uitarea de care se face vinovat din când
în când cel care L-a căutat. Dumnezeu nu-l uită
pe cel care L-a uitat, îl iartă pe cel care a
păcătuit, pe ignorant, așa cum se înțelege din
Psalmul 5, o vibrantă rugăciune de pocăință: 

„îmi pare rău de Tine Doamne/ ori nu mai
știu cum este bine/ îmi vin așa un dor și-o

foame/ de parcă n-ai mai fi cu mine/îmi pare rău
că Te-am uitat/ și în blesteme-njunghiat/ of
clipele nu plâng nu râd/ doar mie-mi pare rău pe
rând/ și dacă nu Te caut îmi ești Tată/ și dacă te
găsesc Ți-s fiu/ o Doamne vino și îmi iartă/
păcatul de-a rămâne viu”. 

Dragostea față de Dumnezeu, pocăința și
părerea de rău sunt atât de intense încât îl
apropie pe cel nemângâiat de sacrificiul de sine.
Despărțirea de Cel de Sus este asemenea unei
secătuiri, unei pustiiri, unei prăbușiri în abis: „...
o viață-ntreagă pentru-a fi/ atâtea zboruri
îngropate/ cerul pare o fântână/ din care nimeni
nu mai bea/ prăpastie cu sfinți de mână/ Duh
prin care se trecea” (Psalmul 6).

Căutarea dramatică de sine dar numai prin și
întru Domnul, aflarea obârșiei cerești,
impersonalizarea fie prin renunțare la cele
lumești, fie prin insațietatea unei comuniuni
dorite perpetuu, capătă o frenetică expresie în
superbul Psalm 7: 

„al cui sunt Doamne eu/ rădăcină-n cer cu
fructe în pământ/ al morților sau poate-al Tău/ al
morților sau poate nici nu sunt/ pășesc de parcă
stau pe loc/ unii îmi spun că sunt alții că nu/ în
zori de noapte plânge-un foc/ al cui sunt eu al
cui ești Tu/ haina de pe mine nu este a mea/ nici
pielea de pe suflet nici/ mâna care scrie Măria
Ta/ din casa de furnici/ nimicul cel atât de viu/
mă duce Doamne acasă/ în lume s-a făcut târziu/
mi-e foame. Hai la masă”. 

Îndureratul strigăt „al cui sunt Doamne eu”
readuce în gând greaua lamentație argheziană
„Tare sunt singur, Doamne, și pieziș!”, iar
definiția „rădăcină-n cer cu fructe pe pământ”
îndreaptă către aspirația care ar putea fi o
consolare, din alt psalm al lui Tudor Arghezi:
„Ca să te-ating, târâș pe rădăcină”. Cum am spus
mai înainte, nu sunt prea numeroși poeții care au
scris volume sau cicluri întregi de poezie
religioasă. Cel puțin la prima vedere... În
literatura română, alături de Psalmii lui Tudor
Arghezi, poate sta volumul Poeme cu îngeri al
lui Vasile Voiculescu. Mai înainte, Mihai
Eminescu scrisese Rugăciune și Răsai asupra
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mea, poeme inspirate de figura divină a
Fecioarei Maria, sau altele, care celebrează
marile sărbători creștine: Colinde, colinde și
Învierea. Radu Gyr, condamnat de comuniști în
1945 pentru colaborările sale la presa de
dreapta, în special la publicația Bunavestire, a
scris, printre multe altele, emoționantul poem
Cu Isus în celulă. Alături de Radu Gyr stau alți
poeți ai închisorilor comuniste, între care Valeriu
Gafencu și Sandu Tudor. George Coșbuc și
Octavian Goga sunt remarcabili pentru poeziile
Poetul și Rugăciune, iar Nichifor Crainic este
autorul unui imn intitulat Iisus prin grâu. Lucian
Blaga este un creator aparte, încadrat de unii
critici și istorici literari ca poet ortodoxist, o
opinie discutabilă, cel puțin parțial. Este
adevărat că în poezia metafizică a lui Lucian
Blaga, plecând de la câteva din ultimele poeme
din Pașii profetului și continuând cu În Marea
trecere și cu Lauda somnului sunt numeroase
invocațiile către Dumnezeu, imagini cu Fecioara
Maria, cu sfinți, cu călugări și cu îngeri. Este
adevărat și că gândirea mitică și câteva concepte
din filosofia lui pot fi apropiate tot de religia
ortodoxă: transcendentul care coboară, grâul
teoforic și chiar Marele Anonim etc. La fel de
adevărat este că în scrierile filosofice Lucian
Blaga evită în general să facă referiri directe la
Dumnezeul creștinilor. Mai aproape de secolul
XXI au creat doi poeți autentic religioși: Ioan
Alexandru – Imnele Bucuriei, și Daniel Turcea –
volumele Entropia și îndeosebi Epifania. Sever
Negrescu s-a îngrijit de curând de publicarea
poeziei și reflecțiilor lui Daniel Turcea tot la
Editura Doxologia din Iași. Revenind la poezia
propriu-zisă să ne aducem aminte că acum mai
puțin de două decenii Șerban Foarță a publicat o
inspirată traducere versificată a Psalmilor. 

Într-o carte recentă, Poezia religioasă
românească. Eseu monografic (2006), Maria
Daniela Pănăzan tratează monografic pe mulți
din poeții deja amintiți și nu numai: Mihai
Eminescu, George Coșbuc, Octavian Goga,
Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Ion Pillat, Aron

Cotruș, Radu Gyr, Valeriu Gafencu, Traian
Dorz, Sandu Tudor, Magda Isanos, Ioan
Alexandru, Valeriu Anania, Ștefan Aug. Doinaș,
Lidia Stăniloae, Daniel Turcea, Zorița Lațcu
Teodosia. Există și o antologie de Poezie
religioasă română în două volume, de la
Dosoftei până azi, alcătuită de Florentin
Popescu.

Dintre poeții români din perioada romantică
mai trebuie amintiți Grigore Alexandrescu și
Dimitrie Bolintineanu cu poeziile Rugăciune și
Fecioara Maria. Din marea lirică universală,
exceptându-i pe poeții protocreștini sau
medievali, trebuie obligatoriu să ne aplecăm
asupra lui Paul Claudel și Rainer Maria Rilke.

Părintele poet Sever Negrescu a studiat cu
osârdie un vast material bibliografic ce i-a fost
de folos în redactarea cărților sale, mai cu seamă
a volumelor Zile cu sfinți, organizate pe luni ale
anului, începând cu septembrie, prima lună a
anului bisericesc. Fără îndoială că părticele din
materia studiată au reverberat și în poezia
propriu-zisă. Cartea lui de psalmi se încheie cu
Psalmul 60 care se compune din tot atâtea
distihuri ce o împlinesc rotunjind-o. Toate
distihurile sunt duble interogații privind
rostuirile vieții, ale gândirii, ale simțirii și
năzuințelor de a se întreține cu Dumnezeu, de a
avea un dialog perpetuu cu El: „pentru ce..” „1.
pentru ce mergând pe ape răstignirea n-o
primim/ pentru ce ajunși departe valurile
pătimim”. „2. pentru ce duhul nu are carne oase
și dulceață/ pentru ce Moartea cea Mare ne
strecoară-n sânge ceață”. „5. pentru ce avem
dreptate cînd doar Unul este Drept/ pentru ce
fugim de moarte când trăim cu moartea-n piept”.
De la psalmul 30 încolo distihurile se repetă însă
inversate, deci ele sunt dispuse în oglindă.
Psalmii lui Sever Negrescu – oglinda unui suflet
cucernic.
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Semnalat imediat după apariţia sa editorială şi
cu alte prilejuri în presa culturală, Epistolarul lui
L.M. Arcade publicat anul acesta la editura ieşeană
Biblioteca Exilului, a fost primit cu entuziasm şi
cu un real interes documentar de istoricii literari şi
publicul cititor, în general. Volumul întâi, singurul
publicat până la această dată, cu un cuvânt
introductiv, traduceri şi note de Simona Modreanu,
restituie în cele trei sute de pagini ale sale vocea
exilului românesc din perioada de până la 1989,
surprinzând, după ce traversează în schimbul de
scrisori având destinatar pe L.M. Arcade, întreaga
perioadă a comunismului românesc, şi primele
semne ale ,,dezgheţului” cultural postdecembrist,
expresie a libertăţii proaspăt câştigate, cu timidele,
dar promiţătoarele sale semne de vitalism
intelectual ca simptomatologie generală a unei
culturi care, depăşindu-şi graniţele ţării, se
restituie, reluând legăturile cu cei din ţară, după
câteva decenii însemnate de ruptură, spaţiului
cultural de origine. 

Volumul repune în lumină astfel, figuri centrale
ale exilului românesc, ca Mircea Eliade, Emil
Cioran, Ioan Petru Culianu, Horia Stamatu şi alte
nume referenţiale, refăcând în esenţă o întreagă
geografie literară a spaţiului de dincolo de
graniţele ţării. Corespondenţa acestor figuri
marcante nu doar ale exilului românesc, ci şi ale
culturii noastre în general, rămâne aşadar o formă
inedită, remarcabilă documentar şi cultural, de a
reconstitui din exterior şi în exterior o epocă, prin
altele şi de intens zbucium intelectual, trasând în
final o surprinzătoare şi adevărată reţea extinsă a
dialogului intelectual pe care exilul, prin însăşi
nefericita sa împrejurare, reuşeşte totuşi să o
realizeze dincolo de toate aceste graniţi geografice,
lingvistice şi culturale. Poziţia centrală a

scriitorului L.M. Arcade rămâne astfel legată nu
atât de figura singulară a exilatului, cât de poziţia
privilegiată a omului de cultură care înfiinţează,
găzduieşte şi dinamizează timp de câtva decenii
bune unul dintre cele mai importante şi longevive
cenacluri literare dinafara ţării, Cenaclul de la
Neuilly-sur-Seine. Ceea ce semnalează scrisorile
destinate lui L.M. Arcade, pseudonim sub care
semnează de fapt Leonid Mămăligă, este de fapt
rolul de liant, de mediator cultural pe care
amfitrionul cenaclului îl constituie pe toată
perioada exilului, din 1957, an cu care este datată
cea mai veche scrisoare din cuprinsul volumului,
până în perioada de după ‘90, când scrisorile reiau
în principal legătura cu lumea literară şi culturală
din ţară. Nod principal al acestei reţele de scriitori
împrăştiaţi pe toate continentele lumii, cenaclul
înfiinţat de L.M. Arcade în anii ‘60 la Paris repune
condiţia exilatului, destinul şi istoria personală sub
semnul comun al unei forme de rezistenţă prin
cultură care devine, totodată şi o formă de viaţă
pentru majoritatea acestor scriitori.

Amfitrion al cenaclului, autorul volumului
Poveste cu ţigani devine totodată în aceşti ani
editor la editura înfiinţată în această perioadă,
Caietele Inorogului, dar şi cofondator al Asociaţiei
Hyperion, căreia i se datorează astăzi contribuţia
importantă la cunoaşterea şi difuzarea culturii şi a
literaturii române în străinătate. Un bilanţ al
întregii activităţi pe care cenaclul lui L.M. Arcade
o desfăşoară este realizat în puţine cuvinte, dar în
câteva însemnate cifre, de Basarab Nicolescu în
chiar articolul pe care domnia sa îl publică în luna
mai, în paginile revistei ,,Convorbiri literare”,
unde realizează totodată şi o scurtă biobibliografie
a amfitrionului acestuia. Reiau, la rândul meu, cele
mai importante referinţe: mai mult de 30 de ani de
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existenţă, mai mult de 130 de reuniuni, 3000 de
pagini citite, 5 cărţi editate în colecţia „Caietele
Inorogului”. Dincolo de cifrele, care bineînţeles
rezumă o prestigioasă şi însemnată activitate
literară şi editorială, Cenaclul de la Neuilly
transpare din corespondenţa membrilor săi şi ca o
formă esenţială de spirit comunitar, ca o formă de
viaţă literară şi solidaritate scriitoricească, pe care
însuşi L.M. Arcade o descria, într-un interviu
realizat în 1983, ca luând naştere nu atât dintr-un
proiect gândit şi organizat, cât ca o formă naturală,
reală, de apropiere între scriitorii din exil şi
totodată, dintr-o dorinţă comună şi o necesitate de
a reface dincolo de graniţele ţării din care cu toţii
se trăgeau, o comunitate românească de referinţă:
,,Domina mai degrabă o tendinţă de apropiere. Iată
de ce, cred eu, cenaclul s-a constituit, oarecum de
la sine, în tot cazul fără mare efort de organizare”.
(Dumitru Bacu în dialog cu L.M. Arcade, 1983) 

Revendicându-se de la acest spirit al
comunităţii, expeditorii scrisorilor lui L.M. Arcade
întreţin, dincolo de depărtările geografice care
împiedică deseori participarea şi prezenţa reală la
întâlnirile de cenaclu, atmosfera intelectuală de
lucru a acestuia, căci parte din ele eseuri în sine pe
diverse teme ca literatura, situaţia istorică şi
culturală, aspecte teoretice, sociale şi lingvistice,
scrisorile vin în continuarea unui dialog intelectual
în permanenţă întreţinut de cei care constituie
exilul românesc. Cea mai extinsă corespondenţă o
întreţine amfitrionul cenaclului cu poetul Horia
Stamatu, o corespondenţă întinsă pe mai bine de
două sute de pagini, în care adresa de expediere se
mută în toţi aceşti ani de la Freiburg, în Spania,
Franţa şi înapoi în Germania. Participând rar la
întâlnirile propriu-zise de cenaclu, Horia Stamatu
întreţine timp de şase ani (1965-1971) o
corespondenţă febrilă cu prietenul şi scriitorul L.
M. Arcade, a cărui camaraderie expeditorul
scrisorilor nu uită niciodată să o semnaleze prin
singura formulă de adresare pe care acesta o
utilizează în toată această perioadă ,,Leonide
Frăţiorule”. Corespondenţa devine astfel o formă
esenţială de contact ce reconfirmă solidaritatea cu
întreaga comunitate de scriitori de la cenaclul din
Paris, însuşi Horia Stamatu venind ,,să scuze” la
un moment dat prea lungile sale divagaţii critice şi

literare din scris, se confesează într-una din
scrisorile sale că ,,Eu scriu scrisori pentru că n-am
cum să le vorbesc” (p. 71). 

Prietenia şi frăţia verbalizate în câteva rânduri
de poetul din Freiburg refac cu toate acestea nu
atât imaginea completă a exilului, cât mai degrabă
imaginea unei generaţii, a unei etape a exilului
românesc pe care L.M. Arcade însuşi, în acelaşi
interviu acordat în 1983, remarca că ar cuprinde
perioada imediată războiului până în preajma
anilor ‘70, când dinamica se schimbă: ,,În cele
vreo trei decenii care au urmat războiului, ne
număram cu zecile – hai să spun o sută – cei
militanţi ai condeiului de dincolo de hotarele ţarii.
Aparţinem aproximativ aceleiaşi generaţii. În
ciuda împrăştierii geografice ne cunoaştem unii pe
alţii, aproape ca elevii aceleiaşi clase de liceu,
ştiindu-ne nu numai cărţile editate, ci chiar ultimul
articol şi ultimul poem. […] Primul exil a
beneficiat pe plan cultural de un climat de
adevărată şi frumoasă colegialitate. Fireşte, astăzi
e astfel”. Cu toate acestea, faptul că poate fi vorba
despre o comunitate care se sprijină şi care rămâne
vie dincolo de distanţele ce o despart, o
demonstrează faptul că fără încetare manuscrisele
circulă, traversează ţări şi încrucişează lecturi,
ajungând ca multe dintre textele celor dinafara
Parisului să fie citite în cadrul şedinţelor de
cenaclu. Vintilă Horia trimite texte din Argentina,
Ştefan Baciu din Brazilia, Grigore Cugler de la
Lima, Alexandru Ciorănescu din Canare, o parte
dintre acestea prilejuind chiar lecturi publice în
cadrul şedinţelor bilunare de cenaclu, chiar şi în
lipsa prezenţei fizice a autorului lor. Pentru toate
acestea sau măcar pentru o parte însemnată dintre
ele, corespondenţa dintre membrii acestei
comunităţi stă mărturie.

Oferind multiple perspective asupra statutului
şi ipostazei de exilat, textele epistolare refac
constant această particulară relaţie pe scriitorii o au
nu doar cu ţara de adopţie, dar şi cu întreaga
cultură străină. Exilul geografic înseamnă cu atât
mai mult pentru aceşti scriitori şi exil lingvistic, şi
implicit exilul scriitorului într-o literatură şi o piaţă
de carte străine, în care foarte puţini reuşesc să se
afirme şi din care tot atât de puţini să facă o formă
de asigurare a existenţei exclusiv din scris. Multe
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dintre aceste scrisori ale scriitorilor radiografiază
situaţia tensionată pe care pe de o parte statutul
marginal, pe de altă parte dezavantajul lingvistic le
creează. ,,Se constată – notează la un moment dat
Horia Stamatu – că a scrie româneşte nu mai oferă
nicio perspectivă, este o întreprindere definitiv
condamnată, şi deci à fonds perdus” (p. 124).
Întâlnirile de cenaclu refac totodată o comunitate
lingvistică, reală, devenită dincolo de scris şi o
comunitate afectivă, pe care membrii acesteia o
conservă dincolo de imperativele pe care, pe de
altă parte, cerinţele editoriale le impun. Expresie a
libertăţii şi identităţii nealterate în raport cu locul
de exil, cenaclul rămâne astfel un mediu privilegiat
pe care nu de puţine ori expeditorii scrisorile ţin să
îl sublinieze. Mai cu seamă într-o scrisoare din
13.VI. 1970, Horia Stamatu consemna prietenului
Leonid: ,,Dacă cenaclul nu numai că e bine să
rămână un mediu de limbă românească vie,
susţinerea unei edituri în limba română devine prin
lipsa de compensaţie morală apăsătoare material.
[…] Desigur că în vasta lume a culturii franceze ar
fi o mică insulă, dar cu mai multe şanse de o
minimală eficienţă, chiar şi în părţi unde se citeşte
limba franceză. În acest fel se pot stabili
comunicări mai ample şi incontestabil mai
fructuoase decât în ghetoul valah, pestriţ şi
aproximativ cum îl ştiu, dar care totuşi are un
centru viu în Cenaclu. De altfel, singurul, cum ştii”
(p. 124-125). 

Despre aceeaşi problematică, în anii ‘70, Emil
Cioran scrie destinatarului său, după primirea
manuscriselor Camera mobilată şi Juvavum 1945,
că opţiunea pentru limba română a autorului
rămâne o foarte naivă autoexilare care face dovada
,,închiderii în magnificul deşert al idiomului
nostru” (p. 290). Cultivatorul paradoxului din
Schimbarea la faţă a României, regăsibil şi în
corespondenţă, reatribuie nu o dată limbii române
această funcţie de a ilustra şi de a traduce perfect
,,eşecurile incredibile” ale poporului român.
Scriitor de limbă franceză, Cioran recunoaşte într-
o altă scrisoare imprecis datată că există totuşi, în
această fatalitate a destinului românesc
identificabil şi în sens lingvistic, o poezie a limbii
benefică poeziei mai cu seamă: ,,Româna este
limba cea mai poetică pe care o cunosc. Înţeleg

perfect că ai rezistat tentaţiei de a o abandona. E
mai cu seamă idiomul perfect pentru a traduce o
suferinţă religioasă sau mai curând un triumf
asupra unei suferinţe – ceea ce e cu adevărat
Cantata ta” (p. 293). 

În dosarul reconstituirii exilului românesc şi a
perioadei istorice de până la momentul decembrie
1989, Epistolar L. M. Arcade rămâne un volum
referenţial prin prisma faptului că, traversând
destinele individuale, corespondenţa scriitorilor
din exil cu amfitrionul Cenaclului din Neuilly,
reface acest nod important în geografia literară
dinafara graniţelor ţării, aşezând întreaga literatură
şi atmosferă cultural-literară sub semnul
comunului. Cenaclul din Paris reuneşte nume şi
destine, în vreme ce manuscrisele circulă, iar
corespondenţa febrilă dintre membrii acestuia redă
imaginea unei comunităţi de rezistenţă intelectuală
care fără să sacrifice identitatea comună sub care
se aşază, o reface dintr-un dialog valoros prin care
transpare în fundal Cenaclul ca ,,lucru viu, nu
abstract, compus din oameni vii, nu cu idei” (p.
250), după cum Horia Stamatu îl numeşte la un
moment dat. Corespondenţa cu Horia Stamatu,
Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Emil Cioran,
Basarab Nicolescu, Dumitru Ichim, Ana
Blandiana, dar şi scrisorile ulterioare, de după
1989 cu Emil Cioran ori Marin Preda, pun în
lumină astfel atmosfera unei epoci ce prinde un alt
contur în preajma acestor personalităţi, iniţiatori,
fondatori şi susţinători ai difuzării literaturii
române din exil. 
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Optzecistul Adi Cristi (n. la 27 aprilie 1954,
Bacău), de formaţie universitară – inginer
constructor, a descins pe teritoriul literaturii ca
poet, „în primul rând”, cum se declară într-un
interviu, aventurându-se cu aceeaşi vigoare şi-n
jurnalism (din 2017, este preşedintele Uniunii
Ziariştilor Profesionişti din România), apoi în
roman (Provocarea, I-II, Iaşi, Editura Timpul,
2009, cu o prefaţă a lui Ioan Holban; Nichita, Iaşi,
Editura 24 de ore, 2011; Ţiganca, aceeaşi editură,
2013). Provocarea este considerată de prefaţator,
recurgând la decriptarea autorului din finalul
cărţii, un vis al vieţii de toate zilele, o insolită
poveste/povestire, cu formula diegetică de
început a basmului pusă în final: „A fost odată ca
niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti. O
povestire şi nicidecum o poveste” (II, p. 540).
Aceasta, în definitiv, este şi cea dintâi provocare
a autorului şi care-l determină pe prefaţator să
conchidă că i-a reuşit pe deplin, încât ne-a dărui
„unul dintre cele mai importante romane din
stricta noastră actualitate literară” (I, p 13).
Despre care însă am găsit puţine ecouri în istoria
şi critica literară, acum, cu încercarea/lectura, la
zece ani de la apariţia cărţii de 1156 de pagini.
Cred că principala cauză este urieşenia cantitativă
a romanului care pune în cumpănă răbdarea
cititorului postmodern, înclinat mai degrabă spre
fragmentarism şi comoditate. Deşi Provocarea
este o saga tipic postmodernistă, Adi Cristi nu
ezită să recunoască faptul că scrierea lui, e, de
fapt, un roman „mai balzacian” decât tot ce a
scris, cum recunoaşte în interviul acordat lui Roni
Căciularu. Altfel spus, o „comedie umană”, la
scara unui roman-râu dacă nu fluviu, ca să fiu în
tonul stilisticii autorului. 

Cartea e structurată în opt părţi, simetric
dispuse în cele două volume, având o remarcabilă
coerenţă a „poveştii” care ţine cu sufletul la gură
atenţia cititorului de la început până la sfârşit.
„Saga” este a familiei Ciobanului, desigur,
mioritic, pierdută în memoria timpului,
comunitate deposedată, în   vitregiile istoriei, nu
numai de turma de oi, ci şi de comoara
inestimabilă materială şi spirituală a Muntelui, în
jurul căruia se derulează întreaga poveste.
Căderea stră-strămoşilor Ciobanului este
oglindită nu doar de pierderea spaţio-timpului
matrice (vezi Lucian Blaga, de pierderea
arheului, în limbajul lui Eminescu), repere ontice
de care sunt deposedaţi, deposedarea culminând
cu aceea a numelor, toate căzute la stadiul de
porecle, domeniu în care fantezia postmodernistă
a lui Adi Cristi pare de neîntrecut, cu ecouri din
Struţocămila lui Dimitrie Cantemir, din
Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu, din comediile
lui I.L. Caragiale, punând la grea încercare
publicul nededat cu naturalismul cinic al
postmodernilor grefat pe o veche tradiţie
folclorică necruţătoare.

Familia de „haimanele” ieşite din comunism
în aerul de libertate postdecembristă, familie
venindă din Ciobanu, ajunsă la oraş, este alcătuită
din Picioare-n Cur, fost scriitor de vagoane, soţia
Bucă de Buci şi cei doi copii: Unghie Falsă şi
Buric Găurit, la care se adaugă toate
încrengăturile, de la stră-strămoşi până în prezent.
De fapt, nucleul central supravieţuitor al familiei
este al Ciobanului şi al soţiei sale Fata de 20 de
ani de când a împlinit 50 de ani. Ei sunt stăpânii
motelului „La ciobanul român”, de la poalele
Muntelui, cel pierdut la colectivizare. Picioare-n
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Cur se hotărăşte să plece, cu familia, în concediu,
dar ţinta nu e sigură, după relatarea jurnalieră a
mezinei Unghie Falsă. Călătoria lor se îndreaptă,
totuşi, „instinctiv”, spre motelul
părinţilor/bunicilor şi se transformă, încet-încet,
în una de iniţiere şi de recuperare a documentelor
pentru redobândirea drepturilor de proprietate
asupra Muntelui, drept nerecunoscut de birocraţia
noii justiţii, prelungire a celei vechi, întruchipată
de judecătorul Dreptate şi Adevăr, care-i
bruschează: „Sunteţi ai nimănui, nici măcar ai
voştri nu mai reuşiţi să fiţi. La dracu cu procesul!”
(I, p. 23). Un proces cu metehne kafkiene,
sugerate şi de „numele” celor doi avocaţi: Sârmă
Ghimpată şi Termen Cât Mai Lung, ultimul
realizând un proces-record de patruzeci de ani (I,
p. 281). Altminteri, este şi decanul Facultăţii de
Drept de la Universitatea de stat „Statul suntem
noi”. Ciobanul supravieţuise boicotând istoria,
după cum remarcă Picioare-n Cur: „tot în peştera
aia din creierul munţilor ai rămas, chiar dacă, de
mai bine de jumătate de secol încerci să te
acomodezi cu jungla realităţii timpului prezent”
(I, p. 186), observaţie la care ciobanul răspunde:
„o viaţă întreagă am fost stâlpul de rezistenţă al
omului de rând” (I, p. 187). 

Motelul „La ciobanul român” este vestit prin
câteva taine: ciorba de perişoare, recunoscută ca
atare la un Congres Mondial al Ciorbei de
Perişoare şi deţinerea unui straniu porumbel-
gărgăriţă, ce încăpea într-o cutie de chibrit, pasăre
dosită de proprietar de ochii tuturora. Picioare-n
Cur caută cu ardoare să-l determine pe cioban să
i arate porumbelul-gărgăriţă, fiindcă nu credea în
existenţa unei asemenea ciudăţenii. Cine nu era
capabil să creadă nu putea avea acces la
porumbel. Privind, în cele din urmă, cu atenţie
minunăţia, observă un ineluş la piciorul
porumbelului-gărgăriţă, care purta un mesaj
descifrabil doar la microscopul Labei Triste,
fătuca din vecini şi prietena Unghiei False. Şi asta
fiindcă  numai microscopul era capabil a face din
ţânţar armăsar, iar „armăsarul” le scoase din
ascundere următorul mesaj: „Ne-au fu-rat pă-
mân-tul la co-lec-ti-vă! Am sem-nat do-na-ţia cu
pis-to-lul la tâm-plă. Ac-te-le le-am păs-trat în

fân-tâ-nă, a-co-lo un-de te-ai as-cuns de jan-
darmi” (I, p. 194). „Pământul alor mei este
salvat!” exclamă Ciobanul, declanşând, printr-un
consiliu de familie, „Reluarea ofensivei întru
reîntregirea proprietăţii!” (I, p. 195), recte a
Muntelui. Fântâna se afla la vechea cabană a stră-
strămoşilor, bântuită periodic de apariţia fantomei
stră-străbunicului coborâtă din tabloul din cabană
spre a sta de vorbă cu Unghie Falsă şi cu Labă
Tristă, plecate în excursie la piscul Pupăcioasele,
locul iubirii întemeietoare a neamului. „– Sufletul
meu – mărturiseşte spectrul străbunului – e
pădurea asta de pe munte. E muntele cu
adâncurile sale” (I, p. 245). Buric Găurit coboară
în fântână, scoate la iveală trei suluri îngălbenite
de vreme pe care le descifrează Crăpătură
Stufoasă. Cel de al treilea, un adaos testamentar,
dezvăluie că Ciobanul mai are o soră vitregă,
Gaură Strâmtă, care a născut-o pe Labă Tristă.
Este semn că familia însăşi este recuperată,
reîntregită. Se redeschide procesul restaurator de
drepturi, prin intermediul eminenţilor avocaţi
Sârmă Ghimpată şi Termen Cât Mai Lung.

Mai importantă decât procesul se dovedeşte
iniţierea în tainele Muntelui, pagini ample,
magistrale oferite de imaginarul poetic al lui Adi
Cristi. După „noaptea valpurgică” a focului de
tabără de la motel, intrăm în plină mitologie a
genezei mioritice odată cu incursiunea celor trei,
bunic, tată, fiu, în măruntaiele Muntelui. Primul
popas, nu întâmplător, este pe platoul
Pupăcioşilor, supranumit „Defloratorul”, stânca
amintind de falusul Minotaurului prăvălit, platoul
din vârf devenind, totodată, „o replică dată
grădinilor suspendate ale Babilonului”, acum „o
limbă de pajişte odihnitoare, mirifică în peisajul
general” (I, p. 287). La început a fost marea („Fu
noian întins de apă?”, se întreba şi Eminescu):
„Tot ce era ascuns de ape a ieşit la iveală. Munte,
văile, şesurile, nisipurile… vietăţile. Noua ordine
a impus noi reguli, noi reacţii, noi atitudini”. În
clipa genezei, „pe piscurile Pupăcioşilor au fost
surprinşi, tocmai în momentul ieşirii din ape,  un
cioban cu turma sa de mioare. Acelaşi cioban
ungurean ce va fi folosit în balada Mioriţa, alături
de baciul vrâncean, în postura eroilor negativi, a
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celor care au reuşit să-l omoare pe baciul
moldovean, dezvoltând, mai apoi, destinul
implacabil pentru poporul mioritic” (I, p. 191,
192). Naratorul textualist al lui Adi Cristi insistă
asupra „fatalismului” poporului mioritic, având
urmări până la deformarea locului de unde vine
lumina soarelui, nu din înalt, ci dinspre Răsărit,
„punct cardinal” ce va fi marcat/identificat, peste
milenii, „pentru ţinere de minte, cu Steaua
Kremlinului” (I, p. 292). Pentru a supravieţui,
Ciobanul primordial a săpat tunelul din munte
spre a se feri de ploi, dat fiind că nu existau încă
umbrele şi nici prognoze meteo. Înaintând în
interiorul Muntelui, a găsit „un foc de tabără” pe
care aprinzătorul uitase să-l mai stingă „conform
normelor de protecţie împotriva incendiilor” (I, p.
293). De aici, ciobanul a dedus că trebuie să mai
fie cineva acolo, că nu este singurul locuitor al
Pupăcioşilor. Pe când încerca să pună ordine în
gânduri, o umbră apăru prăvălindu-se peste el:
„Mişcarea bruscă a lui Ciobanu nu a putut evita
impactul, drept pentru care ceea ce era de
întâmplat s-a consumat într-o tradiţională
prăbuşire, rostogolire, încălecare a situaţiei, când
el pe ea, când ea pe el. Căci, un lucru a devenit
cert, făptura era o ea, cu trupul la fel de dezgolit
precum era şi trupul lui Ciobanu” (I, p. 294). Iată
varianta parodică, mitic-mioritică ad hoc, a
prezenţei cuplului primordial. De fapt, toate s-au
petrecut în visul Ciobanului. Acum va surveni şi
prima ceartă între Adam-ciobanul, şi Eva,
aprinzătoarea focului dintâi (al erosului) în
peştera lui Platon: „Cine ţi-a dat voie să te
încălzeşti dacă nu ai contribuit cu nimic la
întreţinerea lui? Crezi că te poţi numi pionierul
viitoarelor «cantine americane»?” (I, p. 294).

Cu acest vis, Ciobanul înţelege că Muntele se
arăta material din afară, şi imprevizibil/invizibil
dinăuntru: „Spaţiul în care nimerise era un spaţiu
material doar din exterior înspre pântecul
muntelui. În sens invers, realitatea îşi modifica
fundamental legile. Este ca şi cum ai încerca să
pătrunzi din exteriorul trupului în lumea
gândurilor şi, mai apoi, să-ţi cauţi întoarcerea
înspre acelaşi exterior. Ciobanu, prins în mrejele
acestei logici, se mai linişti puţin, simţi cum îşi

revine în fire. Nu era pierdut. Nu era dispărut. Se
pare că era puţin îngândurat”, precum omul de la
Hamangia (I, p. 297). Piscul Pupăcioşilor a
devenit locul unde Ciobanul a murit şi a fost
readus la viaţă de ea, fata muntelui: „În partea
mea de viaţă există însăşi esenţa vieţii. De aici,
viaţa îşi trage seva, de aici începe totul şi tot aici,
în pântecul pământului vă întoarceţi, în cele din
urmă, şi voi, cei care alergaţi cu pletele-n vânt,
fără a şti că lumea se ascunde sub tălpile
voastre…” (I, p. 303). Eros şi Tanathos
deopotrivă, care scapă logicii omeneşti. Ea, viaţa,
nu se vede pe sine: „Exist doar prin ceea ce
reuşeşti tu să vezi, să mă simţi. Doar cum mă
percepi tu, aşa sunt. Sunt, la urma urmei, creaţia
ta şi a semenilor tăi aflaţi în dificultate” (I, p.
305). 

Ciobanii şi turmele care l-au urmat, ulterior, pe
Cioban în munte, au făcut-o pentru că El, cel
dintâi a fost „care a ajuns la lumina” interioară,
devenind singurul care „poate fi Stăpânul nostru,
al tuturor, căci noi vom fi peste mii de ani oile lui,
numite ale Domnului. El este Ciobanul nostru,
Păstorul nostru! Lui să ne închinăm” (I, p. 310).
Iată cum Ciobanul primordial este recunoscut ca
arheu, însă nu unul monadic, ci triadic: El, Ea şi
Mioriţa, toate taine ascunse de Munte. Picioare-n
Cur ştia această legendă de la o bătrână, care, la
rându-i, o ştia de la o bătrână, în şirul memoriei
arheale: „O legendă ce ar putea pune în drepturi
adevărata naştere a acestor ţinuturi” (I, p. 311). În
călătoria spre munte, de la cabană, Picioare-n Cur
alege calea legendei, ajungând la peretele acestuia
spre a găsi tunelul săpat de Cioban. Mai ştia că
acolo unde a alunecat şi a căzut Ciobanul, urmaşii
au ridicat un altar, apoi o troiţă, iar, în final, o
biserică de lemn ascunsă într-un arbore
genealogic. Acolo trebuia să se găsească mesajul
iubirii dintâi (reamintită de spectrul stră-
străbunicului), ca ultim înscris care să
pecetluiască redobândirea Muntelui. La rându-i,
Ciobanu este însoţit de nepot, ca „neîmplinit”:
„Astăzi suntem condamnaţi de a ne termina treaba
aici pe munte”, încât vor trebui să urmeze
principiul toţi pentru unu şi unu pentru toţi (I, p.
355). Misiunea cea mai grea o are Picioare-n Cur
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pentru că nu este iniţiat în misterele Muntelui,
riscând să se transforme într-o „pagubă
colaterală” (II, p. 9). În necunoştinţă de cauză,
pleacă la drum cu gândul că „Cine ştie de unde va
sări iepurele?” Şi i-a sărit, într-adevăr, uitându-se
unul la altul ca doi fricoşi arhetipali, luându-l ca
tovarăş de iniţiere, descoperind pe diverşi copaci,
indicii pentru traseu, în cuvinte şi în formule
matematice, care îl conduc însă la locul de unde
plecase. Ciobanu şi Buric Găurit, în schimb, o iau
spre locul unde strămoşul săpase în Munte, găsind
o cheie răsucită împreună de cei doi. Muntele se
deschide, descoperind o lumină interioară violetă,
cu accente galbene.

Estimp, tatăl nepotului, ajuns pe Pupăcioasele,
dă peste un cuib uriaş în care trăiau doi pui de
acvilă. Intră deplin în realitatea fantastică, aceea
care este „realitate 100% reală şi nicidecum
imaginară”, o realitate arheică a zborului fără
aripi, un soi de catapultare „făcută după un
perfect calcul matematic, în care au fost introduse
greutatea sa corporală şi înălţimea la care trebuia
să ajungă”, având toată libertatea de a face tot
ceea ce îi trece prin cap (II, p. 27). Altfel spus,
„libertatea de a se comporta normal” (II, p. 28).
Apropiindu-se de cuibul uriaş, de frică iepurele îi
sări din sân, provocându-i o derută înfricoşătoare,
cu atât mai mult, cu cât în preajmă auzea două
voci cunoscute, cea a Ciobanului şi a lui Buric
Găurit, ajunşi şi ei în lumea de dincolo, deşi nu se
vedeau. Acvila, ciocnindu-se de stâncă, se
prăbuşi. Picioare-n Cur, de milă, hrăni puii cu
iepurele mort şi-i luă în ocrotire, la sân. 

Din dialogul celor doi căutători invizibili, se
înţelegea că „Ei erau singurii care priveau
realitatea în ochi, oricât de incredibilă era ea” (II,
p. 37). Picioare-n Cur n-avea decât o soluţie: să
urmeze vocile. Drumul pe care apucase i-a deschis
priveliştea imenselor bogăţii în aur din pântecul
Muntelui, în vreme ce Buric Găurit şi Ciobanul
ajung pe o pajişte unde trona un copac ce ascundea
în coroana lui turla bisericii de lemn, adică bogăţia
nepământească, complementară celei în aur
întâlnită de Picioare-n Cur. Buric Găurit nu
reuşeşte să vadă bisericuţa decât numai în clipa

când Ciobanul îl ia de mână: „doar împreună
suntem sortiţi să răzbatem”, îi reaminteşte
Ciobanul, rostind, Tatăl nostru în latină, dar abia
rostind rugăciunea în română dobândeşte starea de
levitaţie capabilă să-l înalţe către lumina
„drumului spre biserică, drumul spre Dumnezeu”
(II, p. 41): „O biserică fără uşa închisă. Un spaţiu
în care icoanele de pe pereţi erau de fapt «pictate»
din vegetaţie, din flori, iarbă şi arbuşti. În această
biserică din copac, Sfântul Altar era singurul
construit de aur masiv” (II, p. 43). Sunt iarăşi vagi
ecouri din Mioriţa: „Preoţi munţii mari,/ Paseri
lăutari” etc. Ciobanul găseşte pe Sfânta Masă o
cutie de aur în care dă peste o cheie din aur masiv.
Era o cheie, gândeşte Ciobanul, care ar fi putut să
deschidă Porţile Raiului, dar îşi dădu repede
seama că aceasta nu deschidea uşi, ci se
deschidea, însă numai după alte rugăciuni. În
cheia deschisă se afla ultimul sul testamentar, care
punea definitiv în drepturi familia Ciobanului. Nu
întâmplător, în acelaşi timp, a ajuns în biserică şi
Picioare-n Cur, acestuia apărându-i lăcaşul sfânt a
nu fi în copac, ci ieşit din stâncă. Spaţialitatea
contrapunctică se augmentează cu ecoul (imagine
subtilă a timpului/durerii în mitul lui Narcis,
simbolizat de nimfa Echo), ecoul vocilor
rugătoare ale celor doi, tehnică dominantă în
naraţiunea lui Adi Cristi: „Bisericuţa de lemn
pentru unul aflată în copac, pentru celălalt ieşită
din Munte, putea să fie considerată locul în care
Dumnezeu Fiul s-a întâlnit cu Dumnezeu Tatăl, în
timp ce Sfântul Duh, preschimbat în doi pui de
acvilă, urmărea, de la înălţimea celui de al doilea
zbor, această scenă pilduitoare. Cu cât
închinăciunea devenea mai profundă, mai spusă
din rărunchi, cu atât tânguirea şi cererea de iertare
umpleau mai baritonal spaţiul Casei Domnului,
astfel încât ciobanului i se păru că aude în
bisericuţă glasul lui Picioare-n Cur, în timp ce lui
Picioare-n Cur i se părea că aude glasul
ciobanului”, ambele glasuri „ajungând la
intensitatea ţipătului” (II, p. 67). Poate că e chiar
ţipătul lui Edvard Munch sau, mai degrabă,
strigătul lui Bacovia, un ţipăt din ţara plină de
umor, aducând mântuirea, de astă dată.
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Cornel Paiu (n. 1973, Adjud) va debuta cu
volumul Paz nicii pereţilor – răstimpuri de
poezie, publicat la Editura Scrisul Românesc din
Craiova în 2010, pentru care i s-a decernat în
2011 Premiul pentru debut în poezie al Uniunii
Scriitorilor din România – filiala Bacău. Acelui
prim volum preotul şi pictorul Paiu i-a adăugat o
altă carte de poezie intitulată Tabor – liturghisire
(2005-2013), apărută „cu binecuvântarea
Preasfinţitului dr. Ioachim Băcăuanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului”,
– astăzi Arhiepiscopul acestei eparhii, la editura
ieşeană „Zona Publishers”, în Colecţia Poesis,
2013, 511 p. Masivul florilegiu poetic este
prefaţat de prozatorul şi criticul literar
Constantin Dram, iar postfaţa este semnată de
filosoful eseist Tudor Ghideanu, ambii profesori
universitari în cadrul Universităţii „Al.I. Cuza”
din Iaşi. 

Tot la Editura şi Fundaţia craioveană Scrisul
Românesc va fi tipărit în 2018 cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului IOACHIM,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, un alt
volum de poezie, ultraelegant, Biblioteca din
turn, prefaţat de Lucian Strochi, postfaţat de
Emilian Marcu, cu ilustraţii (ce amintesc de faza
surreală a lui Jules Perahim) de Cristinel-Ionel
Prisăcaru. L-am întîlnit pe poet în cele două
ipostaze ale sale spre sfârşitul lunii septembrie
a.c. la Bacău, ca preot la sediul Parohiei
Precista, dar şi ca participant la Festivalul-
Concurs de Creaţie Literară Avangarda XXII,
ocazie cu care Cornel Paiu a primit premiul
Asociaţiei Culturale „Familia Lecca”.

De obicei, atunci când recenzez o carte de
poezie mai ales, nu citesc comentariile critice

ce-o însoţesc; de data asta mi-a fost imposibil să
aştern rândurile ce urmează fără să fi parcurs
docta prefaţă a lui Lucian Strochi, căci lectura
versurilor scrise de Cornel Paiu între 2010 şi
2018, pe cât de încântătoare, e tot pe-atât de
dificilă, ca să nu zic aproape încifrată, aproape
ermetică în complexa ei frumuseţe şi
simbolistică. 

Aşdar, prornind încă de la titlu, ce este o
bibliotecă în accepţia poetului?: o biserică, o
peşteră, o chilie, un laborator de alchimist, un
acvariu, un loc minat, o junglă, spune mai sus
numitul critic, oricum, zic eu, un loc geometric
al ascezei întru rugă, mărturisire, epifanie,
cugetare sacră şi descântec prozodic, între
numinos şi laic. Despre Turn, Lucian Strochi
spune că poate fi orologiu al curgerii timpului,
clopot, clopotniţă (a îndrăgostitului Quasimodo
de Esmeralda???), turn de apărare, închisoare
(Turnul Londrei!!!), refugiu oniric, observator
ceresc, Turnul de Fildeş simbol al Mariei, şi de
ce nu, Turnul Babel, poartă spre ceruri, devenit
apoi simbol al vanităţii omeneşti…

Ideile-forţă ale cărţii ar fi, tot după Lucian
Strochi, definirea poetului drept înger, lacrimă
corpuscul-undă de lumină şi voce-iiubire
iniţiatică (ca la dolcestilnoviştii europeni), un
faur de descântece pentru a accede spre logosul
primordiilor, nevoia de a autodefinire identitară.
În acest sens a se citi acest splendid aforism-
epitaf: „III ***** dar dacă viaţa nu e vis/ atunci
nu-i nici aievea în palimpsest proscris/
prorocita-i înviere treceam prin noapte-
ngândurat/ iluminat precum o candelă”.

Cornel Paiu se zideşte pe sine odată cu
Biblioteca din turn de-a lungul celor trei
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STRAJE –secţiuni ale cărţii: „salt în gol – raze
de lumină – case pe apă”. Textele se edifică pe
baza unor obsesii omeneşti (şi preoţii sunt
oameni!!!) şi antinomii tip coincidentia
oppositorum –, poezia ca rugăciune, mărturie,
iubire vs caducitatea vieţii, „destrămarea”: 3**
„lângă Cartea Vieţii ţinută pe aripi de legiuni de
domnii o altă carte/ Cartea Morţii”. 

În ciuda dicţiunii supermoderne a textului,
majoritar expresionist, tip Rilke, a mesajelor pe
care le primim din turnul reculegerii sub formă
de versuri răsucite precum frunzele toamna
(L.S), poezia lui Cornel Paiu îşi trage seva din
marii noştri clasici, în frunte cu Arghezi (celebra
artă poetică „Duhovnicească”, dilema perpetuă
între credinţă şi tăgadă, cântarea cu mintea, cu
duhul, cu sufletul, irezistibila antinomie intre
ceresc şi lumesc, între angelic şi trupesc),  Blaga
(a se citi fragmente dintr-o spovedanie-
interogaţie, dialog în direct cu Cel Atotputernic:
„ruşine mi-e în faţa ta! / ruşine pentru multele-
mi ispite” …câte ascunzi tu Doamne, în
pământul Tău?/ câte ascunzi/ câte ne descoperi
prin ceaţa deasă/ dincolo de negura grea
apăsătoare apoasă?), Bacovia (a se citi poezia
sunt doi morţi în sat, o emoţionantă litografie-
litanie în culorile doliului!, ceea ce nu exclude
policromia: „pământ negru/ pământ galben/
pământ roşu/ găuri/ găuri perfect rotunde/ o
piatră neagră/ o piatră aurie/ o piatră roşie/
„porfiră şi vizon”), V. Voiculescu (umanizarea
Raiului, specifică doar ortodoxiei, pogorârea
unor cohorte de îngeri printre oameni: „ şi-in via
cu strugurii îngheţaţi/ s-au prăbuşit cohorte de
îngeri de gheaţă/ îngeri boreali/ ireali/ mai dau
din când în când din aripi/ clinchetul aripilor lor
de gheaţă se-aude colind/ dincolo de sat/ pân’ la
margine de lume „), Nichifor Crainic, Radu Gyr,
dar şi din poeţi mai aproape de secolul nostru:
Ion Alexandru, Daniel Turcea, Lidia Stăniloae
etc. 

Poetul nu este doar un cunoscător de excepţie
al satului moldav, devenit un laitmotiv al poeziei
sale, ci şi un senzor al metamorfozei climatelor,
ambianţelor, anotimpurilor, peisajului, florei şi

faunei, un scrutător al întrepătrunderii existenţei
şi non-existenţei, al firii şi nefirii, a fiinţelor vii
şi nefiinţelor „III.3.1.21: [...] ce te-a
mirat?/poate că ţi se pare şi primăvara asta
bătrână / cu prea mulţi morţi/ (chiar cu vii-morţi/
căci şi cei vii îţi par morţi/ (treci dintr-un sat în-
altul/ cu o veste/ nu eşti decât un gând răscolit/
de plânsul lui cântec)/ (îndeamnă-te către casa
fundamentală)/ (apele ascunse de litigii)/
(câinele dimineţii în mijlocul arăturii)”.

Abundă, firesc pentru formaţia de preot a
autorului, lexemele liturgice ale jertfei, ale
ascultării aducătoare de bucurie întru
mărturisire, iertare şi Înviere. Vom da un citat
amplu ce probează talentul de excepţie al
poetului în arta de a împreuna (ars
combinatoria, ce presupune şi glisări spre ludic,
ca de pildă această jubilaţie-colind barbian:
„slavă ţie, Doamne,/ pentru aceşti pereţi de
humă/ luminaţi!/ iată am deschis fereastra/
acestui fluture/ cu sideful aripilor lui/ să-i
însemneze/ văzduh şi auz/ (harbuz şi buburuz)
/slavă Ţie, Doamne,/ pentru noaptea asta
vestitoare/ noapte bună, mamă,/ dimineaţă
bună!/ bucurie mare!) şi amplifica ecoul
mesajului prin repetiţia aceluiaşi cuvânt la
început de vers (ilustra figură de stil – anafora).
Iată cum sună împărtăşania şi smerita
îngenunchiere întru iertare a unui preot-poet,
amândoi la fel de cultivaţi şi învăţaţi: „dar măcar
Unul să mai fie/ un singur os/ o singură carne
sfântă/ un singur trup/ în mijlocul arşiţei să mai
fie un milostiv/ în ţara înfometaţilor/ în ţara
însetaţilor/ cel binecuvântat să nu lipsească/ cel
uns cu mirul prieteniei/ cel uns cu untdelemnul
ascultării/ cel milosârd/ cel tămâiat cu smirna
smereniei (smi-sme!!!)/ cel înjunghiat cu
ascularea/ să nu lipsească/ [...] plâng/ altceva n-
ar trebui să mai ştiu/ numai să plâng/ numai să-
mi plâng toată vinovăţia/ în lacrimi fierbinţi şi
amare să nădăjduiesc/ la botezul pocăinţei/
pentru multe vicleşuguri sunt vinovat/ mă fac
vinovat de neascultare/ mă fac vinovat de
nemilostivire /mă fac vinovat de desfrânare/ mă
fac vinovat de lipsă de smerenie/ sunt vinovat de
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lenevire/ sunt vinovat de lipsă de dragoste faţă
de aproapele/ de toate păcatele lumii sunt
vinovat/ plâng/ cer iertare/ mă tânguiesc/ eu
păcătosul/ auzi-mă Doamne!”.

Volumul Biblioteca din Turn se desfăşoară pe
un ambitus atotcuprinzător şi în cele mai diverse
chei; barocul îşi dă mâna cu goticul prin
surprindere şi unde te aştepţi mai puţin.
Universul afectiv ce reuneşte respectul şi iubirea
pentru înaintaşi, familie, copii, prieteni, nu
exclude chipul legendar, indelebil al Domnului
Învăţător şi nici evocarea funebră a ceea ce
înseamnă o casă părăsită prin moartea
locatarului. Ne vom reculege aşadar prin acest
text intitulat III.3.1.15, exploziv datorită
metaforelor frisonante, inedite în orice caz, cu
mesaj înfricoşător prim emoţia estetică indusă
cititorului: “...e casa cu uşile umflate de plâns/ e
casa din satul unde oamenii mor singuri/ e casa
cu trei vii/ una bătrână alta tânără şi alta străină/
e casa cu grădina asediată de spini/ e casa cu
mulţi străini care nu-i ştiu secretele/ care nu-şi
amintesc nicio poveste /trăită de ea şi repovestită
de ea/ e casa-pasăre jertfită pe o singură aripă”. 

Iscusit în a se folosi de climaxul imaginilor
amintirii în cascadă sau alaiul muzical al florilor,
păsărilor copilăriei, Cornel Paiu, în textul „m-am
apropiat de casă cu spaimă“, consemnează
memorabil în cele mai mâhnite tonalităţi de
lamento un dialog al său cu îngerii ce-i
prevesteau focul pedepsitor şi predestinat. Este o
cutremurătoare viziune a ispăşirii din viaţa
fiecărui creştin (trimiţăndu-ne la dramatismul
personajelor din Dostoievski sau Bulgakov),
căruia nu-i rămâne decât să constate, ca în
Paradisul destrămat al lui Ion Vinea, ruina şi
fumul ce rămân din „străvechile convingeri”.

Biblioteca din Turn este o carte a unui poet
deja stăpân pe mijloacele şi efectele sale
stilistice, posesor fiind al unei nestrămutate
conştiinţe artistice. Edificată din descântece,
litanii şi jubilaţii, din rugile de binecuvântare şi
înduhovnicire a cuvântului şi a cititorului său,
din slăvirea Sfintei Treimi lăsate nouă de Sfinţii
Părinţi, din mistere, epifanii şi instantanee, din

obsesiile poetului şi omului (cum ar fi depresia,
dorinţa de miracole, acel cupio dissolvi sau
dorul de risipire în universal, desăvârşirea şi
noima, inevitabilul Imitatio Christi etc.), din
elegii eminesciene şi onirism borgesian, din
metafore şi oximoroane supermoderne îmbinate
măiestrit cu o venatură arhaizantă, cartea
Părintelui Cornel Paiu probează că poezia
veritabilă este simplitatea expresiei şi
omenitatea dublată de bucurie şi plângere,
subiacente fragilităţii condiţiei umane: II.2.1.16
(au răsărit şi astă seară stelele/ hipnotice/ visând
avioane/ visând lunatece păsări/ (lunatecul sunt
Eu/ nu vă încredeţi în mine!/sunt mai trecător
decât un val/ spărgându.-se de ţărmul tristeţii).

Biblioteca din Turn este una ce se poate
înscrie în topul celor mai bune zece cărţi ale
anului 2018, demnă de premiul Uniunii
Scriitorilor.
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Recent apărut la Editura Corint, romanul
Marele incendiator al lui Stelian Tănase se
situează în zona scrierilor originale şi
provocatoare, nu numai prin povestea care se
desfăşoară de-a lungul celor 462 de pagini, ci –
mai ales – prin particularităţile stilistice ale
textului. Cronica unui fapt divers este subtitlul
acestui roman de factură postmodernă, în care se
întretaie ecouri din realismul magic, din
hiperrealism, din fluxul oniric, din limba
vechilor cronici valahe, din textul şuetelor
virtuale ale utilizatorilor de Facebook, într-un
mixaj foarte bine dozat şi cu o formulă narativă
aparte. Principala voce care ţese povestea este
aceea a unui „un biet cronicar. Un flecar dintr-o
mahala de belea zisă Antim. [...] un biet anonim,
un beţiv costeliv, o şarlă, un subversiv, o cotarlă”
(p. 9), un orb care captează; într-un birt rău
famat; frânturi din istoria pe care o va spune,
recompunând-o în ritm de baladă folk-rock. O
altă perspectivă asupra întâmplărilor narate este
aceea a unui autor omniscient, o voce neutră din
punct de vedere stilistic, completată de o a treia,
reunind fabulaţiile unui grup de taifas în mediul
virtual, ce preia funcţiile corului din tragediile
antice. 

Pretextul şi punctul de plecare al ficţiunii este
– cum altfel? – un fapt divers ieşit din comun,
care ţine încordată atenţia populaţiei
bucureştene: aproape noapte de noapte, maşini
scumpe, din cartiere de lux, sunt incendiate de
un individ care nu poate fi prins şi, prin asta,
ajunge să aibă o aură de erou justiţiar. Se naşte o
legendă urbană tot mai amplă, bine întreţinută
de presă, în special de gazeta de scandal Aurora.
Cine este Marele Incendiator? Care sunt
scopurile lui? Va fi prins acest piroman care îi
pedepseşte pe cei detestaţi de populaţie ? Este el
real, este imaginar? 

Intriga se ţese, aşadar, sub forma unui
ansamblu narativ sofisticat, în jurul acestui
nucleu, care îi permite autorului o radiografie; în
tonurile cele mai acide; a societăţii româneşti
contemporane, în special a mediului
poliţienesc/politic/jurnalistic şi a relaţiei de
interdependenţă dintre acestea. Pe fundalul
tabloului pictat în culori sumbre, care îngroaşă
deliberat grotescul realului, se desfăşoară
povestea de iubire dintre personajele centrale,
fotograful Vivi Lazăr şi jurnalista Zoe Firescu.
El, un pozar pasionat de meserie, este un
marginal ce pare plămădit, ca şi străinul lui
Camus, dintr-o imensă incapacitate de adaptare.
Unul dintre numeroşii români veniţi pe lume ca
„decreţei”, Vivi pare a fi omul care nu aderă la
nimic, iar singura lui pasiune este fotografia,
modalitate de a reţine realul, pe un suport mai
mult sau mai puţin perisabil. Pozarul este, şi el,
un cronicar (în imagini!) al vremurilor şi
experienţelor prin care trece, începând cu
adolescenţa de frontierist naiv din perioada
totalitară, trecând prin zilele fierbinţi din
decembrie ’89 şi până în prezentul din care se
simte exclus. Singuratecul erou (sau, mai
degrabă, anti-erou) se ataşează de un căţel,
umilul Zgaibă, pe care îl salvează de la moarte,
în capitala isterizată de campaniile declanşate
împotriva câinilor fără stăpân. În acest context,
apar atitudini şi fapte de o barbarie care nu-i
scapă povestaşului, nici lui Stelian Tănase, el
însuşi generos iubitor de animale (de altfel, acest
roman este dedicat amintirii „preaiubitului” său
câine, Jimi). Protestul lui Vivi, căruia singurul
prieten îi va fi omorât de o maşină de lux, va
consta în incendierea, nopţi la rând, în diverse
cartiere new rich, a unor impozante SUV-uri,
simbol al unui standing adesea obţinut, în
Valahia, prin mijloace nu tocmai ortodoxe. 
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Zoe, ziarista cu beretă roşie şi cu un fler
teribil în investigarea afacerilor momentului,
este titulara rubricii de senzaţie de la pagina 5 a
gazetei Aurora, care place tuturora. Articolele
talentatei „zeiţe a faptului divers” sunt prizate de
un mare număr de cititori, pentru că tipul acesta
de jurnalism îşi are publicul lui, dornic să
perceapă realitatea printr-o lentilă care
amplifică, dornic să-şi umple vidul existenţial cu
fapte/eroi/întâmplări din realul înconjurător,
hiperbolizate de o pană alertă. 

Scurta poveste de iubire a celor doi,
fotograful şi ziarista, o poveste care nu are nimic
hollywoodian, se desfăşoară pe fundalul sordid,
încărcat cu violenţe, al Bucureştilor, ca într-o
pânză de păianjen din care fiinţele inocente nu
au cale de scăpare. Aici, afacerile cele mai
veroase sunt deliberat ignorate, chiar coordonate
de mediul poliţienesc, caricatural conturat de
Stelian Tănase. Generalul Adam este marele
păpuşar, cel care face şi desface viaţa subterană
de pe malurile Dâmboviţei, atât înainte, cât şi
după 1989, care profită material în urma imensei
afaceri cu câini, dar şi politic, în urma afacerii
Marelui Incendiator. Cei trei subalterni ai lui,
chestorii cu nume predestinate – Dodel Japiţă,
Titişor Roibu, Căţelandru Gore – sunt mari
maeştri în ale înscenărilor, violenţi cu cei slabi,
servili cu şefu’, descendenţi direcţi ai lui Ghiţă
Pristanda: „Noi suntem instrumente, atât,
micimani. Cine plăteşte distracţia, comandă
lăutarii. Datorăm ascultare, am depus jurământ.
Ce e în sufletul meu este altă treabă, a zis Gore
Căţelandru” (p. 445).

Spiritul lui Caragiale pare să planeze, de
altfel, deasupra întregii cronici, deasupra întregii
urbe în care populaţia, personajul colectiv, este
cuprinsă de frenezia zvonurilor, de bârfele care
se încrucişează, de isteria generată printr-o
manipulare bine orchestrată. Marea
trăncăneală, cum spunea Mircea Iorgulescu,
este mediul în care se nasc, trăiesc şi mor
locuitorii din capitala Guberniei. Sunt fiinţe
burleşti, felliniene în derizoriul lor cotidian, în
fizicul şi mentalul lor diform: vecini, şefi de
scară, turnători, hingheri, amploaiaţi ai
adăposturilor pentru câini, protestatari mai mult
sau mai puţin naivi, facebook-işti – vieţi
minuscule pentru care faptul

divers/bârfa/deformarea adevărului constituie o
a doua natură.

Stelian Tănase surprinde, balzacian, în toată
proza lui, scene din realul complex, irespirabil
uneori, alteori plin de un farmec anume. O face
şi în acest roman, în care un rol aparte este
rezervat Bucureştilor, spaţiu văzut în topografia
lui (aproape) mitică, „amestec de Balcani
lenevoşi şi meteahnă de Istanbul, tăiat de aerul
rece dinspre nord-est, Sankt-Petersburg”.
(p.149). Capitala Valahiei, cu mahalalele ei pline
de viaţă anonimă, bârfe şi delaţiuni, cu vechi
clădiri de patrimoniu care stau gata-gata să se
dărâme, cluburile de jazz pline de pasionaţi, cu
târgurile de vechituri de genul talciocului,
splendidă pată de culoare într-un spaţiu amorf
(p. 351-354), pare a fi un Macondo valah,
construit după chipul şi asemănarea locuitorilor,
a căror substanţă provine, parcă, din acest
teritoriu unde nu este milă pentru cei învinşi. 

Cronică a timpurilor postmoderne, Marele
incendiator este nu numai o „oglindă purtată de-
a lungul unui drum”, aşa cum voia Stendhal, ci
şi un creuzet în care, amestecând (sau arzând?)
cu meşteşug flori de mucigai, Stelian Tănase
generează interogaţie, empatie, katharsis.
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Mariana Stancu trăieşte de mulţi ani în intimitatea
limbii franceze şi a multora din mânuitorii ei de elită,
scriitori francofoni din Belgia, din Egipt sau din
Senegal. Traducerile ei, publicate la editura Cronedit din
Iaşi (André-Marcel Adamek, Un imbecil la soare, 2015;
Jean Portante, În realitate, 2016; Mohamed Salmawy,
Aripile de fluture, 2016; Les poèmes du Nil/ Poemele
Nilului, 2018; Europoesia, Iaşi/Chişinău,
CronEdit/Ştiinţa, 2018; Poezia lumii în oraşul poeziei,
2018; Abdoulaye Fodé Ndione, Perla orizontului, 2018)
demonstrează cu prisosinţă cel puţin două lucruri:
pasiunea pentru limba franceză şi un ascuţit
discernământ în selecţionarea unor texte de mare
calitate, ale unor autori cu care, în marea lor majoritate,
cititorii români nu sunt familiarizaţi.

Activitatea intensă desfăşurată de Mariana Stancu în
ultimii ani întăreşte ideea de dimensiune culturală a
traducerii şi de rol activ al traducătorului, care nu mai
este perceput ca persoana invizibilă în spatele
cuvântului, ci ca un participant la procesul de transfer
cultural şi de creaţie, responsabil de alegerile şi deciziile
sale. Iar acestea, în cazul Marianei Stancu, nu se
limitează la sfera lingvistică – o bună cunoaştere a
limbii sursă şi a limbii ţintă nemaifiind demult
considerate ca suficiente pentru o traducere reuşită –, ci
se deschid cuprinzător către contextul civilizaţional al
fiecăruia din textele scriitorilor asupra cărora s-a
aplecat. Precizia semantică şi cursivitatea transpunerilor
în limba română denotă o fină cunoaştere a condiţiilor
istorice, sociale, culturale de producere a textelor, dar şi
de evoluţie a autorilor lor pe care, în fapt, traducătoarea
i-a întâlnit personal şi cu care a purtat discuţii definitorii
în privinţa configurării unor universuri intelectuale şi
stilistice, cu toate particularităţile lor, spre a le putea
ulterior tălmăci în română.

Remarcabile sunt nu doar traducerile propriu-zise
realizate de Mariana Stancu, ci şi înţelepciunea de a-şi
„face mâna” cu două volume de proză, înainte de a
îndrăzni dificila abordare a poeziei. În mod limpede
fidelă şi literei dar, mai presus de ea, sensului,
traducătoarea pare să se pătrundă de fiecare frază din
textul original, recreând-o apoi în limba ţintă aşa cum
urcă ea din adâncurile sensibilităţii proprii, fără o

excesivă preocupare raţională pentru respectarea unor
criterii rigide, lăsând cuvântul just să vină de la sine,
permiţând astfel interpretării să aibă fluiditatea naturală
şi îndrăzneala unei creaţii autentice. Astfel, traducerea
nu mai e un chin stilistico-sintactic, ci o transpunere
familiară, o reaşezare într-o altă matrice în care nici una
din limbi nu-şi anulează forţa prin cealaltă, ci se co-
mută pe alt plan, îmbogăţit semantic, expresiv şi
referenţial.

Dar munca e şi mai complexă în cazul poeziei, unde
cuvântul trebuie să vibreze pe o altă frecvenţă şi unde nu
se întâlnesc, pur şi simplu, două sisteme lingvistice. Iar
Mariana Stancu e perfect conştientă de faptul că limba
franceză şi limba română sunt foarte diferite structural,
în ciuda similitudinii aparente a lexicului, pentru că
sistemele prozodice respective sunt foarte diferite:
primul e axat pe o versificaţie cu bază silabică, regulată,
celălalt, pe o versificaţie cu bază accentuală, în care
silabele scurte şi lungi alternează, ritmul interior fixând
balanţa echilibrului sonor. Dar aceste diferenţe
reprezintă şi o şansă extraordinară pentru cel care ştie să
le mânuiască, pentru că, ontologic, în clipa începerii
lucrării, diferenţa între cele două sisteme e una singură
şi e dătătoare de libertate, anume, limba de plecare e
fixată, mulată în verb, în vreme ce limba către care se
îndreaptă traducerea e o sumă de infinite potenţialităţi,
iar interpretul îşi poate alege gama ideatică şi expresivă.

E ceea ce face Mariana Stancu, desigur, fără să
piardă din vedere exigenţa fidelităţii, dar atunci când
există compatibilitate şi asumare integrală, rezonanţa
potrivită se impune aproape de la sine. Versiunile la care
a ajuns, din poezia unui Jean Portante sau Mohamed
Salmawy, vădesc o depăşire a problemelor ridicate de
sisteme şi articulaţii diferite spre texte care freamătă viu,
care te fac să respiri poezie şi nu cerneală de tipar. 

Nimeni nu caută teorii într-un poem, ci trăiri, o stare
de conştiinţă modificată, am putea spune, iar Mariana
Stancu izbuteşte să şi le aproprie, să le integreze fiinţial
pe cele ale poeţilor francofoni ce i-au reţinut atenţia. Şi
nu în ultimul rând, ea ştie, ca orice bun traducător, că va
exista mereu, în orice text, un reziduu de intraductibil,
pe care nu se înverşunează să-l elimine, ci îl acceptă cu
smerenie.
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Prin anii ’70, la o întâlnire a unui grup de scriitori cu
angajații dintr-o uzină atunci emblematică în toate
sensurile (acum, nu s-ar mai putea întâmpla aşa ceva,
căci nu prea mai sunt fabrici, iar patronii celor care or
mai fi ar accepta cel mult un recital de manele, dar
probabil nici atât!), un important poet şi gazetar, care
modera acea emisiune literară cu public, fiindcă era o
emisiune TV, iritat că cei adunaţi în imensa hală
industrială erau cam gălăgioşi, i-a dojenit cu
recognoscibila lui voce tunătoare: „Ce, nu vă plac
scriitorii?! Ei, aflaţi că nici nouă nu ne plac uzinele, ne
plac infinit mai mult munţii!”. Parafrazând, aş putea
spune şi eu, cu referire la literatura secolului XX, că nu-
mi place în mod deosebit onirismul, ci mult mai mult
alte curente, de exemplu neorealismul sau
existențialismul. Ceea ce nu înseamnă că neg rolul
novator al onirismului sau că nu-i respect pe onirişti,
inclusiv pe unul dintre cei mai rebeli şi mai
reprezentativi lideri ai lor – Dumitru Ţepeneag, scriitor
important, disident autentic şi chiar un caz, el fiind
expulzat din Republica Socialistă România cu
retragerea abuzivă, prin decret prezidențial, a
cetățeniei. Mă întreb: dacă era (doar) un scriitor oniric,
citit, studiat, cine știe?!, poate chiar intrat în canon, care
ar fi fost temele romanelor sale, ale confesiunilor și
jurnalului său intim, presupunând că l-ar fi ţinut? Fapt e
că, de pildă, jurnalul Un român la Paris este o mărturie
dramatică și o scriere captivantă. L-am recitit într-o
nouă ediţie definitivă, apărută la Cartea Românească.

Îmi amintesc că prin anii ’90, lui Dumitru Ţepeneag
îi apărea la Editura Institutului European, din Iaşi, o
carte de memorialistică despre care am scris un
comentariu în „Adevărul literar şi artistic”. Cartea se
intitula Reîntoarcerea fiului risipitor la sânul mamei
rătăcite. Era şi aceea o mărturie de mare preț a
„reacţionarului apocaliptic, nihilist şi exhibiţionist”,
cum se autocaracterizează Dumitru Ţepeneag. Plonjam
prin intermediul ei într-o realitate despre care ştiam
infinit mai puţin decât ştim astăzi: exilul românesc, dar
şi mediile intelectuale, scriitoriceşti occidentale. Fără

patetisme, cu o cuceritoare sinceritate, cu ironie
amară, oniricul Ţepeneag ne „chema” la o privire
lucidă şi măsurată a lumii exilului, pe care noi,
cei de dincoace de fosta cortină, necunoscându-i
avatarurile, frustrările, mizeriile, o mitizasem, o
proiectasem pe o planetă a celei mai bune dintre
lumi. Or, în Reîntoarcerea..., Ţepeneag, care, la
Paris, nu fusese doar un simplu „dezrădăcinat”,
ci una din figurile marcante ale exilului românesc
și care a continuat să-şi scrie opera şi s-a
manifestat ca un „agent” al literaturii române în
străinătate, ne edifica: „Emigraţia e un
microcosmos care reflectă în mod firesc ţara de
origine: calităţile şi defectele celor de acolo. Din
păcate, dezrădăcinarea duce la accentuarea defectelor.
Dezrădăcinatul se de-moralizează. Pierde punctele de
referinţă, în primul rând cele morale. Dacă are ambiţii
politice, îi lipseşte instanţa firească – poporul. Şi, atunci,
ambiţia politică îl împinge la o luptă sterilă şi urâtă în
timpul căreia i se poate întâmpla să recurgă la procedee
înrudite sau identice cu cele dintr-o dictatură: de la bârfă
şi până la denunţ. Emigrantul român se află în regim de
libertate şi se comportă ca într-un regim de dictatură. Ce
poate fi mai trist?”

Într-o astfel de lume în mai multe sensuri tristă şi
întristătoare s-a integrat fatalmente şi Ţepeneag, unul
dintre cei care se pusese, cu propria-i expresie, „în
slujba cauzei”, contribuind, între altele, la construirea
aurei lui Paul Goma: „Ce-mi reproşez cel mai mult e că
am căzut în capcana CAUZEI. Mi se părea că pentru
cauză îmi este permis să mint. De pildă, când am făcut
referate entuziaste pentru primul roman al lui Goma, la
editurile germane şi franceze, credeam că lansez o
acţiune politică de anvergură. Când i-am lăudat cartea în
Le Monde, subliniindu-i valoarea estetică, îmi ziceam că
această minciună pioasă e răscumpărată de însăşi
utilitatea ei pe plan politic”. Şi noi, în naivitatea, ca să
nu zic în nemernicia noastră, credeam că numai
comuniştii minţiseră pentru cauză! Apropo de minciună
şi de mizeriile nu doar ale exilului ci şi ale presei
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occidentale. Titlul Imposibila întoarcere (împrumutat de
Ţepeneag de la Marin Preda) al unui articol pe care i
l-a cerut de New York Times devine „România, o ţară
unde a gândi este o crimă”, iar un alt articol privind
cenzura în regimurile totalitare apărea în Le Monde...
cenzurat!

Dar să mai evoc două scene relatate de Dumitru
Ţepeneag.

Prima. La Paris, într-o zi, scriitorul asistă consternat,
alături de alţi trecători printr-o binecunoscută piaţă, la
bătaia pe care doi poliţişti i-o administrează unui
chitarist pletos şi inofensiv. Indignat, povesteşte apoi ce
i-a fost dat să vadă cuplului Virgil Ierunca-Monica
Lovinescu : „Foarte bine, a izbucnit estetul subţire, aşa
trebuie. Ascultă-mă pe mine, dacă un poliţist îţi dă în
cap cu bastonul de cauciuc, nici să nu crâcneşti, ba să-i
pupi şi mâna. El ne apără de comunism”. Efectul asupra
celui ce venise din România anilor ’70 nu putea fi decât
unul consternant: „Am rămas cu gura căscată, pe loc
nici n-am ştiut ce să-i răspund”.

A doua. După un articol publicat în Le Monde,
Ţepeneag este taxat stângist. Participând la o seară
dedicată lui Eliade, nimereşte într-un conclav pe care îl
descoperă, cu stupoare, a-i fi total ostil: „M-au luat toţi
în tărbacă. Nici măcar Cioran nu m-a apărat (Ionescu nu
venise, nu prea venea la asemenea ocazii). Uitaseră
(Eliade, Cuşa) că mai înainte cu câţiva ani îmi ziceau cu
admitaţie: „Eşti curajos ca un legionar!”. Nu le trecea
prin cap că aş putea să fiu curajos ca un anarhist sau ca
un stângist”. Ba, „curajosul legionar” mai are şi
nefericita inspiraţie de a le vorbi celor de faţă „despre
toleranţă (în idei) care pentru mine e baza libertăţii, a
democraţiei adevărate. Ioan Cuşa mi-a râs în nas –
«Toleranţă? Pentru asta există case special amenajate».
Jocul de cuvinte nici măcar nu era al lui, ci al lui
Claudel”.

Acum, ca să fiu şi eu cât se poate de sincer, nu ştiu
cine este sau era Cuşa, ce hram purta el. După cum nu
ştiu nimic sau aproape nimic despre alte personaje pe
care le evocă Ţepeneag; de exemplu, Piţurcă.
Cunoştinţele mele privind acest nume nu merg mai
departe de fostul selecţioner al echipei de fotbal a
României și actualul antrenor al echipei „Universitatea
Craiova”. Un altul, binecunoscut, Alain Robbe-Grillet,
scriitor gonflat, căruia, prin anii ‘70 i-a fost editat la noi
romanul Gumele într-un tiraj dublu față de toate tirajele
înregistrate în Franţa şi în alte țări luate la un loc este
evocat şi invocat obsesiv de Dumitru Ţepeneag. Apropo
de tirajul cărții agronomului francez, teoretician și
practician al „noului roman”, a cărui vogă la acea dată
era deja aproape expirată, și de primirea ce i-au făcut-o
unii critici români dornici de sincronizări facile, Nichita

Stănescu a scris atunci un articol în care vorbea despre
„mitul nătâng al străinătății”. Un mit care ne bântuie
mereu, indiferent de epocă, și ne trage spre
provincialism.

Importante sunt însă alte figuri, unele celebre, cu
care ne (re)întâlnim în notaţiile lui Ţepeneag de la la
finele deceniului 7 şi din trei perioade ale deceniului opt
al secolului trecut (1970-1972; 1973-1974; 1977-1978).
Valoarea relatărilor, observațiilor este potențată în
primul rând de sinceritatea pentru nu puţini incomodă,
aş spune neiertătoare, a autorului care, am văzut, la
puţin timp după evenimentele din ’89, nu ezita să-şi
mărturisească nu doar erorile, ci şi minciunile „pentru
cauză”. Rareori am citit o „scriere subiectivă” atât de
obiectivă şi total „nedeghizată” în care este consemnată
o experienţă demnă de un tratat privind ceea ce
Ţepeneag numește: „pedagogia curajului”. Personalitate
de o remarcabilă rectitudine nonconformistă (a se vedea,
de exemplu, interviul dat Monicăi Lovinescu, la Europa
Liberă, în septembrie, 1973), Dumitru Ţepeneag cată să
nu-și piardă cumpătul, să nu se mintă nici când trece
prin momente extrem de dificile, nici când are motive de
(relativă) bucurie şi satisfacţie. Mi s-a părut, de pildă,
mult mai tare, mai rezistent la dezamăgiri şi mai ales la
şocul dezrădăcinării decât, să zicem, prietenul său
Nicolae Breban (pe care, de altfel, îl privește, îl
analizează fără menajamente, multe dintre observațiile
și aprecierile lui Țepeneag fiind așa-zicând confirmate
și de memorialistica autorului Îngerului de gips și al
„Bunei vestiri” ). Țepeneag nu face nici o clipă literatură
sau „filosofie”, ci notează în carnetele personale ceea ce
observă, simte, gândeşte și trăiește sur le vif, într-un
moment sau altul. Dacă ar fi renunţat, măcar în ediția
definitivă, la conspectele de lectură, neinteresante
pentru cititor, cum i-a reproșat, pe bună dreptate, Eugen
Simion, jurnalul său ar fi câştigat și mai mult în
tensiune. Asemenea pagini îl încarcă însă inutil.

Am reparcurs „cărămida” de aproape 550 de pagini,
cronică a unei experienţe singulare, trăită într-o istorie
mai degrabă ostilă, cu sentimente contradictorii:
nostalgie, revoltă, dezgust pentru multe dintre tipurile şi
moravurile vremii, admiraţie pentru autorul ei, un
scriitor şi un intelectual despre care numai că nu este
original nu se poate spune. În fond, cel mai important,
cel mai consecvent şi, nici vorbă, cel mai memorabil
personaj al lui Dumitru Țepeneag este Ţepeneag însuşi.
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Apărut la Editura Universităţii de Vest din
Timişoara, volumul profesorului Dumitru
Tucan, Teoria literaturii. Perspective istorice şi
analitice asupra textului literar (2018), este o
sinteză utilă şi amplu documentată, cu informaţii
la zi, acoperind un gol în bibliografia temei. Prin
predilecţia spre spaţiul teoriei literare, dar în
special al hermeneuticii literare, Dumitru Tucan
a publicat, în decursul ultimilor ani, studii de
mare importanţă pentru hermeneutica şi ştiinţa
textului, printre care se numără Eugène Ionesco.
Teatru, metateatru, autenticitate (Editura
Universităţii de Vest Timişoara, cu două ediţii:
2006, 2015), Introducere în studiile literare
(Editura Institutul European, Iaşi, 2007) şi un
volum colectiv în cadrul căruia a fost editorul
principal, şi anume Mémoire, histoire,
témoignage. Essais sur le goulag est-européen
(Jatepress, Szeged, 2014).

În ceea ce priveşte recentul volum sus
menţionat, Tucan abordează o orientare istorico-
analitică asupra teoriei literaturii, ce permite o
analiză de ansamblu a doctrinei teoretice.
Studiul radiografiază astfel, de-a lungul celor
opt capitole, cele mai influente teorii şi metode
de interpretare a textului literar, într-o manieră
riguroasă şi elegantă deopotrivă, menită a
captiva cititorul. Pe parcursul întregului studiu
sunt abordate o serie de întrebări cu trimitere la
conceptul de literatură şi la conceptul de teorie
literară. Pornind de la întrebarea Ce este
literatura?, Tucan parcurge în primele pagini ale
studiului său „monografic” asupra teoriei
literare definiţiile literaturii, în sens diacronic,
cuprinse între Antichitate (mimesis/ poesis),
modernitate şi post-modernitate. Ca „o întrebare
cu răspunsuri variabile” (Dumitru Tucan),

literatura devine „un concept relaţional” ce
trebuie abordat prin raportarea la contextul
cultural, motiv pentru care conceptul este
dominat în fiecare epocă de trăsăturile definitorii
fiecărei perioade istorice. Prin raportarea directă
la curentele literare, şcolile de gândire şi
personalităţile creatoare, perspectiva pur
diacronică conturează în jurul întregii lucrări
funcţia de instrument didactic cu elemente
edificatoare. 

Aceeaşi metodă o întrebuinţează autorul şi în
cazul teoriei literare. Or, întrebarea nu mai
vizează momentul diacronic, ci direcţia
metodologică a studiilor literare. De la
înţelegerea textului şi până la interpretarea
opului, Dumitru Tucan conturează un portret
total şi explicit al materialului teoretic. Prin
întrunirea conceptelor sub tipologii literare
(studii analitice şi descriptive – poetica şi
retorica; studii interpretative – hermeneutica) şi
sintetizarea distinctivă în manieră pedagogică,
teoria literară devine din ce în ce mai accesibilă
lectorului. Prin urmare, punctul de plecare al
tratatului teoretic rămâne analiza detaliată şi
exhaustivă, ce trece în revistă curentele
arhicunoscute din planul teoretico-literar
(psihanaliza, critica stilistică, formalismul rus,
structuralismul, semiotica etc.). Fenomenul
literar însumează, în acest mod, întrepătrunderea
teoriei literare cu domenii precum poetica şi
retorica. De pildă, poetica încearcă o definire a
literaturii, în timp ce retorica vizează studiile
limbajului figurat. În acest punct, cele două
direcţii se întrepătrund cu teoria literară, care,
spre deosebire de poetică şi retorică, include şi
un studiu tipologic şi istoric. Îmbinarea
determină o perspectivă analitică asupra faptului
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literar, prin raporturile contextuale cu faptul
teoretic.

Analiza se extinde şi asupra problemelor de
naratologie, a elementelor de retorică literară, a
genului literar, a lirismului, naraţiunii şi
teatrului, analiză ce dă dovadă de o
documentaţie amplă şi de actualitate.
Reprezentanţii curentelor de gândire sunt reuniţi
în doar câteva capitole, pentru a pune în lumină
conceptele şi specificitatea teoriei. Pe lângă
curentele complexe orientate fie spre autor
(psihanaliza, stilistica, biografismul), fie spre
operă (structuralismul, formalismul,
deconstructivismul) sau chiar spre receptor
(pragmatismul, estetica receptării) şi spre
fragmentul social (studiile culturale), Dumitru
Tucan prezintă o mare atenţie pentru elementele
specifice retoricii antice, ce au intrat pe teritoriul
analizei literare. Astfel, limbajul literaturii
urmăreşte întreaga evoluţie a figurilor, respectiv
a tropilor. O analiză extinsă şi concentrată prin
care mobilul cercetării teoretico-literare este
clarificat.

De asemenea, imaginea metaforei în manieră
diacronică şi didactică prezintă o abordare cu
totul distinctă. Tucan nu se raportează doar la
teoriile răspândite la nivel european, fie din
punct de vedere istoric, fie din punct de vedere
sincronic (Aristotel, Paul Ricoeur, I.A. Richards,
W. Empson), ci se axează şi asupra spaţiului
cultural românesc, în care filosoful Lucian
Blaga stabileşte în Geneza metaforei şi sensul
culturii o teorie modernă asupra metaforei. Ca
atare, spaţiul mitic aduce în plan literar, prin
intermediul cunoaşterii mediate, posibilitatea
accesării unor analogii nevăzute de ochiul liber.
În altă ordine de idei, Blaga atribuie metaforei o
funcţie de ordinul cogniţiei, ce dezvăluie sensul
cunoaşterii prin încapsularea în metaforă.
Distincţia dintre „metafora plasticizantă” şi
„metafora revelatorie” a fost stabilită chiar
pentru a exemplifica inserarea mitului în spaţiul
lirismului metaforic (cazul metaforei
revelatorii). 

În plus, specificitatea metaforei nu este

sigura problematică tratată în raportul teoretico-
literar. Criticul nu evită să semnaleze
specificitatea genurilor literare, abordând
problematica fiecărei direcţii în parte. Lirismul,
naraţiunea şi teatrul ocupă ultimele capitole ale
Teoriei literaturii, în care dualitatea dirijează
preambulul teoretic. Spre deosebire de tematica
lirismului şi a teatrului, sinteza conturată în jurul
naraţiunii beneficiază, în aceeaşi măsură ca
întreaga lucrare, de ochiul pedagogului. La fel
ca în cazul prezentării conceptului de literatură
şi a termenului de teorie literară, Tucan
stabileşte, în primă instanţă, definirea
terminologiei pentru a clarifica tematica
disciplinei, urmând ca apoi să introducă în prin-
plan teoriile tipice domeniului ilustrat. În acest
caz, tipologiile narative din analiza naratologică
conturate de Fr. Stanzel, G. Genette, Japp
Lintvelt şi M. Bal sunt puse în lumină pentru a
oferi perspectiva de ansamblu, acea „privire de
sus” asupra teoriei literare şi implicit a
literaturii.

Pe lângă componenta didactică, lucrarea
prezintă şi o funcţie aparte a sintetizării,
determinate de nivelul profund al documentaţiei.
Enigmele teoriei literare sunt urmărite în
întregime, rolul cercetătorului fiind chiar
reactualizarea continuă a informaţiei. Din acest
motiv, tomul Teoria literaturii. Perspective
istorice şi analitice asupra textului literar deţine
ca referinţe bibliografice studii şi lucrări
distinctive, ce desemnează cadrul istoric al
teoriei literare. Nume precum Platon, Aristotel,
E. Aurebach, Barthes, Baudrillard, Umberto
Eco, Sigmund Freud, Boris Eihenbaum,
Jakobson, Iser, Şlovski, Stanley Fish ş.a.m.d., nu
puteau lipsi dintr-un asemenea studiu, motiv
pentru care lucrarea poartă o însemnătate aparte
pentru spaţiul românesc, având în vedere
absenţa unor astfel de direcţii.

Construită ca o introducere în teoria
literaturii, studiul Teoria literaturii. Perspective
istorice şi analitice asupra textului literar
mizează şi pe conturarea unui plan teoretic
convenabil şi accesibil tuturor individualităţilor
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preocupate de enigmele teoriei literare. Prin
analiza sistematică şi simptomatică a spaţiului
conceptual, Dumitru Tucan a stabilit
principalele linii de demarcaţie noţională, ce s-
au format de-a lungul mai multor perioade
culturale. Aşadar, parcurgerea formelor de
gândire în sens diacronic (Antichitatea, Evul
Mediu, Renaşterea, barocul, clasicismul francez,
romantismul, modernismul şi post-
modernismul) nu prezintă doar evoluţia gândirii
critice, ci şi contextul istoric în care modalităţile
de raportare la textul literar au luat naştere. 

Lucrarea câştigă o importanţă redutabilă în
spaţiul românesc datorită structurii complexe,
construite prin raportarea la studiile şi teoriile
literare consemnate de-a lungul mai multor
decenii. Nu există nici o îndoială în privinţa
documentării bogate şi în permanenţă
actualizate, ce include atât operele clasice, cât şi
lucrările din ultima perioadă istorico-culturală.
Pornind de la premisa că fiecare epocă istorică
are o percepţie particulară asupra literaturii,
Tucan parcurge definiţiile atribuite fenomenului
literar pentru a descifra, într-un final, sintagma
„teorie literară”. În acest sens, scopul lucrării se
dovedeşte a fi organizat, după cum susţine şi
autorul cărţii, pe trei planuri: „planul
metodologic” (trecerea în revistă a
problematizării fenomenului literar, odată cu
identificarea instrumentelor „necesare studiului
textelor literare”), „planul speculativ”
(interpretarea propriu-zisă a textului literar) şi
„planul epistemologic sau metateoretic”, ce
urmăreşte reîntoarcerea la problematica
fenomenului literar, fapt reactualizat în mod
ciclic prin natura sa. 

„Panorama” teoriei literaturii mizează pe
deplin pe dualitatea dintre viziunea didactic-
complementară şi perspectiva comprehensibilă,
odată cu diacronismul precis, fără de care
contextualizarea conceptelor nu ar fi fost
posibilă. Necesitatea unei abordări ce priveşte şi
tratează fenomenele într-un mod evolutiv se
justifică prin lipsa evenimenţialului istoric, ce a
declanşat, în momente de cumpănă, apariţia

teoriilor diferenţiale, ca reacţie la abordările
anacronice. Studiul dedicat teoriei literaturii
întruneşte totalitatea trăsăturilor relevate
anterior. Dumitru Tucan a pus astfel bazele unei
perspective pedagogice explicite, ce se prezintă
ca o trecere în revistă a celor mai influente teorii
datorită modalităţii de raportare la textul literar,
şi anume „privirea de sus”, privirea în ansamblu.

Prin documentarea vastă şi actuală a
volumului, Dumitru Tucan continuă în spaţiul
românesc tradiţia amplelor sinteze teoretice ale
lui Adrian Marino, care prin lucrările sale
valoroase a clarificat domenii specifice criticii şi
istoriei literare, dar şi ale teoriei literare şi
comparatiste (Introducere în critica literară,
Modern, modernism, modernitate, Dicţionar de
idei literare, Biografia ideii de literatură,
Comparatism şi teoria literaturii). Altfel spus,
profesorul Dumitru Tucan practică prin Teoria
literaturii. Perspective istorice şi analitice
asupra textului literar aceeaşi manieră a scrierii
de sinteză, riguroase şi concludente, ce
reactualizează problemele generale ale studiului
literaturii, prin edificarea instrumentelor
analitice, a limbajului, dar şi a aplicabilităţii
tezelor critice în analiza literară.
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Ioana Vintilă încă mai este copilul teribil al
Sibiului, fiind mezina grupării „Zona nouă”,
care, pe lîngă zgomotul specific aruncării cu
piatra în geamuri, a adus şi regula unei poezii
convulsive, nu impusă, ci atractivă, cel puţin,
pentru cei care doreau altceva decît ceea ce s-a
făcut în domeniu pînă la ei. Ioana Vintilă a ieşit
în public de pe băncile şcolii, a atras atenţia în
preajma cercului în care se manifesta ca
liceană, nu neapărat zvăpăiată în manifestările
de zi cu zi, ci în ceea ce aşeza pe hîrtie; uneori
asocieri ieşite din comun, ce rupeau tiparele şi
atrăgeau aprecieri încurajatoare. A făcut valuri

şi pe net, nu a sărit calul în altfel de limbaj decît cel
bine controlat, nici în expresii care să şocheze. Mai
curînd, tehnicile ei, mereu altele de la o poezie la alta,
de la o zi la alta, au aşezat-o în surpriza de la care se
aştepta noi surprize. Talentul ei evoluat aşa cum
lumea din jurul ei a sperat şi totul s-a conturat în
prima ei carte – Păsări în furtuna de nisip, Casa de
editură Max Blecher, 2018 –, în care tehnicismul şi
deliberarea stării poetice se bat cap în cap. Din
nefericire, în favoarea tehnicismului. Dar ăsta nu e
păcatul cel mai mare, pe care-l poţi vedea de la prima
ochire. Experienţa ei, una vizibilă, îi dă siguranţa
scrierii fără întrerupere, ca într-o alergare în care
respirarea se face în sincope şi la capacitate maximă.
Valurile doldora de cuvinte, într-o coerenţă bine
controlată, vorba lui Al. Cistelecan, într-o „poezie
vorbăreaţă”, se opresc la un moment dat din
vomitivele unor poeme şi se aşază în şiruri filiforme
de vorbe, dînd o grafie aparte, ce s-ar dori o
particularitate a poeziei scrise de Ioana Vintilă. Astfel
apar inegalităţile în corpul aceluiaşi poem, ca să nu
mai vorbim de ansamblul cărţii, construită, şi ea
atent, în două secţiuni pe acelaşi ton. Inegalităţi de
stare poetică, de comunicare, de idee sau de plan
estetic, aspecte ce pot fi – cine ştie? –, gîndite astfel
de poetă. Aceasta îşi reprimă parcă sentimentele

curate sau confuze, în folosul unor epatări de nuanţă,
ce readuc în pagină tema, atît de mult călcată în
poezia tinerelor poete, aceea a psihozelor, că a
devenit loc comun. Aceste stări depresive, de factură
patologică, vin, aşa cum reiese şi din poezia Ioanei
Vintilă, din consumul (sau imaginaţia de-a consuma)
unor substanţe halucinogene, ierburi, etnobotanice, la
modă din păcate în rîndul tinerilor dornici de falsul
entuziasm, de falsa fericire cîştigată rapid. Aceste
substanţe halucinogene şi socializarea virtuală sunt
elementele ce creează suportul unor astfel de stări,
care, iată, dau naştere şi unei posibile paradigme
poetice. Ioana Vintilă este capabilă de o astfel de
tentativă poetică.

Cartea ei de debut este un produs ivit din astfel de
stări imaginare. Văzînd – o recent la Sibiu, unde,
pentru această carte, a obţinut Premiul „Iustin Panţa”
pentru cartea de debut, la cea de a XVIII – a ediţie a
Colocviului Naţional de Poezie „Iustin Panţa”, cartea
fiind nominalizată acum un an şi la Premiul Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum de la
Ipoteşti, Botoşani, m-am convins că nu are de-a face
în mod real cu aceste stări ce decurg din astfel de
practici. Şi astfel cu atît mai mult poezia ei se apropie
de fondul cerut de produsul literar, fiind rodul unui
act de creaţie pură şi mai puţin unul iscat dintr-o
practică nefastă, de un modus vivendi. Trecînd de
această primă impresie, constaţi în poezia ei influenţa
(poate fi şi invers?) lui Radu Vancu, cel în jurul
căruia gruparea amintită mai sus a gravitat pînă la un
punct. În special grafierea conjuncţiei şi prin
grafemul & ţine de o practică hibridă şi oarecum
inestetică în fondul academic al limbii române. Dar,
la fel, nu acesta e păcatul, ci mai curînd acesta
reprezintă o modă ce vine dintr-o comoditate sau
dintr-o dorinţă de evitare a aglomerării textului cu o
conjuncţie parazitară, înlocuind-o cu un parazit de
sorginte engleză, la modă, cosmopolit, recunoscut
drept conjuncţia and, şi care ar suna mai bine.
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Sanchi!
În afara acestor observaţii pasagere, cartea Ioanei

Vintilă merită toată atenţia, fiind de la primul la
ultimul poem o stare, mai curînd, o încordare a
nervilor expuşi epidermic, prin crispări, din care
negarea, necredinţa în ceva pare a fi orientarea spre o
provocare ce ţine de o altfel de abordare poetică. Nu
văd aici teribilismul anunţat, ci mai curînd, aşa cum
spune Rita Chirian pe coperta patru, o punere în
pagină a unor „scenarii negre, bulversante, isterice,
fractalice, distopice, viscerale, infrarealiste”. Şi cam
asta ar fi cartea Ioanei Vintilă, o sumă a acestor
scenarii pe care şi le imaginează cu un har aparte, ivit
dintr – o fiinţă normală pentru a da impresia unei
entităţi ireale, ciudate, în care se zbate logica, în
contrapondere cu luciditatea şi angoasa,
ambiguitatea, incertitudinea şi uneori chiar
incoerenţa. Poeta are chiar o conştiinţă a lucidităţii
sale cînd spune: „am crezut în dialectică şi uite;
suntem din nou aici/ nu a fost nevoie decît de cîţiva
oameni care să nu semneze nişte tratate// mulţimea se
loveşte de fiecare zid/ mulţimea se întoarce/ izbeşte
zidul următor”. De altfel Ioana Vintilă îşi începe
cartea cu un reper de căutat şi în celelalte texte ale
cărţii: „de aici pornesc fluviile/ vocile/ poezia// cu
fildeşul ca suport pentru piedestalul generaţiilor” (p.
7), ca imediat să sară în unda de şoc a aceleiaşi
pagini: „mix de/ spermă/ nebunie/ sînge/ idoli din
lemn/ mîini bătătorite”. Ca imediat să afirme, lucidă,
nonşalant: „ n-am simţit nimic din asta/ dar am văzut
totul// cum se leagă instinctlul de picioarele care se
tîrăsc/ pe distanţe/ & perioade colosale/ & oasele
rămîn goale// aproape curate/ aproape ascuţite// gata
să taie orice copac/ gata să taie orice cuvînt în lucrul
pe care-l denumeşte// chiar şi fluviile/ în rîurile
aferente/ şi apoi în bucăţi mai mici// pînă/ ce/ niciuna/
nu/ mai/ are/ vreun/ nume” (aproape curate aproape
ascuţite, p. 7-8). Şi asta se vrea corpul poemului care
deschide cartea, deci un captatio benevolentiae
pentru cititorul avid de poezie, care mai mult
respinge decît atrage. 

Curiozitatea cititorului se duce mai departe şi
trece peste „limba-mamă”, al doilea poem al cărţii cu
împăcarea de sine, că discursul poetic este susţinut cu
nerv, cu încordare, în definiţii poetice ce nu ţin de
poezie, ci de o tehnică bine strunită a scrierii poeziei.
Or de aici şi pînă la sterilitate, la uscăciune nu este
prea mult de parcurs. Însă Ioana Vintilă ştie să-şi
dozeze experimentul şi să aducă în pagină şi poeme

de aceste fel, întregi: „vreau ca boala asta să fie a
unui copil indian/ sau nepalez/ considerată un dar de
la zei/ cu spatele rupt, să fiu înconjurată de bătrîni/
care-mi cer sfatul/ despre recolte şi probleme
conjugale/ cu spatele imobilizat de scoarţa unui
copac de plastic/ să mă înconjoare nişte inimi bune/
& nişte mîini curate/ care să-mi arate o fîntînă/ de
unde pot să beau apă” (copac de plastic, p. 22). Nu că
aici, în acest text, ar fi mai multă poezie decît în
celelalte, dar în astfel de cursivităţi logica textului,
stilul adoptat, scopul, ţinta la care trage poeta, toate
se văd mai bine. Şi mai sunt, desigur, şi alte texte de
acest fel, care pot limpezii părerea cititorului despre
talentul evident al poetei, cum ar fi salt, de la pagina
27: „nu mai scăpăm de datat asta// nu ne-a mai fost
niciodată atît de cald/ o căldură care te stoarce ca pe
un inginer/ ce lucrează în două schimburi/ pe un post
subcalificat/ şi care seara străbate piaţa la proteste/ o
căldură ca un avion de hîrtie într-un nor de gaze/ o
căldură ca un poem spus de un afazic// nu mai
scăpăm de datat asta”. 

Tensiunea din playground, prima parte a cărţii,
sub un moto din Pablo Neruda – „Vorbiţi folosind
cuvintele mele, vorbiţi folosind sîngele meu.” – este
transferată şi în cea de a doua parte a cărţii – aici e
capătul lumii –, în care acalmia devine deja o
obişnuinţă pentru cititor, care nu se mai aşteaptă la
altceva, ci duce pagină cu pagină în aceeaşi
atmosferă tensionantă, doar că în manifestul poetei
(de la pagina 36) speranţa revine şi, descoperind cel
puţin primele două versuri, respiră uşurat: „sunt mîna
caldă care freacă rana uşor să circule sîngele/ să nu se
facă vînătaie”. Şi pe acest ton de bun augur, cartea se
încarcă bine de la pagină la pagină. 

Observ în unele texte mai lungi acel aer pe care l-
am găsit în cărţile poetei sîrbe Aglaja Veteranyi, pline
de un aer misterios, enunţiativ al dezastrului iminent.
Însă doar atît. Cezara, personajul ce revine din cînd în
cînd în carte, este invocată de poetă, aşa cum
subconştientul cheamă alter ego-ul în ajutorul eu-lui
pe care nu-l mai poţi defini, controla. Între aceste
disperări ale sufletului, ale fiinţei supuse concretului
bulversant se aşază cartea Ioanei Vintilă, o carte
remarcabilă, cu o perspectivă de limpezire a
discursului poetic, care aici, în furtuna aceasta de
nisip, nu lasă păsările la vedere. Cu siguranţă cartea
următoare va fi una care va justifica aşteptările.
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Interesul de care s-a bucurat demersul nostru
editorial ne-a făcut să continuăm după fiecare
etapă de tatonare: am publicat în presa literară
fragmente din această ediţie, am tipărit separat,
pentru a răspândi la prieteni şi intelectuali
interesaţi, broşuri cu diferite forme de aranjament
grafic al notelor (la subsolul paginilor, după fiecare
poem în parte, în juxtă, la finalul poeziilor)1 – şi
am primit multe sugestii, de unele dintre ele
trebuind să ţinem cont, pe altele returnându-le
către autori, dar încontinuu revăzându-ne punctele
de vedere.. O ediţie în serial nu este chiar lipsită de
avantaje, dimpotrivă: cărţile sunt mai mici, dând
iluzia lucrului uşor, apoi acest punct fix al oricărei
ediţii numit „Cuvânt înainte“ se fragmentează,
lăsând să se înţeleagă că este vorba de un dialog
prelungit, mereu cu „va urma”, în fine, impresiile
care se culegi pot fi puse la lucru pentru ediţia
întreagă, definitivă care, la rândul ei, devine
imperios firească… după cum se şi vede cu opul de
faţă. 

Nu ştim dacă maniera noastră de a-l edita pe
Eminescu întâlneşte un spirit nou în critica literară
ori îl provoacă, dar printre impresiile cu care
rămânem după scoaterea la lumina tiparului a
Luceafărului2 foarte pregnantă este tocmai reacţia
în această zonă. Iată, de pildă, cum domnul
Nicolae Manolescu, unul dintre criticii funcţionali
cu cele mai lungi state de serviciu în cultura
română, constată că oprirea la discuţia de idei fără
analizarea textului ca text sărăceşte critica:
„Mediul (cum spun anglo-saxonii cu un cuvânt
calchiat şi în româna recentă) sau mijlocul poeziei
sau romanului este constituit de limbaj. Cu toate
acestea, nici poezia nici, cu atât mai mult, romanul
n-au fost abordate stilistic. Excepţiile se numără pe

degetele de la o mână. Întreaga noastră critică
interbelică de la Lovinescu şi Călinescu a rămas
sensibilă la limbaj: impresionistă, dogmatică,
istorică sau estetică a preferat să evite verbalitatea
textului în favoarea impresiilor, ideilor, ambianţei
culturale sau valorii literare deductibile din el, ca
nişte constructe abstracte. Nici critica actuală nu a
fost de alt fel: a adăugat o perspectivă retorică sau
fenomenologică, absentă înainte, dovedindu-se
interesată de structuri (poetice, retorice etc.) (…)
Singurul răspuns care mi-a venit în minte ţine de
păcatul originar al criticii noastre. În critica
românească la început n-a fost cuvântul, ci ideile
maioresciene. Se ştie că primul nostru critic a fost
filosof şi logician. Critica lui era metalingvistică.
(…) Ideile maioresciene apasă, un secol aproape
după ieşirea ctitorului în scenă, peste conştiinţa
verbală a urmaşilor ca o lespede de neînlăturat“.3

S-ar zice că ne aflăm în faţa unor argumente
serioase, ca pentru un nou: „În contra direcţiei de
azi…”; când însă situaţia este tratată ca un „păcat
originar”, înţelegem că trebuie să ne resemnăm, să
ne împăcăm cu această soartă: aşa a fost să fie, asta
e…

În orice caz, abandonarea stilisticii pentru
discuţia de idei nu este păcatul originar doar pentru
critica literară. Textul în general şi scrierea lui par
a se fi orientat spre simpla satisfacţie a discuţiei de
idei. După 1883 (anul apariţiei ediţiei princeps)
Eminescu este editat pentru idei, cu dispensa
maioresciană faţă de text. Poezia se citeşte fonetic,
nu silabic, cu atât mai puţin retoric. Iar acest model
avem impresia că s-a înstăpânit atât de puternic în
literatura română, încât se poate vorbi, într-adevăr,
de un păcat originar, altul sau acelaşi cu înlocuirea
cuvântului prin idee. Consultând cu oarecare
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atenţie sursele poeziei eminesciene, noi constatăm
că notaţiile grafice ale poetului sunt evitate, că
formele standard tind să ia locul celor specifice.
De ce să scriem, ca el, dincontra, de sigur, înzadar,
cum-va când avem termenii de dicţionar din
contra, desigur, în zadar, cumva? De ce să folosim
linia de pauză dublă când o avem pe cea simplă?
De ce trei forme de apostrof când avem cratima?
De ce să punem accente pe cuvânt, dacă tot ne-am
dispensat de apostrof? Toate acestea sunt frâne,
bruiaje pe canalul de comunicare. Simplificarea
(standardizarea) limbajului ajută ideea – singura
care contează fiind ea, Ideea…

Şi totuşi, se pare că pe vremuri (mă refer la
prima generaţie de scriitori de după alfabetul
chirilic) scrisul era o artă şi chiar o taină, ţinea (şi)
de retorică, nu (numai) de caligrafie, folosea o
întreagă panoplie de semne cu sens precis.
Reformele succesive ale scrierii româneşti, după
adoptarea literelor alfabetului latin, sunt făcute cu
scopul declarat, maiorescian în ultimă instanţă, de
a uşura această îndeletnicire, de a o simplifica
pentru înţelegere. „Apostolatul” învăţătorilor din
perioada interbelică ori acţiunea
„dezanalfabetizării“ de după război nu au însemnat
altceva decât atragerea unui număr cât mai mare de
indivizi – dezideratul fiind aceeaşi obsesie a
totalităţii – în sfera celor care „beneficiază de
binefacerile“ scrisului. A şti să întocmeşti o cerere,
să iscăleşti (şi să faci) o chitanţă, să dai o declaraţie
scrisă, să transmiţi un răvaş, o adresă, un număr –
toate acestea sunt chestiuni de strictă necesitate pe
care le rezolvă scrisul şi cititul. Nu contează că,
astăzi, arhivele noastre sunt doldora de cereri
agramate ori scrise pe latul hârtiei ori cu rândurile
strâmbe etc.: ele sunt, totuşi, olografe, au valoarea
autenticului, se confundă cu cel care a iscălit
dedesubt (astfel că pasul cedării pământurilor către
„ceapeuri“, de pildă, devine unul hotărât, liber şi
chiar entuziast consimţit etc.). Etalonul tuturor
reformelor ortografice a fost, în fond, acesta: să
poată şi oamenii simpli să se exprime în scris.
Astfel că scrierea, ca instituţie străveche cu
rădăcini în sacru, a devenit scris de consum,
tehnica oarecum cea mai simplă pentru fiinţa
umană (este prima deprindere a copilului: după
clasa I cu toţii ştim alfabetul). În acest sens, textele

literare au devenit bunuri de consum, înşiruiri de
litere ştanţate. Arta de a scrie româneşte, sau taina
sau meşteşugul – toate acestea fie că au căzut în
derizoriu, fie s-au pierdut pur şi simplu. Şi totuşi,
această artă, taină sau cum îi vom spune – este
creaţia conştientă a scriitorilor care au constituit
clasicismul românesc în sensul cel mai
reprezentativ cu putinţă, face parte din creaţia lor
însăşi.

Această artă de a scrie poate fi reconstituită – şi
ne propunem s-o reconstituim în privinţa poeziei
antume a lui Eminescu. Ea presupune, înainte de
toate, spectacol, deci un anumit grad de formalism
unde vom întâlni creatorul ca homo ludens.
Spectacolul nu se desfăşoară în culise, adică în
manuscrisele (intime, oarecum) ale lui Eminescu –
decât rareori, şi anume: atunci când autorul este în
pragul ieşirii în public, în cursul repetiţiei
generale, ca să zicem aşa. În textul tipărit, acolo
vom găsi cele mai multe elemente pentru
reconstituirea artei de a scrie pe vremea lui
Eminescu – pentru că textul tipărit este text public,
adică spectacol cu public.

Scriere şi teatralitate
Programul eminescian de iniţiere în taina

scrierii poate fi cunoscut (descifrat) relativ simplu,
după ediţii. Pe la 19 ani, înainte de debutul în
Convorbiri literare (15 aprilie 1870), poetul a
tradus din germană în română Arta reprezentării
dramatice de Th. Rötscher, probabil pentru
necesităţile trupei teatrale a lui Mihail Pascaly4.
Traducerea pare a fi chiar în faza pregătirii pentru
tipar; în orice caz, actorii trupei Pascaly au
beneficiat de ea, a fost consultată, poate chiar
seminarizată. Important este că, prin această
lucrare, Eminescu atinge principiile generale ale
retoricii pe care le va folosi, în scris, pentru sine de
acum înainte şi le va propune în special actorilor
pentru un bun spectacol. În cronicile sale
dramatice, din Curierul de Iaşi, vom găsi dese
referinţe la aceste principii. Iată un text mai larg,
din 28 noiembrie 1876: „Ca să ne lămurim mai
bine, vom stabili mai întâi că în afară de accentul
gramatical, pe care se-nţelege că nu-l poate greşi
un român, există acea parte intenţională a vorbirii
care se numeşte c-un cuvânt: accentul logic.
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Să luăm de exemplu întrebarea: De unde vii tu?
Accentul logic poate cădea pe fiecare dintre cele
trei vorbe: unde, vii, tu şi în fiecare caz fraza va
avea alt înţeles. De unde vii tu? (tonul pe unde).
Întotdeauna la o asemenea întrebare ne vine să ne
închipuim că esteriorul persoanei întrebate trebuie
s-arate urme c-a petrecut în locuri grozave, din
care a ieşit ca vai de el.

De unde vii tu? (Subînţeles: nu te-ntreb ce
gândeşti sau ce faci, ci de unde vii?). Aicea s-arată
că cel întrebat a fost într-un loc ce-i era oprit să-l
viziteze. În fine:

De unde vii tu? (Subînţeles: nu-mi pasă unde
au fost ceilalţi, unde ai fost tu?). Întrebătorul arată
interes exclusiv pentru cel întrebat.

Se-înţelege că printr-un singur exemplu nu
putem da decât o idee aproximativă despre
accentul logic. Destul însă că prin acest accent,
care în unele cărţi se-nsemnează în unele cazuri
excepţionale cu litere cursive, se modifică adesea
întreg sensul vorbirii. Alt înţeles are: ce face? şi cu
totul altul: ce face? Întrebarea din urmă are
înţelesul proverbial de: cum? aud? se poate?

Ei bine, acest accent logic, sufletul vorbirei, se
aşează de către actori adesea cu totul fals. A vorbi
natural este încă un mister pentru preoţii Thaliei
române.

Ne sfiim a mai atinge acel accent care,
asemenea în terminologia artei scenice, se numeşte
etic. Vom spune numai în treacăt că un actor
trebuie să cunoască tonul cel mai adânc al vocii
sale vorbite şi că în nuanţele infinite ale acestei
scări se pot oglindi sute de caractere, mii de
simţăminte omeneşti. Când un actor cunoaşte
însemnătatea fiecărui ton al glasului său, precum şi
fiecărei încreţituri a feţei sale, abia atunci îşi
cunoaşte averea şi e artist. El mânuie persoana sa
proprie ca pianistul un piano, ca violonistul
vioara”5.

Poetul vorbeşte de mai multe ori, în cronicile
sale teatrale, despre aceste accente ale limbii.
Prima atestare a temei în ziaristica eminesciană
este chiar la origini, în articolul Ecuilibrul publicat
de poet între 22 aprilie şi 29 aprilie 1870, în
Federaţiunea: „Măsurariul civilizaţiunei unui
popor în ziua de azi e: o limbă sonoră şi aptă de a
esprima prin sunete – noţiuni, prin şir şi accent

logic – cugete, prin accent etic – simţăminte”.6
Important este că acum, la 20 de ani, imediat după
ce traduce studiul lui Rötscher, poetul consideră că
aceste accente sunt calităţi intrinseci ale limbii, nu
ale individului: „Modul de a înşira în fraze noţiune
după noţiune, o caracteristică mai abstractă ori mai
concretă a noţiunilor în sine, toate acestea, dacă
limba e să fie naţională, sunt ale limbei, căci de nu
va fi aşa e foarte lesne ca un om să vorbească
nemţeşte, d.ex., cu material de vorbă unguresc“7.
Limba română a ajuns la acest stadiu de limbă
naţională încă din secolul al XVII-lea, după cum
va demonstra Eminescu, şi este capabilă să
exprime accentele menţionate.

Ei bine, iată textele de la care ar trebui să
pornească un editor al lui Eminescu: asemenea
afirmaţii ale poetului dau justificare notaţiilor
paragramaticale din scrisul său şi devin, astfel,
adevărate indicaţii de lectură arătând accentele în
frază. În manuscrisul traducerii din Rötscher vom
găsi, pe lângă accentul gramatical, logic şi etic, un
altul: accentul simbolic – şi adnotarea lui
Eminescu în dreptul traducerii: „Pentru accentul
simbolic – Poezia «Bosforul» de Alecsandri“8.
Poetul căuta, aşadar, în literatură – mai ales în
poezie – accentele limbii. Recitită astăzi, în
ortografie curentă, poezia „Bosforul“ nu mai spune
nimic despre accentul simbolic, este ca un vas cu
basoreliefurile şterse; citită în litera sa din „Doine
şi lăcrămioare”, volumul din 1875, pot fi căutate
impresiile de lectură ale lui Eminescu.

Dintre contemporanii poetului, Al. Philippide a
studiat accentele limbii române găsind, în
„Fiziologia sunetelor“9, cinci forme ale accentului
muzical (ele sunt echivalente întrucâtva cu cele de
mai sus – dar aplicaţia este la limba română, nu la
germană – şi anume la vorbirea naturală în limba
română, nu la retorica discursului, arta dramatică
etc.). În Stilistica limbii române10, Iorgu Iordan
deja tratează subiectul ca pe o curiozitate – şi se
înţelege că în zilele noastre cercetările de acest fel
şi-au reorientat atât aria de aplicaţie cât şi
fundamentul. Este vorba, deci, de un sistem întreg
– scriere, citire, interpretare – depăşit de mult,
sistem din care vremea de azi încearcă să
recupereze doar citirea trecând-o prin filtrul
îndreptarelor (normativelor) actuale, cu toatele
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obsedate de evoluţie, evoluţionism, progres, de
parcă Darwin ar fi fost lingvist.

Trebuie făcută remarca aceasta: nici un editor
al lui Eminescu nu s-a gândit să judece ca scriitură
poezia pe care o editează, iar criticii, inclusiv
domnul Nicolae Manolescu (pentru că şi Eugen
Lovinescu şi G. Călinescu) au discutat, adesea,
ideile cu iluzia că discută cuvintele.

Numai un singur loc vreau să discut aici, finalul
Scrisorii II, pe c are l-am comentat mai sus: De-oi
urma să scriu în versuri, teamă mi-e ca nu cumva/
Oamenii din ziua de-astăzi să mă-nceap-a lăuda.

Acesta este textul actual, bazat pe ediţia
Perpessicius care, la rândul ei, merge după ediţiile
Ibrăileanu, Botez, Bogdan-Duică, Scurtu,
Maiorescu (cele 11 ediţii; sunt mici diferenţe între
ele, dar nu strică demonstraţia care urmează).
Textul din Convorbiri literare este, însă, acesta:

De-oiu urma să scriu în versuri, teamă-mi e ca
nu cum-va/ Oamenii din ziua de-astăzi să
mă’încep’a lăuda / Dacă port cu uşurinţă şi cu
zimbet a lor ură, / Laudele lor de sigur m’ar mâhnì
peste măsură.

Am preluat întocmai, fără virgulă după versul
al doilea, cu i în zimbet, doar pentru e cu căciulă
am folosit ă. Interesează toate diferenţele, şi
pornim de la cum-va/ cumva. În Convorbiri
literare trebuie citit analitic (ceva mai sus, şi
revista are forma legată: Căci de ai cumva iluzii),
deci se accentuează în vers, de fapt se citeşte
silabic: -e-ca-nu-cum-va. Pentru aceasta, în textul
definitiv din revistă poetul a schimbat legătura:
teamă mi-e (care cerea accent pe mi-e) a devenit
teamă-mi e, unde mi este aton. Rezultă recitarea cu
această retorică silabică, cu accentuarea prelungă:
teaaamă-mi e, deci sacadat, oarecum ameninţător.
Dacă este aşa însă, adică dacă poetul dirijează
formele conjuncte (legate) şi disjuncte (dezlegate),
atunci trebuie păstrat şi -u final din De-oiu urma,
pentru că este -u lângă u- şi se citesc în prelungire,
păşind unul peste altul cum spun poeticile vechi.
Acest -u final dă multă bătaie de cap: unde-l
păstrăm şi unde nu-l păstrăm? Compară, de pildă,
cu versul De ce nu voiu pentru nume, pentru glorie
să scriu; Fără -u final, nu voi, accentul în vers cade
pe negaţie: nù voi; în nu voiu, însă, accentul este
cerut chiar de verb, chiar dacă -u final se citeşte la

sfert de intensitate. Atragem atenţia că accentuarea
nù voi cere, anterior, accentuarea dè ce, rezultând
o structură ritmică (Dè ce nù voi) trohaică; chiar şi
cei mai exigenţi recitatori ai lui Eminescu pun
astfel accentele, neînţelegând că aici trebuie
accentuat aproape egal, ca pentru spondeii
latineşti, foarte aproape de vorbirea naturală.

Revenind la manuscrisul 2282, cel mai apropiat
de forma definitivă a poemului, acolo găsim forma
din ediţii: teamă mi-e ca nu cumva. Ultimele
retuşuri din Convorbiri literare nu pot aparţine,
însă, vreunui redactor oarecare sau zeţarului: ele
sunt legate în sistem, cum-va este determinat de
teamă-mi e. Nimeni altcineva decât poetul nu
putea aduce în tipar (sau în ultima formă până la
lumina tiparului) inovaţia cratimei şi schimbarea
ligaturii. Iar în faţa unei grămezi de asemenea
exemple ne dăm seama că textul din Convorbiri
literare reprezintă ultima voinţă auctorială,
dincolo chiar de manuscrise.

Atenţie şi la versul următor. Ediţiile actuale au
„rezolvat“ apostrofurile prin cratimă. În
„Convorbiri” avem, într-adevăr, apostrofuri
strânse: să mă’nceap’a lăuda pentru că poetul vrea
forme conjuncte ca să iasă lectura silabică: a-lă–u-
da (sens: nici mai mult nici mai puţin decât asta).
Ediţiile, care au pierdut cratima la cum-va, preiau
apostroful larg: să mă ’nceap’a lăuda, ceea ce
duce la o lectură egală, silabică, pentru întreaga
sintagmă (Perpessicius, în 1939, are să mă
’nceap’a, forma exact invers decât cea din
manuscrisul 2282: să mă’nceap’ a; această
adevărată pasiune a editorilor de a prelua invers
faţă de Convorbiri literare, ca mai sus, ori invers
faţă de manuscris, ca aici, este greu de înţeles; se
manifestă mai ales în privinţa apostrofurilor).
Evident, într-o ordine ideală a lucrurilor, ca pentru
teorie, s-ar putea înlocui apostroful strâns, care
indică forme conjuncte, prin cratimă. Compară, în
acest sens, să mă-nceap’ a lăuda, care ar transcrie
manuscrisul, cu să mă ’nceap-a lăuda, care ar
transcrie ediţia I Perpessicius. Înlocuirea aceasta,
însă, ar fi primul pas spre dezechilibrarea
sistemului. În poezia eminesciană funcţionează
continuu acest joc dintre apostroful larg şi cel
strâns: dacă-l desfiinţezi pe unul, indiferent pe
care, nu se mai defineşte celălalt, nu mai are
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semnificaţie. Şi apoi, dacă era de înlocuit, de ce n-
a făcut-o Eminescu însuşi?! După cum vedem mai
sus, nici Perpessicius n-a înlocuit apostroful strâns
cu cratima. Amintim că, pe lângă aceste
apostrofuri, Eminescu foloseşte din plin şi cratima.
Sistemul este bine configurat, nu poate fi
„îmbunătăţit”.

În fine, ultimul vers din Scrisoarea II. Este de
la sine înţeles că de sigur scris dezlegat validează
cum-va de mai sus, deci este o menţiune de lectură
silabică, apăsată. Aşa se păstrează în toate ediţiile,
inclusiv la Perpessicius, 1939. Acesta aliniază,
însă, în 1964, textul la normele de după 1953, şi
are desigur (cum găsim în toate ediţiile actuale).
Accentul pe mâhnì, însă, nu este primit decât de G.
Bogdan–Duică. Atragem atenţia că accentul pe
finala verbului la infinitiv (ori la imperfectul
indicativului ori, cum este aici, la condiţional
optativ) este facultativ. Deci nu gramatica îl cere,
ci tot sistemul accentelor, m’ar mâhnì trebuind să
fie citit silabic, apăsat – ca întregul pasaj.

Pentru măhnì/mâhnì n-avem ce comenta: aşa-
numita (de către Lambrior) „vocală întunecată“
ă/î/â avea, în epocă, un singur semn, actualul ă, iar
gramaticienii vremii încercau chiar să explice că
este un singur sunet, între ă şi î/â, care trebuie
uniformizat. Semnul â era considerat, de
Convorbiri literare, un a cu accent circumflex.
Aici se poate accepta fonetismul actual, cu atenţie
însă. Eminescu, de pildă, are, în Singurătate:
Focul pălpăe în sobă; dacă îl vom reda cu â va
deveni stringentă obligaţia de a iotaciza: pâlpâie,
pe când în pălpăe se resimte mai clar onomatopea.
Cuvântul nu suferă, pentru că în familia sa avem
pălăla(i)e, pală (de foc) – deci îi stă bine orice
vocală, doar deranjamente de dicţionar ar putea
reclama strict â/î interior. Avem, însă, mai sus
zimbet în ediţiile vechi, pe care trebuie să-l aducem
la dicţionar: zâmbet. Vom atenţiona într-o notă,
specificând că nu este regulă generală. În Sinuri
albe şi rătunde, de pildă, din Pajul Cupidon,
păstrăm şi sinuri (care se referă la faldul rochiei) şi
rătunde. În principiu, trebuie să acceptăm că nu se
poate edita un text, mai ales când este vorba de
Eminescu, fără note de subsol, rezolvând totul
numai prin scriere. Păstrarea formelor auctoriale
trebuie reinstaurată ca metodă de editare a textului

eminescian. Poate ne va fi ajungând un secol şi
mai bine de „discuţii de idei” – şi ne vom întoarce,
totuşi, şi asupra cuvintelor.

Note:
1. Nu considerăm că este cazul să prezentăm o

bibliografie a studiilor şi fragmentelor din această
ediţie, publicate în revistele „Bucovina literară”, „Iaşul
literar”, „România literară”, „Literatorul”, „Tribuna
învăţământului”, etc. Cât despre aceste broşuri
promoţionale, nepuse în comerţ, dar oferite bibliotecilor
interesate, realizate cu mari sacrificii – nu numai
băneşti, dar şi de sănătate şi implicând chiar despărţirea
de unii vechi prieteni de idei sau de simplu condei
jurnalistic – ele se regăsesc mult remaniate în ediţia de
faţă, prima completă, deci prima ediţie a noastră.

2. M. Eminescu, Luceafărul. Ediţie critic synoptică
de N. Georgescu, Editura Floare albastră, 2000. Facem
observaţia că termenul „synoptic” se potriveşte, fiind
vorba de o privire împreună simultană a tuturor ediţiilor
critice împreună cu primele tipărituri şi manuscrisele
cele mai importante: totuşi, n-am sesizat la timp
specializarea termenului – drept pentru care, atrăgându-
ni-se atenţia mai ales de către Dl. Profesor Florea
Fugariu că suntem pe cale de a încălca o zonă sacră,
renunţăm la el. 

3. N. Manolescu, Critica verbală. în România
literară, Nr 17/2000, 20 apr. – 4 mai, p. 1 (editorial).

4. M. Eminescu: Articole şi traduceri, Ediţie critic
de Aurelia Rusu, Edit. Minerva, 1974 (traducerea din
Roetscher se regăseşte şi în ediţia academic,în vol. XIV
din Opere)

5. O.IX,p.274.
6. O.IX,93
7. O.IX,p.94.
8. M. Eminescu: Articole şi traduceri, Ed. Cit., p.

426.
9. Al. Philippide: Fiziologia sunetelor. Curs

universitar litografiat, an 1920-1021, cap. 94, p. 157
sqq.

10. Iorgu Iordan: Stilistica limbii române, Bucureşti
1944, p. 65.
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Viaţa lui Eminescu este deja un edificiu literar, în
genul epopeii eroice, dar epicul rămâne prin
excelenţă un gen al variantelor în graţia condeielor,
inspirând trasee, propunând desferecări, dezvăluiri,
redistribuiri de onoare, încumetând mai puţin dorul
faimei din spadă, cât onestitatea Viteazului, mai
fericit soldat decât erou.

Trofeele experienţelor intime dintr-un fişier al
dezastrelor adolescentine până la artileria grea din
frontul problemelor naţionale, de un impact
supranatural, au indus eroului nimbul îngerului
aventurier şi al demonului profeţiilor amare, pentru
că altele nu avea.

Poate părea de mirare întoarcerea la adolescenţa
fugarnică şi păguboasă a elevului de la Cernăuţi, dar
timpul căutării coace greoi, la un anumit nivel al
coagulării, un neînsemnat licurici al întunecimilor
poate străpunge platoşa lucidităţii, dar şi atunci, tot
documentul contează. Cercetarea simte adevărul,
adulmecă, dor veşnic şi vrednic de osândă lasă
legenda să spună, îi izolează sentinţele incoerente în
vederea potrivirii unei istorii greu controlabile, dar
nu-şi ia gândul…Prin prepusul naiv, legenda poate
părea iresponsabilă, cărările din prelins nişte
fundături, dar zvonul, zarva care mişcă lumea, le
simţi reale, o ruptură de echilibru care le proiectează
în competiţie cu întreagă conspiraţia tăcerii; vrei
reconstrucţia trăirii, cu martori de bună credinţă, o
dreaptă evaluare.

Neîndoielnic, şi în manuscrise, ca în orice
manifestare a vieţii, sălăşluieşte principiul subteran al
aşteptării favorizate. Astfel se face că în 2005, după
38 de ani de la încercarea eşuată din septembrie 1967,
când eminentul istoric bucovinean Teodor Balan
(1885-1972) trimitea forurilor abilitate lista acelor 23
de lucrări aflate în manuscris, rugând sprijin în
vederea tipăririi, iată că Editura Academiei Române
îi publică Istoria Teatrului Românesc în Bucovina,

gata din 1960, dar după alţi 33 de ani de la decesul
istoricului şi predarea documentelor de către familie
Arhivelor Naţionale din Bucureşti. 

Ediţia după manuscrise, oferită de acad. Dumitru
Vatamaniuc în 2005, lasă tot fără clarificări ilarianta
confuzie între actriţele Eufrosina Popescu-Marcolini
(1821-1900), tragediana care nu fusese în 1869 în
Cernăuţi cu trupa lui Pascaly1 şi prezenta tânără
Anicuţa Popescu (1854-1912), adorată de Eminescu,
sufleor angajat al trupei din 1866 şi pe care Pascaly
îl luase cu sine în Transilvania (1868).2 Doamna
Eufrosina Popescu…pe atunci se afla în culmea
succeselor ei…avea, la 1869, vârsta de 48 de ani
încât, conchide Balan, greşeala este evidentă şi
substituire deliberată! 
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G. Bogdan-Duică făcuse pasiune pentru subiect,
Balan îl citează cu Multe şi mărunte… din 19243 şi cu
Eufrosina Popescu şi Mihail Eminescu, din 19324, de
nesmuls din tirania opiniei, sau din deriva
aspirantului la consideraţii academice.

Pe G. Călinescu, istoricul T. Balan îl ignoră. Total
neinspirat intervine Călinescu în legătură cu
Eufrosina Popescu, care nu poate fi vestita
cântăreaţă Eufrosina Popescu-Marcolini, cu cel
puţin zece ani mai în vârstă decât poetul!5, nu este
nici Anicuţa – zisă de Eminescu Eufrosina Popescu –
dar o altă Eufrosină, despre care legenda spune că
era de vreo 17 ani, de o rară frumuseţe… actriţă de
mâna a doua…Ce este Poesis din „Geniu pustiu”
decât o desfrânată, la un teatru de mâna a doua…iar
cuprinsul poeziei Venere şi Madonă nu este altul…

Legenda era Ştefanelli, dar intuind şubrezenia sub
care rigoarea este lăsată să putrezească, istoricul
caută mântuirea în surse, strivind ipotezele unei
realităţi demonstrabile, pe când bărbatul eşuează
ruşinos, terfelind Muza şi ignorând balansul poetic
din Venere şi Madonă.

Ceea ce demonstrează T. Balan citându-l pe
Mihai Florea, autorul monografiei dedicate
Eufrosinei Vlasto Popescu-Marcolini6, este că prima
noastră soprană pe scena de la Scalla, după două
decenii de cântec în Europa, era o celebritate
inconfundabilă, că revenirea ei în ţară înseamnă şi
debutul ca actriţă profesionistă din 31 decembrie
1852 la Teatrul Mare din Bucureşti, strălucind până la
retragerea din 1892.

În vara lui 1868, Eufrosina Popescu se alătura lui
Millo aflat în turneul ieşean şi rămânea între ieşeni
două stagiuni, intrând în alcătuirea trupei locale, sub
regia lui Victor Boireau Delmary…7 Întorcându-se în
capitală, găseşte concesiunea Tetrului celui Mare
acordată pentru trei ani lui Pascaly, raliindu-se
protestatarilor împotriva revenirii la moda
antreprizei, încât este limpede că nu avea cum să-l
însoţească pe Pascaly în turneul moldovenesc din
1869.

Se pare că numele Anicuţei Popescu trebuia
obliterat şi că omonimia indusă a servit drept un
respectabil paravan aventurii adolescentului rebel,
salvat, preluat şi pregătit de societatea Junimea în
vederea împlinirii unui destin ales. Cronicarul
dramatic Eminescu o vede pe diva Eufrosina Popescu
din 1878, îi apreciază jocul şi ea, cu siguranţă îl va fi
citit, restul nu-i decât urzeala altor minţi…,un

quiproquo străin decorului, întreţinut mai bine de un
secol, amuţind pe toţi aceia care au avut vreo atingere
de tragicul eveniment din vara lui 1869. Însuşi T.
Balan împrumută masca rezonerului eliptic,
nelămurit şi flegmatic: [Eminescu] a găsit, probabil,
numele de Ana prea simplist, nepotrivit şi l-a înlocuit
cu cel grecesc de Eufrosina, mai poetic, mai
corespunzător cu calităţile adoratei sale8.

***
Pe om îl cauţi în bătătura lui şi când nu o mai are,

îi iei urma. Căile Moldovei nu au fost niciodată
simple, vremurile le-au tot înfundat, pentru ca noua
stăpânire să desfunde altele.

Fragilitatea unei naţii din răstimpul schimbărilor
majore, atingătoare de însăşi esenţa ei, este universal
recunoscută. Prinţul cel nou al Principatelor, viitorul
Rege Carol I al României s-a dovedit mai presus de
onoarea însăşi, s-a şi botezat, în cristelniţă de argint,
împrumutată de la biserica Domniţa Balaşa, dispărută
la înapoiere, între Sinaia şi Bucureşti…Dar
moldovenii deprinseseră frica de la bucovineni, încât
avertismentul de o transparentă alegorie a celebrării
moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava din
iunie 1867, cu sicriu nou în locul celui de mult vechi!
îngroaşă dimensiunea prezentului, excepţia implicită
a momentului care se doreşte delimitat. Zeul cel nou
trebuia avertizat în legătură cu mitologia locului.
Cuvântul Arhimandritului apasă eroismul cel ortodox
al Sf. Ioan şi desăvârşirea ce au arătat fiii patriei
cătră cinstitele moaşte. Prea fericitul voevod
Alexandru cel Bun, cu capul încoronat şi cu titula de
rege, auzind de binefacerile Sfântului, se înfrânge în
duhul credinţei, se sfătueşte cu prea fericitul
Mitropolit Iosif, îşi rădică coroana de pe cap şi-l
primeşte în umilinţă pe prietenul lui Hristos în oraşul
Sucevei, reşedinţa sa voevodească9.

Oamenii adunaţi în jurul Sfântului, instanţa
luminii supreme care cheamă din învârtejită istorie,
trăiesc neliniştea schimbărilor esenţiale, străine
credinţei lor strămoşeşti. Întâi Bucovina Împăratului
Austriei, acum Principatele Prinţului german, străinul
cel nou trebuia să-i perceapă cuprinşi de febra
sărbătorii lor fără sfârşit…Însumate, experienţa şi
presentimentul recurg la scenarii, insinuări alegorice
legendare de inclusă iminenţă politică…

Aşa se face că un grup de dreptcredincioşi
botoşăneni au iniţiativa înlocuirii sicriului celui
vechi, în fapt, dovediţi simpatizanţi ai
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naţionalismului bucovinean, cu bine înfipte rudenii
dincolo de cordon, şi amatori de beneficii sociale şi
morale pe calea sigură a justificărilor religioase.
Liderul grupului de ctitori, Costaki Placa10 se
regăseşte în lista Neguţitorilor de starea I, în vederea
alegerilor pentru prezidentul şi mădularele Eforiei
botoşănene din 1836. În anii 1847 şi 1848 acelaşi C.
Placa este menţionat drept unul dintre cei trei membri
ai Comitetului Eforiei.11 În conformitate cu Izvodul
pentru alegătorii  mădularilor Eforiei oraşului
Botoşani pe anul 1847, Costaki Placa, de 45 ani, cu
case şi dugheni, devenise sluger12, căsătorit, avea 3
fii şi 3 fete, ştia greceşte şi moldoveneşte şi potrivit
condicii 18, pe 1846-47 devenise Cilen-casier al
Eforiei. Venerabilului fruntaş botoşănean îi lipsea
doar calitatea de ctitor, împlinită în 1867, şi răsplătită
cu onoarea alegerii de primar al oraşului Botoşani, în
1868.

Lista ctitorilor celebrării moaştelor din 2 Iunie
1867 o încheia însuşi primarul din 1867, Dimitrie
Cristea13, proprietar al moşiei Cobiceni de Botoşani,
în conformitate cu lista Alegătorilor primari – Ocolul
Jijiei, pentru alegerile Divanului ad-hoc (1857).14

Nepot al baronului Ioan Crâste de Costâna şi însurat
cu Ileana Herescu, din ramura botoşăneană a
episcopului Dositei Herescu, Dumitru (Dimitrie)
Cristea branşează pe Cristeştii de Botoşani-Dorohoi
(din care provine şi ramura basarabeană) de
bucovinenii – ca şi uitaţi.

Fără ranguri, boierul Dimitrie Cristea face parte
din categoria proprietarilor mici, la 1867, Cobicenii
de Todireni, de pe malul drept al Jijiei, însumau 1258
ha. Biserica lor era deservită de personal din satul
vecin, Hlipiceni, constituit din ruşi românizaţi15.

Mai întreprinzător şi mai bogat, vărul Petrache
Cristea se impune între oficialii urbei din a doua
jumătate a sec. al XIX-lea. Sărdarul Petrachi Cristea
era numit în Comitetul electoral, potrivit Adresei
Comitetului Unirei din Botoşani cătră Comitetul
central al Unirei din Iaşi, din 20 Martie (1 Aprilie
1857), pentru ca lista Alegătorilor direcţi din
reşedinţa ţinutală, publicată în iunie 1857, să-l
menţioneze pe proprietarul unei părţi de Costeşti –
plasa Târgu, moşie de 4914 ha, dovedit postelnic, în
Căimăcămia lui Nicolaie Vogoride (februarie 1857-
octombrie 1858). Documentele Renaşterii
botoşănene îl surprind sfătuind cu diplomaţie între
tabăra marilor proprietari care doresc Unirea cu prinţ
străin, dar care încă nu puteau alege până la

reglementările Tratatului de la Paris, şi partida
noastră, reprezentată de Comitetul central al Unirii
din Iaşi, căruia grupul semnatar I. Canano, T.
Buzdugan, G. Vasiliu, P. Cristea şi Pisoţchi se
adresează. Grija cea mare era ca protestul sau
absenteismul partidei să nu le atragă răstălmăciri ca
nesupuşi rostirei înaltului firman…16

Sărdarul şi postelnic unionist Petrache Cristea de
la 1859 era şi ctitorul Teatrului Român din Botoşani
de la 1860.

***
Fraţii Eminovici au fost de mici la curent cu

efervescenţa teatrală itinerantă, erau elevi ai
pensionului Ladislau Ferderber din Botoşani, urbe cu
care familia a rămas în neîntreruptă legătură.
Doamna logosului cald şi a frazei elegante Zoe
Dumitrescu-Buşulenga17, împărţind plasturi pentru
răni închipuite, deplânge ieşirea de sub oblăduirea
mitică a ordinii ipoteştene şi  înstrăinarea copilului în
mediul austriac, pe când Gala Galaction dimpotrivă,
găsea la 1914, în oraşul Cernăuţi de la 1857-58, o
viaţă pacinică, laborioasă şi ordonată, din pragul
serioasei lumi germane18.

În vacanţa din vara lui 1860 se minunau şi ei de
înălţarea faimosului edificiu cunoscut drept Teatrul
lui Petrache Cristea din Botoşani. De când e lumea,
copiii s-au jucat de-a ceva sau de-a altcineva,
bucurându-se de comediile din pieţe ori de
saltimbancii din iarmaroace. Dar clădirea noului
teatru, de dimensiuni neobişnuite, impunea mai ales
prin faţada eclectică a ansamblului rezultat din
reunirea mai multor case vechi, potrivit Planului
Târgului Vechi în 1872, după ridicarea inginerului
Ştefan Emilian. Impozantul edificiu a permis
amenajarea, şi nu construirea, în 1860, a primei săli
de teatru a oraşului19. Astfel, punctează Eugenia
Greceanu, o nouă zidire ar fi permis flexiunea
arhitectonică specifică, recunoscută în tradiţia
conacelor sau a palatelor boiereşti cu intrare largă, la
capătul unei bolţi adânci în care încăpea trăsura şi pe
care se sprijinea foişorul…

Negustoria sărdarului şi postelnic Petrache
Cristea, zisă Teatru Român, pesemne pentru a se
delimita de Casa Sommer, augmentată de legenda
care o şi înghite, se regăseşte peste un secol, la
dimensiunile credibile ale documentelor, preluate
fără aburul orgoliului local contemporan, de către
Ioan Massoff, pentru care Petrache Cristea era un
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oarecare şi teatrul său: o cameră la etaj, unde
publicul îşi aducea scaune de acasă, unde pentru
montări se închiria o mobilă anacronică,
înghesuindu-se în odaia neîncăpătore, în vreme ce un
candelabru cu lumânări de parafină atârna
ameninţător20.

Se vor fi îmbunătăţit dotările odată cu
deschiderea spaţiilor, dar imaginea oferită de
Vladimir Şardin21 la 1929 se află la capătul unui şir
de reamenajări vizând multe alte destinaţii. Mai mult,
de vreme ce proprietarul Petrache Cristea se sinucide
sau este omorât în stagiunea 1869-1870, când
antrepriza o deţine Fanny Tardini-Vlădicescu, scena,
decoruri, două rânduri de loji, parter, galerie,
orchestră…toate după modelul teatrelor din
Occident, invocate de istoriografia botoşăneană22,
sunt rodul investiţiilor tânărului întreprinzător şi
numai în decursul deceniului 1859-1869! Sigur că va
fi beneficiat de sprijinul financiar discret al tatălui,
faimosul avocat naţionalist şi filantrop Ioan V. Cristi
(1823-1902) din Chişinău, şi el încă o la fel de
păguboasă moştenire cercetătorului pacient din toate
timpurile.

Documentele publicate de Gh. Ungureanu în
1977 ne asigură de legăturile familiei Eminovici cu
Cristeştii, iar atingerile copilului şi adolescentului
Mihai de Teatrul lui Petrache Cristea nu pot fi
ignorate. 

***
Duplicitari, între austrieci şi ruşi, devenirea

Cristeştilor nu se arată niciodată accesibilă. Feciorii
basarabeni ai baronului rus Vasile Cristi, cum îşi
zicea petiţionarul titlului nobiliar de la 1821, Ion
Vasile Cristi, Ştefan şi Constantin Vasile Cristi,
naţionalişti luptători pentru unirea Basarabiei cu
Moldova, se vor delimita de ramura reacţionară a
Krupenskeştilor basarabeni, al cărei reprezentant
mare latifundiar Teodor Teodorovici, unul din
numeroasa dinastie a renegaţilor Krupenski, devine
lider al partidului greco-armenesc23, veritabil
dictator şi executor al politicii ţarului Alexandru III,
demolator al regulamentelor liberale odată cu
suprimarea lui Alexandru II, de la 1 martie 1881.

Fraţilor Ion V. Cristi (1823-1902), Ştefan şi
Constantin Cristi le-au rămas în Moldova, la
Dămileni-Dorohoi şi Botoşani rude apropiate, dintre
care serdarul Petrache Cristea, proprietarul Teatrului
Român din Botoşani, fiul lui Ion V. Cristi, sfârşeşte în

1869 în condiţii neelucidate, subiect evitat şi de
istoriografia contemporană. La 1862, Ioan V. Cristi
cerea aprobarea pentru deschiderea unei tipografii
româneşti la Chişinău, cu propria-i cheltuială,
Pelivan corectează, nu Ioan ci Constantin V. Cristi
adresează cererea. I s-a refuzat pe motivul că el
aparţinea acelui număr de înfocaţi moldofili cari
visează o singură Românie unită, încât nu se poate
garanta că din tipografia lui, printre ediţiile
folositoare, nu vor apare şi unele publicaţii în
dezacord cu vederile guvernului rusesc24.

Un avocat de elită, Ion V. Cristi este ales de patru
ori preşedinte al autocârmuirii locale – al zemstvelor
(1888-1900), primar al Chişinăului şi consilier de stat
efectiv. Mai toate înfăptuirile grandioase ale
zemstvelor basarabene poartă o mare parte a
iniţiativei sale, scrie G. Bezviconi, începând cu
marea expoziţie agricolă din Chişinău la 1889,
construcţia spitalului de la Costingeni, crearea
muzeului din Chişinău, a unei mulţimi de şcoli şi
spitale, continuând cu reorganizarea completă a
agriculturii în provincie.25

Dialogul profund la care invită G. Bezviconi,
copleşit de naţionalismul generos al boierimii
române din Basarabia, o conversaţie complice,
contând pe istoria mărturiilor îndosariate în vederea
titlurilor şi pe necunoaşterea viitorimii, nu-i decât o
frescă supusă scorojelii din insuficienţă. Ioan V.
Cristi a ctitorit, mai ales, cât a fost în funcţii înalte,
cu banii guvernului, alocaţi la propunerea fostului
preşedinte al zemstvelor A. Cotruţă, din veniturile de
pe moşiile închinate mănăstirilor şi bisericilor
greceşti din Orient, administrate în jaful risipei de
către vechilii lor şi arendaşii locali greci, armeni,
bulgari şi evrei care le subarendau ţăranilor noştri,
lămureşte Ioan Pelivan.26 Norocosul contract
matrimonial al lui Ioan V. Cristi cu Casandra Nelidov,
fiica nobilului rus Alexandru Nelidov, ambasador al
Rusiei la Constantinopol, palatul lor din Chişinău, au
rămas între ziduri de taină. Au patru fete şi pe Grigore
(1815-1911), mareşal al nobilimii de Dimitrov şi spre
sfârşitul vieţii, gubernator al Moscovei27. Căsătorit
cu  Maria, fiica lui Nicolae Trubetzkoi şi a Liubovei
contesă Orlov-Denisov, împlinea visul patern.
Familia era socotită deplin rusificată. Păcatele
tinereţilor nu mai vălureau. Fiul dintâi, Petrache
Cristea (n. Dămileni, 1843 – d. 1869, Botoşani)
sfârşea în rolul de june prim, fatalmente, ca să cadă
cortina.
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Nu ne îndoim că îşi sprijinise feciorul cu case,
Teatru şi moşie. Ioan V. Cristi era cel mai mare
avocat din Kişinău, notează Dumitru C. Moruzi28 ş,i
rudă a Keşculeştilor. La moartea de trai bun şi prea
mult dans a lui Petrache Keşcu de la Bujor, fiul
latifundiarului Ioan Keşcu şi soţul Profiriţei – fiica
frumoasei Marghioliţa N. Roznovanu de la
beizadeaua Neculai Ioniţă Sturza, amândoi Keşcu,
părinţii viitoarei Regine Natalia a Serbiei, Ioan V.
Cristi se regăseşte lângă prinţul Ivan Manuk-bei de la
Hânceşti, ca executori testamentari şi epitropi ai
averii, susţinători ai şubredei văduve. Prinţul Ioan
(Ivan)-Murad Manuc-Bei (1810 Buc. – 1893, Paris),
moştenitor a patru sate, nouă cătune, vreo 44 mii ha.
de moşii în Basarabia, Moldova şi Valahia, în vizită
cu familia Petrache Keşcu – rude vechi ale
Cristeştilor bucovineni, implicit cu avocatul Ioan V.
Cristi – ,cu palat la Odessa şi conac la Hânceşti,
termină aici biserica, la 1818, după moartea tatălui, şi
ridică din temelii impunătorul palat cu blazon29 în
perioada 1859-1861, pe când dincoace, la Botoşani,
Petrache Cristea uimea cu faţada nouă a caselor sale
vechi cărora le zice Teatrul Român, investiţie
bănoasă la cererea unui timp febril dedat practicii de
artă dramatică, mai ambulantă decât statornicită!

Mai ales după 1848, apar în marile noastre oraşe
declaraţii ferme privind dezgustul publicului de
urâcioasa monotonie şi ardoarea să cerce şi nişte
alte plăceri cu mult mai sublime şi mai morale. La
1850, în Craiova se ridica un teatru improvizat, în
felul celui al lui Momulo din Bucureşti, prin donaţii
particulare de materiale, întrebuinţându-se arestaţii
din închisoarea locală şi robi ai boierilor30. Încercări
trecătoare sunt menţionate la Câmpulung, Focşani,
Bacău, Brăila, Piteşti, Galaţi, Ploieşti, dar, ca sfinxul
mureau şi înviau, după timp şi oameni. Despre
statornicire se poate vorbi odată cu înfăptuirea
statului naţional, cu înlesnirile privind arta dramatică,
spaţiile trebuincioase şi susţinerea lor materială.
Dovadă sunt turneele trupelor fruntaşe ale teatrului
bucureştean din vara lui 1859, iniţiate de directorii
Mihail Pascaly sau Fanny Tardini.

Ca şi uitat până la lucrarea monografică a lui Şt.
Cervatiuc, Teatrul Român al lui Petrache Cristea din
Botoşani impune reconstituiri de esenţă privind
ctitorul şi dimensiunea socio-economică şi culturală a
oraşului din a doua jumătate a sec. al XIX-lea.

Testamentul legendarului, controversatului prinţ
al armenilor Manuc-bei, agent confidenţial al Rusiei,

un fel de şef al serviciului de informaţie secretă al
ruşilor în Balcani, în corespondenţă cu contele Capo
d’Istria ministrul de externe al Rusiei şi bine primit
de ţar, expune înadins dorinţa ca urmaşii să stea
întotdeauna în slujba intereselor Armenilor, să nu se
căsătorească cu străini şi să nu înstrăineze nici un lot
de pământ31. Ascultător, cu fală pentru neamul său, în
toată administraţia moşiilor lui Jean-Ivan Manuk-bei,
de la vechil până la vătăjel, nu întâlneai decât
armeni; a boierit jumătate din bogătaşii de obârşie
armenească înscrişi în dvorianstva Basarabiei32.

Alexandropolul promis de Manuc-Bei ţarului la
vărsarea Prutului, visata nouă Armenie basarabeană,
nu i-a ieşit, iar pământurile oricât de silnicite, ştiu
singure calea întoarcerii.

***
De la Teodor Burada la Victor Crăciun, trecând

prin istoriografia bucovineană, şi până la minuţia de
ambiţii monografice a regretatului profesor
botoşănean Ştefan Cervatiuc, nimeni nu mai întreţine
îndoiala vacanţelor de patos scenic ale elevului
Eminescu. În 1863, trupa fraţilor Vlădicescu-Tardini,
care fusese prin Iaşi… se dusă la Braşov… scrie
Teodor T. Burada32. După aceia, în primăvara anului
1864, acea trupă care dăduse mai multe
reprezentaţiuni în Botoşani, pleacă la Cernăuţi… În
acea trupă se afla angajat şi Eminescu… Această
trupă se întoarse iarăşi în Botoşani împreună cu
Eminescu, care porni şi el cu trupa… Dovedită
locaţie a spectacolelor botoşănene este Teatrul
Român al lui Petrache Cristea.

Capitolul XIX al prodigioasei lucrări a lui Teodor
T. Burada, referitor la Stagiunea 1863-1864,
debutează cu înfiinţarea la Iaşi a unui comitet teatral
special onorific, pe lângă Comitetul general al
teatrelor din România, şi care să cuprindă pe
preşedintele municipiului Iaşi, atunci vornicul
Teodor Burada, pe prefectul poliţiei Eugen Alcaz şi
pe prefectul judeţului N. Catargiu34. Se menţionează
că atunci, pe lângă actori noi din Bucureşti şi de
aiurea sunt angajaţi şi elevi, eleve şi începători. Ştiut
este că mulţi dintre tinerii Iaşului, Cernăuţilor, sau
din târgurile moldoveneşti şi nu numai, atinse de
turneele trupelor pribege fură luaţi de curent şi
părăsiră studiile ca să se facă actori35.

Uşor evaziv, cu delicateţea artistului care înţelege
mirajul scenei, Th.T. Burada evită amănuntele
desprinderii lui Eminescu de liceul cernăuţean. Copt



pentru alţi zori, magistratul şi profesorul de la
Conservatorul ieşean Theodor T. Burada şi-a înţeles
şi păstrat rădăcina secolelor pentru a râvni la altele
noi. Bunica paternă era mama istoricului folclorist şi
etnograf Theodor T. Burada (1839-1932), Maria
Isăcescu, din neamul boierilor vecini ai Ipoteştilor
pentru care s-au purtat împricinări. După studiile
parizene (1862-1865), nepotul revine în Moldova,
junimist din 1878 şi membru al Academiei Române
din 1887, la curent cu evoluţia tânărului Eminescu,
discret faţă cu subiectul delicat, la îndemâna
protipendadei, dar pe care îl atinge în „Istoriei
Teatrului în Moldova” (1915, vol. I şi 1922, vol. II),
nu fără restricţionări privind accesul cercetării la cel
de al doilea volum…

Note:
1. T. Balan, Istoria Teatrului Românesc în Bucovina,

Buc., 2005, p. 98; 
2. Ibidem, p. 90; 
3. Viaţa românească, p. 383-393; 
4. Caietele Mihai Eminescu III, nr. 9, p. 109-116;
5. G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, ed. 1989, p.

104 şi urm.; prima ediţie 1932, a doua, rev., 1938;
6. Mihai Florea, Eufrosina Popescu, Meridiane, Buc.,

1964, p. 36; 
7. Ibidem, p. 34;
8. T. Balan, Op. cit., p. 98; 
9. Sărbătoarea strămutării raclei cu osemintele

Sântului…, Cernăuţi, 1867, p. 9-10; 
10. Artur Gorovei, Monografia Oraşului Botoşani,

Fălticeni, 1926, p. 224;
11. Ibidem, p. 229; 234; 
12. Ibidem, p. 231; 
13. Ibidem, p. 421; 
14. Ibidem, p. 41; 
15. V.C. Nădejde şi I. Tiţu, Dicţionar geografic al

Judeţului Botoşani, Buc., 1895;
16. Adresa din 5/17 Iunie 1857; apud Artur Gorovei,

Op. cit., p. 33-34;
17. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu. Viaţa, ediţia

Mănăstirea Putna, 2015, p. 36-37; 
18. Gala Galaction, M. Eminescu, Buc., 1914, p. 25; 
19. Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval

Botoşani, Buc., 1981, p. 118;
20. Ioan Massoff, Teatrul Românesc Privire istorică,

E.P.L., Buc., 1961, p. 496;
21. Vladimir Şardin, Din trecutul Botoşanilor. Figuri

dispărute, Tipografia B. Saidman, Botoşani, 1929, p. 123-
124; 

22. Ştefan Cervatiuc, Istoria Teatrului la Botoşani, I
(1838-1900), Quadrat, Botoşani, 2008, p. 24; 

23. Ioan Pelivan, Istoric al mişcării de eliberare
naţională din Basarabia, Ed. Biblioteca Bucureştilor, Buc.,
2012, p. 249;

24. G. Bezviconi, Ioan V. Cristi, în vol. Din alte vremi,
Buc., 1940, p. 28;

25. Ibidem, p. 30-31; 
26. Op. cit., p. 241; 
27. M. Dim. Sturdza, Familii boiereşti…, V, 2018, p.

520;
28. Dumitru C. Moruzi, Pribegi în ţară răpită, Iaşi,

1912, p. 286;
29. Gh. Bezviconi, Manuc-Bei, Chişinău, 1938, p. 49; 
30. Cf. Ioan Massoff, Teatrul Românesc, I, Buc., 1961,

p. 498;
31. cf. Gh. Bezviconi, Op. cit., p. 46; 
32. Dumitru C. Moruzi, Op. cit., p. 167;
33. Teodor T. Burada, Istoria Teatrului în Moldova, II,

Iaşi, 1922, p. 203-204;
34. Ibidem, p. 205; apud Dosarul Primăriei Iaşi Nr.

113/1863; 
35. Ibidem, p. 204;
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O dată instaurat monopolul asupra
controlului statului român de către comunişti în
mod samavolnic, Decretul-lege din 21 aprilie
1945 conferea legalitate unei creaţiuni
monstruoase a noului regim instaurat:
Tribunalul Poporului. O instanţă diabolică de
judecată, care până în acel moment nu fiinţase,
o instituţie macabră care va înghiţi,
exterminîndu-le, elitele României: cea politică,
cea militară precum şi cea culturală, ultima
avînd mari influenţe în dezvoltarea societăţii.
Cu alte cuvinte, distrugerea „elitelor intelectuale
burghezo-moşiereşti” şi punerea la cale a creării
„omului nou”. Chestiunea trebuia urgentată –
Stalin se grăbea – poruncind fără drept de apel,
executarea comunizării României în numai trei
ani şi odată cu ea lichidarea „duşmanilor

poporului”. Guvernul impus prin ultimatumul lui
Vîşinski în numele lui Stalin, Guvernul Petru Groza –
6 martie 1945 – a făcut posibilă intervenţia controlului
absolut, a Partidului Comunist Român, asupra
administraţiei, poliţiei, jandarmeriei, armatei,
informaţiilor şi comunicaţiilor.

În cartea sa „Uzurpatorii. România în 1945”, Dinu
C. Giurescu va scrie, citînd cercetarea lui Ioan Opriş,
despre „caracterul politic preponderent al instanţei”
(„Procesul ziariştilor «naţionalişti» 22 mai – 4 iunie
1945”): „Au fost introduse principii diriguitoare, între
care abolirea prezumţiei de nevinovăţie, de vreme ce
erai arestat erai vinovat. Dreptul la apărare devenise o
simplă formalitate, iar sentinţa se hotăra, de regulă,
înaintea procesului, în timpul anchetei. Astfel toate
principiile de bază ale justiţiei româneşti care
răspundeau standardelor europene ale vremii, erau
răsturnate.[…]. Tribunalul Poporului era alcătuit din
nouă membri: doi erau magistraţi de carieră, ceilalţi
şapte fiind «judecătorii poporului» – persoane civile,
unele cu puţină carte, dar cu origine muncitorească

sănătoasă, propuşi de formaţiunile politice din
Guvernul Petru Groza. De obicei trimiterea în judecată,
în cadrul procesele celor vinovaţi de crime de război şi
de dezastrul ţării se făcea de către Consiliul de Miniştri
care, pe plan juridic, într-un regim normal nu avea
nicio autoritate; Guvernul era, însă şi la acest capitol,
executantul docil al dispoziţiilor venite de la
Moscova”.

* * *
Numai în acest context se pot accepta şi înţelege

documentele aflate în cele trei tipuri de dosare alcătuite
de fosta Securitate celui care, alături de Mircea Eliade,
Emil Cioran, Eugen Ionescu, a înălţat cultura română
pe firmamentul universalităţii. Vorbim despre Vintilă
Horia care, împreună cu ceilalţi trei mari oameni de
cultură, a dat strălucire chipului, adesea înlăcrimat, al
României. Va fi vorba, în studiul documentar pe care îl
încep astăzi, de dosarul D(documentar)0 007346, cel
informativ – în două volume, I 0151079_001 şi I
0151079_002 precum şi de dosarul SIE (Serviciul de
Informaţii Externe) privind urmărirea informativă a lui
Vintilă Horia în afara României, toate aflate în Arhiva
CNSAS. Voi porni elucidarea cu argumentele logicii a
un dosar socotit, pe nedrept, neclar. Din punctul meu
de vedere, toate cele ce vin în calea demonstraţiei la
care pornesc sunt clare, toată rumoarea din jurul celui
numit de răuvoitori „cazul” Vintilă Horia este
instrumentată pentru a compromite imaginea
singurului scriitor român încununat cu Premiul
Goncourt şi pentru a macula imaginea unui intelectual
de o valoare incontestabilă care trebuia distrus măcar
psihic, daca fizic nu se putea, prin condamnarea lui
monstruoasă si aberantă în absenţă. După părerea mea,
ura autorităţilor comuniste de a nu-l putea prinde viu,
el neaflîndu-se la data condamnării în ţară, a crescut
odată cu neputinţa. 

Dar una din marile „neclarităţi” de care se tot face
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vorbire în „cazul” Vintilă Horia dispare încă de la
primele documente care deschid Dosarul D 0007346
din Arhiva CNSAS. Asta pînă la un punct: pînă cînd i
se va atribui marelui scriitor Premiul Goncourt. De aici
încolo alte neclarităţi, înscenări, mistificări. Pe toate,
însă, le voi demonta punct cu punct. Cu ajutorul
documentelor existente. Sau mai bine zis prin ele.

* * *
După criteriile Tribunalului Poporului1, conform

Decretului-lege nr. 312 din 1945, în categoria
criminalilor de război au fost introduşi şi ziarişti, în
special anticomunişti, cu fabricarea etichetei de
„legionari”, „antisemiţi”, sau „adepţi ai ideologiei
fasciste”. Anticomunismul şi antisovietismul erau
etichetate drept „legionarism”. Verdictele Tribunalelor
Poporului, emise de „asesori populari”2 fără şcoală şi
cu origine muncitorească, manevraţi de ocupantul
sovietic şi de un partid, în acea vreme, minoritar, erau
toate, în mod inflexibil, la fel de grave, aceleaşi:
„crime contra umanităţii”, „crime de război”. Mai
există o chestiune, binecunoscută astăzi, care îi privea,
pe tînărul Vintilă Horia şi pe, la fel de tinerii, Mircea
Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica. Există texte ale
acestora din perspectiva Legiunii, dar eroarea de
perspectivă şi de gîndire a tinereţii lor va fi, în mod
specific, aceeaşi: ideea că pe plan spiritual poate exista
o ordine socială. Or, spiritualitatea este numai de ordin
individual. Ca urmare, revoluţia spirituală poate fi
numai individuală şi nu socială. Culmea, aceeaşi eroare
a comuniştilor care preconizau crearea „omului nou”,
adică o revoluţie socială de natură spirituală!

Dar tot ei s-au dezis de aceste erori de tinereţe în
mod explicit şi vehement. Vintilă Horia poate mai mult
decît toţi la un loc, dacă ne-am referi numai la
orientarea lui de maturitate spre Rene Guenon, faimos
fiind eseul lui „De la Dante la Guenon” unde putem citi
despre ordinea spirituală afirmată numai pe cale
individuală. „Atingem aici un lucru filozofic,
metafizic, foarte important, o iluzie la care au aderat şi
Noica şi Cioran şi Eliade. Era o iluzie că o mişcare
care, în România are substrat religios, poate da naştere
la un om nou! Nu, ea poate da naştere la crime, la
cîmpuri [lagăre] de concentrare, o ştim azi foarte bine.
Aceste lucruri Vintilă Horia le-a spus, le-a văzut şi le-
a negat”3. 

Reluînd idea, este limpede că Tribunalul Poporului
îi va considera criminali de război pe anticomunişti şi
pe antisovietici. De la articolele de tinereţe scrise la 25
de ani de Vintilă Horia şi pînă la acuzaţiile enorme de

„criminal de război” sau „vinovat de genocid” este
construit un întreg eşafodaj care se pune (şi acest lucru
este inadmisibil!) în egalitate cu acţiuni exprese de
crime de război.

Dar să ne întoarcem la documente. 

Fila 20 a dosarului D 0007346 reprezintă
documentul esenţial între toate informaţiile primare de
arhivă ce-l privesc pe Vintilă Horia. Explicit, cauza şi
efectul excluzîndu-se una pe alta în mod paradoxal ,
actul incriminator cu multe pagini va fi anihilat de
numai cîteva rînduri ale unei adnotări iniţiale olografe.
Dar să le luăm pe rînd.

* * *
„ROMÂNIA/ TRIBUNALUL POPORULUI

BUCUREŞTI/ COMPLETUL II DE JUDECATĂ//
Hotărîrea nr.11/Şedinţa publică din 21 februarie
1946//Preşedinţia d-lui Al.Voitinovici4 (subl. mea –
I.D.) judecător de şedinţă la Tribunalul Iaşi, delegat
procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov, numit
judecător la Completul I prin deciziunea nr. 61.918 din
20 iunie 1945 a Ministerului Justiţiei, ca să ia parte la
Completul II pentru judecarea lotului nr. 115 (subl. mea
– I.D.) de criminali de război.

Judecători asesori:
– Dl.Costache Bîlcu, judecător delegat
– Dl.Ispas Stoica, învăţător (subl. mea – I.D.),

domiciliat în Bucureşti
– Dl.Marin Teodorescu, muncitor CFR (subl. mea –

I.D.) din Dămăroaia
– Dl.Bujor Nicolae, domiciliat în Bucureşti, str. C.

Grand 64, judecător al Poporului (subl. mea – I.D.)
– Dl.Sulică Marin, învăţător (subl. mea – I.D.) din

Bucureşti 
– Dl.Gh. Cristescu, comerciant (subl. mea – I.D.)

din Bucureşti
– Dl Oprişan Nicolae, din Bucureşti, judecător al

Poporului (subl. mea – I.D.)
– Dl.Vasile Ionescu, fost consilier la Camera de

Muncă, domiciliat în Bucureşti, Str Aricescu nr.5
– Grefier Marin Cristea de la Curtea de Apel

Bucureşti
– Acuzator public6 (subl. mea – I.D.) Dr Silviu

Rapotescu
– Dl.Ion Pora, magistrat

La 20 febr. 1946, fiind fixat termen pentru
judecarea acţiunii penale privitoare la acuzaţii:

1. GH.A. CUZA7 profesor universitar, fost
ministru, de 50 de ani, cu ultimul domiciliu în Sibiu, în
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prezent arestat (subl. mea – I.D.)
2. ALEXANDRU A. CUZIN8, român, major,

ziarist, fost director al ziarului (sic!)”Naţiunea” ,
„Apărarea Naţională” şi „Gazeta comerţului”, azi
dispărut.

3. ALEXANDRU GREGORIAN9, român, major,
ziarist fost director la revista (sic!) „Sfarmă piatră”şi
„Poporul”, azi dispărut.

4. STAMATU HORIA10, român, major, ziarist, fost
director la ziarul(sic!) „Buna Vestire” , cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, Str.Gemeni nr. 9, azi dispărut.

5. VINTILĂ HORIA CAFTANGIOGLU (subl. mea
– I.D.), român, major, ziarist, fost redactor (sic!) la
ziarul „Sfarmă Piatră”, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Ecoului nr. 10, dispărut.

Toţi aceştia11 se fac vinovaţi de dezastrul ţării prin
săvîrşirea de crime de război, prevăzută de art. 2, litera
O şi pedepsită de art. 3, legea nr 312/ 945.

În ce priveşte pe acuzatul VINTIL HORIA
CAFTANGIOGLU:

Avînd în vedere că faptele puse în sarcina acestui
acuzat sunt încadrate prin actul de acuzare în
prevederile art.2 litera O din legea 312/945, constînd în
aceea că prin acţiuni directe, articolele sale gazetăreşti,
a contribuit cu intenţie criminală la realizarea
scopurilor politice ale hitlerismului în România.

Avînd în vedere că din examinarea lucrărilor aflate
în dosarul de instrucţie al d-lui acuzator public
(subl.mea – n.m. I.D.), precum şi din dezbaterile orale
urmate în cauză, se constată următoarele:

Acuzatul VINTILĂ HORIA CAFTANGIOGLU,
ziarist, este unul din cei care prin activitatea sa
gazetărească a contribuit la realizarea scopurilor
politice ale hitlerismului în România.

[…]
Pentru aceste motive, în numele legii,

[TRIBUNALUL POPORULUI] în unanimitate
hotărăşte:

– Condamnă pe acuzatul VINTILĂ HORIA
CAFTANGIOGLU, român, major, ziarist, fost
director(sic!) la [ziarul]”Sfarmă Piatră”, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, azi dispărut, pentru crima de
dezastrul ţării, pus în slujba hitlerismului şi
fascismului, contribuind prin fapte proprii la
realizarea scopurilor lor politice, fapt prevăzut de art.
2 lit. O şi pedepsit de alin. 1, art. 3, din legea nr.
312/945, să sufere pedeapsa detenţiunii grele pe viaţă
şi degradare civică pe timp de zece ani, conform art.
25, cod penal (subl. mea – I.D.).

În virtutea art. 3 alin. ultim din legea 312/1945,
ordonă confiscarea în folosul statului, cu titlu de
despăgubiri, a întregii averi a acuzatului VINTILĂ
HORIA CAFTANGIOGLU, considerîndu-se în
patrimoniul lui şi toate bunurile înstrăinate după data
de 23 August 1944, precum şi acelea dobîndite de soţia
sa sau descendenţii lui, după data de 6 septembrie
1940, cu excepţia celor dobîndite prin succesiune.

[…]
Pronunţat în şedinţa publică , astăzi 21 februarie

1946, în Palatul Tribunalului Poporului, Bd. Ferdinand
nr. 92.

Preşedinte Magistrat asesor,
Al.Voitinovici C.Bîlcu

Judecători populari: Ispas Stoian, Maria Teoorescu,
Bujin Nicolae, Sulică Marin, Gh.Cristescu, Oprişan
Nic., Vasile Ionescu.

Gefier,
M.Cîrstea
(cu semnături în original)”

* * *
Cu toată demonstraţia detaliată a documentelor

incriminatorii, finalul îl atribui dreptăţii. Am răsturnat
ordinea firească a înscrisurilor lăsîndu-l, în final, pe cel
iniţial care dovedeşte nulitatea absolută a aberaţiilor de
mai sus. Aşadar, documentul condamnării aflat la
pagina 20 a dosarului D 0007346 expus pe larg, poartă
în debutul său, ca adnotare iniţială olografă nesemnată
următorul înscris: „PE DOSARUL CU SENTINŢA
DE LA TRIBUNAL [SE REGĂSEŞTE]
URMĂTOAREA REZOLUŢIE (subl.mea – I.D.) –
COMUNICAT [CĂTRE] U.M. 355/957 –
GRAŢIEREA (subl.mea – I.D.) CONFORM
ART.421/955. [Data adnotării iniţiale]14 V 1957.”

Este limpede că această notă olografă venită din
partea Securităţii Statului este înscrisă ulterior pe
documentul judecării şi condamnării „lotului 11 de
criminali de război” (în care fusese inclus şi VINTILĂ
HORIA) din data de 21 februarie 1946, odată cu
intrarea în drepturi a graţierii, odată cu emiterea şi
publicarea în Monitorul Oficial al României, intrat în
vigoare la 24 septembrie 1955, a Decretului [Marii
Adunări Naţionale] nr 421/1955 „pentru graţierea unor
pedepse şi amnistierea unor infracţiuni”.

Acest înscris ce evidenţiază în mod expres, la 14
mai 1957, graţierea lui Vintilă Horia de monstruoasa
sentinţă ce cuprindea cele mai strigătoare la cer acuze
(desigur inventate de minţi diabolice pentru a i se
aplica o grea pedeapsă politică, în absolută contradicţie
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cu alcătuirea morală şi spirituală a marelui intelectual)
şterge dintr-un condei piramidala şi detaliata
construcţie diabolică a condamnării. Se desfiinţează
[prin acest decret] caracterul delictuos al faptelor,
anulîndu-se incriminarea şi pedeapsa. 

Note:
1. Tribunalele Poporului au fost create în România şi au

funcţionat începînd cu 1945, odată cu procesele „criminalilor
de război”, pe baza Decretului – lege 312/1945 pentru
urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau
crime de război. Ele şi-au început activitatea sub presiunea
sovietică, dar s-a profitat şi de faptul că, faţă de Convenţia de
Armistiţiu, România se angajase să-i judece pe criminalii de
război. Tribunalul Poporului a avut şi un rol ideologic de a
delegitimiza fostele regimuri politice.

2. Asesor popular – în perioada socialistă, persoană aleasă
pe timp limitat la propunerea organizaţiilor obşteşti pentru a
participa la judecarea unor categorii de cauze penale şi civile.
În desfăşurarea procesului avea aceleaşi drepturi şi îndatoriri
ca şi judecătorii. Prezenţa asesorilor populari era expresia
caracterului popular al justiţiei (apud site-ul LegeAZ.net).

3. Apud comentariile lui Basarab Nicolescu preluate din
interviul Cristinei Hermeziu cu Basarab Nicolescu „Cazul
Vintilă Horia <Criminal de război>?” – blogul Adevărul.ro din
20 ianuarie 2016.

4. Alexandru Voitinovici – (cunoscut şi sub pseudonimul
literar Alexandru Voitin) – n.1915 – d.1986 – jurist şi
dramaturg. Preşedinte al Tribunalului Poporului din Bucureşti
după 23 august 1944. A prezidat unele dintre cele mai
importante procese politice între care procesul[lotului] Ion
Antonescu – 1946 – şi[pe cel al lotului] Iuliu Maniu – 1947. A
urcat pe scara ierarhică în funcţiile de secretar general la
Ministerul Justiţiei (1948), procuror general al R.P.R. (1948 –
1952) şi preşedinte al Tribunalului Suprem între 1954 şi 1967,
an în care a fost revocat din funcţie.

A fost decorat cu Ordinul 23 august (18 august 1964)
„pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului
cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei”.

5. Lotul nr.11 – „criminali de război” din care au făcut
parte, au fost judecaţi şi condamnaţi Vintilă Horia, Horia
Stamatu, Alexandru Gregorian, Alexandru A. Cuzin. În
procesul criminalilor de război au mai fost judecaţi şi
condamnaţi mitropolitul Visarion Puiu, Ion Victor Vojen(fost
ambasador la Roma), Platon Chirnoagă(fost ataşat militar la
Berlin), Sergiu Vlad Cristi (fost primar al Chişinăului)

6. Acuzator public – persoană însărcinată în împrejurări
excepţionale cu urmărirea, trimiterea în judecată şi susţinerea
învinuirii în faţa instanţei în anumite cauze penale (apud site-
ul dexonline.ro).

7. Gh. A. Cuza – n. 1986 – d. 1950 – publicist şi poet, om
politic şi jurist. Membru al Ligii Naţional Creştine, deputat în
Parlamentul României (1931 – 1936), director al ziarului
Apărarea naţională(1932) şi secretar general al Partidului
Naţional Creştin (din 1935). A făcut parte, ca ministru al
muncii, din Guvernul Goga – Cuza. A fost epurat din
învăţămîntul universitar, apoi inclus în lotul „criminali de

război” şi condamnat prin hotărîrea nr 11 din 21 februarie 1946
a Tribunalului Poporului Bucureşti la 20 de ani „detenţie
riguroasă”. Deţinut la închisoarea Aiud, a murit de tuberculoză
pulmonară în 14 septembrie 1950.

8. Alexandru A. Cuzin – director al ziarului Naţiunea
(politică, economică, culturală) – tipografia I.E. Torouţiu
(n.1888 – d.1953 – critic, istoric literar şi folclorist român,
membru corespondent al Academiei Române – 1936 -.
Director al revistei Convorbiri literare – 1939 – 1944), al
Gazetei comerţului („săptămînal cu informaţii din cîmpul
Finanţei, Industriei, Comerţului, Agriculturii şi Muncii”.
Tipografia Curentul), nu , însă şi al „organului central al Ligii
Apărării Naţional Creştine”, şi anume Apărarea Naţională
care apărea sub preşedinţia lui A.C. Cuza (n.1857 – d. 1947 –
profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi, om
politic, membru titular al Academiei Române din 1936.
Doctorate în ştiinţe economice şi politice la Paris, Berlin şi
Bruxelles. În 1910 înfiinţează cu Nicolae Iorga Partidul
Naţionalist Democrat. În 1922 înfiinţează cu doctorul Nicolae
Paulescu, Uniunea Naţional Creştină, an în care va publica şi
periodicul Apărarea Naţională. La 4 martie 1923 înfiinţează
Liga Apărării Naţional Creştine, iar la 14 iulie fuzionează cu
Partidul Naţional Agrar al lui Octavian Goga formînd Partidul
Naţional Creştin).

9. Alexandru Gregorian (n.1909 – d. 1987). Ziarist, poet,
eseist. Înfiinţează revista Sfarmă Piatră în 1933. Redactor la
ziarul Universul (1937-1940), colaborează la revista Gândirea.
Din 1940 pînă în 1944 este consilier de presă la Legaţia
României din Roma. Se stabileşte la Muenchen în 1952 unde
va conduce Departamentul românesc al postului de radio
Europa Liberă pînă în 1954. Emigrează în Statele Unite în
1959. La senectute se mută în Spania, unde işi va continua
activitatea publicistică şi unde se va stinge din viaţă.

10. Horia Stamatu – n. 1912 – d. 1989. Poet, ziarist şi
eseist. Debutează ca poet la revista Floarea de Foc a lui Sandu
Tudor. Pentru volumul de versuri Memnon va fi încununat cu
„Premiul Scriitorilor Tineri” al Editurii Fundaţiilor Regale. Va
fi redactor la Enciclopedia României (1938 – 1940), şi în
acelaşi timp redactor la revista Buna Vestire. În mod voit
eronat, pentru a-i spori pedeapsa politică şi condamnarea,
autorităţile comuniste şi Securitatea îl vor numi, după cum
vedem în document, director al publicaţiei Buna Vestire. În
1945 se stabileşte la Freiburg im Breisgau. Între 1946 şi 1948
va fi lector de limbă şi cultură română pe lîngă catedra
romanistului Hugo Friederich. Va pleca la Paris pentru doi ani
şi va conduce secţia literară a Institutului Român de Cercetări
de pe lîngă Sorbona, fiind unul din fondatorii lui, alături de
Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, ş.a. După 10 ani
petrecuţi în Spania unde va desfăşura intensă activitate literară
în limbile română şi spaniolă, se va întoarce la Feiburg (1961)
unde rămîne pînă la finalul vieţii, de asemenea cu o susţinută
activitate literară.

11. În afară de Gh. A. Cuza care era deja arestat, toţi
ceilalţi din componenţa grupului de ziarişti din lotul nr 11 –
„criminali de război” au fost judecaţi şi condamnaţi în
contumacie.
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În vreme ce în mediul academic internaţional,
discuţiile despre „bestseller”, „fastseller”, „genre
literature”, „popular culture”, „fandom”,
„prozines”, „e-zines” ş.cl. au intrat deja în
subtilităţi anti-adorniene – mă refer aici la
excelenta abordare a „mitului culturii populare”,
de la Dante la Dylan, propusă de Perry Meisel –,
pe plan local găsim prea puţine lucrări lămuritoare.
De fapt, ca să fim oneşti, două sunt sintezele cu
adevărat utile, ce au luat în serios, ba chiar prea în
serios, perspectiva celor două „circuite literare”
(susţinută de Paul Cornea şi de Mircea
Anghelescu) şi distincţia literatură-paraliteratură:
Ioana Drăgan, Romanul popular în România.
Literar şi paraliterar (2001) şi Daniela Zeca,
Melonul domnului comisar. Repere într-o nouă
poetică a romanului poliţist (2005). Termenul de
„paraliteratură” numeşte de fapt un dispozitiv
critic de mare anduranţă, forjat într-o serie de
dezbateri începute în Franţa anilor ’70’ de Jean
Tortel, Francis Lacassin, Marc Angenot & comp.
Fondul rămâne totuşi eufemistic: francezii l-au
inventat ca să nu zică lucrurile pe de-a dreptul, aşa
cum fac de pildă nemţii prin odiosul
„Wegwerfliteratur” (literatură de aruncat din
mers), iar anglo-americanii, mai sensibili la relaţia
dintre preţul şi calitatea/ conţinutul cărţii, prin
„penny dreadfuls”, „dime novels” etc. 

Ca să ajungem direct în inima lucrurilor, vom
apela la erudita lucrare semnată de Peter Burke,
Popular Culture în Early Modern Europe, care
atrage atenţia asupra pericolelor unei definiţii
reziduale de tipul „para”, „infra”, „sub”- „cultură”.
Cultura populară nu e ceea ce rămâne după ce
cultura elitelor „este pusă deoparte”, la păstrare;
mintea oamenilor de rând nu e o pagină albă pe

care cineva sau ceva poate scrie orice. Dacă ar fi
altcumva, atunci ispita originalităţii cu orice preţ şi
tendinţa spre noutate s-ar manifesta într-un sens
care ar contrazice însăşi esenţa „formulaică” a
culturii populare. Există două paradoxuri, observă
Burke, datorate unui regim neostentativ al
„noutăţii” şi permanentului du-te vino între teme/
topos şi variaţii: 1. nu există niciodată un original
şi orice operă funcţionează o „variantă”; 2. chiar şi
„liniile” tematice aparent diferite seamănă între ele
pentru că motivele flotează dintr-o parte într-alta.
În acest context, dacă punem la lucru distincţia
dintre cultura elitelor (highbrow) şi cultura
populară (lowbrow), atunci vom opera şi cu sensuri
diferite ale noţiunii de originalitate. Spre
deosebire de definiţia romantică, întemeiată în
individualitatea ireductibilă, în cadrele culturii
populare, originalitate ar însemna mai curând
„improvizaţie” iar improvizaţia, dacă avem în
vedere definiţiile unor vetuşti ritori, este o libertate
de-a inventa. E o libertate pe care nu ţi-o poţi lua
chiar oricând, ci într-un context şi într-un moment
oportune.

Pe relaţia dintre ceea-ce-este-recognoscibil şi
ceea-ce-este-nou, dintre diferenţiere şi
individuaţie, Perry Meisel (2010) consideră că
produsele culturii populare inventează într-un mod
cumva „mai subtil” (citeşte „tacit”) decât
produsele artei „înalte” care posedă un mod
specific, clamoros, de a-şi marca/ declara
„noutatea”. Aşadar, noutatea lui Beethoven ar fi un
efect al individuaţiei, în vreme ce noutatea jazzului
sau a bestsellerului stă în dubla conştiinţă a
consumatorului care are un nivel de referinţă sau
de expertiză (genul literar, canonul, tradiţia) şi un
nivel de experienţă care înregistrează tacit
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inovaţia. Dar această inovaţie nu trebuie să îl
deranjeze, să îl scoată dintr-un confort pentru care
a plătit un oarecare preţ. Chiar dacă deplasează
discuţia în orizontul relaţiei dintre invenţie şi
memorie, cam aceleaşi lucruri le spune –
pornindu-şi ideaţia printr-un eclatant „Comment se
fait-il que nous puissons concevoir quelque chose
pour la prèmiere fois...?” – Judith Schlanger în Le
neuf, le différent et le déjà-là (2014). Folosindu-se
de alte noţiuni, eseista ne-a vorbit deja despre
surse, modele, influenţă, admiraţie, reînoire şi
vocaţie în La mémoire des oeuvres (1992), La
vocation (1997), Présence des œuvres perdues
(2010). Pe scurt, unitatea universului stă în faptul
că este redundant şi nu în faptul că el poate fi
conceput ca un sistem sau ca o materie omogenă;
ca atare, creaţiile umane (lowbrow sau highbrow)
nu au altă logică decât aceea a seriei/
redundanţelor descoperite şi redescoperite.
Noutatea stă numai în procesul, modalitatea sau
momentul revelării. Din această perspectivă, nicio
operă de artă nu aduce ceva nou, ci revelează ceea
ce este deja acolo; nu e vorba despre un conţinut –
o temă, o idee, un sistem filosofic, ci mai curând
despre simptomatologia noutăţii, despre reacţia
publicului la ea sau, ca să preluăm o construcţie cu
mare potenţial speculativ (pentru că depăşeşte
bătrâniciosul „orizont de aşteptare”), despre
„nerăbdare culturală”. În ultimul capitol,
Schlanger narează pe scurt scandalul operei lui
Debussy Pelléas et Mélisande, care devine un
eveniment fondator nu pentru confraţii
compozitorului, ci pentru o serie de literaţi (Leon-
Paul Fargue, printre ei), la vremea aceea liceeni.
Pentru aceştia, importantă este ceea ce eseista
numeşte, insistând asupra unei percepţii holistice,
„la soirée”. Experienţa inaugurală, momentul
novator rezidă în conştiinţa faptului că e posibilă
ruptura, bulversarea gustului. Momentul novator
se impune ca atare printr-o tectonică a transmisiei,
prin „difuziunea noutăţii în opinia publică”. Dar
agenţii acestei noutăţi nu sunt, insistă Schlanger,
eroii panteonului – pre limba lui Harold Bloom,
am spune „scriitorii puternici”, capabili de
răstălmăciri „tari” şi de anxietăţi pe măsură – ci
inşii care fac parte din publicul cultivat sau cumva
iniţiat, în sens larg. De fapt, e vorba aici despre

eroii unor experienţe estetice ce se derulează,
anonim dar la fel de intens, nu într-un spaţiu
competitiv al „influenţei”, ci într-un câmp al
„filiaţiei”. Când „filiaţia internă [estetică] a celor
mai buni” este înlocuită cu filiaţia externă
[culturală], plăcerea înţelegerii/ percepţiei
„noului”, plăcerea nobilă de a lăuda, egalează, cum
spunea Swiburne, plăcerea creării acestuia. 

Luându-l şi el în primire pe acest „das Neüe”
(1992), Boris Groys accentuează cu patos
importanţa conceptului de autor „ca mediator al
noului”: „a recunoaşte valoarea autorului (s.n.) nu
înseamnă a-i acorda o poziţie privilegiată în
profan, un acces privilegiat la realitatea
extraculturală, o poziţie dominantă în cultură sau o
personalitate excepţională, genială. Înseamnă, mai
degrabă, să îl vedem ca inevitabil pentru
continuarea tradiţiei culturale (...) Continuarea
tradiţiei ca schimb inovator nu poate fi convocată
prin echivalenţe. Inovaţia este, desigur (...) în
primul rând o repetare a tradiţiei. Această strategie
inovatoare repetitivă poate servi într-o anumită
măsură ca echivalenţă pentru schimbarea
inovatoare. Dar cu aceasta nu se stabileşte cum şi
ce trebuie schimbat în fiecare caz în parte. Orice
schimbare inovatoare pretinde o decizie şi implică
un risc ireductibil (s.n.) Autorul este aici cel care
îşi asumă acest risc”. Ca şi în cazul analizei lui
Schlanger, nimic din ceea ce spune Groys „despre
nou” nu vizează cu adevărat conţinutul novator,
original, creativ şi chiar esenţialist într-un sens
romantic. Noţiune strâns legată de experienţa şi nu
de judecata estetică, „riscul” asumat de autor,
riscul de-a face formele să iasă la suprafaţă şi de-a
le da viaţă (cum zicea undeva Marielle Macé), de
a realiza un schimb şi abia după aceea de a-i defini
condiţiile, poate fi corelat cu acea „nerăbdare
culturală” (cultural impatience) despre care
aminteşte, numai în treacăt, John Sutherland. 

Între „riscul” asumat mediumnic de autori şi
„nerăbdarea culturală” a unui public alfabetizat
sau semi-alfabetizat se joacă sensul, apreciativ sau
depreciativ, al unor noţiuni pe care ne-am obişnuit
să le vedem, cum demonstrează Ken Gelder în
Popular Fiction. The Locics and Practices of a
Literary Field (2004), într-o logică dihotomică:
„creativitate”, „originalitate”, „invenţie”,
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„noutate” vs. „imitaţie”, „manierism”, „copie”,
„plagiat”, „mistificaţie”. Distincţiile dintre
ficţiunea literară – ficţiune populară, autor –
scriitor, cerebralitate – senzualism, elitism –
democraţie, creaţie – producţie („fabrică”, cum ar
zice unii), prototip – serie, viaţă – fantezie
(fantasy), discreţie – vulgarizare, invenţie – efort/
muncă, limbajul artei – terminologia industriei,
originalitate – convenţii, autonomie faţă de piaţă –
succes comercial şi aşa mai departe îl conduc pe
Gelder la un comentariu foarte interesant asupra
antagonismului dintre tipurile specifice de
receptare: cititul „serios”, care caută „clenciul”
(insightful, i-am zice în engleză), şi cititul rapid,
escapist, efectuat pentru pura plăcere. El observă
că, în mod paradoxal, literatura populară, zisă şi
„de consum”, presupune o „procesare”, adică o
triere şi o evaluare, care poate fi asemănată cu
activitatea academică. Nu numai producţia, ci şi
distribuţia sa presupun o expertiză şi o lectură
foarte serioase, bazate nu numai pe experienţa
consumului sau pe avizul comunităţii de „iniţiaţi”,
ci şi pe o cunoaştere globală a „genului” şi a
„pieţei”. După cum observăm, logica binară se
prăbuşeşte uşor când realizăm că „lectura rapidă”,
de plăcere sau realizată în şezlongul de pe plajă nu
este neapărat inferioară unei lecturi contemplative,
neîntrerupte. De altfel, dacă accepţi că atenţia nu
poate fi continuă, ci e mai curând fluctuantă, e
practic imposibil să „comiţi” o lectură de acest
gen. Prin posibilitatea de a concepe o experienţă
estetică intensă dar derulată într-un cadru anonim,
Schlanger polemizează, indirect, şi cu această
ideologie a lecturilor inferioare, care nu pot
vectorializa sensul pentru că sunt realizate de
„personalităţi neproeminente” sau pentru că se
aplică asupra unui text inferior din punct de vedere
estetic. 

De altfel, tot Ken Gelder arată că diferenţa
dintre un scriitor de serie şi un autor canonic stă în
intenţie mai curând decât în înfăptuirea efectivă.
Un scriitor de serie se apucă de scris romane de
duzină pentru că vrea să aibă cât mai mulţi cititori/
adepţi aprinşi de acea „nerăbdare culturală”;
manifestând o afectivitate bulimică faţă de
publicul său, un astfel de creator îşi va defini
relaţia cu cititorii drept „iubire”. Nu-i momentul să

intrăm aici în meandrele acestui sentiment
complex, dar vom remarca numaidecât că amorul
dintre scriitorul de succes şi public reduce distanţa
dintre cei doi poli, dându-le – dincolo de teoriile
despre instanţele narative de interval (vezi
„cititorul implicit”) – un soi de concreteţe şi
naturaleţe.

Prin încercarea de a reconstitui o micro-
terminologie a noutăţii şi de a sublinia, pentru a
câta oară?, ideologia romantică din spatele
verdictelor de „original”, „creativ”, „inovator”,
încerc să repun în discuţie, pe terenul teoriei
literare româneşti, distincţia dintre literatură şi
paraliteratură. Ca să capete şi mai mult aplomb,
argumentarea mea s-ar putea sprijini pe evoluţia
critică a conceptului de „imitaţie” în cultura
română. De la marii noştri înaintaşi am aflat două
lucruri care, pe fondul unei presupuse antinomii,
au condus la eterna tendinţă românească spre
„împăciuire”, o împăcare care s-a produs în spaţiul
apolinic al aprecierii/ valorizării excelenţei estetice
şi a exaltării canonului: 1. traducerile nu fac o
literatură, deci trebuie stimulate creaţiile originale,
executate în limba naţională, şi trebuie apreciaţi
„originalii”; 2. a imita (un model străin dar şi un
exemplar local) nu-i un lucru chiar aşa de rău,
întrucât imitaţia subliniază impulsul, imboldul
deschiderii spre ceva. Cu cât vom aduce mai multe
nuanţe celor două direcţii, cu atât vom pierde din
vedere posibilitatea de a aborda problema inovaţiei
literare şi într-un alt fel. 

Cum se identifica o operă „originală” la
jumătatea secolului al XIX-lea când, dacă-i
credem pe istorici, elitele abia rupeau limba
română? În primul rând, opera originală nu era o
traducere declarată ca atare sau identificată ca
atare de un public avizat; trebuie precizat faptul că
această calitate de „public avizat” se referă la cei
care consumaseră deja literatură străină, având ca
puncte de reper textele de succes iar nu textele de
nişă. În al doilea rând, exista o intenţie a autorului
de a scrie ceva pe care să lipească, încă din
paratext, indicativul „naţional” sau „original”:
„poemă naţională”, „roman naţional”, „erou
naţional”. O dovadă concretă pentru această
suprapunere o oferă chiar Bolintineanu, căci nu
trebuie să uităm că titlurile complete ale romanelor
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sale antume sunt Manoil. Roman naţional şi Elena.
Roman original de datine politice şi filosofice. A
afirma că, în cadrele sociale, culturale şi ideologice
ale secolului al XIX-lea, original=naţional nu e o
noutate cutremurătoare sau vreo biruinţă a
gândului. Dar afirmarea deschisă a aderenţei la
naţiune, contopirea cu sufletul poporului datorită
împărtăşirii unei dispoziţii pasionate şi pasionale –
fie că-i vorba despre „zel naţional” sau „râvnă”,
cum notează Adrian Tudurachi în recentul său
studiu Fabrica de geniu. Naşterea unei mitologii a
productivităţii literare în cultura română (1825-
1875) – ne îndeamnă şi să ne întrebăm dacă nu
cumva iubirea manifestată de scriitorii de consum
faţă de cititorii lor şi tendinţa acestora de a câştiga
cât mai mulţi „adepţi” nu sunt tipuri de afecte care
funcţionau, dincolo de programul „Daciei literare”
şi de orice distincţie între circuitele literare, şi între
„eroii panteonului român” şi publicul lor? Am
scris deja în alte locuri despre faptul că pentru
Kogălniceanu şi Hasdeu educaţia retorică este,
înainte de toate, o educaţie sentimentală: un punct
zero al succesului oratoric poate fi identificat în
ipostaza tânărului care, în loc să acţioneze, se
trezeşte ţinând discursuri în faţa iubitei, care în loc
să convingă, încearcă să persuadeze. Ceea ce
doresc să subliniez este faptul că, datorită ritmului
evoluţiei culturii române dar şi datorită
„precipitării” şi „infatuării” culturii europene în
general (Leon Daudet spune lucrurile pe şleau în
Le Stupide XIXe Siècle), chiar şi literatura aşa-zis
„înaltă” sau preţuită mai apoi drept „înaltă” prin
forţa constrângătoare a canonului estetic funcţiona
în baza unei logici a creşterii, a serialităţii, a
distribuţiei (exponenţiale) şi a succesului/ gloriei
specifice ficţiunii populare, pe de o parte, şi – tot
Leon Daudet dixit – „stupidului” mit al progresului
şi al descoperirilor neîncetate. 

Programul scrierii unei literaturi naţionale
vizează, pe lângă originalitate sau educarea
gustului (vorbe mari în lipsa unui public
alfabetizat!), pătrunderea culturii scrise la o masă
cât mai mare de cititori. Ca să spunem lucrurile
fără înconjur, autorii de aşa-zisă „paraliteratură”
precum N.D. Popescu, Panait Macri, G. Baronzi,
Ilue Ighel, Alexi Teohari, Nicolae Rădulescu-
Niger, Alexandru Alexandrescu, Ciru Oeconomu

ş.a. au izbândit mai mult decât un Bolintineanu, de
pildă, pentru că „novelele” lor „naţionale” – nu
„originale”, ci „senzaţionale” – au reuşit să
trezească interesul a generaţii întregi de ţărani,
impiegaţi, mici meşteşugari, subrete, moaşe,
florărese, modiste, popi, cârciumari, băcani,
categorii sociale care, aşa cum arată Alex Drace-
Francis, intrau în jocul lecturii precar sau numai
parţial alfabetizate. Acceptând, aşa cum ne
îndeamnă Peter Burke, că în sistemul complex al
alfabetizării trebuie să intre şi indivizii care puteau
citi dar nu puteau scrie (şi nu numai aceia care, în
urma unui examen, primesc o atestare), ne vom
putea imagina că prin intermediul a 5-6 ştiutori de
carte se puteau „lumina” locuitorii a trei-patru sate.
În orice caz, dacă 10.000 de exemplare îl făceau pe
Walter Scott un scriitor popular, un autor de
„bestseller”, atunci, conform acestui calcul
exponenţial, un tiraj de 2000 de exemplare (pe care
probabil îl atingea şi chiar îl depăşea cu uşurinţă un
roman haiducesc de N.D. Popescu) multiplicat cu
cei 5-6 ştiutori de carte se poate transforma uşor în
10.000. Dar, obţinute în acest fel, demonstrează
cifrele ceva? 

Pentru că nu avem date precise despre tirajul
mediu, despre distribuţia reală a tipăriturilor
româneşti din secolul al XIX-lea (o situaţie a
abonamentelor la publicaţiile periodice poate
deschide discuţia), despre rata medie de folosire a
slovelor şi a literelor latine în scrierile de tranziţie,
despre educaţia, practica şi practicile tipografilor
de pe teritoriul principatelor, despre originea unor
caractere speciale (d cu sedila, de pildă), despre
calitatea şi provenienţa hârtiei, despre aliajele din
care erau fabricate matriţele, cum şi despre multe
alte lucruri, atunci e dificil şi chiar periculos să
facem consideraţii asupra „producţiei de carte” şi
chiar să adoptăm concepte dependente de consum
şi de cantităţi, precum „ficţiune populară”,
„literatură de consum”, „roman popular”,
„bestseller” etc. Drace-Francis o face, însă ceea ce
el numeşte „producţie” nu are nicidecum caracter
industrial, de mare serie, ci mai curând de hazard
artizanal şi chiar de ajustare a unor tehnologii la
resurse sărace. Pe lângă hazard şi ajustare, putem
adăuga un proces îndelungat de standardizare a
limbii române literare, ceea ce duce la proliferarea
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unor moduri diferite de redare ortografică, cu
particularităţi precum dubla consoană, folosirea
alternantă a literelor z/ dz/ ḑ pentru acelaşi sunet,
accentuarea diferită a lui e pentru sunetele „î” şi
„ă” în paralel cu folosirea acestor litere şi câte şi
mai câte minunăţii. Graficele oferite de Alex
Drace-Francis între paginile 84-91 ale ediţiei
româneşti ale studiului nu sunt însă prea
edificatoare, şi asta nu pentru că Polirom-ul a ales
să le tipărească alb-negru (ceea ce face dificilă
distincţia între genurile de tipărituri), ci pentru că
unele distribuţii – nu se ştie de ce – sunt calculate
începând cu 1766, iar altele începând cu 1801.
Nicio explicaţie despre raţiunea segmentării
perioadelor în episoade de 4 ani şi niciun argument
pentru topirea, într-un singur gen, a unor categorii
distincte ca „scrieri istorice” şi „beletristică”,
„ştiinţă” şi „agricultură”. 

Dincolo de aura pozitivistă, susţinută, cum am
precizat, de cifre care nu sunt de mare ajutor, ceea
ce aduce cu adevărat interesant lucrarea Geneza
culturii române moderne... (2016) este
descoperirea întrepătrunderii dintre „ideologia
tipăriturii” şi păstrarea unei conotaţii sacre, chiar
magice, a cărţii. Căci aşa trebuie să ni-i imaginăm
pe acei ţărani care îşi ascultă fraţii „luminători”, pe
cei 5-6 ştiutorii de carte aferenţi populaţiei din 3
sate: cuprinţi de o „nerăbdare culturală”, făcând
ochii mari şi simţind un fel de frică ispititoare şi
atunci când li se arată impenetrabilul ceaslov, şi
atunci când zăresc ilustraţiile explicite de pe
copertele unei „novele” anonime ca Roşcan
Haiducul. Foarte recent, s-a remarcat că romanele
cu Harry Potter au condus la creşterea ratei de
alfabetizare în rândul copiilor de sex masculin.
Toată lumea s-a bucurat că băieţeii s-au apucat de
citit vrăji şi că ei nu mai fug de acasă ca pe vremea
lui Huck Finn. Păcatul lui J.K Rowling de-a fi
produs „ficţiune populară” a fost iertat de ideologii
„literaturii mari”, deşi prea puţin s-a discutat
despre ceea ce ficţiunea populară, în speţă brandul
Potter, menţine în fundal: tensiunea dintre
ideologia tipăriturii şi magia (şi mitologia) cărţii ca
obiect care trebuie achiziţionat, posedat,
întrebuinţat şi apoi, în cele din urmă, distrus şi
demitizat. 

Voi încerca să închei formulând o întrebare

nedibace şi câteva observaţii timide: Dacă lumina
lui Eminescu nu ne orbeşte cu totul, care sunt
scriitorii noştri „canonici” între 1850 şi 1920,
adică într-un interval pe care-l putem numi „lungul
secol al XIX-lea”? Deşi nu sunt adepta listelor sau
a topurilor, voi încerca să enumăr câteva nume de
autori care au publicat cel puţin 3 romane: D.
Bolintineanu, R. Ionescu, N.D. Popescu, P. Macri,
C. Sandu-Aldea, N. Rădulescu-Niger, I. Pop-
Florantin, A. Theochari, M. Sadoveanu, D.
Zamfirescu, I. Slavici, R. Rossetti, V. Demetrius,
G. Baronzi, Al. Pelimon, C.D. Aricescu, S.
Nadejde, I.G. Lecca, A.I. Alexandrescu, C.
Oeconomu, D.C. Moruzi, I. Lecca, E. Tailler.
Prima observaţie: „părintele” Nicolae Filimon nu e
în listă. A doua observaţie: aproximativ 13 % sunt
reprezentate de autori de sex feminin. A treia
observaţie: aproximativ 70% sunt reprezentate de
autori care nu se regăsesc în programa liceelor, nici
în cea a facultăţilor de profil. A patra observaţie:
centrul de greutate al canonului romanului
românesc trebuie căutat după primul război
mondial, mai precis după 1920 când apar
„vedetele”. 

Să deducem, aşadar, că cele 70% reprezentate
de scriitorii necunoscuţi se referă şi la „ficţiunea
populară”? Nicidecum. Ba chiar, dacă am citi cu
atenţie Catastihul amorului, am constata că Radu
Ionescu îi ia în derâdere, fără niciun fel de
părtinire, şi pe Bolintineanu, şi pe Aricescu, şi pe
Pelimon, şi pe Baronzi. Şi pe bună dreptate, aş
putea zice, pentru că pe vremea aceea nu se opera
cu principiul valorii estetice. Dimpotrivă, prezenţa
în câmpul literar a unui prozator care dă dovadă de
atâta vitalitate, încât să susţină o serie (cum este
„Iancu Jianu”) sau un gen (cum este „romanul
criminal/ judiciar”) indică, la celălalt capăt,
menţinerea „nerăbdării culturale”, a interesului
pentru ce poate oferi conceptul de „literatură”,
înţeles global, fără distincţii ideologice. Chiar şi în
absenţa cifrelor, putem deduce că masa adepţilor
creşte şi că, odată alfabetizaţi, deci capabili să
citească şi să aleagă pe cont propriu, aceşti adepţi
sunt pregătiţi să ia cu asalt cetatea celor etern
însinguraţi, a scriitorilor „puternici”. 
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În jurnalul lui Victor Morariu, pornind de la
data de 11 martie (inclusiv) și până la intrarea
grănicerilor români în Suceava, nu găsim decât
foi albe (o lungă perioadă plină de tribulații
politico-sociale, poate și personale – la care nu
avem acces, cel puțin deocamdată). Dar ce s-a
întâmplat în zilele imediat premergătoare lui 6
noiembrie 1918 în urbea moldavă a Sucevei
putem afla dintr-un articol al preotului Mihai
Sârbul, publicat în „Gazeta poporului” (An. I,
nr. 27, 3 aug. 1919, p. 1-2), intitulat La
primăria Sucevei. Îl punem din nou în
circulație pentru că face referire la persoane și
situații care figurează și în notațiile din jurnalul
profesorului Morariu și pentru că a apărut într-
o publicație „de nișă”, la care nu multă lume
are acces. Nu înainte, însă, de a mai înjgheba
niște „notule” limpezitoare.

Referirea la gazeta suceveană apare chiar
din fragmentul de jurnal publicat luna trecută,
în două locuri: pe 12 nov.: „Dr. Tarangul mi-a
spus că ieri s-au întrunit preoții din Suceava ca

să sfătuiască despre edarea unei gazete poporale”, iar
la 17 nov.: „La Sebi: el vrea să transforme «Viața
nouă» în gazetă pentru popor”. Menționata „Viața
nouă”, fost organ al Partidului Național Român, după
ce apăruse la Cernăuți între 1912-1914, se
transferase, pe timpul războiului, la Suceava. Ideea
de „gazetă poporană” era pe „gustul” vremii, în care
adiau ideile bolșevice, dar se simțea și ca o
necesitate, pentru a „deschide ochii” unei populații
destul de puțin pregătită pentru Unire și cele ce
urmau după aceasta. Ideea se va materializa curând,
după cum consemnează și Victor Morariu în jurnalul
său: „Duminică 29/12/1918. „Gazeta poporului” nr.
1”. Aceasta îi va fi chiar și încredințată profesorului
sucevean, în calitate de redactor responsabil (de la nr.
15, din 13 apr./31 mart., figurează un I. Morariu),
care va scrie aici câteva articole de genul:

Deschiderea liceului „Ștefan cel Mare” din Suceava,
sau 24 ianuarie 1859-1919.

Articolul care urmează, semnat doar „Mihai”, îi
aparține celui care era, pe vremea aceea, ajutor de
primar, dar pe care degeaba îl căutăm prin dicționare
și enciclopedii, căci Istoria l-a șters din inventarele ei.
Noroc de preotul Dumitru Valenciuc de la Volovățul
lui Ștefan cel Mare, care ne-a pus la dispoziție, cu
binecunoscuta-i gentilețe, următoarea „notă
informativă” (pe care nu ar strica să o citească și
alții!): 

Preot MIHAIL SÎRBU (1860-1935). Paroh la
Biserica Sf. Nicolae, arhipresbiter stavrofor; a fost
căsătorit cu Olimpiada (1865-1944), n. Griboschi;
comandor al ord. Coroana României; ca membru
fondator, la 30 aprilie 1889 a prezidat prima adunare
generală a societăţii Însoţirea orăşenilor din
Suceava, al cărei scop era ajutorarea materială a
membrilor şi lucrarea pentru înăintarea lor în
cultură, având un cabinet de lectură, un cor şi o
bibliotecă; a participat în 2-5 octombrie 1912 la
primul Congres al profesorilor de religie din
România, de la Bucureşti; în ianuarie 1915, după
plecarea autorităţilor şi trupelor austriece şi intrarea
cazacilor în Suceava, a preluat conducerea oraşului,
salvându-l de la distrugeri. A fost membru fondator al
Reuniunii muzical-dramatice „Ciprian Porumbescu”
din Suceava.

Noi mai venim și cu completarea lui Victor
Morariu, care notează sec, la data de sâmbătă 9/3
1918: „Sêrbul întărit de comandant ca primar”.
Lectură plăcută (că de utilă, ce să mai vorbim!)!

Era ziua de 4 noiembrie 1918, o zi posomorâtă
de toamnă. Pe fețele sucevenilor se putea citi grijă
și neliniște. Partea din sud a Bucovinei, până
dincoace de apa Siretului, era în stăpânirea
ucrainenilor, despre care se spunea că, în bună
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înțelegere cu faimosul guvernor al Bucovinei,
contele Ezdorf, voiesc să-și întindă stăpânirea
peste întreaga Bucovina.

Preste partea din sud a țării se revarsă
necontenit potopul de soldați care, după prăbușirea
armatei austriace, lipsiți de comandă și de
disciplină, părăsiră unitățile lor și veneau încărcați
cu arme și munițiuni, răspândind spaimă și groază
pretutindene.

De la munte iarăși veneau vești îngrijitoare. La
Dorna și Câmpulung jafuri și prădăciuni.
Primejdia pentru orașul Suceava părea
amenințătoare. Jandarmeria orașului și județului,
de lungă vreme demoralizată la culme și în deplină
descompunere; poliția orașului scăzută la patru
bătrâni neputincioși; orașul fără apă și fără lumină,
din cauza nepriceperii și neputinței unui bătrân
comisar guvernial, căruia stăpânirea austriacă îi
încredințase gospodăria orașului.

Ca de obicei în vremuri grele și de strâmtoare,
ne-am luat calea spre locuința deputatului
Popovici, care trebuia, și de astă dată, să afle un
mijloc de scăpare; aceasta era credința cetățenilor
Sucevei, și ei nu s-au înșelat și de astă dată.

Era pe la 4 ore după amiazi. Doctorul Popovici
ne întâmpină cu fața veselă, ca și când am fi în
sărbătoare, și îmi zice: 

– Veste bună, părinte!
– Ce veste bună, când totul se prăbușește în

jurul nostru?
– Nu pierde credința, părinte! Austria se

prăbușește, nu încape îndoială, dară din prăbușirea
ei ne vom ridica noi la nouă viață. Iată, am fost cu
deputatul Sârbu la prefectul și acesta, deznădăjduit
de cele ce se petrec, m-a rugat să iau în seamă, în
numele Consiliului Național, cârmuirea județului.
Pentru un moment mă fură gândul să întemeiez în
acest colț de țară o republică a Sucevei, până ce
bunul Dumnezeu va croi și va așeza hotarele
României Mari. L-am liniștit pe bietul prefect, care
părea  doborât de greutatea  momentului, și i-am
declarat că voi lua așăși îndată asupra mea
primăria orașului, ca așa să-mi formez un punct de
concentrare pentru afacerile orașului și județului.
Și acum, părinte, mă duc la primărie să iau în
stăpânire vechea Suceava, nu pentru Austria, care
nu mai este, ci pentru acea Românie care va să vie.

Sfinția ta, părinte, care ai făcut atâta ispravă în
fruntea primăriei pe vremea rușilor, vei fi cel dintâi
ajutor de primar al Sucevei libere.

Cu aceste, ne-am despărțit. Nici n-a trecut
jumătate de ceas și noul consiliu municipal era
alcătuit: patru români și patru reprezentanți ai
celorlalte națiuni. Nu l-a alcătuit nici guvernul
austriac, care nu mai era în ființă, nici Consiliul
Național, care era departe, ci singur numai
Doctorul Popovici, și așa cum era alcătuit, a aflat
aprobarea însuflețită a orașului întreg.

Consiliul municipal a luat în grabă măsurile de
siguranță, întocmind o gardă de cetățeni și de tineri
academici sosiți de pe câmpul de luptă. Noaptea
era neliniștită. Mahalalele răsunau de trosnitul
împușcăturilor, fără ca să fi pricinuit pagube mai
însemnate. Bandele începeau abia a se organiza –
pentru jaf și spargeri; până a doua zi însă ele erau
organizate și pe la amiazi clocotea orașul de
tumult. Cu o furie sălbatecă, s-au aruncat asupra
magazinelor de alimente, care erau proprietatea
statului și a miliției, și într-o clipă de ceas orașul
pare-că înota în belșug: porumb, făină de grâu,
orez, cafea, ceai, zahar, cognac, slănină și multe
alte bunătăți, de care de lungă vreme nici nu se mai
pomenea, ieșiră la iveală din magaziile tăinuite cu
atâta băgare de seamă de autoritățile
administrative și militare austriace.

La 6 ore seara, consiliul municipal era de nou
întrunit în ședință și primarul Doctorul Popovici ne
făcu următoarea împărtășire:

– Am primit astăzi – la mine acasă – vizita d-lui
Moruzzi, prefectul județului Botoșani, însoțit fiind
de doi ofițeri superiori români. L-am întrebat ori
de guvernul român a hotărât în sfârșit intrarea
armatei române în Bucovina, cerută cu atâta
stăruință de Consiliul Național. 

– Până astăzi la 12 ore, guvernul încă n-a luat
hotărâre definitivă – a fost răspunsul ce l-am
primit.

– Am stăruit ca prefectul să împărtășească fără
întârziere guvernului român că situația în
Bucovina e nespus de critică și că e primejdia ca
ucrainenii să ocupe întreaga Bucovina, folosindu-
se de pretextul că voiesc să liniștească partea de
sud a țării, ajunsă în dezordine. Cât pentru orașul
Suceava, m-am înțeles cu dl. Moruzzi ca un
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detașament de grăniceri din Burdujeni să ne vie
numaidecât în ajutor, îndată ce dezordinea ar
deveni primejdioasă. În timpul înțelegerii mele cu
dl. prefect Moruzzi, a intrat pe la mine prefectul
județului nostru, însoțit de un funcționar al
prefecturii. A luat și d-lui parte la sfatul nostru și a
declarat în urmă că, din partea sa, trebuie să facă
împărtășire asupra demersului meu guvernorului
Ezdorf, care mai administrează țara, la adăpostul
baionetelor ucrainene. Aceasta nu m-a împiedicat
să mă înțeleg pe deplin cu dl. Moruzzi ca, la
cererea mea, un detașament de grăniceri să ne vină
numaidecât în ajutor. Pe la 5 ore, prefectul s-a
prezentat în primărie, aducând răspunsul contelui
Ezdorf, că nici guvernorul, cu atât mai puțin un
prefect ar avea dreptul să cheme în ajutor o armată
străină, întâmple-se orișice. Am luat la cunoștință
acest răspuns brutal, care caracterizează de minune
mentalitatea și simțul de umanitate al
funcționarului austriac, și l-am mângâiat pe
sărmanul prefect că iau asupra-mi, în calitatea mea
de membru al Consiliului Național, toată
răspunderea pentru dispozițiunile luate întru
apărarea orașului.

Împărtășirile primarului ne-au liniștit, cu toate
că situația devenea tot mai amenințătoare. Gărzile,
în parte înarmate cu puști, cutreierau orașul și
raportau necontenit că în diferite puncte din
mahalale se observă o mișcare neobișnuită, de altfel
greu de controlat, în întunerecul de nepătruns. 

În urmă, la 7 ore seara, primarul a primit de la
Botoșani, din partea prefectului
Moruzzi, următoarea împărtășire
telefonică: „Intrarea armatei
române în Bucovina este
hotărâtă și se va face mâine,
miercuri, prin două puncte. Nu
mai e lipsă nici de asentimentul
d-lui Ezdorf, nici de invitația
Dv., d-le primar. Maiorul
Ionescu a primit ordinul să intre
imediat, cu un detașament de
grăniceri, prin punctul
Burdujeni, în Suceava și să se
pună la ordinul Dv., d-le primar”.

Nicicând nu l-am văzut pe
Doctorul Popovici, pe care-l

cunosc din copilăria mea, atât de adânc mișcat ca
după primirea acestei vești. Ne-am înțeles să nu
împărtășim nimărui despre sosirea armatei
române, pe care o așteptam în orișice moment. Ne
era teamă ca nu cumva, în întunerecul nopții, să se
pregătească un atac mișelesc asupra armatei și ne-
am rugat amândoi la bunul Dumnezeu să întârzie
intrarea ei până în zorile zilei. Până după miezul
nopții am cutreierat stradele Sucevei. Era o noapte
îngrozitoare; în toate părțile jaf, spargeri, salve de
împușcături, vaiete, țipete, răniți. Înspre ziuă,
orașul se mai liniști, parcă spre a se reculege întru
întâmpinarea zilei slăvite când armata română
avea să calce pragul Bucovinei, pentru a desfășura
pe culmea cetății marelui Voievod Ștefan simbolul
și chezășia libertății noastre naționale, mândrul
nostru tricolor.

La 6 ore dimineața, orașul se deșteptă în
sunetele puternicului marș „Deșteaptă-te,
române”, cântat de bravii grăniceri români, care-și
fac astfel vrednică intrare pe pământul Bucovinei.

Nu ne-a fost dat să putem întâmpina
sărbătorește armata română și, după obiceiul
pământului, cu pâine și cu sare; dară am
întâmpinat-o cu brațele deschise și cu inima
pătrunsă de dragoste și de mulțămire pentru atâta
milă dumnezeiască.

Maiorul Ionescu s-a prezentat primarului Dr.
Popovici și s-a pus, în urmarea instrucțiunilor ce le
avea, la ordinul D-sale.

MIHAI
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Unificarea partidelor politice.
Înaintea Marii Uniri, în Regatul României şi în

provinciile româneşti aflate sub stăpânirea Rusiei
(Basarabia) şi Austro-Ungariei (Banat, Bucovina,
Transilvania) existau partide organizate pe baza
principiilor doctrinare europene: liberalismul,
conservatorismul, agrarianismul (ţărănismul),
naţionalismul, social-democraţia (cu variantele
sale: marxismul, leninismul, anarhismul etc.).

În Regatul României (Vechiul Regat),
principalele partide politice erau: Partidul Naţional
Liberal (1875) condus de Ion I.C. Brătianu;
Partidul Conservator (1880) fragmentat, din 1915,
în gruparea condusă de Alexandru Marghiloman
(devenită Partid Conservator-Progresist în
noiembrie 1918) şi gruparea Nicolae Filipescu;
Partidul Conservator-Democrat condus de Take
Ionescu (1908) unit din 1916 cu gruparea N.
Filipescu a creat Partidul Conservator-Naţionalist;
Partidul Naţionalist-Democrat condus de Nicolae
Iorga şi A.C. Cuza (1910); Partidul Social-
Democrat (1910); Liga Poporului înfiinţată în
aprilie 1918 de către Alexandru Averescu; Partidul
Muncii, apărut în aprilie 1917, prin desprindere din
PNL. 

În provinciile româneşti aflate sub stăpânire
străină existau partide naţionale româneşti, dar şi
partide ale naţiunilor dominante în care intrau şi
români, ce împărtăşeau aceleaşi doctrine politice
(ideologii) cu naţiunile dominante. 

În Transilvania, teritoriu românesc organizat ca
unitate administrativă autonomă în cadrul Ungariei
(părţii ungureşti a Imperiului Austro-Ungar numită
Transleithania), românii, adepţi ai doctrinei
naţionale constituiseră Partidul Naţional Român
(1869) condus de Gheorghe Pop de Băseşti. 

În Banat, provincie românească inclusă
administrativ în Ungaria, românii erau organizaţi în
Partidul Naţional Român din Banat şi Ungaria
(1869) unit din 1881 cu PNR din Transilvania. 

Adepţii social-democraţiei din rândurile

românilor transilvăneni şi bănăţeni făceau parte din
Partidul Social-Democrat din Ungaria, constituiţi
în filiale ale acestuia pentru Transilvania, respectiv
Banat. 

În Bucovina, provincie românească inclusă
administrativ în partea austriacă a Imperiului
Austro-Ungar (Cisleithania), românii adepţi ai
doctrinei naţionale au format Partidul Naţional
(1892). Social-democraţii erau organizaţi în
Partidul Social-Democrat din Austria care avea, în
Bucovina, secţii pe naţionalităţi. 

În Basarabia, provincie românească aflată sub
dominaţia Imperiului Rus existau partide
româneşti/organizate pe baza doctrinei naţionale,
partide ale unor minorităţi naţionale din Rusia şi
partide ale naţiunii dominante (ruseşti). Întrucât în
istoriografia română, chiar şi după 1989, există
informaţii sumare ori puţin cunoscute în această
problemă, vom da câteva detalii, fără a depăşi însă
domeniul de interes al temei abordate. 

Partidul Naţional Moldovenesc a fost creat la
24 martie 1917 de către Pantelimon Halippa, Vasile
Stroiescu, Ion Pelivan şi alţi intelectuali. Acestui
partid i s-au alăturat militarii români din Odessa,
Kiev, Iaşi1. Partidul Naţional Moldovenesc
Revoluţionar a fost înfiinţat de Ion Buzdugan şi de
alţi membri ai Comitetului Central Ostăşesc
(comitet ales/constituit la congresul ostaşilor
moldoveni din armata rusă desfăşurat la 20
octombrie 1917). Acest partid s-a unit cu Partidul
Naţional Moldovenesc, iar Ion Buzdugan a devenit
membru în comitetul provizoriu al Partidului
Naţional Moldovenesc2. 

Partidul Progresist Moldovenesc creat la
Odessa, în martie 1917, s-a unit şi el, la 16 aprilie
1917, cu Partidul Naţional Moldovenesc3. 

Partidul Muncii al Agricultorilor Moldoveni a
fost înfiinţat imediat după unirea Basarabiei la
România4.

În Basarabia existau secţii ale Partidului
Muncitoresc Social-Democrat din Rusia,
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menşevică şi, probabil bolşevică, dar istoriografia
actuală, „pudică”, nu face referinţe la ea. Abia îşi ia
curaj să scrie că secţia menşevică avea membri în
Sfatul Ţării5. 

Şi partidele Constituţional Democrat (cadeţi) şi
Socialist-Revoluţionar (eseri) din Rusia aveau
membri (secţii?) în Basarabia, inclusiv din rândul
românilor moldoveni. 

Grupuri de eseri formate din români basarabeni
existau la Odessa (Anton Crihan), Petrograd (Ion
Inculeţ, Pavel Erhan), Chişinău. În vara anului
1917, Anton Crihan creează Partidul Socialist-
Revoluţionar Moldovenesc. Inculeţ şi Erhan au
creat la Petrograd Societatea Basarabeană (motiv
pentru a se considera că Partidul Socialist-
Revoluţionar Moldovenesc s-a creat la Petrograd.
În fapt, cei doi erau membri ai Partidului Socialist-
Revoluţionar din Rusia). Societatea Basarabeană
pregătea, cu ajutorul guvernului provizoriu din
Rusia, propagandişti pentru îndrumarea mişcării
revoluţionare din Basarabia în direcţia dorită,
menşevico-eseră (antibolşevică şi prosemită). La
sfârşitul lunii mai 1917, 40 de propagandişti, în
frunte cu Inculeţ, numit de guvernul provizoriu
viceguvernator, au sosit în Basarabia. Ion Inculeţ a
intrat în Sfatul Ţării, ca reprezentant al eserilor, iar
Erhan, ca reprezentant al Sovietului ţăranilor6.

În momentul unirii cu România (27 martie
1918), în Basarabia, existau următoarele partide
reprezentate în Sfatul Ţării: Partidul Naţional
Moldovenesc, Partidul Socialist Revoluţionar (din
Rusia, ex. Inculeţ, n.n.), Partidul Socialist
Revoluţionar Naţional (Anton Crihan, n.n.),
Partidul Social-Democrat (menşevic), Partidul
Socialist, Partidul Muncitoresc, Partidul
Democrat7. 

După unirea succesivă a provinciilor româneşti
de sub stăpânire străină cu România, Basarabia la
27 martie 1918, Bucovina la 28 noiembrie 1918 şi
Transilvania la 1 decembrie 1918, sistemul
partidelor politice s-a restructurat. Partidele din
România (Vechiul Regat) s-au extins, pe diferite
căi, în provinciile unite, iar partidele din aceste
provincii în Vechiul Regat.

Partidul Naţional Liberal.
Aflat la guvernare în anii Războiului de

Întregire, Partidul Naţional Liberal a fost în contact
cu oamenii politici din provinciile româneşti aflate
sub stăpânire străină, cu românii din aceste

provincii refugiaţi în Vechiul Regat, a fost implicat
în operaţiunile de unire a acestor provincii la
România. Aceste contacte vor constitui după 1918,
în multe cazuri, puncte de pornire pentru
extinderea organizaţiei PNL în provinciile unite. 

Plecând, la 10 ianuarie 1919, la Paris, cu
delegaţia română la Conferinţa de pace, I.I.C.
Brătianu a încredinţat conducerea partidului lui A.
Constantinescu-Porcu. Acesta a acţionat pentru
atragerea, în rândurile P.N.L., a elitei intelectuale
din provinciile unite la România în 1918 şi pentru
crearea unei atmosfere de simpatie, favorabilă
P.N.L., în aceste provincii. Sextil Puşcariu, şeful
grupării naţionale din Bucovina, care edita ziarul
Glasul Bucovinei, scria: „boteza copiii
«glasiştilor», ce trebuiau atraşi de liberali şi îi
învăţa la icre negre pe poeţii flămânzi, dar în
acelaşi timp îşi iubea ţara şi era darnic faţă de
biserica lui. La el alerga ardeleanul şi bucovineanul
când cerea ajutoare...” Stăpâni pe Banca Naţională
a României şi aflaţi la guvernare în perioada 29
noiembrie 1918-12 septembrie 1919, liberalii
aveau posibilitatea să ofere ajutoare financiare
persoanelor fizice şi instituţiilor din teritoriile unite
afectate de criza economică de după război şi fiind
rupte acum de sistemele financiare din imperiile
cărora aparţinuseră8.

Vintilă Brătianu a vizitat Basarabia şi a luat
măsuri pentru restabilirea funcţionării normale a
creditului în această provincie. „Gheorghe
Mârzescu, (ministrul de interne, n.n.), în ecoul
întărit al directivelor lui V. Brătianu, într-o
scrisoare de toată importanţa fixează interesul de a
se organiza nuclee politice în Basarabia şi în
special în Chişinău; cere să se asigure o perfectă
conlucrare cu elementele locale, făcând toate
sforţările de a nu se ţine prea mult seama de
cusururile lor personale; apoi să îndrepte
conducerea către localnici, comiţându-se o politică
greşită altfel; şi, în fine, să se stabilească raporturi
leale şi lipsite de ostilitate cu celelalte partide
politice”9. 

PNL a folosit vechile sale legături cu oamenii
politici şi de cultură din teritoriile unite pentru a-i
atrage în PNL sau pentru a constitui acolo, grupări
politice sau partide cu aceeaşi orientare politică/cu
orientare politică liberală. 

Românii din provinciile unite, care se
refugiaseră în timpul războiului în Vechiul Regat
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(cazul transilvănenilor, bănăţenilor şi
bucovinenilor), ori luptaseră ca ostaşi în armata
rusă alături de armata română şi pe teritoriul
României (cazul basarabenilor) aveau, la
întoarcerea lor în teritoriile natale, o anume opţiune
politică, erau adepţii unuia sau altuia dintre
partidele politice din Vechiul Regat. Reveniţi în
zonele natale, ei au creat nuclee de aderenţi la
doctrina şi organizaţia unora dintre partidele
politice din Vechiul Regat. Ilustrativ în acest sens
este cazul bucovineanului Ion Nistor. 

Profesor de istorie la Universitatea germană din
Cernăuţi, Ion Nistor se refugiase, în timpul
războiului, în România, unde a fost şeful
Comitetului refugiaţilor bucovineni. A fost
implicat, după cum am arătat într-un episod
anterior, în realizarea unirii Bucovinei la România.
Din 18 decembrie 1918, a devenit ministru de stat
în guvernul României, cu reşedinţa la Bucureşti, iar
din aprilie 1919, la Cernăuţi (administrator al
Bucovinei) ca reprezentant al Bucovinei. A susţinut
poziţia lui I.I.C. Brătianu de integrare deplină a
Bucovinei în România Unită împotriva ideilor
autonomiste ale lui Iancu Flondor şi voia să
constituie un partid cu acest program. La 24
ianuarie 1919, când se pregătea sărbătorirea Unirii
din 1859, la Cernăuţi, I. Nistor scria lui Sextil
Puşcariu, fostul său coleg de profesorat la
Universitatea din Cernăuţi: „Oare n-ar fi aceasta o
bună ocazie pentru constituirea partidului Unirii?”1

În septembrie 1919, împreună cu alţi bucovineni
foşti refugiaţi în Vechiul Regat şi adepţi ai
integrării depline (Dimitrie Marmeliuc, Gh. Tofan)
şi cu gruparea de la Glasul Bucovinei, care luptase
pentru unirea necondiţionată, a creat, în Bucovina,
Partidul Democrat al Unirii, apropiat de PNL. 

Şeful PNL, IIC Brătianu a colaborat bine cu
partidele din provinciile unite pentru apărarea
drepturilor românilor la Conferinţa de pace de la
Paris. În delegaţia română au fost incluşi oameni
politici din provinciile unite. Revenit în ţară (iulie
1919), nu a reuşit să colaboreze la fel de bine în
problemele de politică internă. Iuliu Maniu, şeful
Partidului Naţional Român s-a eschivat, în
septembrie 1919, să ia conducerea guvernului şi să
continue politica liberală de rezistenţă faţă de
presiunile marilor puteri de a impune României
condiţii inacceptabile în tratatele de pace. S-a ajuns
la alegeri parlamentare în care PNL, nepregătit,

fără organizaţii la nivelul României unite, nu a
prezentat candidaturi decât în Vechiul Regat. 

Lunga guvernare liberală din timpul războiului,
dificultăţile economice din primii ani de după
conflict au creat o stare de spirit antiliberală în
rândurile populaţiei, amplificată de propaganda
partidelor din opoziţie din Vechiul Regat, ceea ce a
influenţat şi poziţia partidelor din provinciile unite.
La primele alegeri parlamentare de după război şi
din România unită, nici un partid politic nu s-a aliat
electoral cu liberalii, care au pierdut alegerile (103
deputaţi din 568). 

Fără organizaţii de partid la nivelul întregii ţări
şi fără aliaţi electorali, PNL va suferi o înfrângere
şi mai gravă la alegerile parlamentare din mai-iunie
1920 (doar 9 deputaţi!)11. 

Ca urmare, de la mijlocul anului 1920. PNL a
început o acţiune hotărâtă de extindere a
organizaţiei sale în provinciile unite, mai ales în
Ardealul, ce reprezenta un bazin electoral vast.

Au îmbinat, în acest scop, influenţa lor
financiară cu cea a presei. Liberalii intenţionau să
scoată nişte gazete la Cluj, Timişoara, Cernăuţi şi
Chişinău. 

Acţiunea liberală viza atragerea personalităţilor
culturale din zonă. Fiind un intelectual de marcă şi
rector al universităţii din Cluj, Sextil Puşcariu a
fost cultivat şi invitat cu perseverenţă să devină
membru al P.N.L. În iunie 1920, o asemenea
invitaţie a venit din partea lui Vintilă Brătianu şi a
lui Constantin Cociaşu. Pentru a-l atrage, liberalii i-
au propus lui S. Puşcariu să-l numească în consiliul
de administraţie al societăţii „Tiparul românesc”,
ce scotea ziarele Izbânda şi Avântul. S. Puşcariu nu
a acceptat propunerea liberală: „Nu m-am lăsat
prins în mrejele acestea”, scrie el. A mers la V.
Brătianu şi i-a spus că vrea să rămână independent.
De asemenea, i-a scris lui Cociaşu, „preşedintele
consiliului de administraţie al diferitelor bănci şi
instituţii liberale, darnic faţă de cei ce merg cu el.
Mai bine calic şi om independent, respectat de toţi
tocmai pentru independenţa mea”12, socotea Sextil
Puşcariu. 

La începutul lunii iulie 1920, Vintilă Brătianu şi
I.G. Duca au venit la Cluj, special pentru a atrage
personalităţi ardelene în partidul liberal. „Liberalii
se organizează în provinciile alipite. Ei ştiu că în
curând Averescu se va uza, având să lupte cu
greutăţi enorme, având colaboratori slabi şi o
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opoziţie tare. Regele nu va putea da puterea lui
Iorga şi Vaida, pe care îi crede prea exageraţi, şi va
chema, ca totdeauna în situaţii grele, pe Brătianu”.
Lui S. Puşcariu i s-a promis funcţia de ministru al
Instrucţiunii în viitorul guvern liberal, dar nu s-a
lăsat „prins”. În schimb, „(Nicolae) Bănescu şi
Lapedatu Alex(andru) (istorici, profesori la
universitatea din Cluj, n.n.) s-au lăsat prinşi. Eu,
deşi am toată admiraţia faţă de Brătieni, am
rezistat. Îmi pare bine că am avut tăria asta. Mă
aşteaptă în toamnă lucrările mele şi nu vreau să fiu
încătuşat politic”13. 

Folosind influenţa personalităţilor locale
(avocaţi, învăţători etc.), până la sfârşitul anului
1920, liberalii au constituit organizaţii ale
partidului lor în judeţele Satu Mare, Mureş, Turda,
Trei Scaune etc.14 În 1921, se inaugurează un Cerc
de studii al PNL la Cluj15. 

Spre sfârşitul anului 1920, folosindu-se de
disensiunile interne existente în Partidul Naţional
Român din Transilvania şi Banat, Partidul
Democrat al Unirii din Bucovina şi Partidul
Ţărănesc din Basarabia, PNL a negociat fuzionarea
cu grupări politice desprinse din aceste partide.
I.I.C. Brătianu „negocia cu Basarabenii (gruparea
Ion Inculeţ din Partidul Ţărănesc, n.n.),
promiţându-le ce «autonomii» mai mărunte voia, şi
cu naţionalii bănăţeni ai lui Cosma (gruparea Aurel
Cosma din PNR, n.n.), în vederea unei apropiate
reveniri la cârmă”16. Pentru atragerea grupării
Aurel Cosma, liberalii au promis funcţii în
consiliile de administraţie ale băncilor. „Gestul
acestor conducători ai Partidului naţional din
Ardeal reflecta sistemul liberal de a-şi recruta
partizanii, prima momeală fiind băncile”17. La
mijlocul lunii august 1921, gruparea Cosma a
fuzionat cu PNL. Merite deosebite în aducerea lui
Aurel Cosma în rândurile PNL a avut Vasile
Sassu18. În 1921, liberalii au ajuns la un acord cu
Ion Inculeţ, preşedintele Partidului Ţărănesc din
Basarabia şi cu Ion Nistor, şeful Partidului
Democrat al Unirii din Bucovina de a colabora într-
un viitor guvern liberal. La 20 ianuarie şi respectiv
21 ianuarie1923, cele două partide au fuzionat cu
PNL19. Aceste fuziuni facilitau posibilitatea PNL
de a-şi extinde organizaţiile în toate noile provincii
ale României şi făceau din el, cel mai puternic
partid politic din România Mare. 
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Familia Costache a fost, din timpuri
cronicăreşti şi până la sfârşitul veacului XIX, una
dintre cele mai însemnate ale Moldovei. Ea a dat
mari dregători (Gavriliţă, mort pe la 1687-1688 şi
Manolache, încetat din viaţă pe la 1775), prelaţi
(Veniamin, 1768-1845, mitropolit al Moldovei)
sau oameni politici (Manolache, ?1820-1880, de
mai multe ori prim-ministru, preşedinte al
Adunării Constituante la 1866 şi al Partidului
Conservator în 1880)1. Şi unii dintre Costăcheştii
mai puţin „titraţi” au fost personalităţi interesante
– oameni de carte, de sabie sau de tribună
parlamentară. Printre ei s-a numărat şi Grigore
Costache Epureanu.

Grigore făcea parte dintr-o ramură a familiei
numită după moşia de la Epureni, din apropierea
Bârladului. Era nepotul lui Grigoraş (mare
paharnic, ispravnic de Fălciu şi mare spătar) şi fiul
lui Ioan Costache Epureanu (şi el spătar, postelnic
şi vornic al Ţării Moldovei). Fratele său mai mic a
fost sus-menţionatul Manolache, influentul om
politic conservator. 

Grigore Costache s-a născut pe la 1815, la Iaşi,
şi a fost trimis de tânăr în străinătate, pentru
învăţătură. El a studiat o vreme la Lemberg, în
Austria2, iar la 12 noiembrie 1834 s-a înscris la
Universitatea din Heidelberg, unde a urmat cursuri
de drept. Dacă despre mai cunoscutul său frate se
ştie că a devenit doctor în ştiinţe juridice la Jena
(Prusia), în 1838, datele despre finalizarea
educaţiei lui Grigore sunt mai nesigure. Un autor
mai târziu, Emil Ioachimovici, a pretins că şi el ar
fi obţinut aceeaşi rîvnită diplomă, la aceeaşi
universitate germană, însă mai devreme, la 4
aprilie 1837. Dacă informaţia este adevărată,
atunci Grigore Costache a fost unul dintre primii
studioşi români care a reuşit să devină doctor în

drept – o realizare cu care nu s-au putut lăuda
oameni politici şi legiuitori mult mai celebri
formaţi în prima jumătate a veacului XIX.

Întors în ţară, fiul mai mare al vornicului Ioan a
profesat un timp în domeniul pentru care se
pregătise. El a devenit judecător la Divanul
Apelativ al Ţării de Jos (un fel de „curte de apel”
din vremea Regulamentului Organic) şi a fost
răsplătit, pentru serviciile sale, cu rangul boieresc
de agă. 

Grigore Costache a intrat în politică odată cu
începutul disputelor privind Unirea Principatelor:
în 1857, el a fost ales ca deputat unionist în
Divanul Ad-hoc al Moldovei. Boierul-jurist s-a
îndepărtat însă repede de poziţiile comune printre
membrii „partidului” Unirii. În decembrie 1858, în
timpul campaniei electorale pentru desemnarea
Adunării care avea să îl aleagă pe viitorul domn al
Moldovei, Grigore s-a delimitat public de maniera
în care conducătorii provizorii de la Iaşi (cunoscuţi
unionişti) înţeleseseră să alcătuiască listele de
votanţi. Mai mult, observaţiile sale au fost
găzduite de ziarul „Constituţionariul”3, patronat de
prinţul Grigore Mihail Sturdza – pe atunci un
pretendent la domnie ostil „partidei naţionale”. În
anul următor, el a publicat un proiect de reformă
agrară cu totul inedit – o pledoarie în favoarea
marii proprietăţi care îi făcea chiar şi pe cei mai
intransigenţi conservatori ai epocii să pară nişte
şovăielnici „moderaţi”. Şi mai târziu, ca membru
al Parlamentului, Grigore şi-a păstrat
inflexibilitatea – într-un contrast vizibil cu
adaptabilul, versatilul său frate, Manolache.

În afară de politică, Grigore Costache s-a mai
ocupat şi de administrarea importantei sale averi.
El a stăpânit, în Moldova, târgul Fălciu, din
preajma Prutului, iar dincolo de râu, în Basarabia,
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moşiile Tartău, Epureni şi Ţiganca4. Conform unei
statistici din 1858, Grigore era, în acel moment,
unul dintre cei mai bogaţi proprietari din
Principatul moldovean. Singuratic în viaţa
personală, la fel ca în politică, el nu s-a căsătorit şi
nu a avut urmaşi legitimi. După ce şi-a găsit
odihna, în 1877, în cripta bisericii Sfântul Dumitru
din Bârlad, bunurile sale au trecut asupra fratelui
Manolache.

Pentru ilustrarea vederilor politice ale lui
Grigore Costache Epureanu şi a manierei tranşante
în care a ales să şi le susţină merită insistat asupra
deja menţionatului său proiect de reformă agrară.
Acesta a fost publicat într-o broşură numită
Cvestia proprietăţii funciare în privirea
îmbunătăţirii soartei locuitorilor [sătenilor – n.
n.], care a avut, doar în 1859, două ediţii româneşti
şi una în limba franceză5 – mărturie a importanţei
pe care autorul său i-o acorda.

Grigore Costache îşi începea pledoaria prin
„obligatorii” consideraţii teoretice. Respectarea
„ideilor de proprietate, de libertate şi de legalitate”
erau, în opinia sa, condiţiile fundamentale pentru
dezvoltarea naţiunilor. În schimb, refuzul
reformelor sau propensiunea excesivă spre
schimbare („învăpăierea înnoirilor”) nu puteau
avea ca efect decât instituirea „despotismului”.
Încercările de desfiinţare sau „împovărare peste
măsură” a proprietăţii neglijau legătura strânsă
între aceasta şi conservarea libertăţii, a
prosperităţii şi a păcii. Departe de a fi doar o
problemă economică, „chestiunea proprietăţii”
avea, aşadar, o accentuată conotaţie morală:

„Vedem dar că proprietatea, care în originea ei
nu se înfăţişează decât ca faptul cel mai izolat al
libertăţii individuale, devine prin singura şi
neîmpiedicata ei dezvoltare mijloc de materială
neatârnare a indivizilor, se face legământ moral al
familiei şi al societăţii, alimentează industria şi
comerţul, este prin urmare un izvor de bogăţie
naţională şi de prosperitate publică, o garanţie de
linişte în lăuntru – şi de pace internaţională – şi
îndeplineşte cu aşa chip cea mai înaltă a sa misie,
făcându-se organul cel mai puternic al civilizaţiei
lumii. Aceasta este ideea morală pentru care în
toate timpurile şi în toate staturile s-a recunoscut
principiul nejignirii proprietăţii”.

Autorul încerca apoi o scurtă incursiune
istorică, stabilind o deosebire fundamentală între
sistemul social occidental şi cel românesc. În
Apus, migraţiile „popoarelor germane” ar fi avut
drept consecinţă instituirea „sistemului feudal”, în
care suveranitatea ar fi fost atributul aristocraţiei:
din ea decurgeau obligaţiile (în bani, muncă sau
natură) ale supuşilor. În Ţările Române, în schimb,
feudalismul nu existase niciodată. Popularea
moşiilor nu se făcuse prin invazii ale migratorilor,
ci prin colonizări interne şi externe. Munca
prestată de săteni şi celelalte obligaţii ale lor faţă
de proprietarii de moşii nu ar fi fost, aşadar, decât
forme de plată a unei „chirii” pentru pământul pe
care ţăranii îl primeau în folosinţă. În Occident,
desfiinţarea îndatoririlor feudale fusese o
consecinţă firească a desfiinţării privilegiilor, a
instituirii egalităţii în faţa legii. În schimb, în
Moldova şi Valahia, orice intervenţie a statului în
relaţiile dintre proprietari şi săteni nu era decât „o
anomalie jignitoare totodată şi dreptului
proprietăţii şi libertăţii individuale”.

Grigore Costache respingea apoi toate
propunerile formulate în Divanul Ad-hoc convocat
în 1857 cu privire la problema proprietăţii. Chiar şi
cea a majorităţii marilor proprietari, care afirmase
dreptul deplin al stăpânilor de moşii asupra
pământului, era repudiată pentru că admisese
dreptul statului de a se erija în arbitru între aceştia
şi săteni. Toate opiniile exprimate în Divan ar fi
conţinut nu doar concluzii greşite, ci şi o comună
eroare „metodologică”: ele plecau de la falsa
premisă a existenţei unei legături între problema
proprietăţii şi aceea a „îmbunătăţirii soartei
locuitorilor”. Însăşi stabilirea unei asemenea
conexiuni ar fi însemnat o încălcare a „principiului
caracteristic al nejignirii proprietăţii”. Fiind la
dispoziţia deţinătorului său, şi nu a instituţiilor sau
corpurilor deliberative, proprietatea nu ar fi putut
face obiectul unor dezbateri de o asemenea natură.

De la dezbaterile Divanului Ad-hoc, omul
politic trecea la textul Convenţiei de la Paris
(1858), în acel moment legea fundamentală a
Principatelor Unite. Şi ea ar fi confirmat, prin
articolul 46, intangibilitatea proprietăţii, stabilind
că exproprierile nu puteau avea loc decât „la caz de
interes comun”, adică pentru construirea de
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drumuri ori edificii publice.
În sfârşit, Grigore Costache expunea propriile

soluţii la problema agrară. Pe viitor, sătenii şi
proprietarii funciari urmau să stabilească, de
comun acord, detaliile privind munca pe moşii.
Ţăranii aveau să îşi păstreze pământul pe care îl
foloseau, fără să capete totuşi vreun drept de
proprietate asupra lui şi fără să îl poată transmite
prin moştenire. Munca prestată de ei, până atunci,
în schimbul pământului („claca”) urma să fie
transformată într-o dare bănească. Nici chiar
casele şi grădinile sătenilor nu le erau acordate în
proprietate deplină, ci doar în formă de embatic
(arendare pe termen lung), iar posibilitatea mutării
lor pe alte moşii rămânea condiţionată de obligaţia
de a-l preveni din timp pe stăpânul a cărui
proprietate o părăseau.

Proiectul lui Grigore Costache Epureanu avea
mai multe puncte comune cu alte propuneri
conservatoare privind „chestiunea rurală”. La fel
ca în cazul unui Apostol Arsachi (influent om
politic muntean) opiniile sale erau fundamentate
istoric pe deosebirea esenţială între situaţia
proprietăţii şi a obligaţiilor sătenilor, în Occident şi
în Principate. Proprietarul moldovean era,
asemenea majorităţii „oamenilor de dreapta”,
ataşat de modelul politic englez. La fel ca un
Constantin N. Brăiloiu (şi spre deosebire de un
Grigore Mihail Sturdza), el nu respingea nici
politicile revoluţiei din Franţa, din 1789,
condiţionându-le însă prin contextul geografic şi
istoric în care fuseseră adoptate. În fine, Grigore
Costache era un sprijinitor al dreptului deplin al
proprietarilor asupra pământului şi al liberei
negocieri între ei şi ţărani pentru problemele
privitoare la muncă – opinie comună mai ales
printre conservatorii din Valahia.

Autorul proiectului din 1859 mergea, totuşi,
mult mai departe decât oricare dintre
contemporanii săi. Optica sa „libertariană”,
reticentă faţă de orice intervenţie a statului în
problemele legate de proprietate, l-a făcut să nu
admită nici un compromis în privinţa reformei
agrare. După Grigore Costache, ţăranii nu ar fi
trebuit să primească drepturi de proprietate deplină
nici măcar asupra caselor şi grădinilor. Cu atât mai
puţin era admisă posibilitatea ca ei să lucreze

vreme de mai multe generaţii pământul acordat de
către proprietari. Nici vorbă nu putea fi, desigur,
despre acordarea de pământ arabil prin
răscumpărare, promovată de liberali, asumată de
domn şi adoptată, în cele din urmă, ca soluţie a
„chestiunii rurale” (1864).

Grigore Costache Epureanu rămâne un
personaj interesant nu atât prin însemnătatea sa de
politician ori prin influenţa sa de autor, cât prin
originalitate. Cu o educaţie îngrijită şi cu
impunătoare proprietăţi, el nu s-a înregimentat pe
termen lung în nici un fel de grup ori coterie,
refugiindu-se în mândria aristocratică şi
intransigenţa celui care nu a înţeles să îşi facă din
politică un viciu ori un mijloc de supravieţuire.
Tocmai inflexibilitatea a fost unul dintre motivele
pentru care el nu a reuşit să ocupe, în ciuda
avantajelor sale deloc neglijabile, un loc mai
important în viaţa publică. Dacă fratele său,
Manolache, a dus compromisul şi adaptarea până
la rafinament, Grigore a preferat să se implice
discret şi să se retragă fără tulburare. Viaţa şi
faptele sale au arătat virtutea liniştii.

Note:
1. Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara

Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi
biografică, vol. V, Ceaur-Cuza, coordonator şi coautor:
Mihai Dim. Sturdza, Bucureşti, 2018, p. 296-375.

2. Azi oraşul ucrainean Lvov.
3. „Constituţionariul”, 8, 20 noiembrie/2 decembrie

1858, p. 4; 13, 8/20 decembrie 1858, p. 4; 14, 10/22
decembrie 1858, p. 3-4.

4. Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie C.
Sturdza, Acte şi documente relative la istoria renascerei
României, VII, Bucureşti, 1892, doc. 2233, p. 986, 999.

5. Cvestia proprietăţii fonciare în privirea
îmbunătăţirii soartei locuitorilor, de Grigorie Costachi
Iepureanu, Iassi, 1859; ediţia a doua, Iaşi, 1859; Question
de la propriété foncière en vue de l’amélioration du sort
des paysans, par Grégoire Kostaki Yépoureano, Iaşi, 1859;
republicată în Acte şi legiuiri privitoare la chestia
ţărănească, seria I, vol. IV, Bucureşti, 1908, p. 507-518.
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ORCHESTRAREA ZGOMOTULUI
ŞI A TĂCERII
Unele forme
sunt zgomotoase,
altele tăcute.

Unele culori
abia şoptesc,
altele
rămân
stană de piatră.

În această sferă
de albastru strălucind,
încinsă de ocru
rotunjit
de un brâu fumuriu,
înlănţuit de gri
& un petic alb. . .
limba e prinsă
în necuvinte,
doar mintea frumos, frumos
gustă tăcerea. . . 

VISE ÎNAINTE DE ZORI
În amurg,
Întunecate imagini capătă forme,
coşmaruri în
mişcare nevăzută.

În zori,
când soarele îşi află locul,
se nasc coşmarurile zilei.

Fiecare e punct de trecere
Înaintea-nchipuirilor,
înaintea realităţii.

În prag acum
– înainte ca noi să adormim
înainte ca noi să ne trezim –
ideea şi imaginea
se pierd în vise marmorate.

IMPRESII ÎN CULORI ŞOPTITE
Unele culori
abia şoptesc
altele strigă, precum Stentorul.

Centrul roşu-portocaliu
Aprins,
îmbrăţişat de negru
şi un ” eu” brun îmi şopteşte
în urechea internă.

Ce zice? –
Secrete,
Secrete,
Secrete. . .

CONTRASTE: PURPURIU ŞI NEGRU
Marginea
spectrului
este dincolo de culoare.

Doar purpuriul
rămâne înaintea
neaşteptatului gol.

Când culorile
ies din hârtie,
canava,
plăcile din fibre
şi rame
devin atunci parte din perete
şi culorile îndeamnă
degetele la atingere

avertizând însă:
Noli me tangere!
Visul aproape împlinit
şi lipsa culorii
îngăduie dorinţa
atingerii.

Traduceri de Olimpia IACOB
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STANLEY H. BARKAN este poet şi editor din New York. Poemele lui au fost traduse
în 28 de limbi şi publicate în 25 de antologii de autor. Este un pasionat promotor al cuvântului
scris, şi organizator de momente poetice în importante locaţii din State (United Nations, The
Yale Club, Poets House, New York). În ultimul timp a onorat invitaţiile la festivalurile de
poezie din câteva ţări: China, Italia, Polonia şi Bulgaria. În 2016, i s-a decernat Medalia
Europeană pentru Poezie şi Artă, „Homer”.

Poemele de mai jos au fost selectate din volumul De la Ritm la Formă (RHYTHM TO FORM. Paintings by Masha
Solomon. Poetry by Stanley H. Barkan. Cross-Cultural Communications, Merrick, New York, 2019. A Cross-Cultural
Communications Edition. Printed in Bulgaria.)
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Motto: „Apăraţi-o, ca să nu o smulgă cei ce vă
urăsc; apăraţi-vă toate institutele naţionali pe cari
aveţi, întemeiaţi câte mai lipsesc. Ştiţi pentru ce se
respectă naţiunile una pre alta, întăriţi-vă prin
institute naţionale, pentru ca să puteţi spune cu
mândrie că sunteţi Români când vă întreabă străinii
cei culţi în ţările lor cine sunteţi şi din ce ţară.” 

(Simion Bărnuţiu, Iaşi, 1860)

Recent, Profesorul Liviu Papadima anunţa
aderarea Universităţii din Bucureşti „la consorţiul
european CIVIS, alături de universităţile din
Madrid, Roma, Stockholm, Bruxelles, Aix
Marseille, Tübingen şi Atena”. CIVIS, explica dl
Papadima, e „constituit în baza proiectului
«universităţilor europene» lansat de preşedintele
Macron” şi, „ca şi celelalte consorţii similare
recunoscute pe plan european, ar trebui ca în timp
să devină o entitate, cu statut juridic propriu, cu
mecanisme decizionale şi instanţe manageriale
proprii, cu o comunitate academică reunind
aproape 400.000 de studenţi şi mii de cadre
didactice”. Din punctul de vedere al dlui
Papadima, „ceea ce a însemnat pentru România
şansa aderării europene înseamnă acum proiectul
extrem de îndrăzneţ al construirii universităţilor
europene pentru învăţământul superior românesc,
cu precădere pentru instituţiile de vârf ale acestuia,
precum Universitatea din Bucureşti”1.

De pe websitul CIVIS aflăm, că, într-adevăr,
până în 2024 Comisia Europeană vrea să creeze 20
de noi „alianţe universitare EUropene”.
Universitatea din Bucureşti urmează să facă parte,
alături de Aix Marseille Université, Universitatea
Naţională din Atena, Université Libre de
Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid,

Sapienza Università di Roma, Stockholms
Universitet şi Eberhard Karls Universität
Tübingen din noua universitate Europeană CIVIS
cu 384000 de studenţi şi 55000 de angajaţi.

Scopul universităţii este unul în consonanţă cu
obiectivele UE: „Zona mediteraneeană şi Africa
vor fi în centrul strategiei noastre globale. Credem
cu tărie că viitorul Europei şi Africii sunt
interconectate. De aceea, CIVIS îşi va asuma
vocaţia de punte de legătură între Europa, zona
mediteraneană şi Africa, ca parte a unui
angajament pe termen lung”2. CIVIS „stimulează o
cultură colaborativă şi solicită modele pedagogice
inovatoare care încurajează gândirea critică,
adaptabilitatea, flexibilitatea şi aptitudinile
proactive”. Mai departe aflăm că „principiul
incluziunii va caracteriza toate acţiunile noastre ca
expresie a asumării depline a egalităţii de gen, a
nondiscriminării şi a egalităţii sociale”. La
capitolul „Guvernanţă”, ni se precizează:
„Consorţiul s-a constituit în jurul principiilor
participării şi incluziunii”3.

Citind despre absorbţia Universităţii din
Bucureşti în această Universitate Civică
Europeană, în această reţea civică a cărei
incluziune e orientată spre Africa indiferent de
gen, m-am gândit la idealurile care au prezidat
fondarea universităţilor din Iaşi şi Bucureşti. În
octombrie 1860, Alexandru Ioan Cuza explica în
decretul său domnesc de înfiinţare a universităţii
din Iaşi obiectivele naţionale care au stat la baza
întemeierii instituţiei: „Considerând că piedicile
care mai mult timp s-au opus întemeierii
învăţământului înalt, aşa precum îl vrea legea,
astăzi în cea mai mare parte sunt înlăturate, de
vreme ce există un număr destul de mare atât de
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elevi, care şi-au terminat studiile liceale, cât şi de
profesori capabili de a preda ştiinţele în limba
română, precum prevede § 6 din regulamentul
şcolar; 

Considerând că interesul ţării, care este în
progres, şi mai ales multele trebuinţe care au
apărut o dată cu noul regim introdus în Principatele
Unite prin Convenţiunea din 7/19 August 1858, cer
să se dea instrucţiunii publice cea mai mare
dezvoltare [...]; Socotind că a sosit timpul pentru a
se pune cea de pe urmă piatră la măreţul edificiu
naţional proiectat de legea din 1851, adică
întemeierea tuturor celor patru facultăţi în acelaşi
loc; [...] Cu binecuvîntarea lui Dumnezeu şi cu
puterea legii din 1851, Domnia Noastră  hotărâm şi
încuviinţăm întemeierea Universităţii de Iaşi cu
toate cele patru facultăţi ale ei, cu sediul în aceste
încăperi anume destinate pentru dânsele; [...] Şi
deci am decretat şi decretăm: 

Art. I. Universitatea de Iaşi este persoană
juridică cu drept de a se administra singură în
probleme atât ştiinţifice cât şi disciplinare, în
limitele legii.

Art. II. Universitatea cuprinde patru facultăţi:
Filosofică, Juridică, Teologică şi Medicală. În
cadrul lor învăţământul va fi gratuit, liber şi în
limba română.

Facultăţile formează un Institut naţional, în
care se vor studia toate ramurile ştiinţelor fără nici
o închidere”.

Deschiderea Universităţii din Iaşi a fost prilejul
unor fastuoase manifestări care aveau ca scop
afirmarea rolului culturii în consolidarea
conştiinţei naţionale a unei societăţi a cărei aşezare
ţărănesc-boierească şi breslaşă făcea deja loc mai
modernelor structuri birocratice şi închegărilor
ideologice: „Inaugurarea Universităţii din Iaşi s’a
făcut cu o solemnitate strălucită în ziua de 26
Octombrie 1862. În această zi s’a cântat Te-Deum
la biserica Talpalari, unde au azistat toate
autorităţile, Profesorii, Şcoalele şi delegaţiile
şcoalelor de prin judeţe. Finindu-se Te-Deumul, pe
stradă şi piaţa Universităţii începe a se înşira
cortegiul sub frumoase bandiere şi stindarde
naţionale plecând în ordinea următoare: 1) Şeful
poliţiei capitalei cu comisarii săi. 2) Un de -
taşament de husari cu muzica. 3) Municipalitatea

cu repre zentanţii corporaţiunilor. 4) Şcoala
primară din Târguşor, şcoala Română-Israilită,
şcoala din Tataraşi, Păcurari şcoala Româno-
Armeană, şcoala din Sărărie, şcoala protestantă. 5)
Şcoala de adulţi. 6) Şcoalele din Trei-Ierarhi. 7)
Pensiona tele. 8) Şcoala de arte. 9) Şcoala
preparandală. 10) Şcoala de muzică. 11) Şcoala
militară. 12) Seminarul Socola. 13) Gimnasiul. 14)
Deputaţiunile profesorilor şi magistraţilor de prin
judeţe. 15) Profesorii şcoalelor de fete. 16)
Profesorii de Gimnazii şi Seminar. 17) Artiştii
dramatici. 18) Tipo grafii şi librarii. 19) Societatea
naţionaliştilor. 20) Societatea de încurajare la
învăţătură. 21) Steagurile facultăţilor purtate de
şefii de biurouri ai ministerului de Instrucţie
publică. 22) Studenţii de facultate. 23) Steagurile
şi însemnele Universităţei purtate de şefii de
secţiuni ai ministerului instrucţiunei publice. 24)
Profesorii de Facultate şi, în fine, Minis trul
Cultelor cu Directorele şi personalul ministerului,
Detaşamentul de jandarmi. Pe când urma
cortegiului de abia eşia din strada Acade miei,
fruntea lui ajungea, prin strada Banului şi a Sf.
Spiridon, prin mijlocul unui îndoit şir de armată la
portalul Universităţei. Portalul şi exteriorul
palatului Universităţei erau decorate cu scuturi şi
cifrele Domnitorului Principatelor-Unite, cu
mărcile Române şi cu nenumărate drapele”. 

La slujba de sfinţire care a urmat la
Universitate, arhimandritul Filaret Scriban a dat
glas unei rugăciuni special compuse de el pentru
acea ocazie, rugăciune care s-a citit în toate
bisericile României în ziua de 23 octombrie 1860:
„Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, cela ce eşti
lumina cea neînserată şi nenaturală, cela ce la
facerea acestei lumi ai zis: să se facă lumină şi s‘a
făcut lumină şi ai văzut că lumina este bună; cela
ce ai trimes pe Unul născut-fiul Tău în lume,
Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, carele însuşi a zis: cât sunt în
lume lumină sunt lumei, şi să umblăm în lumină,
că cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge;
pre Tine deci, îndură’te Doamne, Te rugăm şi la
tine cădem şi cerem, precum odinioară profetul
Tău Solomon, ca să ne trimeţi lumina şi înţe -
lepciunea, ce şade pe scaunul Tău, şi să o reverşi
asupra noului tău Israil. Fă ca să se scoboare ea şi
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asupra noului aşezămănt de învăţătură
universitară, pre care Alesul-Tău, bine
credinciosul Domnul nostru Alexandru Ioan I, a
bine voit a-l întemeia pentru răspândirea luminei şi
a adevărului în poporul Tău, care numai prin
îndurarea şi pronia Ta a trecut pănă astăzi
nevătămat prin mijlocul atâtor furtuni şi primejdii
şi pe care acum l’ai adus la limanul dorit, fă-l pe
acest aşezământ ca un soare care să lumineze toată
România cu lumina adevărului Tău celui vecinic,
ca să cunoască toţi că începutul înţelepciunei este
frica Domnului. Aşa Doamne Dumnezeul nostru,
carele ai trimis pe Unul născut fiul Tău în lume, nu
ca împărat, nu ca cuceritor, ci ca dascăl, ca
învăţător ca să lumineze pe toţi cei ce şedeau în
întuneric şi în umbra morţei şi carele şi pe Templul
Tău şi sinagogile şi politiile şi satele şi palaturile,
bordeile şi mun ţii şi văile şi marea şi uscatul şi
râurile şi părăile pe toate le prefăcuse în o mare
Universitate, în care se predica lumina, adevărul şi
dreptatea, pe care le-a pecetluit cu scump sângele
său. Revarsă deci, îndurate Doamne, acel zel
martiric al Tău, şi în învăţătorii şi în învăţăceii
noştri şi îi fă pre ei vrednici următori ai Tăi şi ai
apostolilor Tăi, cari au luminat lumea; ca şi prin
aceasta să se mărească şi să se binecuvinteze prea
sfânt numele Tău al Tatălui şi al Sfântului Duh,
amin”.

După slujba de sfinţire şi citirea ordonanţei de
instalare a facultăţilor în noul lor local. Cuza-Vodă
a încredinţat profesorilor P. Suciu, I. Strat şi Oct.
Teodori sceptrele, sigiliul, documentele şi
bandiera Universităţei, zicându-le: „Să vă fie
aceste semnele patriotismului, ale progresului şi
ale prudenţei.“ Profesorul Gheorghe Mârzescu, de
la Facultatea de Drept, a ţinut în numele
universităţii o cuvântare în care a subliniat că: „A
lumina pe cetăţeni pentru de a-i ţine mai mult
legaţi la datoriile lor legitime, la interesele lor cele
adevărate, a face din instrucţiune o lumină comună
şi a o lăţi între toate clasele societăţei, această bază
a libertăţei, independenţei, liniştei, prosperităţei
popoarelor, iată ce au dobândit astăzi Românii,
iată fapta măreaţă ce se serbează astăzi cu atâta
solemnitate şi în viitor va servi de o adevărată
sărbătoare naţională. Instrucţiunea publică fiind
mijlocul prin care ideile de dreptate şi de datorie

ajung a se lăţi asupra întregului corp ce poartă
titlul de Stat, naţiune sau popor, instrucţiunea pu -
blică cu drept cuvânt ocupă un loc eminent în
economia po poarelor, căci după cum ea este mai
mult sau mai puţin răspândită în cercul unui popor,
pe atât se şi zice că acel popor are conştiinţă de
existenţa, libertatea şi neatârnarea sa. În adevăr,
când popoarele reclamă ele libertate mai mare?
Când ele se găsesc mai luminate şi cu ce titlu o
reclamă ele? Pe temeiul luminilor şi al
progresurilor lor”. Universitatea, explica
Mârzescu, are rolul de a îndruma „talentul şi
studiul, succesele cele d’întâiu ale copilăriei şi ale
juneţei” pe „adevărata cale a ştiinţei”, care e cea a
„îndeplinirei datoriei în viaţa socială”:
„Universitatea Română, aşezământ naţional,
destinat de a produce ţărei din sânul ei chiar,
cetăţeni cu conştiinţă de datoria lor: bărbaţi, nu cu
o ştiinţă ilusorie, dar cu solide cunoştinţe, apţi la
îmbunătăţirea morală şi materială a poporului
Român. Iată actul adevărat naţional ce se
inaugurează astăzi cu o pompă atât de strălucită”.
La uralele care au acoperit finalul  cuvântării lui
Mârzescu, Al.I. Cuza a răspuns: „Să trăească frăţia
românească”.

La banchetul dat de Primărie, mai mult decât
toasturile, „prezenţa la banchet a lui Costache
Negri, reprezentantul României la Constantinopol,
a încântat cu deosebire toată azistenţa”. Simion
Bărnuţiu, profesor al Universităţii din Iaşi,
împiedicat de boală să fie prezent la serbări, a
trimis următorul mesaj, citit de un coleg al său: 

„Domnilor,
Când se deschide o şcoală numai într’un sat sau

într’un târguşor, pentru câteva zeci sau sute de
suflete, ziua aceia merită a se serba ca ziua învierei
acelui sat sau târguşor, iar când se deschide o
şcoală pentru toată ţara şi pentru toate ştiinţele,
acea zi e în adevăr ziua învierei naţiunei întregi şi
merită a se celebra de toată naţiunea, ca o
sărbătoare naţională, nu numai pentru Moldova, ci
pot să zic pentru toată România, pentru că astăzi să
inaugură această Universitate, ca o şcoală pentru
[toate] Ştiinţile şi pentru toţi fiii Românilor. Ei nu
vor fi nevoiţi de astăzi înainte a-şi părăsi ţara
pentru ca să’şi stâmpere dorul ştiinţei din sorginţi
streine, în ţări streine, căci iată sorgintea tuturor
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ştiinţelor se deschide în ţara lor. De acum înainte
nu se vor înmormânta atâtea talente româneşti, cari
se înmormântau până acum din lipsa institutelor
naţionale; căci iată, se deschide astăzi biserica
ştiinţelor pentru toate clasele naţiunei române, fără
de nici o diferenţă”. În final, după ce a precizat că
universitatea va aminti generaţiilor viitoare că, la
1860, România „a fost guvernată de Domnitor
Român”, Bărnuţiu a precizat: „Românilor, iată
necesitatea şi foloasele acestei Universităţi, care se
încrede amoarei voastre celei naţionale şi
solicitudinei voastre părinteşti, ca una plantă
răsărită de nou în pământul strămoşilor voştri;
apăraţi-o, ca să nu o smulgă cei ce vă urăsc;
apăraţi-vă toate institutele naţionali pe cari aveţi,
întemeiaţi câte mai lipsesc. Ştiţi pentru ce se
respectă naţiunile una pre alta, întăriţi-vă prin
institute naţionale, pentru ca să puteţi spune cu
mândrie că sunteţi Români când va întreba străinii
cei culţi în ţările lor cine sunteţi şi din ce ţară”.4

Românii de astăzi ştiu doar că sunt din ţara
micilor, a sarmalelor şi a „corupţiei”. E o ţară de
nicăieri şi de pretutindeni, de care se leapădă şi
înainte, şi după ce au plecat „afară”. Imediat după
1990, nimeni nu a îndrăznit să atace sistemul de
învăţământ preuniversitar din România pe motiv
că e, ca industria, „un morman de fiare vechi”.
Demnitatea lui, meritele lui şi performanţele lui în
vremuri grele erau prea apropiate în timp şi
evidente pentru a se putea trece peste ele cu
uşurinţă. A trebuit mai întâi otrăvit lent, cu picătură
a reformei după picătură a reformei, pentru a i se
putea denunţa, 30 de ani mai târziu, „comunismul”
şi a cere să fie „reformat din temelii”. Care temelii
sunt haretiene, şi chiar mai vechi, de la Asachi,
boierii Goleşti, Gheorghe Lazăr şi Alexandru Ioan
Cuza.

Acum, toate programele susţinute de roiuri de
„experţi” venite de nicăieri ca lăcustele sau tătarii
în secolele de bejenie, ne pregătesc un sistem de
învăţământ preuniversitar care să producă mai ales
mână de lucru ieftină. Încă de pe vremea lui Traian
Băsescu a început a se vorbi, şi a făcut-o şi Klaus
Iohannis, de faptul că trebuie descurajat mersul la
universitate şi încurajat învăţământul vocaţional,
practic.

Deocamdată nu ştim ce anume înseamnă
amalgamarea Universităţii din Bucureşti într-un
consorţiu sau într-o reţea sau într-o supra-
universitate a supra-statului EUropean. Nu ştim ce
sunt „universităţile civice”. Dar am ştiut, şi încă
bine, ce anume înseamnă universităţile naţionale,
de genul celor care au produs elitele româneşti
exterminate de comunişti şi cauterizate acum de
analfabetismul funcţional cultivat la noi după
modele occidentale. Sigur, mi se va spune că
viitorul e roz, că noua reţea civică ne va scăpa de
doctorate plagiate şi de corupţie universitară.
Poate. Dar integrarea României în UE nu a
demonstrat în nicio altă ramură acest lucru. S-ar
putea ca această contopire a Universităţii din
Bucureşti într-un consorţiu EUropean să ne
ascundă faptul că, în curând, sistemul de
învăţământ preuniversitar din România nu va mai
produce oameni capabili să meargă la universitate.
Se poate ca deschiderea spre Mediterana şi spre
Africa să însemne deschiderea spre Africa de
Nord, zonă de conflicte permanente şi de emigraţie
masivă. S-ar putea să fie un semn aL unor vremuri
foarte triste. Oricum, al unor vremuri care nu au
nimic de a face cu scopurile pentru care au fost
create aceste instituţii de învăţământ superior.
Amalgamarea lor înseamnă amalgamarea
României. O Românie din ce în ce mai puţin
capabilă, pentru că vectorizată ticălos şi strâmb, să
îşi producă şi pună în valoare elitele de care are
nevoie. O Românie a ticăloşilor optimişti. 

Note:
1. Liviu Papadima, „Ce fel de rector pentru ce fel de

universitate?”, contributors.ro, 8 decembrie 2019.
2. https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis.
3. https://civis.eu/ro/despre-civis/guvernanta.
4. Mina Savel, Domnia marelui domnitor român

Alexandru Ioan I. Cuza şi eoica glorioasă a românilor.
Scriere dedicată naţiunei române (Bacău: Tipografia
„Progresul”, M. Haber, 1909), 74-84.
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Tratatul plotinian al cărui titlu exact este Cum cel
care urmează celui dintâi vine de la cel dintâi şi
despre Unu se compune dintr-un grupaj relativ scurt
de note informative referitoare la raportul dintre
Primul Principiu, care este prin excelenţă Unu, şi
intelectul unu-multiplu. După cum subliniază şi H.
Armstrong,1 această lucrare de mici dimensiuni nu
cuprinde niciun fel de îndemnuri spirituale referitoare
la viaţa şi destinul sufletului, ci se limitează la o serie
de precizări cu caracter ontologic, pe tema
menţionată. În consecinţă, importanţa scrierii este
preponderent una filosofică, însă nu este lipsită de
valoare teoretică nici pentru teologii interesaţi de
problema raportului dintre unu şi unu-multiplu, o
problemă care face astăzi parte din domeniul mai larg
al problematicii Trinităţii. Vom căuta, aşadar, în
paginile care urmează, să aflăm ce spune Plotin aici
despre raportul menţionat şi ce semnificaţii sau
implicaţii ar putea avea intuiţiile sale filosofice asupra
teologiei Trinităţii. 

Prima observaţie pe care trebuie să o facem şi de
la care trebuie să pornim are ca obiect chiar primul
enunţ al tratatului, din care aflăm că: „dacă există
ceva după cel dintâi, este cu necesitate din acesta”
(1.1-2). Găsim în această afirmaţie un amestec
interesant de probabilitate şi necesitate, în care se
ascunde cea dintâi intuiţie plotiniană semnificativă
privitoare la raportul dintre Unu şi unu-multiplu. Ceea
ce filosoful vrea să spună este că generarea lui unu-
multiplu nu are loc sub imperiul vreunei necesităţi
care ar constrânge Primul Principiu să se manifeste în
felul acesta. Unu-multiplu nu este produs în virtutea
unor raţiuni analitice supreme, ci mai degrabă în
virtutea unor necesităţi sintetice, dacă ni se permite o
astfel de analogie logică, sau, dacă preferăm o
metaforă uşor kantiană, generarea lui unu-multiplu
are la bază o necesitate a posteriori, mai degrabă
decât o necesitate a priori. Altfel spus, dacă există
ceva după cel dintâi, această realitate secundară

derivă cu necesitate din realitatea primară, dar fără ca
necesitatea derivării să se răsfrângă în vreun fel
constrângător asupra lui Unu însuşi. Ideea îşi are,
desigur, originea în recunoaşterea de către Plotin a
caracterului absolut al Originii Ultime, în legătură cu
care nu se poate gândi vreo necesitate venită din
exterior sau din interior. La fel ca existenţa Primului
Principiu, şi existenţa realităţii secundare este
necesară, dar, în timp ce existenţa Principiului este
necesară prin ea însăşi, fiinţa lui unu-multiplu este
supusă unei necesităţi a posteriori. Putem rezuma
ideea de mai sus afirmând că nu există o necesitate a
derivării, ci doar o necesitate a faptului de a fi derivat.

Cu toate acestea, continuă Plotin, unu-multiplu nu
„apare la întâmplare” (1.23), chiar dacă privim
lucrurile din perspectiva Primului Principiu. Dacă
Unu nu este constrâns să producă, aceasta nu
înseamnă că producerea lui unu-multiplu ar fi
accidentală, spontană sau la alegere. Nu este
accidentală, pentru că nu există încă o realitate la
nivelul căreia vreo întâmplare să poată avea loc, unu-
multiplu fiind cel dintâi nivel al realităţii determinate.
Ea nu este nici spontană, pentru că Absolutul nu poate
fi surprins, şi nu este nici rezultatul vreunei alegeri
libere din partea lui Unu, întrucât el nu dispune în sine
de alternative gata constituite între care ar putea să
aleagă. Această stare de neconstrângere a lui Unu,
care este o stare de supremă libertate, în virtutea
căreia el dă naştere lui unu-multiplu este ilustrată de
Plotin prin fenomenul neconstrângător al oglindirii.2

Unu produce pe unu-multiplu printr-o instanţiere de
sine în orizontul diferenţei, care este situat ierarhic în
raport cu sfera nediferenţierii. Ierarhia la care se face
referinţă nu este însă decât aceea dintre un obiect şi
imaginea lui, orizontul diferenţei fiind mediul acestei
oglindiri. 

În pofida acestei discerneri de sine, Unu plotinian
nu este totuşi gândirea care se gândeşte pe sine,
propusă de Aristotel, acest statut revenindu-i în final
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intelectului unu-multiplu. Unu este, mai degrabă,
realitatea care se ipostaziază în orizontul diferenţei
sub forma acestei gândiri. Este implicată aici, după
cum spuneam, o anumită discernere de sine, dar nu
una care se supune principiului diferenţierii, ci una
care urmează principiul simplităţii. Este o discernere
de sine fiinţială, de genul auto-revelaţiei, nu una
cognitivă; este o co-percepţie care-l pierde pe co.

Fără îndoială, metafora lui Plotin nu elimină în
întregime misterul acestei prime naşteri, pentru că
distanţa dintre nediferenţiat şi diferenţiat este infinită.
Orice diferenţă ascunde în sânul ei abisul. În cazul
raportului dintre Unu şi unu-multiplu, dintre infinitul
actual şi infinitul potenţial, abisul este însă traversat,
pentru că, după cum ar spune Bentley Hart,3 infinitul
actual este el însuşi această distanţă a cărei parcurgere
este infinitul potenţial, acesta din urmă fiind esenţa
finitudinii în ascensiune. Dacă nu ar fi fost aşa,
adaugă Plotin, „cel dintâi nu ar mai fi principiul
tuturor lucrurilor” (1.23), ci o realitate scăpată dincolo
de orizontul evenimenţial al existenţei, în sensul
astronomic al termenului, cu care orice raport ar
deveni imposibil. Distanţa dintre diferenţiat şi
nediferenţiat este, aşadar, ancorată la ambele capete şi
în faptul aceasta constă unitatea lor. Unu-multiplu nu
este Unu, dar se află în unitate cu Unu. 

După cum am văzut deja, aparţine esenţei lui Unu
să genereze, dar această necesitate este una a
posteriori. Din această cauză nu putem vorbi cu
adevărat despre viaţa lăuntrică a lui Unu, caracterul a
posteriori al adevărului oricărei afirmaţii privitoare la
el obligându-ne să facem apel la interpretare şi chiar
la analogie. Până şi în termeni creştini, nu ştim decât
ceea ce ni s-a revelat în scriptură, natură sau
conştiinţă. Prin urmare, nu putem vorbi despre
econom decât în termenii economiei. Unu se ascunde
în spatele acestui a posteriori ca în spatele unei
cenzuri transcendente de tip blagian. În sine, actul
generării lui unu-multiplu rămâne acoperit de lumina
orbitoare a misterului suprem. Constatăm că Unu
generează, dar în acelaşi timp natura lui absolută ne
obligă să afirmăm că nu este afectat de actul generării. 

Producerea lui unu-multiplu este sinonimă cu
actul dăruirii fiinţei. Privit din perspectiva limitei, a
determinării, Absolutul nu poate decât să se reverse
peste marginile sale şi se revarsă, în primul rând, ca
fiinţă. În sensul acesta trebuie să înţelegem afirmaţia
lui Plotin că, dacă desăvârşirea supremă ar rămâne în
ea însăşi, s-ar contrazice pe sine, făcând dovada unei
sărăcii de dimensiuni ontologice (1.34). În absenţa

acestui dar, el ar demonstra că nu este „binele cel
dintâi” (1.34), nemaiexistând niciun motiv pentru
care să se mai poată numim astfel. Prin urmare,
aparţine naturii concepute a Principiului Prim să se
dăruiască unor instanţe inferioare tocmai sub forma
acestor instanţe, cărora le îngăduie astfel să participe
la sine şi să se întoarcă ulterior către sine. Departe de
a postula un Absolut gelos pe poziţia lui, Plotin
introduce în chiar esenţa acestuia, dacă putem vorbi
astfel, dăruirea de sine, apropriindu-se simţitor de
noţiunea creştină de har. La urma urmei, dacă Unu ar
fi „invidios pe el însuşi” (1.35), el ar înceta să mai fie
nu doar binele cel dintâi, ci chiar Primul Principiu. Ar
fi o renunţare la sine şi o negare de sine. Este forma
în care Plotin preia ideea lui Platon cum că „pizma e
izgonită din alaiul zeilor”4 sau că Demiurgul „era bun,
iar în cel bun nu poate apărea nici o invidie”5.

Generozitatea lui Unu trebuie înţeleasă în
contextul neafectării şi al neîmpuţinării sale. Unu,
afirmă Plotin, „rămâne în sine însuşi” (2.13).
Generând diada nedeterminată, care este forma
iniţială a intelectului unu-multiplu, formă care va fi
desăvârşită ulterior prin contemplarea Primului
Principiu, Unu nu este dislocat din autarhia sa.
Generozitatea nu-i afectează caracterul absolut,
tocmai pentru că este absolut. El poate dărui şi
dăruieşte la nesfârşit, fără ca lucrul acesta să-l
afecteze, nu din cauză că ar fi un principiu nesimţitor,
cum adesea se interpretează, ci în virtutea abundenţei
sale nesecate, la nivelul căreia nu se poate imagina
niciodată vreo lipsă. Că Primul Principiu plotinian nu
este o abstracţiune filosofică nesimţitoare este afirmat
explicit atunci când filosoful declară că Unu nu este
„asemenea unui lucru lipsit de simţire” (2.16). Unu
plotinian nu este un principiu impersonal şi inert, ori
altceva de felul acesta, ci o realitatea simţitoare, care
„are viaţa în sine” (2.17) şi care posedă „gândirea de
sine” (2.18), printr-un fel de co-percepţie sau
„conştiinţă de sine”, cum traduce Armstrong termenul
sunaisthēsei6. Toate acestea arată limpede că Unul
plotinian este un Dumnezeu în sensul religios al
termenului, deşi este un Dumnezeu gândit cu
mijloacele filosofiei. 

Faptul că Unu nu este afectat de actul său de
generozitate este o consecinţă a condiţiei sale
absolute, pentru că el, afirmă filosoful în continuare,
„nu este deficient, asemenea celui care vede şi celui
care gândeşte” (2.14), vederea şi gândirea fiind
potenţe care se actualizează prin accesarea obiectului
lor specific. Aceste două facultăţi care aparţin în
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modalităţi specifice intelectului unu-multiplu întreţin
cu obiectul lor un raport erotic, în sensul antic al
termenului, spre deosebire de Unu, a cărui
generozitate este mai degrabă una agapică. Aşadar,
putem afirma că Plotin se apropie aici semnificativ de
sensurile creştine ale iubirii divine, care, în ciuda
opiniilor multora dintre părinţii bisericii, nu este de
factură erotică, ci de natură agapică, erosul devenind
agape atunci când este ridicat la nivelul abundenţei
infinite. La urma urmei, dacă erosul antic grec şi
iubirea agapică din gândirea creştină ar fi în întregime
unul şi acelaşi lucru, creştinismul şi-ar pierde dreptul
de a se considera diferit de păgânismul antic, în ce
priveşte ideea iubirii; iar pentru că Dumnezeu este
dragoste, creştinismul şi-ar pierde chiar modul său
specific de a înţelege natura lui Dumnezeu, sub acest
raport. Iată însă că Plotin ajunge să înţeleagă, nu doar
că Unu este un fel de persoană divină – inteligentă,
simţitoare şi vie – ci chiar faptul că, dată fiind
abundenţa desăvârşită a condiţiei sale, actul său
agapic nu poate deveni niciodată cu adevărat erotic,
pentru că, la nivelul abundenţei nesfârşite, după cum
spuneam, erosul suferă o transformare agapică, având
în vedere că „toate sunt ale lui, în el şi împreună cu el”
(2.16); aşadar, ce i-ar putea lipsi? 

Mai mult, trebuie să înţelegem că generozitatea
divină nu presupune o înstrăinare de Dumnezeu a
celor generate. Dăruirea de sine a lui Unu, a cărei
primă etapă este generarea diadei nedeterminate,
adică, a spaţiului logic al diferenţei, care va deveni
ulterior diada determinată sau unu-multiplu, nu
înseamnă o înstrăinare de sine însuşi a acestora.
Revărsarea absolutului divin nu are loc într-un
imposibil orizont al alterităţii, ci constituie mai
degrabă o descindere a lui Unu în sine însuşi, o
determinare şi o precizare interioară de sine, nu
pentru că el ar avea nevoie de aşa ceva, dat fiind
faptul că Unu „se discerne în întregime pe sine”
(2.17) însuşi, ci pentru a-şi arăta generozitatea faţă de
altcineva. Unu este discernere de sine şi tocmai din
această cauză unu-multiplu se va constitui pe filiera
accentuării acestei discerneri, printr-o încetinire a
proceselor care o constituie, încetinire care răspunde
de transformarea simplităţii divine, care nu este o
omogenitate stearpă, în diferenţă. În astfel de termeni,
cu necesitate metaforici, trebuie să gândim
producerea diadei nedeterminate. Există în
simplitatea lui Unu o dedublare fără distanţă, prin
accentuarea căreia se va constitui natura unu-multiplă
a intelectului. Generozitatea lui Unu şi actul său

generativ trebuie gândite, aşadar, pe linia acestei
discerneri de sine, ca nişte forme şi niveluri de
manifestare ale acesteia. 

O altă imagine pe care Plotin o foloseşte pentru a
ilustra generarea intelectului unu-multiplu este
imaginea dualităţii substanţei. În opinia sa,
actualitatea substanţei este de două feluri: o
actualitate „a substanţei” şi o actualitate „din
substanţă” (2.27), tot aşa cum căldura poate fi a
focului sau din foc. Astfel, actualitatea substanţei nu
este închisă în ea însăşi, ci există şi la nivelul
lucrurilor pe care le influenţează. Cu toate acestea,
cele două forme ale actualităţii ei rămân diferite.
Ilustraţia nu caută să ne convingă că Unu este
substanţă sau fiinţă, ci vrea să ne arate că el este mai
degrabă sursa substanţei şi a fiinţei. Substanţialitatea
se constituie abia la nivelul intelectului, pentru că el
este prima entitate. Aşadar, asemenea căldurii care
face parte din actualitatea focului şi care nu este
afectată de faptul că generează o căldură care se
răspândeşte împrejur, Unu generator rămâne şi el „în
starea lui obişnuită” (2.34), adică, neafectat de actul
său generativ. „Din desăvârşirea existentă” (2.34) în
Primul Principiu, continuă Plotin, adică, din
preaplinul realităţii sale absolute, şi din „actualitatea
coexistentă” (2.35), respectiv, din coprezenţa faţă de
sine însuşi, ia fiinţă „actualitatea generată” (2.35),
care, la fel ca în cazul căldurii, nu este altceva decât
actualitatea Generatorului manifestată la un al nivel
rămas în sine însuşi. Ceea ce se întâmplă, aşadar, este
o dedublare ierarhică a lui Unu, în sinea lui însuşi.
Dedublarea e cu necesitate ierarhică, pentru că altfel
Unu ar deveni doi, ceea ce este absurd. Acesta este,
deci, modul în care Plotin imaginează naşterea
intelectului unu-multiplu, adică, a înţelepciunii şi a
cuvântul divin, care nu mai este Unu, deşi rămâne
unitate primordială. În felul acesta, actualitatea
generată a intelectului „păşeşte în fiinţă şi substanţă”
(2.37), venind din puterea supremă. 

Naşterea intelectului din această putere nu trebuie
însă interpretată în termenii forţei. Ea nu e consecinţa
unei opintiri supreme, ci mai degrabă consecinţa
explicitării de sine a Principiul Prim. Cele
determinate se nasc din Cel nedeterminat prin
retragerea acestuia dincolo de limita diferenţei, în
favoarea fiinţei lor. Numai acesta poate fi înţelesul
faptului că intelectul este mai puţin decât Unu, deşi
ocupă locul suprem în ordinea diferenţei, care-i
alcătuiește esenţa. Naşterea intelectului nu este un act
al puterii, pentru ca ea să presupună vreo forţa, ci este
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un act al atotputerniciei, iar atotputernicia nu depune
eforturi. 

Ceea ce Unu este întotdeauna pentru intelectul
unu-multiplu care se naşte este inteligibilul prin
excelenţă. Prin chiar faptul că se descoperă ca
inteligibil, Unu contribuie la desăvârşirea ca intelect a
celui de-al doilea. Intelectul „se naşte intelecţie”
(2.23), pentru că Unu „rămâne inteligibil” (2.23). Mai
exact, diada nedefinită sau orizontul diferenţei se
actualizează ca intelect, prin intelecţia Absolutului, ca
inteligibil. Astfel, prin funcţia pe care o îndeplineşte
faţă de intelect, Unu determină natura acestuia şi
natura relaţiei dintre acesta şi Unu. Principiul Prim
produce diada nedefinită, după care i se descoperă ca
inteligibil, fapt care o transformă în intelect. Unu, ca
inteligibil, deţine o bogăţie eidetică infinită, bogăţie
care se reflectă la nivelul intelectului prin mulţimea
potenţial nesfârşită a eidelor sale, fiecare dintre
acestea fiind o modalitate finită de interpretare
intelectuală a lui Unu. Procesul determinativ nu se
încheie însă cu faptul că diada devine un intelect
capabil de intelecţie, continuă Plotin, ci cu faptul că
diada devenită intelect preia de la Unu şi natura de
inteligibil, devenind astfel gândirea care se gândeşte
pe sine. Din această cauză, intelectul trebuie înţeles ca
o imagine în diferenţă a Primului Principiu; este
Primul Principiu văzut în oglinda diferenţierii; este
modul în care bogăţia nedeterminată a infinitului se
traduce în determinare. 

Pornind de la aceste lucruri, părintele
neoplatonismului ajunge la concluzia că intelectul nu
are o funcţie receptivă în raport cu eidele sale. Ele nu
există gata constituite în afara lui, pentru ca el să le
poată contempla, aşa cum o face, de pildă, demiurgul
platonician. Dacă eidele ar fi exterioare, intelectul ar
preexista momentului achiziţionării lor, fapt care l-ar
obliga pe Plotin să afirme existenţa paradoxală a unui
intelect iniţial ignorant şi, de asemenea, necesitatea
unei deveniri la nivelul intelectului. În plus, existenţa
în exterior a eidelor ar lăsa intelectului posibilitatea de
a deţine numai nişte imagini ale eidelor, nu eidele
însele, fapt care l-ar lipsi de putinţa de a fi locul
adevărului, pentru că adevărul este identitatea cu
fiinţa, nu asemănarea cu ea. De asemenea, în privinţa
fiinţei, intelectul nu ar mai putea pretinde vreo
identitate cu aceasta, fiinţa aparţinând acum eidelor
exterioare, în timp ce intelectul ar fi obligat, din nou,
să se mulţumească cu o formă derivată de existenţă. 

Iată de ce intelectul unu-multiplu este el însuşi
eidele sale, care îi sunt constitutive. El este gândirea

care se gândeşte pe sine, gândire care ocupă, la Plotin,
locul al doilea, întrucât orice gândire implică o
dualitate care anulează simplitatea lui Unu. Astfel,
intelectul şi eidele împărtăşesc aceeaşi actualitate,
unitatea eidelor fiind intelectul şi intelectul fiind
unitatea eidelor. La urma urmei, se întreabă Plotin, de
unde din altă parte ar putea intelectul să primească
„eida acestora” (2.47), adică, eida eidelor sau forma
lor eidetică în sine, această formă fiind intelectul
însuşi. Intelectul unu-multiplu interpretează eidetic
rezultatele contemplaţiei Primului Principiu tocmai
pentru că este intelect şi pentru că Primul Principiu
îmbracă, pentru el, forma unui inteligibil. Dar de ce
generează Unu un intelect, şi nu altceva? Pentru că
numai un intelect poate întreţine raporturi
hermeneutice cu Primul Principiu, deşi temeiul
complet al acestei afirmaţii se pierde în profunzimea
misterului divin. Se poate totuşi afirma că intelectul
nu-şi primeşte din altă parte propria sa
intelectualitate, pentru că este el însuşi această
intelectualitate. 

Eidele şi intelectul se află, aşadar, într-o relaţie de
conlocuire reciprocă; şi abia aici se poate vorbi, la
Plotin, despre o perihoreză egalitară, pentru că
intelectul „este acolo înăuntru împreună cu obiectele
sale şi este unu şi acelaşi cu ele” (2.48). În privinţa
relaţiei dintre Unu şi intelectul unu-multiplu,
termenul de perihoreză este corect numai dacă-l
înţelegem în sens ierarhic, fără a introduce ideea greu
de apărat a unei egalităţi între generator şi generat.
Într-adevăr, există şi între ei un raport de conlocuire
reciprocă, dar Unu este în intelect ca în imaginea sa,
în timp ce intelectul este în Unu ca în originalul său,
fapt care ne permite, şi chiar ne obligă, să vorbim
despre o perihoreză ierarhică. În cazul raportului
dintre intelect şi eide însă, perihoreza are loc sub
egida ideii de egalitate. 

Note:
1. H. Armstrong, Enneads, vol. 5 (Cambridge, Mss.:

Harvard University Press, 1984), p. 138.
2. Dan Tomuleţ, Semne din trecut (Cluj-Napoca: Eikon,

2011), p. 102. 
3. David Bentley Hart, The Beauty of the Infinite: The

Aesthetics of Christian Truth (Grand Rapids, MI.: William
B. Eerdmans Publishing Company, 2003), p. 250.

4. Platon, Phaidros 247a7.
5. Platon, Timaios 29e.
6. H. Armstrong, Plotinus (Cambridge, MA.: Harvard

University Press, 1984), p. 147.
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Noica se afirma, în ultimul pătrar al vieţii, în
publicistica lui culturală, ca un adevărat spirit
călăuzitor al culturii noastre; un critic de direcţie
nerecunoscut ca atare pe atunci decât de tinerii
care se îndreptau cu încredere, epistolar sau/ şi
luând direct drumul către cabana de la Păltiniş
locuită de el. Destui dintre ei au aflat despre
rosturile de maestru spiritual ale lui Constantin
Noica din Jurnalul de la Păltiniş al lui Gabriel
Liiceanu, abia după apariţia acestei cărţi începând
pelerinajele mai asidue la cabana păltinişeană.

Utopia didactică a lui Noica seamănă, într-un
fel, cu proiectul lui Titu Maiorescu. Şi mentorul de
la Junimea ieşeană a început prin a-şi inventa
grupul de elită culturală, cu care să construiască o
nouă fizionomie spirituală naţiunii române. Este de
remarcat că oamenii cu studii universitare din care
s-a alcătuit iniţial grupul nu aveau prea multe
ambiţii literare. Pe ei îi interesa construirea şi
întreţinerea unui mediu cultural elitar specific.
Unii aveau ambiţii avocăţeşti şi filosofice –
precum Maiorescu însuşi –, alţii se doreau
semnificativi în politică (aidoma lui P.P. Carp şi
Theodor Rosetti). Cu vocaţie literară s-au socotit
mai cu seamă Vasile Pogor şi Iacob Negruzzi.
Totuşi, au socotit că o acţiune culturală purtată pe
tărâm literar, cu mijloace publicistice, poate avea
relevanţă şi reprezentativitate naţională. Ideologul
literar al grupului, Maiorescu, a pledat pentru
construirea unei alternative viabile etetic la
paşoptismul liberal şi naţionalist dominant şi,
afirmând exsitenţa acesteia i-a dat numele de
„direcţia nouă”.

Grupuri de orientare spirituală ale tinerilor se
formaseră şi mai pe urmă, de-ar fi să se amintească
şi numai cele ale „generaţiei 27”: „Duh şi slovă”
sau „Criterion”. Mai tinerii ardeleni au articulat un
program şi un grup în „Cercul Literar de la Sibiu”

în anii războiului. S-au încercat asemenea
înjghebări şi în timpurile stalinismului celui mai
feroce, semnificativ în acest sens fiind – chiar dacă
ţelurile sale erau altele – „Rugul aprins” de la
Mănăstirea Antim. Tot grupuri vizând ţeluri
culturale, dar structurate altfel şi cu alte ţinte, au
fost cele formate în jurul revistelor culturale
studenţeşti la sfârşitul anilor 1960 şi la începutul
deceniului următor: „Echinox” de la Cluj, iar mai
apoi cele ieşene din jurul revistelor „Opinia
studenţească” şi „Dialog”. Cu toate acestea, un
grup adunat în jurul unui maestru eliberat din
temniţa politică a regimului comunist a fost doar
aşa-numitul „Grup de la Păltiniş”. Vorbind despre
experienţa acestuia din urmă, Gabriel Liiceanu a
catalizat atenţia multor tineri cu aspiraţii mai
înalte, care au început să îl caute pe Constantin
Noica în staţiunea sibiană.

Atent la modelul paideic grecesc, care însemna
cultivarea, deopotrivă, a minţii, a sufletului şi a
trupului, Noica propune acceptarea în circuitul
dezbaterii culturale a momentului ideea de cultură
de performanţă, asemănând-o cu expresia
maximală calitativ a celui mai popular domeniu
contemporan de interes public: „... dacă există
sport de performanţă, care ne încântă ca spectacol
şi atâta tot, cu atât mai mult există cultură de
performanţă care, fie că ne încântă ori nu, mută din
loc bolovanii, cu noi cu tot. Iar în măsura în care
performanţele culturii... hotărăsc de afirmarea şi
supravieţuirea popoarelor, este bine să reflectăm
puţin asupra felului cum se produc ele”1.

Pentru împlinirea dezideratului, el are în
vedere, în anii 1980, o echipă de tineri genialoizi
de 22 de membri, copiind aparent modelul unei
echipe de fotbal. „Este probabil că în sânul celor
22 milioane de români din ceasul de faţă se află
douăzeci şi doi de tineri – adică unu la un milion –
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cu o înzestrare absolut excepţională. Nu e nevoie
de mai mult, într-o ţară unde inteligenţa şi desigur
râvna nu lipsesc spre a împlini toate nevoile
materiale şi spirituale ale ceasului”2. Noica ştie că
nu se face primăvară cu o singură floare. Dar ştie
şi că afirmarea cumulativă poate obţine o mutaţie
majoră în receptare. În mod cu totul arbitrar –
aparent – el socoteşte că, într-o singură generaţie,
douăzeci şi doi de oameni pot forma un grup
valoric care să propulseze cultura unui întreg
popor. Are dreptate? Nu are? Nu ştim nici în
prezent răspunsul adecvat la această dilemă. 

Ce reprezentativitate poate avea un asemenea
grup selectiv elitar care este, totodată, văzut dintr-
un alt unghi de vedere, şi unul nu numai minoritar,
ci chiar radical sau minimal minoritar? Într-o
însemnare din caietele filosofului apare gândul că
„Minorităţile au condus întotdeauna (dar cele
impuse, nu alese). [Această evidenţă marchează –
n. O.P.] Eşecul unei democraţii. Rămâne din ea [=
din democraţie] posibilitatea selecţiunii de
oriunde. Altfel şi astăzi câteva inteligenţe
creatoare conduc, schimbă, decid”3. Consecvent cu
sine, gânditorul critică, aşadar, modelul
democratic de organizare a societăţilor din
perspectiva evidenţei că prin alegeri nu se
alcătuieşte o minoritate reprezentativă valoric
niciodată. Or, dacă nu valorile decid pentru
întreaga comunitate, înseamnă că democraţia îşi
ratează obiectivul. 

Filosoful insistă – polemic la adresa teoriei şi
practicii socialiste româneşti – să distingă între
metodologia egalitară şi discriminarea valorică,
observând că „Se spune: sau democraţie, sau
elitism. Dar elitismul prin alegere e democratic!”4.
Şi are dreptate: dacă ar rezulta din procedura
votului o elită, atunci democraţia s-ar dovedi...
elitistă. În acest fel Noica îşi pregăteşte discursul
argumentativ prezentat în faţa oficialităţilor
socialiste conformiste. Elitismul nu ar contrazice,
astfel, socialismul. De aici şi gândul – derivat
raţional din premisele de mai sus – că nu există
motive ideologice care să împiedice afirmarea
valorii, să obstaculeze meritocraţia. Dar valorile s-
ar cuveni să se evidenţieze nu doar prin aplicare
rigidă, preponderent utilitaristă (şi mai ales în
câmp economic), a respectivei linii de conduită.

„Trebuie favorizate [= inteligenţele creatoare] şi
altfel; spiritual, nu doar productiv”5. Pentru a şti
care sunt acele inteligenţe creatoare apte să obţină
valoare în domeniul spiritual, cultural, însă, sunt
„De făcut prospecţiuni”6. Drept care, în pofida
vârstei sale deja înaintate şi a presiunii de a scrie
tot ceea ce împrejurările dinainte îl împiedicaseră
să scrie, gânditorul se implică în „trierea”
candidaţilor.

Propunerea lui Noica nu trebuie tratată ca o
axiomă. El a meditat-o profund, ajungând până la
calcule matematic-statistice. Dar nu se opreşte la
ele: „... întrebarea este nu numai cum să-i găseşti
pe cei 22, ci mai ales cum să faci ca virtualitatea să
devină act”7.

În România lui Ceauşescu, dominată cultural
de cealaltă utopie, populistă, a Cântării României
– festivalul creaţiei şi artelor unde virtuozii se
amestecau cu diletanţii în conformitate cu linia
ideologică impusă de sus –, deja ideea de a
împinge în sus, spre un nivel elitar, construcţia
culturală, suna ca o erezie8. Însă Noica vedea
chestiunea nu sub aspect instituţional, în echipe
acţionând sub atenta îndrumare a politrucilor, cum
se preconiza – funcţiona pe atunci Comitetul
Culturii şi Educaţiei Socialiste, patronat de
„numărul 2”, Elena Ceauşescu –, ci într-un mic
ansamblu, cât o echipă de fotbal, alcătuită din genii
în curs de articulare („... Genialitatea este
concentrată în persoane, atunci când performanţele
nu sunt anonime...”9) şi antrenată de maeştri ai
spiritului cu atestate de performanţă indubitabile.

Să vrei să creezi o elită de genii, o „gardă
pretoriană” a spiritualităţii, ba chiar un „comando”
de genii era o erezie atât de mare, cu viziunea ei
elitară într-o ţară organizată şi călăuzită pe temeiul
dictaturii proletariatului şi a maselor, încât părea
cu totul himerică. Enormitatea aparentă a unui
asemenea gând explică de ce Noica nu a fost pe
dată arestat, ostracizat din nou sau trimis la
balamuc.

De fapt, calculul era foarte simplu. Statistic,
Noica era de părere că existenţa unui ins genial se
poate prezuma tot la un milion de oameni. Statistic
vorbind, era chiar mai puţin decât s-ar fi putut
estima ştiinţific, pe baza probabilităţilor, pesemne.
„Dacă am putea găsi sămânţa cea bună! Douăzeci
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şi două de boabe numai!”10, conjura filosoful.
Sămânţa cea bună nu trebuia căutată la

întâmplare. O altă însemnare lămureşte intenţia lui
Noica de a-şi face selecţia nu dintre tinerii cu
complexe, ci dintre cei apţi integral de strădania
pentru obţinerea performanţei. „Există oameni
care repară maşini stricate şi alţii care încearcă să
facă maşini. Poţi vroi să joci rolul primilor: medic,
predicator, avocat, politician ori filosof orientalist
(toată gândirea indiană pare a vroi să refacă
mecanismul stricat care e lumea aceasta a
suferinţei); sau poţi încerca a pune pe lume un
mecanism nou: inginer, profesor, plugar, om
politic, nu simplu politician, arhitect de case ori
suflete, regânditor al lumii. Vrei să pui pe lume
oameni. Atunci respingi pe cei care vor să se
vindece şi cauţi pe cei sănătoţi care vor să fie”11.
Semnul reuşitei în trierea prealabilă alcătuirii
eşantionului uman cu care ar fi vrut Noica să
lucreze este deci starea de sănătate fizică şi
psihică, un soi de adaptare a idealului hellenic al
kalokagathiei.

Programul lui Constantin Noica nu se oprea
însă la etapa lui iniţială, la selectarea membrilor
componenţi ai echipei de tineri. Odată aleşi,
aceştia trebuiau supuşi unui antrenament aspru,
sever, pe măsura aspiraţiilor în vederea cărora
fuseseră recrutaţi. După cum spunea gânditorul,
„... totul în cultura de performanţă, poate, se
întâmplă ca în sportul de performanţă, sub acţiunea
unui antrenor. Acesta, într-adevăr, ştie să facă pe
cineva să transpire. În cultura de performanţă,
poate mai mult decât în sport şi în orice caz pe o
perioadă mai lungă (pe parcursul unei vieţi, în
definitiv), candidatul la performanţă trebuie să
transpire”12. Noica rezerva antrenorului spiritual –
maestrul de gândire (maître à penser mai mult
decât guru de tip oriental) – rolul de a da sarcini de
dificultate sporită celor antrenaţi, ajutându-i să se
confrunte cu obstacole tot mai redutabile în
domeniul spiritual, dar şi să le depăşească, în
vederea momentului când, pe deplin formaţi, s-ar
fi putut, în fine, apropia de adevărata lor idee sau
temă vocaţional susţinută. În fond, se avea în
vedere supunerea la efort cultural, de asimilare şi
de rafinare intelectuală, organizat, sistematic şi
perseverent. „... Abia la urmă, după ce omul a

transpirat îndelung, se poate ivi miracolul care
contribuie să trimită înainte popoarele şi istoria”13.
Un asemenea climax ar reprezenta, deci, chiar şi în
viziunea filosofului, un miracol, ceva care
depăşeşte prin natura sa orice predictibilitate şi
care poate întâlni cel mult orizontul speranţelor
fiecăruia şi al tuturor fără ca prin aceasta natura şi
caracteristicile sale să poată fi prevăzute. Singura
măsurare posibilă a miracolului în cauză putea fi
ulterioară, prin natura, felul şi anvergura
impactului său la scară istorică şi ca forţă de
afirmare în universalitate.

Natura antrenamentului nu era nici ea la
îndemână. Nu poţi confecţiona înţelepţi, lăsa
Noica să se înţeleagă, căci „Înţelepciunea nu e
ceva care se învaţă; e ceva care se trezeşte. De
aceea o şcoală de înţelepciune e posibilă”14. Dar
tocmai prin natura obiectului pe care şi-l propunea,
o asemenea şcoală nu se putea asemăna cu cele
prin intermediul cărora se dobândesc cunoştinţe şi
se cultivă vocaţii obişnuite. Fiindcă înţelepciunea
nu este nici un talent, nici o pasiune. Ea ţine de
fasonarea capacităţii de pătrundere cu mintea, de
iscodire, de formulare a întrebărilor şi de dibuire a
răspunsurilor adecvate, de mai mică şi mai mare
alonjă; unori, a unor răspunsuri multiple.

Într-un asemenea proces de selecţie, fasonare şi
explozie culturală în sus, un rol decisiv urma să
joace însă figura antrenorului. Împrumutat tot din
sfera sportului, modul de a-l desemna pe acesta,
menit să nu stârnească temerile oficialităţii şi,
poate, şi să îl facă mai simpatic, să îl aducă mai
aproape de tineri, ascundea, de fapt, trimiterea la
figura maestrului. Tinerii selecţionaţi se cuvenea
să aibă un maestru adevărat, de anvergură, căci
numai el ar fi ştiut să selecteze obstacolele de
învins, să aleagă strategiile victoriei şi să îl aducă
pe tânăr la deplina afirmare a potenţialităţilor sale
latente. Drept care, Noica încerca să îl găsească în
şcoală, printre profesori, dar observa că „Profesorii
predau regula, nu excepţia şi, de altfel, ei nu se pot
devota unui singur ucenic”15. „Incomparabila
instituţie a familiei” nu este, nici ea, potrivită
pentru o misiune atât de dificilă cum apare a fi
antrenarea unui discipol cu înzestrări de excepţie,
căci rolul ei este prin excelenţă protectiv şi
ponderator. „... Antrenorul este din alt aluat,
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îndrăgind şi el, ca un părinte, pe tânăr, îi spune:
«Aruncă-te în larg, n-ai să te îneci»”16. Ca să aibă
însă autoritatea unei asemenea pedagogii dificile,
ascetice (în cadrul căreia „îl pot urmări ceas de
ceas, până şi în somnul lui” pe ucenic), trebuie
selectaţi înşişi antrenorii. După ce criteriu?
„Antrenori buni, ... pot fi de-a dreptul cei care au
obţinut ei înşişi o performanţă”17. Dar „Atunci,
unde ne sunt antrenorii?”18. Noica era convins că
ei sunt de pe acum prezenţi, şi cu siguranţă sunt
mai mulţi decât cei de antrenat, în cultură”19.
Filosoful avea în vedere câţiva veterani ai
interbelicului – printre ei, cu siguranţă, se numărau
„Sănduc” alias Alexandru Dragomir, prezent ca
protagonist în seminarele private organizate
împreună şi separat, şi psihologul Nicolae
Mărgineanu, pe care îl convoca la o asemenea
experienţă formativă în epistolele pe care le
schimbau. În orice caz, „Cîţiva bătrâni ai cetăţii,
care mai avem câte ceva de făcut şi pentru
rotunjirea propriei noastre opere, ... ne-am pornit,
fiecare pe căile lui, să aflăm cam pe unde... se află
tineri înzestraţi, între 25 şi 30 de ani...”20. Să îl fi
avut în vedere şi pe logicianul Anton Dumitriu,
care, la rândul lui, primea tineri şi îi încuraja să
urmeze calea propriei formări, susţinându-i pe unii
să publice în câmpul filosofiei traduceri sau texte
proprii? Greu de ştiut...

Note:
1. Idem, „Cei douăzeci şi doi sau cultura de

performanţă”, în Despre lăutărism, ed. cit., p. 75-76. 
2. Ibidem. 
3. C. Noica, Jurnal de idei, ed. cit., p. 302. Fragmentul

5.392.
4. Ibidem. 
5. Ibidem. 
6. Ibidem. 
7. Idem, „Cei douăzeci şi doi...”, loc. cit.
8. Idem, Jurnal de idei, ed. cit., p. 167. Fragmentul4.42

datat 16.V. [1972]: „Chiar dacă n-au viaţă spirituală,
[occidentalii – n. O.P.] au şansa ei. Asta e grav la noi: avem
viaţă intelectuală, morală, activă, dar nu spirituală.
([Comuniştii] Nu ne îngăduie să facem comunităţi şi să
avem Sf. Duh.)” 

9. Idem, „Cei douăzeci şi doi...”, p. 76. 
10. Ibidem, p. 80. 
11. Idem, Jurnal de idei, ed. cit., p. 295-296.

Fragmentul 5.369. 
12. Idem, „Cei douăzeci şi doi...”, loc. cit., p. 77-78. 
13. Ibidem, p. 79. 
14. Idem, Jurnal de idei, ed. cit., p. 121, fragmentul

2.265 din anii 1965/ 66 – 1968/ 69. 
15. Idem, „Cei douăzeci şi doi sau cultura de

performanţă”, loc. cit., p. 79. 
16. Ibidem. 
17. Ibidem, p. 80. 
18. Ibidem, p. 79. 
19. Ibidem. 
20. Idem, „Ce înseamnă cultură de performanţă”, în

loc. cit., p. 70-71. 
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Nu mai e un secret faptul că după valul de interes faţă
de Biserică al tinerei generaţii, specific anilor ’90, asistăm
astăzi la un reflux în rândul aceleiaşi categorii de vârstă,
reflux ce se resimte, inevitabil, şi în viaţa monahală pe care
tot mai puţini tineri o îmbrăţişează. Nu pretind să ofer o
explicaţie exhaustivă a unui fenomen complex care ar
merita mai multă atenţie la nivelul cercetării din sfera
ştiinţelor sociale, ce să mai vorbesc de necesitatea atenţiei
pastorale. Cred însă că într-o bună măsură fenomenul se
explică prin faptul că, în mod concret, viaţa lumii s-a
îndepărtat tot mai mult de viaţa monahală, nu atât prin
păcat sau nu în primul rând prin păcat, ci întâi de toate prin
coordonatele de bază în cadrul cărora se desfăşoară viaţa de
zi cu zi. Ca atare, pe de o parte lumea a devenit tot mai
puţin transparentă în raport cu Dumnezeu, iar pe de altă
parte lepădarea de lume a devenit tot mai dificilă întrucât
omul care se încumetă să o apuce pe această cale se află în
situaţia de a se debarasa de o povară tot mai mare.
Paradoxal şi tragic, cu cât povara este mai mare, cu atât mai
grea este renunţarea la ea.

În fond, până nu demult, spre deosebire de monah,
omul din lume avea în plus doar binecuvântarea şi crucea
unei familii, eventual şi hora satului. Astăzi, în timp ce
mănăstirea a rămas cam tot pe unde era (sigur, majoritatea
mănăstirilor şi-au tras între timp curent electric şi au
achiziţionat aparatură electrocasnică), omul din lume are
televizor, internet, reţele sociale la care e conectat tot
timpul, vacanţe, promoţii, „libertatea de a alege din
milioane de produse” de la e-mag şi câte şi mai câte. Drept
urmare, povara lumii a devenit mult mai grea, iar
renunţarea la ea presupune o ruptură mult mai radicală
decât înainte, aşadar un efort mult mai mare, asta în
condiţiile în care tocmai abundenţa confortului şi a
distracţiilor este cea care erodează capacitatea omului de
efort spiritual. E un cerc vicios, din care se iese tot mai greu
şi pe cale de consecinţă tot mai rar.

În vreme ce atât monahul, cât şi omul din lume din
lume, în cele mai multe cazuri un ţăran, trăiau până nu
demult în lumea ca icoană, ca mediu transparent iluminat
de razele Logosului dumnezeiesc, în lumea aproape
complet artificială de astăzi omul nu se mai vede decât pe
el însuşi şi nu în cea mai luminoasă şi mai vie ipostază a sa,
dacă ne gândim doar la chipul anost al blocurilor comuniste

de beton şi, mai nou, al blocurilor capitaliste din sticlă.
Oraşul însuşi s-a urâţit pe măsură ce satul şi percepţia
neprocesată a lumii a dispărut. Oare de ce, spre deosebire
de oamenii care trăiau doar cu o sută de ani înaintea
noastră, nu mai suntem în stare să construim frumos, altfel
decât strict funcţional, nu mai suntem în stare să
ornamentăm gratuit astfel încât să ne putem simţi acasă în
locuinţa şi în oraşul nostru? Dacă în trecut lumea era
mediul urcuşului către mănăstire şi către Dumnezeu, astăzi,
doar pentru a o porni pe această cale către Dumnezeu omul
trebuie să se întoarcă mai întâi în lumea lui Dumnezeu, căci
omul din zilele noastre este dezlumit nu în sensul
duhovnicesc al despătimirii, ci în sensul unei înstrăinări de
lumea lui Dumnezeu care îl expune, dezgolit şi dezarmat,
la diversele industrii care se hrănesc şi cresc din patimile şi
vulnerabilităţile lui. Aşa stând lucrurile, nu-i de mirare că
omul zilelor noastre alege tot mai rar calea vieţii monahale
şi că atunci când o face sunt şanse foarte mari să nu ajungă
foarte departe.

Pentru mulţi dintre noi, care am avut bunici (sau chiar
părinţi) la ţară, care am învăţat organic că roadele cresc
organic, nu în raftul de la Mega Image, spaţiul monastic e
atrăgător şi pentru că este asociat automat cu această
nostalgie, ziceţi-i păşunistă dacă vreţi, a lumii ca icoană, o
lume la care mulţi dintre cei veniţi după noi nu se mai pot
raporta nici măcar ca la amintiri din copilărie. Iar când, în
plus, copilăria este tot mai des copilărie de copil singur la
părinte, nici măcar la părinţi, crescut de mic în climatul
individualismului care ne-a deformat pe toţi, cum să fii
pregătit pentru viaţa de obşte sau pentru ascultarea de stareţ?

Să nu-i judecăm atunci pe cei mai tineri decât noi dacă
viaţa monahală, şi odată cu ea viaţa Bisericii, li se pare dacă
nu prea străină, în orice caz prea grea. Să fim oneşti şi să
recunoaştem că nici noi, cei care mai îndrăznim să
mărturisim din puţinătatea credinţei şi virtuţilor noastre,
suntem departe de a fi convingători. Iar ideologiile la care
aderă şi pe care le criticăm noi în online sunt fenomene de
suprafaţă. Chiar dacă unii au interesul să le promoveze, ele
n-ar prinde rădăcini în om dacă omul n-ar fi, de la bun
început, lipsit de rădăcini care să-i permită să crească spre
cer şi, implicit, de reperele în absenţa cărora orbecăie şi el
cum poate, în stânga sau în dreapta, în funcţie de modă,
publicitate sau după cum suflă vântul pe reţelele sociale.
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Ce experienţă poate avea un caracter mai general
uman decât aceea a iubirii – poate doar trăirea
condiţiei agoniei, a apropierii sfârşitului, a morţii.
Iubirea ca încercare de viaţă, de participare la
integritatea trăirii omeneşti este cu siguranţă aptă a
salva fiinţa noastră de durerea celor mai triste
nefericiri şi suferinţe, de tulburarea intrării în
dezintegrarea existenţei, precum şi de aceea a unor
crude ameninţări ce pot ajunge să compromită fiinţa
noastră. Iubirea, neîndoielnic, face astfel încât
existenţa totalei perceperi, simţiri, încercări să treacă
dincolo până şi de dizolvarea fiinţei în  nefiinţă. De
ce ar mai fi de folos a încerca să afli un mod sigur de
a defini iubirea – ea pur şi simplu este, se trăieşte, se
simte. Se întâmplă însă – aşa pare cel puţin – ca
întocmai prin puterea sa, prin marea sa forţă de
impunere, printr-o capacitate cuceritoare, iubirea să
se dizolve în masa încă mai largă a calităţilor şi
formelor existenţiale, deci de trăire, în bine, în
dorinţă, în aspiraţie, fără a fi, poate, totdeauna iubire.
Iubirea însă, prin importanţa sa vitală, divină,
infinită, merită a fi înţeleasă cu adevărat spre a oferi
sufletului şi conştiinţei umane posibilitatea
dezvoltării unor valori spirituale, conceptuale,
integral cognitive, fără de care ceea ce ar părea a fi
cunoaştere, înţelegere deplină să se limiteze la o
simplă aproximaţie lipsită de profunzime sau, chiar
mai rău, total înşelătoare, aşa cum nu rareori se
întâmplă. Este însă evident că ar fi o imensă lipsă de
respect arătat în cvasiinfinitele desfăşurări de scrieri,
analize, dezbateri, discuţii dedicate de milenii
faptului iubirii să încerc acum a realiza o încheiere a
subiectului aflării unei definiţii a experienţei
încercate de miliarde de vieţi omeneşti şi, cred eu, nu
doar omeneşti. Nu caut, în chipul cel mai sincer,
decât să reactivez încă o dată, aşa cum s-a făcut de
mult prea multe ori în numeroase cazuri, o reluare a
unei teme până la urmă comune, simple şi care

niciodată nu îşi va afla o încheiere definitivă.
Mă voi referi la un lucru pe cât posibil simplu,

deşi în decursul timpului a fost continuu readoptat
drept temă a reflecţiei: ce anume factor real,
existenţial, uman funcţional declanşează iubirea – nu
care ar fi starea celui ce se va angaja în iubire, fie
aceasta de natură psihică, fiziologică, socială; toate
acestea au fost cercetate şi vor continua, din fericire,
pentru ani poate nenumărabili. Nu este în intenţia
mea nici considerarea faptului de a identifica
proprietăţi psiho-fizice ori sociale, religioase,
intelectuale, senzitive proprii inductorului iubirii. Mă
gândesc doar dacă nu ar merita, pur şi simplu, a
releva ce este comun în ţinta către care se îndreaptă o
iubire, neînsemnând că în relaţia fiinţă iubită-iubire
ar trebui să existe o exactă conexiune cauză-efect. Nu
doresc să ştiu ce anume trebuie să existe în oameni,
ce anume să fie în ei, aşa încât iubirea să ajungă a se
manifesta atunci când acest fapt se produce.

Ţin să mărturisesc faptul de a fi ajuns să reflectez
asupra subiectului pe care încerc să îl schiţez aici,
într-o linie cu totul simplă şi generală, prin lectura
unei cărţi de o mare valoare teologică, psihologică,
filosofică. Înainte însă de a mă raporta la volumul în
cauză, subliniez că dacă există un domeniu spiritual
în care problema iubirii este una centrală şi, în acelaşi
timp, are o enormă altitudine spirituală, atunci acesta
este, evident – abia dacă mai este nevoie să precizez
–, acela al credinţei, al religiei, al relaţiei omului cu
Dumnezeu, al relaţiei lui Dumnezeu cu întreaga
creaţie a Sa şi deci inclusiv, sau poate în primul rând,
cu fiinţa umană, făcută de El după chipul şi
asemănarea Sa. Mai notez faptul că eu însumi sunt un
creştin ortodox care speră, doar îndrăzneşte să spere,
că este un credincios („cred, Doamne, ajută
necredinţei mele”). Am un respect înalt faţă de alte
confesiuni, în fapt faţă de cele mai multe mari, sau nu
foarte mari, religii care fac să apară o întreagă istorie
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a spiritului, şi astfel ţin la credinţa catolică întocmai
ca şi la a mea şi am un deosebit respect pentru
înaltele personalităţi care au fost, sau sunt, sau vor
ajunge a fi înălţate până la Sfântul Scaun papal. Voi
mai spune că mă închin oricând în bisericile creştine
ce nu sunt ortodoxe, atunci când nu aflu una care să
aparţină ortodoxiei, şi am fost mereu bine primit de
către preoţii celorlalte ramuri ale Creştinătăţii. Aceste
aspecte, încadrând reflecţiile mele, le-am precizat
pentru că volumul de la care pornesc în cele ce vor
urma aparţine Papei Ioan Paul al II-lea, Karol
Wojtyla, În mâinile Domnului. Însemnări personale
1962-2003; traducere publicată de Editura
Humanitas, Bucureşti, în anul 2015. În afară de
observaţiile şi expresiile trăirilor marii personalităţi
care a fost Ioan Paul al II-lea, am mai făcut referiri la
unele aspecte tratate în problema iubirii de către
marele şi inspiratul pontif actual, distinsa şi
interesanta personalitate care este Papa Francisc.

Problema iubirii, centrală, cum bine simţim cu
toţii şi am subliniat aici, prin referire la Creştinism,
este tratată probabil de fiecare dintre papi, oricum de
cei doi la care m-am raportat mai sus şi voi continua
să o fac. În Evanghelii se menţionează cuvântul sfânt
al lui Iisus „Iubeşte pe Dumnezeu mai presus de
oricine, orice, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.
În citatul biblic conţinând cuvintele Mântuitorului,
lucrurile sunt spuse în deplină claritate. Iubirea
oamenilor pentru Dumnezeu răspunde sau ar trebui
să răspundă iubirii divine pentru creaţia sfântă. În
volumul lui Ioan Paul al II-lea menţionat mai sus, se
specifică şi motivaţia iubirii – este vorba de măreţia
infinită a lui Dumnezeu. Această măreţie este sigură
în sine şi se reflectă, nu mai puţin, în creaţia Sa.
Marele Papă vede în această măreţie, fiind mai presus
de orice, izvorul iubirii omeneşti pentru Dumnezeu.
Merită oare ca acestei iubiri să-i dăm însă numele
gloriei, infinitei admiraţii, infinitei recunoştinţe?
Chinurile prin care trece Iisus, Fiul lui Dumnezeu,
Fiu de o natură cu Tatăl, sunt datoria noastră absolută
de iubire pentru El, Cel biciuit, Cel care se supune
morţii pe cruce. Dumnezeu ne-a dat pentru totdeauna
iubirea Sa pentru că nu avem cum fi decât fiinţele
slabe, modeste, care ne recunoaştem, dacă ne
recunoaştem cu adevărat, cei care suntem. Nu voi
intra propriu-zis în discuţii teologice, pentru că nu
sunt teolog ca formaţie şi spirit profund, dar asociez
gloriei divine iubirea pentru suferinţa Fiului, dar şi
pentru suferinţa Tatălui care admite şi sacrifică

zbuciumul şi durerea Fiului şi face aceasta pentru
noi.

Aş îndrăzni să spun că măreţiei îi asociez verbal,
cu modestul meu cuvânt, gloria maximă şi iubirea
faptului că iertarea păcatelor omeneşti s-a putut face
prin suferinţa imensă a lui Dumnezeu-Fiul şi cu
siguranţă deplină prin ceea ce, de asemenea, Tatăl a
suferit. Acestea sunt aspecte ale reflectării credinţei
noastre în ciocnire cu păcatele care ne-au aparţinut şi
ne aparţin. În viaţa comună a oamenilor îi iubim pe
cei mici, pe cei suferinzi, pe cei lipsiţi de puterea de
a învinge orice opoziţie nedreaptă – pe aceştia îi
iubim şi le atribuim însemnele victoriilor.

Papa Francisc pare să facă, atât cât sunt în stare să
înţeleg din marile probleme ridicate de spiritele care
au descifrat o mai importantă parte a manierei în care
putem pătrunde câte ceva din marile texte ale
credinţei noastre, că iubirea ar fi dedicată celor care,
suferind la expunerea existenţei şi fiinţei lor sub
apăsarea unor păcate ce nu le aparţin şi care provin,
ca durere, din păcatele semenilor lor, eventual chiar
ale lor înşişi, ajung, prin iubire care se îndreaptă către
ei, să fie mângâiaţi şi, astfel, salvaţi sufleteşte. 

Să iubim pe Dumnezeu mai presus de orice şi să
nu uităm că a murit pentru noi. Să iubim însă şi
copiii, animăluţele, pe cei sărmani, pe cei care se
sacrifică pentru binele semenilor şi să îi glorificăm pe
cei victorioşi. Primii se vor înălţa întrucât ajută
fiinţele care au nevoie de sprijin. Cel mai important
sprijin însă este iubirea şi tot binele pe care îl aduce
ea.

E S E U
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„Istoria divină înaintează prin litere, deşi este în
întregime spirituală” (VIII, 32; trad. rom., p. 491).
Textul gerardian conţine o dimensiune hermeneutică
mai puţin întâlnită în scrierile patristice şi medievale,
unde rolul de interpret al Scripturilor (sau luminător al
interpretului uman) îi revine lui Hristos. Am întâlnit
mai multe ocurenţe în scrierea benedictinului care ar
justifica o astfel de perspectivă, dintre care am selectat
câteva în cele de mai jos: „căci şi Cel suprabun se
spune că a coborât în grădina nucilor să vadă
poamele văilor. Făcând cum auzi, a spart nuci pentru
ucenicii săi, ca să mănânce cândva din miez. Dacă mă
întrebi ce înseamnă aceasta, află că după înviere le-a
deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile” (II, 2; trad.
rom., pp. 99-101). „Câtă vreme mintea omului nu este
deschisă din cer, el nu îşi însuşeşte înţelegerea
teologică” (II, 14; trad. rom., p. 125). „Christos ne
uşurează înţelegerea” (VI, 22; trad. rom., p. 327).
„Christos este în afara noastră când se ascunde în
rostirile obscure <ale Scripturii>. Este înăuntrul  când
se descoperă  mai lămurit în cele rostite” (VII, 3; trad.
rom., p. 343). „Cel ce îl înţelege pe Christos le
înţelege pe toate” (VIII, 18; trad. rom., p. 453); „Când
a venit Christos a descoperit toate tainele Scripturilor,
căci el singur s-a aflat vrednic să deschidă cartea
pecetluită pe dinăuntru şi pe dinafară” (VIII, 27; trad.
rom., p. 475).

Aşadar, „a citi Biblia fără a vedea că Iisus este Cel
care-i arată sensul înseamnă a rămâne la litera care
ucide fără a trece la Duhul care dă viaţă”1. Scripturile
sunt tâlcuite de Hristos ucenicilor pe drumul către
Emaus (Luca 24, 25-27). Hristos este Calea, în ce alt
context putea tălmaci, dacă nu tot pe o cale. Atunci
când se descoperă ucenicilor, aceştia crezând că au
înţeles, se face nevăzut. Actul hermeneutic este unul
ce nu poate fi desăvârşit, este o continuă urcare spre
Dumnezeu împreună cu Hristos. Din acest motiv,
„hermeneutica biblică nu e, de fapt, reductibilă la

munca filologică şi critică pe textul scriptural, ci e,
mai ales, o formă de interacţiune cu Dumnezeu, care
inspiră Scriptura, o formă meditativă de comuniune
cu Dumnezeu prin ecranul textului”2. Hermeneutica
Părinţilor nu este o tehnică: „nici o doctrină a
tehnicilor interpretării, ci o hermeneutică originară
care, practicată cu intenţie soteriologică, constituie
însăşi existenţa individuală”3. 

Printr-o astfel de perspectiva asupra hermeneuticii
biblice, Gerard se înscrie într-o tradiţie nu foarte bine
consolidată în literatura latină a primului mileniu.
Ideea potrivit căreia Hristos este interpret a Scripturii
nu este des întâlnită în textele autorilor occidentali, cu
puţine excepţii: „numai lui Hristos I s-a dat
prerogativa de a tâlcui” (ne spune Vincenţiu de Lerini,
Commonitorium V: „soli Christo explanandi ejus
praerogativa servata est”). Rolul pedagogic al lui
Hristos în înţelegerea Scripturii: „datorită slăbiciunii
noastre nu suntem capabili de a pricepe cuvintele
cereşti. El Însuşi ne hrăneşte, Cel care potriveşte
pentru noi, la vreme, măsura grâului”4. Această idee
este prezentă mai frecvent la autorii creştini din
Răsărit, dar nu este locul acum să dezvoltăm acest
subiect. 

Prima carte a scrierii lui Gerard se încheie astfel:
„arşiţa ne tulbură întruna” (I, 15; trad. rom., p. 97).
Presupusa toropeală din Banatul acelor timpuri nu ar
fi trebuit să-l impresioneze atât de mult pe Gerard, el
fiind obişnuit cu astfel de climă din Italia natală. Mai
mult decât atât, clima în Europa acelor vremuri a
trecut printr-un intens moment de încălzire, ceea ce
specialişti au numit „anomalia climatică medievală”,
când media temperaturilor de atunci era cu 3°C mai
mare decât în zile noastre5. Deci, nu această situaţie
climaterică trebuie căutată de către exegeţi pentru a
explica arşiţa invocată de benedictin. De asemenea,
nu cred că trebuie să neglijăm faptul că episcopul de
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Cenad a fost martorul direct al evenimentelor care s-
au petrecut în preajma anului 1000, de fapt întreaga sa
viaţă se desfăşoară în câmpul de observaţie stabilit de
Georges Duby între 980 şi 10406, iar „în Anul 1000,
cotidianul nu-i interesa câtuşi de puţin pe istorici, nici
pe cronicari şi nici atât pe autorii de anale”7. Cu atât
mai puţin acest cotidian îi interesa pe monahi sau pe
episcopii acelor vremuri, care trebuie să fi avut ochii
aţintiţi în altă parte, spre Ierusalimul ceresc. 

Pe de altă parte, căldura excesivă, toropeala
aceasta amintită în tratat, ar putea fi interpretată şi în
legătură cu acedia/ accidia („boala monahilor”),
„diavolul amiezii”, pe care Gerard, ca monah, sigur o
cunoştea. Teoretic, ar fi putut afla informaţii despre
această toropeală din scrierile lui Ioan Casian8, Isidor
de Sevilla9 sau Grigorie cel Mare, care înlocuieşte
acedia cu tristitia10. 

Eu cred că pretinsa vara dogoritoare a Banatului
trimite mai degrabă la cuptorul din cartea lui Daniel11,
deoarece viaţa noastră în întregul ei trebuie să fie un
cuptor, iar Dumnezeu, care este „focul mistuitor”
(Evrei 12, 29), îi curăţă pe toţi aceia care se apropie de
El. Şi trebuie să fim într-un astfel de cuptor în toate
zilele noastre pentru a ne purifica de păcate (Tit 2, 14),
„căci, apăsată de povara păcatului – precum admiţi ‒,
lumea s-a lărgit mai degrabă spre pierzanie decât spre
mântuire” (VII, 2; trad. rom., p. 339).

„Fericit cuptorul acela […]. Cuptorul acesta ne
izbăveşte de cuptor” (I, 13; trad. rom., p. 95). Într-
adevăr, Gerard speculează pe ambiguitatea cuptorului,
care are inclusiv în Scriptură semnificaţii diferite,
opuse chiar. Episcopul de pe Mureş menţionează
explicit această ambiguitate, prin cuvintele: „o astfel
de răbdare lămureşte cuptorul sfinţilor. Acesta, cum
spuneam, ne eliberează de <un alt> cuptor. De care,
zici? Auzi ce spune: Duceţi-vă de la mine,
blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este pregătit
diavolului şi îngerilor lui. Iată dar de care cuptor ne
scapă” (I, 14; trad. rom., p. 97). În acelaşi sens poate
fi menţionat şi fragmentul următor: „Dar nenorociţii
de noi, deşi suntem aruncaţi în foc, totuşi le poftim
într-una pe cele ale focului, părând aproape a-i întrece
pe locuitorii Sodomei şi Gomorei cei mistuiţi de
amândouă focurile” (VI, 3; trad. rom., p. 271); sau
„toată lumea care nu poate primi Duhul Sfânt trebuie
numită «cuptor» […]. Însă îngerul Domnului […] nu
îi părăseşte pe cei ce îndură necazuri pentru dragostea
lui Dumnezeu” (I, 7; trad. rom., p. 81). Lumea
subjugată păcatului este un cuptor, iar tinerii din

cartea lui Daniel „nu au fost deloc arşi, fiindcă nu s-a
găsit în ei nimic vrednic să se ardă” (III, 6; trad. rom.,
p. 143).

În Scriptură – asupra căreia se apleacă Gerard
atâta atenţie – este o întreagă teologie cu privire la
focul divin ce nu poate fi redusă doar la un simplu
fenomen meteorologic. Arşiţa pe care o resimţea
episcopul Cenadului era generată de cuptorul acestei
lumi.

Note:
1. Henri Crouzel, Origen, personajul – exegetul – omul

duhovnicesc – teologul, traducere de Cristian Pop, Prefaţă de
diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Deisis, 1999, p. 121. 

2. Vlad Mihai Niculescu, Teologie şi retractare, Iaşi,
Sapientia, 2003, p. 65.

3. Bogdan Tătaru-Cazaban, „Homo interior între
metafizică şi mistică speculativă”, în Hugo din Saint Victor,
Meditaţii spirituale, traducere din limba latină de Miruna şi
Bogdan Tătaru-Cazaban, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2005, p. 202. 

4. Grigorie cel Mare, Omilii la profetul Iezechiel,
traducere de Elena Sima şi Ileana Ingrid Bauer, Iaşi,
Doxologia, 2014, p. 228. 

5. Pentru detalii asupra acestui aspect, vezi Pierre
Alexandre, Le climat en Europe au Môyen Age: Contribution
à l’histoire des variations climatiques de 1000 à 1425,
d’après les sources narratives de l’Europe occidentale
(Recherches d’histoire et de sciences sociales, 24), Paris,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1987. 

6. Georges Duby, Anul 1000, traducere de Maria
Ivănescu, Iaşi, Polirom, 1996, p. 8. 

7. Ibidem, p. 25.
8. Jean Cassien, Institutions cénobitiques, V. 1, éd. J.-C.
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9. Isidor de Sevilla, Liber numerorum qui in Sanctis
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10. Grégoire le Grand, Morales sur Job, VIe partie (livres

30 à 32), éd A. de Voguë, Paris, Les Éditions du Cerf, 2009,
p. 338 (livre 31, ch. 45, § 8). 

11. O sursă importantă pentru Gerard trebuie să fi fost
Glossa ordinaria, compilată, după unii exegeţi, de către
benedictinul Walafrid Strabo (808-849); Lesley Smith, The
Glossa Ordinaria: The Making of a Medieval Bible
Commentary, Leiden, Brill, 2009; vezi şi Ann E. Matter,
„The Church Fathers and the Glossa Ordinaria”, în Irena
Dorota Backus [ed.], The reception of the church fathers in
the West: From the Carolingians to the Maurists, vol. I,
Leiden, Brill, 1997, p. 83-111 (pentru cartea profetului
Daniel, pp. 103-104). Glosarea cărţii profetului Daniel se
bazează în mod direct pe comentariul lui Ieronim
(Hieronymus, Commentariorum in Danielem libri III, F.
Glorie [ed.], Corpus Christianorum Series Latina 75 A,
Turnhout, Brepols, 1964). 
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Termenul de compromis nu are totdeauna un bun
renume, uneori este considerat un „cuvînt murdar”,
cu multiple sensuri peiorative, de multe ori auzind
expresii ca acestea: „s-a compromis pe sine”, „nu-mi
compromit reputaţia”. Deseori se spune că „politica
este arta compromisului”, dar Alin Fumurescu, după
îndelungi investigaţii, nu a găsit cine ar fi autorul
acestei spuse; Bismarck a spus că „politica este arta
posibilului”, în vreme ce John Moreley a scris în
cartea sa despre compromis că „politica este o artă...”
Pornind de la experienţa românească a prea multor
compromisuri din timpul comunismului, dar şi din
alte timpuri, de la numeroasele lecturi de filosofie
politică şi de la dorinţa de a afla cine a spus ca
„politica este arta compromisului”, Alin Fumurescu,
absolvent al facultăţii de filosofie a Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj, în prezent profesor la
Universitatea din Houston, a scris în anul 2013
lucrarea Compromise: a political and philosophical
history, apărută la Cambridge University Press.
Recent a apărut şi versiunea în limba română:
Compromisul. O istorie politică şi filozofică, cu o
prefaţă a autorului la ediţia românească, traducere din
engleză de Doru Căstăian, Bucureşti, Editura
Humanitas, colecţia „Eseu”, 2019, 496 p. Una dintre
primele observaţii ale lui Alin Fumurescu este
dificultatea definirii compromisului, dificultate
venind din ambiguitatea inerentă şi din diferenţele
privind înţelegerea politicii. Pentru că discuţia despre
termenul compromis a devenit mai acută începînd cu
secolul al XVI-lea, autorul observă discrepanţele
uimitoare ale sensului termenului de o parte şi de alta
a Canalului Mînecii, adică în Franţa şi în Anglia. De
o parte, sensul moral accentuat negativ, de cealaltă
parte, virtute. De la Shakespeare la Burnet, englezii
văd în compromis dorinţa de ajunge la o înţelegere,
dincolo, la Montaigne şi Charron, compromisul era
un cuvînt primejdios, desemnînd o acţiune lipsită de

virtuţi, de aceea mai tîrziu se va face distincţia între
compromis şi compromission. O altă dificultate
întîlnită de Alin Fumurescu a fost lipsa unor repere
bibliografice anterioare, la care se adăuga oscilaţia
între sensul laudativ şi cel peiorativ al
compromisului, ceea ce îi aminteşte de delimitarea
medievală între forum externum, ceea ce privea
raporturile cu alţii, cu societatea, şi forum internum,
acolo unde erau protejate autenticitatea şi unicitatea
individului.

Aristotel spunea că omul este singurul care prin
natură are a trăi într-un polis, iar modul de viaţă al
unei cetăţi implică un ansamblu de norme, de
principii normative care cultivă virtuţi, ştiinţa care se
ocupă de binele suprem fiind politica. Eudaimonia
este concepută ca „activitate a sufletului în acord cu
virtutea, iar dacă virtuţile sînt mai multe, în acord cu
cea mai bună şi mai desăvîrşită”, „şi este perfectă
pentru că cel care o posedă poate face uz de virtutea
sa şi în favoarea altora”. Filosoful grec a căutat cele
mai bune soluţii practice pentru evitarea răului şi a
violenţei în cetate, în calitatea sa el nefăcînd nici un
compromis, fiind la egală distanţă de interesele
părţilor implicate, pentru că „el este cel mult un
compromissarius, şi nu un actor al compromisului. În
accepţiunea clasică, un compromissarius este cea de-
a treia parte, cel care arbitra un compromis fără să fie
el însuşi parte a compromisului. Era considerat demn
de încredere tocmai pentru că se poziţiona «în
mijlocul» sau «deasupra» intereselor părţilor
implicate”, scrie Alin Fumurescu. Zorii modernităţii
aveau să aducă în discuţie reconsiderarea relaţiei
dintre individ şi stat, pe fondul unei crize generalizate
a autorităţii, autorul surprinzînd diferitele sensuri ale
compromisului în Anglia şi Franţa, statele în care
discuţiile despre stat, individ şi politică era
efervescente. Sînt amintite teoriile susţinute de Jean
Bodin, Richelet, Furetière, Jean Nicot sau Chapelain.
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Pe de o parte, mefienţa franceză faţă de compromis,
de cealaltă parte, virtuţile compromisului britanic. 

Un subiect asupra căruia Alin Fumurescu face o
temeinică analiză este dialectica individului privită
din perspectiva creştinismului, definirea individului
în raport cu comunitatea. Nu este o temă modernă,
cum ar fi mulţi tentaţi să creadă, ea îşi are originea în
ceea ce unii au numit Renaşterea timpurie, secolele
XI-XII, un timp al „descoperirii individului” într-o
lume în care Biserica avea un rol determinant:
„Perspectiva occidentală asupra individului
datorează foarte mult creştinismului. În Europa
medievală, imaginarul creştin a reprezentat orizontul
atotcuprinzător al vieţii intelectuale şi morale. Toate
cuvintele pe care le putem asocia cu conceptul
modern al individualităţii, în ciuda originii lor latine,
au fost marcate iremediabil de utilizarea lor creştină”,
argumentează Alin Fumurescu. Sînt analizaţi în
contextul culturii creştine termeni care aduc în
discuţie singularitatea şi calitatea de membru al unei
comunităţi: identitas, subiectus, individuum, homo
interior, lex privata, lex publica, universitas. 

Studiind teoriile politice, implicit cele asupra
compromisului, Alin Fumurescu teoretizează despre
două atitudini: individualismul centripet şi
individualismul centrifug, „aşezate” de o parte şi de
cealaltă a Canalului Mînecii. Forul interior era
considerat, în mod eronat din perspectivă medievală,
ca fiind singurul spaţiu al autenticităţii şi unicităţii.
Era o perioadă, cea a secolelor XVI-XVII, în care
francezii arătau dezinteres faţă de implicarea civică,
marile spirite (Seyssel, Bodin, Montaigne, Pascal)
susţinînd că „individul nu se putea manifesta plenar
decît în limitele sferei private”. Alin Fumurescu
sesizează diferenţele între cultivarea ostentativă a
forului interior şi în acelaşi timp dorinţa de
autonomie intelectuală, convingerea că gîndirea
autentică trebuie separată de acţiunile exterioare,
neîncrederea în compromisul politic, toate prezente
în scrierile politice şi morale ale vremii. Nu spusese
Montaigne că „înţeleptul trebuie, în sinea lui, să
judece neatîrnat lucrurile, să-şi tragă mintea din
grămadă, dar în afară, să urmeze cu tot felul şi chipul
încuviinţat. Societatea lumească n-are ce face cu
gîndurile noastre”? Altfel stăteau lucrurile de cealaltă
parte a Canalului Mînecii, lumea engleză avînd o
evoluţie specifică, în ciuda strînselor contacte
culturale între Franţa şi Anglia. O evoluţie marcată de
lupta pentru autoritate şi legitimitate între Parlament

şi Coroană. Anglia era diferită de restul Europei, era
chiar unică, societatea fiind constituită din unităţi
autonome, egale; apoi mai trebuie luate în seamă
transferul de putere între rege şi parlament, cît şi
faptul că poporul era înţeles ca o comunitate de
indivizi, „fiecare dintre ei înzestrat cu propria voinţă.
Întregul a devenit suma părţilor sale. Încrederea
individului în puterea sa politică şi în egalitatea sa
fundamentală cu toţi concetăţenii săi făcea toată
diferenţa”, afirmă Alin Fumurescu.

Termenul de compromis este întîlnit şi în teoria
argumentării, în acţiunea de asociere şi disociere a
noţiunilor, în depăşirea incompatibilităţilor.
Disocierea noţiunilor corespunde, pe plan practic,
unui compromis, dar ea conduce, pe plan teoretic,
unei soluţii pentru viitor, restructurînd concepţia
noastră despre real, împiedicînd reapariţia aceleiaşi
incompatibilităţi, făcînd în aşa fel încît gîndirea să nu
cedeze locul confruntărilor teribile, nimicitoare.
După ce a încercat să treacă de o anumită ambiguitate
structurală a conceptului de compromis, Alin
Fumurescu ne-a arătat de ce compromisul este un
concept demn de luat în seamă, că există un
compromis lăudabil, aşa cum există şi unul
inacceptabil: „Compromisul politic este posibil şi de
dorit în anumite situaţii şi imposibil în altele. Pînă la
urmă, totul se reduce la identificare, care este în mod
esenţial atît o chestiune politică, cît şi una morală, dat
fiind jocul dintre forum internum şi forum externum”,
scrie Alin Fumurescu într-o exemplară carte de
filosofie politică. 
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Cât de deschis putem primi un îndemn sau chiar un
sfat azi, dacă împărtășim impresia că timpul nostru s-a
născut în zodia publicității? Putem doar aproxima
diferența dintre receptivitatea și reacțiile noastre și, de
exemplu, cele ale unui public grec din secolele V-IV î.
Hr.. Și totuși, putem să ne formăm o imagine referitoare
la discursurile care îndreptau atenția acelui public spre o
profesie, o doctrină sau un mod de viață „mai bun” citind
studiul lui Constantin-Ionuț Mihai, „Retorică și conver-
tire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii pro-
treptice”1. Cititorul de azi poate resimți contrastul dintre
advertisement-ul contemporan, care de cele mai multe ori
răpește agresiv și intruziv timpul, vânând simple impul-
suri, și discursul protreptic ca „advertisement greco-
roman”, care te îndeamnă, te roagă și vrea să te convingă
să îți dai ție însuți timp pentru a alege bine, care se
adresează în special intelectului, înțeles ca darul și urma
modelului divin în ființa umană. Să fie cel din urmă un
gen apus?

Discursul protreptic, deși menit să atragă destinatarul
de o anumită parte și nu de cealaltă, îl invită să își facă
alegerea după un timp petrecut cu sine însuși. În acest
interval, primul scop al protrepticului este atins dacă
interlocutorul își asumă realizarea individuală a unei
„puneri în balanță”. Această provocare cere cumpătare,
iar cumpătarea – înțelepciune și judecată, două lucruri de
care se îngrijește filosofia. Al doilea scop al protrepticu-
lui stă, apoi, într-o dublă conștientizare: pe de o parte, una
de sine, pe de altă parte, a fericirii rezultate în urma con-
sultării, deliberării și a alegerii, care nu au fost nimic
altceva decât exercițiul filosofic la care interlocutorul a
fost invitat cu respect față de sinele și forul său interior.
O viață contemplativă, în care se practică filosofia,
promite cel mai ferm fericirea umană – această cunoscută
idee centrală reiese din analizele realizate de autor asupra
a câteva din cele mai reprezentative scrieri greco-romane
cu caracter protreptic, cum sunt dialogurile platoniciene
Euthydemos, Gorgias și Phaidon, sau Protrepticul lui
Aristotel și Hortensius al lui Cicero. La fel cum funcția
protreptică în interiorul unui discurs poate să îmbrace
haina mitului (p. 104), și genul protrepticului poate
îmbrăca haina diferitelor domenii: nu doar filosofie, ci și
retorică, muzică (Chameleon din Heraclea), sport

(Pseudo-Dionysius din Halicarnas) și medicină
(Galenus). Tradiția scrierilor protreptice a traversat lumea
antică, păstrându-se în textele patristicii și Evului Mediu
în forme de care exegeza recentă aflăm că s-a ocupat
puțin: în lumina caracterului lor protreptic, putem
redescoperi Epistola lui Pavel către Romani,
Confesiunile lui Augustin, Consolarea Filosofiei a lui
Boethius sau dialogul pseudo-aristotelic Cartea despre
măr și moarte.

Dar protrepticele filosofice din antichitatea greco-
romană sunt una din cele mai clare lentile prin care putem
vedea felul în care filosofia a fost percepută în epocă: un
exercițiu al cumpătării, o medicina animi, un drum spre o
transformare interioară sau convertire, o activitate utilă,
valoroasă intrinsec, sau inutilă și chiar vătămătoare atun-
ci când este practicată în exces. Dar transparența acestei
lentile depinde de reconstrucțiile filologice ale discur-
surilor protreptice de care dispunem. O atenție deosebită
este, prin urmare, acordată nu doar analizelor filosofice,
ci și problemelor de critică textuală: problema scrierilor
protreptice repune în discuție conceptul de „gen literar”;
traduceri distincte ale acelorași pasaje au dus la perspec-
tive multiple în exegeza de care cititorul este atenționat să
fie conștient; forma fragmentară în care s-au păstrat
Protrepticul și Hortensius a determinat o istorie com-
plexă a edițiilor de text – un aspect important în expuner-
ile autorului, deoarece prin istoria edițiilor poate fi expli-
cată, în parte, diversitatea interpretărilor ulterioare.
Problemele de ordin filosofic ale discursurilor protrep-
tice, obiectivul principal al studiului de față, nu pot fi
despărțite (și nici nu ar fi prudent să fie) de aspectele filo-
logice și studiul atent al surselor. Luându-le pe acestea în
considerare împreună, pe lângă invitația la contemplare,
ni se arată nu doar o istorie a ideilor filosofice, a autorilor
sau a textelor, ci, mai ales, o istorie a comportamentelor,
așteptărilor și percepției de sine ale omului antic care, și
el, trăia însoțit de propria sa formă de „publicitate” cotid-
iană.

1. Mihai, Constantin-Ionuț, Retorică și convertire în
filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018.
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„Multă vreme am crezut în sinea mea că nu este o
simplă bâtă de lemn şi atât. […] o luasem drept sceptru
împărătesc, lucrat din cine ştie ce materiale preţioase,
pentru că împărat era cel care o purta. […] I-am spus
simplu bâta […] Era un toiag nu mai lung de patru
palme, pentru că şi împăratul Teodor, care se sprijinea
în el până ieri, deci până la 6 iulie 1296, după
cronologia Occidentului, sau 6905, după cronologia
Imperiului Bizantin, nu era semeţ, ci pitic, cum nu se
mai văzuse alt împărat. […] Nu am fost niciodată în
stare să dau un nume simţămintelor mele trezite de
această bâtă, care, după cum gândeam atunci, nu
sprijinea numai pe împărat, carnea şi ciolanele lui, dar,
prin mijlocirea suveranului, şi întregul imperiu, […] cu
bârfele, scandalurile, invidiile şi intrigile din sânul lui.”

„Puteţi să mă judecaţi cum vreţi pentru toate,
numai un lucru vă cer: să mă credeţi că am fost sincer,
chiar şi în minciună.”

Agim Isaku (poet, eseist, publicist, diplomat)1

s-a adăugat de ceva vreme autorilor albanezi
traduşi în limba română.  

În romanul Despotul (nu foarte lesne de
„clasificat”, avînd şi elemente de roman istoric, şi
de distopie, dar şi ceea ce în Science Fiction se
numeşte „What if” ş.a.) istoria e cumva simeza pe
care sunt aşezate nu doar „întâmplările”, ci poate
chiar un pretext pentru toată „povestea”, şi pentru
teme/ subiecte actuale (religie, condiţia umană,
naţiune, felul de a (re)interpreta trecutul după
interes ş.a., ipocrizia, corupţia, cum evoluează
relaţiile dintre oameni, individ şi putere/ stat/
autoritate religioasă ş.a.) dar şi pentru o posibilă
călătorie închipuită pe la începuturile a ce
înseamnă azi Albania. Autorul foloseşte tehnica
unui text imaginar, o „cronică” (ficţională) scrisă
de Măhil Uka Groapa (ale cărui „aventuri” încep

cu găsirea altor documente, întors fiind de la
Constantinopol…) „la începutul secolului al XIII-
lea”. Cronica ar fi despre cum „despotatul”,
„primul cu adevărat albanez” (în afara celui creat
de Charles I d’Anjou2, „care numai numele îl avea
albanez”) „a fost întemeiat ca urmare a unui şir de
împrejurări şi evenimente întâmplătoare”.

Astfel, de la cronica în care Măhil descrie
luptele vărului său, Erman Bue Groapa (ajuns din
proprietar/ truditor la han despot) cu barbarii, în
care „a arătat amănunţit cum s-au desfăşurat”
toate, ca „nu cumva colbul uitării să le acopere”,
mergem pe firul unei naraţiuni pe mai multe
planuri, (şi) într-o lume aşa cum ar fi putut să fie. 

Pe scurt, Măhil găseşte nişte terfeloage („într-o
limbă pe care o înţelegeam, celelalte două, într-o
limbă necunoscută mie, dar care nu putea fi alta
decât gota”) care aveau să-i schimbe viaţa lui,
vărului său şi multor oameni. Află uluit că ai săi nu
deţineau doar hanul Trimala, ci măcar, de nu şi
altele („nu mai pun la socoteală cele două
documente scrise în greoiul alfabet gotic”), erau
regi ori lorzi prin Galiţia, Normandia, Anglia ş.a..
Era „moştenire” de la un „prinţ singuratic”, plin de
colb care-şi pierduse ostaşii şi calul în cruciadă.
Din acel moment, dincolo de problemele pe care le
puteau genera hârţoagele (rătăcitorul fusese ucis
pentru ele de unchiul lui Măhill), cum se întâmplă
ades cînd e ceva de împărţit la regi ori la cei de
rînd, avea „dreptul” să se transforme în „prinţ,
conte, lord, suveran etc.”. Brusc, încăperea
„strâmtă şi plină de fum” în care era „a început să
scânteieze”, vatra „s-a preschimbat într-un tron de
marmură”.
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Astfel, călătorim purtaţi de „poveste” ţesută de
autor (prin intermediul „însemnărilor” lui Măhill,
„mai degrabă nişte descărcări sufleteşti”) uneori
frust, poate cumva detaşat, dar mai ales prin ochii
povestitorului-„martor” ori/ şi cu ironie/ spinii
satirei, în locuri/ vremuri tulburi în care oştile
conduse de Erman (convins tot de Măhill că putea
crea o ţară a lor) înfruntă pe ale Bizanţului.
Naraţiunea e ţesută pe mai multe planuri, de la
faptul că Bizanţul era măcinat dinlăuntru (de
intrigi, lupte pentru putere ş.a.) şi din afară, de
cruciaţi (care deţineau Constantinopolul),
„răzmeriţe” ca a albanezilor la problema, mai
mare, stârnită de lupta între capii bisericii pentru
autoritate, şi contra ereziilor, mai ales a
bogomilismului, apoi confruntarea „permanentă
cu biserica apuseană.”

Imperiul ridicase o armată, condusă de Teodor,
cel sprijinit în „bâtă”, să destrame despotatul
albanez al lui Erman. Albanezii luptau şi ca să fie
cunoscuţi, binecuvîntaţi de papă, însă îşi începeau,
cumva în oglindă cu imperiul, dar „grăbiţi”,
drumul. Apăreau noi cîntece/ legende despre noi
eroi, se rescria istoria, ca despotul, albanezii, limba
lor să fie puse în „lumina” vechimii, a meritelor,
a… Iar, aidoma lui Procopius din Cesareea,  care
scrisese şi la „lumină”, şi în secret, Istoria secretă,
şi Măhil are „la vedere”, cartea „poveştii” lor, dar
şi cea nearătată tuturor, aşa cum a fost „în
realitate”.

Cartea a doua (din „al treilea an de încercuire”)
începe cu o lungă parte versificată, în care aflăm
cum evoluaseră treburile pentru asediaţi şi
asediatori: „Ostaşii, ofiţerii şi boierii [...] se certau,
se împungeau/ Pentru un pumn de apă”. Şi în
tabăra imperială, „o altă/ molimă începuse să
bântuie şi, cu coasa ei lungă”, ucigând, fără
osebire, „greci, sciţi, triburi macedonene, atini
rătăcitori, bastarzi ai nepalezilor” – ciuma. S-a
spus că atins fusese şi Teodor.

Dar poporul trăia „ca într-un delir neîncercat
până atunci”: „vorbeam numai în limba noastră,
semănam cu grâu ogoarele noastre, ne creşteam
copiii fără să fim îndatoraţi nimănui.” „Bâta
strălucitoare”, „împodobită cu/ O cruce mare şi

grea cu pietre preţioase încrustate” are un loc
aparte în mintea lui Măhill; „Formând cercuri în
aer şi împresurând/ cu ele ca în lanţuri de groază
munţii podişurile, văile, cântecele, cetăţile,/
Somnul, vieţile şi moartea noastră, fuga
mănăstirile,/ Iubirile noastre…”.

Firul poveştii e aidoma unui rîu plin de
meandre, cu mai multe „noduri” semantice/ de
semnificaţii. Asediul măcina anii, împăratul
pusese recompense pe capul liderilor despotatului,
Erman chemase oameni din afară să-l ajute la
organizare, să bată monedă ş.a.. Măhill, căruia,
după spusele sale, i se datora de fapt crearea
despotatului, e alungat şi rechemat la curte de mai
multe ori, odată, pîrît de un „eunuc”, dovedit apoi
a fi spion/ duşman al lui Erman, altă dată adus
fiind să discute cu trimisul papei, cade „vinovat”
după înscenarea acestuia, şi în popor se
răspîndeşte vorba că e trădător („din viaţa politică
şi din amintirea mea se hrănea fiara cea
capricioasă, calomnia politică”) etc. Mai era şi
„bâta”, din cauza căreia se petrec, zic oamenii,
lucruri stranii: de pildă răsăreau şerpi în loc de
recolte. Şi măcelărirea adepţilor ereziilor în
numele bisericii (descrisă în scene pline de
cruzime), şi, straniu (sau nu?), răzvrătirea
albanezilor le era asemuită, fiind consideraţi „un
fel de oameni care cu greu pot fi guvernaţi”. 

Fiecare plăteşte preţul. Astfel, de pildă, vechea
dragoste a lui Măhill, rămasă singură, a ajuns
prostituată. Măhill conchide: „Am constatat [...] pe
pielea mea argăsită că omul e, într-adevăr, robul
hazardului”, care „înfăşoară viaţa fiecăruia ca pe o
vârtelniţă de mărăcini, de care, oricât te-ai strădui,
nu poţi să scapi.” Ce poţi face? „De ceva trebuie să
te agăţi. Te vei zdreli, te vei însângera, dar, mai
târziu, rănile se vor vindeca”.

Iertat din nou, Măhill (care ajunsese la
concluzia că „în ăst soi de viaţă, poţi câştiga
puterea râvnită numai dacă faci rău altora. Nici
prieteniile, nici truda cinstită, nici devotamentul nu
pot realiza ce poate realiza ticăloşia”) primeşte
bani, scrisori şi pleacă să caute sprijin pentru
Erman (ajuns „beţiv ordinar”), căci, după atîtea
lupte, „hambarele entuziasmului s-au golit”,
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„poporul a obosit”, în despotat lucrurile îşi
găsiseră felul lor de a fi, nu departe, în unele
aspecte, de al imperiului, cu ierarhii dobîndite pe
bani, corupţie, abuzuri, dezmăţurile „nobililor” ş.a.
În fond, cum îi spune un cruciat rătăcitor lui
Măhill, „nimeni nu e aşa cum îl vezi”, „toţi suntem
în acelaşi timp mai mulţi oameni. [...] Cine ştie ce
suflete trăiesc acum în sufletul nostru! Cine ştie ce
hoţi ne controlează pe dinăuntru [...] lăsându-ne să
credem că suntem noi înşine!”.

Asediul ţinea, „de douăzeci şi trei de ani”,
părea că „împăratul nu avea de gând să se mişte”,
deşi se auzise de cîteva ori că murise, asediaţii
sărbătorind degeaba. În despotat „viaţa devenea tot
mai grea, şi de n-ar fi „existat credinţa că oamenii
făceau istoria, indiferent dacă sufereau în numele
viitorului, cu siguranţă s-ar fi întâmplat şi alte
lucruri rele”. 

Pentru Măhill… venise timpul să se ocupe de
sine, şi „ducă-se la dracu’ toate şi toţi în frunte cu
Erman […] şi schiloada mea invenţie care se
numea Arbëria”, deşi nu mai era tânăr să guste „pe
deplin plăcerile”. În călătorie află multe lucruri,
unele tulburătoare. Un călugăr îi spune că la asediu
nu putea fi împăratul Teodor, căci „după ocuparea
Constantinopolului de către cruciaţii latini, numai
în acest secol pe tronul imperial s-au suit măcar
trei Teodori”. Abia al treilea, autoproclamat şi
nerecunoscut, trecuse pe acolo, dar nu pe la
albanezi… Călugărul îi spune: „Când omul e
extenuat vede fel de fel de lucruri. Şi visuri are
altfel”. Aici alegerea lui Agim Isaku e din nou
interesantă, căci în mintea lui Măhill, care gîndea
dacă nu era vreo conspiraţie, „istoria” e „re-
aşezată”: de fapt, „împăratul care, în fruntea
armatei sale, realizase încercuirea noastră era
Teodor I Lascariotul”, care nu fusese ucis, „cum
scria în cărţile de istorie”, ci, „orbit de mânia că nu
putea supune despotatul nostru, îşi răspândise
legenda propriei morţi”. „Necazul împăratului cel
adevărat, Teodor I Lascariotul, era atât de mare,
încât părăsise totul […] şi se dedicase unei singure
plăceri: a reabilitării onoarei sale printr-o luptă
răzbunătoare”.

După peste doi ani de călătorii, întors acasă,

găseşte tabără bizantină năpădită de buruieni,
schelete de animale, corturi goale. De cele unde i
s-a spus că ar fi împăratul nu s-a putut apropia.
Aceeaşi lehamite era şi la castelul despotului. Unii
trădaseră/ muriseră, alţii fugiseră după o viaţă mai
bună. Discutând despre ce făcuseră, de fapt, Erman
îi spune (aprobat de Măhill): „un rahat mare”. Iar
când Măhill îi zice că Teodor nu era cine credeau
ei, că mai era o speranţă, că... Erman îi răspunde că
şi dacă vor distruge încercuirea totul era degeaba,
pentru că „în Arbëria s-a creat altă viaţă”, „cu totul
deosebită de altele, incompatibilă cu altceva: viaţa
noastră”. Iar o „ieşire” din „situaţie” înseamnă ca
el, despotul, să fie „sfârtecat de viu”. Deci... „e mai
bine să lăsăm lucrurile să curgă aşa cum le-a
prestabilit Domnul Dumnezeul nostru”... şi să bea.

Şi Domnul le-a arătat ce stabilise. Într-o zi,
împăratul cade mort, „bâta” se rupe, iar „în talmeş-
balmeşul general” „mâinile celor prezenţi
şterpeleau ce puteau”, dezbrăcînd şi cadavrul. În
bucuria generală doar Erman părea încremenit:
„nu ştia ce să facă într-o astfel de situaţie. Nu
numai structura despotatului, ci şi creierul lui erau
înţepenite, strâns legate de o singură situaţie”.

Ulterior, Măhil a aflat că împăratul murise la
două luni de cînd pornise asediul, dar totul se
„tăinuise” (şi pentru că „oştenii primiseră plata
pentru întreaga campanie”), până la sfârşitul
războiului. Trupul îmbălsămat, sprijinit de „bâtă”,
era scos şi arătat, la nevoie. Dar... „bâta”
dinlăuntrul sceptrului, nefiind „îmbălsămată”, se
frânsese...

„După jefuire şi dărâmare” tabăra arăta ca un
loc peste care trecuse un nor de lăcuste”, doar scria
şi în Biblie: „Mâine voi trimite lăcustele în ţara ta”.
În lipsa inamicului, oastea despotatului s-a risipit,
la fel şi „toate structurile statului”. „Nu prin
conflicte, certuri sau ciocniri”, ci „în timpul unei
petreceri oarbe, fără frâu, care a durat vreo zece
zile”.

În toiul entuziasmului Erman victoriosul… se
spânzură.

Ecourile admiraţiei faţă de Erman iute s-au
„topit definitiv”, Măhill, „deşi i se cuvenea”, nu a
urcat pe tron. Apoi a sosit un „trimis special al



sebastocratului Mihal al Epirului”, „vasal supus al
împăratului Andronic al II-lea Paleologul”, care a
luat „în primire această parte pierdută a
imperiului”, „fără să se sinchisească de părerea
noastră”. Simbolurile de la Erman au dispărut, s-
au îmbătat şi el şi ai lui turtă, ca totul să fie cum
trebuie. „Asta însemna că numele pus de noi,
Arbëria, avea să se stingă”. Măhill e exilat „într-un
loc pustiu”, permiţîndu-i-se să ia cărţi, scrierile
sale.

Ce ar fi făcut Măhil dacă ar fi putut, după
moarte, „să se întoarcă în viaţă cândva?”: „altfel aş
construi acea viaţă: aş cumpăra o bucată de
pământ [...] m-aş însura [...] aş face o droaie de
copii. Nu m-ar interesa Bizanţul, Arbëria,
cruciadele, Biserica Răsăriteană şi cea Apuseană,
raporturile suflet-trup, peisaj-sentiment, om-
naţiune, dependenţa omului-independenţa ţării,
dragoste-libertate” ş.a. „Mi-aş învăţa copiii cum se
cultivă pământul [...]. Nu i-aş învăţa nici să scrie,
nici să citească.” Iar „dacă m-ar întreba cineva de
ce naţionalitate sunt ei, nu le-aş răspunde că nu au
aşa ceva, dar aş crea un cuvânt nou [...] cum ar fi,
de pildă, naţionalitatea nemaiauzită servoarbanito-
bulgarolatinovlahă, [...] ca să evit posibilitatea
luptei pentru vreuna din ele.” Alteori îşi spunea:
„de ce oare simt o mândrie idioată pentru tot ce am
făcut în viaţa mea? Indiferent de motivele
începutului, de felul în care au degenerat lucrurile
acum spre sfârşit [...] am creat pentru prima oară
statul nostru, iar acum, indiferent că el era ruinat,
topit, un lucru a rămas: numele de Arbëria şi limba
noastră albaneză.”

Poate că totul a fost cine ştie cît închipuire, cine
ştie cît real… ori, cum scria Măhill pe la început,
„deseori, morţii sunt mai deştepţi decât viii”.

Am ales să mă opresc mai detaliat asupra
acestei „poveşti”-alegorie a lui Agim Isaku (şi)
despre un fel de a „re-scrie” istoria (care ar fi putut
fi cumva astfel) frământată a strămoşilor
albanezilor de azi, înainte ca Bizanţul să se
cufunde în apele trecutului, şi pentru a vedea
maniera de scriere, unele alegeri ale autorului,
elemente de naraţiune/ stil ş.a.. Cartea poate fi

citită, cum am spus, în mai multe chei, ca o
parabolă cu mai multe feţe, inclusiv una „în
oglindă” în care imperiul, se măcina în secole, şi
despotatul arde „grăbit” etapele în focul iluziei
puterii care, pentru fiecare, are haină proprie.

Pendulând între simbolic/ metaforic şi istoric,
între închipuire şi posibil real uneori cu căldură,
alteori ironie sau cu limpezime amară ori lucidă,
Agim Isaku a scris o carte-metaforă interesantă,
vădindu-se a fi unul din scriitorii albanezi de luat
în seamă. Nu putem încheia fără a sublinia
calitatea traducerii semnate de Luan Topciu, care
trăieşte şi scrie în cele două culturi, română şi
albaneză.

Agim Isaku, Despotul, traducere din limba albaneză:
Luan Topciu, Editura Asdreni a Asociaţiei „Liga
Albanezilor din România” (cu sprijinul Guvernului
României), Craiova,  2019, 288 p.

Note:
1. A lucrat ca profesor până în 1990, când a fost numit

director adjunct al Radio-televiziunii albaneze. În 1996 a
devenit ambasador al Albaniei la Madrid, apoi Bratislava.
În 1999 a fost consilier al preşedintelui, apoi al prim-
ministrului Albaniei. A publicat 16 volume de poezie şi
proză.

2. În 1272 aliaţii angevinului Charles I de Napoli au
ocupat Durrës, fondând Regatul Albaniei. 
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Nu s-a mai întâmplat demult. Toamna târzie a
decernării premiului Goncourt 2019 a dat peste patru
finaliști maturi, cu opere consistente în spate,
familiarizați de ceva vreme cu marile premii literare. A
câștigat până la urmă toulouzanul Jean-Paul Dubois,
recompensat pentru romanul Tous les hommes
n’habitent pas le monde de la même façon (Nu toți
oamenii locuiesc lumea în același fel, în traducere ad
litteram, dar e limpede că o eventuală tălmăcire
românească ar trebui să se reorienteze). Fostul mare
reporter pentru Nouvel Observateur în Statele Unite în
anii 90 și jurnalist la Sud Ouest și Le Matin de Paris a
reușit s-o învingă în ultimul tur de voturi pe mai celebra
și provocatoarea Amélie Nothomb, care se regăsea
pentru a treia oară în finală, cu cel de al 28-lea roman al
său, Soif (Setea). Supervedeta francofonă, care publică
un roman pe an, pendulează, potrivit criticilor literari,
între vârfuri inspirate și prăpăstii laborioase, Soif făcând
parte, aparent, din cea de a doua categorie, în ciuda
„best-sellerizării” sale imediate și a unui tiraj greu
imaginabil astăzi, de 150.000 exemplare! Pe lângă
aceștia, s-au mai aflat în cursa finală alți doi scriitori
consacrați, Jean-Luc Coatalem (La Part du fils) și
Olivier Rolin (Extérieur monde). 

Laureatul se singularizează prin mai multe excepții
de la regulile nescrise ale succesului literar în Hexagon:
în primul rând, este discret, rezervat, prea puțin amator
de tapaj mediatic, îndrăgostit de timpul și libertatea sa,
deși nu se află la prima recompensă literară, obținând în
2004 premiul Femina pentru Une vie française. Mai
apoi – ceea ce dovedește totuși că acest cvasi-monopol
al marilor edituri Gallimard-Grasset-Seuil, veșnic abon-
ate la marile premii și bănuite de manevre sulfuroase în
culise – poate fi spart când și când, Dubois publicându-
și cărțile la mult mai proaspăta și delicata editură
pariziană L’Olivier (aflată la primul ei premiu major),
care și-a făcut însă cu iuțeală un nume respectat în
peisajul literaturii de calitate. După ce notorietatea s-a
instalat, odată cu Viața franceză, autorul a continuat să

scrie cam la trei-patru ani, romane despre necazurile
pogorâte peste un personaj pe care îl cheamă mereu
Paul, cu același stil impregnat de tușe sumbre și de un
umor melancolic pe care cititorii au învățat să-l
recunoască de la primele fraze. În fine, o altă excepție
semnificativă e titlul romanului, mult mai aproape de
gustul american (sau al unor scriitori poposiți de pe alte
meleaguri în limba franceză, precum Matei Vișniec sau
Virgil Tănase) pentru titlurile ce rezumă într-o frază
conținutul cărții decât de cel european și francez în
particular, mai sintetic, enigmatic și nuanțat.
Comentatorii avizați ai fenomenului literar au găsit
chiar o rețetă de succes pentru un titlu romanesc în
Franța, prin formula „Le/la… de…” (Le vent du soir,
spre exemplu, al lui Jean d Ormesson). Din perspectiva
sociologiei receptării acest lucru se poate explica și prin
faptul că francezii citesc (încă) mult și că un titlu lung
face trimiterile și referințele mai greoaie, parcă simți
mereu nevoia să-l scurtezi, să pui puncte de suspensie
după primele cuvinte, or, în cazul de față, nu prea ai cum
s-o faci; deși numeroase, cuvintele par a se chema unele
pe altele și a se lega fără putință de scăpare, într-un soi
de program de lectură…

Jean-Paul Dubois a scris deja 20 de romane, dar cei
care îi urmăresc de la început activitatea și publicațiile
sunt la fel de atrași de articolele sale sau de reportajele
americane (recent strânse într-un volum, L’Amérique
m’inquiète, 2017), picături esențializate ale acestei
priviri pe care o regăsim și în narațiunile ample, în care
atât de firesc se îmbină duioșia, ironia blândă și tristețea,
în modul acela specific de a integra în cuvinte tăcerea
grăitoare a ființelor întâlnite sau a locurilor străbătute,
cu aceeași fluiditate deconcertantă a povestirii, acel simț
al narațiunii care prinde și învăluie.

Desigur, ca aproape de fiecare dată, nu au lipsit
comentariile acide în culisele sau în afara spațiilor sacre
ale celui mai mare premiu din lumea francofonă. Pentru
unii, recolta Goncourt 2019 nu a fost dintre cele mai
aurii, iar laureatul ar păcătui printr-o banalitate frumos
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lustruită. Dar juriul a văzut lucrurile altfel. „Dacă
romanele lui Jean-Paul Dubois ar fi traduse în engleză,
el ar avea în Franța un statut comparabil cu cel al lui
John Irving sau William Boyd”, afirma peremptoriu
celebrul președinte al Academiei Goncourt, Bernard
Pivot. Păi, tocmai, am fi tentați să-i replicăm, de ce nu
sunt traduse? În afara lui Michel Houellebecq și a
Améliei Nothomb (dar din rațiuni diferite), prea puțini
scriitori francezi contemporani primesc pașaport
anglofon. Politică protecționistă din partea acestor țări ?
E și aceasta, cu siguranță. Paradoxal, lumea globalizată
a literelor e mult mai secvențială decât cea din secolele
trecute, iar granițele transversale ale imaginarului
simbolic par mult mai tenace decât toate piețele
economice deschise ale lumii…

În ce-l privește, Dubois consideră că recompensa
primită se datorează… norocului. „Nu meriți niciodată
premiul Goncourt, pur și simplu ai norocul să-l primești.
Cade peste cel care se nimerește să-și vadă planetele
aliniate în acel an”, le spunea modestul laureat
numeroșilor jurnaliști veniți să-i cerceteze consacrarea.

Paul Hansen, naratorul romanului, își începe
povestea în acel noiembrie 2008 care a marcat victoria
democraților în alegerile prezidențiale americane. În
momentul în care „Barack Obama își ridica brațele, eu
intram cu capul plecat în celula mea din închisoarea
Bordeaux”. O închisoare în care Paul trebuie să
ispășească o pedeapsă de doi ani pentru violență, și care,
în ciuda numelui, nu se află nicicum în orașul Bordeaux,
din Franța, ci la Montreal, în Canada. Iată așadar un nou
Paul, de origine daneză de această dată, fiu al unui
pastor venit din Jutlanda, a cărui credință se erodează
văzând cu ochii, și al unei toulouzane cinefile și
libertine, cuplu surprinzător de frumos și de nefiresc.

Începutul ar da mai curând apă la moară celor care
nu văd în acest text o operă literară remarcabilă. Clișeele
se instalează de la primele pagini, care nu strălucesc
defel prin originalitate: Paul își împarte celula cu un
anume Patrick Horton, un malac brutal și grosolan din
banda Hells Angel, care visează să-i spintece pe cei
care-i stau în cale, despre care vom afla însă, evident, că
e dotat cu un suflet mare. Ba chiar că-i e frică de șoareci
și de foarfecele frizelului! Nici dispozitivul romanesc nu
oferă vreo găselniță narativă, dimpotrivă, merge pe
rețeta încercată a alternării scenelor carcerale cu cele ale
trecutului personajului principal, gravitând în jurul celor
trei persoane importante și dispărute din viața lui:
cățelușa Nouk, tatăl Johannes și soția Winona. Trecut
radios, prezent dezolant…

Din fericire, povestirea nu rămâne închisă în
stereotipiile inițiale, ci se deschide treptat spre destine și
întâmplări semnificative, spre perspective neașteptate.
Nimic extraordinar, la urma urmei, doar o veșnică
zbatere și revoltă, a fiecărui personaj evocat, pentru
atingerea unei forme de echilibru, libertate și fericire
cotidiană. Reușind, pentru o clipă, urcușurile fiind însă
inevitabil urmate de prăbușiri mai mult sau mai puțin
spectaculoase. Iată-l meditând pe Paul, ajuns intendent
la Excelsior, un mare imobil montrealez, dotat cu
piscină și grădină: „Există o infinitate de moduri de a-ți
rata viața. Bunicul meu a ales un DS19 Citroën. Tatăl
meu, canalul clerical. În ce mă privește, am preferat să
intru în această mănăstire laică ce se îngrijea să-mi
ordoneze zilele în mătăsoasa organizare a orelor.”

Toate ingredientele Jean-Paul Dubois se regăsesc în
acest roman: Paul, familia, melancolia, natura, un
accident, Toulouse, detalii tehnice neașteptate, rebeliuni
surde și tenace, și, mai ales, deriziunea, acest umor
irezistibil al unui contemplator al lumii ce piere, aidoma
lui Houellebecq, dar care o face cu o nesecată tandrețe
și cu un zâmbet sinonim cu o igienă de viață.

Fără a fi o capodoperă, oscilând între tușe tragice,
înduioșătoare, ironice sau grotești, Tous les hommes
n’habitent pas le monde de la même façon țese subtil o
ofrandă adusă celor dragi și fericirii pierdute. Într-o
închisoare care nu închide cu totul…

Ninge de o săptămână. Lângă fereastră, privesc
noaptea și ascult frigul. E zgomot aici. Un zgomot
special, neplăcut, de parcă întreaga clădire, prinsă într-
o menghină de gheață, ar emite un scâncet neliniștitor,
de parcă ar suferi și ar trosni de pe urma contracției. La
ora asta, închisoarea doarme. După o vreme, când te
obișnuiești cu metabolismul ei, o poți auzi respirând în
întuneric aidoma unui animal uriaș, tușind uneori, ba
chiar înghițind. Închisoarea ne înghite, ne digeră și,
ghemuiți în burta ei, pitiți în pliurile numerotate ale
intestinelor ei, între două spasme gastrice, dormim și
trăim cum putem. (…) Odinioară, înainte de edificarea
acestui univers carceral, locul trebuie să fi fost minunat,
plin de mesteceni, arțari, arbori de sumac oțetar și
ierburi înalte culcate de animalele sălbatice. Astăzi,
singurii supraviețuitori ai acestei faune sunt șobolanii și
șoarecii. Și pentru că așa e natura lor, prea puțin
pretențioasă, au repopulat această lume închisă făcută
din suferință înlănțuită.
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Bibliotheca Alexandrina este, pentru filologi,
locul de naştere al disciplinei care îi defineşte.
Filologia apăruse firesc, necesar, odată cu
acumularea manuscriselor: incluzînd, inevitabil,
variante ale aceluiaşi text (pentru că niciodată o
copie nu poate fi identică modelului),
Bibliotheca a generat studiul comparativ, menit
să conducă la atingerea unei forme cît mai
apropiate de exemplarul de autor. Asumată
temeinic, această comparare a generat, la rîndul
său, instrumente ştiinţifice, înglobate de-a
lungul timpul în ceea ce numim în prezent
critica de text. Această bibliotecă, fondată în cea
mai faimoasă dintre aşezările ce au purtat
numele lui Alexandru cel Mare, la vărsarea
Nilului în Mediterana, a beneficiat din plin de
flora Deltei. Dacă Egiptul poate fi văzut,
herodotic, ca un dar al Nilului, Bibliotheca
Alexandrina este, măcar în parte, un dar al
Deltei. Sutele de mii de suluri de papirus (600
000, după tradiţie), acoperind literatura – în sens
larg, de ansamblu al scrierilor – oikumenei, au
făcut din ea Biblioteca prin excelenţă,
arhetipală.

Bibliotecile, fie ele instituţionale sau
particulare, nu pot fi matusalemice; li se pun
împotrivă vremurile şi, mai ales, focul.
Renaşterea dorită şi aproape nemaisperată s-a
produs în mileniul nostru: în 16 octombrie 2002
a fost inaugurată Bibliotheca Alexandrina,
continuatoarea in spe a acelui autentic focar
cultural al Antichităţii, spaţiu de tezaurizare a
scrierilor, de lectură, studiu şi cercetare, de
erudiţie. Construită în mai puţin de un deceniu,
noua instituţie îşi celebrează în fiecare an
existenţa, sprijinită de Universitatea din

Alexandria şi de comunitatea internaţională;
asociaţia International Friends of Bibliotheca
Alexandrina numără în prezent nu mai puţin de
douăzeci de „capitole” (inclusiv cel românesc).

Unul dintre cele patru muzee – între care,
cele dedicate antichităţilor şi manuscriselor –
găzduieşte un mirabil mozaic, descoperit în
timpul lucrărilor, aparţinînd perioadei
ptolemaice; este datat în secolul al II-lea î.H.
Dintr-un medalion de aproape 10m2, ne priveşte
un cîine întristat, avînd alături un vas răsturnat.
Oricare ar fi fost gîndul artistului (se pot broda
infinite poveşti pornind de aici), realizarea este
de o delicateţe şi precizie impresionante.
Minuţiozitatea execuţiei, culorile şi jocul
umbrelor, în perspectivă, fac din această
imagine una de neuitat. O întîmplare
arheologică a binecuvîntat noua bibliotecă.
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În prima parte a lunii decembrie 2019, Palau
de Les Arts Reina Sofía din Valencia a găzduit o
serie de spectacole cu opera Nabucco de
Giuseppe Verdi. După reprezentaţia triumfală de
la Zürich, Plácido Domingo a reluat rolul titular
al regelui babilonian, acoperind primele patru
serate ale evenimentului, pentru ultimele două
fiind angajat puternicul bariton mongol
Amartuvshin Enkhbat (un nume care încă îşi
aşteaptă o mai mult decât bine-meritată intrare
în paginile „Lornionului galactic”). Programul
mi-a permis să asist în teatru doar la ultimele
două spectacole care l-au avut ca protagonist pe
artistul spaniol, pe care l-am urmat imediat la
Milano, unde urma să susţină Gala de celebrare
a cincizeci de ani de la debutul în cel mai
prestigios teatru de operă al lumii, Scala. În
fascinantul „Nautilus” proiectat de arhitectul
Santiago Calatrava, artiştii au redat viaţă

producţiei semnate de Thaddeus Strassberger: o
mizanscenă strălucitoare şi foarte colorată, centrată pe
sugestia risorgimentală a premierei absolute din 1842,
reluată acum întocmai după antecedentele prezentate
de teatrele angajate în coproducţie (şi comentată în
paginile cronicii noastre cu prilejul celei mai recente
manifestări, aceea de la Opera din Los Angeles).
Diferenţe minore au survenit din partea
compartimentului de machiaj, întrucât, la intrarea în
scenă ca învingător al evreilor, barba lui Domingo
prezenta acum un aspect mai viforos şi, întrucâtva, mai
sălbatic decât în memorabila înfăţişare, terifiantă la
modul regal, pe care am lăudat-o cu prilejul
reprezentaţiilor din metropola californiană, când părea
să se fi reîncarnat direct din celebrele frize expuse la
British Museum; iar în scena ariei „Anch’io dischiuso
un giorno” şi în aceea a duetului cu Nabucco, soprana
purta acum o bonetă (anticipând turcescul fes), pe care
rezultă că, la Dorothy Chandler Pavilion, Liudmila
Monastyrska o refuzase, pesemne pentru a nu deranja

opulenţa leonină a atractivei sale coafuri. 
Conducerea muzicală a maestrului Jordi Bernàcer a

mizat, câştigător, pe descătuşarea viguroasă a muzicii
încifrate în partitură, aşa cum stă bine unei opere
verdiene de tinereţe, fără a prejudicia în nici o clipă
precizia armonică a ansamblurilor, limpezimea
infinitelor pasaje melodice sau personalitatea
expresivă a partidelor orchestrale considerate separat.
Astfel, maestrul hispanic a obţinut efectele maxime ale
energicei dezvoltări muzicale a acestui titlu,
concretizate, de-a lungul întregii reprezentaţii, în
frisoane emoţionale resimţite de subsemnatul cu o
surprinzătoare frecvenţă, aducând a record absolut. De
asemenea, merită evidenţiată elasticitatea mentalităţii
dirijorale a maestrului Bernàcer, care a adaptat,
bunăoară, tempo-ul corului „Va pensiero” de la o
reprezentaţie la alta, în vederea unui rezultat din ce în
ce mai impresionant. 

Pentru Plácido Domingo, aceste variaţii
interpretative constituie o trăsătură constantă a întregii
sale activităţi şi principalul motiv pentru care merită
urmărit în cât mai multe spectacole. Nu numai forma
vocală de moment, reflectată în diverse moduri de
emisie sonoră, ci şi mimica şi gesturile scenice variază
de la o seară la alta, în funcţie de inspiraţia de moment,
materie în care imensul artist posedă resurse aparent
nelimitate; iar personajul Nabucco îi oferă, mai ales în
scenele de „nebunie”, un teren cum nu se poate mai
fertil pentru cultivarea unui joc de scenă de o varietate
miraculoasă. Însă marea bucurie a performanţelor
dominghiene înfloreşte plenar atunci când această
abundenţă actoricească este susţinută, cu diferite
modalităţi de rezonanţă şi de proiecţie vocală, dar cu
aceeaşi dăruire totală, de o vocalitate întotdeauna
admirabilă prin forţa de penetrare şi prin calitatea
incredibilă a timbrului (descriptibilă metaforic, în
principiu, prin asocierea imperială dintre aur şi catifea,
aidoma ilustrului înaintaş Enrico Caruso). Uluitor este
că aceaste calităţi ale vocii lui Domingo defilează şi
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acum la fel de falnic precum în tinereţe, aprecierea lor
impunându-se la modul absolut, fără nevoia de
circumstanţe atentuante motivate de vârstă şi fără
nevoia de aplauze garantate de ceea ce „a fost odată”... 

Alături de titanul spaniol, Anna Pirozzi a creat o
Abigaille admirabilă în primul rând, ca şi altă dată, din
punctul meu de vedere, prin feminitatea catifelată a
unui timbru vocal ce evită cu obstinaţie căderea în
vulgarizări veriste ce subminează prestaţiile altor
soprane, mai ales în registrul grav. Însă frumoasa
omogenitate timbrală a sopranei italiene nu se
răsfrânge negativ asupra impactului dramatic solicitat
de numeroase scene de angajament temperamental,
precum cabaleta „Salgo già del trono aurato”, intonată
cu pregnantă incisivitate voliţională. Contracandidata
ei în dubla competiţie afectivă (paternă şi amoroasă)
din această operă, Fenena, a fost interpretată de
arătoasa mezzo-soprană Alisa Kolosova, cu energie
copioasă şi expresivitate adecvată în prima parte,
agitată, a rolului, pentru a se estompa oarecum
dezamăgitor în arieta lirică dinspre finalul operei. Pe
un rol mult mai mic, acela al Annei, soprana Sofía
Esparza a evoluat mai profitabil, distingându-se vocal
şi scenic în puţinele pasaje destinate acestui personaj. 

Cu mare dezinvoltură scenică, dar cu o proiecţie
vocală, paradoxal, mai puţin remarcabilă decât în alte
teatre mai mari în care l-am ascultat de-a lungul anilor,
Arturo Chacón-Cruz a întruchipat un Ismaele demn,
totuşi, de ilustrul context colegial. Rămâne în picioare
întrebarea: de ce, în această producţie, la începutul
intervenţiei sale solistice cu cor, tenorul se plasează în
loja laterală, de unde coboară mai apoi pentru a încasa

blesteme şi bătaie colectivă – o întrebare
rămasă fără răspuns inclusiv pentru
simpaticul tenor mexican, pe care l-am
întrebat la recepţia de după ultimul
spectacol... Pentru al treilea mare rol al
partiturii, Zaccaria, basul Riccardo
Zanellato posedă din plin resurse
actoriceşti (de la mimică şi gesturi la
mişcarea scenică), dar ceea ce lipseşte
măreţiei uneori patetice a personajului
este un volum vocal adecvat, basul
italian fiind mai curând un belcantist
pacific. Totuşi, în finalul cabaletei sale
profetice, el a proiectat o acută care, prin
volum şi durata susţinerii, a suscitat şi
fiori, şi spontane aplauze. Foarte bine s-
a prezentat, într-un rol mai puţin exigent,
basul Dongho Kim ca Mare Preot al lui
Baal, în timp ce tenorul Mark Serdiuk a

conturat un Abdallo acceptabil. 
Recepţia oferită de Plácido Domingo după seara

din 11 decembrie (cu ocazia ultimei reprezentaţii
personale de operă pusă în scenă a stagiunii) a
confirmat tradiţia anilor precedenţi, cu marele artist
făcând faţă, cu surâzător eroism, unui potop de-a
dreptul biblic, de solicitări de poze, autografe şi
conversaţii (potop la care, modestamente, am
contribuit cu propria picătură, de perpetuă reverberaţie
mnemonică). După ora 3 şi jumătate dimineaţa, artistul
a urcat în ascensor, ovaţionat de mulţime, intonând
încă, cel puţin până la închiderea uşii, pentru publicul
său adorator, o ultimă melodie de temporară
despărţire... 

* * * 
A doua zi după fulminanta experienţă valenciană, a

urmat deplasarea la Milano, pentru Gala mai sus
menţionată. Din fericire, plasarea acestui eveniment de
proporţii în apropiere de deschiderea stagiunii
milaneze mi-a prilejuit şi prezenţa în teatru pentru unul
din spectacolele de Tosca prin care Anna Netrebko şi
compania au inaugurat sezonul 2019-2020. 

Maestrul Riccardo Chailly, directorul artistic al
Scalei, a ales să reprezinte o ediţie critică a partiturii
originale de la premiera absolută a operei, petrecută în
1900 şi celebrată acum tipografic printr-o reproducere
a programului de sală de la acea vreme, ce însoţea
luxuriantul program de sală. Opţiunea a fost primită cu
rezerve de critica de specialitate, iar semnatarul acesti
cronici împărtăşeşte această rezervă, întrucât nici una
din, altminteri, foarte puţinele diferenţe existente în
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raport cu varianta consacrată (aceea
retuşată de Giacomo Puccini însuşi) nu
(re-)îmbunătăţeşte câtuşi de puţin
constructul melodramatic, ci, parcă,
dimpotrivă, îi diluează, minor dar
observabil, coerenţa compoziţională la
care autorul s-a oprit în cele din urmă
(ca în cazul unei replici suplimentare a
lui Mario Cavaradossi din duetul de
dragoste din primul act: „Non è arte: è
amore”, care apare total superfluă;
acceptabilă mi s-a părut, în schimb, prin
tensiunea dramatică sporită, strofa
suplimentară din „Judex ergo” intonată
de Spoletta înaintea ultimei strângeri de
şurub din timpul torturii aplicate
tenorului în actul al doilea). Oricum, la
momentul concretizării, conducerea muzicală a
dirijorului nu s-a remarcat, pe parcursul întregului
spectacol, nici prin creativitate, nici prin vreo altă
virtute interpretativă care să depăşească nivelul unei
lecturi oneste. 

Montarea lui Davide Livermore este, pe de altă
parte, la înălţimea producţiilor de succes cu care ne-a
obişnuit în sezoanele precedente. În esenţă tradiţională
în toată puterea (şi frumuseţea) cuvântului, mizanscena
se prevalează constructiv de avantajele tehnicii
moderne, care îi permit vehicularea decorurilor
(monumentale şi barochizante) în toate direcţiile
(orizontală, verticală, oblică) pentru elucidarea unor
puncte de vedere imposibile în condiţiile clasicismului
static. Grăitoare este, de asemenea, în ordinea aceleiaşi
însufleţiri prin care decorativul devine participativ, aria
Floriei „Vissi d’arte”, în care picturile religioase,
istorice şi mitologice din partea superioară a
cabinetului de la Palazzo Farnese prind viaţă efectiv la
evocarea, de către protagonistă, a vieţii de artă şi de
iubire, închinată feluritelor frumuseţi ale acestei lumi. 

Anna Netrebko străluceşte într-un rol care, în
prealabil, îi ridicase probleme de interpretare din
principalul motiv (invocat de soprană) al credibilităţii
îndoielnice a personajului (ale cărui situaţii le
caracterizase drept „tâmpenii”, mai ales în comparaţie
cu alte roluri pucciniene, cum este Manon Lescaut). Se
vede (şi se aude) însă că diva petersburgheză a găsit, în
cele din urmă, resorturile dramatice iniţial mai puţin
evidente ale Floriei Tosca, în aşa fel încât izbuteşte,
acum, să creeze un personaj admirabil din toate
punctele de vedere, cântând o arie calificabilă cu
superlativul absolut şi omorându-l pe Scarpia cu o
ferocitate concretizată prin mai multe lovituri de

pumnal, terifiant sincronizate cu tranşantele acorduri
ale orchestrei. Rochia sa de seară, schimbând de jos în
sus roşul cu albastrul celest, este un omagiu adus
Mariei Callas (şi costumaţiei sale dintr-o istorică
montare a verdienelor Vecernii siciliene). 

În jurul fabuloasei soprane, tenorul şi baritonul
oferă prezenţe vocale şi scenice de excepţie şi de italică
esenţă, Francesco Meli excelând precumpănitor în
pasajele lirice (declaraţiile de dragoste), în timp ce
Luca Salsi creează un Scarpia impresionant prin elanul
zdrobitor al ambiţiilor sadice vehiculate de pe o poziţie
de autoritate implacabilă. La nivelul excelenţei
evoluează şi comprimarii Carlo Bosi (Spoletta),
Alfonso Antoniozzi (Sacristanul) şi Carlo Cigni
(Angelotti). Cu toţii meritau nişte ovaţii mai înflăcărate
în seara de 13 decembrie, după spectacolul consemnat
aici. 

Cu siguranţă, mica încurcătură de libret căreia îi
căzuse victimă vădită Anna Netrebko în seara
inaugurală, transmisă în direct de televiziunea Raiuno,
va fi înlocuită pentru transmisiunile ulterioare şi, mai
ales, pentru eventuala înregistrare comercială pe care
evenimentul o impune ca de la sine... 

* * * 
Apoteoza din titlul cronicii noastre se referă la

seara de 15 decembrie, când Teatro alla Scala a avut
incalculabilul privilegiu de a-l sărbători, pe Plácido
Domingo, ajuns, în plină cursă, la aniversarea unei
jumătăţi de secol de la debutul pe această scenă (cu
Ernani, la 7 decembrie 1969). Această celebrare „din
zbor” s-a manifestat sub formă concertantă şi a
conţinut un număr mare de scene culese, în
exclusivitate, din repertoriul verdian. În rolurile
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baritonale selectate de marele artist spaniol, i-au stat
alături cu demnitate, ca protagonişti, soprana Saioa
Hernández, basul Ferruccio Furlanetto şi tenorul Jorge
de León, şi, în completare, pentru rolurile de mici
dimensiuni, tinerii Caterina Piva, Toni Nežić şi Hun
Kim. O contribuţie de excelent nivel artistic au oferit
ansamblurile coral şi orchestral ale Academiei
Teatrului Scala, sub absolut magistrala conducere
muzicală a dirijorului Evelino Pidò. 

Într-o atmosferă pentru a cărei descriere adjective
precum „electrizantă”, „incendiară”, „zguduitoare” şi
altele asemenea, chiar luate împreună, constituie doar
o deplorabilă atenuare, Plácido Domingo şi-a exercitat,
plenipotenţiar, rolul cu care va rămâne înscris în
analele artei planetare, acela de Rege al Operei. Într-o
formă vocală excepţională chiar în raport cu propriile
standarde, maestrul inegalabil (il sommo cantore, cum
îl definea Lauri-Volpi pe Enrico Caruso, singurul
termen de comparaţie acceptabil din istoria cântului)
şi-a etalat arta supremă în întinse fragmente din operele
Macbeth, Don Carlo şi Il trovatore, rând pe rând
meditativ, paranoic, disperat, umanist, eroic şi
furibund, într-o desfăşurare ameţitoare de scene care
de care mai impresionante, dând seama despre
valoarea plenară şi inestimabilă a acestui interpret
unic. 

În cele din urmă, după încă două bisuri verdiene

(finalul operei Macbeth, cu scena morţii
protagonistului şi corul final celebrativ), pe când fosa
orchestrei se cufundase ea însăşi într-o degringoladă
angajată bezmetic în ovaţia generală a publicului,
Plácido Domingo şi-a făcut o ultimă apariţie singur şi,
a cappella, a cântat pentru toată lumea romanţa „No
puede ser” din zarzuela La tabernera del puerto. Iar
dacă teatrul lui Piermarini nu s-a prăbuşit sub
presiunea urletului comun declanşat apocaliptic în
asistenţă de acutele finale ale tenorului, faptul rămâne,
pentru cronicar, un mister la fel de mare ca prezenţa
însăşi a lui Domingo în galaxie. Fiindcă, vorba lui, aşa
ceva nu e cu putinţă: No puede ser! 

G. Verdi: Nabucco. Valencia, Palau de Les Arts Reina
Sofía. 08 (ora 18:00) & 11 (ora 20:00) Decembrie 2019.
Nabucco: Plácido Domingo; Abigaille: Anna Pirozzi;
Zaccaria: Riccardo Zanellato; Ismaele: Arturo Chacón-
Cruz; Fenena: Alisa Kolosova; Marele Preot al lui Baal:
Dongho Kim; Abdallo: Mark Serdiuk; Anna: Sofía
Esparza. Dirijor: Jordi Bernàcer. Mizanscenă şi
scenografie: Thaddeus Strassberger. Costume: Mattie
Ullrich. Lumini: Mark McCullough. Regia de lupte: Ran
Arthur Braun. Producţie: Washington National Opera, în
asociere cu Minnesota Opera şi Opera Philadelphia.

G. Puccini: Tosca. Milano, Teatro alla Scala. 13
Decembrie 2019, ora 20:00. Floria Tosca: Anna Netrebko;
Mario Cavaradossi: Francesco Meli; Scarpia: Luca Salsi;
Angelotti: Carlo Cigni; Un sacristan: Alfonso Antoniozzi;
Spoletta: Carlo Bosi; Sciarrone: Giulio Mastrototaro; Un
temnicer: Ernesto Panariello; Un păstor: Gianluigi Sartori.
Dirijor: Riccardo Chailly. Mizanscenă: Davide Livermore.
Scenografie: Giò Forma. Costume: Gianluca Falaschi.
Lumini: Antonio Castro. Video: D-wok. 

Gala Plácido Domingo (cu ocazia împlinirii a 50 de
ani de la debutul său la Teatrul Scala). Milano, Teatro
alla Scala. 15 Decembrie 2019, ora 20:00. Cu: Saioa
Hernández (soprană), Jorge de León (tenor), Ferruccio
Furlanetto (bas), Caterina Piva (mezzo-soprană), Toni
Nežić (bas), Hun Kim (tenor). Corul şi orchestra
Academiei Teatrului Scala. Dirijor: Evelino Pidò. Partea I:
Giuseppe Verdi: Nabucco: Sinfonia; Macbeth: Perfidi...
Pietà, rispetto, amore (PD); O figli... Ah, la paterna mano
(JdL); Sappia la sposa mia... Mi s’affaccia un pugnal...
(PD, SH); Studia il passo... Come dal ciel precipita (FF);
Brindisi & Finale Act II (PD, SH, JdL). Partea a II-a: Don
Carlo: Tu, che le vanità (SH); Restate!... Presso alla mia
persona (FF, PD); I vespri siciliani: Uvertura; O patria... O
tu Palermo (FF); Il trovatore: Udisti?... Mira, d’acerbe
lagrime (PD, SH). Bisuri: Macbeth: Mal per me (PD);
Finale (Tutti); Pablo Sorozábal: La tabernera del puerto:
No puede ser (PD, a cappella).
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Cea de a doua premieră a stagiunii
2019/2020 de la Naţionalul ieşean a fost o
piesă pe care-aş numi-o românească sadea,
şi nu doar după titlu. Mai exact, varianta
regizorului Claudiu Goga de punere în
scenă a textului lui Mimi Brănescu, „Acasă
la tata”. 

Piesa a fost jucată în mai multe regii pe
diverse scene ale ţării, ba chiar şi
ecranizată în 2015, în regia lui Andrei
Cohn, şi cu un premiu Gopo la activ,
obţinut pentru rol secundar de Mirela
Oprişor în rolul soţiei lui Petrică.

Textul este unul uşor la lectură şi foarte
plăcut actorilor care intră lesne în pielea
personajelor creionate de autor. Poveştile
de viaţă ale lui Robert, Petrică, Paulei, sau
profesorului ori tatălui nu sunt unele

excepţionale, ba dimpotrivă dintre obişnuitele
tipare ale plaiului mioritic în care condiţia
umană se circumscrie unei matrici a eşecului, a
resemnării, a impulsurilor de moment, de
apropiere şi împăcare, ori de respingere sau
răbufnire violentă.

Dragostea nemărturisită, cea printre cuvinte,
este un fel de jalon al ratării, precum şi minciuna
ori sărăcia şi asumarea facilului îmbrăcată în
laşităţi cotidiene, toate acestea conturând o
imagine concretă a unei lumi rurale şi nu doar,
tipic româneşti deşi conflictele şi crizele
existenţiale au o cuadratură universală.

Dramele de familie şi ale comunităţii, ale
tuturor personajelor piesei lui Mimi Brănescu,
bine interpretate de actorii ieşeni (cu o notă
specială pentru Petronela Grigorescu, Adi

Carauleanu şi Ionuţ Cornilă) nu sunt de o
substanţă existenţială forte profundă cum sunt
cele cehoviene, în ciuda unor teme comune şi cu
atât mai puţin ibseniene, în care criza e mai
absconsă şi irumpe vertiginos, aşa că spectatorul
este uşor prins în plasa râsu-plânsului autohton. 

Ai spune că umbra lui Cehov se arată şi
acasă la tata deşi nu suntem în Unchiul Vanea
sau în Trei surori. Ne macină aceleaşi drame
dominate de condiţia ratării acceptate, ale unei
cunoscute întoarceri şi plecări de acasă, din
bătătura românească, însă cu navetişti pe
şantierele oraşului, damnaţi să facă plozi şi să-şi
înece amarul cu votca şi bere la chioşcul satului,
cu profesorul rural ţinut din scurt de nevastă şi
care scapă la o bere cu foştii săi elevi.

Protagoniştii sunt marcaţi de eşec precum în
dramele cehoviene, tineri cu dorinţa unor iubiri
în lanul de porumb şi regretul neîmplinirii,
eşuată într-o partidă de sex pentru o gresie bine
pusă în baie, ori cu un cap în gură celui mai bun
prieten care, deşi e admirat şi asemănat cu Hagi
sau chiar Messi, pentru că a apărut la ziar, nu
poate fi iertat că i-a încercat amanta. Şi mai ales
nu-şi poate stăvili propria frustrare, care
răbufneşte în violenţă.

Piesa nu-ţi oferă nici o revelaţie, nu te
surprinde aproape de loc, ci te lasă să priveşti
clişeele vieţii cotidiene, dându-ţi senzaţia unui
aşezământ socio-cultural binecunoscut, în care
nu poţi fi servit decât cu eşecul, în dragoste, în
relaţiile de familie, în viaţă in general, ca ceva
cvasiobişnuit, tipic românesc, şi tocmai de aceea
place publicului, care se regăseşte în propriul
amar. Nu reţin dacă autorul denumeşte satul
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unde se întoarce Robert, la un tată contondent,
nemulţumit de fiul său, deşi o dragoste
nemărturisită îi roade pe amândoi pe dinăuntru,
la personajul văduv, tocmai aşezat din nou la
masa vieţii cu o concubină adusă de la oraş, dar
atmosfera locului şi câteva clişee te duc cu
gândul la satul Fierbinţi din telematricea
românească La’s Fierbinţi, la a cărui scenariu,
de câteva ori, şi Mimi Brănescu şi-a adus
contribuţia.

E şi în această piesă o reţetă de succes marca
autorului, aşa cum e şi în „Dumnezeu de a doua
zi”, ori în „Gunoierul” sau „Insomniacii.”

Mizanscena lui Claudiu Goga beneficiază de
o scenografie pe cât de simplă pe atât de reuşită,
a Liei Dogaru, rotindu-ne imaginile unei case de
ţară cu ipostazele fiecărei drame a diferitelor
personaje care locuiesc în sat, dar de fapt în
spaţiul sufletesc al personajului întors acasă la
tata, cu minciună cu tot, cu imaginea falsă a
unui erou al satului în contrast cu
ratările celorlalţi, interpretat de
Cosmin Maxim într-o liniaritate
neobositoare.

Acceptarea condiţiei propriului
eşec de fiecare dintre personajele
piesei, în ciuda unor izbucniri de
orgoliu sau de revoltă, este în final
imaginea casei noastre cea de toate
zilele, locul comun, care-şi roteşte
mereu aceleaşi faţete, a unei lumi
triste dar gata să încerce un nou
început chiar şi atunci când
constată autoironic că „alţii deja
luaseră startul”, cum spune
profesorul, unul dintre personajele
simbol ale textului, pe care actorul
Adi Cărăuleanu, inspirat, îl
zugrăveşte comico-tragic, ca un om
marcat de trauma ratării înecată în
alcool.

Această lume este un acasă pe
care, deşi o vrea altfel, Robert nu o
găseşte, plecând şi întorcându-se
implacabil în acelaşi loc precum un

străin, obosit de propria neputinţă. Dacă Anton
Pavlovici Cehov, în Unchiul Vanea, ne spunea
că „oamenii vor fi fericiţi peste vreo 200 de
ani”, adică într-un orizont mult prea îndepărtat
pentru personajele lui, Mimi Brănescu cu replica
finală din spectacolul Acasă la tata: „mai
vedem...”, ne lasă fără nici un orizont,
proiectând viaţa în incertitudine, într-un
perpetuu şi amar necunoscut.

Distribuţia foarte inspirată creează premizele
unei reuşite scenice, iar amprenta stilistică a lui
Claudiu Goga devenit un obişnuit al scenei
naţionalului ieşean dă garanţia că spectacolul
este pe gustul publicului .

Ca mai toate piesele lui Mimi Brănescu, cred
că va avea viaţă lungă pe scena ieşeană şi va
culege sârguincios aplauze meritate.

173173CONVORBIRI  LITERARE



„Portocala mecanică trebuie să fie un manifest și chiar
o piedică asupra posibilității opțiunii. Eroul sau antieroul,
Alex, este un tip foarte rău, dar răutatea sa nu este produsul
unei condiționări sociale sau genetice, ci propria sa
problemă, în care s-a angajat cu toată luciditatea.” –
Anthony Burgess – 1972

Inconștiență nocturnă şi libertate diabolică

Alexander DeLarge este liderul carismatic al
unui grup de huligani, care la întunericul nopții
devastează orașul şi agresează oamenii întâlniți
în cale, simțind o plăcere intensă producând
suferință altora. Răul pe care îl fac este gratuit,
are un scop în sine. Nu agresează oamenii pentru
bani sau alte lucruri, ci doar pentru a provoca
suferință. O fac pentru că pot să o facă şi pentru
că le place. Durerea victimei este percepută
pozitiv de către tinerii agresori. Aceștia se
raportează la realitate într-un mod inversat, răul
şi suferința producându-le o bucurie extatică
prin care se simt cu adevărat împliniți. Se văd pe
ei înșiși ca niște îngeri întorși, toate faptele lor
bestiale sunt percepute ca niște acte cauzatoare
de fericire şi bucurie.

Laptele pe care îl beau în lăptăria Korova, un
local englez decadent, este prin excelență
băutura copilului, astfel că timpul petrecut acolo
e pentru ei un regresus ad inferior, o
reîntoarcere la stadiul embrionar, la inocența
virtualității pure. Stadiul prenatal presupune o
condiție haotică indeterminată, în care formele
nu sunt fixate încă. La acest nivel al existenței,
orice formă a discernământului este absentă. De
la acest stadiu haotic prenatal, ei trec la un stadiu
haotic orgiastic ce se desfășoară în exterioritatea
lumii, în plină determinare a ei. Pe toate
nivelurile realității, ființa lor se păstrează în

indeterminare, ei sunt liberi de orice limite ce i
le-ar putea impune lumea. Comportamentul lor
reprezintă o totală rupere de nivel faţă de
normele etico-sociale ale societății. Ei zdrobesc
aceste limite, afirmându-şi libertatea totală.
Existența în interiorul lumii contaminează
fiecare ființă cu structurile sale formale.
Purificarea periodică în lăptărie, înțeleasă ca loc
paradisiac, îi păstrează curați de orice
determinare ontologică şi morală a lumii.
Lăptăria, având un decor decadent cu elemente
pornografice, este un loc al unei purități
amorale, al unei inconștiențe absolute.
Contaminarea cu formele lumii i-ar face să
depășească inocența lor inconștientă nonumană
şi astfel s-ar percepe pe ei înșiși așa cum sunt în
realitate, adică întunecați şi ticăloși. Cea care ar
vedea această imagine reală ar fi conștiința
morală care e o structură ce le este străină. Lipsa
conștiinței morale îi deresponsabilizează, ei sunt
inocenți, sunt dincolo de Bine şi Rău,
considerându-se Liberi. Ei încearcă să aducă în
lume haosul indeterminat din spațiul teluric
matern, astfel că pentru ei lumea asumată prin
acte orgiastice nu presupune o rupere de nivel
faţă de stadiul fetal de unde au plecat.

Ei înțeleg răul ca pe un act de libertate. Au
ales să renunțe la responsabilitatea propriilor
acte, au ales inconștiența nocturnă a tenebrelor.
Această inconștiență nu este un dat inițial, ci un
produs al alegerii. Cele patru personaje nu sunt
un rezultat al defectelor societății sau niște ființe
traumatizate de o istorie ce i-ar bântui din trecut,
ei sunt sănătoși şi liberi să aleagă. Dizolvarea
instanțelor clare şi distincte ale conștiinței şi
scufundarea în spațiile întunecate ale lipsei
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oricărui discernământ sau responsabilitate a
început cu un act conștient al alegerii, săvârșit de
o conștiință responsabilă de propriul drum
existențial.

Relația cu familia este singurul contact
normal pe care Alexander DeLarge îl are cu
societatea și care îl ajuta să subziste din punct de
vedere material. Raportul cu rudele apropiate nu
are un fundament organic, huliganul nefiind
legat într-un mod substanțial de nimic. El este
rupt de orice instanță superioară şi liber de orice
lege. Acest contact se face printr-o ipostază
disimulată a personalității sale, în lipsa căreia s-
ar crea o prăpastie ce ar compromite o astfel de
legătură. Şi-a creat o persona falsă, prin care
induce în eroare societatea într-un mod perfid.
Lipsa conștiinței morale implică, în acest caz, şi
lipsa responsabilității în lume, opțiune care e
liber asumată. Viața şi activitățile personajului
nu au un sens care să îl apropie de comunitate şi
de viața alături de semenii săi. Prietenia cu
tovarășii săi e un act de conjunctură, la fel ca şi
în cazul haitelor de lupi, a căror comunitate e un
produs al circumstanțelor exterioare şi
contingente.

Oda bucuriei ca simfonie a groazei

Alex ascultă obsesiv Simfonia a 9-a de
Ludwig van Beethoven, idolul său. Creaţia
marelui compozitor are o semnificaţie
eshatologică. În Oda bucuriei Schiller vorbește
despre înfrățirea umanității în Dumnezeu, la
sfârșitul istoriei atunci când Paradisul va fi
reinstaurat. El înțelegea această semnificaţie
inversat, pentru el era vorba de haos şi
dezbinare, de libertatea absolută a unui individ
de a-i cotropi pe ceilalți. O totalitate divină
paradisiacă este înlocuită cu haosul tenebros al
părții ce îşi dezvoltă autonomia faţă de întreg şi
se ia pe sine ca principiu suprem, cotropind
celelalte părți ce plutesc dezmembrate de întreg.
Pentru Alex, muzica lui Beethoven este un tribut
adus libertății umane şi instinctelor sale primare,
exprimând măreția omului în sinceritatea lui

animalică.
Huliganul se simte ca un fel de profet al unui

nou mod de a înțelege existența şi actele umane
şi încearcă să le impună această revelație şi
tovarășilor săi, care nu văd lucrurile la o scară la
fel de complexă. Dorința lor de a profita material
de pe urma actelor nocturne arată că ei n-au
putut să se elibereze total de determinaţiile
societății şi nu au ajuns încă la conștiința
adevăratei libertăți. Bunăstarea asigurată de
bunurile materiale este minoră în comparație cu
fericirea extatică a adevăratei libertăți umane.
Când săvârșește faptele dezgustătoare, ascunse
de întunericul nopții, el nu mai este Alexander
DeLarge cetățean al societății umane, ci o ființă
a tenebrelor ce nu are o identitate socială. Fiind
lipsit de umanitate, devine o ființă impersonală,
o forță obscură ivită în orizontul conștiinței, din
pivnițele întunecoase ale lumii instinctelor.

Tovarășii săi, neînțelegându-l cu adevărat, i-
au devenit ostili și astfel, ajung să-l trădeze.
Prins de autorități, e înlănțuit cu forța de
determinaţiile societății. În acest context,
încearcă să disimuleze mimând o schimbare.
După doi ani de detenție, începe să studieze
Biblia şi cere ajutorul moral al preotului
închisorii. Îşi construiește o personalitate
exterioară prin care să poată comunica cu lumea
şi astfel să poată supraviețui. Ființa lui demonică
este ocultată în interior, într-o stare de hibernare,
ferită de determinaţiile limitative ale închisorii.
Noua sa persona socială e mult mai complexă şi
mai șlefuită decât cea pe care o arăta părinților
săi. De data aceasta, adevăratul său chip a trebuit
ascuns cu totul în adâncurile sufletului său, noua
personalitate trebuia să o acopere într-un mod
ermetic pe cea veche. Însă, autoritățile nu sunt la
fel de ușor de înșelat ca propriii părinți.

Alex află de metoda Ludovico, prin care
deținuții puteau fi reabilitați şi reintegrați
societății. Sperând că astfel va fi din nou liber, se
hotărăște să devină primul cobai. Prin experiențe
repetate, însoțite de Simfonia a 9-a a lui
Beethoven ca decor sonor, i-a fost asociată
starea de rău psihic cu prezența violenței.
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Aceasta a fost o lovitură puternică pentru el, care
a început să asocieze simfonia cu starea de rău
care i-a fost indusă. Astfel, semnificaţia
simfoniei se inversează, el începând să înțeleagă
adevărata ei semnificaţie, incompatibilă cu
natura sa demonică. De acum încolo, dorinței de
a face rău îi va fi asociată neplăcerea fizică.
Huliganul nu mai este stăpânul propriei sale
ființe, răpindu-i-se astfel liberul arbitru. El nu
mai poate să aleagă şi este obligat să se supună
programării mecanice ce i-a fost impusă din
exterior. Devine uman fără voia lui, emanând o
bunătate falsă, ce nu radiază din interior, ci îi
este impusă din exterior. Fostul deținut este
reintrodus în societate ca un robot cu faţă
umană, obligat să zâmbească şi să fie amabil cu
semenii săi. Această umanitate robotizată este în
realitate la fel de nonumană ca şi personalitatea
sa demonică ocultată spre hibernare în
dedesubturile întunecate ale conștiinței.

Foștii săi tovarăși s-au hotărât să-şi satisfacă
pornirile animalice violente la adăpostul legii,
devenind polițiști. Neputându-se elibera total de
determinaţiile lumii, cum făcuse vechiul lor
camarad, ei au realizat un compromis cu aceasta.
S-au disimulat în oameni ai legii, la adăpostul
uniformei pornirile lor instinctuale rămânând la
fel de vii.

Fostul pușcăriaș îl reîntâlnește pe Frank, o
fostă victimă a trecutului său de huligan, care
reamintindu-şi de el îl închide în podul casei,
punându-l să asculte Simfonia a 9-a de
Beethoven. Creaţia marelui compozitor îşi
dezvăluie adevărata semnificaţie. Podul este
Paradisului, în care vechiul tâlhar ascultă o
muzică cu un mesaj eshatologic şi divin.
Luminozitatea angelică cu care a fost agresat
este insuportabilă pentru spiritul său demonic,
astfel că acesta se aruncă pe geam. Gestul e o
încercare disperată de a se reîntoarce în lumea
familiară a tenebrelor. Demonul nu poate privi
lumina în faţă, fără ca aceasta să îi aducă
pierzania. El nu-şi poate contempla în oglindă,
dintr-o perspectivă antagonică, adevărata natură.
Ajuns la spital, după un timp, îi survine în fața

ochilor o imagine de o violență şi un erotism
sălbatic excesiv, care îi retrezesc extazele
demonice ale trecutului. În acel moment se
„vindecase”.

Metoda Ludovico

Metoda Ludovico a încercat să îi modifice
substanţa spirituală lui Alex DeLarge. I s-au
impus din exterior trăsături forţate care l-au
împiedicat să se manifeste liber, dar aceste
determinații nu i-au modificat esența spirituală,
aceasta rămânând negativă. Au reușit doar să-i
limiteze manifestarea spre exterior. Alex a
devenit prizonierul propriei sale interiorități, ca
într-o închisoare care nu mai era exterioară ca
înainte, ci acum era zidită în propria sa minte.

Preotul închisorii a fost împotriva acestei
metode: Când un om nu mai alege, nu mai este
om. Liberul arbitru şi discernământul alegerii
sunt consubstanțiale ființei umane.
Experimentul îi transforma pe oameni în roboți
ce se supuneau mecanic reflexelor învățate.
Omul este moral doar dacă el alege să fie așa.
Mecanismul încastrat nu a reușit să modifice
esența demonică a lui Alex. Conștiința morală
este un produs al interiorității, nu un efect al
unor factori externi, sociali sau de alt tip, iar
interioritatea vie a spiritului nu poate fi
influențată de factori mecanici, fără a fi limitată
de aceștia.

Discernământul alegerii, implicat de liberul
arbitru, pornește din zonele cele mai intime ale
conștiinței, din spații care scapă oricărei
posibilități de determinare şi cuantificare cu
instrumentele științifice ale lumii exterioare.
Structurile determinate ale spiritului științific nu
vor putea niciodată să cuantifice sau să
circumscrie o zonă a realității care nu se va
explicita niciodată pentru a fi analizată şi
controlată. Sunt fenomene în lumea asta care țin
de misterul abisal al sufletului uman, nicicând
înțeles de rațiunea deschisă către imanență.
Liberul arbitru nu poate fi înțeles cu ajutorul
categoriei cauzalității. Nu poate fi găsită acea
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cauză primă care să lumineze sensul întregii
înlănțuiri de efecte reprezentate de faptele
umane, care pot fi bune sau rele. Există în
spiritul uman o zonă refractară la determinarea
conceptuală. Rezistența la determinare e
înțeleasă nu în sensul că ar fi nedeterminată în
mod absolut şi deci transcendentă planului
categorial al realității, ci pentru că e
indeterminată și are o altă natură decât intelectul
teoretic, o natură care nu se exprimă printr-o
claritate explicită şi distinctă, ci printr-o
intimitate difuză implicită, la fel ca multe alte
experiențe profund umane.

Resorturile abisale ale conștiinței morale şi
ale liberului arbitru se află pe un nivel ontologic
superior oricărei încercări de acțiune represivă
venită din exterior, cu scopul de a influența
sensul libertății interioare. Toată
instrumentalitatea represivă care poate fi folosită
de o instituție sau stat polițienesc pentru a educa
sau a dresa din punct de vedere moral un om se
mișcă pe planuri mecanice, imanente şi
determinate ale realității, ce nu pot da seama de
intimitatea spirituală a umanului din om.
Distanța este la fel de mare ca cea dintre un
banal instrument şi sensul acțiunii desfășurate de
brațul uman folosind acea ustensilă. Sensul
acțiunii se va afla întotdeauna pe un plan
ontologic transcendent celui la nivelul căruia se
află instrumentele imanente folosite pentru
realizarea ei. Niciodată niște fenomene aflate pe
o treaptă ontologică mai înaltă sau pe un plan
mai adânc al realității nu vor putea fi înțelese sau
controlate de forțe aflate pe trepte inferioare ale
realului, exterior şi efemer.

Puterea politică, socială sau de alt tip, în
drumul ei spre controlul şi organizarea totală a
societății după planuri prestabilite, se va lovi
întotdeauna de realități pe care nu le va putea
controla, iar de multe ori chiar nu va fi conștient
de existența lor. Situația e analoagă celei în care
niște roboți vor să înțeleagă sentimentele umane,
care sunt fenomene transcendente într-un mod
absolut materialității exterioare a lumii, oricât de
complex ar putea fi aceasta organizată și

determinată. Întotdeauna vor exista realități
interioare spiritului uman a căror sens și mișcare
e nepremeditabil și necuantificabil de sistemele
raționale sau sociale ce încearcă să dea seama de
tot și să determine întreaga realitate umană sau
nonumană.

Spiritul uman se poate schimba cu adevărat
doar printr-un proces de metanoia, o
transformare lăuntrică, independentă de factori
externi nonumani. Aceasta se poate întâmpla
doar prin contactul cu Ceilalți, cu alte conștiințe
care sunt realități de același nivel ontologic cu
el, sau printr-o revelație existențială care să ducă
la o transformare totală. Instrumentalitatea
imanenței e inutilă și nu își poate exercita
influența asupra spiritului uman, dacă acesta
dorește să-și păstreze autonomia. Tot ce poate
face imanența este să-l distrugă fizic, dar
niciodată să-l transforme sau să anuleze ceea ce
el reprezintă.
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The play’s the thing. 
(Shakespeare)

Anul 2020... Secolul XXI... Mileniul trei al erei
creştine... Globalizare şi furie... Încălzire globală…
Terorism... Provizoratul naţiunilor...

Ce face lumea, domnule?
În timp ce se-nvârte, se şi roade (William

Shakespeare – Timon din Atena).
Magia şi deriziunea, înălţarea şi ridicolul,

entuziasmul şi nimicnicia, puritatea şi degradarea, şi tot
aşa la infinit, prezenţa dublului însoţitor a fiecărei
certitudini de nobleţe umană fac existenţa să-şi
dezvăluie faţetele surprinzătoare în fiinţă născută pentru
a muri şi a înţelege ceea ce nu e de înţeles.

Albert Einstein spunea că cel mai important lucru în
viaţă este să poţi trăi tainicul. Un geniu al ştiinţei trăia
din incandescenţa imaginaţiei pe care o valida cu
profunzimea misterioasă a creierului său emiţător de
cunoaştere prin gândire.

Cred în Shakespeare... Cred în universul său, acolo
îmi pot trăi întrebările. Cred în Hamlet. Pentru că el nu
mai poate crede în nimic.

Am restructurat un eseu despre Hamlet cu care se
încheia volumul Împotriva uitării. Şi acum încerc să
pătrund în necunoscutul acestui personaj. 

Artistul îşi reprezintă întotdeauna şi lumea şi pe el
însuşi.

„Dă scrisului tăcerii azi citire”... (Sonetul XXIII)
Shakespeare este maestrul contrapunctului

dramatic; ceea ce ne prezintă nu este ritmul simplu al
unei singure întâmplări, este în acelaşi timp întregul şi
reflexul ei privit din diferite perspective.

În lumea planetelor – spune Schelling – ritmul este
dominant, mişcările lor sunt melodie pură; în lumea
cometelor predomină armonia.

Hamlet... Tânărul Hamlet... Ezitarea lui de a răzbuna
uciderea tatălui, a regelui său constituie Sfinxul
dramaturgiei moderne.

„Printre toate iregularităţile vulgare care fac până în
zilele noastre drama engleză atât de absurdă şi barbară

sunt de găsit, printr-o bizarerie şi mai mare, câteva
pasaje sublime, demne de cel mai mare geniu”.

Această opinie îi aparţine lui Voltaire. Piesa la care
se referea era Hamlet.

Publicul sec al XVII-lea vedea în Hamlet doar un
crud meşter al vorbelor şi un prinţ răzbunător.

Nu se întreba niciodată de ce întârzie atât de mult cu
omorârea lui uzurpatorului Claudius. De fapt, nici nu
dădea vreun semn că acesta ar întârzia în vreun fel.

Oricum, Hamlet era un personaj gata făcut:
convenţionalul „om melancolic” elisabetan. Fără nici un
dubiu, mulţi dintre spectatorii care vedeau pentru prima
oară noua versiune a vechii piese, nu credeau nimic
altceva decât că Shakespeare a reuşit să strice o poveste
bună cu omoruri şi răzbunări, pentru a adăuga prea
multe... vorbe.

În secolul al XVIII-lea, când începe să i se acorde o
mai mare atenţie, Hamlet era încă un prinţ activ, cu o
datorie de împlinit, care, la momentul potrivit, va fi
îndeplinită cu succes.

Drama elisabetană era construită pe vigoarea şi
frumuseţea cuvântului. Putem presupune că simpla lui
rostire era în sine un lucru splendid, comparabil cu bel-
canto-ul sau cu virtuozitatea unui pianist.

Se credea chiar că nici un actor, fie el viu sau mort,
nu ar fi potrivit în acest rol.

Shakespeare, desigur, voia „artă”; şi are câteva
tentative în acest sens: ceva din Hamlet putem întrezări
în Romeo, în Richard al II-lea, ca să nu-l mai punem la
socoteală pe Jaques „melancolicul”; iar fără
„melancolia” lui, Hamlet nu ar fi devenit Hamlet.

Shakespearologii încep să devină conştienţi de
complexitatea eroului, încep să-i cântărească
nehotărârea şi nebunia, fie ea asumată sau reală.

Studiile destinate protagonistului devin şi ele din ce
în ce mai subtile. Hamlet este văzut când timid, când
nepăsător şi indolent, când singuratic sau mizantrop.

Devenea însă tot mai clar că Hamlet amâna orice
posibilă acţiune. Dezbaterile încep să se concentreze tot
mai mult asupra acestei stări.

Cât de importante erau obstacolele externe care-l
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împiedicau să îndeplinească comanda Fantomei? De ce
Hamlet poate face pe nebunul, pe dramaturgul chiar, pe
actorul, şi încă cu succes, şi este incapabil să
îndeplinească singura acţiune care i se cere?

Era oprit cumva de vreun scrupul moral? Sau poate
de vreo sensibilitate extraordinară, ori poate chiar de o
nevroză? Sau din cauza vreunei reflexive şi speculative
dispoziţii mentale?

Întrebări de felul acesta începeau să fie în atenţia tot
mai multor analişti. Unde cineva vedea o constantă în
aşteptarea momentului oportun, altul nu vedea decât o
concentrare sterilă asupra răului şi morţii. Unde se
remarcau virtuţile unui soldat angajat într-un război, se
putea observa doar o dispoziţie stranie pe fundalul unei
nebunii reale sau fictive. Oscar Wilde se întreba, la un
moment dat, dacă criticii lui Hamlet au înnebunit cu
adevărat sau doar o fac pe nebunii?!

Hamlet este un nume, o identitate. Vorbele sale sunt
doar cuvinte inventate de creierul unui poet. Goethe
scrie despre Hamlet în felul următor: 

,,O făptură frumoasă, pură, nobilă, fără tăria de fire
ce se cere unui erou, se prăbuşeşte sub o povară pe care
nu o poate duce şi nici lepăda. Toate datoriile sunt sfinte
pentru el, dar cea prezentă e prea împovărătoare”. Să ne
îndoim deci de realitatea lor? Am putea crede, mai
degrabă, că sunt la fel de reale ca şi propriile noastre
gânduri.

Cine oare nu a simţit „dispreţul pentru oamenii de
bine”, „biciul acestor vremuri”, „jignirea adusă numelui
de om”, ,,durerea dragostei neîmpărtăşite”. Gândurile şi
imaginile fanteziei lui Hamlet sunt mult mai vii decât
percepţiile sale reale.

Aproape că recunoşti în el sufletul unui poet făcut
mai degrabă să viseze decât să acţioneze, pierdut parcă
în contemplarea fantomelor propriei creaţii, un artist pe
care nenorocul l-a făcut prinţ, ghinionul l-a făcut
răzbunător şi care, destinat de natură geniului, este
condamnat de soartă nebuniei şi nefericirii.

Dezgustul de viaţă cu tot ce se află în ea,
incluzându-l şi pe el, dezgust ce variază în intensitate,
ducând uneori la dorul de moarte, o ciudată apatie – iată
o stare inevitabil adversă oricărei acţiuni decise. Corpul
e inert, mintea indiferentă sau chiar mai rău, răspunsul
nu este decât un: nu merită, nu contează, nu e bine!

Iar acţiunea care i se cere lui Hamlet este una
excepţională!

Este periculoasă, violentă, greu de îndeplinit fără
riscuri.

Remarcăm la Hamlet o enormă activitate reflexivă şi
o aversiune pe măsură, la faptă. Puterea de a acţiona se
pierde în energia gândului. De bună seamă că Hamlet
medita pentru noi toţi.

Căci Hamlet era, mai mult decât orice, un gânditor.
Dacă privim destinul lui Hamlet prin termenii
reflexivităţii atunci avem de-a face aici, mai curând, nu
cu o meditaţie excesivă, ci cu una înfrântă. „Gândirea
deci ne face laşi pe toţi”.

O imaginaţie vie frânge energia prin furia intensităţii
care o absoarbe. Hamlet nu este stăpânul actelor sale –
întâmplările sunt cele care îl domină. El nu poate plănui
o crimă; va trebui, deci, să o improvizeze!

Cu siguranţă Shakespeare nu a intenţionat să-l
privim pe Hamlet ca pe un nebun.

Atâta lume trăieşte şi astăzi într-o nefericită,
frustrată şi bântuită de inutilitate existenţă.

Este posibil ca Polonius, tratat de Hamlet ca un biet
bătrân senil şi flecar, să fi avut dreptate în
diagnosticarea tulburării psihice a lui Hamlet: dragostea
neîmplinită pentru Ofelia, oricum un motiv de origine
sexuală.

Dar dacă această paralizie a lui Hamlet nu se
datorează unor laşităţi fizice sau morale, ci doar acelui
zbucium de gândire, care te face mai şovăitor în
cercetarea străfundurilor sufletului tău? Lucru, de altfel,
împărtăşit de Hamlet:

„Gândirea deci ne face laşi pe toţi
Şi flacăra pornirilor din noi se stinge
La suflul îngheţat al cugetării
Şi fapta mare cerută de moment
Se abate din drum
Şi-ajunge orice, doar faptă nu!”
Lumea lui Hamlet trăieşte într-o densitate

interogativă. Este o lume plină de întrebări chinuitoare,
alarmante, inocente la prima vedere, dar care-şi
depăşesc contextul vizând tocmai taina de nepătruns a
lumii.

Este mai bine să ai trei sferturi de laşitate şi un sfert
de înţelepciune, decât patru sferturi de bravadă şi
bufonerie. Dar unde şi când va scăpa Hamlet de această
laşitate? Aceasta este problema; şi nu numai a lui, ci a
noastră a tuturor:

,,Gândirea deci ne face laşi pe toţi”.
William Butler Yeats se întreba odată: „De ce i-am

onora pe cei care mor pe câmpul de bătălie? Un om
poate da dovadă de un curaj deosebit şi intrând în
propriul abis?”.

Căci nebunia ce poate fi la urma urmei/Decât a fi
nebun” constată atât de firesc Polonius.

Am spune că Hamlet este mai curând bolnav de
gând decât bolnav la cap. El însuşi va ajunge, poate, cel
mai aproape de adevăr:

„Eu sunt nebun numai dinspre nord-nord vest
Când bate vântul de la sud, pot să deosebesc o viperă
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de o şopârlă.”
Şi oricum nebunia lui nu va fi remarcată în Anglia –

ne spune primul gropar – ,,pentru că acolo toţi sunt
nebuni ca el”.

La curtea unde nu poate să fie rege, Hamlet va trebui
să fie Nebun.

Nebunia lui Hamlet este o ghicitoare. Cât este reală
şi cât inventată? Şi ce înseamnă sănătos sau bolnav?

Faptul că nu este chiar atât de simplu să joci pe el
aşa cum ai cânta dintr-un fluier sporeşte şi mai mult
impresia realităţii şi misterului său:

„Ei vezi ce lucru de nimic ai vrea să faci din mine
Vrei să mă faci să cânt, parcă mi-ai cunoaşte toate

clapele; ai vrea să-mi smulgi taina. Ce muzică, ce voce
minunată stau tăcute-n ţevişoara asta Şi totuşi n-o poţi
face să vorbească. Nu zău, crezi că-i mai uşor să cânţi
din mine decât din flaut? la-mă drept orice instrument
vrei, oricât m-ai zgândări n-ai să ajungi să-ţi cânt eu
niciodată”.

„Dat fiind că timpul în care dormim este egal cu cel
în care veghem, sufletul nostru se luptă, în fiecare
perioadă, să arate că părerile din acel moment sunt nu se
poate mai adevărate. Astfel încât perioada de timp în
care afirmăm că există cutare lucruri este egală cu aceea
în care afirmăm că există altele şi de fiecare dată
afirmaţia noastră este la fel de vehementă. Şi deci când
este vorba despre boală sau nebunie, nu este acelaşi
lucru - în afară de faptul că perioada de timp nu este
egală?” (Platon).

Şi... Hamlet este o fiinţă a cărui conştiinţă e
concentrată asupra morţii.

Interesant că o mare parte din faptele ce se petrec în
această piesă, poate cea mai mare parte a lor, nu sunt
decât nişte evenimente întâmplătoare... Actorii sosesc şi
venirea lor face posibilă piesa – întâmplător! Este o
întâmplare că singura ocazie în care Hamlet putea să-l
omoare pe Claudius e când acesta se roagă...

Omorârea lui Polonius e o pură întâmplare, ca şi
întâlnirea lui Hamlet cu piraţii pe mare şi reîntoarcerea
în Danemarca. Totul concentrat în duelul final, cea mai
mare şi mortală dintre întâmplări.

Iată şi primul moment în care luăm contact cu
mintea lui Hamlet:

„O carnea aceasta mult, mult prea închegată De s-ar
topi şi s-ar preface-n rouă Sau dacă Cel de Sus N-ar
pedepsi cu legea lui Uciderea de sine”.

Surprinzător că tocmai el, cel răvăşit de atâtea
întrebări începe cu un răspuns care nu mai lasă loc nici
unei îndoieli:

Regina: „Dacă aşa e de ce să ţi se pară altfel numai

ţie?”. Hamlet: ,,Să mi se pară? Nu! Nu mi se pare, este!”
Au fost chemaţi în grabă Rosencrantz şi

Guildenstern. Regele:
,,Doream de mult să vă revăd, dar peste acestea
Nevoia-mi grabnică de ajutor
A provocat urgenta voastră rechemare
Poate c-aţi prins vreun zvon că Hamlet
Nu mai e Hamlet”. 
O rea presimţire l-a cuprins dintr-o dată pe regele

Claudius. Vom fi de acum martorii unei adevărate
insurecţii spirituale.

Dar dacă i-am lăsa însă problemele deoparte, cam ce
fel de om ar fi Hamlet? Cursul acţiunii ni-l înfăţişează în
trei posturi diferite: în decepţia înţelegerii, sub semnul
nebuniei şi, întors din Anglia, cu impulsul acţiunii, decis
să încheie socotelile cu Regele. Stări intens conflictuale.

Pentru un timp actorii îi vor veni în ajutor.
Imaginativul Hamlet va găsi uitare în lumea lor ireală şi
în nobila muzică a lui Eneas către Didona.
Reprezentările sale ne arată că de fiecare dată când
gândeşte sau vorbeşte, el este un clar-văzător, un
vizionar şi un profet, pentru care lumea înconjurătoare
simbolizează plenar, gândul.

Shakespeare se adresează necondiţionat simţului
nostru interior; prin aceasta se însufleţeşte îndată lumea
imagistică a fanteziei, şi astfel se naşte o impresie pe
care nu ştim cum să ne-o explicăm, căci aici se află
cauza acelei iluzii care ne dă impresia că totul se petrece
în faţa ochilor noştri. Dacă cercetăm, însă, piesele lui
Shakespeare mai de aproape, ele conţin mai puţin
acţiune perceptibilă prin simţuri, cât mai ales meditaţie
şi răspântii spirituale.

Omul imaginativ preferă irealul realului.
Întotdeauna Hamlet se uită la el prin oglinda conştiinţei.
Nu întâmplător îi sfătuieşte pe actori: ,,tot ce depăşeşte
măsura se îndepărtează de la scopul teatrului, al cărui
rost, de la început şi până acum a fost şi este, să-i ţină
lumii oglinda-n faţă, să arate virtuţii chipul ei, păcatului
la fel, iar vremii să-i arate forma şi limitele ei”.

Când îi spune mamei sale: „Stai jos şi să nu mişti Îţi
pun în faţă o oglindă

În care să te vezi până-n străfund”. 
Aceasta nu este decât propria sa dispoziţie care

cheamă imaginea. Nu ar fi vorba de faptul că Hamlet ar
fi atât de conştient de sine, ci, mai degrabă, de
încercarea lui de a se vedea cu alţi ochi, cu ochii minţii,
aşa cum este, niciodată satisfăcut de adevărul celor
văzute. Normal că în faţa unei astfel de oglinzi e foarte
greu să nu ajungi să denaturezi propriul adevăr.

Astfel de caractere, atât de morbid introspective, nu
pot fi sincere cu ele însele nici în solitudine şi (puţin
probabil) nici nu se pot bucura de intimitatea dragostei,
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când egoismul lor poate deveni ori prea sătul, în cazul în
care sunt iubiţi, ori prea înfometat – când iubesc. O
oarecare mângâiere pot găsi în generozitatea prieteniei.
Cu prietenii pot deveni încrezători, pot fi ei înşişi.

Cu toate că piesa pare o lungă ocazie pentru Hamlet
de a se exprima pe sine, purul adevăr despre el nu îl
aflăm decât prin prietenii lui...

Hamlet este o continuă poveste plină de dezamăgiri
atât despre ceilalţi, cât şi despre el însuşi.

Ofelia îi evocă la un moment dat calităţile:
,,Ce cuget nalt într-însul s-a surpat!
Lumină, limbă, spadă de curtean, soldat şi erudit”.
Şi într-adevăr, Hamlet era familiarizat cu

antichitatea, mitologia greacă, cu legile, cu teatrul, cu
jocul actorilor, cu muzica, vânătoarea şi creşterea
şoimilor, cu strategia militară şi viaţa de curtean...

Nenorocirile nu schimbă un caracter, ele scot doar la
iveală slăbiciunile sau tăria lui. Cele mai mari chinuri
cărora le este supus omul se nasc din nepotrivirile
inerente dintre „a trebui” şi „a voi”, apoi dintre „a
voi” şi „a înfăptui”. ,,A trebui” în mod permanent este
supărător; incapacitatea de a înfăptui e îngrozitoare; a
voi” în mod permanent este îmbucurător şi când ai o
voinţă fermă, te poţi consola chiar şi de incapacitatea
de a înfăptui. La Shakespeare – şi aici se evidenţiază
unicitatea lui – noţiunile „a voi” şi „a trebui” caută să
se echilibreze în piesele sale; amândouă se combat cu
violenţă, dar totdeauna de asemenea manieră, încât
noţiunea „a voi” rămâne dezavantajată. Privit sub
aspectul caracterului, individul „trebuie” să acţioneze;
el este însă îngrădit, menit pentru ceva deosebit; ca om,
însă „vrea” nelimitat” – (Goethe).

Este adevărat că un om e întotdeauna si ridicol când
încearcă să fie ceea ce nu este în realitate, şi Hamlet este
în acest fel, dacă nu, chiar tragic în acest fel.

Când ţine capul lui Yorick în mână, el vede mai mult
în această ţeastă decât ceilalţi, pentru care ea nu e decât
un obiect fără viaţă. Şi tocmai pentru că e atât de mişcat
de realitatea şi semnificaţia acestor rămăşiţe pământeşti
fantezia sa poate zbura:

... Ţărâna e pământ.
Din pământ facem lut. Şi cu lutul acesta de ce n-ar

putea cineva să astupe un butoi cu bere?”.
Hamlet este un suflet în derivă, lăsat pradă timpului.

Toată înţelepciunea pe care mintea sa vie, singuratică şi
sfâşiată o poate procura este că Danemarca e o
închisoare, lumea la fel, cerul strălucitor un vârtej odios
şi infect de miasme şi duhori, pământul doar o stâncă
stearpă şi omul – esenţa ţărânei, nu mai bun ca un
animal dacă nu-şi foloseşte judecata şi folosind-o tot
asta va găsi. Nimicul...

Lumea şi viaţa sunt înşelătoare, combinaţii diverse

ale unor elemente sau, mai precis, ale unui singur
element: pământul, în al cărui circuit sunt cuprinse
mineralul şi vegetalul, dobitoacele şi omul, într-o
frăţietate panteistă.

Când Rosencrantz vrea să afle unde este trupul lui
Polonius ucis, Hamlet răspunde: ,,L-am împăcat cu ruda
lui ţărâna”.

Hamlet este personajul curentului Weltschmerz.
Dacă el s-ar fi înţeles pe sine, tragedia spirituală n-ar
mai fi existat, s-ar fi pierdut în tragedia acţiunii şi dacă
oricine altcineva ni l-ar fi explicat n-ar fi devenit decât
un „caz”.

Aproape de sfârşitul vieţii, Shakespeare îşi făurise
ideea zădărniciei a ceea ce a adunat omul pe pământ, a
perisabilităţii acestuia şi chiar a pământului,
considerând oamenii o plămadă asemănătoare aceleia
din care sunt făcute visele.

„E-un destin şi-n moartea unei vrăbii. Dacă e să fie
acum, nu va fi mâine; dacă nu va fi mâine, va fi acum.
Dacă nu e să fie acum, totuşi va fi odată. Totul e să fii
pregătit. De vreme ce nimeni nu ştie ce va, fi după
dânsul, ce dacă pleci o clipă mai devreme?” (Hamlet).

Cum foarte bine observa Nietzsche în Naşterea
tragediei, Hamlet nu este un om care gândeşte prea mult
ci un om care gândeşte prea bine. Observaţia cea mai
shakespeareană a lui Nietzsche este pur hamletiană: „nu
putem găsi cuvinte decât pentru ceea ce este deja mort
în inima noastră, aşa încât, în mod necesar este un fel de
dispreţ în orice act al vorbirii”. Restul e tăcere; vorbirea
este agitaţie, este trădare, tulburare a propriului eu sau a
altora.

Singurul rival al lui Hamlet în vibraţie şi înţelegere
ar putea fi Sir John Falstaff. Evident, Falstaff a privit şi
el cu adevărat în esenţa lucrurilor. Hamlet, ca şi Falstaff
sunt, poate, oamenii cei mai carismatici; ei ar putea
chiar întruchipa fiinţarea personalităţii sau „invenţia
umanului” – Harold Bloom, Shakespeare.

Dacă Hamlet este, probabil, propriul său Falstaff, el
este un Falstaff care nu are nevoie de prinţul Hal, aşa
cum nu mai are nevoie nici de Ofelia şi nici măcar de
Horaţio, decât doar de un supravieţuitor care să-i spună
povestea. Falstaff a scăpat de Shakespeare, dar putem
îndrăzni să afirmăm că Shakespeare nu a putut scăpa de
Hamlet.

Poate că Falstaff i-a fost mai drag lui Shakespeare,
dar Hamlet e sigur o problemă mai personală pentru
dramaturg. Oscar Wilde spunea odată că din cauza lui
Hamlet lumea a devenit tristă. Să vorbeşti în general
despre Hamlet înseamnă să accepţi că fiecare observaţie
va trebui să admită şi opusul acesteia. Suntem de-a
dreptul uluiţi de un personaj care, de fiecare dată când
vorbeşte, se schimbă şi totuşi consistenţa identităţii sale
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rămâne nealterată.
În timp ce lui Racine i-au fost suficiente 2.000 de

cuvinte pentru piesele sale, Shakespeare a avut nevoie
de 33.000.

Moartea, întrupată în Duh, dă naştere unei morţi în
sufletul lui Hamlet; viaţa tatălui său I-a adus pe lume,
duhul tatălui său îl zămisleşte pentru a doua oară în
moarte. Viaţa este doar atât, craniul lui Yorick, emblemă
şi simbol al destinului uman.

O neconcordanţă dintre realitate şi idealul pe care şi-
l făurise despre viaţă Hamlet ne apare ca un portret
sintetic al umaniştilor din epoca lui Shakespeare. Ei au
văzut minciuna care îi înconjura, acest lucru le-a trezit
revolta, dar ei nu erau în stare să îndrepte răul. Ei erau,
ca şi Hamlet, nişte visători.

Să ne amintim că tocmai în acea epocă au fost create
utopiile sociale care zugrăveau o societate ideală bazată
pe dreptate.

Această despărţire între vis şi realitate dădea naştere
în sufletul lor unei profunde „tristeţi hamletiene”.

E bine că viaţa nu este veşnică. E bine că totul este
trecător. E bine că există moartea. E bine că există un
sfârşit. Numai aşa îţi poţi juca rolul pe scena acestui
teatru.

Nici un alt geniu al culturii universale nu a observat,
cu atâta atenţie, apariţia raţiunii în lume, apariţia
intelectului, a inteligenţei, ca atare, a minţii descătuşate,
triumfătoare. El are un adevărat cult pentru intelect.
Trăsătura cea mai semnificativă a eroilor lui
Shakespeare este totala libertate de gândire, de simţire,
de acţiune.

Fiecare om e îndemnat să cugete la imensitatea
lumii, să cuprindă cu ochii minţii orizonturile vaste ale
vieţii şi să se simtă strâns înrudit cu oamenii din întreg
universul.

Putem afirma că Hamlet este singurul personaj
shakespearean care ar fi putut să scrie piesa în care şi
joacă; ba chiar am putea spune că Hamlet era capabil să
scrie Othello, Macbeth şi Regele Lear.

Deci: creaţia uzurpă creatorul.
Foarte probabil Shakespeare l-a citit pe Montaigne

şi nimic nu sună mai shakespearean decât superbul eseu
al lui Montaigne: Despre experienţă, compus în 1588,
când, se pare, Shakespeare termina primul Hamlet.

Montaigne spunea în acel eseu că noi toţi suntem
vânt, dar vântul e mai înţelept decât noi de vreme ce îi
place să facă zgomot şi apoi să plece, fără a tânji după
stabilitate sau trăinicie, calităţi străine lui.

La fel de înţelept ca vântul, Montaigne priveşte în
mod pozitiv, individualitatea, eul nostru mobil,
metamorfic şi în acelaşi timp surprinzător de liber.

În citirea propriului text Montaigne devine

precursorul lui Hamlet în reprezentarea realităţii, în sine
şi despre sine.

Fără a mai avea vreo credinţă în limbaj sau în sine,
Hamlet devine un dramaturg al sinelui, care îl depăşeşte
pe Sf. Augustin, pe Dante şi chiar pe Montaigne –
aceasta fiind şi cea mai mare invenţie a lui Shakespeare:
eul nostru nu e numai mereu schimbător, dar este mereu
şi în continuă creativitate.

Shakespeare a îngăduit ceva foarte aproape de o
fuziune între Hamlet şi el însuşi – cel puţin, începând de
la venirea actorilor şi până la Cursa de şoareci.

Stabilirea trecutului, istoriei lui Hamlet ne-ar putea
învăţa un mare paradox: cu mult înaintea uciderii tatălui
său şi nunta mamei, Hamlet era deja un genial om de
teatru care se punea singur în scenă – ajuns aici din
dispreţ pentru vorbe a ceea ce este deja mort în sufletul
său. Apocaliptica conştiinţă de sine a acestui unic
personaj ar fi putut duce la acţiuni periculoase demne de
un Macbeth – dacă nu ar fi fost această vocaţie teatrală.

Hamlet nu este decât în plan secundar un curtean, un
soldat, un învăţat – el este în primul rând (şi o ştie) un
dramaturg regal...

Hamlet a venit pe această lume pentru a o ajuta să nu
piară în propria ei nelinişte.

Putem căuta, putem chiar şi găsi înţelesurile lui
Shakespeare, dar niciodată înţelesul... înţelesul vieţii.
Întregul.

Dar viaţa e mereu acelaşi lucru... şi Shakespeare
mereu altceva.

182182 CONVORBIRI  LITERARE



Înainte de tăcere au fost tăcerile

O jumătate de veac cântăreşte, pentru un creator, nu
doar greutatea zilelor însumate, ci şi aceea a talantului
înmulţit. Dacă a fost înmulţit! Despre numărul primelor
nu tu eşti „vinovat”, despre al doilea eşti singurul
responsabil. Cum zicea Valery: „Zeii ne oferă, cu
bunăvoinţă, pe nimic primul vers; datoria noastră este
să-l facem pe cel de al doilea consonant cu el şi demn de
primul născut”. Dumnezeu îţi dă talentul. Ce faci cu el e
o chestiune care te priveşte. Lui  Alexa Visarion
Dumnezeui i-a dat, iar Domnia Sa a înmulţit cu asupra
de măsură. Cine parcurge cele paisprezece pagini ale
CV-ului său se poate convinge cu uşurinţă: Regizor
format de mâna lui Radu Penciulescu dar şi cu îndelungi
stagii de informare şi documetare în Anglia, SUA,
Franţa, Italia, Rusia, în care a lucrat cu personalităţi de
talia lui Giorgio Strehler ori Oleg Efremov, director de
scenă cu montări de referinţă în România dar şi în SUA,
Germania, Suedia, Rusia, regizor de film cu un
palmares la fel de remarcabil, profesor emerit, doctor în
arte, doctor honoris cauza al mai multor universităţi,
teoretician şi estetician, răsplătit pentru arta sa cu
numeroase premii şi distincţii. Însă dincolo de tabloul
sintetic al unei cariere regizorale de o jumătate de veac,
asupra căreia Domnia Sa aruncă totdeauna o elegantă
discreţie, se proiectează o personalitate artistică
puternică şi singulară. 

Alexa Visarion are, a avut totdeauna aleasa modestie
a spiritelor înalte, care  slujesc universul artei dramatice
mai înainte de a se sluji pe sine  ori, mai exact, îşi arată
grandoarea lăsând prim-planul spiritului operei pe care
o transpune scenic. Într-o lume în care prea mulţi îşi
croiesc, pentru arlechinade artistice, veşminte
“originale” forfecând stofa celestă a marilor autori, el
creează în paradigma lui Caragiale, în sensul acelui „îl
prinde sau nu-l prinde”, care acoperă nu doar
specificitatea stilistică, ci şi viziunea operei dramatice.
„Iscodind, pătrunzând, înţelegând, aflând…” cum
afirmă el însuşi! Într-un univers scenic tot mai zărghit,
Alexa Visarion a fost mereu un artist de bun simţ, care
nu şi-a trădat nicio clipă structura, echilibrul,
normalitatea: „Mi-am dat seama că singurul lucru pe
care pot să-l fac este să rămân eu însumi”, mărturisea el
despre aventura regizorală americană. 

Alexa Visarion e modern în clasicitatea lui şi clasic
în modernitate-i indubitabilă. Fiindcă ştie că arta

aparţine actualităţii artistice doar din perspectiva
timpului global, al eternităţii umane. Alta decât cea a lui
Dumnezeu. Ştie că „lectura” artistică a omului îl scoate
pe acesta de sub povara vremurilor pentru a-l restitui
eternului prezent al umanităţii, că ea înseamnă efortul de
a arunca o punte peste prăpastia pe care modernitatea a
deschis-o între omul generic şi omul temporal, despre
care vorbea Saint John Perse. Ştie, după vorba lui Jean-
Pierre Vincent, unul dintre administratorii Comediei
Franceze, că obstinaţia pentru modernitate a unor
regizori „reprezintă un curent care preferă sosul în locul
fripturii, un impas, iar anii ce vor veni vor fi ai marilor
clasici şi marilor actori. Trebuie să revenim la lucrurile
fundamentale”.

După o viaţă petrecută în orizontul artelor, pot spune
că nu noi ne alegem opera, ci ea ne alege pe noi. Cu alte
cuvinte suntem prizonierii unui mod de a fi şi de a
înţelege lumea care depăşeşte schopeanhaueriana
viziune a acesteia ca voinţă şi reprezentare. Suntem ceea
ce voim, dar voim ceea ce suntem! Din această
perspectivă, Alexa Visarion este un cehovian. Cehovian
structural, un reflexiv care  refuză retorica, cu amară dar
înţeleaptă înţelegere a existenţei şi timpului prezent, cu
acea adâncă înţelepciune cu care tac stepele şi apele
adânci. Cehovian somatic, putând oricând să lepede
bagheta dirijorală pentru a asuma partitura şi fizionomía
unui personaj din simfonia dramatică a deznădejdii ruse
şi a spleen-ului universal. Dacă nu i-aş cunoaşte solida,
întinsa cultură, aş fi tentat să spun că-l înţelege şi
transpune scenic visceral pe Anton Pavlovici, atât de
cehoviene îi sunt montările. 

Scriam cândva că magnificenţa poemului stă în
nunta cuvinelor dar mai ales a simfoniei tăcerilor pe
care le găzduieşte între acestea, că el are atâta poeticitate
câtă tăcere  poartă în sine. Acea tăcere vorbitoare pe care
o implică şi arta scenică. Un spectacol mare este unul în
care replica îşi află valoarea şi vibraţia omenească în
tăcerea care o găzduieşte, îi dă valoare şi sens, o
împinge în avanscenă. Ca şi viaţa pe care o întrupează,
viaţa omului, în ceeea ce are  mai adevărat, aparţine mai
întâi tăcerii şi abia apoi cuvântului. Ne naştem, trăim şi
murim în singurătate, în tăcerea noastră a fiecăruia.
Fiindcă înainte de Tăcere  sunt/ au fost totdeuna tăcerile.  

Alexa Visarion a înţeles ca nimeni altul forţa
expresivă a tăcerii cehoviene, deznădejduitul şi tragicul
strigăt omenesc care ţâşneşte din adâncul muţeniei dar şi
puritatea pe care o închide, fără s-o poată strivi în
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idealitatea ei, cenuşiul pustiului existenţial, al
orizontului fără de zări. Alexa Visarion tăieşte organic
acel pustiu interior, acea vreme uitată a sinelui care
pândeşte fiinţa omenească, plăpânda şi atât de puternica
fiinţă omenească asupra căreia se înverşunează
pascalian nu atât universul cosmic cât mai ales propriul
univers existenţial şi istoric. El veghează, şi ne invită s-
o facem împreună cu el, la căpătâiul tuturor durerilor
mute, al  tuturor sfâşierilor tragice care ne torturează
existenţa, al strigătului căruia-i este ecou părelnica
resemnare a tăcerilor de fiece zi. 

El ne invită în montările sale să auzim acel
deznădăjduit dar atât de sfidător şi eroic geamăt al
rezistenţei niciodată zdrobite a fiinţei umane: Să
lucrăm! Geamătul doctorului de suflete Anton Pavlovici
Cehov, neînţeles cuvânt pentru lumea modernă, la auzul
căruia am văzut hohotind de râs o sală plină de
intelectuali parizieni, cu mai bine de un deceniu în
urmă. O, bietul Anton Pavlovici!    

Aş putea argumenta cu oricare dintre spectacolele
sale, dar capul de operă, în acest sens, rămâne acel
neuitat „Unchiul Vanea”  pus în scenă la Naţionalul
clujean în 1973, cu un Astrov (Gheorghe Nuţescu) şi o
Sonia (Melania Ursu) de zile mari. Era o lectură
profundă şi atât de exactă a universului marelui
dramaturg rus! 

Totul în acel spectacol era o tăcere vorbitoare,
glosând despre insondabilul suflet omenesc, cu
meandrele şi sfâşierile sale nevindecabile, totul era
construit oximoronic, de la evoluţia personajelor până la
costumele  şi pietrişul  de un alb strălucitor pe care era
construit spaţiul de joc. Totul era un discurs scenic
despre om – „O, cât de minunat sună acest cuvânt!” –,
despre omul atât de puternic în fragilitatea lui, atât de
indestructibil în precaritatea existenţei sale. Totul avea
lentoarea cu care curg, în afara oricărei dinamici
aparente,  vieţile celor mai multora dintre noi, totul era
aşteptarea unei salvări care nu va veni niciodată.

Un spectacol de tinereţe dar care purta întreaga
magnificenţă a unui talent regizoral ce nu s-a dezminţit
niciodată. Unul dintre acele spectacole care te
marchează pentru totdeauna şi care te fac să iubeşti
teatrul, spaţiul magic în care lumea se regăseşte în
esenţialitatea ei, incluzându-ne în această aventură
pentru a ne salva de mizeriile şi spaimele noastre.

Socotesc că nu e prea mult să afirm că din această
perspectivă s-a construit întreaga operă a acestui regizor
de excepţie, mereu egal cu sine însuşi, pentru care
umanismul, de care veacul acesta ne lasă cu fiece zi mai
săraci, e valoarea supremă a oricărui demers artistic. Nu
este puţin, este totul!

Horia BĂDESCU

2

Cuvintele nerostite…

Alexa Visarion nu poate fi comparat decât cu el
însuşi. El face parte din cei puţini şi aleşi. Mare artist,
mare regizor, mare profesor, mare prieten, mare om.
Mulţi au învăţat de la el un ţel nobil de viaţă: orice mare
acţiune să o faci numai după puterea propriului tău
talent. Alexa Visarion face parte dintre oamenii care fac
posibilă fapta. Dintre aceia care călătoresc în întuneric şi
se întorc cu lumina pentru semenii lor.

Lumea noastră traversează o perioada dificilă. Cred
că teatrul şi filmul, arta în general, ar trebui să-şi
reconsidere misia de a potoli patimile oamenilor, nu a le
răscoli. Artistul trebuie să scape de vulgaritate şi
„noutate“ şi să readucă energia iubitoare universală,
compasiunea, toleranţa, iertarea, pentru a proteja prin
puterea emoţiei binefăcătoare lumea noastră; prin pace
şi unitate, prin spiritualizare.

Am învăţat din prietenia şi colaborarea cu Alexa
Visarion, precum şi cu alţi oameni spiritualizaţi din ţară
şi din lume, că „limbajul interior“ are o structură
dialogică şi este incomparabil mai dramatic decât cel
oral. Fără dimensiuni spirituale, cultura nu poate exista.
Astăzi, când fac prin puterea memoriei drumul întors,
sufletul mi se bucură şi mă face să mă simt norocos şi
mândru. 

Prin creaţiile lui în teatru şi film, prin cărţile lui,
Alexa Visarion onorează cultura românească. 

Dorel VIŞAN

2

De la O’Neill la Cehov şi Shakespeare

Mă aflu în mijlocul celei de a doua întâlniri de lucru
cu Alexa Visarion.  Prima a fost în 2017 când am
înfruntat textul lui O’Neill, ,,Hughie”, o piesă mai puțin
cunoscută unde l-am avut partener pe minunatul Andrei
Seușan.  Acum, în 2020 regizorul propune doi
dramaturgi care păstrează rangul primei întâlniri:
Shakespeare și Cehov. Piesele fiind  ,,Macbeth” și
,,Cântecul lebedei”. Ambele întâlniri au fost motivate de
câte un eveniment important pentru Visarion. Îi spun
astfel deoarece prietenia născută în timpul lucrului îmi
îngăduie asta și pentru că mie, chiar dacă este o
personalitate artistică gigantică, mi-a transmis prietenie
prin deschidere sinceră și dragoste. În plus este un tânăr
veșnic plin de prospețime și putere debordantă de viață.



Acum când împlinește 50 de ani de carieră și dedică
spectacolele sale memoriei profesorului, Radu
Penciulescu, părinte în teatru, cum îl numește, ne
întâlnim din nou în căutări la UNTEATRU. ,,Macbeth”
își așteaptă timpul potrivit. Piesa într-un act de Cehov, a
mai fost montată de către Alexa Visarion, la Sibiu, sub
titlul ,,Noaptea bufonilor” cu – regretatul – Ilie
Gheorghe și Marian Râlea în distribuție. Revenirea
asupra acestui text, are o semnificație majoră în viziunea
regizorului. Propune o întrepătrundere a doua existențe:
,,a fi” și ,,a nu fi”… Incită dimensiunea incertă și
misterioasă a neființei care chiar dacă e ,,a nu fi” este o
existență. În montarea noastră de acum, Marian Râlea
joacă rolul actorului bătrân – ceea ce juca la Sibiu Ilie
Gheorghe, iar eu preiau rolul sufleorului, jucat de
Marian Râlea pe scena sibiană. Ilie Gheorghe, George
Constantin și Radu Penciulescu sunt prezenți în
montarea și în jocul nostru… Sunt amintiri vii și ne
raportăm la ei la importanța pe care o au în memoria
teatrului de azi. Dimensiunea neființei, a morții, e parte
din tema spectacolului mai ales prin prisma personajului
Actorul jucat acum de Marian Râlea, actor în vârstă,
care se înfruntă cu granița dintre viață și moarte. ,,Ce-i
Vasiușa, ce-i? Ți-e frică, artistule? Vrei sau nu vrei tu,
Vasiușa, trebuie să-ncepi să faci și rolul răposatului” își
zice sieși personajul în singurătatea pe care i-o oferă
autorul, faptul că rămâne singur închis în teatru. În
textul lui Cehov, Alexa Visarion își așează vibrațiile
personale, întrebările și temerile prin care se identifică
cu personajul principal, îmbogățind și rotunjind textul
prin replici proprii și prin fragmente prin marile texte
shakespeariene. Prezența tainică prin amintiri și
sentimente a celor care nu mai sunt cu noi, uneori ne

cheamă să regândim valoarea fiecărei clipe pe care o
avem la dispoziție în timpul vieții. Cum o parcurgem?
Cu ce folos, spre  cele care dăinuiesc, care sunt veșnice?
Care e realitatea sufletului?

Tema morții, a ceea ce e după moarte, a sufletului, a
vieții sunt temele dramaturgiei ale literaturii mondiale și
artei în general. Macbeth, în clipa aflării sinuciderii lui
Lady Macbeth, meditează în patru versuri la ce
înseamnă trecerea tuturor lucrurilor pe pământ, inclusiv
viața omului. 

,,Mâine și mâine și iar mâine 
Tot mereu cu pas mărunt se alungă zi de zi 
Spre cel din urmă semn din cartea vieții 
Și fiecare ieri a luminat, nebunilor pe-al morții drum

de colb”.  
Și Alexa Visarion adaugă  în vorbele actorului bătrân

care îi spune sufleorului ...,,Măi băiatule... cam fuge
viața... și doare”

Eliberați de senzații și de interesuri care amenință
sensul goanei noastre, eliberați în sfârșit de balastul
gândurilor și stărilor sufletești, reduși la luminile care
luminează, pătrundem în existența personajelor
descoperind și învățând povestea unei întâmplări. Pe
scurt, mă bucur de reîntâlnirea cu doi artiști adevărați;
Alexa Visarion și Marian Râlea.

Richard BOVNOCZKI

2

Eu şi Noaptea bufonilor

Sunt un actor care a avut multă şansă în meserie. Am
jucat ce mi s-a oferit de catre regizori. Nu am vrut vreun
rol anume. Am avut norocul să întâlnesc mari creatori de
teatru şi să joc alături de cei mai mari actori ai teatrului
românesc. 

După aproximativ 33 de ani de profesie teatrală este
normal ca la un moment dat să ajungi la suficienţa
faptului că meseria îţi este la îndemână, că în sfârşit îi
cunoşti toate secretele. Lucrasem destul de mult în
ultima vreme. Timpul nu iartă iar bucuria pe care o
resimţeam atunci când lucram la un spectacol se
consumase odata cu noul sistem de programare al
spectacolelor. Majoritatea teatrelor dintr-o frică de a nu
„consuma“ publicul, păstrează în repertoriu multe
spectacole, astfel ciclicitatea reprezentaţiilor devine o
problemă (o premieră se joacă o dată pe lună sau chiar
mai rar). Sentimentul că fiecare spectacol este o
premieră jucându-se atât de rar, capacitatea memoriei
unui actor este limitată depinzând de repetiţii, ca
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antrenament, dar în principal de jocul din timpul
spectacolului şi de public, m-a făcut să mă gândesc
serios la opţiunea de a renunţa sau de a găsi o altă
alternativă (o premieră pe an). M-am întrebat totuşi dacă
aceasta este adevărata problemă. Poate că mijloacele
mele s-au consumat deoarece am jucat mult în aproape
toate teatrele din ţara. Ce mai aduc nou? Ce mai pot
inventa? Ce nu am înţeles? Întrebari care ma frământau.

Aceasta era starea mea când am ajuns la Sibiu.
Fusesem invitat să particip la repetiţiile scenariului
Noaptea Bufonilor în regia lui Alexa Visarion. Nu mai
lucrasem niciodată pe scenă împreună. Câteva tentative
de a ne întâlni mai avuseseră loc în timpul filmărilor la
filmul Luna Verde dar timpul scurt nu ne prilejuise o mai
temeinică legatură teatrală. Folosesc acest fel de
exprimare întrucât lucrarea de doctorat mi-a fost
coordonata de Domnul Alexa Visarion căruia îi
mulţumesc şi ar fi nepotrivit să-l dezamăgesc. Să
revenim la ce s-a întâmplat cu proiectul propus, desigur
fapte mai „omenesc-teatrale“. Scenariul era construit
având la bază textul lui Cehov Cântecul Lebedei cu
intervenţii din piesele lui Shakespeare. Povestea e
simplă şi anume: un actor în vârstă care şi-a petrecut
toată viaţa în teatru, după seara unei premiere adoarme
în cabină din cauza euforiei alcoolice a succesului
avut... şi se trezeşte singur noaptea în teatrul închis.
Ajuns pe scenă realizează că este singur, dar din spaţiul
misterios al teatrului îşi face apariţia batrânul sufleor
care este locatarul teatrului. Deci simplu, simplu de tot... 

În drum spre Sibiu şi după ce citisem textul de mai
multe ori mă întrebam unde se află magia acestui text şi
de ce am fost distribuit eu întrucât înca de la prima
lectură textul îmi lăsase impresia că este unul terminal al
carierei. Am aflat că fusesem distribuit în sufleor, în
rolul actorului juca domnul Ilie Gheorghe, un mare
nume al teatrului . Era o primăvară frumoasă, numai de
teatru nu aveam chef. Trecuse sărbatoarea Paştelui.
Poate din această potrivire a vremurilor s-a născut un
minunat spectacol. Din acest moment al rememorării
demersului intervine măiestria regizorului pedagog. Am
să descriu etapele pe care le-am parcurs. 

După prima lectură, pe care fiecare dintre noi o
făcusem intuitiv am avut sentimentul că nu putem
susţine încărcătura cuvintelor propuse în scenariu. Ca o
mica paranteză, întotdeauna am fost convins că teatrul
fără regizor îşi pierde din valoare. Am reluat lectura dar
de data aceasta glasul magic al regizorului ne-a desluşit
textul şi aparenţa unui viitor spectacol. Din acel moment
tot ce credeam că ştiu despre meserie s-a destrămat. Am
avut sentimentul că m-am întors în timp şi că sunt în
primii ani de studenţie. Fiecare rostire a textului prin
felul în care era decodat de către regizor însemna o

deschidere spre universul personajelor. După câteva
zile, nu multe căci timpul e preţios, impresia că suntem
stăpâni pe text şi că suntem în clar cu ce avem de jucat
devenea mai puternică. Dar ca un mare jongleur al
ritmului scenic „amicul“ regizor ne-a adus cu picioarele
pe scena. La figurat şi la propriu. Era ziua în care
începeam să construim spectacolul, adică să-l mişcăm
într-un fel sau altul. În subconştientul meu, a te urca pe
scenă era a doua mea existenţă. Am intrat în sală, dar pe
scenă era... nimic. Două practicabile de zece centimetri,
câteva costume, o scară cu trepte şi gata. Oricât ai fi de
actor – umple dumneata o scenă... de zece metri pe zece.
Mă simţeam de parcă eram în faţa unei peşteri uriaşe.
Cred ca m-au apucat şi frisoanele. „Ᾰsta este decorul“
am auzit glasul plin de satisfacţie al REGIZORULUI.
Ştiam că de la dragoste la ură este doar un pas. Am făcut
câţiva paşi pe scenă şi acelaşi glas în care se simţea
emoţie împletită cu frenezia celui care vrea să creeze o
lume, mi-a adus liniştea. Dintr-o dată scena îmi era iar
prietenoasă. A urmat întregul demers al construcţiei
unui spectacol. Ca un suflu magic venit din locul
regizorului am reînvăţat ce însemnă gestul şi lucrul cu
obiectele din scenă. Fiecare deplasare avea un scop,
nimic nu era întâmplator pe scenă. Minimalul decor
prindea viaţă datorită adevărului pe care îl impunea
conducatorul jocului. Cele două personaje se susţineau
ca şi cum ar fi fost un singur trup care pulsează. Fiecare
personaj era pus în situaţia de a fi centrul scenei.
Sunetele amplificau stările noastre printr-o ritmicitate
complexă. Gândul era exprimat corect şi transmis prin
cuvânt. De câte ori eram în impas sau greşeam am
înţeles faptul că lângă noi, pe scenă, ca şi cum apărea
din senin, se afla regizorul, ne dădea încrederea că
lucrul trebuie bine făcut. Cu mine s-a petrecut un soi de
reîmprospătare a mijloacelor, un fel de reciclare în
meseria de actor. Lucruri pe care le uitasem sau de care
îmi aduceam aminte vag, cum ar fi: bucuria jocului,
desăvârşirea gestului, asumarea temei, au renăscut
datorită acestei propuneri teatrale susţinuta de domnul
Alexa.

Marea redescoperire a mea a fost cuvântul rostit şi
purtat pe scene, îmbinarea dintre realismul lui Cehov şi
cuvântul lui Shakespeare fiind o mare provocare pentru
orice actor. Din această muncă a regizorului cu actorul
am reînţeles că fiecare cuvânt descrie o lume. Înţeles şi
rostit din toată fiinţa, cuvântul poate crea aparenţele de
spaţialitate (chiar dacă ele se numesc tabere şi câmpuri
de luptă ca la Shakespeare sau o simplă casă unde
actorul nu are pe nimeni, ca la Cehov). Am mai avut
şansa să învăţ că atunci când actorul nu mai are ce rosti
pe scena „Publicul a plecat, doarme şi a uitat de
măscăriciul lui“. Ar mai fi multe de spus despre lucrul
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cu Alexa Visarion şi cât m-a revitalizat această întâlnire
teatrală, dar încă nu s-au aşezat în mine toate
înţelesurile. Cert este că după această experienţă am mai
făcut trei premiere de-a lungul întregii veri, iar
siguranţa, puterea şi bucuria facerii a venit după întrgul
demers de la Sibiu pentru că demersul este cel mai
important.

„Ăsta e tot teatru… Cortina, culisele, scândura asta
și nimic altceva”…

Același scenariu ca la Teatrul Național din Sibiu
acum la UNTEATRU. Rolul pe care îl joc „Actorul”... O
teamă mă cuprinde după prima lectură. Marele actor Ilie
Gheorghe a plecat într-o lume mai bună condus de
aplauzele colegilor și spectatorilor. Îmi amintesc
bucuria pe care am simțit-o lucrând alături de el pentru
spectacolul sibian Noaptea Bufonilor. În suflet și în
minte revin tonuri, pauze deosebit de expresive,
puternica rostire a versurilor lui Shakespeare, respirația
unui spectacol de mare adâncime și sensibilitate. Jucam
în acel spectacol „un rol laș”… sufleorul, ce poartă în el
cuvintele altora... Reușeam atunci să iubesc cu totă
ființa relațiile care se nășteau în scenă. Trecuse mai mult
de un an… Nu, nu o să pot juca… Este prea aproape
amintirea, îmi spuneam. Mă simțeam cu fiecare lectură
a scenariului ca un actor neputicios a cărui minte se
blochează în frici și temeri sub povara cuvintelor.
Vroiam să renunț! – Este un alt spectacol. Un alt fel de
teatru. Un teatru al prim-planului. Un teatru care
folosește tehnica taieturilor cinematografice în care
timpul este suspendat, iar secvențele se succed ca trăiri
intense. Așa suna glasul domnului Regizor Alexa
Visarion. Îmi citise gândurile! Am înțeles că pornisem
într-un nou demers teatral care nu-l trăda pe primul.
Fără să vorbim mult despre cum va arăta spectacolul era
ceva în discursul regizorului care năștea o energie
creatoare. Am reluat lectura textului în intimitatea
bucătăriei apartamentului meu și nu puteam să rețin
frazele. Cuvintele se repetau, parcă își schimbau locul.
Îmi era imposibil să-l rețin. Teama devenise mai
puternică. Simțind starea mea de panică, precum un
magician al gîndurilor și un fin cunoscător al portretului
actorului histrion, Alexa Visarion m-a purtat prin
povestirile despre marii actori care s-au întâlnit de-a
lungul carierei cu marile texte în importante spectacole
ce au marcat lumea teatrală mulți, mulți ani. Era ca și
cum ne investea. Pe Richard Bovnoczki un actor
deosebit de talentat, care joacă rolul  Sufleorul alături de
mine, cu harul celor mai mari actori.– Voi trebuie sa fiți,
ca voi gîndindu-va la performanța de a reinventa trăiri
și energii uitate pe care marii actori le aduceau cândva
pe scenă! Alexa Visarion cu deosebită măiestrie în ale

meseriei ne punea în situația de a regăsi în noi puterea și
bucuria  jocului… Dacă înveți textul repede putem să
lucrăm și noi ceva a mai spus domnul Alexa la finalul
unei repetiții… Eu nu puteam să rețin mai nimic din
text. Am reluat studiul și am realizat că acest scenariu
poate fi reținut doar dacă îl uiți pe cel vechi. Cu cât mai
mult îl vei recitii cu atât mai mult îl vei uita pe cel
dinainte și îl vei reinventa pe cel nou, al tău. Mai era o
problemă majoră, cuvântul „moarte”. Am încercat să
spun, în timpul unei repetiții că histrionismul meu mă
îndeamnă să vorbesc despre ceva care nu se ia în serios
în cazul actorului care este foarte deschis în legătură cu
aparența morții. Bufonul, Măscăriciul va lua în derâdere
moartea fiind totuși permanent în apropierea ei… Așa
este a spus domnul regizor, aici relația cu moartea
devine metafora nemuririi actorului! După aceste
rostuiri, aproape că am învățat scenariul temându-mă să
nu dezamăgesc încrederea pe care mi-a oferit-o Domnul
Alexa Visarion, aceea de „a fi” în rolul ACTORUL!

Noaptea Bufonilor, un spectacol care îmi dă
încredere în mine pentru un alt început. Îi mulţumesc
Regizorului şi Pedagogului Alexa Visarion. 

PS: Dacă vi se pare că ştiţi prea multe despre
meseria de actor vă recomand să-i daţi un telefon
Domnului Alexa Visarion.

Marian RÂLEA
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Nicolae Iorga, Lupta pentru limba românească. Acte
şi mărturii privitoare la faptele din 1906, ediţie îngrijită
şi note de Sanda-Maria Ardeleanu şi Alexandrina Ioniţă,
indice general de Alexandrina Ioniţă, Casa Editorială
Demiurg, Iaşi, 2019, 178 p.

De ceva vreme Casa Editorială
Demiurg editează, în cadrul a diverse
proiecte, volume ale lui Nicolae
Iorga, unele dintre ele în premieră în
limba română. Amintim cîteva dintre
cele semnalate în rubrica noastră:
Medici şi medicina în trecut
românesc (reproduce ediţia din 1919,
cu textul unei conferinţe ţinute la
Societatea Studenţilor în Medicină –
toate volumele au explicaţii, note ale editorilor de azi),
Latinii din Orient/ Les latins d’Orient (care deschide
colecţia „Intelectuali români de expresie franceză”; cu
textul unor conferinţe din ianuarie 1921, de la College de
France), Portretele doamnelor române publicate de
preşedintele comisiunii, Nicolae Iorga, Domnii români
după portrete şi fresce contemporane adunate şi
publicate de preşedintele comisiunii, Nicolae Iorga
(ediţie bilingvă, română franceză, în colecţia „Intelectuali
români de expresie franceză”, reproduce două apariţii din
anii 1937 (Sibiu), respectiv 1930 (Bucureşti), sub egida
Comisiunii Monumentelor Istorice, al cărei preşedinte
era Nicolae Iorga), Personalităţi franceze văzute de N.
Iorga, vol. I, Femeile în viaţa neamului nostru. Chipuri,
datine, fapte, mărturii.

Am amintit toate acestea pentru a arăta că este vorba
despre o preocupare susţinută de a re-aduce în atenţia
cititorului de azi, şi astfel, opera lui Iorga, acum iată,
continuată cu acest volum care vorbeşte despre o serie de
evenimente petrecute în 1906, „pentru izbânda limbii
româneşti în România”, anume despre manifestaţiile
studenţeşti din martie 1906, care au dus la confruntări
violente cu forţele de ordine (fapt condamnat şi de
studenţii ieşeni, printr-o moţiune), diverse articole,
scrisori, luări de poziţie ş.a. Erau vremuri în care
majoritare erau piesele de teatru jucate/ conferinţele
ţinute în alte limbi, mai ales franceză, lucru care, scrie
Iorga în jurnalul „Epoca” din 12 martie, „ne cotropeşte,
ne subjugă şi ne umileşte”, „rupe un popor în două,
punând de-o parte vorbitorii graiului nostru dispreţuit, iar
pe de alta pe cei mari şi bogaţi, cari vorbesc altă limbă,
cari cugetă, simt, trăiesc şi mor prin această limbă”. În
diverse alte luări de poziţie Iorga vorbeşte nu doar despre
cum au evoluat lucrurile acestea la noi, ci şi în alte ţări
europene, despre măsurile pe care le-au luat acestea, în
timp, pentru limbile lor naţionale, despre „soarta culturii

şi soarta vieţii sufleteşti a acestor popoare” ş.a.
De interes este şi felul în care au primit intelectualii,

scriitorii români această chestiune considerată de maximă
importanţă, iar mulţimea numelor amintite subliniază din
plin acest lucru. Reproducem doar un fragment dintr-o
Chemare a lui Alexandru Vlahuţă: „Multe ne vor fi
dezbinând pe noi, scriitorii”, dar „întotdeauna, şi cu toate
durerile pe care ni le-am putut face unii altora, am simţit
că e, între noi, şi mai presus de noi, o putere care ne
înfrăţeşte, o taină care ne leagă pe toţi de marele, de
sfântul suflet al poporului nostru: e adânca iubire a limbii
strămoşeşti”.

Sunt lucruri poate mai puţin cunoscute de cititorii de
azi, pentru cei mai tineri care, „graţie” „reformelor” din
învăţământ studiază mai rar, se pare, limba română, şi
mai ales „comunicare”, şi mult, mult prea puţin din
literatura română în devenirea ei. Aşa au considerat să
„implementeze” noile „trenduri” „cool” cei care
diriguiesc învăţămîntul nostru într-o manieră pe care nici
Iorga, nici Vlahuţă, nici... nu ar fi înţeles-o. Cum nu o
înţelegem nici noi. Şi de aceea, şi din alte motive e bine
că apar astfel de cărţi pe care ne-am dori să credem că le
citesc cât mai mulţi şi mai diverşi cititori, şi, poate, să
revenim la un drum mai bun. Altfel, aşa cum scria N.N.
Beldiceanu (text din pagina de final a cărţii): „Faceţi
aceasta cât mai este vreme încă, deschideţi bine ochii şi
gândiţi-vă bine unde vă duce calea pe care aţi apucat”.

Cristian Prelipceanu, Teologia numelor divine din
Vechiul Testament, Editura Doxologia, Iaşi, 2014, 452 p.

Dacă în literatura internaţională sunt numeroase
lucrări pe acest subiect (sub diverse
aspecte, de la, de pildă, analiza
numelor de provenienţă elohistică,
Yahwistică şi baalistică, etnogeneza
iudaică, revelaţiile divine la evrei,
originea numelui Yahweh ş.a.), pînă
la această carte, în limba română
există lucrări (amintite de Cristian
Prelipceanu) care „abordează
parţial” tema. 

Este o carte de interes, utilă
pentru a înţelege mai bine cele scrise în Vechiul
Testament, pentru că, scrie autorul în introducere,
„Dumnezeul creştinilor este un Dumnezeu personal care
stă în relaţie cu omul creat de el şi prin intermediul
numelui”, şi, astfel, în context, „se înţelege importanţa
teologiei numelor divine şi, de aici, prin divizare, a
numelui nostru”.

Structura cărţii, după paginile de introducere (cu
motivaţia alegerii temei, stadiul cercetărilor în România
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şi pe plan internaţional, intenţiile urmărite) – I. Numele
divine elohistice, II. Numele divin Yahweh, III. Traduceri
şi analize ale tetragramei şi a altor nume derivate din
aceasta, IV. Nume divine care au în componenţa lor
radicalul ’el şi un adjectiv, V. Nume divine, şi, în final,
bibliografia cu: izvoare, cărţi de cult, izvoare patristice,
Lexicoane, dicţionare, enciclopedii şi articole din acestea,
concordanţe, bibliografie secundară, articole.

Sunt detalii de tot felul despre provenienţa numelor,
importanţa fiecăruia dintre ele, căci, scrie Cristian
Prelipceanu, „după cum se vede din Vechiul Testament,
numele primit la naştere de un copil poate fi un indiciu
care vorbeşte despre starea socială din ţară la momentul
naşterii […], de un eveniment semnificativ din viaţa
pruncului” ş.a. Pe de altă parte, scria Serghei Bulgakov,
„omul primeşte un nume, şi se întrupează într-un nume”,
iar „numele este o putere, o energie, este Cuvîntul
întrupat”.

Mă uit prin Teologia numelor divine din Vechiul
Testament de ceva vreme, în paralel cu alte cărţi despre
diverse aspecte care ţin de istoria literaturii ebraice, a
cărţilor sfinte, a Bibliei, de credinţa creştină/ ortodoxă, de
limbajul biblic ş.a. Dincolo de aspectele care ţin de
cultura teologică, de limba biblică, Teologia numelor
divine din Vechiul Testament poate deschide mai larg, mai
cuprinzător, uşa către înţelesurile Cărţii Cărţilor. Este o
carte de interes, binevenită nu doar pentru teologi.

Mihaela Albu, În labirintul cărţilor. Studii, eseuri şi
cronici literare, vol. II, cuvinte pe coperta a IV-a de Dan
Anghelescu, Zenovie Cârlugea, Aurel Sasu, Editura
Eikon, Bucureşti, 2015, 180 p.; În labirintul cărţilor,
prefaţă (Homo viator sub „urgia istoriei”) de Theodor
Codreanu, cuvinte pe coperta a IV-a: Eugen Evu şi Th.
Codreanu, Editura Vremea, Bucureşti, 2017, 190 p.

Despre Mihaela Albu am mai
scris în rubrica noastră cu precădere
relativ la contribuţia sa (în unele
cazuri în colaborare cu Dan
Anghelescu) despre istoria presei din
exil, istoria exilului românesc, a
literaturii exilului nostru, domenii nu
din cale afară de „bătute”. Nici în
aceste volume nu se depărtează cu
totul de aceste preocupări, deşi aria
de cuprindere este alta. Astfel, volumul al II-lea cuprinde
capitolele: I. Spre neuitare: literatura închisorilor, II.
Exilul şi memoria, III. Corespondenţa: memorii şi
document, IV. Literatură şi geografie, şi, în final, un
indice de nume. Volumul al III-lea cuprinde capitolele: I.
În călătorie. Printre oameni şi cărţi, prin timp şi spaţii (cu
subcapitolele: I.1. Homo viator – un topos literare/

cultural, I.2. Ţara de dincolo de negurile roşii. Realităţi
paralele. Configurări cultural-literare ale exilului
românesc (primul „val”), I.3. O călătorie prin publicistica
lui Ştefan Petică (Domenii, teme, stil), II. Literatura
subiectivă – oglindă a literaturii de ficţiune, III. Oameni
şi locuri sub urgia istoriei (cu subcapitolele: III.1.
Ştefania Cristescu-Golopenţia: Destinul unei vieţi şi al
unei opere aflate sub teroarea istoriei, III.2. Anii ’40:
Oameni şi oraşe sub vremi (Un topos literar în romanul
românesc actual), III.3. Literatura ca document.
Recuperări necesare (Donbas şi Hunger’s Rogues. On the
Black Market in Europe 1948, de Jacques Săndulescu) şi,
în final, referinţe critice, date bio-bibliografice şi indice
de nume.

În toate aceste texte Mihaela Albu vorbeşte despre o
diversitate de teme, re-aduce în atenţia cititorilor o galerie
notabilă de nume, unele (cvasi-)uitate, o multitudine de
abordări, conducându-ne nu doar într-un labirint al
cărţilor, ci şi al istoriei. Astfel, citim despre Oana Orlea,
Zahu Pană, Constantin Eretescu, revista „Origini” şi
Gabriel Stănescu, Vintilă Horia, Sanda Golopenţia, Pavel
Gătăianţu, Liviu Georgescu, Mircea Muthu, aromânii şi
situaţia lor, Nicolas Trifon, Tudor Arghezi, Marin
Sorescu, Basarab Nicolescu, Alexandru Castaing,
Costache Olăreanu şamd. Pe de altă parte, din punct de
vedere tematic citim despre exil şi identitate, itinerarii ale
exilului, recursul la românism, apoi despre Ghilgameş şi
romanul picaresc,  sau „Mica Vienă” – Cernăuţi, ori
Medgidia aşa cum se vede în romanul lui Cristian
Teodorescu, Medgidia, oraşul de apoi etc. 

Mihaela Albu este o prezenţă constant activă în lumea
noastră literară şi prin revistele pe care le diriguieşte (am
în vedere „Carmina Balcanica” şi „Antilethe”), dar şi prin
cărţi sau studii, articole, recenzii pe care le putem citi în
publicaţii din ţară, dar şi de peste hotare (în „Lumină
lină”, de la New York, dar nu numai). Pe de altă parte,
volumele pe care le publică dau o imagine mai completă
a activităţii sale. Iar aceste călătorii prin „labirintul
cărţilor” şi al memoriei/ istoriei noastre nu fac excepţie. 

Petru Frăsilă, Presa, vremurile şi politica. Of…
televiziunea mea, prefaţă (Eu sunt încă viu), de Ioan
Holban, cuvînt pe coperta a IV-a: Cassian Maria
Spiridon, Editura Timpul, Iaşi, 2019, 354 p.

La începutul anilor ’90, între atîtea şi atîtea schimbări
care se petreceau în România, unele mai bune, altele mai
puţin bune, cum s-a văzut peste ani, un drum spectaculos
din multe puncte de vedere a urmat  şi mass-media, în
special, pentru că despre asta este vorba în această carte,
televiziunea privată. Iar autorul a fost unul dintre primii
care au păşit pe acest drum în regiunea Moldovei, în Iaşi.
Oftatul acela din titlu vine şi de la modul în care
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entuziasmul şi bunele intenţii din
start au început, pas cu pas, să
suporte apăsarea intereselor de tot
felul, politice, dar nu numai. Aşa se
face că „regina televiziune”, cum îi
spune autorul, care trebuie „să fie
folositoare, să aibă un caracter de
utilitate publică”, adică, după cum
şi-a dorit şi mărturiseşte că şi-a
propus mereu să facă, „prin
oglindirea cît mai corectă, cît mai principială şi cît mai
onestă a valorilor fundamentale ale locului”, l-a şi învăţat
multe lucruri. De pildă, dacă „la nivel naţional sunt alte
conotaţii”, „la nivel local politicul te poate domina, aşa
cum face şi economicul”. Aşa se face că a ajuns şi la
CEDO ca să îşi caute dreptatea, pentru că a prezentat
faptele, iar acestea de multe ori deranjează dacă sunt
dezvăluite aşa cum „deranjat” a fost un om politic cu
putere din zona Neamţ.

Cartea aceasta, semnată de „ultimul mohican al mass-
media audio-vizuale private, înfiinţată la începutul anilor
’90” (Ioan Holban), cel care a fondat, singur sau
împreună cu alţi confraţi, Tele’ M, Telemoldova şi Prima
TV Iaşi, are ca principală secţiune şaisprezece interviuri
cu oameni din diverse sfere de activitate, de la audio-
vizual, jurnalism, scriitori, oameni de afaceri ş.a. din care
putem afla, dincolo de multe lucruri mai puţin ştiute de
marele public (de la istoria audiovizualului naţional la
istoricul presei studenţeşti din Iaşi, ori de la afaceri de tot
felul la media online ş.a.), desprinse din aceste
convorbiri, şi felul în care se documentează, în care
lucrează Petru Frăsilă. Sau în care a înţeles să sprijine, să
aducă în faţa publicului telespectator valorile/ viaţa
culturală, economică, socială ş.a. a locurilor noastre. Sau
felul în care se face ratingul la noi (interesant este în acest
sens cu precădere interviul cu Dan Popoi, român care
trăieşte de ani buni în Belgia). Sunt interviuri cu: Noni
Mazilescu, Răzvan Popescu, Daniel Condurache, Eugen
Târcoveanu, Ioana Avădanei, Mircea Toma, Ioan Holban,
Laurenţiu Şoitu, Traian Dobre, George Chiriţă, Mihai
Dorin, Renate Weber, Adi Cristi, Gelu Margine, Dan
Popoi, Ion Eftime.

Dincolo de cele legate strict de modul de a gîndi, de
a lucra al autorului, care vorbeşte despre activitatea sa cu
bune şi mai puţin bune, este şi un prilej pentru cititor de
a vedea ce şi cum se petrece dincolo de ce vedem pe
„micul ecran”, felul în care, pas cu pas, s-a ajuns de la
revoluţie până azi, nu doar în zona noastră de ţară. 

Încheiem succinta noastră semnalare, în ton cu
rubrica, cu un oftat, aidoma celui al autorului, după ce
citim cartea şi apoi deschidem televizorul la programele
patriei, cu ochii la felul în care ni se prezintă ea de către

cei care fac televiziune azi, la noi. Dar să încheiem cu o
frază din cele care definesc „crezul” autorului, felul în
care înţelege el să facă televiziune: „Prefer să ne educăm
copiii, să ne bucurăm că trăim în România, să vedem
binele de la noi, nu răul, aşa cum, din păcate, se întâmplă
foarte des la nivel naţional, cînd orice problemă, orice
dispută, orice neajuns, orice conflict se rezolvă la
Bruxelles, la Parlamentul European, creându-se senzaţia
că la noi este corupţia cea mai mare, sau exploatarea
omului de către om cea mai accentuată. Şi atunci se văd
efectele, pentru că presa oglindeşte la nivel naţional
aceste aspecte: copiii ne pleacă, pentru că se gîndesc că e
mai bine oriunde în Europa numai acasă nu, îşi pierd
încrederea în valorile statului românesc, în valorile şi în
principiile noastre – cei şapte ani de Acasă, tradiţia
noastră de fii ai satului […] Şi atunci, dintr-un popor cu
un patriotism aparte, cu tradiţii, cu obiceiuri, cu datini, cu
un anumit fel de a preţui înaintaşii, devenim o populaţie.
O populaţie europeană, bună de consumat produse de
toate felurile”.

Petre Isachi, Docuficţiuni critice, I. Critica criticii,
eseuri, studii, cronici, note, Rovimed Publishers, Bacău,.
2018, 280 p.

Băcăuanul Petre Isachi a publicat în 2018 un volum
care înţelegem că ar fi o primă parte (subintitulată
„Critica criticii”), dintr-un ciclu, în care grupează texte cu

o tematică diversă, de la consideraţii
privitoare la conceptele/ scrierile lui
Nietzsche, Ovidius la Unamuno, de
la haiku la Suetoniu la cărţi ale unor
autori români ai zilelor noastre, între
care amintim: Mircea Braga,
Nicolae Oprea, Ioan Neacşu, Liviu
Chiscop, Marin Iancu, Eugen
Simion, Mircea Filip, Dana Trifan
Enache, Nicolae Manolescu, Mircea

Anghelescu, Radu Cârneci, Florin Grigoriu, C. Stănescu,
Cristina Popescu ş.a. 

Sunt teme multe şi diverse/ complexe, cărţi de diverse
facturi scrise de autori diferiţi ca abordare/ concepţie, iar
Petre Isachi (nume des întâlnit în paginile mai multor
reviste cunoscute din ţară, autor, al mai multor cărţi de
eseuri, critică ş.a.) le prezintă, în viziunea sa, în aceste
„docuficţiuni critice”, pe care le-a conceput, citim,
plecînd de la o „pluralitate a punctelor de vedere”, dar şi
văzîndu-le într-o „circularitate criptică”. Aşadar,
semnalăm, dată fiind diversitatea tematică, succint
această primă carte şi aşteptăm să vedem, eventual, cum
şi ce va urma în acest „ciclu”.

Marius CHELARU
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Romanul Simurgul (Editura Crigarux, 2019) reia
într-o a doua ediţie, pentru a-i da forma finală, cartea
de debut a Violetei Lăcătuşu, din urmă cu exact
douăzeci de ani; în acest timp, autoarea a jalonat
traiectul său literar cu alte trei romane, Imprevizibilul
e săgeata destinului, Să crezi în imposibil, Daria, dar
şi cu două volume de poezie, Iniţieri astrale şi Prin
universul holografic. Pasărea din vis, fascinaţia
misterului, interogaţia provocatoare a destinului,
pasăre nemuritoare din mitologia persoană („Se
spune despre această pasăre că înţelege graiul
oameni lor, că pe unii îi poate trece, instantaneu, între
cele două lumi. Dacă arzi o pană de simurg, pasărea
vine în ajutor sau se săvîrşeşte o vindecare
miraculoasă. Într-o altă «versiune», tot din antica
Asie, se zice că simurgul este singura pasăre care are
acces la po mul cunoaşterii”), imagine a idealului, a
forţei acestuia, simurgul e simbolul care organizează
primul nivel narativ al romanului Viole tei Lăcătuşu
pentru că, iată, destinul protagonistei, Codrina
Spineanu, pictor, om de ştiinţă, femeie complicată, se
regăseşte în povestea păsării fermecate din mitologia
persană: „Simurgul era o pa săre fermecată, o pasăre
minune care a vrăjit toate vieţuitoarele. Într-o zi
senină, zbura în înaltul cerului. Cîteva pene, în culori
nemaivăzute nici pe pămînt şi nici în vise, au căzut
din aripa simurgului. Una a nimerit în împărăţia
animalelor. Uimite, au ridicat ochii spre cer şi au
văzut simurgul. Pe loc au simţit în ele o mare
nelinişte şi, fascinate, cu ochii la pasărea măiastră, au
început să fugă după ea. Voiau s-o urmeze şi
căprioarele, şi urşii, şi lu pii, şi popîndăii, şi vulpile, şi
broaştele ţestoase şi... toate făpturile lăsate de
Domnul pe pămînt. Și au alergat aşa, în neştire, zile
şi nopţi. Unele au obosit, altele şi-au amintit de casă,
al tele şi-au dat seama că nu au puteri s-o ajungă,
cîteva au renunţat pur şi simplu, aşa cum uiţi o
poveste frumoasă. Se pare că doar 30 de păsări din
puzderia de înaripate au continuat să alerge: voiau,
disperate s-o vadă de aproape, s-o admire, s-o ajungă,
să fie şi ele ca ea, să fie simurg. Și pasărea măiastră
era departe în zare, dar, de la o vreme parcă o simţeau
tot mai aproape. Și aşa, uitînd de cuiburi sau vizuini,
uitînd de tihna înfloritului zăvoi, uitînd chiar şi cum

le cheamă, au alergat au tot alergat pînă cînd au
simţit... au simţit deodată – să fi fost în zori sau...
amurg? – au simţit că ele, de fapt sunt SIMURG”.
Jurnalul intim, monologul interior, visele tulburi,
năzuinţele repede surpate, poveştile de dragoste
rămase în stadiul cristalizării erosului reprezintă
martorii din text, care spun istoria unei fiinţe atrase
irezistibil de condiţia fantasmatică a simurgului; sete
de absolut îi spunea poetul din alt veac. Personaj
romantic, rătăcit într-o epocă de tot străină struc turii
sale interioare, Codrina Spineanu ilustrează, în
Simurgul, mecanica erosului în varii ipostaze,
feminitatea în ceea ce are aceasta esenţial, ca şi Daria
din romanul precedent, dar şi pasiunea „secretă” a
Violetei Lăcătuşu înseşi care, asemeni personajului
său, pictează visînd, poate, şi ea, pasărea fermecată
din vechea Asie.

Tema cuplului erotic domină, în bu nă măsură,
acest nivel narativ unde viaţa protagonistei se proiec -
tează mereu în contrast cu lumea; o poveste de
dragoste din studen ţie, încheiată înainte de a începe,
apoi, Codrina, o nevinovată, nimerind în
promiscuitea „sexului în trei” (cu Lyk şi Mura), de
care abia scapă, în sfîrşit, povestea romantică a
dragostei pentru Mircea Dorian, urmărită cu fineţe, în
fluxul analizei psihologice şi în fluxul de conştiinţă al
personajului, cînd acesta ia act de interiorul năruit, pe
aleea bine asfaltată a „veştedei mediocrităţi”, de viaţa
incompletă într-un anemic ritm existenţial: „beţia
dra gostei” celor doi se consumă între priviri furişate,
plimbări pe puţinele străzi ale unui oraş de provincie,
în speranţa unei „întîlniri întîmplătoare”, căutînd
mereu „momentul sufletului” pentru că „momentul
trupului” e rar şi se termină în depresie. Cu zilele ca
nişte felii de singurătate, în nelinişte şi destrămare,
Mircea, asemeni Codrinei, se hrăneşte din superbia
altei poveşti de dragoste, de demult, dintre unchiul
Nicolae şi “frumoasa Katea”. Personajele acestui
cuplu erotic trăiesc într-un sever deficit de existen ţă,
marcat, încă mai mult, de vecinătatea cu „nebunia
erotică” a al tora ori cu perechea „malefică” Milucă-
Lena, construită în vrăji şi o atmosferă de ev mediu
întunecat. Aici, în poveştile neterminate ale Codrinei
cu Denis, Mircea ori Bogdan, are loc intervenţia
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fantasticului, textul romanului schimbînd registrul
spre ceea ce se numeşte realism magic: pe Durău, se
poate trece printr-o fereastră a timpului, Codrina e
martora unei asemenea (pe)treceri a unui monah
căruia îi face o icoană, primind un transfer de
energie: „Pustnicul acela fără vîrstă îi trezise sufletul
dintr-un moment de slăbiciune, îi trimisese atunci
energia de care avea nevoie, îi redeşteptase setea de
viaţă, de armonie, de iubire. O parte din acea energie
era în icoană. O parte din sufletul ei”. Tot astfel, în
povestea de dragoste cu Bogdan, unde visul
personajului primeşte „confirmarea” în real.

Codrina încearcă să picteze ceea ce nu se vede,
simurgul sau monahul care trece prin poarta timpului
de pe Durău; celelalte personaje – multe, aproape un
personaj colectiv – au plăcerea şi virtutea, se spune,
de a comenta. Mai întîi, peisajul urbei provinciale,
ironizată fin, cordial, fără intenţii demo latoare, cu
tipologiile cunoscute: holteiul etern, doctorul Năstu -
rel, supravegheat de mamă, un „cuirasat”, Ana-
Sultana, grupul de artişti care se pregătesc pentru o
bere „colorată”, fostele „călcîie crăpate” de la ţară,
„agiunse” şefe de aprozar – toţi pe promenada din
centru, lîngă parcul unde e statuia lui Roman Muşat,
pentru a vedea şi, mai ales, pentru a fi văzuţi: Violeta
Lăcătuşu e din Ro man, urbea unde se petrec
întîmplările din Simurgul, astfel încît romanul, nu mă
îndoiesc, a fost citit acolo şi în „cheile” sale, cu
personaje care se regăsesc în locuri şi episoade
familiare romaşcanilor. Virtutea şi plăcerea
comentariului sînt ale adunării femeilor: Gabriela,
Codrina, Lucia, Puica, Carmen, Lilica, Niculina,
Lola, Zînica comentează la o cafea, o prăjitură, un
păhărel ori nişte plăcinte, oraşul, oamenii şi
întîmplările lor, bîrfesc, fac şi desfac firele intrigii
romanului, dar, mai mult încă, acest al doilea plan
narativ din Simurgul reprezintă ceea ce se numeşte
comentariul critic, mesajul textului: interioarele unor
case şi „sufletul” lor, filosofie, personajul-bărbat şi
relaţia cu femeia (la Shakespeare, Platon şi Plotin,
Hesiod, Joyce, Homer, Costache Conachi, Goethe),
gustul şi educaţia estetică, rostul computerului într-o
judecată de valoare, ghicitul şi vrăjitoria, amorurile
vinovate din oraş şi categoriile de bărbaţi, comentarii
plastice, eseuri des pre pictură, epoca din anii ‘80 şi
limbajul de lemn al activis tului său, ţopenia artiştilor
şi oamenilor kitsch, globalizarea, privatizarea
oneroasă, teatrul de regie, rugăciunea isihastă,
dizidenţa inventată, asaltul celor frustraţi şi al

„descurcăreţilor”, ciocoii noi de după 1990 şi
concurenţa lor cu Dinu Păturică, tinereţea ca o lungă
zi de muncă şi de şedinţe, adevăratul capital al
vremurilor noi, relaţiile, adică.

În fapt, Adunarea femeilor din romanul Violetei
Lăcătuşu este matricea sa narativă; de aici provin
portretele, unele, antologice şi descrierile, adesea,
poate prea picturale, ornamentale, cu plăcerea
voluptuoasă a detaliului, a schimbă rii unghiului de
vedere şi, mai ales, poveştile, „unica zonă de lu mină
într-un tîrg provincial care-ţi ucide visele”, cum
spune un personaj. Adunarea femeilor e, în Simurgul,
un raisonneur şi, în acelaşi timp, un relansator al
textului, al intrigii pentru că, ia tă, povestirea e,
uneori, exorcizarea unor „amintiri coclite”, ex -
primînd, însă, mereu, nevoia de ficţiune a omului de
azi, pe care Violeta Lăcătuşu îl vede recuperînd
„gîndirea magică”: cel ce povesteşte (re)trăieşte în
amintiri, iar cel ce ascultă primeşte un transfer de
clipe din trecut, care îşi vor reaprinde focul.
Adunarea femeilor din cartea Violetei Lăcătuşu
susţine intriga, generînd, totodată, problematica,
tipologiile, comentariul critic, de la înfăţişarea epocii,
a relaţiilor umane, pînă la literatură, teatru, pictură,
simbol, mitologie; fiecare femeie are o poveste, ni se
spune aici, iar Violeta Lăcătuşu ştie să rostogolească
poveştile personajelor sale, e un povestaş admirabil.
Simurgul e romanul unui proza tor împlinit.
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Nicolae Boghian – 02.02.1946Nicolae Boghian – 02.02.1946
Violeta Lăcătuşu – 02.02.1944Violeta Lăcătuşu – 02.02.1944

Ionel Nicolae – 04.02.1944Ionel Nicolae – 04.02.1944
Violeta Craiu (Cârjan Georgeta) – 07.02.1955Violeta Craiu (Cârjan Georgeta) – 07.02.1955

Lucia Gabriela Munteanu – 09.02.1955Lucia Gabriela Munteanu – 09.02.1955
Agache Catinca – 10.02.1950Agache Catinca – 10.02.1950
Vasile Spiridon – 14.02.1958Vasile Spiridon – 14.02.1958

Carmelia Leonte – 15.02.1964Carmelia Leonte – 15.02.1964
Petruţ Pârvescu – 17.02.1956Petruţ Pârvescu – 17.02.1956

Vasile Burlui – 18.02.1943Vasile Burlui – 18.02.1943
Mircea Radu Iacoban – 19.02.1940Mircea Radu Iacoban – 19.02.1940
Lucia Nenati-Olaru – 20.02.1949Lucia Nenati-Olaru – 20.02.1949

Ionel Bostan – 21.02.1962Ionel Bostan – 21.02.1962
Eleonora Cărcăleanu – 21.02.1939Eleonora Cărcăleanu – 21.02.1939

Radu Părpăuţă – 25.02.1955Radu Părpăuţă – 25.02.1955
Ștefan Amariței – 26.02.1951Ștefan Amariței – 26.02.1951

Mihai Constantin (David Alexandru) – 27.02.1958Mihai Constantin (David Alexandru) – 27.02.1958

CALENDAR FEBRUARIE



Alexandru Mihăilă, Vornicul Gheorghe Greceanu
(un poet necunoscut din Moldova primei jumătăţi a
secolului al XIX-lea), editura PapiruSMedia, Roman,
2019, 140 p. Prefaţă de Lucian Strochi.

Tot mai mult a început să devină
vizibilă editura PapiruSMedia, din
Roman, condusă cu profesionalism şi
dăruire de poetul preot Cornel Paiu,
prozatorii: Alexandru Mihăilă şi Dan-
Gabriel Arvătescu, cei care au şi impus
un program editorial coerent al
publicării anumitor cărţi ale autorilor din
ţară dar şi din Republica Moldova,
autori pe care îi şi promovează, coerent.

În cadrul acestui program şi-a făcut apariţia şi cartea de
istorie literară, de recuperare a unui poet, uitat de vreme şi
de vremuri aşa cum este cazul de faţă: Vornicul Gheorghe
Greceanu, un poet necunoscut din Moldova primei jumătăţi
a secolului al XIX-lea. Pomenit în diverse istorii literare ale
marilor noştri istorici literari, precum: Gheorghe Asachi, M.
Kogălniceanu, Titu Maiorescu, G. Călinescu, N. Iorga, Al.
Piru, Radu Rosetti, Artur Gorovei, dar şi în cele ale lui
Alecu Russo, Constandin Sion, sau a contemporanului
nostru, regretatul Mircea Scarlat, pentru marea majoritate a
cititorilor Gheorghe Greceanu rămâne un ilustru
necunoscut. Meritele sale literare din prima jumătate a
secolului al XIX-lea fiind mai puţin cunoscute şi apreciate,
deşi la fel de valoroase ca ale unor Alexandru Hrisoverghi,
cu a sa Odă ruinelor cetăţii Neamţului, sau Mihail
Cuciuran, cel care a scris poemul O noapte pe ruinele
cetăţii Neamţu, temă romantică destul de în vogă în acea
perioadă (vezi şi Vasile Cârlova, I.H. Rădulescu sau
Dimitrie Bolintineanu). Această carte a lui Alexandru
Mihăilă pune în valoare câteva poeme descoperite în
manuscrise vechi şi roase de trecerea timpului dar şi câteva
apărute în presa vremii ale unui boier ce a locuit în satul
moldovenesc Valea Glodului. Iar, când a isprăvit cartea, a
ridicat un imn de mulţumire aşa cum procedau, în Evul
Mediu, copiştii şi cronicarii, ne spune în prefaţa sa Lucian
Strochi. Vornicul Gheorghe Greceanu a rămas în conştiinţa
viitorimii, dar nu ca poet ci caricaturizat de Vasile
Alecsandri, în postura de Bârzoi ot Bârzoieni şi soţia sa
Coana Chiriţa. De unde s-a ajuns la această caricaturizare?
Tânăr fiind, poetul Vasile Alecsandri, într-o vizită la familia
Greceanu, se îndrăgosteşte de fiica acestei familii. Pentru
că rangul său nu era de înălţimea gazdelor este refuzat.
Supărat până peste poate de acest refuz, poetul găseşte de
cuviinţă să scrie comedia, genială de altfel, Coana Chiriţa,
cu toate variantele ei. Manuscrisul acestor poeme ale lui
Gheorghe Greceanu au circulat (în copii desigur) dincoace
şi dincolo de Prut, şi pentru aceasta Alexandru Mihăilă s-
a deplasat pe teren, făcând o adevărată arheologie
culturală, ajungând până la Valea Glodului, pentru a se

întâlni( şi în eternitate) cu Grecenii lui, ne spune Lucian
Strochi. Rodul muncii, aproape titanice pe care a depus-o
autorul acestei cărţi, a fost de o reală valoare. De prin
prăfuite colburi, de pe inscripţii de morminte şi din diverse
surse, el a reuşit să readucă la lumină poeme care la vremea
lor au mişcat activitatea culturală şi au dat un impuls
urmaşilor. Când în 1850, la 9 aprilie, avea să aibă loc la
Teatrul Naţional din Iaşi prima reprezentaţie a piesei
Chiriţa în Iaşi de Vasile Alecsandri, vornicul Gheorghe
Greceanu nu-i mai rămăsese decât un an de trăit. Nu ştim
dacă, în acea zi de 9 aprilie, se afla în sala de teatru. Ştim,
însă că soarta veşnic ironică a făcut ca Grigore Bârzoi,
soţul necioplit, lacom şi penibil al coanei Chiriţa să
trăiască şi astăzi, în timp ce autorul Ruinelor Cetăţii
Neamţu să-şi doarmă somnul de veci la Valea Glodului în
anonimat. Pentru că Grigore Bârzoi este, de fapt,
Gheorghe Greceanu, spune, în prefaţa sa la această carte,
poetul şi prozatorul Lucian Strochi. Prin truda, acribia, dar
şi prin profesionalismul de care dă dovadă Alexandru
Mihăilă, Gheorghe Glodeanu este repus în drepturile fireşti,
pentru versuri precum acestea: Staţi, opriţi-vă cu toţii,
orişicare călători/ Şi v-aprindeţi e dureri tot românul
muritori/ Staţi, priviţi cu umilinţă, unde slava lăcuia/ A
Moldovei fericire, în ce sinuri se-ncuia./ O oglindă ci ne-
arată veacul nostru aurit/ Şi cum vremea toate sfarmă ca
şi-o umbră ce-au pierit/ Ziduri triste, mult slăvite, Neamţul
vechi şi scump odor/ cum voi azi dărăpănate mai iubiţi
acest izvor./…/ Unde-i slava şi puterea ce în voi să
disfăta/?/ Unde-s armile şi organe ce aici să răsuna?/
Unde-i dragostea, credinţa, jărtva patriei ce daţi? Unde-i
schiptrul faptei bune cu unirea ce legaţi?/ Toate astăzi,
împreună cu voi ziduri au pierit/ Ca şi ziua ce în noapte să
priface înegrit/ stau pătruns de mii de gânduri, viaţa-ndată
mi-aş jertfi/ Pentru-o a fericirei încă odată a o privi… Nu-
i aşa că pare de mare actualitate ceea ce susţinea poetul
Gheorghe Greceanu cu două sute de ani în urmă? Născut în
1805, la Doicheţi, în Covurlui, el s-a săvârşit din viaţă, la
nici 50 de ani, adică în 1851. Şi cu toate acestea a reuşit să-
şi exprime poetic sentimentele de profund patriotism şi
ataşament faţă de neam, ceea ce evidenţiază şi Alexandru
Mihăilă în această carte, de un real interes pentru toţi cei
care doresc să cunoască evoluţia literaturii române, prin
timp.

Sorin Cotlarciuc, Tapiserii, editura PIM. Iaşi, 2019,
166p. Postfaţă semnată de Constantin Mănuţă. Carte
ilustrată cu tapiserii realizate de Lili Cotlarciuc.

Proza lui Sorin Cotlarciuc are darul de a reliefa, cel
mai adesea, situaţii aparent minore, situaţii care ar părea
neinteresante pentru foarte mulţi dintre noi, care la o la o
primă vedere pot părea chiar neimportante. Harul lui de
narator îl ajută să construiască din chestiuni aparent banale
un univers consistent şi coerent, făcând aşa, ca în aceste

193193CONVORBIRI  LITERARE

V I T R I N A  C Ã R Þ I L O RV I T R I N A  C Ã R Þ I L O R



tapiserii, lumină în actul său creator.
Fie că vorbeşte despre o întâmplare
într-o gară, despre o călătorie cu trenul,
o întâmplare la pescuit, sau despre un
dialog cu o persoană în piaţă, el le
brodeşte şi le înnobilează cu talent. Se
pare că acesta este şi rolul naratorului,
să-şi facă personajele să fie viabile şi să
vorbească din paginile prozei cu

cititorul pe care să-l urmărească fără a-l plictisi, să-i aducă,
în clipele de răgaz, posibilitatea de a se intersecta cu alte
personaje, considerând că viaţa în sine însemnă o sumă
infinită de personaje. Sorin Cotlarciuc are, cu adevărat,
harul de bun creator de povestiri coerente, dând
consistenţă celor trăite de el sau auzite cu diferite ocazii,
trăite cu intensitate. Prin modul de abordare a temelor
alese, proza sa duce spre un Turgheniev modern, spre un
prozator care din lucruri mărunte creează povestiri
memorabile. Şi în fond care este rolul unui prozator? Să
realizeze, fără să deranjeze, întâmplări pe care să le poată
cititorul povesti mai departe. Tapiseriile pe care Sorin
Cotlarciuc le pune în paginile acestei cărţi sunt semne ale
unui act de creaţie prin care autorul îşi propune să
exploreze, mai ales ceea ce se numeşte, de fapt chiar el
numeşte: inspiraţia tatuată pe creier, de a ridica
anecdoticul banal la dimensiunile parabolei condiţiei
umane. Şi chiar despre dimensiunile umane şi parabola
acestei condiţii vorbeşte în fiecare dintre povestirile de
aici. În fond ce este tapiseria? Este truda pe care un creator,
de astă dată lucrând cu acul, cu aţa, cu răbdarea şi cu
pasiunea artistică, creează sau recreează o altă operă de
artă. În cartea Tapiserii se află după cum se va putea
observa, două tipuri de creaţie artistică. Un tip de creaţie
este susţinut de paginile de proză şi altul de tablourile-
miniaturile tapiserii, realizate cu multă strădanie şi talent
de Lili Cotlarciuc, nimeni alta decât răbdătoarea lui soţie.
Nu ne vom referi în mod special la aceste tapiserii create
de doamna Cotlarciuc, ci mai ales la cele prozastice
semnate de Sorin Cotlarciuc. Factorul descriptiv, nici nu se
putea altfel, joacă un rol primordial în fiecare dintre
prozele sale. În proza intitulată chiar Tapiserie, după o
scurtă pledoarie despre destin şi rolul divinităţii în viaţa
noastră, autorul narează câteva întâmplări dramatice cu
acelaşi personaj în prim plan. Această povestire este un
altfel de Romeo şi Julieta în care sacrificiul suprem este
provocat de gradul de rudenie dintre cei doi îndrăgostiţi.
Se pare că accidentele rutiere joacă un rol primordial în
prozele sale, un rol declanşator de crize morale extreme, de
crize sociale de evadări şi de reveniri. În povestirea
Călugăriţa tot doi adolescenţi, Ionela şi Mihai, se
îndrăgostesc, dar un accident curmă viaţa lui Mihai, iar
Ionela, pentru pierderea enormă suferită, intră în depresie
şi disperare şi în aceste condiţii decide să se retragă la o

mănăstire din nordul Moldovei, o mănăstire de călugări,
optând pentru viaţa monahală. Avatarurile prin care trece
călugărul Ioan, fosta Ionela, sunt nenumărate şi se termină,
după câteva întâmplări erotice cu un călugăr de care se
îndrăgosteşte şi căruia i se destăinuie, cu transformarea ei,
mai târziu, în maica Filofteia, într-un final mănăstiresc.
Fugarul, o altă povestire din cartea lui Sorin Cotlarciuc are
o acută notă autobiografică în care se pot regăsi oameni,
locuri şi întâmplări trăite cu multă intensitate, ca de altfel
toate povestirile din această carte, 17 la număr, cuprinse în
două părţi distincte: Tapiserii şi Pinguin în frac de seară.
Meritul prozelor lui Sorin Cotlarciuc este şi acela că au
dinamism, acţiune şi coerenţă în expunere, devenind,
volens-nolens, aproape nişte scenarii de teatru sau de film,
cu actori adesea cunoscuţi, dar şi necunoscuţi, care prin
aceste proze devin cunoscuţi. Constantin Mănuţă,
surprinde cu mare atenţie esenţialul de povestirile lui Sorin
Cotlarciuc în postfaţa, la aceste Tapiserii, într-un amplu
comentariu critic intitulat: Realitate şi ficţiune în proza lui
Sorin Cotlarciuc, remarcând apropierea prozei autorului
de proza fantastică a lui Mircea Eliade, unde se întretaie
realul cu fantasticul suprapunându-se. În această postfaţă,
concluzionând, Constantin Mănuţă spune: Mai multă
realitate decât ficţiune există în proza lui Sorin Cotlarciuc,
autor care se vrea un barometru uman, hipersensibil,
luând pulsul vremii ca în proza Unu, unu, doi, din capitolul
Pinguin în frac de seară, unde este prezentată drama
recentă de la Caracal şi nu numai, dar prin viziunea
prozatorului şi nu a comentatorilor televiziunilor. Este o
concluzie extrem de precisă şi de realistă această
radiografie, pe care poetul şi criticul literar, Constantin
Mănuţă, o lansează la adresa prozatorului Sorin
Cotlarciuc. Setul de proze cu un mare impact social
dovedeşte că autorul ştie să privească, să selecteze şi apoi
să treacă prin filtrul creatorului, transpunând pe coala de
hârtie ceea ce ar putea să zboare ca fulgul de nea. Cele 17
povestiri pe care Sorin Cotlarciuc le inserează în cuprinsul
acestei cărţi sunt tot atâtea cazuri şi situaţii de trăiri umane
care sunt împlinite prin cele 17, dacă am numărat eu bine,
tapiserii ale doamnei Lili Cotlarciuc, completând fericit
conţinutul povestirilor. Este o colaborare fericită în plan
artistic prin dualism creator. Cu aceste Tapiserii pot spune
că Sorin Cotlarciuc poate fi considerat un bun miniaturist,
un exigent observator şi un bun mânuitor al stărilor de
spirit din viaţa personajelor pe care le aduce în prim plan
în faţa cititorului. Aş putea spune, şi cred că fără să
greşesc, el a devenit un adevărat constructor de proze
scurte, gen literar tot mai deficitar, cu mult har de a descrie
şi de a face credibile stări, trăiri şi manifestări umane, în
diferite ipostaze.

Emilian MARCU
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În urma ședinței Consiliului Uniunii
Scriitorilor din România din data de 4 decembrie
2018, au fost validați ca membri ai Uniunii
Scriitorilor din România următorii candidați:
Lucian Vasile Amarii, Constanța Apetroaie,
Sergiu Brandea, Bică Nelu Căciuleanu, Lina
Codreanu, Mihaela Grădinariu, Doina Guriță,
Ioan Ouatu, Eduard Filip Palaghia, Rafila Radu,
Cristina Scarlat, Viorica Șerban, Caliopia
Tocală, Nina Viciriuc.

Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala
Iași a organizat  vineri, 6 decembrie 2019,  la
Teatrul Național Iași, sala CUB, lansarea
volumelor: Presa, vremurile și politica –
Of…televiziunea mea , autor  Petru Frăsilă (Ed.
Timpul, 2019) și De partea bună a ierbii, autor
Răsvan Popescu (Ed. Cartea Românească,
2018).Cărțile au fost  prezentate de  Cassian
Maria Spiridon, Vasile Burlui, Răsvan Popescu,
Adi Cristi, Eugen Târcoveanu, Dragoș Vicol.

Sâmbătă 7 decembrie 2019, la Ateneul
Național din Iași, sala Radu Beligan, a debutat
cea de-a treia ediție a manifestării Unire prin
literatură cu vernisajul expoziției biografice
dedicate preotului, scriitorului și diplomatului
Visarion Puiu, fost Director al Ateneului Popular
Tătărași, Iași. De la ora 12, în  Sala de  Consiliu
a Primăriei Iași , a avut loc  acțiunea: In
Honorem Vasile Tărâțeanu. Au susținut
alocuțiuni: Daniel Corbu, scriitor Iași; Acad.
Mihai Cimpoi, critic și istoric literar – Chișinău;
Cassian Maria Spiridon – președinte al Uniunii
Scriitorilor – Filiala Iași, Ion Muscalu, scriitor –
Iași. Cu acest prilej, primarul municipiului Iași
Mihai Chirica a înmânat DIPLOMA DE
CETĂȚEAN DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI IAȘI academicianului

VASILE TĂRÂȚEANU. Duminică, 8

decembrie 2019, la   Casa de Cultură ,,Mihai
Ursachi” a Municipiului Iași a avut loc un
spectacol de muzică și poezie susținut de
ANDREI PĂUNESCU.

Valorile Iașului, valorile României – acțiune
aflată la a doua ediție, a avut loc pe data de 11
decembrie 2019, la Sala Pogor a Primăriei
Municipiului Iași. Premiații celei de a doua
ediții a „Valorilor Iașului, Valorile României”:
Ioan Holban, Elvira Sorohan, Nicolae Busuioc
(literatură), Bujor Prelipcean, Romeo Cozma,
Adi Beznă (muzică), Dan Covătaru, Traian
Mocanu, Bogdan Bârleanu, Dumitru Căileanu
(arte vizuale), Emil Coșeru, Constantin Popa,
Dionisie Vitcu (teatru) .

Moș Crăciun a ajuns la copiii și nepoții
scriitorilor Filialei Iași a USR  pe data de 16
decembrie 2019.  

Din viața filialei – anii 70

Între 25 mai –  27 mai 1970 are loc Adunarea
generală anuală , la care participă următorii
scriitori invitaţi din Bucureşti, Ploieşti, Focşani,
Bacău Suceava: Laurenţiu Fulga, Traian Iancu,
Apostol Constantin, Bălăiţă George, Cernegura
Cicerone, Cârneci Radu, Gane Horia, Gavriliu
Leonard, Genaru Ovidiu, Moroşanu George,
Novicov Mihai, Omescu Ion, Romanescu
Ioanid, Sorianu Vlad, Petrache Ion.

În procesul verbal încheiat la 30 mai 1970,
AL. Husar este secretarul asociaţiei.

Comitetul de stat pentru cultură şi artă  aduce
la cunoștință Asociației Uniunii Scriitorilor  Iași
că s-a aprobat regulamentul concursului de
creație „Vasile Alecsandri” pentru piese de
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teatru într-un act, ediția 1970, organizat în
cinstea celei de a 50 a aniversări de la crearea
PCR.

Între 4-9 octombrie 1970, filiala ieșeană
organizează  Festivalul de poezie , cu 30 de poeți
invitați din țară.

În ziua de 7 octombrie, o delegație de
scriitori sovietici „care ne vizitează ţara”,
conduși de vicepreședintele Uniunii Scriitorilor
Laurenţiu Fulga, vizitează Iaşul. 

În Darea de seamă privind activitatea în
perioada mai 1970 – mai 1971, se precizează că
la data de 22 iunie 1970, Asociaţia Scriitorilor
din Iaşi a organizat, în sala Teatrului Naţional
„Vasile Alecsandri”, un spectacol de poezie,
muzică, dans, la care şi-au dat concursul solişti
ai Operei de Stat, Conservatorul „George
Enescu” şi Casa de cultură a studenţilor, iar
încasările spectacolului au fost donate în contul
2000 pentru ajutorarea populaţiei din
zonele calamitate. În acelaşi an, este
organizat Festivalul de poezie Mihai
Eminescu, ed. a  II a.

În aceeaşi dare de seamă sunt
subliniate „suita de şezători literare
organizate în cinstea aniversării
partidului la Iaşi, Bacău, Braşov,
vizitele la şcoli şi întreprinderi”. La
aceste întâlniri au fost prezenți poeţii
George Lesnea, Florin Mihai Petrescu,
Haralambie Ţugui, Horia Zilieru, Adi
Cusin, Ioanid Romanescu, prozatorii
Dumitru Ignea, Ion Istrati, Corneliu
Ştefanache, Mircea Radu Iacoban şi
scriitorii mai tineri Mihai Ursachi, Ion
Puha, Nicolae Turtureanu, Silviu Rusu,
Ion Ţăranu.

Între 26-28 aprilie 1971, Horia
Zilieru, Adi Cusin, Ioanid Romanescu,
Ştefan Oprea au participat la şezătorile
închinate semicen-tenarului Liceului
„Andrei Şaguna”.

A crescut numărul cărţilor membrilor
Asociaţiei Iaşi. Alături de scriitori consacraţi  ca
D. Ignea, Const. Ciopraga, Nicolae Barbu şi
Radu Cârneci sau Corneliu Ştefanache ori
Haralambie Ţugui, au reapărut lucrări
apreciabile: Adi Cusin, Mihai Drăgan, Ovidiu
Genaru, Ioanid Romanescu, Mihai Sabin.
Mircea Radu Iacoban, pentru dramaturgie, şi
Corneliu Sturzu, pentru poezie, au obţinut
premiile asociației pe anul 1970.

Se remarcă şi „lotul de poeţi debutanți”:
Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Ion Hurjui, Ion
Puha, Silviu Rusu, care fără a fi membri ai
asociației au semnat volume încununate de
premiul celui de al doilea Festival de poezie
Mihai Eminescu (Mihai Ursachi şi Emil
Brumaru).

Numărul membrilor asociaţiei a  crescut în
1970 cu 3 noi membri: Mihai Sabin, George
Popa, Alexei Rudeanu.
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La mulți ani, domniile voastre, „victime” ale
compreselor de ieri de azi și de mîine! Gata cu belșugul
de sărbători de la care gușe boghete și pîntece vînteș
am dobîndit. De acum, așa cum sună înfricoșate vești,
trecem pe austeritate. Am stat drept și am cugetat
strîmb și am ajuns la concluzia că și noi, mînuitorii de
condeie (aiurea!) putem , vorba noii generații de
oratori, să ne aducem aportul. Propun așadar, să
scriem...fără vocale de exemplu! Sau numai cu
minuscule (bine, asta se face deja...) sau să scriem cu
corp 6! În felul ăsta cărțile devin mai subțiri în talie,
revistele se reduc la jumătate... dar gata cu bazaconiile,
hai mai bine despre reviste să scriem, că cine știe ce ne
mai poate trece prin cap, să fie luat de bun și să ajungă
în camera lui Moș Ene! Să începem cu Acolada. Din
care vă sugerăm să nu ocoliți reverența lui Gheorghe
Grigurcu față de truda lui Zenovie Cârlugea, tenacele
scormonitor printre pagini colbuite, care ne oferă un
Mihai Eminescu. Dicționar monografic. Oamenii din
viața lui, apărut la Tipo Moldova ieșeană în 2019. Sunt
„inventariate” atît personajele „agreabile” cît și cele
nu, printre care și Caragiale, despre care ni se
reamintește cum că a fost adus la redacția Timpului de
Eminescu (și de unde a plecat 3 ani mai tîrziu,
sfeterisind se pare, ceva documente din biroul poetului
– adăugăm noi...) Să adăugăm că autorul nu este la
prima realizare documentară de acest gen și de
asemenea amploare, Gheorghe Grigurcu amintind de
precedentele cercetări legate de Blaga și Arghezi.
Facem o abluțiune lirică în grupajul lui Ion Cristofor:
„În ochii femeii/cineva se roagă-n genunchi/lângă un
zid în ruină/și câinii cătunului latră la lună” (Dragoste
îndepărtată). Și iar medităm la Cititul și răscititul
cărților grație îndemnului lui Constantin Trandafir
care ne avertizează inocent dar necesar: „Știați că nici
unii dintre cei care scriu nu (prea) citesc? Acești
contemporani ai noștri par a fi urmașii unor romantici
minori care își închipuiau că ingenuitatea e creatoare și
că învățătura viciază.Ei, actualii, scriu, că de-aia îs
scriitori, nu citesc, treaba asta e pentru cititori”. Și
continuă pe același ton, cînd ironic, cînd esopic, de, și

pentru cei care citesc... Ne bucurăm de un număr nou
din Baaadul literar, revistă dusă cu efort și cu suflet
din an în an de Gruia Novac, revistă de care mă leagă
amintiri plăcute. Are revista prieteni galonați care dau
greutate conținutului, lor adăugîndu-li-se desantul
vasluiano-bîrlădean din care amintim în fuga ochiului
pe Valeriu Râpeanu, Ana-Maria Tupan, Maria Mănucă,
Vasile Filip, Valentin Ciucă ori Dan Ravaru, Teodor
Pracsiu, Petruș Andrei et alii. Se cuvine să începem cu
notele biografice ale revistei, mărturisite veiozei la
ceas de seară de redactorul-șef: „Știam că, redactând o
revistă „locală”, intram într-o competiție, dar niciunuia
dintre noi nu i-a trecut prin cap ideea de făloșenie sau
de disprețuire a altora cu deprinderi similare, adică
„las’că vă arărăm noi de ce suntem în stare!”,
Parafrazând simplu titlul unei cărți a lui Cezar
Ivănescu (La Baaad, Cartea Românească, 1979),
revista Baaadul literar și-a mărturiist încă de la
început (mai, 2007) socoteala: exprimarea gândurilor
noastre, în mod direct, într-o publicație cu pecetea
valorii...”. Mă bucur să regăsesc în paginile revistei și
versurile lui Vasile Filip. Iată un fragment de rondel:
„Prietenii care se văd mai rar/ Sunt mai fideli decât ar
crede ei,/ Am învățat-o din abecedar,/ Când nu știam
prietenia ce-i.// Ca niște flori prietenii răsar,/ dar câte
unii sunt doar funigei;/ Prietenii care se văd mai
rar/Sunt mai fideli decât ar crede ei.” (Prietenii) Ne
oprim aici, cu asigurarea că revista are și alte
argumente să zăboviți mai mult asupra conținutului.
Din cînd în cînd mai avem și surpriza unei reviste care
a bătut drum lung să ajungă pînă la noi așa cum este și
Nord Dobrogea Cultural, revistă editată de Centrul
Cultural „Jean Bart” din Tulcea, directorată de Nelu
Serghei și condusă en chef de Aurel Ifrim. Revistă
impunătoare cromatic și ornamental, urgisindu-și rin
dimensiuni suratele mai puțin bugetate. Numeroasele
reproduceri rivalizează ca întindere cu textul propriu
zis iar evenimentele pomenite în pagini dau măsura
unei vieți culturale bogate, astfel că nu putem decît
aprecia, fără alte detalii, concursurile literare sau
muzicale de pildă,  ajunse la un număr respectabil de
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ediții. Îl regăsim pe prozatorul Ovidiu Dunăreanu cu
un text care ne duce În țara legendelor cu Dapix și
Gebila dar și pe cel semnat de redactorul șef despre
„dobrogeanul Kogălniceanu”. Iat-o și pe premianta
Concursului Național de Poezie „Panait Cerna”: Elena
Bălășanu, căreia îi dorim drum liric plin de
recompense: „poezia înseamnă să renunți la tine/mi-ai
zis/și am renunțat//m-am pedepsit pentru cele știute/și
neștiute/părul căzut l-am îngropat sub casă/bucăți de
piele pulbere de unghii” (in the name of...). Poate în alt
număr vor fi fost (sau vor urma) gînduri despre boemul
poet Ion Tutunea – Hercinicul, trecut la cele veșnice
anul acesta,  autorul celor șase – dacă nu mă înșel cărți
din ciclul Elegiile Dunării ori semnale despre prezența
la Tulcea a Festivalului Europoezia. Oricum, revista
este o surpriză pe care o dorim repetată...Să ne oprim
și la Tribuna pentru o scurtă trecere prin propunerile
de lecturăcum ar fi cea a lui Alexandru Sfârlea care ne
îndeamnă să nu ocolim cartea semnată de Ani Bradea,
Biografii exilate.Tablou în lucru apărută la Editura
Tribuna, în anul deja trecut. Este vorba despre o carte
de interviuri – specie care cîștigă teren tot mai mult
teren literar – „europene”: 2 din Spania, 7 din
Germania, 2 din Portugalia iar restul pînă la 14 din
Franța și Canada. Calitatea interviurilor, subliniază „cu
claritate” recenzentul, constă în faptul că: „Se face cu
prisosință remarcată acea subsidiaritate a demersului,
acel ambitus al expectației intenționale, cu atribute,
iarăși, de sorginte pur sociologică”. Sunt practic
povești de viață, înțelegem, la care contează „tensiunea
mărturisitoare” și... „care energizează textul cu o
adevărată eclatanță a trăirilor: o febricitate pulsatilă,
care îi induce lectorului un fel de conștiință a
dualismului, o emergență a coparticipării cazuistice, ca
să zic așa...”. Și, evident un popas la fiecare dintre
intervievați. Dacă textul critic nu este prea îmbietor,
citiți cartea. O altă invitație la lectură făcută ca de
la...poet la poet este cea a lui Ștefan Manasia,lector
atent și aplicat al cărții semnate de Ioan Pintea: Față
către față: poeme alese (1992-2019), publicată de
Editura Cartier anul deja trecut. Este, așa cum se poate
deduce, o antologie sau culegere de poeme din
intervalul menționat și care, conform aprecierii lui
Ștefan Manasia „este o necesară aducere în actualitate
a unui poet special care, sînt convins, va mai
scrie/publica volume antologabile: datat 5 octombrie
2019, ulltimul poem al acestei antologii, Corydoras,
desemnează (probabil) o direcție etică, ecologică,
civică. Un poem-avertisment”. Așteptăm și noi. În
România literară, Alex Ștefănescu ne invită să
recuperăm pentru lectura noastră necesară, două

romane non-fiction, Un viitor luminos și Inele de
hârtie semnate de mai puțin cunoscutul Teodor Flonta.
Sunt două romane care ne duc prin epoca lui Gheorghe
Gheorghiu Dej respectiv Nicolae Ceaușescu, două
experiențe ale comunismului, la fel de inumane, ne
spune criticul. Iată o altă carte care nu trebuie ratată din
mai multe motive pe care nici măcar nu e necesar să le
enumăr și despre care nu poți să scrii fără emoție, cu
toată obiectivitatea unui critic experimentat. Cartea
este semnată de Corneliu Coposu și se numește simplu:
Poeme, apărută la Editura Fundației „Academia
Civică” cu prefața semnată de Ana Blandiana iar textul
critic de Răzvan Voncu din care citez: „Cât privește
personalitatea Seniorului, să mai adaug (inutil, poate)
că, spre deosebire de politicienii de azi, cu doctoratele
lor plagiate, nu a făcut niciodată caz de publicistica sa
de dinainte de război, nici de poeziile din închisoare,
suportând senin denigrările propagandei stângiste. În
spatele omului politic de caracter stătea, însă, un
intelectual de cea mai bună calitate”. A apărut un nou
roman semnat de Gabriel Chifu, În drum spre Ikaria,
Editura Art, 2019, care, conform opiniei lui Daniel
Cristea-Enache, premonitorie,  „îl înscrie pe autor în
categoria marilor romancieri români.” În corpul
revistei este inclus un impresionant grupaj, după 30 de
ani, în care veți găsi evocări, analize, impresii,
interviuri dedicate cotiturii noastre istorice din ’89.
Adăugăm și un fragment din poemul săptămânii
semnat de Mihai Firică: „Amintirile – mirese rătăcite,/
le las în sertarul secret/ -inele de iarbă pierdute în
oceane/necunoscute” (inele de iarbă pierdute în
oceane necunoscute). Ne oprim și la Apostrof unde ne
așteaptă cîteva pagini din arhiva revistei dedicate lui
Camil Petrescu – inclusiv o scurtă proză, Colonelul
Băltărețu. Ne întîlnim și cu versurile lui Carmen Firan:
„Cum trece dragostea/ ca vara/ ca vulpea prin struguri
necopți/ părul ei ia culoarea chihlimbarului/ să n-o mai
vezi prin iarba înaltă/ pășind ușor/pe furiș/ de partea
cealaltă” (Pe furiș). Am aflat cum că George
Vulturescu este unul dintre poeții nominalizați la
Premiul Național „Mihai Eminescu”, așa că tragem cu
coada ochiului și prin grupajul de poezii pe care ni-l
propune revista: „În Codexul Negru nu există nicio
referință/ la cer/ pentru că bezna n-are cer/dar tot ce se
întâmplă sub cer dispare înbeznă// Literele Codexului
Negru sunt dealuri și/broaște, pietre și cochilii de melci
–/ nu există nimic în afară delitere/ ele se alăptează una
pe alta de parcă fiecare/ar fi un uger de bivoliță”
(Codexul Negru). Nu ocoliți nici propunerile de
lectură, numeroase și diverse.
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„Stimați redactori, vă trimit două poezii pentru a fi
publicate în revista Convorbiri literare. Dacă le apreciați
și le publicați, rămân fidel revistei și voi trimite materi-
ale (poezii, proză) pentru fiecare număr care se va tipări
de aici inainte. Vă  mulțumesc ! Constantin Partene” –
Domnule Partene, se pare că, din păcate, nu veți avea
motive să ne rămâneți fidel. Cele două texte nu sunt
poezii ci doar simple versificări cu locuri comune și
naivități:” Mi-e foame de-o iubire bună,/ Cum doar tine-
rii îşi mai doresc,/ Bună ca apa din fântână,/ Scoasă vara
să mă răcoresc./ Doritor, am ieşit pe stradă,/ Barem o
iubită să găsesc,/ După o lungă promenadă,/ Doar ochii-
s cei ce se hrănesc./ Ochii mei fug şi degrabă văd,/ Ceea
ce sufletul şi el ar vrea,/ Dar hormonii nu mai fac pră-
păd/ Şi mă simt trădat de vârsta mea”. Textul mai conti-
nuă dar nu mai ocupăm spațiul rubricii cu astfel de
însăilări. Domnule Partene, dacă nici „hormonii nu mai
fac prăpăd” și nici talent pentru poezie nu e (nu a fost),
rămâneți, ca și până acum, măcar un admirator al
creațiilor altora talentați.

„Bună ziua, vă trimit cu mare emoție, câteva dintre
poeziile mele de suflet, în vederea unei eventuale pub-
licări, dacă considerați! Dacă dvs. credeți că ar merita,
eu vă pot trimite cu mare drag tot manuscrisul, în ved-
erea publicării unui volum de poezii sau antologie,
reviste, etc,  dvs. decideți. Vă mulțumesc frumos și sper
să dezvoltăm o colaborare creativă deosebită! Vă doresc
succes în toate proiectele dvs. și aștept cu nerăbdare un
feed-back! Toate cele bune!”, ne scrie cineva care sem-
nează Anele Anaid” (anagrama, cum ușor ne-am dat
seama, la Elena Diana). După o săptămână, revine:
„Buna seara, nu știu dacă ați reușit să parcurgeți ver-
surile mele și dacă ați putea să-mi dați un feed-back
despre scrierea mea și dacă considerați că s-ar putea
publica câteva dintre poezii sau un volum complet? Vă
mulțumesc frumos și va doresc succes în toate
proiectele! Cu respect, Diana Conac” – Diana, deocam-
dată nu se poate pune problema să „dezvoltăm o colab-
orare creativă deosebită!” și nici de „un volum com-
plet”. Nici nu e nevoie să trimiți tot manuscrisul, pentru
că am reușit din primele versuri trimise să ne facem o
idee în ceea ce privește calitatea literară a acestor man-
uscrise. Versurile sunt naive de tot: „Cerul stele nu mai
are,/ Luna s-a ascuns în zare,/ Negru-mi este ceru-albas-
tru,/ Stă ascuns ca un sihastru.../ Mierla cântă în sur-
dină,/ Teii strâng din rădăcină,/ Pe Cer Luna va să vină,/
Iar am să te strâng de mână.../ Blând ți-e glasul,

armonie,/ Vorba-ți, dulce simfonie,/ Ochii tăi sunt stele
vii,/ Printre bucle aurii./ Chipul tău e pus în ramă/ Și-mi
alină orice gând,/ Învelită într-o năframă,/ Aș vrea să te
văd venind.../ Simt poteca cum vibrează,/ Sub pasul tău
atât de fin, / Sufletul demult visează,/ Pe veci în brațe să
te țin.../ Și în parfum de tămâioară,/ În suflet tu ai să-mi
rămâi,/ Noi ne știm de odinioară,/ Ești iubirea cea din-
tâi.” Diana, înapoi în bibliotecă! Caută să eviți, pe cât se
poate, cacofoniile. Îți lipsesc multe lecturi elementare.
Dacă ești încă la vârsta școlii nu trebuie să te supere
acest prim insucces. Ai tot timpul să revii cu lucruri
interesante. Noi te mai așteptăm cu drag la Curier.

„Bună ziua! Aș fi interesată să public la revista dvs.
dacă veți considera că poeziile mele sunt suficient de
bine scrise pentru aceasta. De asemenea, vă aștept even-
tuale comentarii privind poeziile pe care le atasez la
prezentul e-mail. O zi frumoasă vă doresc!”, ne scrie
Lazanu Andreea Cosmina Magdalena, care ne trimite și
patru texte care mai de care mai interesant. Deși îi
reproșăm autoarei un verbiaj cam supărător în tot ce
scrie, nu ezităm să exemplificăm primul dintre ele, care
ni s-a părut mai edificator pentru nivelul ei liric de
acum: „Mi-e rușine, o adâncă rușine mă încearcă,/
atunci când realizez că nimic din lumea asta,/ nu e mai
profund decât nimicul;/ cum de mi-a luat atât timp,/ cum
am lăsat norii ca fulgerele vieții să treacă,/ deasupra
capului meu și niciun sentiment,/ să nu sădească în
mintea-mi ireală – adevărul,/ unicul adevăr lăsat să stea
de veghe,/ privind cu disperarea celui mort în privirile
privitorilor?/ Au trecut zilele, rostogolindu-se la vale,/
spre bolta unui cer pus sub semnul conservării;/ s-au
perindat stelele de-a lungul cerului,/ înțesat de clipe, /
vise ce au avut doar o clipă de luminat,/ ca mai apoi,
doar simple obiecte de decor,/ pentru bătrânul cer să
rămână./ Am fost o ignorantă, n-am privit nimic din ce
mi-era dat să văd,/ mi-am ținut capul, cu ochii în noroi,/
nu mi-am ridicat privirea nici măcar pentru a-mi
arunca,/ tot regretul spre cerul delirant.../ cu scuze
biciuite de realitatea crudă,/ că ochii de deasupra ființei
mele,/ sunt globuri de jar, ce încătușează,/ toată suflarea
ce din mine iese,/ spre a arata,/ că-mi pare rău căci nu
am realizat,/ cum mizeria umană este în jurul meu,/
precum se găsește moartea la poarta-mi,/ când afară e
ger./ Cerul, dulce amintire,/ ai mii de ochi mari,
curgători,/ din ale voastre uși de vorbire/ curg clipe
strivite de indiferența,/ cu care m-am îmbrăcat!/ Mi-e
rușine și mă cuprinde regretul,/ veșnicul meu
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sentiment,/ căci afară e noapte,/ iar lupii suspină căci
nimic,/ din ce se află sub bolta diafană,/ nu poate să
descrie chinul meu din acest moment.../ Bolta cerească
este o oglindă mare,/ ce surprinde un tablou ce te face,/
să pari o biată căprioară,/ bătută de propria viață sub
semnul terorii;/ Absolut tot ce e real se odihnește sub
chipul stelelor,/ ele sunt ca oamenii, luminoase, senine,/
sau ca și săgețile de veninoase./ Nu-mi permit să-mi
ridic ochii,/ nu pot să mă rup din refuzul meu
confortabil,/ de a nu realiza că lumea este prinsă,/ în
toată răutatea sa,/ sub chipul unei priviri bătrâne și
blajine,/ care îmi spune că asta nu-i menirea mea.../ de a
spulbera adevărul în mii de lacrimi,/ pline de regret...” –
Andreea, ai talent dar ai și „talentul” de a arunca prea
multe cuvinte pentru a spune un lucru simplu. Îți trebuie
pe cineva lângă tine să te cenzureze puțin, în sensul bun
al cuvântului. De exemplu, din textul tău de mai sus pot
fi tăiate cel puțin jumătate din versuri. Dacă vei mai
scrie (te sfătuiesc să mai scrii, fiindcă ai talent), alege-ți
un singur prenume din cele trei de acum.

Am rămas datori cu un răspuns, încă de anul trecut,
următorilor corespondenți: Maria Lizuca Baron
(București), Victor Ion Filip (Suceava), Andreea
Catalina Vlaicu (Târgoviște), Mircea Ropotoaia (Vatra
Dornei), Ana-Maria Sescu (Ploiești), Claudia Martin,
Cătălina Popa, Eduard Craioveanu, Marius Petcu și Ion
Balan. Ei își vor găsi răspunsurile la scrisori în lunile
viitoare.

ANTOLOGIA CURIERULUI: Emilia AMARIEI

Arena cu fluturi

Strig în pustie
poate că voi dezlâna seceta, stârnind norii...
ploi răzlețe udă nisipurile muțeniei mele
rătăcit în propria minte
caut niște vânzători de zâmbete
să facă tumbe prin sufletul meu
ca printr-o arenă cu fluturi

în aula singurătății se așază niște raze
ele așteaptă apa vie a cunoștinței binelui și răului
profesorul nu-și mai împarte cuvintele

razele se ridică și pleacă
scaunele plâng în întuneric
liniștea ruginește pereții inimii
universitatea aceasta are un mare coeficient de risc

aici tăcerea nu mai transmite nimic
nu-i decât o nișă în miezul sufletului din care
ies păsări albastre cu aripile rupte
ele se așază pe brațele copacilor și tac
(mai bine decât un cântec de jale totuși)

satul e plin de arbori uscați și case părăsite
numai aburul cafelei mele mângâie aerul
un ultim om se încăpățânează să plece
un om și un câine întunecat întinși pe dunga zării
recroiesc orizontului mantia dimineții
pe care mai bate soarele din când în când

Nu așa se moare...

Nimeni să nu plângă! Am plecat, de-o vreme,
Dar n-am fost prezentă nici la moartea mea!
Dispărând răpită de furtuni extreme,
În prohodul lumii care pătimea...

Mi se sparge gândul sub cazmaua rece,
Lovituri de brațe îi prind zbaterea,
Eu ascunsă-n taina care mă petrece,
Dincolo de moarte-mi caut nașterea...

Să-mi descânți, destine, mâinile de piatră,
Vocea schilodită, ochii tulburați,
Fiindcă azi cuvântu-mi gol la lună latră,
Iar călăii lumii umblă decorați!

Exilați-mi truda, aruncați-mi soarta,
Să nu mai existe umbra-mi pe pământ!
Nu privesc în urmă, nu ascult nici poarta
Care se trântește scuturată-n vânt...

Nu așa se moare, istovit de toate,
Nu așa se pleacă, prea trudit, prea trist!
În cămașa strâmtă, nu! Nu se mai poate!
Merg să-mi caut locul unde să exist.

Moarte, hai la mine, sunt așa pustie!
Nu mai am pe nimeni, numai tu, de vii – 
(Ultima cerneală, ultima hârtie...)
Te aștept... poemul – ultim, să mi-l scrii...
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.
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