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Păcatul este definit drept încălcarea cu deplină
știință și cu voie liberă, prin gînd, cuvînt sau faptă,
a legilor morale sau neîmplinirea unei legi morale.
În cărțile sfinte sînt identificate șapte păcate capi-
tale: lăcomia, desfrînarea, avariția, mînia, invidia,
lenea și trufia. Pentru Sf. Toma d’Aquino „un viciu
capital este cel care are un scop dorit în mod
excesiv astfel încît, pentru a-și îndeplini dorința, un
om face mai multe păcate, însă toate își au originea
în viciul considerat sursa principală”. Tot Sfîntul
din Aquino afirmă asemănător în aceeași Summa
theologica, atunci cînd vorbește Despre lăcomia la
mîncare (trad. S. Avram, vol. III, Editura Polirom,
2016) că este numit „viciu capital” cel din care
izvorăsc alte vicii, după sensul cauzei finale, adică
în măsura în care conține un scop foarte de dorit, și
de aceea, prin faptul că este dorit, oamenii sînt
provocați să păcătuiască în multe feluri.

Pe același subiect, Fernando Savater, în Cele
șapte păcate capitale (Editura RAO, 2011, trad.
Coman Lupu) remarcă: „Păcatele capitale sunt
comportamente firești care, prin exces, își pierd
caracterul operativ. Este logic să vrei să mănînci ca
să-ți refaci puterile. Dar dacă ți să dă să mănînci o
vacă întreagă, faptul nu mai este operativ, întrucât,
cu mult noroc, n-o să te mai poți urni din loc cel
puțin o săptămână”.

Este evident că lipsa măsurii, practicarea în
exces, indiferent pe ce palier, fie al simțurilor, al
cunoașterii sau al dorinței de putere, deschide
porțile viciului, către unul dintre păcatele capitale.

Un specialist în subiecte islamice, Omar
Abboud, citat și de Savater, cu trimitere la dorințele
și apetiturile care ne bîntuie, indiferent dacă sîntem
sau nu religioși, mai ales în cazul celor care se
declară atei, face o observație care ne

contextualizează în epoca în care trăim: „Consider
că pot să nu aibă credințe monoteiste sau orice alt
tip în relație cu o divinitate dar sigur au o mare
religie: capitalismul și consumul ajunse la
paroxism, ca valori absolute. Trăim afundați nu în
păcatele capitale, ci în păcatele capitalului.
Contrapartida acestei idei este că s-ar putea afirma
că este vorba despre o dorință de a progresa și de a
dobândi elemente materiale pentru a trăi mai bine.
Dar aici încolțește întrebarea în legătură cu ceea ce
înseamnă să trăim sau nu mai bine”.

Nelimitarea apetitului de orice natură este ceea
ce definește prezența în natura umană a
concupiscenței.

În Epistola a doua către Timotei, Sf. Apostol
Pavel, la cap. 3, scoate-n lumină prin ce se
manifestă sporirea răului în lume: „Că vor fi
oameni iubitori de sine, iubitori de argint, lăudăroși,
trufași, hulitori, neascultători de părinți,
nemulțumitori, fără cucernicie. Lipsiți de dragoste,
neînduplecați, cruzi, neiubitori de bine. Vînzători,
necuviincioși, îngîmfați, iubitori de desfătări mai
mult decît iubitori de Dumnezeu”.

Cum le ordonează și Fernando Savater apelînd
tot la Apostolul Pavel prin trimitere la cei trei
dușmani nominalizați de acesta: libido sentiendi –
care cuprinde concupiscența simțurilor, mîncarea și
desfrîul; libido cognosciente – în care sînt prezente
la libidoul cunoașterii: dorința de a ști mai mult,
curiozitatea, născocirea de noi lucruri; libido
dominante, unde dorința de putere se afirmă prin:
dorința de a comanda, de a domina și de a te impune
în fața celorlalți: „Sînt trei mari concupiscențe, de
la care pornesc celelalte păcate, care mențin și
perpetuează viața umană. Însă trebuie să le
temperăm prin intermediul unor deprinderi sociale,
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care să reglementeze relațiile dintre indivizi”.
Între păcatele contemporane ar trebui adăugat și

cecitatea, refuzul de a vedea, deși sîntem copleșiți
de bogăția mijloacelor de informare, care ne pun în
legătură cu tot ce se întîmplă, practic, putem spune,
instant. Albert Camus, într-una din povestirile sale,
narează situația unui cerșetor, pe lîngă care lumea
trecea fără a-i lua în seamă nefericirea, timp în care
el spunea: „Lumea nu este rea, numai că nu vede”.

Totodată, asistăm și la democratizarea păcatelor.
La multe dintre păcate, să zicem lăcomia, înainte nu
aveau acces decît cei bogați, doar ei își permiteau să
mănînce în exces, astăzi este valabil pentru mai toți,
cel puțin în Uniunea Europeană sau Nordul
Americii.

Nici la tragicii greci, nici la Shakespeare nu
aflăm eroi săraci, erau mai toți parte a aristocrației.
Bogați fiind, își puteau permite varii excese, excese
pe care nu și le permiteau săracii.

Etica nicomahică poate fi și un bun manual în a
diferenția între virtute și păcat, virtutea fiind
situată, cum argumentează Aristotel, pe o cale de
mijloc. Cînd pledează asupra curajului, nu
apreciază extremismul temerarului, nici pe cel al
lașului, ci poziția cea mai înțeleaptă sub lumina
prudenței fără a cădea în nici una din extreme.

Vorbind despre diverse meserii în care unii
excelează iar alții nu, Stagiritul, în cartea a II-a,
capitolul I și II din Etica Nicomahică, notează:
„Același lucru se poate spune și în privința
virtuților: prin maniera de a acționa în relațiile cu
ceilalți oameni, devenim unii drepți, alții nedrepți,
iar prin felul de a reacționa în pericole, obișnuindu-
ne să ne temem sau să cutezăm, devenim unii
curajoși, alții lași. La fel și în ce privește dorințele
și impulsurile: unii devin cumpătați și blînzi, alții
neînfrînați și irascibili, după modul în care se
comportă în astfel de situații, unii într-un fel, alții în
alt fel. (...) Mai întîi trebuie să observăm că
asemenea lucruri sînt, prin natura lor, degradate fie
de insuficiență, fie de exces. Și, ca să ne servim de
ceea ce este vizibil pentru a înțelege ceea ce ne este
ascuns, constatăm asta în legătură cu forța fizică și
sănătatea: exercițiile fizice excesive, ca și cele
insuficiente, distrug vigoarea, la fel cum abuzul sau
insuficiența de băutură și hrană periclitează
sănătatea, pe cînd, bine proporționate, creează,

dezvoltă și conservă. Tot astfel se întîmplă și în ce
privește cumpătarea, curajul și celelalte virtuți. Cel
ce fuge de toate și se teme și nu îndrăznește nimic
devine laș; cel ce nu se teme de nimic, ci înfruntă
totul, devine îndrăzneț, la fel cum cel ce profită de
orice plăcere, neabținîndu-se de la nici una, devine
neînfrînat, iar cel ce le evită pe toate, ca un sălbatic,
devine insensibil. Așadar, cumpătarea și curajul sînt
distruse atît de exces, cît și de insuficiență, pe cînd
moderația le salvează”.

Pentru a înfrîna excesele, în afara demersurilor
de la amvonul oricărei religii, societatea dispune de
două metode: educația și legile: prin educație
învățăm să ne stăpînim dorințele de necontrolat și
care ne împing dincolo de echilibru, iar legile
intervin prin reprimare cînd nu-ți controlezi
tendințele de a-ți împlini dorințele cu orice preț.

Lipsa de măsură, excesul sînt calea întunecată a
păcatului, dreapta măsură ne eliberează de vicii,
diminuează șansele intrării în păcat, nu doar în
lumina religiei ci, mai ales, moral.

În 1973, Konrad Lorenz (laureat Nobel, în
același an, pentru fiziologie/ medicină) publică
Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate,
volum publicat și la Editura Humanitas, în 1996 și
2017, în traducerea lui Vasile V. Poenaru. Este o
ieremiadă, cum atenționează încă din Optimistul
cuvînt înainte, un îndemn spre pocăință și
schimbare adresat întregii omeniri, îndemn
radiodifuzat și apoi metamorfozat în cartea
menționată, sub imperativul: „Orice pericol își
pierde considerabil din capacitatea de a ne îngrozi,
dacă îi sînt cunoscute cauzele. Astfel, eu sper și
cred că această cărticică va contribui puțin la
diminuarea pericolelor ce amenință omenirea”.

Înainte de a prezenta în detaliu cele opt păcate
capitale, descrie proprietățile structurale și
perturbările funcționale ale sistemelor vii așa cum
sînt cercetate și cunoscute în etologie, ramură a
științei care tratează atît comportamentul animal
cît și cel uman ca funcție a unui sistem ce își
datorează existența și forma specifică unei deveniri
istorice care s-a desfășurat în filogenie, în
dezvoltarea individului și, la om, în istoria culturii.

Proces în care selecția naturală joacă rolul
esențial. Este cea care determină adaptarea speciei,
un proces pur cognitiv prin care organismul
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asimilează informația existentă în mediul
înconjurător și care prezintă importanță pentru
supraviețuirea sa, altfel spus, un proces prin care el
dobîndește cunoaștere în legătură cu mediul
înconjurător.

Speranța de supraviețuire a speciei este direct
dependentă de capacitatea ei de a se adapta
mediului în care viețuiește. Se observă o evidentă
perturbare a acestor mecanisme la oamenii
civilizați. „La ce-i servesc omenirii, se întreabă
savantul, înmulțirea ei fără măsură, mania ei de-a
dreptul nebunească de întrecere, înarmarea
crescîndă, care devine din ce în ce mai îngrozitoare,
continua astenizare a orășeanului etc. etc.? La o
privire mai atentă se poate vedea însă că mai toate
aceste performanțe nedorite reprezintă perturbări
ale unor mecanisme comportamentale specifice,
care la început concurau și ele la perturbarea
speciei. Cu alte cuvinte, ele trebuie privite ca fiind
patologice”.

Două sînt întrebările care se impun pentru
înțelegerea unei perturbări spirituale: „În primul
rînd, se întreba care anume ca fi acea performanță
normală care să ducă la menținerea speciei în cazul
respectivului sistem perturbat, iar apoi căuta să afle
despre ce fel de perturbare e vorba și, în mod
special, dacă a fost provocată de o suprafuncție sau
de o subfuncție a unui sistem parțial” (Konrad
Lorenz).

Multe dintre pornirile umane sînt suficient de
unitare pentru a fi nominalizate și cum le și întîlnim
în vorbirea curentă: „Cuvinte ca ură, dragoste,
prietenie, mînie, credință, atașament, suspiciune,
încredere etc. reprezintă toate stări ce corespund
unor disponibilități către moduri comportamentale
bine precizate, la fel cum se întîmplă și în cazul
expresiilor uzuale în cercetarea științifică a
comportamentului, cum ar fi agresivitatea, tendința
de ierarhizare, teritorialitatea etc. precum și toți
termenii compuși cu Stimmung (dispoziție),
dispoziție de clocit, de împerechere ori de zbor” (K.
L.).

Sînt porniri care într-un sistem bine ordonat și în
armonie sub aspect funcțional le putem considera
ca fiind indispensabile. Întrebarea dacă dragostea,
ura, credința, suspiciunea etc. sînt bune sau rele „e
pusă, ne atenționează fiziologul, fără nici un fel de

înțelegere a funcției de sistem a întregului, fiind la
fel de lipsită de sens ca întrebarea dacă glanda
tiroidă e bună ori proastă. Impresia răspîndită că
astfel de performanțe ar putea fi împărțite în bune și
rele și că dragostea, credința și încrederea ar fi bune
în sine, iar ura, necredința și neîncrederea, rele e
cauzată numai de faptul că, în societatea noastră, de
primele ducem în general lipsă, celelalte existînd în
exces. Prea multă dragoste distruge nenumărați
copii plini de speranțe, „credința nibelungică”
ridicată la valoare autoreferențială absolută a dus la
urmări infernale, iar Erik Erikson a demonstrat de
curînd printr-o argumentare fără drept de apel
indispensabilitatea neîncrederii”.

Ne întoarcem la Aristotel și la îndemnul său la
moderație, la fel de necesară și atunci și acum.
Lipsa măsurii poate transforma intențiile cele mai
nobile într-o nenorocire.

Homeostazia definește proprietatea structurală a
tuturor sistemelor organice superior integrate prin
care are loc reglementarea prin așa numite circuite
de reglare. Este ceea ce în tehnică se numește
feedback negativ.

„Conexiunea inversă negativă face să nu mai fie
necesar ca acțiunea fiecărui subsistem care
participă la circuitul de reglare să fie fixată la o
anumită valoare. O mică suprafuncție sau
subfuncție poate fi ușor echivalată. Nu se ajunge la
perturbări periculoase ale sistemului ca întreg decît
atunci cînd una dintre funcțiile parțiale e accentuată
sau diminuată într-atît de mult încît homeostaza să
nu mai poată echivala dezechilibrul apărut, precum
și în cazul în care chiar mecanismul de reglare
prezintă unele probleme” (K. L.).

Aceste perturbări periculoase constituie miezul
demersului laureatului Nobel și ele constituie cele
șapte păcate capitale ale omenirii la care savantul
adaugă pe cel de-al optulea: armele nucleare.

Primul prezentat, suprapopularea este vinovată
de multe din păcatele ce fac obiectul cercetării. Este
reclamată înmulțirea fără măsură a omului.
Paradoxal, toate darurile de care se bucură omul,
ne atenționează Konrad Lorenz, și aceasta datorită
profundei cunoașteri a mediului înconjurător,
progresele tehnologiei sale, ale chimiei și
medicinei, tot ceea ce pare a fi de natură să
diminueze suferința umană acționează în mod
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cutremurător și paradoxal în sensul distrugerii
omenirii.

Consecința este pierderea între primele a
capacității general umane de a empatiza cu cei din
jur, devenim defectivi de dragoste umană generală,
caldă, izvorîtă din inimă, nu ne mai iubim
aproapele și, implicit, dispare și dragostea de sine.
Handicap provocat între altele de invadarea
spațiului personal, noțiune introdusă de E.T. Hall și
este utilizată pentru precizarea distanțelor pe care le
mențin indivizii între ei, în contexte variate ca
mijloc de asigurare a protecției fizice. Dicționarul
de psihologie (Editura Humanitas, 2006, sub
direcția lui Roland Doron și François Parot)
precizează: „Se deosebesc distanța intimă, distanța
personală (sferă de protecție individuală), distanța
socială (menținută ca urmare a interacțiunilor dintre
indivizi) și distanțele publice (în absența
interacțiunii). Subiecții nu-și protejează numai
spațiul personal, dar îl respectă și pe cel al altora,
așteptînd de la ei să procedeze la fel. Reglarea
spațiilor interpersonale se operează în esență cu
ajutorul contactelor oculare. Ea este dependentă de
caracteristicile sociale, de situația de mediu
înconjurător și de normele cultural determinate”.

Densitatea populației tot mai ridicată din marile
aglomerări urbane provoacă o firească incapacitate
de a mai percepe chipul aproapelui nostru în
fantasmagoria chipurilor mereu schimbătopare ce
se tot suprapun și estompează. Dragostea față de
aproapele nostru e într-atît de diluată de mulțimea
celor ce ne sînt apropiați, prea apropiați, încît
urmele ei abia dacă se zăresc. Cei care mai sînt în
stare să nutrească sentimente adevărate și calde
pentru semeni trebuie să se concentreze asupra
unui număr redus de prieteni, deoarece noi nu
sîntem structural capabili să-i iubim pe toți
oamenii, oricît ar fi de întemeiată și de etică cerința
de a o face. E nevoie, așadar, de o selecție, altfel
spus, trebuie să „îi ținem la distanță” din punct de
vedere sentimental pe mulți oameni care de fapt ar
fi pe deplin demni de prietenmia noastră (K. L.).

Populația urbană este pusă în situația de a apela
la principiul: Not to get emmotionaly involved (A nu
te implica emoțional); cale de a ne ecrana în contra
contactelor umane, ce are în consecință o alarmantă
plafonare a simțurilor, însoțită de manifestări de
indiferență. „Cu cît avansează la oameni procesul

contopirii cu gloata, cu atît mai stringent se vede
pus fiecare individ în parte în fața necesității de a nu
se implica emoțional, astfel încît în zilele noastre e
posibil ca tocmai în cele mai mari metropole să se
petreacă tîlhării, crime și violuri în amiaza mare și
pe străzi circulate, fără ca vreun «trecător» să
intervină” (K. L.). A se vedea atît de mediatizatul și
tragicul caz Caracal.

Cum este de așteptat, o constantă invadare a
spațiului personal în marile aglomerații,
înghesuirea indivizilor este însoțită de provocarea
unor comportamente în mod nemijlocit agresive.
Context în care asistăm la diminuarea pînă la
dispariție a unei atitudini politicoase, implicat
prietenoase, în fond umană față de oamenii cu care
intri întîmplător în contact. Realitate diagnosticată
și de Konrad Lorenz: „Lipsa generală de
amabilitate ce poate fi observată în toate marile
orașe e în mod evident direct proporțională cu
densitatea de populație dintr-o anumită zonă”.

Toate aceste fenomene negative își au rădăcina
în suprapopulare și eradicarea lor este o
imposibilitate psihologică.

Savantul nu se arată optimist față de opinia că
printr-o „condiționare” corespunzătoare s-ar
putea obține un tip de om care să nu fie expus
consecințelor nefaste ale aglomerării extreme și o
consideră o amăgire periculoasă.

Pustiirea spațiului vital este al doilea păcat
capital care bîntuie lumea tot mai amenințător.

După cum știm din biologie, biocenoza este
definită ca un sistem format dintr-o multitudine de
organisme aparținînd de specii diferite, ce se
dezvoltă independent într-un anumit spațiu
ecologic. Ecologia (gr. eikos-casă, logos- știință),
știință multidisciplinară care studiază relațiile
dintre organisme și mediul lor de viață. Ecologia
umană urmărește și studiază adaptarea la viața
urbană supertehnicizată și în particular poluarea
mediului (chimică, sonoră ș.a.) morală, care
implică aflarea de mijloace tehnice și căi pentru
diminuarea sau prevenirea acestora.

În natură asistăm, spre exemplu, la relația dintre
pradă și prădător care se menține într-un echilibru
benefic ambelor părți, într-o comuniune de viețuire
sau biocenoză, prin care adaptarea diferitelor
specii de vietăți, ce s-a desfășurat în intervale de
timp cărora le corespund o ordine de mărime
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aparținînd geologiei și nu istoriei omenirii, a dus la
o stare de echilibru pe cît de admirabilă, pe atît de
ușor de perturbat. Există multe procese de reglare
care protejează acest echilibru de perturbări
inevitabile, cum ar fi vremea ș.a. Toate
transformările lente ce au loc în timp, fiind cauzate,
de pildă, de evoluția speciilor ori de o schimbare
treptată a climei, nu pot pune în pericol echilibrul
unui spațiu vital. Influențele bruște pot avea în
schimb, chiar dacă sînt aparent nesemnificative,
consecințe neașteptat de mari, chiar catastrofale
(K. L.).

Un exemplu a fost popularea de către om cu
iepuri de casă a Australiei, animal în fond inofensiv,
cu consecințe catastrofale asupra biotopului.

„Ecologia omului se transformă într-un ritm
mult mai rapid decît în cazul tuturor celorlalte
vietăți. Ritmul e prescris de progresul tehnologiei
sale, care urmează o progresie geometrică. Astfel,
omul declanșează vrînd/nevrînd preschimbări
profunde ce conduc adesea la distrugerea totală a
biocenozelor în care și de pe urma cărora trăiește”
(K. L.).

Dacă țăranul (pe cale de a fi eradicat de pe
planetă prin metamorfozarea lui în fermier, ceea ce
ar fi echivalentul capitalistului din industrie) știe
bine, fapt transmis de-a lungul multor generații, că
posibilitățile biologice ale planetei de a ne asigura
supraviețuirea nu sînt inepuizabile, omenirea
civilizată pare să fi uitat cu totul această realitate. A
se vedea suprafețele întinse de pămînt transformat
din teren arabil în deșert, precum în America sau în
Rusia, în urma eroziunilor provocate de exploatarea
lor intensivă și adesea ilegală, dar și degradarea
unor uriașe întinderi de pămînt prin defrișare sau,
cum asistăm în prezent, prin incendiile provocate
de schimbările climatice, precum în pădurea
amazoniană din Brazilia, cu efect direct asupra
dispariției diferitelor specii de plante și animale
folositoare; astfel de consecințe întîlnim și în
domeniul pescuitului și/sau vînătorii. Realitate cu
greu recunoscută sau negată cu totul, cum
procedează actualul președinte al SUA, Donald
Trump, pentru care nu există pericolul
modificărilor climatice.

„Nelegiuiri se comit azi pretutindeni în
utilizarea mijloacelor chimice, de exemplu pentru

combaterea insectelor în agricultură și pomicultură,
vădindu-se însă, totodată, o inconștiență
asemănătoare și în farmacopee. Imunologii
manifestă reticențe serioase cu privire la întreaga
gamă de produse farmaceutice uzuale. Sub imperiul
impulsurilor psihologice marcate de dorința de «a
avea totul imediat»” (K. L.).

Efectul imediat și de durată este ruina ecologică
prin pustiirea naturii vii ce ne înconjoară și susține.
Cînd efectele economice ale acestei atitudini vor fi
evidente s-ar putea să fie prea tîrziu pentru specia
umană. „Mai greu de sesizat e însă alterarea
sufletească pricinuită de acest proces barbar.
Rapida înstrăinare generală de natura vie e în mare
măsură vinovată de abrutizarea estetică și etică a
omului civilizat. Oare ce i-ar putea insufla omului
modern sentimentul de respect și venerație pentru
ceva, cînd tot ce îl înconjoară e opera omului, o
operă foarte ieftină și urîtă? Chiar și perspectiva
bolții înstelate îi e îngrădită orășeanului prin blocuri
și poluare atmosferică. Nu trebuie să ne mire,
așadar, faptul că progresul civilizației e legat de o
regretabilă urîțire a orașelor și satelor. Să
comparăm cu ochii deschiși centrul vechi al unui
oraș german cu periferia sa modernă sau rușinoasa
decădere culturală ce se manifestă în zona
dimprejurul ei în contrast cu localitățile ce nu i-au
căzut încă pradă. Apoi să comparăm imaginea
histologică a unui țesut normal dintr-un organism
cu cea a unei tumori maligne. Vor ieși la iveală
analogii uimitoare! Privită în mod obiectiv și
transpusă din categoria esteticului în cea a
numărabilului, această diferență se bazează în
principal pe o pierdere de informație” (K. L.).

Pierderea de informație evidentă în cazul unei
tumori maligne, care spre deosebire de o celulă
sănătoasă, a pierdut acea informație genetică de
care are nevoie pentru a-și îndeplini rolul de verigă
utilă în cadrul comunității de interese a
organismului. Situație de aflat și în cadrul
comunității de interese a societății umane
contemporane.

Savantul revine asupra standardizării
construcției de locuințe la scară industrială, care
nivelează totul, duc la situația ca la toate marginile
de oraș ale țărilor civilizate să ia naștere sute de
mii de locuințe identice care nu pot fi deosebite
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între ele decît prin intermediul numerelor,
nemeritînd numele de „casă”, ci fiind mai degrabă
baterii de grajduri pentru oamenii folositori, pentru
a crea această expresie în analogie cu termenul de
„animal folositor”. Pe drept cuvînt, a ține găinile
din specia Leghorn în baterii de creștere trece drept
chinuire de animale și rușine culturală. O situație
analoagă se acceptă însă în cazul omului, deși
tocmai acesta e foarte sensibil la un tratament
nedemn.

Trebuie să constatăm că nu mai sîntem oameni,
ci resurse umane pentru marile companii și
corporații, nu mai puțin pentru angajatorii statului.
Este drumul cel mai scurt de pierdere a respectului
de sine al omului contemporan, căruia, ca rezultat,
îi este refuzat dreptul la afirmarea propriei
individualități.

„Omul nu e construit ca furnica ori termita”
(K.L.). Efectul cel mai dramatic este atrofierea,
constanta diminuare a simțurilor estetice și etice
strîns interconectate. „Pentru ca omul să se mențină
sănătos din punct de vedere sufletesc și spiritual e
nevoie deopotrivă de frumusețea naturii și de cea a
mediului cultural ambiant creat de om. Orbirea
sufletească în fața a tot ce e frumos, atît de
răspîndită în zilele noastre, e o boală psihică ce
trebuie luată în serios, ea mergînd mînă în mînă cu
insensibilitatea față de ceea ce este reprobabil din
punct de vedere etic” (K. L.).

Factorii decidenți în ridicarea unei întreprinderi,
a unor uzine etc. provocînd distrugeri ireversibile
ale spațiului, nu acordă nici un fel de atenție
considerentelor estetice.

Funcțiile naturii nu merită nici o jertfă
economică, este preferată pustiirea spațiului vital în
favoarea maximizării profitului.

Întrecerea cu sine însuși se adaugă în șirul
păcatelor capitale ale lumii civilizate.

În lucrarea sa despre cibernetică, editată în
1948, Norbert Wiener (laureat Nobel), care preia
fără a cita ideile românului Ștefan Odobleja,
publicate cu cîțiva ani buni înainte (sub titlul
Psyhologie consonantiste, vol I/1938 și vol II/1939,
și în 1982, la București, sub titlul Psihologie
consonantistă, ediția română – sinteză a
ciberneticii generalizate, editată la Paris în anii

1938-1939), apelează la conceptul de feedback care
poate fi pozitiv sau negativ.

Feedback pozitiv este un proces în care afectele
unei mici perturbații a unui sistem implică o
creștere a mărimii perturbării. Logic exprimat: A
produce mai mult B, care, la rîndul său, produce
mai mult A. Invers, un sistem care răspunde la o
perturbație într-un mod care reduce efectul acesteia
este un sistem cu feedback negativ. Primul tinde să
provoace instabilitatea sistemului, al doilea reduce
instabilitatea și readuce echilibrul.

Prin feedback se înțelege și conexiunea inversă,
retroacțiune inversă, cauzalitate inelară, lanț cauzal
închis.

Un caz special de conexiune inversă pozitivă
apare, în viziunea lui Konrad Lorenz, atunci cînd
indivizi ai aceleiași specii se iau la întrecere între ei
astfel încît datorită procesului de selecție această
întrecere exercită o influență asupra evoluției lor.
Spre deosebire de selecția cauzată de anumiți
factori din mediul înconjurător, care acționează,
așadar, din afara speciei respective, selecția
intraspecifică produce schimbări în zestrea
genetică a acelei specii, schimbări ce nu numai că
nu-i sporesc șansele de supraviețuire ci, din contră,
în cele mai multe cazuri le sînt chiar dăunătoare.

Efectele selecției intraspecifice sînt apreciate
drept satanice avînd ca punct de pornire numai
considerente economice insensibile la valoare:
covîrșitoarea majoritate a oamenilor care trăiesc
astăzi nu mai consideră ca fiind valoros decît ceea
ce îi duce la succes în cadrul unei concurențe fără
milă, ajutîndu-i să-i depășească pe ceilalți oameni.
Orice mijloc ce ar putea servi acestui scop apare în
mod înșelător ca o valoare în sine (K. L.).

Regula: trebuie să fii un învingător, nu contează
prețul, sacrificiile care se impun, locul doi nu
folosește la nimic. Cum remarcă Fernando Savater
în cartea amintită mai sus: „Temerea că nu vei reuși
este mai mare decît satisfacția de a izbuti” (K. L.).

Banii au fost inițial și normal să rămînă doar un
mijloc de schimb, din nefericire, cîți dintre noi mai
cred că ei nu reprezintă o valoare în sine! Aceeași
situație ca în cazul timpului: „Time is money
(Timpul înseamnă bani) exprimă pentru oricine
consideră banii ca avînd o valoare absolută că
același lucru se întîmplă cu fiecare secundă de timp
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economisit”.
Toate se supun acestui imperativ, animale,

mașinile, creșterea plantelor sînt într-o continuă
accelerare; fiecare nouă serie de automobile este
mai performantă decît precedenta, circulă cu viteză
mai mare, fapt care impune noi șosele adecvate
noilor posibilități. Savantul se întreabă: „Ce anume
provoacă omenirii de azi daune sufletești mai mari:
lăcomia orbitoare de bani sau graba extenuantă.
Oricare ar fi răspunsul, cei care dețin puterea
urmăresc, indiferent de direcția lor politică, să le
promoveze pe amîndouă și să amplifice pînă la
hipertrofiere acele motivații ce impulsionează omul
către întrecere. Din cîte știu, nu există încă o analiză
a psihologiilor abisale pentru aceste motivații, dar
eu consider că e foarte probabil ca pe lîngă lăcomia
de a deține bunuri ori poziție ierarhică superioară,
sau de a le deține pe ambele, un rol esențial să-l
joace și frica, frica de a rămîne în urmă în cadrul
întrecerii, frica de sărăcie, frica de a lua hotărîri
greșite și de a nu face sau a nu mai face față întregii
situații atît de stresante. Frica sub toate formele ei e
cu siguranță cel mai important factor de subminare
a sănătății oamenilor moderni, producîndu-le
hipertensiune arterială, rinichi cirotici, infarct la
tinerețe și alte asemenea bucurii. Omul veșnic
grăbit și agitat cu siguranță că nu e mînat doar de
lăcomie, cele mai ademenitoare tentații nu l-ar
putea determina să ajungă într-uin asemenea hal de
autodistrugere. El e mînat, și ceea ce îl mînă nu
poate fi decît frica”.

Günther Anders în Obsolescența omului. Despre
suflet în epoca celei de-a doua revoluții industriale,
publicată în prima ediție în 1956 și ajunsă în 1979
la a cincea ediție (carte despre care am scris tot în
acest spațiu și editată în versiunea română în 2013
la Editura Tact, trad. Larisa Ghinan), vorbește
despre faptul că libertatea și locul central al omului
în lume au devenit obsolete, locul este luat de
tehnică și efectele acesteia, în care producția se
autonomizează în raport cu creatorul uman, creator
pus în situația, mai mult, obligat de a concura și cu
sistemele de roboți.

Frica semnalată și de gînditorul spaniol
văduvește ireparabil pe om de calități esențiale, de
remarcat reflecția.

A înceta să reflectăm va pune în pericol
perpetuarea calităților, capacităților și însușirilor

specific umane.
„Una dintre cele mai rele consecințe ale agitației

sau poate ale fricii care produce nemijlocit agitație
e incapacitatea oamenilor moderni de a sta fie și
numai un timp scurt singuri cu ei înșiși. Ei evită
orice posibilitate de autoreflecție și meditație cu o
consecvență plină de frică, de parcă s-ar teme ca nu
cumva reflecțiile să-i pună în fața unui autoportret
înfiorător...” (K. L.) care trimite la cel descris de
Oscar Wilde în romanul de groază Portretul lui
Dorian Gray.

Obligația constantă de a fi în permanentă
concurență, într-o cursă non-stop pentru întrecerea
celuilalt semen provoacă doar suferință prin
permanentele solicitări nervoase și sufletești.

Asistăm la ceea ce s-ar numi feedback pozitiv, la
o conexiune inversă pozitivă ce se manifestă prin
întrecerea economică a omenirii cu sine însăși,
suficientă să distrugă întreaga civilizație, ce va duce
mai devreme sau mai tîrziu la o catastrofă, iar
fenomenul despre care discutăm acum conține mai
multe astfel de procese. În afara selecției
intraspecifice de tip comercial care determină un
ritm de lucru din ce în ce mai rapid, se mai face
simțit efectul unui al doilea proces ciclic, asupra
căruia Vance Packard a atras atenția în mai multe
din cărțile sale și care duce la o creștere agresivă a
nevoilor omului (K. L.).

Numeroase instituții științifice procură
comercianților și corporatiștilor mijloacele cele mai
potrivite de a mări nevoile omului.

O constatare a savantului cu care realitatea ne
obligă să fim solidari este că, în marea lor
majoritate, consumatorii sînt destul de proști să se
lase manipulați prin metodele dezvoltate în urma
cercetării în domeniul reclamei și al formării
opiniilor.

Ne permitem realizarea celor mai luxuriante și
false dorințe, se înțelege, induse artificial de mașina
de propagandă a industriei reclamelor, cu
consecințe catastrofice asupra ecosistemului, a
vieții personale, a libertății, a relațiilor intersociale,
ce pășesc către o ireversibilă alienare. Psihic,
devenim surogate umane, fără sentimente, fără
empatie, goliți de reflecție, de întîlnirea cu noi și cu
sufletul nostru.
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George Motroc: Stimate Domnule Petre
Răileanu, felicitări pentru implicarea dvs. în
proiectul de readucere în atenţia lumii literare
româneşti a lui Gherasim Luca! Pentru cei
care nu au putut fi prezenţi, din varii motive,
sînteţi de acord să faceţi o trecere în revistă a
evenimentelor...?

Petre Răileanu: Evenimentele la care vă
referiţi sînt în raport cu Sezonul cultural Franţa-
România. Acesta a fost inaugurat în luna
noiembrie la Paris de preşedinţii celor două ţări.
De la jumătatea lunii aprilie sezonul s-a mutat în
România şi se încheie pe 14 iulie odată cu Ziua
Naţională a Franţei. În program sînt prevăzute
numeroase manifestări, printre care aş remarca
expoziţia consacrată operei fotografice a lui Eli
Lotar (Eliazar Teodorescu, fiul „secret” al lui
Tudor Arghezi), complet ignorat în România. În
sfîrşit, un eveniment este şi expoziţia consacrată
lui Gherasim Luca, la Muzeul Naţional al
Literaturii Române, care o reia, în format uşor
redus, pe cea de la Centre Pompidou din Paris. Aş
mai remarca, în cadrul Festivalului filmului
francez în derulare la Institutul francez pelicula
Les rues de Pantin, în care Gherasim Luca apare
într-o secvenţă de un minut. În acest context se
înscrie şi apariţia cărţii mele Gherasim Luca
poezie ontofonie, Editura Tracus Arte.

Ar fi o exagerare sau doar un trist adevăr
să spunem că Gherasim Luca este mai
cunoscut astăzi în spaţiul literar francez decît
în cel românesc?

Se poate spune că primul sfert de secol al
posterităţii lui Gherasim Luca marchează

difuzarea şi receptarea progresivă a operei sale în
arii tot mai întinse ale spaţiului cultural (francez
şi internaţional), după ce decenii la rînd rămăsese
cantonată în zona fenomenelor marginale
underground rezervată mişcărilor şi
experimentelor celor mai furios non conformiste
şi în care el însuşi se plasa în mod natural prin
vocaţie şi afinităţi, atît în România (1930-1950)
cît şi în Franţa (1952-1994). 

E adevărat ce spuneţi, Gherasim Luca e mult
mai puţin – spre deloc – cunoscut în România.
Rădăcinile acestei situaţii sînt de căutat în primii
ani de după război. Între anii 1945-1947
ambianţa care se instalează are toate aparenţele
libertăţii regăsite. Membrii grupului suprarealist
român (Gherasim Luca, Gellu Naum, Paul Păun,
Virgil Teodorescu, D. Trost) pot ieşi din tăcerea şi
izolarea impuse de anii de război. Acum sînt
organizate mai multe expoziţii ale grupului şi tot
acum sînt publicate, într-un ritm accelerat, cărţile
scrise în anii anteriori, în regie proprie, sub egida
unor colecţii şi edituri concepute ca embleme ale
grupului: Colecţia suprarealistă cu varianta în
limba franceză Collection Surréaliste, Editions
de l’Oubli, Editura Negarea-Negaţiei, Infra-Noir,
S Surréalisme. Dar suprarealismul nu fusese pînă
atunci, nu va fi nici după, „aclimatizat” în
România, ecourile şi reacţiile sînt slabe şi, cu
puţine excepţii, nesemnificative, înainte de a
deveni de-a dreptul ostile. Căci această perioadă
este şi aceea a sovietizării accelerate a României.
Din perspectiva ideologiei dominante
suprarealismul este o formă de avangardă
întîrziată şi o manifestare a culturii burgheze.
Mai mult, părăsind România în 1950, Gherasim
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Luca a devenit indezirabil, ca toţi exilaţii din
timpul regimului comunist. Prima ediţie a
scrierilor sale româneşti, datorată lui Ion Pop, a
apărut doar în 2003. 

În schimb, în Franţa, cum bine aţi remarcat,
notorietatea lui a fost în creştere constantă. La
asta au contribuit într-o măsură importantă
recitalurile date de poet care au pus publicul în
contact cu o manieră originală de a face poezie,
sonoră şi corporală, în egală măsură, fără să fie
niciodată pură exhibiţie, ca în cazul altor poeţi de
care a fost apropiat şi care aparţineau unor
tendinţe zise poezie sonoră sau lirică directă. De
asemenea intervenţiile filozofului Gilles
Deleuze, foarte la modă într-o vreme, care a scris
în mai multe rînduri că Gherasim Luca este
printre cei mai mari poeţi de limbă franceză au
trezit un interes special asupra operei lui. Cei 25
de ani care au trecut de la dispariţia lui au fost
punctaţi cu regularitate de noi apariţii editoriale,
reeditări sau inedite, un dublu CD cu
înregistrările recitalurilor sale, o antologie în
colecţia de poezie a editurii Gallimard (2001). Pe
lîngă numeroase studii şi articole, şase
monografii i-au fost consacrate în Franţa şi cel
puţin trei opere de ficţiune îl au ca personaj.
Unele din scrierile lui, cu precădere Inventatorul
iubirii şi Vampirul pasiv, au fost traduse în
engleză (SUA), germană, italiană, portugheză,
spaniolă. Este impresionant numărul de
spectacole montate de trupe de teatru, de actori
şi/sau instrumentişti pe texte de Luca, altele au
fost puse pe muzică de compozitori-interpreţi
precum Arthur H. Gherasim. Luca este poate
poetul cel mai imitat astăzi într-o anume zonă a
poeziei franceze care duce mai departe
experimentele începute de el asupra limbajului.
Se poate spune că primul sfert de secol al
posterităţii lui Gherasim Luca marchează
difuzarea şi receptarea progresivă a operei sale în
arii tot mai întinse ale spaţiului cultural (francez
şi internaţional), după ce decenii la rînd rămăsese
cantonată în zona fenomenelor marginale
underground rezervată mişcărilor şi
experimentelor celor mai furios non conformiste.

În care dealtfel el însuşi se plasa în mod natural
prin vocaţie şi afinităţi, atît în România (1930-
1950) cît şi în Franţa (1952-1994). În acest timp
în România vom remarca o ediţie a operelor
româneşti datorată lui Ion Pop (2003) şi editarea
manuscrisului regăsit al Vampirului pasiv în
limba română (Editura Vinea, 2016). 

Să nu trecem cu vederea, totuşi, principala
dvs. contribuţie la acest proiect – o monografie
Gherasim Luca, o ediţie nouă, completată...!
Cu voia dvs. o să vă adresez cîteva întrebări
pornind de la discursul ţinut de dvs. la
Cafeneaua critică, de la Muzeul Naţional al
Literaturii Române. Înainte de toate, vă rog să
ne dezvăluiţi ceva din experienţa dvs. de a o
scrie o direct în limba franceză... A fost o carte
doar scrisă sau/ şi gîndită în franceză? Cum
aţi reuşit să depăşiţi această dublă identitate
lingvistică?

Nu am depăşit-o. Am asumat-o. Este
imposibil să nu existe interferenţe între cele două.
Cel puţin într-un anume stadiu. Dar rezultatul
este întotdeauna interesant tocmai prin sinteza
realizată între două sisteme. Pentru că o limbă
este, desigur, un lexic şi o sintaxă, dar e şi un
sistem de referinţe culturale şi istorice care se
schimbă de la o limbă la alta. Dar e şi mai mult
decît atît: O limbă este o viziune a lumii. A scrie
într-o altă limbă înseamnă a te situa în această
altă viziune a lumii. Aici atingeţi o temă care nu
interesează prea mult nici critica, nici cercetarea
românească: bilingvismul. Există două excepţii –
poate între timp să fi apărut şi alte studii –
Bilingvismul creator de Dumitru Chioaru, Limes,
2013, şi Consecinţele bilingvismului în teatrul lui
Matei Vişniec de Emilia David, Tracus Arte,
2015. Explicaţia este poate de căutat în faptul că
autorii trăiesc, primul la Sibiu, o regiune în care
se practică multilingvismul, a doua este
profesoară în Italia, ea însăşi, aşadar, confruntată
cu situaţia de bilingvism. E cu atît mai curioasă
această lipsă de interes, cu cît există o pleiadă
importantă de autori români care au lăsat o operă
bilingvă, a doua fiind în special franceza. Şi
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fenomenul e departe de a se epuiza, dimpotrivă,
urmînd geografia românilor expatriaţi în ultimele
decenii, au început să apară autori plecaţi din
România care scriu în spaniolă şi italiană şi
probabil şi în alte limbi. 

În jurnalul (Fragments d’un journal, Paris,
Gallimard, 1973) scris pe timpul şederii sale în
Franţa (1945-1957), Mircea Eliade, confruntat cu
necesitatea de a scrie în altă limbă, chiar dacă nu
e vorba, scrie el, „decît” de eseuri şi de proză
ştiinţifică, îşi pune această întrebare: „Dar ce
altceva aş putea scrie într-o limbă pe care n-o
stăpînesc bine şi care mi se refuză îndată ce
încerc să imaginez, să visez să mă joc?”. În altă
parte (L’épreuve du Labyrinthe. Entretiens avec
Claude-Henri Roquet, Paris, Pierre Belfond,
1978), el reproduce o convorbire cu Ilarie
Voronca (stabilit la Paris din 1933) care-i
mărturiseşte că a scrie într-o altă limbă decît cea
natală „este o veritabilă agonie”. Situaţia de care
vorbim ne arată cu o notă suplimentară de
dramatism că scrisul este viaţă şi această realitate
nu poate să nu reflecte în operă, chiar dacă ea ni
se înfăţişează armonioasă, cu un mesaj de
optimism pentru umanitate, cum e cazul poeziei
franceze a lui Voronca.

Critica remarca avantajul pe care îl aveţi
dvs. în raport cu cei francezi care nu cunosc
partea românească a creaţiei sale... De aceea
vreau să vă întreb ce aduce în plus, această
ediţie românească, atît faţă de prima ediţie,
dar şi de celelalte monografii franceze
Gherasim Luca?

Prima ediţie a fost tradusă. Aceasta de acum e
o rescriere completă întreprinsă de mine în limba
română de care pot spune că nu m-am îndepărtat
nici un moment. În al doilea rînd, versiunea de
acum conţine multe adaosuri, capitole noi şi pe
alocuri o schimbare a discursului critic în funcţie
de avansarea propriei cunoaşteri a subiectului.
Bineînţeles, bibliografia a fost completată şi
adusă la zi. Un capitol nou este consacrat textului
Vampirul pasiv al cărui manuscris în limba
română nu a fost publicat decît în anul 2016.

Descoperirea lui e de natură să întregească
corpusul românesc al operei lui Gherasim Luca,
fără să-l epuizeze. Pe de altă parte, el ne oferă noi
perspective şi argumente în abordarea unor
tematici precum bilingvismul evocat mai înainte,
traducere şi autotraducere. Dealtfel, un alt capitol
nou se ocupă în mod special de această
problematică, e vorba de cel întitulat „Poet
bilingv apatrid”. În sfîrşit, o secţiune nouă a cărţii
studiază demersul de multiplicare – simultan sau
în alternanţă – a suporturilor şi limbajelor în
opera lui Gherasim Luca: obiecte
tridimensionale, cărţi-obiect, cărţi şi plachete
editate în urma unor colaborări „fuzionale” cu
artişti precum Victor Brauner, Wifredo Lam, Max
Ernst, Roberto Matta, Dorothea Tanning şi alţii.
Sînt menţionate de asemenea cubomaniile, ca
echivalent vizual al discursului non-oedipian, şi
în general contribuţiile sale plastice, tablourile
din seria artistique bibliothèque, şi bineînţeles
prestaţiile sale orale care l-au făcut cunoscut în
Franţa şi în lume. Toate acestea constituie
declinări ale unui spirit creator polimorf şi
original şi se înscriu în opera lui la fel ca textele
propriu-zise. Dealtfel, una din originalităţile
avangardelor din România este preocuparea de a
inventa în domeniul genurilor literare şi artistice
stabilite de tradiţie, prin intervertirea sau
combinarea principiilor aparţinînd mai multor
limbaje sau pur şi simplu prin propunerea de noi
codificări: pictopoezia (Brauner-Voronca),
prozopoeme (Saşa Pană), brevet de lovaj (Paul
Păun), limba leopardă (Virgil Teodorescu),
alchipoésie (poezie şi alchimie, Gellu Naum),
alchipeinture (alchimie şi pictură, Perahim),
cubomania şi ontopoezia la Gherasim Luca. 

Titlul complet al cărţii este unul şocant
pentru un cititor neavizat şi care nu cunoaşte
acea istorie personală, de-a dreptul
tulburătoare, legată de văduva lui Gherasim
Luca care i-a preluat numele integral, pînă şi
la adresa de interfon... 

Vă referiţi la ultimul capitol al cărţii,
Gherasim Luca este o femeie. Remarca
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dumneavoastră e îndreptăţită şi din alt punct de
vedere: ce caută un text care ţine mai curînd de
proză într-o monografie critică. Acest insert îmi
dă ocazia să rezum întîlnirile şi convorbirile pe
care le-am avut cu Micheline Catti Gherasim
Luca exprimîndu-mi pe această cale gratitudinea
pentru timpul pe care mi l-a acordat şi pentru
încrederea arătată. Pe de o parte, acest procedeu
îmi permite să introduc o serie de elemente
factuale referitoare la Luca, la mediul familial şi
la prietenii lui apropiaţi din diferite perioade,
Gellu Naum, Victor Brauner, Perahim etc. Pe de
altă parte, această relaţie de deposedare de sine şi
de identificare cu celălalt este ipostază
existenţială şi figură retorică a ceea ce s-ar putea
numi iubire absolută, amour fou sau, la
suprarealiştii români, iubire mediumnică, iubire
absolută în termeni de vizionarism, ca la
Rimbaud şi Lautréamont, conjugată cu sugestii
de identitate-alteritate, identificare-dedublare
prin magia iubirii. Şi mai e ceva: avem aici
exemplul concret a felului în care poezia este un
factor activ care determină viaţa. 

Vorbind despre opera sa poetică, aţi
amintit la un moment dat, tot la Cafeneaua
critică, de dificultatea traducerilor... În
definitiv, în general vorbind, dar şi în acest caz
particular, un poet mai ales unul avangardist,
cît este de traductibil?

Gherasim Luca este un caz special.
Declanşînd într-o parte a poeziei sale în limba
franceză ceea ce el numeşte cabala fonetică,
textele devin intraductibile. El operează în
materia sonoră a cuvintelor şi aceste operaţiuni
sînt irepetabile într-o altă limbă. Există,
bineînţeles, posibilitatea unor echivalenţe în
limba de destinaţie, cu materia sonoră specifică
acesteia, aşa cum a făcut pentru spaniolă Vicente
Gutiérrez Escudero, ajutat de o echipă din care
face parte şi Catalina Iliescu, traducătoarea
textelor din română. De remarcat este că
traducătorii spanioli au ţinut cont de exigenţa lui
Gherasim Luca de a publica pe aceeaşi pagină şi
textul original. Da, cred că textele avangardiste

sînt traductibile, dar publicarea bilingvă ar trebui
să constituie norma.

La finalul evenimentului in memoriam
Gherasim Luca aţi prezentat un film, o
recitare plină de fervoare aproape mistică de
către poetul însuşi... Este acesta o imagine a
ceea ce însemna Poezia pentru Gherasim
Luca?

Întocmai. Fervoarea este, cred, starea normală
a oricărui poet şi în orice caz a poeziei. În cazul
lui Gherasim Luca, aşa cum au putut constata cei
care l-au văzut în recitaluri şi cum putem şi noi,
graţie filmului lui Raoul Sangla din 1988, poezia
este în egală măsură un angajament corporal
complet, voce mişcare mimică. După mărturiile
celor care l-au cunoscut, şi una din ele este
reprodusă în carte, Gherasim Luca pregătea
apariţiile în public sau înregistrările radio cu
enorme scrupule pentru succesiunea textelor şi în
general pentru orice alt detaliu, la fel cum
proceda cu pregătirea cărţilor pentru tipar.

Chiar dacă aţi spus la prezentarea de la
MNLR că biografia poetului sînt versurile
sale, o să-mi exprim o mirare: Cum vă
explicaţi faptul că Gherasim Luca a rămas un
om de stînga chiar dacă a plecat din România
cu mare greutate şi din cauza noii dictaturi
comuniste?!

Aveţi dreptate să ridicaţi această chestiune. Eu
însumi am simţit nevoia să dezvolt capitolul
consacrat acestei problematici întitulat Anii de la
Alge. Poezie şi revoltă. Am folosit, în afară de
propriile texte ale lui Luca (poezii, articole de
presă, corespondenţă), mărturiile foştilor săi
camarazi Gellu Naum, Virgil Teodorescu, Paul
Păun, Miron Radu Paraschivescu – militanţi în
grade diferite în anii 30 şi prezenţi ca şi el în
presa de stînga zisă atunci democratică –, dar şi
documentele publicate de Stelian Tănase în
volumul Avangarda română în arhivele
Siguranţei. Militantismul lui Gherasim Luca
evoluează către o accepţie a revoluţiei în afara
partidelor politice fundamentată pe transformarea
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permanentă din interior a individului conform
principiului dialectic „negarea negaţiei”. El va
concilia în opera lui elemente conceptual
ireconciliabile: poezie, magie neagră, erotism,
demonism, Non-Œdip, ezoterism, revoluţie.
Simpla lor alăturare constituie o teribilă erezie
din perspectiva ortodoxiei marxist-revoluţionare.
Într-o scrisoare de la începutul anului 1946,
adresată lui Victor Brauner la Paris, Gherasim
Luca revine asupra dilemei ,,a milita sau a nu
milita politic” şi consideră că suprarealism şi
militantism politic sînt ,,două raţiuni de a fi”
imposibil de unificat într-una singură. Alegerea
lui este fără nici o rezervă sau ambiguitate în
favoarea suprarealismului, considerînd domeniul
politic revoluţionar rămas în urmă din punct
epistemologic. A rămas Gherasim Luca un om de
stînga? Cert, în sensul unei sensibilităţi speciale
la injustiţiile sociale şi al ataşamentului la
conceptul mai general al unui umanism generos.
Într-un poem din 1960 imprimat pe o coală de
hîrtie format A3, ca un manifest, şi întitulat La
Clé/Cheia este exprimat fără ambiguitate
scepticismul în faţa ideologiilor echivalate cu
,,miturile” care promit paradisul:

Mă voi mulţumi deci să afirm
că mitul poetic
politic şi religios
al paradisurilor celeste şi terestre
îşi coace deşeurile 
în sosul unui uter bolnav
în care ideea laşă de societate ideală
socialistă sau nu
nu face decît să şlefuiască lanţurile fiinţei
pînă la saturaţie. 

Aş mai adăuga o alta: Gherasim Luca, un
,,apatrid”, aşa cum el însuşi se considera, a
putut trăi aproape o jumătate de secol în
Franţa, fără a solicita şi a avea cetăţenie?! Pe
de altă parte, are acest fapt vreo legătură cu
sinuciderea poetului din 1994 sau rămîne doar
o simplă supoziţie?

Personal nu cred. Un asemenea act are cu

siguranţă motivaţii complexe. Statutul de apatrid
a fost o opţiune revendicată şi asumată. Un gest
perfect coerent cu poziţia non-oedipiană care
înseamnă tocmai eliberarea de omului de orice
fel de determinisme, biologice, sociale etc. Luca
dă acestui gest un sens ontologic. Sigur, există şi
o semnificaţie politică în această opţiune. 

În final, în loc de concluzii, o să vă întreb ce
mai putem face astăzi, instituţional şi la nivel
individual, pentru memoria lui Gherasim
Luca? 

Editarea textelor, începînd cu cele româneşti
este lucrul cel mai urgent şi de fapt simplu de
realizat. Ediţia, excepţională, alcătuită de Ion Pop
în 2003 este astăzi de negăsit. Fie pentru că s-a
tipărit în puţine exemplare, fie pentru că nu s-a
difuzat. Ştim că difuzarea reprezintă o problemă
majoră în România. Deci cu asta trebuie început.
Cunoscută, opera lui Gherasim Luca nu-i poate
lăsa indiferenţi nici pe cititori, nici pe criticii
literari, nici pe cercetători. Într-un text publicat în
1933, în a doua serie a revistei Alge, se poate citi:
,,poetul şi cîinele gherasim luca urlă în mijlocul
străzii/cîinele ăsta e un cîine de valoare/ îi vom
transmite felicitările noastre şi îi vom da locul al
3642-lea în literatura română”. Premoniţia s-a
adeverit. Un monumental (aproape o mie de
pagini) Dicţionar „esenţial” al scriitorilor
români (Editura Albatros, 2000) îl ignoră,
preferîndu-i un alt Luca, Ion, autor indispensabil
al nemuritoarei piese de teatru Rachieriţa. Este
însă recuperat în Dicţionarul Academiei Române
din 2005. Uitarea în cultura română este un
fenomen natural de o extraordinară vitalitate. Un
fel de acid care, eficace, perseverent şi tăcut riscă
să reducă totul la dimensiunile unui prezent
improbabil. Şi totuşi, Gherasim Luca a lăsat
limbii române cîteva cărţi care introduc un tip de
îndrăzneală morală şi estetică nemaiîntîlnită,
explorînd teritorii în care rari sînt cei care s-au
aventurat. 

Interviu realizat de George MOTROC

1212 CONVORBIRI  LITERARE
I N T E R V I U



Să analizezi pozițiile politice ale unui gânditor
presupune străbaterea unei primejdii, poate ca și
cum ai avea de trecut printre Scylla și Charybda,
cei doi monștri marini. Eventualitatea aceasta a
avut-o de înfruntat Jean-Michel Palmier în Les
écrits politiques de Heidegger (essais, L´Herne,
1968, reeditată 2014), referindu-se la faimosul
discurs al rectoratului și extinzând apoi cercetarea
până aproape să cuprindă întreaga operă a
filozofului. Conștient de situația în care se pune, el
precizează dintru început că se află în primejdia de
a fi acuzat fie de a discredita gândirea lui
Heidegger, evidențiind în ea o legătură mai mult
sau mai puțin strânsă cu mișcarea nazistă, sau
dimpotrivă să justifice anumite aspecte ale
nazismului, conferindu-i acestuia o profunzime
ontologică (p. 12). Cu alte cuvinte, putem avea de
a face sau cu repudierea unei reputate opere pentru
un prezumtiv contact cu o ideologie condamnată,
sau cu conferirea de justificări unor ideologii
extremiste. Și totuși, cazul filozofului german
merită să fie studiat și din acest punct de vedere,
politic, tocmai în ipoteza că el este semnificativ
pentru dilema presupusă în care s-a aflat omenirea
după al doilea război mondial, odată cu victoria
militară a democrațiilor liberale în alianță cu
colosul din Răsărit. Dincolo de interesul general,
cazul este de cercetat pentru a înțelege mai bine ce
s-a întâmplat și la noi în țară pe când cei învinși au
avut de suferit mari condamnări penale iar cenzura
ideologică multilaterală a mutilat profund cultura.

Bunul prieten al filozofului, prozatorul Ernst
Jünger, notează în jurnalul său Siebzig verwert,
(Ernst Klett, Stuttgart, 1980), la data Wilflingen, 9
iunie 1965, că, pe când el se pregătea pentru o
lungă călătorie în Extremul Orient, acesta tocmai

i-a trimis o scrisoare în care afirmă că este de
preferat să rămâi acasă nefăcând nimic, închis într-
o odaie și reprimându-ți până și tentația de a privi
pe geam. Cum de a făcut o atare afirmație un
gânditor a cărui supremă menire este tocmai
cercetarea lumii! Câtă amărăciune era în inima sa,
câtă mizantropie îl împingea spre o atitudine atât
de refractară?! Era epoca în care Heidegger
continua să se afle sub asaltul atacurilor asupra sa
având ca pretext tocmai scrierile politice de care se
ocupă autorul francez în cartea amintită mai sus.
Este cum nu se poate mai clar faptul că invocându-
se scrierile politice, mai exact discursul de rector
al Universității din Freiburg și cele câteva mici
texte din epocă, se deschidea calea spre acuzarea
întregii opere a gânditorului, însuși faptul că
Martin Heidegger este chiar Martin Heidegger, o
vinovăție de neadmis în noua lume a democrațiilor
victorioase în război!

Mă refer mereu la democrații, pentru că într-o
luare în discuție a principiilor doar ele sunt
semnificative, nu dictaturile. Dictatura este o
anomalie, o formă nespecifică, și vom înțelege
conflictul care definește lumea numai dacă facem
abstracție de ea și luăm în seamă doar situația din
normalitate, adică din democrațiile diverse și
întotdeauna doar provizorii. Din această
perspectivă putem observa antagonismul dintre
liberalism și recursul la nucleul tare al lumii,
obiect al filozofiei care se preocupă de general și
de concret în același timp. Iar ca să înțelegem că
tocmai aceasta i s-a reproșat în fond filozofului:
identitatea, faptul că era filozof, adică faptul că el
era chiar Martin Heidegger, pentru aceasta trebuie
să coborâm în epocă și să-i scrutăm fapta
filozofică. Era un timp când după ce Immanuel
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Kant pusese în evidență până la absurd faptul că
gândirea la ultimele ei consecințe sfârșește în
nonsensul aporiilor în care o afirmație este egal
îndreptățită cu negația ei, în aceeași gândire
devenise  evident faptul că a utiliza generalul este
însăși condiția de a fi a filozofiei, dar doar acel
general care nu se restrânge la a fi o formă goală ci
este una plină de toate determinațiile care îi
incumbă. Pe de altă parte să observăm că dictatura
nu este chiar deloc favorabilă filozofiei, căci
tiranul l-a azvârlit în sclavie pe Platon, dar nici
democrația nu îi este acceptabilă, și nu dintr-un
capriciu ci din fundamente, cum s-a văzut când în
Atena democrațiilor fără egal Socrate a fost
condamnat să bea cupa cu otravă.

Pentru a-și putea face de cap, ca să fie ele
însele stăpâne în exclusivitate asupra lumii,
democrațiile pretind gândirii ca aceasta să își
atenueze ființa, să fie întotdeauna debilă, niciodată
încheiată. Iar filozofia, în pofida acestor pretenții,
filosofia care își onorează cu adevărat menirea
operează dimpotrivă cu concepte tari, ultime,
definitive. Din aceasta decurge conflictul cu lumea
nouă și vinovăția gânditorului german, din faptul
că își stabilește drept ținte conceptele maxime:
ființă, timp, și nici nu se mulțumește cu doar atât,
ci umple conturele, formele acestora cu concret, cu
propria sa existență de ins al Munților Pădurea
Neagră, dovedindu-se filozof și în același timp om
al locului, al autohtoniei celei mai imediate. Este
soluția sa pentru a ține conceptul viu, adică nu
formă goală, ci una plină de real. Cum se știe,
opera capitală a gânditorului german se numește
Ființă și Timp, și din ea a fost realizată doar o
primă parte, cea despre Ființă, și este semnificativ
faptul că nici nu este vorba aici despre Ființă,
despre Sein, ci despre Dasein, despre această
ființă, una concretă, omul acesta, Heidegger însuși
cu toată vasta lui existență ale cărei detalii sunt
atât de importante nu doar pentru el ci și pentru
oricine emite o judecată despre el, inclusiv cu
privire la politica sa, și totuși nu este vorba de
autobiografie ci doar de menținerea la nivelurile
maxime de abstractizare: Das Seinde, dessen
Analyse zur Aufgabe steht, sind wir je selbst. (Sein
und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, p. 41).

Căci aceasta este marea lui performanță: să se
înalțe până în punctul cel mai înalt al cugetării și
în același timp să se mențină înfipt în solul
originilor sale, în natal, sau cu alte cuvinte să
locuiască în universal rămânând în provincie, cum
a și explicat într-o ocazie oarecare. Căci nu își
ascunde originea, nu se dezice de ea, o exprimă cu
discreție dar nu mai puțin ferm, impecabil solidar
cu aceasta. Este chiar ceea ce îi va irita pe
democrați pentru că atâta atașament față de
origini, și încă nu într-un mod declarativ!,
presupune o excludere a celorlalți, o insinuată
xenofobie, niciodată afirmată direct, dar bănuită
întotdeauna. Și nu doar în politica propriu zisă, ci
și în punctele cele mai de seamă ale filozofiei sale.

Pentru a înțelege acestea este necesar ca în
prealabil să îi luăm în seamă locul originii. Pe
platoul în forma unui dreptunghi, mai sus de
drumul care străbate localitatea încât la mijlocul
laturii sunt plăci de marmoră cu numele celor din
Messkirch morți în război, iar aici, sus, în partea
aceasta, puțin mai într-o parte este biserica masivă,
oarecum sumbră căci fără ornamente, cu o turlă
înaltă, aspră, și ea fără vreo podoabă. De cealaltă
parte, în fundul acestui platou este castelul, relativ
mic și anonim, în care vor fi locuit cândva stăpânii
locului. Iar de-a lungul laturii adverse bisericii este
un șir de case modeste, aliniate și apropiate una de
alta. Una dintre ele a fost a familiei filozofului, iar
o inscripție pe o placă de marmoră îi confirmă
identitatea. Tatăl, în afară de slujba de paracliser la
biserică, lucra la pădure, ba mai avea și ocupația
de meșter dogar, o îndeletnicire care presupune nu
doar îndemânare ci și știința unui calcul care
prevede îmbinarea, construcția, potrivirea părților
din alăturarea cărora se va realiza întregul. Totul
din lemn, acesta un simbol misterios al ceea ce
este materia, creșterea din primordii, soliditatea
precară, întocmai conceptului filozofic ce numește
ceva atât de prezent și totuși indefinit: materia de
la baza lumii. Iar și în această împrejurare pentru a
realiza scopul este vital necesară unealta, un
atelier minim dotat cu unelte a fost presupus în
casa natală a filozofului: Wir nennen das im
Besorgen begegnende Seiende das Zeug (Idem, p.
68). Das Zeug, adică unealtă, ustensil în varianta
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mai prețioasă a traducătorilor în limba română. 
Heidegger nu a idealizat deloc această lume

rustică dar i-a fost întotdeauna aproape, propria
profesie de gânditor și-a presupus-o în aceeași
categorie cu cea a plugarului, a păstorului, însă
fără nici o emfază, arid în afirmații. Mai în
apropiere de orașul în care a fost dascăl avea în
pădure, la Todtnauberg, o cabană de lemn, eine
Hütte, cuvântul în germană denumește o
construcție minimă, cu doar două odăi, fără nici un
confort. O fotografie îl înfățișează pe filozof cu o
găleată în mână, luând apă de la un izvor din
pădure, o fântână. Toate acestea consună în felul
lor cu structura personajului. Nu știu dacă astăzi
mai este valabilă o observație pe care o făceam cu
decenii în urmă, în primele mele călătorii în
Germania pe când descopeream prin micile orașe
pe care le străbăteam că întotdeauna oricât de mică
era localitatea exista în ea o librărie și aceasta avea
principala vitrină a ei consacrată exclusiv unor
scriitori locali ale căror cărți, mai ales culegeri cu
poezii, erau scrise în dialectul locului. Îmi
amintesc de toate acestea pentru că acum, în
procesul politic care i se face filozofului, este
citată presupusa fascinație sau poate doar interes al
lui față de un clasic al acestui gen de literatură. E
vorba de Johann Peter Hebel, autor al unei
răspândite cărți de poezii în dialect aleman, dar
mai ales editor al unui almanah sau calendar cu
numele de Der Rheinländische Hausfreund,
Prietenul casei celor din ținutul Rinului. E un gen
de cultură populară minimă, alături de care se
integrează în aceeași categorie și Dialogul
plugarului cu moartea al lui Johannes von Tepl
sau Călătorul heruvimic al lui Angelus Silesius,
din care filozoful citează în lucrările sale
fundamentale.

Odată spuse toate acestea ca principii, dar
trecând acum la problemele punctuale din cartea
lui Jean-Michel Palmier, să luăm în seamă relația
dintre Martin Heidegger și Edmund Husserl,
adevărat subiect de scorneli prin care autorul lui
Sein und Zeit a fost aspru denigrat, iar exegetul
francez aduce lămuri, importante puneri la punct.
Mai întâi, această precizare capitală: Heidegger nu
a fost niciodată elevul lui Husserl: n´a jamais été
l´élève de Husserl (p. 54). Heidegger a venit la

Freiburg să îi fie asistent  lui Husserl într-un
moment în care formația sa științifică fusese
deplin încheiată. El îi purta profesorului prețuire,
deși ca informație universitară cu privire la istoria
filozofiei îl depășea mult. A folosit până la abuz
denumirea de fenomenologie, și-a publicat
capodopera în anuarul de fenomenologie al
profesorului care își pusese mari speranțe că
asistentul îi va fi un continuator în direcția pe care
o trasase cu propriile lucrări. Dar Heidegger a ales
să nu-i fie continuator ci să-și urmeze propria cale.
Neînțelegând sau neacceptând originalitatea
operei capitale a asistentului său, Husserl și-a trăit
dezamăgirea. Pe această falie dintre ei, după
război au apărut născocirile, care fie exagerau
anumite detalii ale raporturilor dintre cei doi, fie
scorneau pur și simplu minciuni care au fost
ulterior dezmințite, dar oricât de mult au fost ele
negate ceva totuși a rămas. În tot acest război al
orgoliilor, semnificativă este contribuția soției
unuia dintre cei mai prețioși neokantieni cu care
filozoful era în polemică, însă în una cu caracter
științific, dar contribuția respectivei doamne era
mai degrabă de domeniul bârfei căci îi reproșează
lui Heidegger faptul că ar fi fost... un țărănoi.
Descrierea sa este cum nu se poate mai exactă, ca
din partea unui martor ocular, cum și era, doar
disprețul, ca să nu zic: ura, este inadecvat în cel
mai semnificativ mod. Din contribuția acestei
doamne a rezultat un portret al lui Heidegger în
care este înfățișat ca fiind un omuleț înveșmântat
în negru, părăsind brusc recepțiile, vorbind
ostentativ cu accentul din ținutul natal, ba chiar
purtând o ținută de schior. Grea vinovăție! Să ne
imaginăm că cineva astăzi și-ar face apariția
purtând un suman țărănesc din Bucovina iar noi
ne-am simți obligați să ne amintim că și Căpitanul
este arătat într-o fotografie de epocă îmbrăcat cu
un suman similar! Filozoful purta cu eleganță nu
costum de schior ci haine vag stilizate încât să
semnaleze cu discreție aderența sa la lumea din
care era originar. Dar doamna în cauză își
dezvăluie întreaga gândire sarcastică atunci când îi
reproșează acestui copil de țăran gravitatea
morbidă și absența totală a umorului (p. 69-70).
Într-adevăr, mare vinovăție să fii grav și lipsit de
umor când se știe că întâia caracteristică a
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liberalismului este modul umoristic de a privi
lumea, relativismul care nu îngăduie în aprecieri
nimic serios!

Exact în detaliile cu care îi reconstituie
filozofului biografia, cercetătorul francez
abordează și dificila perioadă a apropierii acestuia
de nazism, ocuparea funcției de rector al
Universității din Freiburg, atunci chiar la începutul
regimului de dictatură și doar pentru scurt timp.
Aici faptele sunt clare, ele nu pot fi negate dar nici
amplificate peste dimensiunile lor reale, cum s-a
procedat nu doar o dată. Fără a fi chiar deloc
nazist, deși formal membru de partid, el este în
acele împrejurări teribile fără nici o ezitare
germanul care împărtășește destinul atroce al
poporului său. Comuniunea de aspirații cu cei din
poporul tău este formula prin care Jean-Michel
Palmier încearcă o explicație a presupusului
colaboraționism al filozofului (p. 83). Această
comuniune infamantă ține de starea de război prin
care trecea lumea, iar războiul este o fatalitate, un
fenomen tragic care zgâlțâie omenirea la intervale
imprevizibile. În acest caz vinovățiile sunt
definitive, cu atât mai mult cu cât cei care hotărăsc
care este adevărul istoric sunt cei care au învins.
Judecând în absolut, probabil că lucrurile ar putea
fi evaluate cu o detașare ce îndată după război a
lipsit analiștilor.

Și apoi perspectiva cercetării din această carte
se extinde mult, depășind cazul Heidegger însă
fără a-l exclude ci incorporându-l într-un
ansamblu vast. Aici există cel puțin două puncte
nevralgice, două texte care nu sunt ale autorului
nostru ci ale prietenului său, prozatorul și eseistul
Ernst Jünger, dar filozoful s-a pronunțat asupra lor,
într-un anumit sens și-a însușit punctul lor de
vedere: Die totale Mobilmachung, Mobilizarea
totală (1930) și mai ales: Der Arbeiter, Muncitorul
(1932). Paradoxal, deși nu nazist ci chiar adversar
feroce al acestei ideologii, el este un naționalist cu
reputația de apologet al războiului, faimos prin
romanul reportaj În furtuni de oțel, un poem în
proză fără egal prin descrierile de violențe
militare, Ernst Jünger face descoperirea, descrisă
în cele două scrieri, că în primul război mondial
ceva fundamental s-a schimbat în confruntările
armate: acestea nu mai sunt competiții de bravură

umană, adică duel fie și oricât de amplificat, ci
totul se mașinalizează, contribuția în luptă a
tehnicii militare acaparează confruntările și le
distorsionează. Iar soldatul este de acum înainte un
muncitor, un profesionist al uciderii, nu al luptei,
luptă care nu mai stabilește cine învinge fiind mai
puternic ci doar extermină adversarul.

În felul ei, viața lumii este întotdeauna o
apocalipsă, fiindcă ea conține, sau măcar
presupune, o dezvăluire a ultimei zile ce ni s-a dat.
Există o gravură în acvaforte a lui Albrecht Dürer:
Cei patru cavaleri ai Apocalipsei. În cazul nostru
și în cu totul alt sens decât cel din scrierea
apostolului sau din gravura evocată, ei sunt
Oswald Spengler, pe care Heidegger l-a detestat,
nerecunoscându-i calitatea de filozof, Carl Schmitt
pe care l-a combătut pe ideea că acesta, cel puțin
pentru un timp, ar fi reprezentat nazismul oficial,
Ernst Jünger prieten bun și cu kronjuristul celui
de-al treilea Reich, și desigur filozoful din Munții
Pădurea Neagră. Toți patru de o calitate
intelectuală fără egal. De la Nietzsche, fiul
pastorului și întrupare a diavolului pe pământ, ei
au preluat critica omului și speranța unei
schimbări radicale a acestuia: venirea
supraomului, voința de putere, Der Wille zur
Macht. Nicicând altădată o mai mare nenorocire
nu a fost atât de problematizată dezvăluind prin
aceasta că înainte ca militarii să ucidă, ei au fost
precedați de intelectuali. Această precedență în
timp a cugetării în raport cu acțiunea nu
echivalează neapărat cu o vinovăție. Platon a spus
lucruri teribile în Republica dar prin acestea deși
acuzat de unii, în absolut nu a fost și vinovat. Nu
li se poate interzice filozofilor să exploreze
posibilul oricare. În abstract și doar virtual se
poate afirma orice. Doar fapta este eventual
vinovată. Dovadă: cu aceeași obsesie a tehnicii
comună tuturor patru, eseul lui Spengler Omul și
tehnica (1936!) unde autorul dezvoltă prin alegorii
strălucite teoria existenței diferitelor rase și
necesitatea suprimării celor inferioare. 
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Solitudinea e suspectată de societățile care au ceva de
ascuns. În cadrul lor colectivitatea e aprioric inocentă, în
timp ce individul e aprioric vinovat.

*
Curajul enorm al unei fie și firave speranțe.

*
Cu toate că au înfățișarea unui ritual al timpului,

amintirile ne scot în intemporalitate. În așa-zicînd
eternitatea ființei, de unde caracterul lor incantatoriu.

*
Un creator trăiește moralmente printr-o secretă

procură în numele semenilor. Din fericire, marea lor
majoritate nu-și dă seama de aceasta. 

*
„Recompose, o companie americană, a obținut

autorizația statului american Washington de-a composta
cadavrele doritorilor în scopuri agricole. «Dintr-un singur
corp uman obținem un metru cub de compost», asigură
fondatorul companiei. Între timp, actorul Luke Perry a
fost înmormîntat într-un costum de ciuperci care vor
asigura o descompunere mai bio, iar horticultorul Costel
Vânătoru cultivă ceapă într-o parcelă din cimitirul
evreiesc din Buzău. Granițele dintre etic și ecologic devin
tot mai friabile” (Dilema veche, 2019). 

*
Scepticismul care sălășluiește în orice varietate.

Cultura întinsă stimulează circumspecția, în vreme ce
exaltații, fanaticii o au în genere la o scară redusă. 

*
Nu poți cunoaște realmente o persoană decît dacă ai

într-un anume grad un numitor comun cu aceasta.
Cunoașterea într-un asemenea caz e împlîntată în
misterul ireductibil al trăirii, un mister în cazul de față
generos. 

*
Te simți uneori în așa măsură plantat într-un text

propriu în care te recunoști, încît a trece mai departe
așternînd un altul ți s-ar părea o felonie. Din teama
sfîrșitului vrei să rămîi ceea ce ai izbutit a fi în momentul
în cauză. 

*
„Am rămas așa de tulburat de opera lui Husserl, încît

în anii următori am tot citit din ea, fără a înțelege de fapt
ce anume mă fascina. Farmecul emanat de operă se
întindea pînă și la aspectul ei exterior, la oglinda paginii
și la copertă” (Heidegger). 

*
Senzația similifizică a unei lecturi empatice. E ca și

cum te-ai întinde într-un pat comod. Poziția orizontală, în
concepția yoginilor, e proprie interiorizării. 

*
„Oportuniștii scriu prost” (Valéry).

*
Există zile în care am senzația că mai trăiesc doar

pentru liniile acestui jurnal, bune-rele așa cum curg, e
drept, uneori anevoios, cu sincope care par a vesti
momentul ultim. Dar va veni oare cu adevărat acesta?
Aidoma iubirii, scrisul nu ne dă un ingenuu fior al acelui
„infinit personal” despre care vorbea Valéry? 

*
Cînd e urmărit un scop constructiv, amînarea poate fi

o capitulare. Cînd ne aflăm în perspectiva unei nefericiri,
amînarea poate fi o consolare.

*
„Două studii recente au ajuns la aceeași concluzie:

cafeaua crește speranța de viață, potrivit revistei
americane Annals of internal medicine. Primul studiu,
european, a arătat că persoanele care obișnuiesc să bea
circa trei cești de cafea pe zi au tendința să trăiască mai
mult decît persoanele care nu beau cafea. Al doilea
studiu, american, a pus în evidență o legătură între
consumul de cafea și diminuarea riscului de a face unele
boli, cum ar fi diabetul, cardiopatia ischemică sau cele
renale” (Click, 2019). 

*
Dificultăți. Analiza întregului riscă a fi conturbată de

gelozia părților componente față de acesta. Analiza
părților componente riscă a fi conturbată de raporturile
competiționale dintre ele. 

*
1 martie 2018. Timp geros,  grămezi de zăpadă, polei,

ceea ce ni s-ar părea mai potrivit pentru 1 ianuarie. Dar
romanii nu sărbătoreau Anul nou de ziua mărțișorului
nostru? Nu s-ar putea zice că avem a face acum cu un
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compromis meteorologic de flatantă inspirație istorică? 
*

„O revoluție este o opinie care găsește baionete”
(Napoleon). 

*
Un fermecător marginal defel banal în scrisul său

neglijat, care te face să uiți că ai fost nevoit a-i cunoaște
pe X sau pe Y, autori în vogă.

*
„După Caietele André Gide pe care le publică

Gallimard, împrumuturile lui Gide de la Wilde nu sunt
deloc rare, în special din Portretul lui Dorian Gray, unde
faptul este flagrant, dar de la cine n-a împrumutat? Și
unde este el însuși? mă întreb. Omul rămîne ciudat.
Uneori mă exaspera și nu ziceam nimic. Poate că voi
spune asta într-o zi, dar e sigur că prezența lui putea fi
captivantă. În același caiet, împrumuturile lui Cocteau
din Paludes pentru Potomac. Cum pot oare niște scriitori
autentici să se jefuiască între ei cu atîta bună-știință? Cu
o ușurință nemaipomenită” (Julien Green). 

*
Nostalgia problemelor în fața ideilor ferme.

Asemenea idei n-au nostalgii, fiind suficiente lor însele.
*

„Precum Voltaire cu bunul Dumnezeu, cu Braque mă
salut, dar nu ne vorbim! Matisse: triumful gustului
burghez și al promiscuității. Pierro della Francesca:
triumful monarhiei absolute și al castității. Breton: cîtă
intransigență față de o decădere așa de măruntă! Aragon:
ce mult arivism și ce puțin folos! Eluard: cît noroi ca să
rămîi așa de curat. René Crevel: troțkismul lui
bonapartist o să-l renecreveleze cu siguranță. Kandinsky?
E lucru sigur: în el nu vei găsi niciodată un pictor rus.
Kandinsky ar fi făcut minunate mînere de baston în email
cloisonné, cum e cel pe care mi l-a dăruit Gala de
Crăciun. […] Monticelli. E mai puțin prost ca Turner.
Fiindcă e și mai nul decît el. Oare revenirea în actualitate
a artei africane, lapone, bretone, letone, majorcane sau
cretane nu înseamnă pur și simplu o cretinizare de tip
modern?” (Salvador Dali).  

*
La unii creatori, de tip genialoid, stilul distinctiv al

personalității se ivește din capul locului, la alții e un
rezultat al unor experiențe îndelungate, nescutite de efort.
În primul caz pare un dar oferit ființei de incognoscibil,
în al doilea caz pare un dar pe care aceștia îl oferă
incognoscibilului. Nu o dată însoțit de prezumție,
așteptînd o răsplată.

*
Emfaza lui X, cum un sunet strident de trompetă,

emfaza lui Y, cum un sunet similar, dar la un post de radio
la care sonorul e redus. 

*

Complexele unui creator provin fie din raporturile
sale cu lumea, fie din raporturile cu sine însuși. Dacă cele
dintîi se mai pot tranșa, celelalte sunt irezolvabile. 

*
„O broască țestoasă gigantică, vie, în vîrstă de peste

un secol,  a fost descoperită de curînd în arhipelagul
Galapagos. Este o femelă. Și, cu siguranță, a văzut multe”
(Dilema veche, 2019).

*
Deseori uiți ceea ce voiai a scrie, în timp ce

informalul imuabil te măsoară ironic. 
*

Doamna X, cu care stau de vorbă uneori la telefon.
Simulări în lanț, mimarea amiciției, o solidaritate factice,
oferte nerespectate etc. Interesele unui sine abia voalat,
convins totuși că nu va fi recunoscut ca atare, lungind
vorba cu optimism. O infatuare disimulată pe care o
percepi tu, nefumător, aidoma unui miros de tutun într-o
încăpere cu ferestrele închise, în care s-a fumat mult. 

*
„Nu poate fi o ofensă mai mare pentru un bărbat decît

atunci cînd femeia cu care este prieten se înamorează, în
timpul prieteniei cu el, de un altul” (G. Ibrăileanu). 

*
„Designerul german al Casei de modă Chanel, Karl

Lagerfeld, s-a stins din viață la vîrsta de 85 de ani, într-
un spital din Paris. Directorul de creație de la Chanel și
de la Fendi nu a fost niciodată însurat, dar în 2013 a spus
că vrea să se cunune cu pisica lui siameză Choupette (7
ani), căreia i-a lăsat averea lui, 200 de milioane $.  […]
Și Choupette, pe care apropiații susțin că a trecut-o în
testament, nu l-a dezamăgit. A «semnat» un contract cu
Friskies și a încasat în 2014 colosala sumă de 4 milioane
de dolari. La ordinul lui Lagerfeld, mîța e îngrijită de
două menajere, are maseur personal și stilist care se
ocupă de blănița ei” (Click, 2019). 

*
Un hotar atît de incert între sinceritate și

nesinceritate, încît uneori devine insesizabil chiar în
raport cu tine însuți. 

*
După ce în adolescență și-n prima tinerețe intuim că

suntem, vai, altceva decît lumea (individuația își face
efectul), se ivesc și episoadele despărțirilor de lume ca
atare. Inițial, poate mai numeroase, mai patetice decît
acum. Dar pe atunci nu ne dădeam seama satisfăcător de
ele. Le trăiam în contul unor emoții articulate în concret
ce ne învăluiau în aura vîrstei, făcîndu-ne a crede că țin
de registrul acestei vîrste începătoare, care totuși  nu se va
mai sfîrși niciodată. 

*
„Diplomat este acel bărbat care își amintește de ziua

de naștere a unei femei și uită de vîrsta ei” (proverb
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englez). 
*

Un raport între ceea ce ți se potrivește și ceea ce ți se
împotrivește? Poate deveni relevant doar atunci cînd unul
din factori îl depășește categoric pe celălalt, oferindu-ți
figura distinctă a  firii tale. O disociere cu sugestia unui
Destin.

*
Mistuit de truda scriptică, asemenea unei suferințe

căreia nu i s-a putut pune diagnosticul.
*

Cîteodată un singur cuvînt inspiră o propoziție, mai
multe, aidoma unei semințe care încolțește dînd naștere
unei plante amplu ramificate. Enorma disproporție dintre
punctul de plecare și rezultat.  

*
O clipă fugitivă de regăsire, atît de intensă încît nu

poate duce, în scurtă vreme, decît la o prelungită depresie
complementară. Ființa nu se dezminte.

* 
Sub teroarea Securității: „Sunt trei ani de cînd primiți

din parte-mi consemnări privind oameni considerați de
mine – unii palavragii, alții vrednici de a mă îngrețoșa.
Dar de mine însumi a ajuns să-mi fie și mai greață. Nu
mai pot suporta, am ajuns la crize de nervi și insomnii
devastatoare, mă ucid. Considerați-mă cum veți crede,
corect sau necorect, fiți cu mine drepți sau cruzi, dar de
astăzi eu nu vă mai pot fi de folos, nu mai pot continua
îndeletnicirea aceasta, care-mi provoacă o imensă scîrbă
de mine” (Ion Caraion). După toate probabilitățile, nici
un Al. Ivasiuc, nici un Nicolae Balotă n-au scris
asemenea rînduri… 

*
Senectute. Lectura fragmentară, „pe sărite”, pare în

prezent mai profitabilă decît una integrală, sistematică,
datorită caracterului său aș zice polifonic. Dispune de
„voci” mai multe, de rezonanțe care trimit nostalgic la
ansamblu, te îndeamnă să-l reconstitui. Să-i acorzi astfel
o cotă de ficțiune în care te regăsești. E o lectură mai
apropiată de eul tău care nu e doar receptor („martor”), ci
și „participant”, cu șanse de afirmare proprie într-o
materie textuală străină. 

*
„Umorul este doar o altă formă de apărare împotriva

universului” (Mel Brooks). 
*

Fragmente de adevăr plutind într-un bulion de
tendențiozități lașe, de digresiuni inutile, de retractări
neduse pînă la capăt, acesta e discursul cu care criticul X
își tratează musafirii ce trec pragul revistei suficient de
cunoscute al cărei colaborator este. Bucatele rămîn
aproape neatinse, chelnerul debarasează masa de materia
lor cu, totuși, aspirații de artă culinară. 

*
„Un lucru este sigur: Raiul nu este pentru oricine!

Cea mai scumpă stațiune de lux din lume a fost recent
inaugurată. Este vorba de insula privată Banwa, din
arhipelagul filipinez Palawan, care are o suprafață de 6
hectare. Pe insulă se află șase vile care pot fi închiriate cu
100.000 de dolari pe noapte, iar cel mai scurt sejur este
de trei zile. Temperaturile de aici rareori scad sub 30 de
grade. Vizitatorii beneficiază de teren de golf, spa,
bucătari prestigioși, elicopter privat, hidroavion,
instructori de sporturi acvatice și scufundări, antrenori de
yoga și  tenis, dar și de o armată de agenți de pază,
menajere, șoferi, personal medical și experți în tehnici de
relaxare” (Click, 2019). 

*
Cît de uman ni se înfățișează un animal bolnav! Mai

uman decît unii semeni ai noștri, prin contopirea sa totală
cu existențialul, scutit de sofistica abstracțiunilor. În chip
divin, egal cu sine. 

*
Un Narcis privind într-o oglindă în care nu vede

nimic, în care se admiră ca Nimic.
*

Există scriitori care scriu cu ușurința cu care s-ar
spăla pe mîini. Și alții care scriu cu durerea cu care și-ar
jupui mîinile.

* 
Lacrimile care diluează o metaforă. 

*
Pasărea care face cele mai mici ouă din lume:

Colibri-albina. Oul ei este mai mic decît bobul de mazăre.
*

„Europarlamentarul Maria Grapini a inventat o nouă
țară europeană – Letiția. Băieții «răi» de pe Internet s-au
grăbit să inventeze și o monedă oficială: grapinul. Eu i-aș
sfătui să nu investească în grapin, e slab în comparație cu
dragna – cu două dragne poți lua toată România” (Dilema
veche, 2019). 

*
A fi personal, adică a te imita de la un timp pe tine

însuți, nu fără riscul decepției pe care-l implică orice act
de imitație. 

*
Candoarea pervertită a proștilor: „ei au pe această

lume rolul hărăzit bufonilor de la curte, adică sunt
oameni lipsiți de răspundere” (La Bruyère). Totuși,
răspunderea prostiei în lume e imensă. Bufoneria e doar
estetismul prostiei. 
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Sîntem în faţa unei cărţi surprinzătoare,  scrise
de un mare pictor din exil1.

Victor Cupşa s-a născut în 1932. În anii 1950-
1955, a studiat la Facultatea de Medicină Veterinară
din Arad. El urmează în paralel cursurile Şcolii de
Desen şi Pictură. Stabilit la Oradea, îşi continuă
studiile de artă după sfatul sculptorului Iosif Fekete.
Participă la expoziţii de grup în regiunea Oradea.
Prima expoziţie personală are loc la Bucureşti, în
1962. În 1965 i se decernă Premiul Tinerei Picturi,
care îi dă dreptul de a reprezenta România la cea de
a patra Bienală a Tinerilor Artişti de la Paris. Victor
Cupşa decide să rămînă în Franţa. În 1967, el a
solicitat azil politic şi s-a stabilit la Paris. În 1977 a
obţinut naţionalitatea franceză. 

În 1970 are loc expoziţia sa „Spaţiul
Metaobjectal” la Muzeul de Artă Modernă din Paris.
Începînd din 1974, mai multe expoziţii personale se
succed în Aix en Provence, Galerie des Maîtres
Contemporains; Galeria  Atelier Mensch, Hamburg
(1974); este invitat de Gérald Gassiot-Talabot şi
Jean-Louis Pradel să participe la «Mythologies
quotidiennes» la Muzeul de Artă Modernă din Paris
(1977); Galeria Le Triskèle, Paris (1978); Galeria
pictorilor europeni, Cannes (1978); Galerie Pierre
Lescot, Paris (1980); expoziţie amplă (şaizeci şi
şapte de picturi) la Annecy, sălile fostului Centru
Cultural (1981); Galeria Raphaël din Frankfort
(urmată de o a doua expoziţie la Geneva); expoziţie
personală la Château Sainte-Barbe din Fontenay-
aux-Roses (1982). Între 1980-1985, colaborează cu
Galeria „Bourg de Four 19” de la Geneva.

Pe parcursul perioadei 1974-1980 apar în presa
de specialitate sau generalistă, mai multe studii
majore cu privire la opera sa: Jean-Louis Pradel,
Jean-Clarence Lambert, Basarab Nicolescu, Gérald
Gassiot-Talabot, Paule Gauthier, Jean Bocognano,
Jean-Marie Dunoyer şi Jeanine Warnod. 

Cartea lui Victor Cupşa este surprinzătoare,

deoarece nu este o carte despre pictură aşa cum ne-
am fi aşteptat. Titlul cărţii este ales în mod just a fi
Drum prin tablouri. De fapt, în tablouri, printre
tablouri şi dincolo de tablouri.

Cu mare fineţe, autorul ne descrie un labirint al
trăirilor sale prin intermediul notelor prezentate într-
o ordine nu neapărat cronologică despre pictură,
desigur, dar de asemenea despre munţi, despre cai,
despre amintirile din copilărie, despre sistemul
comunist din România, despre viaţa politică în
Franţa, despre tradiţie şi modernitate. El încearcă să
găsească ieşirea din labirint. Victor Cupşa nu judecă,
în ciuda unor afirmaţii care par tranşante. El
mărturiseşte, pentru a încerca să îşi înţeleagă
destinul.  

Rezultatul este fascinant. 
Datele despre expoziţiile sale, despre întîlnirile

cu renumiţi critici de artă, despre vizitele la atelierul
său sînt importante pentru reconstituirea traiectoriei
unui mare pictor. Amintesc doar savuroasa vizită
făcută de  Mircea Eliade la atelierul său. Victor
Cupşa realizează destul de tîrziu cauza răcelii
neaşteptate a lui Eliade, după ce pictorul făcuse o
tiradă împotriva «omului nou»…

Victor Cupşa este necruţător cu arta
contemporană. El avea avantajul de a nu depinde
financiar de vînzarea operelor sale deoarece îşi
cîştiga existenţa ca medic veterinar şi putea deci
avea o poziţie independentă, cu o privire detaşată
asupra artei. Pentru el, arta contemporană se
îndepărtează din ce în ce mai mult de sens şi de
transcendenţă, devine o artă de consum menită a
aduce bani directorilor de galerii, care comandă ceea
ce pictorii trebuie să producă. 

Nu este de mirare că Victor Cupşa a traversat
perioade de mari îndoieli privind rostul artei în
societatea contemporană mergînd pînă la decizia de
a nu mai picta. Din fericire, aceste perioade au fost
abolite prin revenirea nevoii de a mărturisi prin artă.
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De asemenea, nu este de mirare pasiunea care îl
animă pentru munţi şi cai. 

Munţii îi dădeau aerul pur al înaltului, dincolo de
poluarea materială şi spirituală a oraşelor. Ei sînt o
prezenţă constantă în pictura sa, de o mare pregnanţă
simbolică. Într-un studiu, am comparat munţii din
pictura sa cu celebrul Munte Analog al lui René
Daumal.

Iar caii îi dădeau sentimentul de comuniune pe
care nu îl mai putea încerca cu semenii lui umani.
Specialist al cailor de rasă arabă, Victor Cupşa
poseda trei cai albi, semnul distinctiv al fermei în
care s-a retras, cu soţia sa, departe de vîltoarea
Parisului. Îi vedeam de departe cînd mergeam în
vizită la el, ca o imagine de vis. Şi nu voi uita
niciodată momentul în care pictorul a apărut pe calul
său alb la nunta lui Gheorghe Zamfir, ca un cavaler
desprins din basme.

Pasajele privind viaţa în regimul comunist în
România, cu imensa suferinţă, au şi o mare valoare
pedagogică pentru tinerii din România care nu
cunosc aproape nimic din trecutul apropiat al ţării
lor. Ei trăiesc în altă lume. Aceste pagini ar trebui
citite în şcoli. Omul fără memorie  este un om
neîmplinit. Dar pasajele despre România de după
1989 nu sînt mai pline de lumină. Deriva morală a
societăţii post-comuniste îl întristează şi îi provoacă
dezgust. Paginile despre Doina Cornea, exemplu de
rectitudine morală, sînt emoţionante în acest context.

Victor Cupşa este un privitor atent şi al vieţii
sociale şi politice în Franţa, presupusă a fi un
exemplu de ţară democratică. Dezamăgirea
pictorului este mare văzînd compromisurile şi

minciunile stîngii franceze şi violenţa «vestelor
galbene».

În fond, Victor Cupşa se simte un străin şi în ţara
în care s-a născut şi în ţara care l-a adoptat. Este o
stare interioară paradoxală pe care au cunoscut-o
bine mulţi intelectuali din exil.

Contextul acestor consideraţii permit lui Victor
Cupşa să poarte o privire acidă asupra contorsiunilor
istorice în general, al ororilor, minciunilor şi
compromisurilor fără număr, al uimitoarei capacităţi
ale fiinţei umane de a uita, ale misterelor şi crimelor
lăsate neelucidate pînă astăzi. Îndemn cititorul să
citească splendidul capitol „«Ruinurile» de la
Elsinor”, extraordinar dialog intre Hamlet şi Victor
Cupşa. Concluzia este sumbră: „Să nu se creadă,
Doamne fereşte, că mă consider niscai proroc şi să
nu mă trataţi drept Casandră, nu fac preziceri, nu am
dar de previzionist, nu fac decît să privesc cu atenţie
în jurul meu, să judec fără complezenţă şi să trag
concluzii prudente. Soluţiile avansate de politicieni
şi marea finanţă nu fac decît să difere problemele, să
le ascundă sub preş, să le acumuleze, să le întîrzie,
ceea ce va face ca explozia să fie cu atît mai
cumplită”.

Dezamăgit de fiinţele umane, pictorul găseşte
comuniunea perfectă în relaţia cu calul său preferat,
Hortal. În capitolul „Hortal” talentul de scriitor al
marelui pictor atinge culmi metafizice. „El m-a făcut
să descopăr ceea ce ascuns în subconştient, prezent
în instinct, purtam deja în mine fără să îndrăznesc să
concretizez, fără să mă încumet a-l traduce în cuvinte
[...] – scrie Victor Cupşa. Paşii lui Hortal, inaudibili,
se pierd în praful fin al celor două urme paralele care
ne duc spre liziera unei păduri. Drumul se transformă
în cărare, denivelarea crescîndă urcă mereu,
ajungînd într-o poiană de vis. După zona de umbră al
unui braţ de pădure care o închide, luminozitatea
brutală a soarelui în plină faţă, mă face să închid
ochii… Era în 1944 la început de toamnă; eram pe
acest drum cu bunicul pentru a arunca un ochi asupra
celor două mînze pe care le-a pus în păşunat de vară,
împreună cu cele ale altor mici proprietari. De-acum
vara trecuse. Ar fi trebuit să reintre în curînd, să se
întoarcă acasă. Una era murgă închis, cealaltă murgă
cireşie. Cu nici o lună mai tîrziu a trecut frontul… s-
au pierdut în vîltoare ca atîtea altele; nu le-am
revăzut Închid pleoapele din cauza soarelui, Hortal
nechează, îşi poartă urechile în direcţia stejarilor
care formează o insulă în mijlocul poienii la o sută
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sau două de metri. Un grup de cai staţionează la
umbră, mînzele bunicului sînt prezente şi ele. Hortal
le-a văzut şi vrea cu tot dinadinsul să se apropie, dar
mînzele nu  sînt ale bunicului, sînt caii unui prieten
unde ne opream din cînd în cînd. Nu eram mirat; mi
se întîmpla să mă pierd uneori  într-un domeniu fără
hotar, eram la limita unei frontiere invizibile de care
nu  se putea trece pentru că era de netrecut.
Întoarcerea era singura soluţie care ne rămînea,
singura posibilitate. Era în ordinea lucrurilor,
imperativă. Oprire în faţa unei linii limită; nu exista
cărare care să ducă mai departe”. Hortal îl ajută să
traverseze zidul timpului. Timpurile se amestecă,
sînt concomitente, într-un alt nivel de Realitate.
Pictorul făcea confidenţe lui Hortal, confidenţe care
nu puteau fi făcute nimănui altcuiva. Hortal asculta
şi înţelegea. 

Moartea lui Hortal este descrisă în pagini
antologice: „A murit în rolul lui, la locul său, într-o
lume unde rari sînt cei care mai sînt  acolo unde le
este locul, şi mai rari cei care vor să rămînă unde
sînt, toată lumea jinduind să devină altceva decît ce
este, decît ce poate, să aibă altceva decît ce are.
Hortal a plecat sub şeaua lui şi la locul lui. Presupun
că este motivul echilibrului mental pe care l-a
manifestat în toate împrejurările. Mai avea puţin
pînă a împlini douăzeci de ani şi s-a retras într-o
dimineaţă scînteietoare de început de iarnă cînd
ferigile pădurii, gamă infinită de ocru-galben, roşu
ruginiu, pămînt de Siena ars, umbră brună pe fondul
albului zăpezii sub soare rece, ascundea grupuri de
cerbi. S-a dus cu demnitatea seniorului care a fost
pînă la ultimul suflu, pînă cînd pămîntul i s-a sustras
de sub copite; s-a clătinat cu mişcări neîndemînatice,
el care avea un echilibru fără cusur, un mers fiabil în
toate împrejurările; a basculat spre stînga, a încercat
să se reechilibreze tremurînd panicat, încă o
deplasare la stînga pentru a cădea cu toată greutatea
în faţă şi apoi pe flanc, cu piciorul meu prins sub el.
Totul în cîteva secunde. Am fost traversat ca de o
fulgerare: moare. E pe punctul de a muri! Am înţeles
imediat că-i venise ceasul şi că nu pot face nimic. Că
nimeni nu mai poate face nimic. A ridicat capul, a
nechezat într-un fel cum nu am auzit niciodată să
necheze un cal. A mai făcut un efort ridicîndu-se pe
anterioare, crupa şi posterioarele nu l-au urmat, a
rămas un moment aşezat, suficient pentru a mă pune
pe picioare. Eram pierdut, nu ştiam ce trebuia să fac.
I-am prins dîrlogii aproape de gură pentru a-l susţine,

îi strigam numele, îl imploram să nu abandoneze, să
se ridice. Un efort violent a părţilor posterioare l-a
repus într-o poziţie nefirească cu oribilă
incoordonare a mişcărilor, pentru a se prăbuşi din
nou, fără nici un reflex de protecţie. A căzut pe
flancul stîng, în cruciş la baza unui stîlp de susţinere
al gardului, care i-a împiedicat alunecarea pe panta
udă pe care ne găseam. Era întins cu membrele
ţepene, cîteva contracţii spasmodice în sacade. I-am
luat capul în poală, îl ţineam strîns pentru a-i
prezerva arcada însîngerată în urma impactelor.
Ştiam că e inutil dar nu mai raţionam, aş fi vrut să
cred în minuni. Nu a intervenit nici un miracol. [...]
S-a strecurat în neant sub ochii mei, ţeapăn în răceala
imobilă a soarelui limpede, rece, într-o zi de iarnă
frumoasă, de neuitat”. După moarte, Victor Cupşa îl
revede des pe Hortal: „Se afla în faţa mea dar la
distanţă, era-n picioare, voiam să-l ating şi nu
puteam; era drept, mîndru, minunat ca-n zilele de-
altădată. Mă privea ca în vremurile bune, penetrant,
atent, parcă nostalgic. Era în picioare  fără şea, fără
frîu, nici căpăstru. Unde-i era harnaşamentul? Cine i-
a scos şeaua şi cînd? Voiam să-l ajung dar se
îndepărta repede, galop săltăreţ, nări dilatate cu
capul în vînt, portul cozii atît de caracteristic rasei, la
verticală. Ştiam că e grăbit să găsească mînzele
bunicului, ştiam că le caută, murga brună şi murga
cireşie, voiam  să-i fug pe urme, să-l readuc, dar
eram împietrit, paralizat, corpul  inert nu răspundea,
voinţa nu-mi servea la nimic”.

Cuvintele de la sfîrşitul cărţii sînt simple dar de
mare semnificaţie pentru ceea ce vrea să ne transmită
Victor Cupşa, mărturisitorul: „Fiind de la noi şi
cunoscîndu-i de cînd eram copil, mi-am ales ca
îndreptar de conduită un martir şi un sfînt: Iuliu
Maniu şi Iuliu Hossu (numai pentru a putea trăi la
umbra abnegaţiei şi a curajului lor). De asemenea pe
părinţii mei, Iulia şi Victor care au avut de dus partea
lor. Ce spun aici şi acum, poate să pară anacronic,
dar nu este. De la o vreme, ocrotit de  privilegiul
vîrstei,  trăiesc mai mult cu morţii pe care i-am
iubit”.

* Prefaţă la cartea Victor Cupşa, Drum prin tablouri,
Junimea, Iaşi, 2019.

1. A se vedea site-ul Internet al pictorului
http://www.victorcupsa.com/
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E un truism, desigur, a spune că orice istoric de
seamă este un spirit novator şi că inovaţia în istori-
ografie, ca şi în alte domenii ale spiritului, implică
un raport de tensiune şi conflict cu tradiţia, rupturi
de orizont, contestaţii etc. Însă înnoirile se pot
înfăptui şi „pe tăcute”, construind cu un material
nou şi mai ales cu o viziune, cu o metodă nouă.
Exemple destule se pot invoca şi pentru contestaţia
spectaculoasă, brutală, şi pentru „polemica de cat-
ifea”. Ilustrativ pentru întâia categorie poate fi
Constantin C. Giurescu, a cărui „despărţire” de N.
Iorga, spre exemplu, a fost nu numai spectaculoasă,
dar şi minuţios pregătită, după cum rezultă din
scrisorile către Bazil Munteanu şi alţi tineri istorici,
pe care şi-i ralia atent1. Din a doua categorie face
parte neîndoielnic P.P. Panaitescu, a cărui personal-
itate s-a impus de la început în forme distinc te, fără
opoziţii zgomotoase şi sfidări inutile, însă şi fără a
ezita să asume, la nevoie, apărarea unui punct de
vedere. Calităţi persona le, dascăli de elită şi o
muncă tenace l-au ajutat să obţină repede confir-
mări ale vocaţiei sale de istoric. Un vânt prielnic i-
a suflat la timp în pânze, plasându-l pe acea cale
maior a istoriografiei când alţii din generaţia lui îşi
continuau încă ucenicia.

Născut la 13 martie 1900, în Iaşi, unde a făcut
parţial şi studiile secundare, P.P. Panaitescu publica
deja, la 1917, în Revista istorică, ştiri despre un
proces din secolul XVII2, iar peste un an intra la
Universitate, în capitală, pentru ca la urmă să fie
trimis pentru specializare în studii slave la Cracovia
(1923-1924) şi primit apoi la Fontenay-aux-Roses
de acelaşi N. Iorga (1924-1926). Un an mai târziu,
era conferenţiar, iar din 1932 profesor de istoria
slavilor la Universitatea din București, căreia avea
să-i devină pentru scurt timp, sub dictatura
legionară, şi rector. Un curriculum aparte, trebuie să

recunoaştem.
La data debutului didactic, P.P. Panaitescu dis-

punea deja de un palmares impunător3, fiind spri-
jinit de marii săi dascăli, între care N. Iorga trebuie
socotit cel dintâi şi modelul urmat, până la un punct,
în cercetare. Ca şi acesta, a pornit la drum fără
prejudecata specializării excesive. Cu orizontul teo-
retic şi de metodă con turat în timpul studiilor, el se
lasă oarecum în voia hazardului arhivalic, identi-
ficând și punând în valoare noi fonduri, evenimente,
circumstanțe neștiute etc. A scos la lumină, masiv,
documente, a comentat manuscrise uitate, a recon-
stituit crâmpeie de biografii, opere, epoci de cul-
tură, cu o pasiune pe care numai N. Iorga o vădise
mai înainte. Și-a sporit astfel enorm zestrea inter-
națională și a pus la îndemâna breslei întregi un mai
solid suport documentar pentru reflecție.

Au rezultat din aceste sondaje, adesea îndelungi
și obositoare, temele asupra cărora avea să revină
mereu: călători, diplomați, cărturari, evenimente
dintr-o epocă sau alta, idei și stări de spirit, așa cum
învățase tot de la Iorga, de la Pârvan și de la alți pro-
fesori în anii formației sale. N-a ezitat în fața nici-
uneia, știind bine că un istoric trebuie să aibă mereu
sub ochi ansamblul, chiar dacă nu-l poate aborda
decât în segmente. Regăsim în prodigiosul său cur-
riculum, încă nepus la punct, mai toate subiectele
care, de la cronicarii secolului XVII până la D.
Onciul și alți dascăli ai săi, au preocupat comuni-
tatea istoriografică. Domni pribegi4, un
pseudobeizade5, niște „efemeride” aulice6, tiparnițe
și cărturari, destine princiare, căi de comerț, legături
cu vecinii sau cu țări mai îndepărtate, circulația
unor manuscrise, biografii de cronicari și istorici,
chestiuni de demografie istorică și viață socială,
nimic n-a rămas parcă în afara interesului său. O
curiozitate insațiabilă, despre care mărturisesc cei
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de aproape și mai cu seamă studiile sale, l-a făcut să
extindă mereu raza preocupărilor, să revină, să
insiste, să aprofundeze, în cicluri tematice a căror
sistematizare nu stă, acum, în intenția noastră.

Se remarcă însă ușor că avem de-a face cu un
progres, în care totul se reia pe cont propriu,
pornind de la arhive, de la confruntarea cu „materia
primă” a oricărui istoric, pentru a ajunge la inter-
pretări noi, la monografii și sinteze. Termenul de
contribuții apare frecvent în bibliografia sa, iar
multe studii sunt însoțite de anexe documentare.
Istoricul era – mai trebuie să o spunem? – și un edi-
tor la fel de prodigios, căruia îi datorăm multe vol-
ume, de la Cronicile slavo-române din secolele XV-
XVI scoase de I. Bogdan și republicate de el, până
la vasta colecție Documente privind Istoria
României, la care a muncit din greu, fără să apară
totuși, sub „dictatura rolleristă”, în comitetul de
redacție. A editat chiar și texte istoriografice, pre-
cum cele „patru studii” ale lui Bălcescu7, prea puțin
cunoscute până la el. S-ar zice că voia să repună în
discuție, dincolo de exemplul oferit de Iorga, temele
asumate de „pozitiviștii” I. Bogdan și D. Onciul,
pentru a le trata cu un nou suflu, care venea de la
căutările mai recente ale istoriografiei de oriunde.

Publicând Histoire traditionnelle et la Synthèse
historique (1921), Henri Berr voia să propună o
nouă etapă în domeniu, care să stea sub semnul sin-
tezei8. Finalitatea științifică a istoriografiei trebuia
să devină clară și explicită, adăugând vechii „istorii
istorizante” (în care includea pe A.D. Xenopol și L.
Halphen) un plus de generalizare9. Această nevoie
se simțea și în istoriografia română, cu toate că
nimeni nu se mai ocupa sistematic, după Xenopol,
de latura teoretică. Cel mult, cadrul empiric era
impregnat din când în când cu generalități fortuite,
iar aceste generalități puteau deveni ocazional, ca
la N. Iorga, un fel de a exprima atitudini personale
într-o chestiune sau alta10. În ansamblu, oroarea de
speculație fără temei documentar definea și condui-
ta noii generații. Exempla trahunt!

I. Bogdan se stinsese în 1918, D. Onciul în
1923, V. Pârvan îi va urma în 1927, anul când P.P.
Panaitescu și-a început, la rândul său, cariera de
dascăl. O nouă generație se afirma spectaculos în
cercetarea istorică, acum stimulată de școlile
române din Roma și Fontenay-aux-Roses, alături de
Academia Română și alte instituții solidare în efor-

tul restitutiv. Făcând un bilanț în chiar Revista
istorică, C.C. Giurescu insista pentru o „cercetare
coordonată”, pe baza unui plan menit să cuprindă
pe cât posibil toate energiile științifice și mai ales pe
tinerii formați la școlile Apusului. Instrumentele de
lucru (repertorii, ediții de documente etc.) și resti-
tuțiile monografice trebuiau să pregătească, prin
travaliu de echipă, viitoarea „sinteză completă a
dezvoltării noastre istorice”11.

Este concepția pe care o împărtășea în mod
firesc și P.P. Panaitescu, deși n-a expus-o undeva
sistematic12, o direcție ce dăduse deja, prin marile
sinteze colective, rezultate spectaculoase în
Occident. În esență, era ceea ce I. Bogdan pre-
conizase încă la 190513, iar N. Iorga a susținut
mereu14, fără să se poată angaja însă efectiv în
munca de echipă.

Nici noua generație n-a fost în măsură să împlin-
ească acest deziderat. O anume insistență în formu-
larea lui e însă caracteristică, iar în ce-l privește pe
P.P. Panaitescu, el a făcut pe cont propriu, se poate
spune, munca unei întregi echipe. Experiența
polonă și cea franceză i-au servit, fără îndoială, dar
el trebuia să răspundă la exigențe de alt ordin. De
aceea s-a dedicat mai ales explorării arhivelor, recu-
perării informaționale, editării de documente și
texte narative, fără a neglija studiile de restituție
monografică. O sinteză colectivă de tipul Evolution
de l’humanité, care apărea din 1920 la Paris, nu se
putea concepe încă la noi. Abia peste două decenii,
Gh.I. Brătianu, altă figură eminentă a generației,
avea să inițieze o istorie generală a evului mediu, cu
participări multiple, însă împrejurările i-au fost
potrivnice. În linii mari, s-a menținut aceeași con-
duită individualistă, deși se recunoștea nevoia unei
munci de echipă, cu atât mai necesară cu cât se
definea mai bine decalajul dintre istoriografia noas-
tră și performanțele europene în domeniu. Pilda lui
Xenopol, care dăduse de unul singur o sinteză prag-
matică și una teoretică, n-a trezit emulație pe
această linie, iar pilda lui Iorga a dus și la opoziții
vehemente15.

Îndemnurile acestuia din urmă de a se folosi
istoria pentru a înnobila societatea contemporană,
instilându-i ceva din „fiorul realităților” de altă
dată, din „intimitatea sufletească” a trecutului16, au
găsit totuși ecou la unii, între care Panaitescu se
cuvine amintit în primul rând. I-a ascultat, probabil,
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prelegerea introductivă Noi direcții în istorie
(1920)17, unde ideea de a ne cultiva sensibilitatea
prin „contact cu izvorul”, cu vestigiile rămase din
alte vremi, era subliniată insistent. O regăsim în
propriile lui reflecții epistolare, unde spiritul său se
recunoaște afin cu marii maeștri, la care trimite de
altfel și în puținele Pagini de jurnal ce ni s-au păs-
trat18. Se recunoaște în acele destăinuiri de ocazie
un suflet sensibil, căruia zidurile străvechi din
Cracovia i se confesau într-un limbaj inefabil. Un
poet, cu siguranță, dublat de un subtil gânditor se
ascundea în mărturisiri ca aceasta: „Sunt în plină
activitate, lucrez toată ziua, vizitez biserici, muzee,
învăț polonă. Simt plăcerea de a trăi, de a-mi
stăpâni viața, a-i da cursul pe care îl vreau. La urma
urmei, sunt două feluri de a trăi: acesta și acela de a
te lăsa dus de curentul vieții. Dacă viața ar fi ca un
râu cu maluri frumoase, a-i putea sta în barcă cu fața
mângâiată de soare, în voia apelor leneșe. Din
nefericire, e mai mult o mare pe care geme furtuna
și trebuie să ții cârma în mână. Iartă-mi toate aceste
filosofări și pune-le pe socoteala otravei subtile de
romantism ce se desprinde din zidurile părăsite ale
Cracoviei. De ai ști câte povestesc ele! Numai că eu
nu pot să-ți transmit glasul lor, fie că nu am darul să
redau astfel de lucruri, fie că sunt lucruri care
amintesc unele flori prea delicate ce se tem de
lumină, senzații cărora le place umbra și se tem să
nu fie ofilite de lumina cuvântului”19.

Sunt rânduri pline de „poezia lucrurilor”, trimise
celei care avea să-i devină soție, rânduri ce denotă
nu numai un suflet sensibil, dar și o fină percepție a
limbajului în care se rostesc ruinele, monumentele,
marile vestigii ale trecutului. Se poate spune, împre-
ună cu Iorga, Pârvan și alți istorici de seamă, că fără
acest dar poetic nu se poate obține o bună restituire
a trecutului. Fiindcă trecutul nu înseamnă doar
evenimente patetice, confruntări militare, negoț,
meșteșuguri, demografie, ci destule alte lucruri,
unele greu, dacă nu imposibil, de exprimat. S-a și
vorbit de istorie ca de o „știință inefabilă”20. Puțini,
în epocă, și-au dat seama de acest lucru. Abia peste
un deceniu și mai bine se vor căuta, prin Lucien
Febvre, argumente pentru o istorie a sensibilității21,
dar se vede că preocupări ca aceasta existau deja.
Le găsim oarecum în pasajul citat, ca și în
prelegerea lui Pârvan despre „gândul liric” în lumea
mediteraneană22. 

Marile deschideri ale școlii Analelor din deceni-
ul următor se recunosc și în căutările unor istorici
români23, la Iorga în primul rând, care nu ezita să
recunoască subiectivismul istoriei și să considere că
„talentul poetic” rămâne esențial pentru orice tenta-
tivă de valorizare a trecutului24. Să ne mirăm că un
discipol al său și totodată al lui Pârvan, nu mai puțin
deschis spre noile teme ale istoriei, căuta să înțe-
leagă mesajul marilor obosiți de timp, „otrava (lor)
subtilă”? Interesantă e și observația că există lucruri
ce „se tem de lumina cuvântului”. Tăcerea intră în
țesătura cea mai delicată a istoriei, după cum se
vede la Panaitescu și după cum spusese deja, înch-
inându-i un veritabil poem, Vasile Pârvan25. Tânărul
discipol nu era cu nimic mai prejos când, după o
plimbare cu Magistrul la Șosea (18 martie 1922),
punea în relație lumina cu ritmurile vieții: „Visam
niște străzi înguste și bolovănite, într-un orășel
vechi, ziduri mute care încep să-și piardă caracterul
de operă artificială, confundându-se cu cele natu-
rale, foarte multe buruieni înflorite în colțuri și
printre pietre: tăcerea încălzindu-se la soare”26.
Poezie curată, ca aceea pe care Iorga o socotea
necesară pentru a intui și exprima realități inefa-
bile27.

În ce raport se află însă opera lui P.P. Panaitescu
față de asemenea propensiuni estetizante? O cerc-
etare a acestui aspect ar fi demnă de interes, însă nu
o putem întreprinde aici. Aparent, o distanță consid-
erabilă îi separă opera pragmatică de aceste reflecții
intime, pe care nu le-a destinat nicicând tiparului.
Narațiunea istoricului e clară, precisă, dar fără efuz-
iuni lirice și fără o preocupare mai insistentă de
„stil”. Nu încape îndoială că simpatia lui se îndrep-
ta spre un discurs istoric mai subtil, care să pună în
lumină cele mai variate situații. Într-o pagină de jur-
nal, la 15 aprilie 1921, el scria despre colegii săi de
breaslă: „Toți, afară de Iorga și Pârvan, sunt pentru
istoria erudită, istoria socială și structura claselor
sociale. Mă simt superior lor, mai ales în fața lui
C.C.G.(iurescu), care pozează fățiș în rival al meu
(Doyle spunea că modestia ca și îngâmfarea sunt
două defecte care ne împiedică egal de a afla ade-
vărul asupra sufletului). Mă simt superior pentru că
am puterea de a vedea sufletul, acolo unde ei văd
numai materie. Care e viața ce se manifestă sub
aceste forme trecătoare, care e sensul lucrurilor,
care e chiar psihologia claselor sociale și atmosfera
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vremurilor? Vorbesc de ele, dar nu știu ce sunt. În
istoria română nimeni n-a încercat-o afară de Iorga,
care însă rar a reușit. Și aceasta, o spun aci, o voi
face eu. Un singur lucru m-ar putea împiedica: lipsa
de liniște sufletească. Eu n-o am încă, o caut”28.

A căutat-o, fără îndoială, însă nu pare a fi avut
parte de ea îndestul. S-a lăsat prins în apele politicii,
ape învolburate, din care n-a știut să iasă la timp,
nici să se ferească de vârtejuri periculoase. După al
doilea război mondial, a fost silit să se adapteze la
noile condiții, sub regimul dictaturii comuniste,
ceea ce a lăsat firește urme și în operă. Nu mai era
loc, în studiul trecutului, pentru „o istorie psiholog-
ică, o istorie a stărilor de spirit”, așa cum o visase
cândva, căutând a depăși erudiția înspre un discurs
îngemănat cu „arta literară”29.

În fond, programul său a rămas afin cu cel
schițat de I. Bogdan, ca fază „sociologică”, numind-
o însă „culturală”30. Așa a început, cu studii despre
Bălcescu și Milescu, așa se va încheia, cu ediții de
cronici și monografii de instituții și cărturari, munca
acestui benedictin al istoriografiei noastre. Ultima
lui carte, de care s-a putut îngriji până la capăt,
privește – simetrie de destin? – Începuturile și biru-
ința scrisului în limba română (1965). Marea sin-
teză Introducere la istoria culturii românești n-a
putut apărea decât postum, dar ce admirabilă încu-
nunare a unei opere! Căci regăsim în ea, rostite cu
prudența impusă de epocă și de propria evoluție,
mai toate ideile din tinerețe despre începuturile
noastre etnoculturale. Se gândea să o continue
printr-o altă sinteză, care să prezinte cultura
medievală însăși31, așa cum o definea Panaitescu,
lato sensu, nu ca un simplu „ornament al istoriei”,
ci ca produs al ei inseparabil de ansamblul vieții
sociale, constituind „întreaga creație colectivă a
societății”32.

Destinul nu i-a dat răgaz să-și împlinească
opera. Dar nu se poate trece peste legătura intimă
dintre această viziune asupra fenomenului istorico-
cultural și ceea ce tânărul savant scria la început de
carieră, socotind cultura ca un „complex al tuturor
manifestărilor omenești creatoare”33. Unii se miră
de felul cum s-a acomodat Panaitescu la exigențele
ideologice ale regimului comunist. Ar trebui să
notăm pentru aceștia că dincolo de tatonările din
primii ani, cu destule efuziuni lirice, el a manifestat
un interes clar pentru „concepția economică a isto-

riei”, echivalând-o cu „materialismul istoric”, în
care vedea, ca și Andrei Oțetea, o șansă pentru
înțelegerea globală a fenomenelor, o extensie legit-
imă de orizont34.

Studiul instituțiilor a fost pentru el, tocmai de
aceea, o preocupare permanentă, miezul însuși al
operei sale. Publicând în 1947 o suită de
Interpretări românești, unde aduna o serie de studii,
astăzi clasice pentru istoriografia noastră,
Panaitescu insista pentru această directivă, menită a
înlesni o integrare firească a istoriei naționale în
durata lumii. „Instituțiile istorice, observa el, trec de
granițele țărilor și popoarelor; cele românești sunt o
parte a instituțiilor europene, istoria noastră n-a fost
nici o minune, nici o monstruozitate, adică dez-
voltarea unei societăți izolate, cu forme particulare
și unice, așa cum a prezentat-o prea des o erudiție
strâmtă”35. Istoria românilor merită, în această vi-
ziune, o cercetare mai atentă, cu o „metodă critică”,
„neslujind cu voie țeluri politice, sociale sau
naționale”. În același timp, istoria preconizată de
Panaitescu nu poate fi pur și simplu o secreție do-
cumentară, ci una în care intervine cu necesitate
„gândul istoric”, adică interogația materiei,
raportarea continuă la „liniile mari ale evoluției”36.

Cu aceste elemente la îndemână, nu mai suntem
surprinși de apelul tot mai insistent la „materialis-
mul istoric” și la marxism în scrierile sale mai
recente, apel pe care Andrei Oțetea a dorit să-l sub-
linieze cu prilejul morții savantului, produsă la 14
noiembrie 196737. Avem de-a face, în tot cazul, cu o
consecvență ce inspiră respect, în pofida „distorsiu-
nilor” suferite totuși de „discursul” său în ultima
fază. Rămâne ca diversele aspecte ale operei, cu
motivațiile de rigoare, să fie studiate mai atent, spre
beneficiul sigur al istoriografiei. 

Semnalând aici numai câteva „deschideri” pro-
puse ori ilustrate de P.P. Panaitescu timp de o jumă-
tate de secol (1917-1967), am voit numai să fac un
îndemn la extensie tematică și la aprofundare. Este
ceea ce se degajă altminteri din opera în discuție, o
mare operă, al cărei studiu se află abia în fază incip-
ientă. Noblesse oblige! Dacă breasla noastră mai
ține la această noblețe, ea ar trebui să pună în val-
oare legatul lui Petre P. Panaitescu, alături de alte
moșteniri prețioase ale istoriografiei noastre. Opera
îl arată în genere convins de rezultatele la care
ajunsese, dar calea până la ele era presărată cu
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îndoieli, incertitudini, căutări obstinate. „Ni se pare
uneori că toată această cercetare a trecutului e ca o
liturghie într-o biserică părăsită”, se confia la un
moment dat38, pătruns de solemnitatea gestului său,
care trebuia să fie în același timp cognitiv și pios.
Gestul istoriografic, o știa de la Pârvan, comportă
măreția și presupune devotament față de memoria
celor dispăruți, memorie din care se nutrește propria
noastră voință de a dăinui. 

Deschiderile propuse de Panaitescu,
„provocările” sale în acest domeniu țin de rostul
intim al unei profesii prin excelență deschisă și
mereu provocatoare.

Note:
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Introducere
Este o deosebită onoare, dar și un test major

pentru mine, să colocviez (pentru a doua oară!) în
aula Academiei Române cu prilejul Sărbătorii
Naționale a Limbii Române.

Ziua de 31 august are o simbolistică aparte prin
simultaneitatea sărbătoririi ei de o parte și de alta a
Prutului, în acest mod cimentându-se unitatea
indestructibilă de limbă, istorie și conștiință
românească! Sunt inerente, în aceste împrejurări,
cuvintele mari și festive, dar ne vom strădui să fim
cât mai zgârciți cu ele.

Sunt 30 de ani de la istorica sesiune
parlamentară de la Chișinău, când limba română a
fost repusă în drepturile ei legitime, cea mai
importantă decizie fiind revenirea la grafia latină!
31 august a fost precedat de un 27 august 1989,
ziua convocării Marii Adunări Naționale, prima
acțiune postbelică de amploare a românilor
basarabeni și apogeu al Mișcării de eliberare
națională. Rolul scriitorilor în opera deșteptării
naționale și a desfășurării MAN a fost decisiv.
Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, Ion Vatamanu,
Leonida Lari, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Lidia
Istrati ș.a., nu fără a-l trece cu vederea pe
președintele Uniunii Scriitorilor de atunci, Ion
Constantin Ciobanu, tot el președinte al Sovietului
Suprem al RSS Moldovenești, cu rol decisiv în
moderarea istoricei sesiuni de la 31 august – 1
septembrie 1989. 

Firește că deasupra tuturor acțiunilor noastre,
place unora sau nu, a fost și rămâne imaginea
emblematică a lui Eminescu, a cărui definiție axială
rămâne: SUNTEM ROMÂNI ȘI PUNCTUM!

Mioritism? Mesianism? Nicidecum. A fost o
luptă dură pentru o gură de oxigen cultural într-un
spațiu asfixiat, noxele căruia se mai simt până
azi…

Drept preludiu al acestor evocări mi-a fost, vara
aceasta, un scurt răgaz în Italia, unde, la modul
direct, am trecut Rubiconul. Nu pentru a cuceri, ci
pentru a mă lăsa cucerit de stampele renascentiste
ale regiunii Emilia Romagna, de muzica limbii
italiene, de valurile Adriaticii, de tainele Castelului
Gradara, unde a pătimit nefericita captivă a
Infernului dantesc, Francesca da Rimini, într-un
final, închinându-mă și la vechea Ravenna, locul
odihnei de veci a lui Dante Alighieri. Astfel, Dante
și Eminescu au prins a deveni dominanta
meditațiilor mele pentru ziua de 31 august.

Desigur, în prima duminică, m-am cuminecat la
Biserica ortodoxă română din Rimini „Sfântul
Ghelasie de Râmeț”. Cu emoții aparte mi-a fost dat
să ascult, departe de țară, o slujbă frumoasă în
limba română, dar și în italiană, oficiată de
preacucernicul Marcelian-Claudiu Bucurenciu,
parohul renăscutului locaș creștin din centrul urbei,
pe baza părăsitei Biserici catolice „Santa Agnesia”.
Am evocat aceste lucruri nu doar pentru
semnificația aparte a oazei de limbă română,
liturghiată de un cor splendid și îngânată cuvios și
curat de ceata de copii numeroși ai familiilor de
români, stabiliți acolo, dar și pentru faptul că
Biserica „Sfântul  Ghelasie de Râmeț” are nevoie
de subsidii substanțiale pentru a fi renovată capital
și a servi tuturor cetățenilor din Rimini, ea fiind, în
egală măsură, un simbol ancestral (cu o clopotniță
din sec.VIII!) al unității ecumenice creștine și al
originii noastre latine, așa cum s-a vădit și în timpul
întâlnirii de la București, luna mai a.c. a celor doi
înalți prelați: Papa Francisc și Preafericitul Daniel,
Patriarhul BOR.

Cu gândul la cei de acasă, atât în Biserica
română din Rimini, cât și la mormântul lui Dante
din Ravenna, am avut prilejul să meditez îndelung
asupra destinului nostru comun, asupra impactului
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european și universal al latinității, implicit asupra
oamenilor noștri iluștri, odată cu creșterea limbii
românești și-a patriei cinstire, până la extremitatea
estică a latinității, spre mereu năpăstuita insulă a
Basarabiei.

II. DANTE ȘI EMINESCU 
DESPRE LIMBĂ

Grație mentorului actual al Convorbirilor
literare, Cassian Maria Spiridon, cel care mi-a
împrumutat cartea, am luat cu mine drept călăuză
spirituală în Italia dantescă studiul eminentului
medievist Bruno Nardi Dante și cultura medievală,
în traducerea lui Ioan Milea, Ed. Limes, 2019. În
special, mi-a furat atenția Capitolul VI, Limbajul,
un eseu de-o amplă și elevată profunzime despre
gândirea lui Dante, ctitorul-reformator al limbii
italiene, privind natura și filozofia limbajului, în
baza studiului filologic al lui Dante De vulgari
eloquentia (op. cit., p. 214-244).

Bruno Nardi situează gândirea lui Dante într-un
context istorico-dialectic al latinității scolastice și
al cauzalității mistico-empirice caracteristice
medioevului. Navigând cu prudență prin hățișurile
teologice ale Duocentului și ale stilnovismului
epocii, Dante își schițează în Banchetul (Convivio)
propriul discurs filozofic de esență metafizică,
transcendentală. Se reține instant metafora
dantescă a Filozofiei ca „privire neîntreruptă”, în
care Dante străvede „Înțelepciunea veșnică a
cărților lui Solomon și Logosul evanghelistului
Ioan (op. cit., p.74). Pe urmele lui Dante, Nardi
insistă în comentariile sale despre „doamna nobilă”
– Înțelepciunea, care, la rândul ei, în cartea
Pildelor, afirmă: „Când Dumnezeu rânduia
cerurile, eu eram de față”. Și, apoteotic, autorul
Banchetului o identifică din nou cu Logosul
evanghelistului Ioan, spunând că, după ce am fost
făcuți, pentru a ne îndrepta, a venit la noi sub o
înfățișare ca a noastră, adică s-a făcut trup în
persoana lui Christos” (op. cit., p.75). Sublimă
idee! Am parcurs-o și toate s-au așezat la locul lor,
mai ales în descifrările hermeneutice ale mult
vehiculatei formule eminesciene, de anticipație
heideggeriană: „Nu noi suntem stăpânii limbii, ci
limba e stăpâna noastră”. Puneți aici în locul limbii
Logosul christic al evanghelistului Ioan și veți

realiza un concept desăvârșit, de mare forță
vizionară, a genialului Eminescu!

Deoarece versetele 124-142 din Paradis, Cântul
XXVI, bucurându-se de comentarii desfășurate de-
a lungul timpului, de la Boccaccio până la Umberto
Eco, ocupă un loc central în concepția reformatoare
a lui Dante și exprimă chintesența teoretizărilor din
De vulgari eloquentia, vom reproduce fragmentul
respectiv în versiunea lui George Coșbuc (A se
vedea Divina Comedie, trad. G. Coșbuc, ediție
îngrijită și comentată de Ramiro Ortiz, Ed.
Polirom, Iași, 2000, p. 683). Adam către
Dumnezeu:

„Iar limba ce-o vorbii fu stinsă toată 
pe când Nimrod cu-ai săi n-avea nici gând 
să facă cea ce-n veci n-avea să poată. 
Căci orice faptă-a minții-n timp urmând 
plăcerii voatre-umane și rotirii 
acestor roți, n-au trainic trai nicicând.
Că oamenii vorbesc e fapt-a firii; 
iar firii-apoi nimic nu-i pasă, dacă 
voi dați așa sau altfel curs vorbirii. (s.n.)
Și pân-a nu veni într-acea cloacă,
numit-a lumea El supremul Bine
din care-mi vine-odihna ce mă-mbracă.

Eli apoi, și-așa veni de sine 
căci astfel e ce oamenii uzează.
Ca frunza-n pom, că piere și-alta vine.”
Între altele, ca un adagio de nuanță, revenim la

original pentru ultimul distih: „ché l’uso d’i mortali
è come fronda// in ramo, che sen va e altra vene”
(„că obiceiurile muritorilor, ca frunza-s/ pe ram,
care se duce și alta vine-n locu-i”– B. Nardi, op.
cit., p. 241). Este evident aici laitmotivul pantareic
din întreaga poezie eminesciană „ce e val ca valul
trece” (Glosă etc.). Accentele principale ale acestui
fragment sunt în primul vers (124). „Limba pe care
am vorbit-o a fost toată stinsă” – este vorba de
principiul „forma locutionis” sau de matricea
lingvistică arhetipală, precum în versetul 130: „Un
fapt natural” sau „natura del linguaggio” este ca
omul să vorbească! „Opera naturale ė ch”uom
favella” (Sursa originală: Dante Alighieri, La
divina commedia, a cura di Natalino Sapegno,
Fabbri Editori, 2006, RCS Libri SpA, Milano. Col.
La grande litteratura italiana, pp. 1066-1067). 

Scopul ascuns (aproape eretic!) insinuat de
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Dante este tocmai amendarea preceptului biblic al
imuabilității limbii adamice și, prin catastrofa
babilonică a amestecului limbilor, realizarea
posibilității, idem a doctrinei novatoare, de
afirmare a unei limbi umane naturale, schimbătoare
și mereu reînnoitoare (Opera naturale).

Bruno Nardi concluzionează. „În școlile de
logică și în cele de teologie s-a discutat îndelung în
jurul naturii și originii limbii. Dar maeștrilor
dialecticii, ca și acelora ai teologiei, le lipsea
experiența vie a nașterii vulgarei, pe care Dante o
avea, a vulgarei care „va fi o limbă nouă, un soare
nou, ce va răsări acolo unde va apune cel vechi”
(latina acelor școli) „și va aduce lumină celor ce
zac în beznă și întunecime din pricina vechiului
soare, care pentru ei nu luminează”. Acelei noi
limbi ce stă să se nască, Dante, asemenea lui Adam,
simțea că îi este, împreună cu poporul din toate
părțile Italiei, făuritorul” (B. Nardi, op. cit., p. 243).

La o altă scară, urmărind alte sarcini doctrinare,
Eminescu polemizează cu contestatarii
continuității limbii și unității neamului românesc,
bunăoară, în fragmentul supraintitulat Unitatea
limbei și poporului român: „Există multe indicii,
atât în numirile localităților și râurilor, precum și în
alte împrejurări care denotă o unitate a neamului
românesc preexistentă formațiunii statelor noastre.
(…) Organografic (s.n.) vorbind limba era aceeași;
numai termenii, materialul de vorbire diferea pe ici
pe colo. O unitate atât de pronunțată a limbei
dovedește însă o unitate de origini etnice” (Op. XII,
p. 122), citat după „Mihai Eminescu, Despre limbă,
cultură, teatru, ediție de Dumitru Irimia, Ed.
Universității „Al. Ioan Cuza”, Iași, 2016, p. 22-23).

Dacă Dante, în De vulgari eloquentia,
Banchetul sau Divina comedie desfășoară
consecvent un discurs filozofico-poetic și
cosmogonic cuasiintegru (în pofida nefinalizării
studiului De vulgari...), atunci Eminescu își
schițează programul contrapunctic și cu neliniști
febrile (de fatum profetic, vaticinar), unde trecutul,
tradiția, folclorul, Lepturariul lui Aron Pumnul,
„Zilele de aur-a scripturilor române”, școala
ardeleană sau „Lumea ce gândea în basme și
vorbea în poezii” se intersectează și se
învolburează vertiginos printre conspecte
studențești, traduceri din Horațiu și Kant, note și

excerpte din istorie, economie, teorie a dreptului,
publicistică și pledoarii ardente pentru pământurile
strămoșești ale Basarabiei și Bucovinei – totul și
toate într-un iureș ce frizează alienarea, imposibil
de cuprins într-o minte omenească și totuși, atât de
potrivite timpului și necesităților afirmării noii
entități statale – România. Aici se întâlnesc
spiritele eleate – în rol de făuritori.

… Pentru completarea subiectului, în volumul
XV din Opere, 1993, ed. Perpessicius, se publică
un excerpt „anonim” în limba germană al
studentului berlinez M. Eminescu: „Dante. La el
poezia nu are nici un scop (tendință) dinainte și
deliberat conceput și ea cuprinde acea multitudine
de sensuri și laturi poetice pe care o așteptăm de la
o creație genială și pe care o găsim în ea. (...) 

El înfățișează materia aleasă pentru ea însăși,
chiar dacă este adesea purtătoarea unor semnificații
multiple” (Op. XV, p. 700). În fine, înflăcăratul
eminescolog german Helmuth Frich, pînă la urmă,
a identificat originalul, recenzia lui Friedrich
Notter asupra unei ediții germane, recenzie
reprodusă integral în volumul II al lui H.Frich
Surse germane ale creației eminesciene (Ed.
Saeculum I.O., Buc., 1999, p. 85-96).

Vastele preocupări filologice, literare,
etnoculturale și de alt ordin ale lui Eminescu
trădează un spirit mereu avid de cunoaștere, cu
intuiții geniale și capacități fenomenale de
absorbție, cvasi enciclopedice. Afinitățile elective
ale celor doi mari poeți sunt multiple și
impresionante. De pildă, dacă Dante vorbește, în
studiile și versetele sale, de limba imanentă
(imuabilă, în sens adamic), Eminescu, în alt
context, bineînțeles, cu tangențe relative, folosește
un termen similar. Iată o maximă eminesciană
superbă rătăcită în labirintul Fragmentariumului:
„Limba românească e la sine acasă o împărăteasă
bogată căreia multe popoare i-au plătit în metal aur
pe când ea pare a nu fi dat nimărui nimic. A o
desbrăca de averile pe care ea harnică și mlădioasă
le-au adunat în veci de mai bine de o mie de ani,
însemnează a face din împărăteasă cerșetoare. Dar
metalul aur ea l-a tipărit în tiparul ei propriu și azi
al ei pentru că toate poartă efigia ei neschimbată,
neschimbabilă (s.n.) chiar” (Op. XV, p. 1073).
Adică, imuabilă! Limba – „fagure de miere” sau
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„măsurariul civilizațiunei unui popor” sunt alte
definiții deja consacrate purtând inconfundabila
amprentă eminesciană.

Economia spațiului nu ne permite a desfășura o
exemplificare mai largă a preocupărilor lingvistice
eminesciene și a inestimabilei sale contribuții la
ctitorirea limbii moderne. Edificatoare în acest sens
rămâne monografia lui Gheorghe Bulgăr Momentul
Eminescu în evoluția limbii române (Ed. Minerva,
Bucureşti, 1971).

Sub aspectul relațiilor culturale româno-italiene
sunt relevante două texte eminesciene: Dialectele
italice și etimologismul (Op. XV. Fragmentarium,
p. 102, Ms. 2255) și Limba Italiei și limba română
(Op. XV. Fragmentarium, p. 102, Ms.2262).
Ambele texte de o semnificație aparte au fost
pentru prima dată publicate de George Călinescu în
1935 în Opera lui Mihai Eminescu în două volume.

Noi vom cita după ediția din 1976, capitolul
Cultura. Eminescu în timp și spațiu, subcapitolul 6
Literaturile italiană și spaniolă: „La Viena e cu
putință ca Eminescu să fi umblat și pe la cursul de
limbă italiană al lui Cattaneo, de vreme ce-l
frecventa pe acela de limbi romanice a lui
Mussafia. Câte o mică încercare, greșită și aceea,
de frază italiană (Io amo la lingua italiana perche
ella e la musica de più grande maestro di monde, la
musico di Dio”) sau transcrierea cântecului
venețian Santa Lucia (cu greșeli) (…) dau de
bănuit că poetul își puse o clipă în gând să învețe și
această limbă” (George Călinescu, Opera lui
Eminescu, vol. 1, Ed. Minerva, Bucureşti, 1976, p.
426). Sau, mai jos: „Încercarea (s.n.) de a face
terține românești și unele versuri de structură adânc
dantescă, ce s-au întâlnit la locul lor, arată că
Eminescu citise pe Dante în original sau traducere.
„Dante a avut cuvânt când a zis că locașul celor răi,
iadul, e paradis cu bune intenții”, scrie el într-un
articol (Triumful princ. conserv.), (op. cit., p. 426-
427).

Ei bine, cu tot respectul pentru marele
Călinescu, informația la care nu a mai revenit peste
ani este de valoare, dar incompletă, fugară și ușor
ironică, în stilu-i caracteristic. De exemplu,
„încercarea de a face terține” dantești e mai mult
decât o încercare, dacă e să luăm în considerare
doar terținele, topite în sextine, din Panorama

dantescă a strălucitei pânze Memento mori sau
poemul postum Terține…

Să dezvoltăm aserțiunea prin fragmentul
eminescian Limba Italiei și limba română: „Italia,
lumea schimbată la față, pământul în delir, soarele
beat. Limba ei, muzica celui mai mare maestru al
ei, muzica nu e decât limba română (s.n.) prinsă în
muzică, limba română măsurată pe note, limba
română în apoteoza unei feerii.

Io amo la lingua italiana perché ella è la
musica de più grande maestro di mondo, la musica
di Dio” (Op. X., Ms. 2262, p. 102).

Cel puțin trei aspecte ar fi de remarcat în
fragmentul citat: sintagma „Italia, lumea schimbată
la față” indică faptul că Eminescu era la curent cu
mișcarea de renaștere italiană Risorgimento,
condusă de Garibaldi, Mazzini și Cavour, care a
dus la eliberarea și unificarea Italiei, încheiată în
1870, precum și faptul că nota lui Eminescu este,
probabil, din 1884, când el a trecut, împreună cu
prietenul său Chibici prin Italia după perioada de
recuperare în Elveția. Al doilea lucru de remarcat
este elogiul adus limbii române în egală măsură cu
cea italiană („limba română în apoteoza unei
feerii”)! Și, în al treilea rând, limba italiană
„muzica celui mai mare maestru al ei”, cu
siguranță, face referință la Dante!

Aici, ca și în alte părți, îl regăsim pe același
Eminescu însetat de frumos și de absolut, precum,
exact și bine, l-a caracterizat redutabilul
eminescolog din patria lui Dante Rosa Del Conte în
Eminescu o dell’Assoluto. Vorbind de falia
cosmogonică din Scrisoarea I, Rosa Del Conte
accentuează paralela sugestivă Dante-Eminescu:
„Dincolo de orice valabilitate rațională și științifică
a sa, va rămâne mereu capacitatea dobândită de
poet de a ne comunica un sentiment de o anvergură
și de o semnificație cosmică. (…)

Nemulțumindu-se să-i evoce puterea
însuflețitoare, retrăind cu fantezie clipa creației, ce
coincide cu manifestarea luminii, poetul se
scufundă în esența ei vibratilă, se îmbată de ea,
precum Dante în Empireu, contemplând-o cu ochii
Eonului ce se aruncă în ea, pierzându-se în
bulboana ei”. (Rosa Del Conte, Eminescu sau
despre Absolut, Ed. Dacia, Cluj, 1990, p. 238-239).

Bulboana sau vâltoarea, sau „cuibarul rotit de
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stele”, sau alte imagini ce te absorb pe neobservate
într-un valvârtej tot mai înalt și mai adânc, precum
într-o amețitoare pâlnie-gigant sau ca într-un Laser
de la Măgurele, absorbindu-te spre Eonul primar,
acel punct infinitezimal, supranumit azi „particula
lui Dumnezeu” din care izvorăsc coloniile de lumi
pierdute: 

De atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute
Și în roiuri luminoase izvorând din infinit,
Sunt atrase în viață de un dor nemărginit…
Apropo, s-a vorbit mult de acel enigmatic „dor

nemărginit” de esență schopenhaueriană. Versiunea
noastră este că, pe o altă cale, într-un alt limbaj, cu
elevate pârghii de demonstrație, a mobilului
genetic primar, Eminescu desfășoară sublim
mecanismul aceleiași iubiri cosmice, care „mișcă
sori și stele”, definiție celebră care încheie
inegalabila Divina Comedie: L”amor che move il
sole e l’altre stelle”.

Mutatis mutandis, dacă Dante ar îmbrăca haina
bătrânului  dascăl din Scrisoarea I sau dacă
Eminescu ar porni să exploreze universul dantesc,
domesticit între timp cu noi viziuni și explorări
spațiale, probabil că schimbarea  prea mult nu ar
mai conta. Și probabil că, întâlnindu-se undeva, pe
o treaptă apolinică a paradisului, cei doi ar avea
multe să-și vorbească într-un ilustru idiom, știut
numai de ei…

III. ARTA CĂRȚII
La 9 iulie c., în Aula mare a Academiei

Române, am participat la un eveniment de o
importanță majoră pentru știința, cultura și
civilizația română: lansarea celor două volume
Arta în România. Din preistorie în
contemporanitate. Volumele, consistente și grele
sub toate aspectele (cca 4000 pagini, cu tot cu
planșe!), sunt corolarul muncii unui colectiv
numeros de savanți-cercetători în frunte cu editorii:
acad.Răzvan Teodorescu și acad. Marius Porumb.
Ediția a apărut în condiții grafice excelente la
Editura Academiei Române și Editura MEGA,
Cluj-Napoca.

Într-un consistent Cuvânt-înainte la primul
volum, acad. Răzvan Teodorescu pune în valoare
„creativitatea esențializatoare poetică și aproape

magică a trăitorilor acestor locuri”, subliniind:
„regăsirea binomului arheic-clasic (ca și a celui de
latinitate-statalitate (…) care este ilustrat definitiv
de limbă, psihologie și mentalitate) în curgerea
neîntreruptă a operelor figurativului românesc,
întâlnirea permanentă a esențializărilor și
sublimărilor lucide și poetice (s.n.) ale lumii din
jur, în vigoarea adâncurilor unei mentalități
aproape magice (s.n.) va fi deslușită adesea în arta
acestor locuri” (p.9).

Prin acte, scrisori, hrisoave, cronici și tipărituri,
limba română și-a sporit constant semnele de
identitate cu fiecare nou vestigiu tot mai adânc
proiectându-și originile sale.

Complementare subiectului nostru, al
dezvoltării limbii, scrisului și tiparului românesc
sunt, în special, capitolele dedicate Graficii de
carte, din sec. XV-XVII și XVIII-XIX, în arii
distincte pentru Țara Românească, Moldova și
Transilvania… Pentru Țara Românească este
relevantă domnia lui Radu cel Mare, după cum
afirmă autorii: „Tiparul la noi a fost introdus de
Radu cel Mare, domnitorul Țării Românești (1495-
1508) care îl primește în țară pe ieromonahul
Macarie Tipograful. Acesta a deprins meșteșugul
tiparului la Veneția și a tipărit cărți la Cetinjé,
capitala Muntenegrului. Cotropitorii turci îl
determină să-și găsească refugiul la curtea
domnească din Târgoviște. Aici, sau la mănăstirea
Dealu, imprimă trei cărți în limba slavonă:
Liturghierul din 1508 (…), Octoihul din 1510 (în
vremea lui Vlad cel Tânăr) și Evangheliarul din
1512 (în timpul lui Neagoe Basarab…)”, (I/396).

Un alt moment, crucial, aș zice, pentru
dezvoltarea și formarea limbii române este
următorul: „Monumentala Biblie din 1688, cea
dintâi traducere integrală în limba română a Sfintei
Scripturi (care a contribuit intens la dezvoltarea
limbii literare, după cum se știe”) (I/397).

Probabil că un spirit emulativ al Renașterii târzii
guvernează epoca celor trei Principate românești în
dorința lor de europenizare și autonomizare
culturală și politică. Apariția „Cazaniei lui
Varlaam” în Moldova este un alt răboj relevant:
„Stăpânit  de înalte ambiții culturale, domnitorul
Vasile Lupu (1634-1653) înființează la Iași, în 1641,
prima tipografie din Moldova, fiind sprijinit,
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asemenea lui Matei Basarab, de Petru Movilă,
mitropolitul Kievului. La Iași se tipărește în anul
1643 Cartea românească (s.n.) de învățătură
numită și Cazania lui Varlaam, după numele
mitropolitului cărturar, care a tradus-o în română
din slavonește și a editat-o” (1/503).

Diaconul Coresi, luminătorul Transilvaniei și al
întregului spațiu românesc de o parte și de alta a
Carpaților, este un alt reper emblematic al rostirii
noastre ființiale: „În a doua jumătate a secolului al
XVI-lea o fructuoasă activitate pe tărâmul tiparului
românesc desfășoară la sud, dar mai ales, la nord de
Carpați,  diaconul Coresi, colaboratorii și urmașii
săi, care scot de sub teascuri, alături de cărți slavone
și numeroase cărți în limba română, preferate
deoarece erau pe înțelesul poporului” (s.n.)
(I(/538).

Prima tipăritură în limba română este
Catehismul drept întrebare creștinească (1559), iar
Evanghelia cu învățătură în limba română,
imprimată la Brașov de diaconul Coresi în 1581
este finanțată de judele orașului de sub Tâmpa,
Lucas Hirscher, între altele urmașul celui căruia îi
este adresată celebra Scrisoare a lui Neacșu (1521).
(După alte surse, este Hans Benkner, primar de
Brașov, a se vedea: Klaus Bochmann, Heinrich
Stiehler, Introducere în istoria limbii și literaturii
române, Ed. Cartier istoric, 2018, p. 183).

Am evidențiat aici doar câteva  nume și fapte
esențiale pentru cunoașterea completă, ținând să
detaliez că școala sovietică a aplicat ca pe vremuri
păgâne, același principiu al cenzurii
discriminatorii, obturând toate formulările legate
de afirmarea limbii românești, a scrisului ei, a
originii și a identității noastre naționale.

Corpusul Arta în România – un capitol de
patrimoniu, suflat în aurul limbii române…

IV. DOI GERMANI DESPRE LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ

În contextul evenimentelor noastre culturale,
editura chișinăuiană Cartier istoric a lansat studiul
savanților germani Klaus Bochmann, Heinrich
Stiehler, Introducere în istoria limbii și literaturii
române (2018, 302 pag.). Este o expunere cu
caracter normativ, precum se subliniază în Prefață:
„compendiu de istorie a limbii și literaturii române

pentru studentele și studenții de la romanistică”.
Am citit volumul cu un interes sporit, fiind intrigat
și de faptul că-l cunosc personal pe unul dintre
autori, participând și la lansarea studiului Domniei
sale anterior:  Limba română, istorie, variante,
conflicte. O privire din afară (Ed. Cartdidact,
2004). Prin personalitatea lui Klaus Bochmann, în
special, atestăm ca atare contribuția unui excelent
romanist la studiul pasional și la propagarea limbii
române în spațiul cultural german, dumnealui fiind
și Președinte al Institutului Moldova din Leipzig.
Firește că și ediția în cauză este o contribuție
valoroasă la cunoașterea limbii și literaturii
române, analiza lucrării ținând de competența
specialiștilor din domeniu.

Pe lângă ampla și docta documentare, cu o
bibliografie bogată, „strict selectivă”, dar
„edificatoare”, spun autorii, am sesizat, totuși,
anumite limite ale surselor bibliografice,
majoritatea din ele foarte valoroase, dar
încremenite la nivelul anilor 2000, precum și unele
predilecții strecurate insidios (Lavastine, Boia sau
Marian Popa) față de care s-ar cere o doză mai
mare de discernământ. Observația se referă mai
mult la partea a doua a studiului despre care
Markus Bauer, în cuvântul de pe copertă, spune:
„Pentru problematizarea, implicită la Bochmann, a
situării în spațiu a românilor, Heinrich Stiehler,
grație ipotezei cu privire la posibila deconectare a
literaturii române de limba română (?!), are o
interpretare proprie”.

Unul din compartimentele cele mai
problematizante – Controversele privind spațiul
apariției limbii române – dezbate, implicit,
problema, artificială în fond, dar extinsă până în
zilele noastre, privind întârzierea formării limbii
române în alambicul balcanic, migrația și
etnogeneza românilor. De la istoricii germani din
sec. XVIII Sulzer și von Engel până la
controversatul Rősler, combătut de Eminescu,
urmărim aceleași teoretizări migraționiste
discutabile, relansate în zilele noastre de Gottfried
Schramm (op. cit, p. 37) și alții.

E de combătut aici și reluarea tezei depășite a
lui Călinescu privind boala lui Eminescu, regretând
și lipsa altor surse germane notorii, cum ar fi
Helmuth Frisch cu ale sale două volume
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substanțiale: Surse germane ale creației
eminesciene (Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 1999),
unde Frisch, între altele, recunoaște „expresia unei
independențe absolute a gândurilor și a activităților
unui geniu adevărat” (op. cit., vol. I/17).

Este inexplicabilă și lipsa unei alte surse de
mare notorietate istorico-literară. Vorbim de Martin
Opitz (1597-1637, poet, traducător, etnograf și
diplomat german, inovator și „părinte al poeticii
germane moderne” (Fritz Martini, Istoria
literaturii germane, Bucureşti, Ed. Univers, 1972).

După aprecierea lui Arnold Armbruster, Martin
Opitz „a creat una din cele mai frumoase icoane
(…) ale sufletului românesc”. Poemul Zlatna sau
liniștea firii (sau despre cumpăna dorului, în
versiunea lui Mihai Gavril) a fost tipărit la
Strasbourg în 1624, inițial fiind tradus în română de
George Coșbuc la 1888. Cităm:

Și totuși limba voastră prin timp a străbătut; 
E dulce cum e mierea și-mi place s-o ascult!
Prin ce miracol însă și cum a biruit
Aevea limba voastră pe drept rămân uimit!
Din sacrul grai al gintei Italiii n-au păstrat
Nici Spania – nici Galii din cât le-a fost lăsat;
De un târziu aseamăn roman au la tulpină
Valahia – și are nimbul mirabil din latină…
(Zlatna  sau despre cumpăna dorului, poem

răsădit în românește de Mihai Gavril, Ed. Uranus,
Bucureşti, 1993, p. 52). 

Interesant că printre preocupările lui Martin
Opitz a fost și studiul istoric al originii noastre
daco-latine Dacia Antiqua sive comentarie
Rerurum Daciarum. A fost atestată doar
denumirea, opera, din păcate, dispărând în
neant. Îmi imaginez ce revoluție ar stârni
printre contestatarii originilor noastre
descoperirea tardivă a enigmaticii istorii a lui
Martin Opitz!

V. LEGENDA
Cică, ajuns-au cu smerenie și cuvintele

limbii române în antecamera CSJA-ului (sireci:
Curții Supreme a Judecății de Apoi). Și iată,
paza îngerească le cere: 

Actele pe tablă! Cine sunteți și de unde
veniți?

Îngăduiți-ne spusa… Vechi și mai nouă,

suntem o samă de cuvinte fără istov…700 de
cuvinte de origine geto-dacă, înfrățite cu cele mai
multe de origine latină (peste 60%), apoi vin cele
slavono-țârcovnicești, apoi elino-fanaro-grecești,
apoi turcești-otomane, cumane și pecenege, galice,
ceva maghiare și teutono-germane, iar acum cu
haștagul ce să mai…

Păi, nu, așa nu merge! N-aveți drept la
identitate…

Bine, dar altor cuvinte, din alte limbi: hitită,
chineză, sanscrită, bengaleză, arabă, ebraică,
francă, spaniolă, engleză, rusă până la urmă, le
cereți la fel?

A-a, ba nu, că alea-s altceva! 
Și atunci, o legendă albă ca valurile Dunării la

revărsare, îndrăzni să rostească:
În cuvintele noastre den bătrâni semănate pe la

gurile Dunării, Piretului, Nistrului stau mărturie
oasele primilor sfinți creștini din Cetatea Halmiris
sau Peștera Apostolicească de lângă Tomis, în
aceleași cuvinte a predicat, rostindu-și psalmii și
doinindu-și menirea Sfântul Apostol Andrei.

Atunci se născură, fiind botezate în lacrima
Domnului, veșmintele gândirii și simțirii noastre –
cuvintele Limbii Române!

Comunicare în cadrul Academiei Române, 31 august

2019, de Ziua Limbii Române.
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După ce a testat mijloacele prozei, mai ales,
psihologice, în romanul Insularii, Catinca
Agache tipăreş te acum un roman surprinzător –
îi spune „cineroman” –, preluînd în titlu, dar şi
în înţelesurile destinelor personajelor,
simbolistica specială a arborelui numit acacia,
“pomul vieţii în mitologia egip teană, arborele în
care se află «viaţa şi moartea», transcendenţa
morţii şi obţinerea nemuririi, conform legendei
lui Osiris”; Akassia (Editura Limes, 2019) este o
carte de maturitate, unul dintre cele mai
frumoase romane din stricta noastră actualitate
literară. Arhitectura sa fixează patru planuri
narative, desfăşurate în conexiuni impecabile,
făcînd apel, deopotrivă, la pactul romanesc al
verosimilităţii, prin mulţimea informaţiilor
verificate cu migala cercetătorului (Catinca
Agache e şi autoarea unei vaste lucrări despre
literatura română din Basarabia, nordul
Bucovinei, Banatul sîrbesc, Voivodina, Ungaria
şi alte spaţii pe unde vor fi locuind scriitori
români), folosind, însă, şi plasa imaginarului său
fas tuos, într-un pact ficţional care „fură”
cititorul în fascinantele poveşti ale Egiptului,
spuse de o nouă Şeherezada la umbra incertă a
arborelui de acacia, din florile căruia se fac
parfumuri şi gumă arabică: parfumul e al
poveştii, guma e a cititorului.

Mai întîi, cine nu a călătorit la Köln, în
Germania, în Egipt, la Marea Roşie, în Valea
Regilor şi la Karnak sau în Algeria tuaregilor va
„trăi” aievea acolo împreună cu protagoniştii
romanului, Jhon, Antonia, Mari şi Raymond
pentru că, iată, descrierile Catincăi Agache sînt

semnificative, în cadrul general şi detalii,
transpunînd, iar nu transfigurînd, întocmai, cu
totul remarcabil, ornamentele spaţiului
vizualizat; în aceste seg mente, naraţiunea are o
mare forţă de prezentificare pentru că personajul
(care vede) transmite nu doar „ilustratele”
locului, ci şi foşnetul ascuns al legendelor,
istoriei şi mitologiei locuitorilor acestuia.
Descrierile pe care le fac personajele sînt
dublate mereu de vocea naratorului; acesta
relaţionează ceea ce vede personajul cu ceea ce
(se) ştie despre realităţile româneşti de unde
provine protagonistul textului, IT-istul Ion
Ionescu din Bucureşti, botezat, apoi, Jhon.
Astfel, panorama oraşului Köln, cu istoria şi
prezen tul său, evocate, de pildă, în Carnavalul
anual de acolo („o nebu nie totală, o nebunie
frumoasă, cu cîntece dedicate oraşului, ţării,
acelui acasă – heimat – atît de prezent în songul
german... o im presionantă defilare de oameni, de
care alegorice imense – de unde se aruncau
spectatorilor de pe trotuarele neîncăpătoare, din
balcoa ne, bomboane, ciocolată şi flori –, clovni,
dansatori, sportivi, cai şi călăreţi de ev mediu,
fanfare, coruri, trupe muzicale; lume nebună,
euforică, costumată în cele mai năstruşnice
ţinute, viu co lorate, de la personaje de basm la
baroni şi baronese ş.a., dansînd şi cîntînd din
mers pe kilometri întregi, pornind din
Clodwigplatz şi pînă la Dom, strigînd din toţi
plămînii Kölle Alaaf!“), este secţionată de vocea
naratorului care vorbeşte despre “invazia
imbecililor” în „marasmul din care frumoasa lui
ţară nu mai putea ieşi din cauza celor, nu mulţi
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dar puternici, ce-au pus mîna pe ea şi nu o lasă
să respire, a certurilor nesfîrşite, distructive”,
amendînd sever modul ae reprezentare a ţării
dincolo de graniţele ei (în „Par cul Naţiunilor”
din Köln, unde fiecărei ţări i s-a rezervat un loc
pentru a planta „copacul care o reprezintă cel
mai bine“, în spaţiul destinat României, „undeva
între Ungaria şi Serbia”, ai noştri au plantat „un
tufar în care se aflau cîţiva ulmi amărîţi, nu
falnicul stejar care ştiau că e arborele naţional,
nu brazii înalţi din Carpaţi”), dar şi în interior,
ratînd cu seninătatea indiferenţei, ignoranţei şi
prostiei şi cu un dezinteres brutal trasee turistice
de cel mai mare interes (casa memorială a lui
Brâncuşi, de exemplu, faţă cu atelierul parizian
al „magnificului”, cum îi spune „blonda” Mari
din Germania).

Comparaţiile pe care le face naratorul, prin
intermediul lui Jhon, cu realităţile româneşti sînt
nume roase, acroşante, fără a asuma, însă,
retorica „modelului Golescu”, în care ceea ce se
vede „afară” e consemnat în strigătele de uimire
ale triumfalismului pozitiv, iar mizeria,
decrepitudinea, negurile de „acasă” se prăbuşesc
în depresia triumfalismului negativ; în acest fel,
obişnuinţa germanilor de a citi „în tren, în avion,
pe plajă” aminteşte lui Jhon dispariţia plăcerii
lecturii printre românii din ţară, adoptînd repede
şi exclusiv „internetul, tableta şi toate celelalte”
pentru ca, 1a o adunare a imigranţilor români, în
casa Danei M., „ginecolog român”, să descopere
de ce aceştia nu se mai întorc în mizeria
halucinantă din Bucureşti („Era impresionant să
vezi adunate atîtea persoane plecate ca pe o
corabie a lui Noe şi re găsite aici ca salvate în
urma marelui potop. Uimitor cît de repede îşi
făcuse Antonia noi prieteni în acest oraş, în
general români stabiliţi de ani buni la Köln! Şi
atunci înţelesese de ce nu mai voia să se-ntoarcă
în ţară, chiar dacă acolo o aştepta el, iubitul ei:
avea un colţ de Românie aici în oraşul care o
cucerise prin ordinea, curăţenia, disciplina,
civismul, bunul simţ şi dragostea pentru acel
heimat“) şi a imigranţilor saşi care, în fiecare an,

se adună de Rusalii la Drabenderhöhe şi nu la
Sighişoara sau altundeva, în Ardeal, unde, azi,
impresionează „paragina în care se aflau acele
aşezări din inima Ardealului, atît de frumoase
altădată, azi invadate de nepoftiţi şi vopsite în
culori stridente, purtînd încă urmele unor
locuitori foarte gospodari”. Mai mult încă, prin
intermediul protagoniştilor romanului său, Jhon
şi Antonia, Catinca Agache explorează relaţia
atît de complicată, complexă a românului cu
acasa sa. Dacă Antonia refuză să se mai întoarcă
din cauza stării de „societate bolnavă” şi a lipsei
de orizont, Ion (Jhon) Ionescu e hotărît să revină
acasă, să reziste; radiografia societăţii româneşti
de azi e şi crudă, şi exactă sau, altfel, incizia e
profundă, arată rădăcinile răului, pe care, însă,
nu le poate extirpa: „Era atîta dezbinare în
societatea românească cum nu mai fusese nici
chiar în perioada neagră de dinainte de anul
1989. Ura se lăfăie peste tot în lume – războaie,
la vedere ori ascunse, la fel însă de criminale –,
dar se întreba cum poate fi explicat acest
paradox în ţara sa: pe de o parte conaţionalii lui
se consideră credincioşi practicanţi, pe de alta,
manifestă intoleranţă mai mult ca niciodată,
critică tot şi toate, nu pun umărul, ca nemţii, să
construiască, nu situează in teresul ţării mai
presus decît cel personal. Băşcălie şi iar băşcălie
de la cel mai înalt nivel şi pînă jos unde s-a
instalat delăsa rea, starea de amorţeală, de
disperare. Intelectualii, care ar fi trebuit să fie
modele, s-au pervertit în parte sub tentaţia
banului, alţii stau pitiţi sub maldăre de laşitate
ori lehamite, puţinii care mai îndrăznesc să
scoată capul sunt tocaţi. Internetul e plin de ură,
violenţe de limbaj, subcultură... Voia să întrebe
pe unii dintre aceştia dacă se mai gîndesc vreo
secundă şi la binele ţării, dar răspunsul îl
cunoştea apriori, din păcate. Îl dureau pînă la la -
crimi satele golite, pădurile defrişate sălbatic,
urşii care mănîncă din gunoaie... Era un atac
continuu la fiinţa, fibra acestui po por, asupra
tinerilor cărora se încearcă să li se şteargă
memoria, să li se ia mitul, sufletul. Ori un popor
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fără mit, fără o poveste este ca un om fără
identitate. Şi totuşi există o fărîmă de speranţă,
acea Românie subterană, neauzită de cei
încărcaţi cu venin, formată din oamenii simpli,
obişnuiţi, care mai păstrează tradiţiile şi sunt
armonizaţi cu natura, din tinerii adunaţi în jurul
Biseri cii, care duc mai departe firul acela de
românitate autentică ce curge printre pietre
asemeni rîului de munte şi care opun urii
iubirea. Între aceşti oameni cu sufletul deschis
cu smerenie spre Creator simţea şi el că există,
de ei nu se putea desprinde..., de bobul acela de
grîu ce nu se lasă şi încolţeşte chiar şi într-un
teren de pe care se încearcă a se şterge urmele
strămoşilor. Nu, nu mai erau mulţi, dar au
început a se strînge grămăjoară adunînd,
adunînd în jurul bisericilor şi pe alţii spre a
rezista şuvoaielor întunecate”.

Călătoria în Egipt trece personajul pe al
doilea palier al naraţiunii; panorama ţării
faraonilor, de la elegantul resort „Akassia”, de
pe ţărmul Mării Roşii, pînă în Valea Regilor,
Karnak şi pustia Sinaiului este, în fond, aceea a
unei lumi „suspendate între real şi fabulos”: aici,
Jhon e turistul gustînd toate deliciile
restaurantelor all inclusive, în luxul, calmul
(aparent) şi voluptatea unui spaţiu ce pare
desprins din alte 1001 de nopţi, călătorul care
urmează un traseu iniţiatic în istoria Egip tului
antic şi, prin monahii şi enoriaşii bisericii copte,
în aceea a creştinismului timpuriu, în sfîrşit,
Jhon e pelerinul, apoi mona hul Antonie de la o
mănăstire din Sinai, “Muntele Sfînt, locul ma gic
unde profetul Moise a primit Tablele Legii”. În
Egipt, călătoria e una de iniţiere; mai întîi, Jhon
vizitează (conform „pachetului turistic” de la
resortul „Akassia”) Valea Regilor, cu templul
regi nei Hatshepsut, unde i se arată un straniu
„om-fantomă”, un spirit al vechilor copţi,
„urmaşii direcţi ai faraonilor” (Randa, o
enigmatică femeie din comunitatea coptă
seamănă fizic, iată, cu Cleopatra, „ultima
regină” a Egiptului Antic). Întors din excursie,
tulburat de „arătarea” stranie din Valea Regilor,
Jhon întîlneşte pe Sami, un călugăr copt care are

acces la lumea de dincolo şi care îl iniţiază în
istoria şi izvoarele credinţei celor dintîi creştini,
cum spune, şi care în lumea islamică a Egiptului
se identifică printr-o cruce tatuată pe antebraţ. O
documentare foarte minuţioa să face Catinca
Agache pe acest vast plan narativ al romanului
său; pare că personajul învaţă, află, face
conexiuni cu orizontul mito-poetic românesc pe
măsură ce autoarea însăşi documentează, cu
pasiune, subiectul: „Vii dintr-o ţară cunoscută ca
religioasă – spune Sami, un spirit al lumii de
dincolo –, căci prin credinţă s-a salvat şi tot prin
credinţă se va salva, dintr-un popor al cărui
trecut nici voi nu-l cercetaţi în profunzimea lui
–, căci am citit despre Tărtăria şi vechea cruce
precreştină cu raze, despre cultul Zeului Soare-
Ra, despre religia practicată care a fost una
solară, toate părînd a vorbi despre o vechime
chiar mai mare decît a mesopotamienilor; despre
scutul energetic ce protejează pămîntul vostru...,
despre supoziţia lui E. Cayce privind acel stră-
strămoş comun, profetul Ra-Ta originar din
zona voastră”. Sami îi descoperă lui Jhon
predestinarea sa: „Aşadar, ni mic din ce ai văzut
nu e întîmplător, deoarece este în destinul tău să
duci crucea asta, chiar dacă nu o ai tatuată pe
mînă ca noi. O să-ţi arăt ceva, să te mulţumeşti
însă cu ce vezi, mai mult nu-ţi pot spune. Dar e
scris în destinul tău”.

Noua lume a lui Jhon e placa turnan tă între
ceea ce se vede şi ceea ce e accesibil doar cu
ochiul min ţii, iar între cele două spaţii-timp
circulă Sami care stăpîneşte secretul de a citi
semnele ce se află în jur, peste tot, constitu ind o
realitate de dincolo de real. Pe acest nivel,
romanul Catincăi Agache structurează o
naraţiune cu multe acolade, doldora de
informaţii din cele mai diverse domenii: istorie,
mitologie, muzică, religie, pictură, literatură,
gastronomie, zone explorate cu ştiinţa bunei
rînduieli, fără a exagera şi, mai ales, fără a plic -
tisi. Dimpotrivă. Autorul şi personajul provoacă
dezvoltări ale tex tului epic spre teritorii conexe,
chiar dacă par departe de trama sa, aparţinînd
unui enciclopedism sui generis al unei iubitoare
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de carte, pentru cei certaţi cu lectura; în acest
orizont, Akassia e şi un compendiu foarte
valoros, mai ales, despre istoria creştinismului,
din primele secole ale vremii de după înălţarea
la  cer a Mîntuitorului. Nu e mai puţin adevărat
că, furată de lecturi şi, deopotrivă, de jocul
imaginaţiei, autoarea transmite nişte ipoteze
care n-au fost dovedite; dar, în fapt, Catinca
Agache nu vrea să dovedească nimic, ea
introduce în fluxul narativ acele ipoteze,
tulburînd cititorul, mai cu seamă, în privinţa
legăturilor egiptenilor şi copţilor cu dacii şi cu
cei ce vor fi lăsat inscripţia de la Tărtăria şi care
vor fi purtat „vechea cruce precreştină cu raze”:
iată, în rezumat, formula epică aşa cum se
conturează ea într-un dialog, cît o fişă
bibliografică, între Jhon şi Sami, un iluminat ale
cărui viziuni unesc lumile, trecutul îndepărtat,
protoistoria şi prezentul: „Aceşti egipteni, fraţi
de-ai noştri (o comunitate de vechi egipteni
alexandrini, în mare parte marinari şi
comercian ţi – n.n.) au rămas acolo (la Tomis,
Constanţa – n.n.). N-au mai plecat, şi-au
continuat credinţa şi au construit altare, dar mai
ales un mare templu egiptean ascuns azi de ochii
lumii, închinat lui Serapis, zeul fertilităţii.
Religia lor s-a apropiat de cea a poporu lui tău
vechi. Regele şi Marele vostru Preot de atunci,
care a că lătorit în Egipt şi în Grecia, a reînviat
acea veche credinţă combinată între poporul tău
şi cel egiptean. – Deceneu şi vechii daci, geţii,
poate despre ei să fie vorba. – Nu mi s-a arătat
numele, dar el a susţinut acea biserică care
credem noi că a fost coptă. – Interesant! Am
aflat despre existenţa unui tezaur de sculpturi
antice descoperit la Tomis în secolul trecut şi m-
a frapat că între aces tea se aflau bustul zeiţei
egiptene Isis, a zeului Osiris, a unui idol
egiptean..., că idoli egipteni s-au găsit şi în alte
locuri din ţară: Cucuteni, Cozia... Dar nu am
gîndit mai departe, nu am făcut legături. Acum,
că mi-ai spus, îmi amintesc că am văzut la
Muzeul de istorie din acest oraş o poză care
înfăţişa o veche biserică vlaho-egipteană, dar nu
i-am acordat atenţie pe atunci. – Rui nele acestui

templu mai existau la vedere prin secolul 19,
căci sunt mărturii în acest sens ale unor călători.
Numai că voi nu vă cunoaşteţi istoria adîncă,
faptul că sunteţi un mare popor şi lăsa ţi ca altul
să vă facă mitul. Atunci dac-aţi fi în locul nostru,
cum aţi proceda?”.

În sfîrşit, trama epică a romanu lui se află, în
egală măsură, în călătoria iniţiatică, în
mitologie, cît şi în poveştile de dragoste ale lui
Jhon cu Antonia, în „realitatea” oraşului german
de pe Rin şi cu suedeza Annissia, în “irealitatea”
de la Akassia, de la Marea Roşie. Tot nişte
călătorii, în fond, în poveştile de dragoste,
autoarea cultivă un (neo)ro mantism evident;
cinele de la luxoasele restaurante de la
„Akassia”, întîlnirile, plimbările pe ţărmul
mării, îmbrăţişările sub lumina lunii sînt
romantice, adesea, romanţioase; e mult feeling
în scene le petrecute la Köln cu Antonia şi la
Marea Roşie, cu Annissia. Al patrulea plan
narativ e al ingredientelor unui policier (un atac
te rorist la resortul egiptean, o româncă-italiancă
sechestrată într-o vilă de lux, tinere din Est
traficate şi în Egipt, pedepse ca în vremurile
biblice, prăbuşirea unui avion de pasageri în
ocean, lup te purtate din cauza fanatismului
religios etc.). În Akassia, Catinca Agache
descoperă formula romanului de succes la critica
de întîmpinare şi, în acelaşi timp, la publicul
larg.
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Aprilie 1899

Joi 1/ 13 aprilie 1899. De la 5 – 6½, ultima lecțiune
de Logică, Inducțiunea baconiană1. 

La 5½, Carp și Gr. Cantacuzino chemați împreună
și simultan la rege. – Carp prânzește apoi la
Marghiloman. Sara la mine, Guță Olănescu,
Cămărășescu, Z. Filotii, I. Negruzzi, Mitică Rosetti,
Laurian, Vârnav, mai târziu, pe la 10, și Disescu. Mă
telefonează Marghiloman la el, mă duc pe 20ʼ, vorbesc
cu Carp și Marghiloman și apoi mă întorc acasă și
găsesc pe cei de mai sus tot la mine.

Iată ce-mi spune Carp: regele o lungă introducere,
că e cea mai grea situație pentru un guvern al său în cei
33 ani de domnie din 3 cauze: a) în străinătate se va
interpreta rău căderea lui Sturdza asupra chestiei
naționale, 2) înăuntru, liberalii turbați vor agita și vor
ataca mai ales pe Take Ionescu, în contra căruia posed
și vor publica acte despre agitarea sa în Transilvania
când era ministru de Culte, 3) finanțele în cea mai
proastă stare, peste 90 milioane bonuri de tezaur și
conversiunea rentei cu greutate.

De aceea cere un guvern tare și vrea ca Cantacuzen
și Carp să se înțeleagă împreună pentru a-l forma. El,
regele, pune singura rezervă să nu i se prezinte pe lista
ministerială vreun membru al Ligei culturale. 

Apoi regele le-a zis să vie a doua zi, între 5 și 7,
ensemble să-i dea răspunsul. Carp i-a zis că dacă se
înțeleg, vor veni împreună să-i dea răspunsul. Dacă nu
a rugat pe rege să-i primească separat pe fiecare, pentru
a-i expune fiecare punctele de neînțelegere.

Așa a rămas pe azi.
Aceste le-am comunicat eu apoi celor adunați la

mine.
Motivul pentru care nu a venit Carp la mine să le

spuie el însuși celor adunați, ci m-a chemat la
Marghiloman, se referea la mine personal.

Între combinațiile posibile cu Cantacuzin, erau 4

ministere pentru noi, din care internele sau externele
pentru Carp și Marghiloman, Finanțele firește pentru
Germani și ceva pentru C.C. Arion, singurul ahtiat după
vreun portofoliu. Va să zică fără mine, care atunci ar
urma să fiu trimis ministru la Berlin.

Am răspuns, firește și din dragă inimă, că mi-e
absolut indiferent să fiu ministru aici, sau la Berlin, sau
mai bine nimic oficial și să rămân cum sunt. 

Pe mâine, vineri, rendez-vous la Cantacuzin la 9 ore
dimineața – între el și Carp. 

Tot astăzi, joi, pe la 11 ore dimineața, Nicu
Filipescu la mine. El cam jenat, eu firește mai rece.

El zicându-mi că să încercăm a ne înțelege. Eu
răspunzând: cât mai e posibil, „după lovitura lui Jarnac
de alatăieri”2. El voind să se recrieze încontra acestui
termin iar eu tăind acest fel de vorbă cu cuvintele: Să
lăsăm trecutul și să ajungem la realitatea actuală.3

Propunerea lui N. Filipescu: va face pe Cantacuzin
să remâie numai șef de partid, Carp să fie ministru-
prezident cu 5 miniștri conservatori din cei 8. Fuziunea
cluburilor.

Eu: Ad referendum. Dar nu cred că merge așa. Cel
puțin 4 ministere, și cel de interne junimist. 

În același timp și cam tot așa, generalul Jacques
Lahovari la Marghiloman, dar mai conciliant: Carp
ministru-prezident, formându-și ministerul cum vrea,
dar dând și partea convenabilă conservatorilor. 

Vineri 2/ 14 aprilie 1899. Începe căldura de vară.
Dacă propunerile lui Carp pentru a putea lucra
împreună cu conservatorii după prostia lor de marți cu
alegerea lui Cantacuzino:

1) Sau contopirea cluburilor, cu recunoașterea șefiei
de partid a lui G. Cantacuzino, dar atunci Carp ministru
prezident, pe lângă el, alți trei miniștri junimiști și 4
conservatori, însă Ministerul de Interne al junimiștilor. 

2) Sau fără contopirea cluburilor și fără
recunoașterea șefiei Cantacuzino, să fie Cantacuzino
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ministru prezident, cu alți 3 miniștri conservatori, iară
Carp cu alți 3 miniștri junimiști să intre în minister sub
el, dar să aibă Internele.

Mărul discordiei e Ministerul de Interne.
Pe la 11 dimineața, vine generalul Jaques Lahovary

cu Thomas Comarasescu la mine și propune ca o idee a
sa pentru care ar lucra ca să fie primită și de
Cantacuzino, să fiu eu Ministru de Interne, ca mai
conciliant. Eu răspund că sunt absolut ignorant în al
Internelor, dar că voi transmite lui Carp; în orice caz,
Lahovary zice că nu se poate primi Al. Marghiloman la
Interne. După plecarea lui Jacques Lahovary, vin Th.
Rosetti, Varnav, care se arată toți încântați de noua
propunere, cu însă răspund în zeflemea ignoranța mea e
o virtute. Vine și Carp, care declară idea absurdă și că
conservatorii vor să mă facă ridicol. Vine și Jacques,
Lahovary din nou și Carp îi declară (spre marea
decepțiune a lui T. Cămărășescu) cu prea mare
vivacitate că idea e absurdă. 

De altminteri, la noa intrevedere a lui Carp cu
Cantacuzino, azi între 2 și 3 ore, nici nu-i vorbește
Cantacuzino despre aceasta și-i declară cele 2 propuneri
ale lui Carp inacceptabile din cauza Internelor.

Pe de altă parte, aflu prin Lupu Costache că Tache
Ionescu vrea el Internele, că dacă suntem noi junimiștii
la Interne, el își dă demisia din partid și că el consideră
numirea lui la Culte ca o insultă.

La 4 ore, merg cu Carp în casa mortuară a lui Lascar
Catargi, sărut mâna văduvei, iar Al. Catargiu se
consultă cu mine cine să vorbească la înmormântarea de
Duminecă în numele nostru. Eu nu o pot face, fiind a
mea vechea vorbă de la 1888 cu „înmormântare de
clasa I”4, pe Marghiloman nu-l primește Al. Catargi și
se hotărește să vorbească Th. Rosetti. După un mic
serviciu religios, se ridică cosciugul de argint și se duce
pe umeri, prin noul bulevard și Strada Verde, la Biserica
Sf. Nicolae (Tabacu) din Calea Victoriei, unde e
îngropat Barbu Catargi. Urmăm toți pe jos și de la
poarta bisericei mergem la Clubul constituțional, fără
Carp, care, de la 6 la 7½, vorbește singur cu regele,
după ce între 5 și 6 fusese G. Cantacuzino la rege.

Eu, pe la 5½, la clubul nostru, într-o mare mare
adunare de junimiști și din provincie, fac (însărcinat de
Carp) o expunere a situației noastre față de
conservatori, primită cu aplauze. Numai Cămărășescu,
C.C. Arion, Jacques Negruzzi și Lili Florescu
nemulțumiți. 

Seara la mine, Gr. Buiucliu (care pleacă în curând),
Vârnav, Negruzzi, Cămărășescu, B. Brătianu, Gr.
Olănescu și nelipsitul de tact Nicolae Mandrea,
prezidentul Curții de Casație, care pleacă de abia pe altă

ușa, când aude sosind pe Marghiloman, cu Carp și M.
Germani.

Noi 4 foști miniștri ne retragem în sufragerie, iar
Cămărășescu și Vârnav pleacă atunci. Discutăm cu
Carp situația. După întrevederea sa cu regele, Carp ne
zice că nu poate primi prezidența de Consiliu cu un
ministru de Interne conservator, fiindcă ar avea din
primele zile conflicte cu acesta, iar după 3 săptămâni
criză ministerială, din care, după impresia sa, ar trebuì
să cadă el, și nu conservatorii; că de altminteri regele i-
a spus că va chema pe G. Cantacuzino ca să formeze
ministerul singur cu conservatori, care va fi slab și la
vorba lui Carp: „Maiestatea voastră încercați mai întâi
toate mediocritățile, rândul meu va veni apoi, dacă nu
cumva mor înainte”.5

Regele îi repetă de 3 ori că, în situația slabă a
conservatorilor, Carp cu junimiștii este trupa de
rezervă. Cu această situație suntem câte 4 mulțumiți, și
trecem dincolo în salonul meu, unde mai vorbim în
acest sens mulțumiți, cu Gr. Olanescu, Laurian, B.
Brătianu și Jacques Negruzzi. 

Sâmbată 3/ 15 aprilie. Căldură de vară. Lupu
Costache, care a vorbit ieri peste un ceas cu Tache
Ionescu, îmi comunică violent impresia că toate
intrigile vin de la Tache Ionescu, care e ros de invidie în
contra lui Al. Marghiloman, turbat la idea că noi ni-l
închipuim pe acesta ca succesorul lui Carp (aceasta o
cred și eu ca indicat și i-o și spui lui Marghiloman) și că
Tache Ionescu vrea cu orice preț Internele, pentru a-și
pregăti viitoarea șefie la conservatori.

De la 5 la 7½, la clubul nostru, unde eu vorbesc
întruna cu diferiții membri din provincie, pe care-i
îmbărbătez întru diferențiarea de conservatori. Numai
Cămărășescu stă la o parte, Warlam de la Craiova, o
secătură, se vede că ne părăsește, Constantinescu din
Turnu Severin stă la îndoială și colonel Petronie din
Târgu-Jiu își dă demisia din club, primită cu huiete; din
contră, Teliman, de la Huși, omul (se zice și fratele) lui
L. Catargi, părăsește pe conservatori cu indignare și
trece la Carp. Asemenea, Mache Bălăneanu, Eugene
Ghika-Budești6 din Iași etc. 

Seara 9½ până la 10½, Carp și Jean Miclescu la
mine.

Duminecă 4/ 16 aprilie 1899. Foarte cald.
Dimineața, Al. Holban, P. Misir, Filotii, Toneanu din
Galați etc., la mine, toți cu energie pentru linia noastră
de conduită. 

La ora 1, cu Anicuța la biserică. Serviciul funebru
pentru înmormântarea lui L. Catargi. Bine că a fost
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Anicuța la biserică. Mai era d-na Pulcherea Rosetti, dar
altă junimistă nu. De altminteri, puține și din alte dame.
Văduva Eufrosina L. Catargiu lipsea. 

Biserica ornată cu demnitate. Miniștrii străini
asistau (surtuc, cravată și mănuși negre), ca și noi, ca și
frații Ventura. Dar Alecu Catargi, G. Cantacuzino,
generalul Manu, Take Ionescu, Gr. Lahovari etc. în frac,
cravată albă cu decorații. Mai era în strană fostul
mitropolit Ghenadie. Serviciul funebru celebrat de
vicarul Nifon Ploieșteanul (singurul care rămăsese la
Sinod credincios lui Ghenadie, în timpul procesului
mitropolitan de la 1896). Nu fusese poftit mitropolitul-
Primat Iosif Gheorgian. Regretabil. 

La ora 1, vine și D. A. Sturdza, M. Pherekyde,
generalul Berebdei, C. Stoicescu, prefectul poliției
Caton Lecca7, adică guvernul demisionat, dar încă
neînlocuit.

La 1° 5ʼ, vine principele Ferdinand cu suita, general
Vlădescu etc. Apoi serviciul, cu chor (în unele părți
mișcător de frumos, la sfârșit fals în notele prea înalte).
Apoi 5 discursuri: G. Gr. Cantacuzin, de o banalitate
convenabilă, general G. Manu de cea mai brutală
necuviință, cu atacuri contra „mânei sacrilege” care a
atentat la biserică, contra chestiei naționale etc. Apoi, în
numele nostru, T. Rosetti, bine. Apoi un student
„macedonean”, altă lipsă de tact și de cuviință. În
sfârșit, Take Ionescu, inteligent și cu măsură. Apoi
mulți oameni s-au urcat (și a fost momentul cel mai
mișcător) pe treptele catafalcului și au sărutat fie mâna,
fie crucea din mâna lui Lascar Catargi. Printre acestia,
principele Ferdinand și, cu tactul inimei, Nicolae Fleva,
fostl membru al Comitetului de acuzare ministerială de
la 1876. –

Nu era tactul inimei, ci interesul de a fi primit în
ministeriul lui G. Gr. Cantacuzino. Notă din anul 19008. 

Apoi pornirea cortegiului, precedat de care cu flori,
vro 70 alte coroane purtate deosebit de delegațiuni, din
districte, corporațiuni etc. (Cea mai frumoasă, a
studenților universitari; era și steagul albastru, dăruit de
femeile din Sibiu studenților naționaliști). Apoi carul
funebru, coșciugul de argint sub baldachin de flori etc.
Panglicele carului ținute de un țăran de la Golășeu, de
G. Cantacuzen, generalul Manu, Grig. Cogălniceanu
(Prezidentul Clubului conservator din Iași), Alex.
Marghiloman și de mine. Principele Ferdinand pe jos
după car, până la palat. Noi 2 (Marghiloman și eu) cu
panglicele până la palatul justiției. Urma apoi lume pe
jos și toată garnizoana Bucureștilor, o divizie întreagă.
Lume imensă, fără nici o lacună, pe tot parcursul, până
la cimitirul Bellu. – 

La palatul egal, fereastra din etajul de

sus, în colț spre curte și Calea Victoriei, deschisă:
impozanta figură a reginei plângând, în haine de doliu,
cu coroana de păr alb de departe văzută, la stânga ei
frumoasa siluetă grațioasă a principesei Maria, în josul
reginei, mica prințesă Elisabeta: cea mai sugestivă
icoană de doliu.

Regele și micul principe Carol invizibili, dar
probabil văzând.

Pe la 5 ore, mă aduce Marghiloman și Butculescu în
trăsura acestuia acasă.

Între 7 și 7¾, Carp. Sara, Buiucliu și Vârnav, dar ne
culcăm devreme.

La Clubul conservator, în acea Duminecă sara, mare
întrunire a delegaților din provincie. Discursul lui Alecu
Catargi, care povestește (minte?) că L. Catargi însuși
designase cu 2 luni înainte pe G. Cantacuzin de
succesor politic al său.

Apoi Jean Lahovari, atacând pe junimiști, N.
Filipescu, idem și cu minciuna că eu m-aș diferenția de
Carp în privința condițiilor de împreună–lucrare. Mai
inteligent și mai cu tact Take Ionescu. G. Cantacuzin
sfârșind cu fraza ridicolă: „voi ține stindardul partidului
conservator în mâni de oțel.”

Toată adunarea sfârșește prin a consacra șefia lui G.
Gr. Cantacuzin. – Micii conservatori jubilând de
ruptura cu junimiștii, oamenii mai serioși, foarte
îngrijorați de aceasta.

Note:
1. Inducția baconiană, cf. Francis Bacon, De Augmentis

Scientiarum (1623).
2. Ultimele șase cuvinte în limba franceză în

manuscris. Textul continuă în limba română.
3. Propoziție în limba franceză în manuscris. Textul

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

manuscris. Textul continuă în limba română.
5. Propoziție în limba franceză în manuscris. Textul

continuă în limba română.
6. Eugene Ghika-Budești (1843-1919), moșier și pictor

român.
7. Caton Lecca (1860-1913), fratele lui Jean Lecca

(1863-1898), om politic român, prefect al Bacăului și al
Bucureștiului, senator, deputat.

8. Paragraf adăugat un an mai târziu, cu altă cerneală,
la o relectură a Jurnalului. 

JURNAL, Volumul V: 1899. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere,
note, glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.

4141CONVORBIRI  LITERARE
MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ



*
Titu Maiorescu

(sau Titu-Liviu, câtă vreme a fost în viaţă tatăl său,
Ioan Maiorescu)

N[ăscut] 15 februarie 1840 în Craiova. În 1848, din
cauza revoluției (tatăl său fiind trimis în pripă la
Frankfurt) părăsi împreună cu mamă-sa ţara, prin
București, la Braşov, unde stătu patru ani la unchiul
său, protopopul, mai pe urmă episcop, I. Popazu, şi
urmă clasele primare şi prima clasă gimnazială la
gimnaziul român de curând înfiinţat. În 1852 merse la
Viena, unde intră în gimnaziul Academiei Teresiane şi
urmă din clasa a II-a până la depunerea examenului de
maturitate (1852-1858). În ultimii doi ani fu primul
premiat şi primit printre interni. În 1858 îşi continuă
studiile la Berlin, fiind înscris totodată şi la Paris. Îşi
trecu doctoratul (teza: De Herbarti philosophia.
Berlin, 1859) la Giessen, iar licenţa în drept (teza: De

jure dotium) la Paris în noiembrie, 1861. În răstimpuri
ţine (septembrie 1859) o conferenţă publică la
Sf[ântul] Sava contra socialismului, iar mai apoi la
Berlin, mai multe conferenţe în cerc restrâns, şi una
publică în favoarea monumentului lui Lessing. În 1861
publică Einiges philosophische in gemeinfasslicher
Form (VII, 248 p. in 12°. Berlin, 1861), un mic sistem
de filosofie, în care iese la iveală caracteristica întregii
sale activităţi: tendinţa de a aplica înaltele probleme ale
filosofiei la viaţa actualităţii şi de a le da astfel o putere
de viaţă, ce le face interesante pentru toţi.

Deşi această activitate atrage atenţiunea
cunoscătorilor, care vor să-l reţină în Germania, se
reîntoarce totuşi în ţară (decembrie 1861), unde în
ianuarie 1862 face prelegeri libere de estetică la
Universitatea din Bucureşti. În iunie 1862 e numit
supleant la Tribunalul Ilfov, în octombrie procuror la
acelaşi tribunal, iar în noiembrie director al liceului şi
profesor de istorie la Universitatea din Iaşi. În ianuarie
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O BIOGRAFIE NECUNOSCUTĂ O BIOGRAFIE NECUNOSCUTĂ 
A LUI TITU MAIORESCUA LUI TITU MAIORESCU

Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Se impune să precizez, dintru început, că autorul biografiei „necunoscute“ a lui Titu Maiorescu este unul dintre
cei mai apreciați discipoli ai mentorului Junimii și, anume, profesorul de literatură și estetică literară Mihail
Dragomirescu (1868–1942).

Titu Maiorescu, inițial, a avut mare încredere în discipolul său, pe care l-a publicat în revista Convorbiri literare,
apoi, l-a trimis la studii în străinătate, l-a îndemnat și susținut să promoveze un doctorat, ceea ce nu s-a întâmplat,
i-a citit cartea privitoare la Eminescu și critica științifică, care nu l-a convins.

În anul 1895, când Titu Maiorescu se retrage definitiv de la conducerea revistei Convorbiri literare, tânărul
profesor Mihail Dragomirescu se aștepta să-i fie încredințate destinele acestei publicații.

Lucrurile iau, însă, o altă turnură, iar conducerea revistei este încredințată unui comitet de specialiști în istorie,
filosofie și geografie.

Atunci, întâia oară, simte profesorul Mihail Dragomirescu o anume detașare a lui Titu Maiorescu față de toate
eforturile depuse de fostul său colaborator.

În calitate de colaborator al Enciclopediei Astra și la invitația specială a lui Corneliu Diaconovici, profesorul și
criticul literar Mihail Dragomirescu elaborează una dintre cele mai complete și mai exacte biografii a lui Titu
Maiorescu.

Bazându-se pe o cunoaștere, în detaliu, a operei și biografiei marelui cărturar și om politic, Mihail Dragomirescu
consemnează tot ceea ce are o profundă semnificație în devenirea personalității întemeietoare a lui Titu Maiorescu.

Biografia aceasta, necunoscută pentru mulți, nu conține nici măcar o nuanță de subiectivism, cum ne-am fi
așteptat.

E un semn al distincției și demnității umane și intelectuale, atât de rar întâlnit în cultura română.



1863 trece de la catedra de istorie la cea de filosofie, în
februarie e numit membru al comitetului de
inspecţiune şcolară din Moldova, iar în octombrie
director al institutului pedagogic de la Trei-Ierarhi și
rector al Universității din Iaşi (cel dintâi al acestei
universităţi). În acest timp rămâne ca membru al
Societăţii filosofice (secretar C.L. Michelet, iar printre
membri Lassalle, Kuno Fischer, Vera, David Strauss,
Rosenkranz), la al cărui organ Der Gedanke
colaborează din când în când (spre exemplu în vol. III,
fasc. 1, articolul Über des Herbartianers Cornelius
theologische Grundgedanken), fără a se arăta însă
discipol fervent al hegelianismului, ce era cultivat cu
predilecţie în acea societate. În ţară pe de altă parte se
distinge prin susţinerea învăţământului clasic şi
îndeosebi al limbii latine, şi anume în dizertaţiunea:
Pentru ce limba latină este chiar în privinţa
educaţiunii morale studiul fundamental în gimnaziu?
model de dizertaţie şi care nici în privinţa fondului nu
şi-a pierdut încă actualitatea. O publică în Anuarul
gimnaziului şi internatului din Iași pe anul școlastic
1862–1863, cea dintâi lucrare de acest fel în ţară la noi
şi pe care o întreprinde ca director al acelui liceu.
Acelaşi spirit de propăşire îl face să publice, în calitate
de director al institutului de la Trei-Ierarhi, Anuarul
institutului Vasile Lupu (şcoala normală de la Trei-
Ierarhi) din  Iaşi, pe anul şcolar 1863–1864. În el
găsim cea dintâi încercare pedagogică raţională la noi
pentru predarea limbii române: Regulile limbii române
pentru începători, unde aplică procedeul de a pleca de
la exemple pentru a ajunge la stabilirea regulilor. Dar
activitatea de înaintare ce desfăşură, atât pe terenul
ştiinţific cât şi pe cel administrativ, nu putea trece fără
opoziţiune. Anul 1864 este un an de nelinişte şi
amărăciune. I se înscenează un proces pentru abuz de
putere. Primeşte un vot de blam de la majoritatea
consiliului profesoral al universităţii şi demisionează
de la rectorat; apoi e suspendat din funcţiune în timpul
judecăţii procesului. Este însă achitat şi reintegrat în 17
mai 1865. Dar nu se descurajează. Ca să se poată
susţine (e însurat şi are doi copii) în timpul procesului,
trebuie să facă avocatură, dar în acelaşi timp ţine
conferenţe publice şi contribuie la formarea acelei
atmosfere, în care se pun temeliile societăţii Junimea
(1865), al cărei suflet este. Cu cât este mai mare
opoziţia ce întâmpină şi după stingerea procesului din
partea celor care iubeau forma goală şi dispreţuiau
adevărul, cu atât se întăreşte la luptă mai mult. Trei
chestiuni puteau deştepta interesul şi cereau o orientare
de direcţiune: limba, literatura şi politica. Prin Despre
scrierea limbii române, Iaşi (1866) atacă

etimologismul greoi al lui Cipariu, relevă insuficienţa
ştiinţifică a celor ce-l susţin, şi îndrumă evoluţiunea
spre ortografia Academiei şi spre fonetismul de astăzi.
Prin Poezia română, Iaşi, 1867, publicată, ca şi studiile
ce va mai scrie, mai întâi în Convorbiri literare (revistă
pe care o înfiinţează împreună cu Iacob Negruzzi, V.
Pogor, P.P. Carp şi Th. Rosetti la 1 martie 1867),
izbeşte în forma goală a literaţilor, care îşi închipuiau
că e destul ca cineva să fie român, pentru ca să fie în
același timp şi poet. Şi în fine prin Contra școalei lui
Bărnuţiu, Iaşi, 1868, nimiceşte temelia teoretică a
ultranaţionaliştilor, arată absurditatea lui Bărnuţiu, care
combătea domnul străin şi susţinea republica,
deopotrivă împărţirea pământurilor între cetăţeni şi
desfiinţarea religiunii creştine. În toate aceste critici
este călăuzit de o idee: respectul adevărului ori de unde
ar veni el, atât în viaţa teoretică cât şi în cea practică,
socială, idee, care constituie direcţia nouă şi e
susţinută, încălzită, dezvoltată din nenumărate puncte
de vedere de membrii «Junimei».

La atacuri teoretice i se răspunde cu izbiri practice.
I se contestă calitatea de cetăţean român, dar i se
recunoaşte în 27 octombrie 1867. E dat în judecată
pentru că n-ar fi fost de bună credinţă în motivarea
absenţelor, e condamnat de juriul universitar, dar
sentinţa nu se aprobă (15 mai 1870). În fine e atacat în
publicaţii mari şi mici, aducându-i-se cu deosebire
învinuirea absolut nefondată, de cosmopolitism, dar
toate aceste atacuri nu fac decât să deştepte spiritele
cinstite spre «direcţia nouă». La atacuri de vorbe,
răspunde însă cu fapte; la atacuri personale, cu critică
de principii. Cu deosebire duce cu vigoare lupta
literară prin Convorbiri literare, în contra stricării
limbii: Limba română în jurnalele din Austria (1868),
şi în contra falselor forme de cultură fără formă: În
contra direcţiei de azi în cultura română (1868) şi
Observări polemice (1869).

În primăvara lui 1871 este ales deputat şi susţine
guvernul Lascăr Catargiu pentru întemeierea
monarhiei şi ordinei în stat. În această calitate susţine
dezvoltarea învățământului primar şi al şcoalelor
normale, izgonirea politicii din şcoli, libertatea presei.
Dar distingându-se îndată în oratoria parlamentară, nu
lasă în părăsire lupta literară, care se înteţeşte şi se
întărește prin faptul că încep să apară scriitori de
valoare sub auspiciile noii direcțiuni. În 1872 poate să
scrie despre Direcţia nouă în poezia și proza română,
unde relevă pe lângă Alecsandri, cu deosebire pe
Eminescu. O revista se întemeiază în București pentru
a combate noul curent, care se accentua, Revista
contemporană. În contra ei scrie Beţia de cuvinte şi
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Răspunsurile Revistei contemporane (1873), modele
de critică, ironie şi spirit. De aci încolo succesul
mişcării, pe care o provocase, este asigurat. Talente
tinere se ivesc şi o susţin. Pe lângă Eminescu se afirmă
Iacob Negruzzi, Gane, Slavici, Creangă, Caragiale, etc.
Acum poate să dea mai multă atenţiune politicii. În
noiembrie 1871, ministrul Tell nu voi să-i pună un
locțiitor la catedra de la Iaşi în timpul exerciţiului
mandatului de deputat, îl consideră demisionat din
profesorat şi-l înlocui. Aceasta nu-l împiedecă de a
susţine mai departe guvernul, punând mai presus de tot
interesul general. În 7 aprilie 1874 fu numit ministru al
instrucţiunii şi al cultelor. În această calitate dispuse
publicarea Colecţiunii de documente Hurmuzaki şi o
subvenţionă, mări renta școlilor din Braşov şi dispuse
restaurarea Curţii de Argeş. Încercă şi o reformă a
învăţământului public. Prin ea caută să dea o direcţie
practică învăţământului secundar, vrea să introducă
inamovibilitatea profesorilor şi să recunoască
libertatea învăţământului privat. Această reformă nu
cade din pricina demisionării sale, în urma unui vot de
blam (28 ianuarie 1876), ci din pricina demisionării
întregului minister conservator (3 aprilie 1876).

În acest timp editează într-un volum criticele
literare, sub titlul general Critice (București 1874);
apoi Itinerariul în Istria şi Vocabularul istriano-român
de Ioan Maiorescu (Iaşi 1874) şi în fine Logica
(București 1876), o prescurtare după prelecţiile de la
universitate, fără rival în literatura noastră didactică
prin preciziunea cugetării.

În 1876 e trimis ca agent diplomatic la Berlin ca să
negocieze convenţia cu Germania, dar după încheierea
ei prealabilă, şi faţă cu schimbarea situației politice din
țară, demisionează (2 iulie 1876). La 10 iulie acelaşi an
este dat în judecată de camera liberală, odată cu fostul
minister conservator. La 24 ianuarie 1878, deşi acuzat,
se alege deputat de Iaşi, şi această alegere grăbeşte
retragerea întregii acuzaţii, care paralizează timp de
doi ani puterile partidului conservator. De la această
dată face parte fără întrerupere din camera liberală, mai
întâi ca reprezentant al opoziţiei conservatoare, iar mai
apoi (de la 3 decembrie 1881, data contraproiectului de
răspuns la mesagiu cu programul junimiştilor) ca
reprezentant al partidului, care mai apoi ia numele de
constituţional. În prima perioadă joacă un mare rol în
chestiunea revizuirii articolului 7 din constituţiune
(privitor la încetăţenirea evreilor şi impus de tratatul
din Berlin), şi izbutește să se admită încetăţenirea
acestora cu mai multe restricţii decât ar fi voit
guvernul. În a doua perioadă susţine, pe de o parte, în
politica externă, apropierea României de tripla alianţă,

mai întâi în mod individual printr-un articol din
Deutsche Revue (1 ianuarie 1881), şi mai apoi în unire
cu P.P. Carp şi ceilalţi junimişti, prin acţiunea politică
din corpurile legiuitoare. Acest punct de vedere e
primit şi de guvernul liberal, iar această orientare a
politicii externe a ţării a rămas aceeaşi până azi (1900).
Pe de altă parte, în politica internă, susţine cu tărie era
nouă: organizarea înlăuntru a țării; după un program
precis, din care o parte s-a realizat de guvernele
junimiste-conservatoare din 1888–1895, iar altă parte
rămâne încă o aspiraţie a viitorului. Acest program
conţine între altele: tocmelele agricole, monopolul
băuturilor spirtoase, împroprietărirea ţăranilor,
organizarea meseriilor, legi pentru admisibilitatea în
magistratură şi administraţie, inamovibilitatea
magistraţilor, îndreptarea învăţământului spre o
direcţie practică. Principiile de purtare în susţinerea
acestor idei sunt: respectarea ordinii de stat,
dinasticismul, consecvenţă în idei şi principii, şi
adevărul în manifestaţiile politice. Astfel şi pe terenul
politic se face campionul aceloraşi idei ca şi pe terenul
literar, negreşit cu restricţiile ce comportă deosebirea
de esenţă a acestor două terenuri. (Cf. Critice, vol. II,
pag. 354 şi urm.) Această activitate politică îl aduce de
două ori la minister sub regimul conservator. Mai întâi,
de la 23 martie 1888 până 30 martie 1889 şi a doua
oară de la 17 noiembrie 1890 până la 21 februarie
1891. În această din urmă dată încearcă o reformă a
legii instrucţiunii publice, în care se vede o deosebită
solicitudine pentru dezvoltarea pe o bază nouă a
învăţământului primar şi secundar, dar cade asupra
legii din pricina frământărilor din partidul conservator.
Tocmai din cauza aceasta, şi ca un rar exemplu de
abnegaţie, lasă locul altora, rămânând de aci încolo să
se ocupe cu dezvoltarea învăţământului superior, în
fruntea căruia e pus ca rector al Universităţii din
București (28 octombrie 1892), reales dar apoi
demisionat în noiembrie 1897 din pricina violării
localului universităţii de către oamenii poliţiei
guvernului din acel timp. Activitatea politică din acest
timp e susţinută prin deosebite publicaţii. Amintitul
articol din Deutsche Revue apoi Precedente
constituţionale (București 1886), Reforma instrucţiunii
publice (1891), şi în fine monumentala publicaţie
Discursuri parlamentare, în care editează discursurile
ţinute între anii 1871–1888 (3 vol. 1897–1899). Ele
sunt însoţite de o schiţă istorică a evenimentelor
politice din această vreme, care împreună cu publicaţia
Aus dem Leben Königs Karl, constituie cele două
izvoare de căpetenie pentru istoria politică a acestei
epoci.
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Dar bogăţia activităţii politice nu-l împiedecă de a
continua activitatea literară dublată de la 10 octombrie
1884 (când ministrul G. Chiţu declarând nelegală
înlocuirea din 25 noiembrie 1872 îl numeşte profesor
de Logica şi de Istoria filosofiei contemporane la
Universitatea din București) cu o activitate filosofică.
Nu e vorbă, această activitate filosofică continuase,
deşi nu mai era profesor, să o exercite şi mai înainte
prin prelegeri libere la universitatea din București
(1874–1875), prin traducerea şi publicarea în
Convorbiri literare a multor părţi mai accesibile din
filosofia lui Schopenhauer. (Despre istorie, despre
poezie, Aforismele editate în volum, București, 1891),
şi apoi prin îndemnul ce-l dăduse lui I.A. Cantacuzin
(Zizine) de a face cea dintâi traducere franceză a operei
capitale a lui Schopenhauer: Lumea ca voinţă şi
reprezentare, editată de Socec. Această activitate
începe acum să devină pentru personalitatea sa mai
caracteristică decât activitatea de critică literară, de pe
urma căreia avea acum să culeagă numai roade. În
adevăr în urma criticilor sale se ivesc talente, care dau
viaţă idealului artistic pe care-l pusese în Critice. Rând
pe rând apar, şi colaborează la Convorbiri, Eminescu,
Slavici, mai întâi, Creangă şi Caragiale mai apoi, nu
mai vorbim de Alecsandri, care deşi în politică îi era
opus, continua cu sârguinţă să dea viaţă noului curent
literar întrupat în «Direcţia nouă». Ceva mai mult.
Ideile sale privitoare la limbă şi ortografie se impun
Academiei Române, care atâta timp îl duşmănise, şi în
1880 este însărcinat cu un Raport asupra noului
proiect de ortografie care şi servi de temelie sistemului
de ortografie adoptat de Academia Română şi care e în
vigoare până azi. Într-un articol În contra
neologismelor (1881), precizează sub formă
sistematică idei, pe care altădată le formulase în mod
critic agresiv şi oarecum fragmentar, dar care acum
intră în simţul tuturor. Literatura cea bună se
întemeiase în spiritul public şi odată cu ea şi simţul
formelor lingvistice. Critica, ce încercase cu atâta
succes, îşi jucase rolul. Din toată această activitate,
care-şi ajunsese scopul, putea scoate un învăţământ
filosofic şi aceasta o face în minunatul opuscul
Progresul adevărului (1883). Cu aceasta, critica este
oarecum scoasă de la ordinea zilei, şi rarele articole de
mai târziu: Comediile d-lui Caragiale (1885), Poeţi şi
critici (1886), În lături (1886), Eminescu și poeziile lui
(1889), Contraziceri (1892), republicate toate
împreună cu celelalte opere literare în 3 volume de
Critice (București 1892–1893), precum şi Ioan
Popovici Bănăţeanul (1895) şi În memoria unui poet
bănățean (Victor Vlad Delamarina) (1898), publicate

în Convorbiri literare nu sunt oarecum decât probe
pentru calea cea bună însemnată încă de la 1867, sau
rare scuturări pentru cei ce nu înţeleseseră îndestul
însemnătatea epocii literare, prin care trecea neamul
nostru.

Dar iniţiativa activităţii critice odată scoasă de la
ordinea zilei, o înlocuieşte cu iniţiativă în activitatea
filosofică. Pentru a provoca o nouă perioadă de
dezvoltare în spiritul public, fără a se pierde nimic din
ceea ce se câştigase prin activitatea de critică literară,
trebuie să intereseze mai de aproape minţile tinerei
generaţii cu gândirea filosofică contemporană. În
cicluri de câte 3 ani, în care trata şi continuă de a trata
rând pe rând şi timp de un an fiecare, filosofia
germană, engleză şi franceză contemporană,
accentuează cu deosebire învăţăturile lui Kant, Stuart
Mill, Herbert Spencer şi Auguste Comte, şi fără a
modifica învăţăturile acestor maeştri, găsește mijlocul
de a întemeia pe ele concluzii conforme cu toată
activitatea întemeiată pe ideea adevărului şi pe care o
desfăşurase şi înainte simultan pe terenul literaturii şi
politicii. Astfel izbutește a produce în sânul
Universităţii din București o mică mişcare filosofică,
mişcare al cărei efect s-a putut remarca în lupta dusă
prin Convorbiri literare (1892–1898) în contra acelora
care voiau să pună arta în serviciul politicii, şi a cărei
dezvoltare n-o putem încă prevede. Pentru a o susţine,
mijloci în 1895 trecerea Convorbirilor literare în mâna
unui comitet de redacţie compus din tineri din noua
generaţie, iar pentru a o întări căută să îmbine această
mişcare, cu mişcarea pe terenul istoriografiei
naţionale, care s-a înfiinţat prin influenţa aceleiaşi «noi
direcţii» ce întemeiase prin criticile sale (noiembrie
1899). În 15 februarie 1900, împlinind 60 de ani, toţi
admiratorii activităţii sale au căutat să-i arate
sentimentele lor colaborând la un mare uvragiu «Lui
Titu Maiorescu, Omagiu, XV Februarie MCM», primul
uvragiu de acest fel în activitatea noastră publică.

Mihail Dragomirescu

Notă
* Biografia aceasta se transcrie din lucrarea lui

Corneliu Diaconovici ~ Enciclopedia Română. Publicată
din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru
Literatura Română și Cultura Poporului Român. Tomul 3.
Sibiu, Editura și Tiparul lui W. Krafft, 1904, p. 172-175.
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Cum bine se știe, în noaptea de 14/15 august
(st. v.) a anului 1916, trupele române intrau în
vâltoarea Primului Război Mondial, cele dintâi
acțiuni având loc în trecătorile și pe aliniamentul
Carpaților, spre a începe eliberarea
Transilvaniei. Curând, pe fondul slabei pregătiri
și înzestrări a efectivelor noastre armate, precum
și datorită neonorării prompte – de către aliați –
a angajamentelor de susținere militară pe frontul
balcanic, desfășurarea evenimentelor va lua o
turnură dramatică.

După doi ani de frământări politice și dileme
regale (fie sub semnul neutralității, fie sub
povara alegerii țelului major al inevitabilei jertfe
de sânge), după doar două săptămâni de euforie
sub falduri de steag și lozinci fără acoperire
matură, orizontul speranțelor s-a înnegrit brusc.
Dezastrul de la Turtucaia, cu jertfa a peste

34.000 de români (circa 6.000 de morți și răniți,
aproape 28.000 de prizonieri), urmat de masiva și
dezolanta retragere de pe toate câmpurile de luptă și
culminând cu abandonarea Capitalei de către autorități
și noian de populație, a produs, ca într-un efect
domino, răni adânci.

Îndată după intrarea României în război, având în
vedere cerințele de protejare a Familiei Regale de
pericolul atacurilor aeriene, se luase și hotărârea
evacuării acesteia din Palatul Cotroceni. Inițial, Regele
Ferdinand şi Principele Carol s-au instalat aproape de
Bucureşti, în Marele Cartier General (M.C.G.) de la
Scrovişte, iar Regina Maria şi ceilalţi 5 copii s-au
mutat la Buftea, la reşedinţa familiei Prințului Barbu
Ştirbey, care se retrăsese într-un imobil mai mic, de pe
acelaşi domeniu. Mult dedicată activităților de
organizare a spitalelor de campanie (din care unul chiar
în Palatul Regal) și acțiunilor umanitare față de miile
de răniți, Regina își va neglija propriii copii. Micul
Prinț Mircea cade, la nici 4 ani, răpus de febră tifoidă
(20 oct./2 nov. 1916), cu trei săptămâni înainte de

plecarea în refugiu și a mamei sale, care e nevoită să-l
lase în pământul călcat curând de ocupanți.

Înaintea plecării spre Iași (12/25 nov.), vizitându-și
soțul și fiul mai mare la M.C.G., Regina s-a arătat, din
nou și vehement, nu doar intrigată, ci și deplin
revoltată, de comportamentul ludic-superficial al
prințului, orb la suferințele din jur, la grozăviile ce
potopiseră țara.

O făcuse și în scris, într-o noapte tulbure-tulbure de
octombrie...  

Joi noaptea, 10/23 octombrie 1916

Iubitul meu Carol,
Dacă iau condeiul în mână pentru a-ți scrie în

această noapte este pentru că simt că aș fi în greșeală
dacă nu aș vorbi.

Suntem acum de două luni și jumătate în război –
am mers din dezastru în dezastru, din pierderi în
pierderi. Vitejii noștri ostași au murit cu miile și zac cu
miile în nenumărate spitale. Și din zi în zi am tot
așteptat să aud că ai plecat pe front, și tu încă ești în
colțișorul tău confortabil, departe de zgomotul luptelor,
departe de camarazii tăi care sunt uciși cu zecile,
departe de acei care suferă și care îndură chinuri de
moarte și lipsuri de tot felul.

Și eu, mama ta, îți strig: de ce?
De ce nu te duci la dânșii, de ce nu ești mereu

printre ei, de ce nu te porți din loc în loc, din regiment
în regiment, îmbărbătându-i, arătându-le interesul și
dragostea ta, credința ta în vitejia și rezistența lor?

În loc de aceasta, ce faci?
Duci o viață plăcută, studiind hărți și planuri poate

câte două ore pe zi, iar tot restul timpului citind cărți
interesante, plimbându-te într-un superb automobil
care nici nu-i al tău, mâncând bine la o masă
îndestulată și dormind bine într-un pat bun, mergând în
oraș pentru a te amuza, pentru a vizita pe doamnele
prietene ale tale, ca în timp de pace, pentru a bea ceai
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și a face conversații despre cei care au căzut în luptă,
pe când tu șezi într-un scaun confortabil. Tu nu te duci
măcar întâmplător într-un spital unde mutilații ar avea
o mulțumire văzându-te și primind un cuvânt de laudă
și de îmbărbătare și de la Prințul lor de Coroană.

O mică vorbă le-ar fi de ajuns...
Mie îmi e rușine când văd ce recunoștință îmi arată

pentru cea mai mică mângâiere acești simpli și stoici
bărbați care au fost smulși de lângă familiile lor
muritoare de foame, nepricepând niciunul din rațiunile
mai înalte ale războiului și totuși lăsându-se ciuntiți și
tăiați în bucăți fiindcă „țara i-a chemat” – și în acest
timp neștiind măcar dacă copiii lor nu mor de foame în
satele lor îndepărtate.

Până acum, când auzeam voci murmurând
împotriva ta, am încercat să-ți găsesc scuze. De câte ori
te întâlneam, te-am întrebat când pleci, pentru a primi
veșnic același răspuns: că „nu știi”.

La noapte sunt trei săptămâni de când Mircea mi-a
fost răpit, de când durere de moarte simt în sufletul
meu, devenind parte din mine. Nu cer de la ceilalți să
continue a fi în doliu și a plânge cu mine. Lacrimile le
vărs noaptea, când nu pot fi o greutate pentru nimeni,
dar apăsarea pe care o port cu mine nu mă împiedică
de a încerca tot ce pot pentru a ajuta pe alții să aline
suferințele intolerabile răspândite peste toată țara.

De ce nu mă ajuți, îndeplinindu-ți partea ta?
Cum poți tu suporta să stai în liniște, pe când țara

ta este invadată și când fiecare zi aduce știri din ce în
ce mai disperate? Cum de nu înțelegi oare rolul
admirabil pe care l-ai putea avea. Toți țin la tine, te
socotesc viitorul lor și tu te vei folosi de luptele lor și
de sângele pe care-l varsă. Și tu niciodată nu-i
însoțești, niciodată nu te apropii de ei, niciodată nu te
poți smulge de la confortul și deprinderile tale egoiste
zilnice, pentru a le aduce un cuvânt de nădejde sau de
îmbărbătare, un pachet de țigarete sau un pahar de vin.

O, dacă aș fi eu un bărbat în aceste clipe, și mai
ales acela pentru care toți  duc lupta, aș fi întotdeauna
lângă dânșii, oriunde și pretutindeni, ca un steag spre
care toți ochii ar fi îndreptați, în care toate sufletele ar
avea credință.

Îți dai prea puțin seama de gloriosul noroc pe care
îl nesocotești.

Ai putea să fii mândria ostașilor, credința lor,
nădejdea lor. Și în loc de aceasta nu ești nimic, nimic
decât un băiat mare care își pierde vremea pe-acasă.

Cum poți îndura să auzi că batalionul tău e aproape
cu totul distrus, că abia unul din tinerii tăi camarazi a
scăpat, fără ca tu să fi încercat măcar să te apropii de
ei sau să afli în ce spitale au fost duși răniții și

muribunzii? Erai prietenul lor în vremi de petreceri, n-
ar trebui să fii de două ori prietenul lor în vremi de
război?

Scriu cuvinte aspre, dar le simt pe fiecare. Am tot
așteptat și iar am așteptat să te văd purtându-te cum
speram că te vei purta. Și am așteptat în zădar. Astfel
încât, în noaptea aceasta, când sufletul meu cade
aproape sub apăsarea prea mare, fac apel la tine, fiul
meu, ca să-ți îndeplinești datoria în adevăratul înțeles
al cuvântului. Și ce glorioasă datorie, așa de rar sortită
unui bărbat!

Două părți din iubita noastră țară e încălcată de
dușman. Fiecare oră a-duce o știre mai dezastruoasă și
tu continui să-ți duci înainte viața egoistă!

Du-te acum la ei, du-te la ei acum! Încă nu este
prea târziu. Nu te lăsa convins de acei care-ți arată că
este greu, neînțelept, imposibil. Crede pe mama ta care
a fost odată o femeie curajoasă și fericită, care azi e
nenorocită, dar încă e curajoasă, gata să înfrunte și
pericolul, și adversitatea, fără să se plângă. Fii fiul
care aș dori să fii, fiul care cred că ești în adevăr.

N-ai dreptul să împărtășești primejdiile celorlalți,
dar du-te de împărtășește ceea ce poți din greutățile și
suferințele lor. Du-te și ia parte la speranțele și
temerile lor.

N-am să-ți dau ordine, ești acum un bărbat matur,
dar îți spun că te voi binecuvânta din adâncul sufletului
meu sângerat, dacă mă vei face mândră de tine, dacă
îți îndeplinești datoria precum s-ar cuveni.

Gândește-te la micul Mircea în mormântul lui rece
și părăsit, gândește-te la nopțile mele de întristare
solitară și fără mângâiere. Atunci poate vei ținea să
faci ca sufletul meu îndurerat să fie mândru, dacă nu
mai poate fi fericit.

Aceasta este ce-ți cer, fiul meu.

Mama tai.

Peste 11 ani, tot într-un context dramatic pentru
Țară și Familie (Regele Ferdinand se stinsese la 20
iulie 1927, iar Prințul Carol devenise „cetățean” de
aproape doi, grație unei auto-sexi-exilări), mama îi
scria din nou, mustrător și patetic, fiului mult-mult
(chiar enorm) risipitor...   

Notă:
1. Scrisoarea (întâia oară reprodusă în versiune

integrală se află în colecțiile Bibliotecii Academiei
Române, în traducerea Prințului Barbu Știrbey și
transcrierea lui G.T. Kirileanu, pe atunci redactor și
bibliotecar al Palatului și colaborator apropiat al Prințului. 
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Ciudat cum noi, Românii, n’am păstrat dra -
gostea pădurilor. Şi doar suntem copiii co drului,
prin jumătate din trecutul nostru. Doina acolo am
învăţat-o, acolo am crescut şi ne-am înmulţit, de-
acolo am roit la câmp. Şi arme din stejarii lui ne-
am făcut, şi mântuire în lăuntrul lui ne-am aflat,
de câte-ori un val mai greu a trecut peste noi. Şi
ce valuri au trecut peste noi!... O. nu se va putea
zice că nu ne-a iubit pădurea şi nu ne-a purtat de
grijă. In toate cântecele de demult ale poporului
nostru aflăm răsunetul acestei sfinte iubiri
seculare:

Eu mă duc – codrul rămâne.
Plânge frunza după mine...

Cântecele poporului nostru! Amintiri vechi şi
ele puse la muzeu – ca toate lucrurile bune şi
cinstite, cari-au fost pe vremuri mândria noastră,
puterea şi podoaba vieţii noastre. Încetul cu
’ncetul ne aşezăm în muzeu toate darurile şi
bogăţiile firei noastre, tot sufletul nostru –
frumosul nostru suflet de odinioară.

Ce trist îşi cântă codrul doina înstrăinării lui –
căci acum el pleacă, şi noi rămânem! Nu-l auziţi?
In bubuitul greu al topoarelor, în ţipătul de bestie
lacomă al ferăstraelor, în şuetul plutelor ce lunecă
pe mândrele ape ale munţilor noştri robite şi ele,
săracele – eu, zi şi noapte, aud jalea codrului care
se duce. Şi uneori mi se pare că au ceva tălhăresc
în iuţeala cu care-o zbughesc din pădure,
vagoanele ’ncărcate... Parc’ar fugi c’o pradă. Ce
trebue să-şi spună vulturii când văd ei, de sus,
năprasnica surpare a împărăţiei lor, pe care erau
deprinşi s’o creadă veşnică!

Se duc pădurile noastre. Ca nişte răni rămân

urmele lor. Răni de moarte pe trupul ţării. Ai zice
că ’ncepe sfârşitul lumii noastre. Munţii Neam -
ţului înfăţişează privelişti de ruină, Vrancea e
devastată, pe Lotru se nărue stâncile de jarul
uscă ciunii... Din toate părţile se păraduesc
puterile pă mântului şi ocrotirea neamului, – prin
toate ră nile acestea curge sângele ţării noastre. Şi
noi parcă abar n’am aveà. Anii de secetă se
înteţesc, vântur, din ce în ce mai grozave trec
peste holdele  noastre şi le svântează vara pe
câmp ţi-e jale să te uiţi, pe luncile apelor nici
iarba nu mai creşte – şi noi zicem că toate astea
sunt valuri ale soartei… Ce poţi să faci? Cum o
vrea Ăl de sus…

Nu ne iubim copacii. Când s’au tăiat în Paris
doi arbori, ca să facă loc acelui prepeleac
monstruos care se cheamă Turnu Eiffel, a fost o
in dignare generală; toată presa franceză a
protestat, parc’ar fi fost vorba de distrugerea unui
monu ment naţional. Vai, noi nu mai avem religia
amin tirii nici pentru oameni!

Vom puteà oare sădì vr’odată în inima
copiilor noştri dragostea naturii, sau cel puţin,
respectul operelor ei? Pe scoarţa bătrânilor
copaci dela Agapia şi dela mănăstirea Neamţului
am văzut, în litere de o palmă, săpate adânc
numele atâtor hemesiţi de celebritate, cari cred că
generaţiile vii toare trebue numai decât să ştie
c’au făcut şi ei odată umbră pământului acestuia
şi... ofensă po doabelor lui. Dealungul drumurilor,
pomii rodi tori, sădiţi de milostivii cari s’au
strădănuit, ca să lese o pomană după ei, bieţii
pomi roditori ai nimăruia ş’ai tuturora, sunt vara
cu atât mai bat jocoriţi şi mai ciumpăviţi, cu cât
ramurile lor au fost mai încărcate de roade.
Răsplata celui bun şi darnic! In alte ţări florile şi
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fructele grădinilor publice sunt lăsate în paza
trecătorilor. La noi când înfloresc teii la Şosea –
e o adevărată sălbăticie: nici crengi nu le mai
rămân bieţilor copaci. In alte părţi e o zi mare,
„sărbătoarea arborilor”. Nu e copil de şcoală care
să nu-şi sădească în ziua aceea copăcelul lui, cu
grijă, cu dragoste şi eu frumosul gând că aduce şi
el pe lume părticica lui de bine, că se leagă şi el
prin ceva cu pământul care-l hrăneşte. La noi – ce
drumeţ nu-şi face băţ, codirişcă la biciu sau gânj
la căruţă din nueluşele fragede plantate pe
marginea şoselelor? Nu-i rău tate, nu-i plăcerea de
a stricà. E un obiceiu; un obiceiu urît... ca să nu-
i zicem: nesimţire. – I-a vorbit vr’odată cineva
desluşit şi omeneşte despre ce se cade şi ce nu se
cade, despre ce e bine şi ce e rău, dincolo de
gardul gospodăriei lui? El e un „pădureţ” – un
copil sălbatec al naturii; al naturii vaste şi
nepăsătoare, care n’are şosele drepte şi arbori
plantaţi la rând, şi care niciodată nu l-a tras la
răspundere pentru vr’o stricăciune de felul
acesta. Ştie el bine cât de plăcut e vara, la drum,
să poţi găsì un petec de umbră pentr’un pic de
odihnă. Dar el e un om zorit de nevoi, şi mintea
lui nu-i deprinsă să lege lucruri aşa de părtate...

Ce poate să aibă de-a face odihna
strănepoţilor lui, cu plopşorul acesta, subţirel ca
degetul, care-şi tremură frunza, drept în locul
unde... grozav îi mai trebuià lui o coadă de biciu?
Că parcă Dum nezeu i l’a scos în cale...

Îl vede el peste cincizeci de ani copac mare?
Numai voi, învăţători şi preoţi ai satelor noastre,
netrezite încă la vieaţa cea adevărată, numai voi
îl puteţi face să vadă cu sute de ani înaintea lui, şi
cu sute de ani în urmă, pentru ca să simtă în el nu
clipa lacomă a nemerniciei lui, ci puterea hotărîtă
şi trainică a unui neam, care vine de de parte şi
merge şi mai departe ’nainte....

Dela voi aşteptăm împădurirea cea nouă a
ţării. Vouă trebue să vă fie dragi copacii. În multe
privinţi, vă şi asemănaţi lor – acestor mari
prieteni omului, cari prin înseşi binefacerile lor,
ne dau atâtea învăţături. Tăcuţii, puternicii,
blagosloviţii noştri prieteni. Ei sorb reveneala din
pământ, pentru a ne-o da vara, ş’adună căldura

dela soare, pentru ne-o da iarna. Ei curăţă aerul,
stropindu-l, prin frunzele lor, cu apa pe care-o
trag dela adân cimi considerabile prin viţele
rădăcinilor. Ei cumpănesc mânia vânturilor şi
regulează schimbările atmosferice, având
chemarea şi putinţa de a vorbi cu norii despre
nevoile pământului. Ei înfrânează prăpăstioasa
năvală a puhoaelor, pe cari le sparg şi le
îmblânzesc, ei împiedică măcinarea munţilor şi
ruperea dealurilor, ei leagă tăria întunericului de
jos cu binecuvântarea luminii de sus, – ei sunt
sănătatea şi îmbelşugarea, mândria şi sărbătoarea
pământului.

Iubiţi copacii! Cu frunza lor putrezită e dospit
lutul din care a făcut Dumnezeu pe om. Ei sunt
izvorul şi ocrotirea şi poezia vieţii. Iubiţi co pacii!
Au fost popoare cari s’au închinat pădurii. Acelea
păstrează şi azi, ca şi în vremea de demult, ceva
proaspăt şi robust în sângele lor – ceva din eterna
tinereţe a zeilor. Pădurea e cel dintâi templu şi va
fi cel din urmă refugiu al omenirii.

Ce bogăţie de vieaţă eră odinioară în
Palestina! Dar în Grecia! Şi cum s’a dus! Cu
fiecare arbore cădeà o fărâmă din puterea acelei
minunat vieţi. Şi când s’au dus toate pădurile,
pustiu şi uscăciune au rămas şi pe pământ şi ’n
sufletele omeneşti.

(din volumul La gura sobei, 1911)
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poem cu
bisturiu înfipt între litere

dar el a fost ieri dimineaţă pe aici şi a bătut la uşă -
nu era nici poştaşul nici lăptarul nici hopa mitică-nici-nu-
bea-nici-nu-se-strică
şi era tare tras la faţă

străveziu
şi se vedea cerul prin el

şi mirosea a smirnă în două cu aer curat şi rece

şi nu i-am deschis

l-am privit de după perdea cum arde de prea multă tristeţe
acolo

în strada pustie

i-am văzut privirea grea
de parcă atunci i s-ar fi terminat toate poveştile
şi nimeni nu mai era în jurul lui
să-i asculte
cuvintele care miroseau din ce în ce mai tare a livadă
după o ploaie de vară

a ars în faţa casei
de sete
de singurătate
de urât

şi toţi l-am privit de după perdea
ca pe o ciudăţenie

ca pe un străin fără nicio legătură
cu viaţa noastră
cum arde fără să se consume
acolo

şi El era numai dragoste
şi privirea şi cuvintele Lui cauterizau rănile zilei aceleia

am crezut
că va rămâne doar un pumn de tristeţe printre glastrele de
pe balcon

un fel de cărbune care dă să se stingă

şi nici măcar atât
dar în jurul Lui lumina de dimineaţă mirosea

a miere de mai

şi am privit cum ziarul zvârlit de băiatul cu cercel
în ureche
plutea în văzduh
şi ştirile rele se răspândeau peste tot şi se amestecau
cu plâsul înăbuşit al unui bărbat
cu tropotul bocancilor peste begonii cu hârşcâitul spinilor
pe frunte

a fost aici şi L-am privit de după perdea zăvorâţi cu lacăte
în ruşine şi goliciune

şi nu L-am putut privi în ochi nu I-am putut răbda
iubirea aceea

fără de rest

nu cerea nimic de la noi decât un pic de dragoste
o vorbă bună
o atingere a rănii aproapelui
un surâs

dar nici de puţinul acela nu am fost în stare

ne ţineau în chingi
urâtul
şi spaima
şi vina
eram pierduţi în noi înşine

şi nu trebuia să plătim
pentru lumina lină de seară pentru lumina lină
de dimineaţă
pentru ploaia caldă de vară

pentru paharul de apă
nimic

nimic pentru nimeni
şi era numai durere şi amar şi târziu

şi era atâta puf de păpădie în iureş
atâta miros de iod sub nuc şi funigei de la plopii

de pe strada liceului
atâta tristeţe gris-piper între cornii deja trecuţi

atâta fierbere de gâze între florile reci de prun
când a venit

şi
n-a cerut decât un pahar de apă

din
izvoarele Lui

şi noi tot nu eram pregătiţi să-L primim
să-I dăm
un pahar cu apă
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COMOARA
Ne naștem într-un țipat, dintr-o sfâșiere 
Și toată viața căutăm un sens sau ceva 
Cel mai bine o comoară, le rezolvă pe toate
Așa stau lucrurile
Trebuie să fie acolo, la capătul drumului
Poate un prinț a îngropat-o la plecarea-n exil
Sau un hoț norocos, fugind de poteră
Sărea cu succes dintr-o parte în alta, printre gloanțe
Dar cât noroc să ai?!
Totuși ar fi păcat să ramână sub pământ, uitată,
Ca un ghem de vise irosite
Iar noi să stăm indiferenți, trândavi, relaxați
Și să ne mulțumim cu mărunțișuri
În loc să fim în sfârșit bogați
În sfârșit liberi!
Simt cum mă rod încheieturile tocite
De atâta alergătură în cerc
Dar stai! Acesta pare locul
Am mai fost aici, mă simt legat, atașat
Sau e doar alt maidan care seamănă 
Trebuie să mă adun, să mă regăsesc, să merg mai departe
Îndoiala vine după mine ca un câine
Numai să se apropie, îi dau un picior
Am obosit s-o mai hrănesc, lighioana
S-a prins și ea, păstrează distanța
Mă măsoară din ochi, am amăgit-o destul, 

oare cât o mai duc,
Până să treacă la altcineva

Mă lasă genunchii sau eu pe ei
Cu mâinile goale răscolesc printre rămășițe 
Îmi par familiare, nu știu de ce 
Oare toate astea sunt inventate, visate?
Uite ochelarii de tocilar, ca niște lupe,
Și aparatul de îndreptat dinții
Capacele de bere, tocite cu piatra
Numai bune de jucat pe străduțele dosnice
Mingea de ping-pong, patinele ruginite,
Și praștia cu zgârci pentru vrăbii
Pe care nu le ocheam niciodată
Trotineta cu rulmenți, uruia îngrozitor la vale
Ața și acele de dat la pește, muzicuța, briceagul,
Și chiștoacele palmate în curtea școlii
Acum știu, nu există nicio comoară.
Nici o altă comoară...

CÂINELE
Dumnezeu m-a văzut așa singur
Și mi-a aruncat un câine-n curte

Are căile lui de nepătruns
Se spune că lucrează prin oameni
Ceea ce este o prostie din start

Cine știe ce fomist, ce amărăștean, ce bezmetic
Că ăștia îi plac Lui!
Na, uite că am spus-o!
Mai departe n-am nicio idee
Mi-a trecut prin cap să-l înec, Doamne iartă-mă!
De plecat n-are cum, potaia
Am un gard de beton de jur-împrejur
Mai înalt decât mine cu o palmă
Gard de contrabandist, zice lumea
Vecinii mei, lăsați pe spate
Cu buzele umflate, cu vântu-n buzunare
Este în natura lor profundă să bombăne
Trebuia să mă descurc într-un fel, nu-i așa?
Altfel, tot ei ar fi spus
Uite ce ratat, ce inadaptat
Noroc că nu știu prea multe cuvinte
Casa părintească se lasă într-o rână
A fost odată o locuință domnească
De oameni cu stare și frica lui Dumnezeu
Ce copilărie am avut, cu ochii la stele
Dar n-a fost să fie mai departe
S-au dus rânduielile, tencuiala,
Jgheaburile s-au înfundat de atâtea frunze căzute
O înghite iedera cu mine-năuntru
În cutia poștală mai vin doar facturi 
Mă retrag încet, discret, temător
Înainte să închidă la poliție
Cum ar spune vecinii mei
Dar să lăsăm prostiile, să fim open, cum spun americanii
Nu degeaba conduc lumea sau ceva de genul
Dimineața l-am găsit printre brusturi, târșind un picior
Tremura de la fulgerătura de azi-noapte, a fost urgie
Are toate șansele în viață, potaia
Șchioapă, puricoasă, păduchioasă
Cu un ochi mai mare și unul mai mic
Vecinii zic că e însemnată
Și fată pe deasupra!
Ce frumoasă e viața când începe !
Tatăl Nostru, acu să te văd
Așa o rezolvi Tu, mi-o pasezi mie
N-o s-o vrea nimeni, nici de probă
Să mâne o oaie, un miel beteag
Să păzească un coteț de găini jumulite
Nu mai vin vulpi, dihori, jivine
Mânate de foame prin troiene
Nici pădurea nu mai e, nici nămeți
Și nici hoții de lemne
De țărani ce să mai vorbesc
Râcâie pământul prin Italia, Spania
Învață curcuma, șofranul, tumerlicul
Ne-am obișnuit să fim minimaliști
Fără croitor, cizmar, potcovar, curelar
Măcar lăutari să mai fie...
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Statui de apă
I

Nu sînt personajul unui destin eroic,
nu sînt personajul unei istorii, al unei epopei triumfale,
nu voi avea niciodată monumentalitatea
unui personaj inventat de Balzac,
sînt o ființă înscrisă într-un cerc precum un pătrat,
la care se reduce totul,
sînt o ființă care clamează dispariția
omului, în favoarea lucrurilor,
care este convinsă că totul începe și se sfîrșește în mare
și că, în plină noapte, lumea devine
o pură aventură mentală.

Sînt o statuie întîmplătoare, întrezărită
o clipă în apa unei cascade.

II
Trăiesc într-un prezent încremenit, ignorînd complet
de unde vin și unde merg, în viața mea, fragmentată,
sînt inserate hieroglife, semne algebrice, formule chimice,
pare că și sufletul e alcătuit din electroni și protoni,
viața mea derulează evenimentele sub formă de versete,
ritmul lor rămînînd secret,
o voce de demult pune în stare de vibrație propria voce,
astfel încît cuvintele mele sînt un ecou al tăcerii
primordiale,
viața mea se compune din nenumărate puncte de
suspensie,
1.
viața mea are o altă ordine de compoziție,
origine a multor romane posibile,
viața mea e o ecuație cu multe soluții.

III
Aceste cuvinte, aceste fraze pe care le scriu nu-mi aparțin,
nu am dreptul să cred că sînt ale mele,
am sperat, totuși, că voi reuși să exprim
ceva care să fie numai al meu,
de pildă un sentiment unic, înalt,
dar am descoperit, într-un tîrziu,
că pînă și el este al altora.

IV
Perfecțiunea trebuie să fie regula,
deci va trebui să devin sferică
precum corpurile cerești, va trebui
să mutilez spațiul euclidian, astfel încît
corpul meu să nu mai fie locul de unde
se pot trasa  mai multe paralele la o dreaptă,
astfel încît corpul meu să se poată afla 
în același timp în mai multe locuri,
prin urmare va trebui să renunț la tot ce este omenesc,
la neliniștea ca un pachet de gelatină,
la teroarea cosmosului nedomolită de 
credința că opusul lui nu există,
2.
la nebuloasa limbajului și a emoției,
va trebui să ucid sufletul, această pictură
în care culorile sunt tot timpul în conflict,
această mașină care n-a reușit să distrugă moartea,
va trebui să mă sustrag timpului,
acest instrument de transformare a existenței în limbajul
memoriei,
de desprindere a gîndirii de real și a migrației ei,
dinspre trecut înspre viitor, dinspre suferință
înspre iluzoria bucurie pură,
va trebui, în final, să fac să înceteze
acest cîntec multiform ca un animal preistoric care este
viața.

V
Privirea inventează peisajul din jur,
cuvîntul înstrăinat de mult își caută, totuși, o voce umană,
incapabilă să-mi amintesc propriul nume,
ca chipul devenit doar o mască, alunecînd
dinspre trup înspre umbră, înghețată de tragedie,
abandonez estetica, neîncetînd să vorbesc,
căci doar vorbind pot continua să exist.

VI
În jur, o lume necunoscută, populată de străini
ce-și schimbă cu rapiditate numele,
universul este, desigur, o creație a tristeții  lui Cioran,
3.
omul este singura ființă care devine propriul dușman,
deschid din ce în ce mai multe uși de după care nu se află
nimic,
vorbesc pentru urechile nimănui,
m-am pregătit pentru un război care n-a mai avut loc,
astfel că trăiesc la granița dintre un trecut
care m-a îndurerat și un viitor de care mi-e frică,
incapabilă să mă fixez. Nu sunt fericită. Nimeni
nu e fericit. Aceasta e noua modă.
Nu în termeni de destin interpretez viața,
ci în anecdote frivole.
Încerc să înlocuiesc gîndirea despre existență
cu pasiunea de a trăi. Uneori îmi iese, alteori nu.
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Sâmbure IV

Le-aş cere hartă zaţurilor de citit
Pentru pauzele de cană –
Bolborosire în trei bălţi.
Calc în toate, le încălzesc contururile,
Le îmbăt cu dimineaţă sau cu poveşti de scară.
Fiecare mănunchi de noroi
E ieşire din lemn
Sau din acriturile-bob galben,
Îmbibare de degete scurte.

După explozia din etanş,
Ai împodobit fermoarul,
Ai viciat masele de vânt,
Ai căpătat dependenţă de
Bătut în scoarţă de pin,
Ţi-ai tăiat unghiile mele 
Şi le-ai făcut cercei.

Învârt pe umeri aceleaşi 
Infecţii de infinit,
Aceleaşi bucle de trecut,
Le torc, le toc, le torn,
Infuzez cu ele frunze de ce ai
Pe care le port la gâtul
Sticlelor de cuvinte pare.

Ţi-aş rupe cratimele, punctele, elipsele
Ca să te plimb căutându-ţi

Ghipsuri şi cârje 
Din praf, tije de ocol de sens.

Le-aş cere hartă zaţurilor de citit
Pentru pauzele de cană – 
Ambalaj de împachetat ape vineţii,
Sâmbure de alfabet.

scai

o lună se desparte 
între şine de ape
alese odată cu aruncare în sus
de nici nu se mai ştie ce.
trunchi de aspru
scrâşnind în schimbare de macaz –
rupere de cratere sau calendare-lumină.
intră pe sub uşă 
raţia silnică de aşteptare
şi pe gaura cheii
paiul scurt pentru intubat 
sateliţi.
pe gard vopsit în două ceţuri
stau andrele şi ochiuri de lână –
plapumi de legat la gene.
mă rog de molii 
să-şi scurme-n propria sete
şi să taie copcă – 
să curgă vreo lampă
de pe o parte pe cealaltă.

Gaură de cui în cădere

Parcă miroase a lemn
În orice ochi bătrân
Care trece clipind
Firul de alb nou-găsit care
Nu va mai vedea vreodată
Spatele vreunei fugi.
Sapă mocnit între arcuri în tensiune 
Lipsă de ţesere prezentă-viitoare –
Andrele parabolice pentru bocit
Memoria.
Sluţesc pe decor de dus-redus
Orice stoarcere de umbră, undă, secundă
Care mai îmbibă până aproape de rupestru
Miezurile încreţite
Şi care mai bate în pereţi,
Cu sunet metalic,
Linii despărţite de nonsensul altora.
Fac elastic orice geană în ardere
Şi întind la nesfârşit întind
În aşteptarea de a gusta ca-n violet
Causticul propriului Alt –
Combustie de antene întretăiate iar.
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20 martie 2019
•Articol al meu în numărul 567/2019 al

săptămânalului „Expres magazin” (Tel Aviv).
• La „Junimea”, lansarea cărţii postume a lui

Fănică Oprea. Foarte multă lume – cred că-i record
de participare – confraţi, prieteni (nu-s totdeauna
sinonime), oameni de teatru şi din teatru (Naţional,
„Luceafărul”), studenţi de la Academia de Arte,
rubedenii ş.a.m.d. Moderează Lucian, iau cuvântul
Sorina Bălănescu (exactă, spirituală, doctă), Const.
Paiu (o evocare completă a lui Fănică, bine articulată
– poate cam lungă pentru respectivul moment) şi
MRI. Din sală au mai vorbit Horia Zilieru, Petrică
Ciubotaru, un nepot de-al lui Fănică şi fiica, Anca,
care, cu devoţiune se îngrijeşte de memoria tatălui.
De remarcat atmosfera caldă, de familie, parcă
niciodată întâlnită ca acum.

21 martie
• O aniversare cu tâlc pare a încerca să se

strecoare tiptil, evitând luminile interesului general
şi lăsând impresia că-i prieşte mai degrabă umbra
ambiguităţii şi liniştea arhivelor necercetate. Iată că
se împlinesc 30 de ani de la adoptarea „Declaraţiei
de la Budapesta” şi eu unul tot nu mă pot dumiri
până la capăt, oricât am încercat s-o fac în aceste trei
decenii de... tăcere. Pare un subiect tabu, protejat,
ocolit, un soi de cartof fierbinte pe care nu se-
nghesuie nimeni să-l ia în palmă. Nu cer prea mult:
aş vrea doar să pricep cum se cuvine despre ce a fost
vorba, fiindcă au rămas în ceaţă mobilul, ţinta şi
mecanismul elaborării Declaraţiei de la Budapesta. 

• Cheia înţelegerii textului Declaraţiei îl
constituie utilizarea conceptului „spaţiului de
complementaritate”, suspectat că ar fi un eufemism,
evoluţia prezumată în fapt de iniţiatori conducând la
o anexare economico-financiară, urmată de fireşti
consecinţe administrative. Tot „şpilul” aflându-se în
încărcătura de sens a termenului
„complementaritate”. Esenţa: Transilvania este un

spaţiu „de complementaritate”, cum spune
Declaraţia, sau de formare a poporului român?
Dicţionarul susţine că termenul cu pricina înseamnă
„însuşirea de a fi alcătuit din părţi complementare”.
În limbajul europenizat al cancelariilor, dar nu numai
acolo, termenul se utilizează în exces: biserica şi
ştiinţa se află în relaţie de complementaritate,
aceeaşi este relaţia dintre medic şi pacient, între
Hong Kong şi partea continentală a Chinei, între
recolta de fân şi efectul aditivilor furajeri.
Complementaritatea ar fi cumva opusă similarităţii,
iar în domeniul ştiinţei, teoriile complementare s-ar
susţine reciproc, rămânând, însă, incompatibile...

• Încurcate-s căile terminologiei, mai ales când
este utilizată pentru a înceţoşa în loc să lumineze! Au
trecut 30 ani. Ciudatul demers din 1989, din orice
unghi l-ai examina, rămâne înţepenit între explicabil
şi inexplicabil. Era necesar şi util atunci României?
Poate fi invocat în susţinerea pretenţiilor secuieşti de
acum? A avut dreptate Ion Raţiu când afirma că
Declaraţia „a făcut mari deservicii istoriei şi chiar
viitorului poporului român”? Altfel spus: aniversăm
sau comemorăm?

21 martie
• Termin de citit Silvia Plath, arta de a muri.

Autorii conchid că poeta americană (1932-1963) a
avut parte de aceeaşi suferinţă ca a lui Eminescu –
„tulburare bipolară de tip 2”

• Încep să citesc Cum să lecuieşti un fanatic de
Amos Oz (Ed. Humanitas), o colecţie de eseuri şi un
interviu cu Oz. 

• Telefon de la N. Cârlan (Suceava):
intenţionează să gospodărească o carte intitulată Ion
Luca la Vatra Dornei şi-mi propune colaborarea.
Greu de crezut  că ar mai fi ceva de spus despre Luca
după impunătorul volum de acum doi ani!

• De la 2 noaptea, meciul Halep – Townsend.
Simona câştigă, dar fără strălucire.

25 martie
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•Articolul meu pe tema „sic transit” în „Expres
magazin” (Tel Aviv) nr. 568/2019.

• Încep să intru  la idei: oare chiar e adevărat că
Google ştie despre mine ceea ce nici eu nu  ştiu? Ia
să verific (google.com/maps/timeline). Iau o zi la
întâmplare: 14 martie. Sunt informat  că am plecat de
acasă la ora 9,41, am parcurs cu tramvaiul, în 19
minute, cei 2,8 km. până la Patiseria „Select”. După
care am mers 500 metri  pe jos (11,29-12,12), am
poposit 9 minute la magazinul „Profi” şi m-am întors
acasă cu autobuzul (0,9 km. în 3 minute). Scot
maşina din garaj şi parchez după 9 minute la
Policlinica „Acord”, str. Gavriil Musicescu nr. 12,
cod poştal 700259. Merg pe jos 24 de minute (n-am
găsit locşor de parcare mai apropiat în jurul Pieţei
Unirii), spre  a ajunge la „Platinum Optic”. Cabinetul
oftalmologic s-a mutat nu de mult la această adresă;
eu, client vechi, abia am aflat, Google îi ştie până şi
noul cod poştal (700098).  Rezolv ce aveam de
rezolvat între orele 16,51-17,48 şi, la 18,09 sunt
acasă, str. Tafrali nr. 4, cod poştal 700495. O singură
scăpare a „motorului de căutare” cu 78,5% cotă de
piaţă: când am traversat trecerea subterană de sub
Piaţa Unirii, am intrat 0,6 minute la WC-ul public.
Ceea Google n-a consemnat – ori din pudoare, ori
fiindcă stabilimentul n-are cod poştal. 

• Care va să zică, de ceva vreme nouă, tuturor,
orice mişcare ne este strict urmărită şi înregistrată:
adio vizită pe şest la Firica, motivând acasă că ai
avut lungă şedinţă la „Desfaceri”, consoarta n-are
decât să deschidă computerul pentru a afla câte
minute de amor ilicit ai consumat, să facă comparaţii
cu performanţele de la domiciliul conjugal şi să intre
în posesia, pentru represalii, adresei exacte şi a
codului poştal al Firicăi. Părinţii vor putea dibui
imediat itinerariile odraslelor ce chiulesc de la ore,
de unde şi eventualitatea utilizării mai reţinute a
telefoanelor (s-o văd şi p-asta!) şi abandonării
mobilului (nu-i suficient să-l închizi!) în perioadele
mai zburdalnice.

• Google ne linişteşte, aceste informaţii le ştim
doar noi. Cum adică „doar noi”, când ni le servesc cu
linguriţa... ei? Cu mandat, le află oricine, iar
mandate, la noi, s-au dat gârlă... Şi mai angoasantă
este performanţa Google de stocare a istoricului
căutărilor noastre din epoca de piatră şi până la zi. Ai
accesat vreodată, cine ştie cum, poza vreunei dame
insuficient înveşmântată, poţi deveni suspect de

obsesii sexuale. Eu unul, pentru a scrie romanul
Pompe funebre, am navigat, acum nu mai ştiu  câţi
ani, pe situri cu morgi şi cimitire. N-oi fi necrofil? 

• Însă, ne asigură Google, „informaţiile Dvs. cu
caracter personal rămân protejate şi private”.
Protejate şi private ar  fi fost de rămâneau doar în
posesia mea, fiindcă ale mele sunt! Eu unul consider
că aş avea şi dreptul să uit, motiv pentru care
obişnuiesc să şterg din memoria computerului ceea
ce consider că merită şters. Degeaba, Google
păstrează totul. Cotidianul „The Guardian” exclamă:
„N-am lăsat niciodată guvernul să pună microfoane
ori camere de luat vederi în casele noastre, ori
dispozitive de urmărire a locaţiei. Ne-am făcut-o
singuri, pentru că – la dracu′ cu asta! –  voiam să
vedem videoclipuri cu câini simpatici.”

• Şah cu A.Z.
27 martie
• După paranghelia cu Google, mai aflu din

gazete că Uniunea Europeană se pregăteşte să-mi ia
maşina de sub control: graţie unui program nutrit din
GPS, autovehiculele noastre urmează a fi dotate cu o
instalaţie care, primind informaţii de la o misterioasă
entitate ce recunoaşte din văzduh semnele de
circulaţie, va acţiona autoritar asupra comenzilor şi
va determina vrând-nevrând respectarea vitezei
legale şi a tuturor restricţiilor din parcurs (probabil
că, în asemenea condiţii, un drum de la Iaşi la
Suceava va dura două zile, că-i plin traseul de
restricţionări, şi justificate, şi inutile, multe uitate de
pe vremea când în respectiva zonă se construia ceva
ori funcţiona vreo grădiniţă, ori se protejau
amortizoarele de şocul unor hârtoape între timp
cârpite, ori mai circulau trenuri pe liniile acum
desfiinţate, ori pur şi simplu instalate pe marginea
şoselei... să fie, că nu strică).

• Gestul în sine deranjează: cum adică, la ce bun
mă aflu la volan, cine conduce maşina mea, altă
maşinărie, nevăzută şi neştiută? Într-o vreme, ici-
colo se amplasau poliţişti-manechine; cât se poate de
potriviţi ar fi acum pentru amendarea  şoferilor-
manechine, că asta tindem să ajungem, dacă ni se iau
şi pedalele de sub jurisdicţie! Ce se întâmplă dacă,
peste noapte, un copil întoarce pe dos un semn de
circulaţie, cum afectează sistemul o pană de curent,
o componentă electronică avariată, o „orbire” de
moment a satelitului, cine-i răspunzător în cazul unui
accident, şoferul sau maşinăria din cosmos?
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30 martie
• Greu, dar se desprimăvărează. Peste iarnă,

sumedenie de lucruri s-au „hrentuit” (cum spun
bucovinenii), aşa că aduc doi saci de nisip, unul de
ciment, prepar beton şi dreg treptele de la portiţa din
spate, repar ştirbiturile apărute în pavajul curţii,
vopsesc ce se mai cuvine remediat pe ici-colo. În
grădiniţă au luat-o decis în sus săgeţile
lăcrămioarelor, au dat primele frunze trandafirii, se
iţesc crinii de baltă. Doar gazonul nu vrea să iasă –
mă tem că am greşit utilizând sămânţa rămasă de
anul trecut. 

1 aprilie
• Cumpăr 20 de muşcate (răsaduri) şi încropesc

primele ghivece ale lui 2019. Mai pun în pământ o
tufă de coacăz negru şi două de zmeură.
Deocamdată, zonele-s însorite, dar când vor da
frunză cei doi mesteceni, teiul şi liliacul (ca să nu
mai vorbesc de umbra permanentă a celor trei brazi),
tot ceea ce plantez şi se dezvoltă bine la început dă
repede semne de suferinţă – plantele vor soare.

3 aprilie
• Se pare că numai de Revelion vom mai vedea

ferestre ale blocurilor cu lumina aprinsă la 2-3
dimineaţa: tuturor, o vreme, ne vor lipsi sărbătorile
Halep. După înfrângerea severă în faţa
Kokostârkovei, s-a pornit, româneşte, sarabanda
reproşurilor şi înjurăturilor; dacă ar fi câştigat, sunt
sigur că toţi inteligenţii care i-au descoperit crunta
suferinţă ascunsă („sindromul imposturii”!) tăceau
mâlc. Cu atât mai puţin să găsească de cuviinţă a
pune cruce unei excepţionale colecţii de performanţe
sportive cum o face Marius Doroftei pe net
(„Ziare.com”): „se încheie practic un ciclu, care pare
să fi fost excepţia în cariera Simonei Halep”. Gata,
„s-a încheiat ciclul”? 

• Sigur că toate au un sfârşit pe lume, Simona n-
avea cum să rămână veşnic înşurubată pe locul I,
odată şi odată va începe alunecarea pe panta
descendentă a carierei. Poate ăsta-i momentul, poate
prea ne grăbim cu parastasul, dar după câtă bucurie a
adus românilor până acum fătuca din Constanţa prin
munca tenace şi strădania ei, n-avem dreptul să
uităm şi cu atât mai puţin s-o copleşim cu reproşuri
şi injurii. S-a depăşit orice limită nu numai a bunei
cuviinţe, dar şi a grobianismului tâmp.

• Culeg de pe net: ascensiunea Simonei s-ar fi
datorat „politicii originale bolşevice”, „e prea
nesimţită, nu vrea decât $$$”, „Muci, Halepra, are o

privire de beţivă, a zvântat-o Karolina şi i-a scos
tenisul din cap, Dumnezeu nu doarme, i-a mai dat o
labă peste bot”, „nu are stofă de campioană, a fost
doar un concurs de împrejurări că a ajuns pe locul 1”,
„a nimicit-o Navratilova!” ş.a.m.d. – mă opresc aici,
mai departe apar postări care frizează pură paranoie
şi n-am nici o îndoială că, de fapt, nimeni nu le-ar fi
cutezat dacă, simplu, Simona... câştiga jocul cu
Pliskova! 

• Iar opinia Navratilovei este interpretată complet
aiurea, rod al unui cras analfabetism instituţional,
numai astfel putând fi justificată percepţia inversă –
aceea că renumita campioană cehă ar acuza-o pe
Simona... de impostură! Îmi amintesc că, de-a lungul
anilor, Navratilova a urmărit cu deosebită simpatie
evoluţiile Simonei: în 2016 nota „Jucătoarea mea
favorită? Îmi place foarte mult Simona Halep”. Tot
în 2016: „Sunt impresionată de Simona. Poate să
bată oricând pe oricine”. În 2015: „Simona joacă cel
mai bun tenis în momentul de faţă şi a atins
maturitatea necesară”. Sau: „Vă spun sincer, iubesc
să o privesc, să mă uit la jocul său” etc., etc. Şi, dintr-
odată, aceeaşi Navratilova s-o desfiinţeze cu epitetul
de... impostoare? Adică, farsoare, şarlatană,
mincinoasă (vezi Dicţionarul)? Aberant!

• Evident pentru orice alfabetizat, Navratilova n-
o acuză pe Simona de impostură (ar fi şi ridicol!), ci
dimpotrivă, intenţionează s-o conştientizeze de fap-
tul că merită pe deplin statutul ce şi l-a obţinut. Că-i
la locul ei acolo unde se află. Că poate cuteza cu
îndreptăţire la mai mult. I s-ar cuveni, probabil, un
suport psihic mai consistent – merită încercat.

• Făceam, într-o tabletă din 2016, un joc de
cuvinte între două substantive proprii cu sonoritate
apropiată: Halep-Halley. Cometa Halley are
perioade în care aparent dispare, dar este acolo, pe
orbită, spre a reveni periodic la fel de strălucitoare.
Îmi place să cred că steaua Halep mai are a străluci.

2 aprilie
• În „Expres magazin” (Tel Aviv, nr. 569/2019)

articolul meu dedicat... dregerii busuiocului.
• Taman de 27 martie, de ziua unirii Basarabiei cu

România, am primit, prin poştă, o preţioasă carte
veche: un condeier sucevean îmi trimitea Românii
din răsărit – Transnistria. Abia azi am încheiat
lectura. Nu ştiu unde a găsit-o M.S.V.; cartea a apărut
în plin război, 1942, la editura librarului ieşean
Atanasie Gheorghiu. Câtă puşcărie a făcut cândva
din pricina acestui op istoricul ieşean Emil
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Diaconescu!
• L-am cunoscut – a murit în 1978. Fiul lui, un

cunoscut chirurg, acum pensionar, mi-a vorbit
adeseori despre arestarea şi detenţiile tatălui, în mare
măsură motivate şi de cele scrise despre Transnistria
şi Basarabia în această cercetare amănunţită şi
extrem de bine informată, ţinută până în 1990 în
Fondul Secret al Bibliotecii Universitare şi, după
aceea, rămasă pur şi simplu necunoscută – cine şi
cum să-şi mai amintească de ea? Este, cel puţin din
câte cunosc, una dintre cel mai complete, mai
informate şi mai argumentate cărţi dedicate
Transnistriei – un teritoriu despre care mult se
vorbeşte şi prea puţine se ştiu nu numai la noi, ci şi
în Basarabia, unde, la întrebarea „este Transnistria
pământ românesc?”, intelectualitatea îţi va răspunde,
de regulă, cu un şovăielnic NU, după care ar urma
susţinerea apăsată a ideii că nicidecum nu se cuvine
cedată pentru 1001 motive, unul mai întemeiat decât
celălalt.

• Iată răspunsul ce mi l-a dat în 1990 unul dintre
cei mai lucizi scriitori basarabeni, Serafim Saka,
unionist înfocat (nu mai trăieşte): „Văd Transnistria
ca pe o excrescenţă ce nu trebuie nicicând inclusă în
organismul nostru statal. Avem de a face cu
geografia lui Stalin, iar noi, antistalinişti declaraţi,
vărsăm sânge pentru a-i prelungi existenţa! Şi  doar
avem adevărata geografie, aceea a lui Eminescu – de
la Nistru pân′ la Tisa.” Şi chiar dacă nu un demers
hotarnic ar fi intenţionat Eminescu scriind Doina,
argumentul invocat de Saka rezistă: ce amestecătură
de naţii va fi existând dincolo de Nistru, câţi români
au fost, câţi mai sunt, câţi se declară, la
recensăminte, români?

• Cartea istoricului ieşean trece în revistă cam tot
ceea ce s-a scris despre Transnistria din vechime şi
până la începutul celui de al II-lea război, concluzia
evidenţiindu-se de la sine: a fost din totdeauna
pământ locuit în principal de români, iar tentativele
de deznaţionalizare n-au putut fi încununate de
deplin succes datorită (mai ales în mediul rural) unei
tenace rezistenţe a populaţiei băştinaşe. Eu unul, în
multe zone trasnistrene am avut prilejul să întâlnesc
sate compact locuite de români, vorbitori ai unui grai
păstrător de arhaisme ce-i demonstrează clar
latinitatea şi românitatea – şi acum 200 de ani, şi
astăzi, tot argumentul lingvistic constituind temeiul
în virtutea căruia se încerca validarea statalităţii. Şi
atunci, şi acum, demersul ştiinţific fiind adesea

mistificat din plin.
• În anii ′30, din dorinţa de a demonstra că

moldovenii din Transnistria vorbesc o limbă
„diosăghită di limba valahiană” s-a încercat, prin
strădania rusofilului L.A. Madan, susţinerea tezei
potrivit căreia „limba boierilor români” (caracterul
de clasă al limbii urmând să fie mai târziu negat de
însuşi Stalin!) e una şi graiul basarabean altul. Dar se
cuvenea musai „curăţat” de neologismele,
„românismele” şi franţuzismele prea evident latine.
Din cartea lui Emil Diaconescu aflăm şi propunerile
„savantului” de la Tiraspol: „sufragerie” va fi
înlocuit cu „mâncătorie”, „avion” va deveni
„singurozburător”, „hidrogenul” – „apă născător”,
„cravata” – „gâtlâgău”, „accentul” – „loghiturî”,
„veac” – „hoabă”, „plural” – „multuratec” ş.a.m.d.
(Cu un veac înainte, August Treboniu Laurian
propunea şi el substantivul „gâtlegău”, numai că
„plivirea” o dorea în sprijinul afirmării latinităţii
românei, în vreme ce Madan urmărea contrariul...)

• Culmea este că până şi ruşilor li s-au părut
înlocuirile prea chisnovat născocite, Madan
devenind suspect de... naţionalism: insista prea mult
pe particularităţile aşa-zisului „neam moldav”. Drept
pentru care l-au exilat cu tot cu familie, şi bizarul
„savant” transnistrean avea să moară într-un gulag
sovietic. 

• Şah cu A.Z.
4 aprilie
• Acasă, trebăluiesc prin ogradă: sap, replantez,

curăţ etc. În sfârşit, se iţesc şi primele fire ale
gazonului. Destul de frig: centrala merge din
octombrie!

• Noaptea, o lectură îngrijorătoare: „Germania se
desfiinţează!” – aflu cu reală surprindere din cartea
lui Thilo Sarazin Deutschland schafft sich ab, la
orizont profilându-se... „Emiratele Germane Unite”!
Este considerată cea mai scandaloasă apariţie
editorială germană de după 1945 – şi a scris-o un
politician social-democrat! Una din primele cauze
identificate de Sarazin se constituie, voalat, într-un
reproş adresat femeii, care, în textul imnului naţional
pe muzica lui Haydn, era considerată prima între
cele patru valori naţionale menite „să ne inspire la
fapte nobile”: Femeile germane, loialitatea
germană, vinul german şi cântecul german. Dacă
încă nu-s probleme cu loialitatea, vinul şi cântecul,
conduita femeii pare a nu  fi la înălţime! Probabil că,
de fapt, s-ar cuveni arătat  cu degetul către familia
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germană în întregime, nu doar către jumătatea
frumoasă şi delicată a cuplului; oricum, evidenţa
statisticilor înfioară. Şi nu doar scăderea natalităţii în
sine îngrijorează (că ăsta-i marele motiv al
îngrijorării) ci, potrivit comentariilor autorului, nu
lipsite de conotaţii de-a dreptul rasiste, mai ales
starea eredităţii la nivel intelectual. 

• Natalitatea scade cu precădere în rândul
„segmentului cultivat”, cele mai fertile dovedindu-se
„categoriile sociale cu nivel scăzut de educaţie”.
Rămâne de discutat dacă „incultura se multiplică
biologic”, făcând loc „idiocraţiei” – doar cu cultura
nu te naşti, ci ţi-o însuşeşti de-a lungul întregii  vieţi.
Adevărat, o naştere într-o familie din „Idiocraţie”
poate determina ulterioare evoluţii nefericite, dar nu-
i regulă, sau, dacă e, excepţiile prea răsunătoare mai
degrabă o infirmă. Zicerea jucăuşă din înţelepciunea
populară potrivit căreia „ce naşte  din pisică şoareci
mănâncă” nu justifică optica unui determinism
fatalist ce ar îngădui ca „incultura să se multiplice
biologic, în timp ce categoriile care ar trebui  să dea
naştere unor cadre de calitate să scadă numeric”. 

• Chestiunea ar putea rămâne în discuţie dacă se
adoptă o  viziune mai  puţin radicalistă atunci când
se au în vedere implicaţiile refuzului imigranţilor la
integrare într-un  sistem de valori umaniste, nivelul
IQ-ului noilor veniţi, rigorile religioase, inapetenţa
faţă de achiziţiile culturale fundamentale. Ceva mai
solide par aserţiunile autorului atunci când vorbeşte
despre „degenerarea învăţământului german”,
întemeindu-se pe statistici care demonstrează că „în
regiunile în care predomină imigranţii, scade
calitatea învăţământului”. Cumva s-ar putea afla
explicaţii (venirea dintr-un alt sistem şcolar, bariera
lingvistică ş.a.), dar realitatea, oricum ai examina
situaţia, rămâne aceea pe care o înfăţişează
rezultatele anchetelor sociale. 

6 aprilie
• Încep să citesc Românii din America (Ed.

„Cartea Românească”, 1926) de Şerban Drutzu şi
Andrei Popovici. 

• Şah cu A.Z.
8 aprilie
• Începe prohibiţia – perioada cea mai neagră

pentru românul cu suflet de pescar. Exact în
anotimpul în care totul înverzeşte şi înfloreşte, când
festivalul primăverii te somează să evadezi dintre
membranele de beton ale blocului, spre a te bucura
de horbota mâţişorilor şi a asculta cum susură râul,

Ordinul nr. 54/76 aprinde imperativ lumina roşie a
stopului: interzis! Înapoi acasă! Vrei natură, uită-te
la televizor, sau du-te-n parc, că s-au vopsit băncile
şi s-au mai asfaltat din alei!

• Din modul în care-i redactat Ordinul de luptă al
Ministerului lui Daea înţelegi că, de s-ar putea,
„organele” ar interzice... tot. Dacă până şi
capturarea... lipitorilor (Hirudo Verbana) nu mai este
îngăduită între 1 iulie şi 31 august (o fi răstimpul în
care gingaşele creaturi se giugiulesc şi se drăgălesc
întru perpetuarea speciei)! 

• Îi zic „ordin de luptă” fiindcă-i redactat cu
precizie strategică de Stat Major: zeci de zone în
care-i interzis pescuitul „recreativ” pe râurile
principale sunt determinate prin coordonate
furnizate de satelit. Astfel, Niţă, pescarul de
porcuşori de pe malul Mureşului, va trebui să ţină
seama că-i delict dacă-şi aruncă undiţa în sectorul
24o28/53′56.64′′ Nord - 24o29′44.01′′ Est. Cum va
dibui Niţă postata neîngăduinţei, greu de bănuit, iar
lunga listă a perimetrelor astfel delimitate te duce cu
gândul la Cap Canaveral şi la lansări de rachete
spaţiale, nu de râme băştinaşe în ape mioritice. 

de...(bip!). 
• Adevărul adevărat este că bogăţia de peşte de

altă dată s-a dus pe apa Sâmbetei. O spun din
experienţa proprie, n-am nevoie de atestarea nici
unui studiu statistic. O ieşire pe malul Prutului se
pregătea amănunţit, cu două-trei zile înainte, fiindcă
nu-i apă mai hachiţoasă, iar amănuntul ignorat poate
compromite totul. Regina momelilor era vetrica, o
larvă hâdă şi transparentă, pe care mreana o-nhăţa
imediat. Acum, nu mai apucă: i-o ia, din zbor,
fusarul... De atâtea ori întorcându-se de la Prut cu
juvelnicul gol (raiul pescăresc de la Stânca-Costeşti
a dispărut şi el...), companionii mei au găsit de
cuviinţă să se lase păgubaşi şi s-agaţe sculele-n cui.
Amicul cu care toamna trecută plănuisem o plecare
în zori, mi-a telefonat că vin căldurile, că se apropie
un nor toxic din Ucraina, iar lui i-a sosit un amic din
Franţa, aşa că-i nevoit să renunţe la expediţie...

• Nu-i chiar plăcut să orbecăieşti de unul singur,
la trei noaptea, cocoşat sub muntele de tarhaturi, prin
râpile păduroase de pe malul Prutului, unde nu-i
exclus să dai şi peste niscaiva traficanţi de ţigări
ascunşi în întunericul vreunei râpe... Când crezi c-ai
scăpat la cărare, agăţi un rug de mure şi plonjezi
printre urzici... Nu mai aflu mica plajă din anii
trecuţi şi caut, croindu-mi cu greu drum prin tufăraia
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câlţoasă, un locşor mai deschis din care să pot lansa
sculele fără să le agăţ în copaci. Am aşezat tot soiul
de instrumente nichelate şi scumpe, am încercat
toate şmecheriile şi toate momelile – nimic, apa-i
moartă. Pe la opt şi jumătate, a sunat amicul cu
musafirul din Franţa: întreabă cum merge. Ca să-i
înnegresc sufletul (merită!) înşir o listă copioasă de
şalăi, mrene, somni, plus ditamai crapul scăpat la
mal: „dacă ai fi fost tu, cu minciocul...” Aud un oftat
adânc: „data viitoare, vin”. Dar pariez că o să-i apară
în prag un prieten din Honolulu...

• Articol în „Expres magazin” (Tel Aviv) nr.
570/2019.

10 aprilie
• În sala de festivităţi a Colegiului Naţional, Ana

Blandiana primeşte titlul de Cetăţean de onoare al
Municipiului Iaşi.. Un „speech” bine rotunjit al
Primarului, apoi confesiuni ale Doinei (numele real:
Doina Coman) cu care, cândva, mă vedeam fie la
„Junimea”, fie la Bucureşti, când pregăteam editarea
cărţii soţului ei, Romulus Rusan, America ogarului
cenuşiu. Sala este realmente captivată; urmează
întrebări ale elevilor, parcă, totuşi, prea „caligrafice”
ca să nu trădeze şi îndrumarea profesorilor. Apoi,
cuvântul lui Nichita Danilov (dintre poeziile recitate,
prima, chiar „de pus în ramă”) şi al lui Adi Cristi.
Urmează autografe... la nesfârşit: Blandiana se
străduieşte să ofere fiecăruia nu numai semnătura pe
carte, ci şi câteva rânduri „personalizate”. Şi-s zeci
de solicitanţi! 

• La prânz, TVR Iaşi înregistrează una dintre
primele emisiuni dedicate semicentenarului Editurii
„Junimea”. Moderator: C. Sava (excelent).
Intervievaţi: directorul de acum 50 de ani, MRI, şi
directorul de acum, Lucian Vasiliu.

• Primesc cărţi: Mărturia unei generaţii de Const.
Coroiu. Încep lectura.

• În drum spre casă, pe Copou, circul pe banda
din mijloc. În dreapta, un poliţist local îşi opreşte
brusc maşina şi deschide uşa să coboare. Dacă nu
frânam, luam uşa celeilalte maşini din plin. Am
izbutit s-o evit, numai că pe banda a treia, maşina ce
venea din spate agaţă cu spoilerul Loganul meu şi se
alege cu un far spart. Poliţistul care a oprit şi a
deschis uşa fără să se asigure: „Cu mine n-aveţi
treabă!” – reintră în maşină şi pleacă în trombă!
Acum, caut împreună cu şoferul păgubit, ca şi mine
inocent, o cale de „înţelegere amiabilă”...

11 aprilie
• Termin de citit Românii din America, din care

culeg informaţii şi despre aventura bunicului meu
Haralambie, plecat peste ocean din Bucovina
austriacă în 1910 şi devenit, în Canada... Harry
Jakob. Unii dintre nou-veniţii bucovineni, între care
şi bunicul, au avut norocul „să prindă” decizia de
stabilire de-a lungul magistralei Atlantic-Pacific, cu
importante lucrări de construcţie în derulare. Deci,
un loc de muncă sigur chiar de la bun început.
Haralambie Iacoban oarecum se calificase la
turnătoria din Detroit, după prima stabilire în USA,
învăţase binişor engleza, era în deplinătatea puterilor
fizice, avea şi experienţa unor începuturi trudnice,
iar Compania şi-a sprijinit angajaţii deschizând
cantine-magazine ce dădeau produse şi pe credit. O
chestiune asupra căreia a păstrat discreţie totală în
epistolele sale a fost aceea a vieţii intime. Era
ditamai bucovinean în putere, făcuse o casă de copii
la Comăneşti, greu de crezut că vânjosul „Harry” s-a
privat de companie feminină în anii exilului, mai ales
că, după scurta revenire în (acum) România, soaţa de
la Comăneşti îi murise de cancer. 

• Să nu fi avut copii în 49 de ani petrecuţi peste
ocean, câtă vreme a făcut 11 la Comăneşti-Suceava?
Cât am stat, în 2002, la Toronto şi la Montreal, serile
cercetam diferite cărţi de telefoane orăşeneşti şi ale
provinciilor, căutând Iacobani pe care să-i întreb
dacă nu cumva au vreo legătură cu înaintaşul
Haralambie. Am găsit vreo şase doar în provincia
Ontario, cu toţii ştiutori şi de franceză (de română,
nici vorbă). La telefon, nu s-au arătat foarte amabili.
Mi s-a explicat mai târziu: potrivit legii, un bănuit
pretendent la intruziune în genealogia vreunei familii
canadiene complică orice demers succesoral şi, în
general, de afaceri, drept pentru care astfel de noutăţi
nu bucură pe nimeni. Oricum, din discuţii n-a
rezultat posibilitatea vreunei înrudiri cu Haralambie
Iacoban, aşa că am încercat să caut la „Jakob”.
Imposibil: mii de Jakobi figurează în cărţile de
telefon canadiene... Aşa că singura urmă ce i-am
aflat-o a rămas crucea ruginită din cimitirul „Sfînta
Marie a Zăpezilor” de la Montreal. Pe care nu se mai
puteau desluşi decât două-trei litere din numele de
împrumut Harry Jakob...

(Fragmente din volumul al II-lea
în curs de apariţie la „Junimea”.)
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Valul şi trepiedul

Pot să vă spun fără ezitare că marea era
calmă iar cerul senin. Toţi cei care s-au aflat pe
faleză, în jur de treizeci de persoane, vă pot
confirma acest lucru. Nu sufla nici o adiere de
vînt, dar era destul de frig. Toată lumea se
adunase acolo pentru a contempla apusul
soarelui. Unii aveau aparatele de fotografiat
pregătite… Era chiar şi un pictor acolo, cu
şevaletul în faţa sa şi cu paleta de culori
pregătită. Absolut nimeni nu se aştepta să vină
brusc peste ei un val atît de puternic. Cînd valul
s-a prăbuşit brusc peste noi cam toţi am început
să rîdem. De fapt am fost uşor stropiţi, asta-i tot.
Un copil care se afla căţărat pe balustrada de la
marginea falezei s-a speriat şi a ţipat, dar pînă la
urmă şi el a început să rîdă, aşa ud cum era…
Apoi am privit cu toţii apusul soarelui, nu s-a
mai întîmplat nimic special, deşi unii dintre cei
aflaţi acolo au preferat să se îndepărteze puţin de
marginea falezei.

Ceea ce pot să vă spun este că marea mi s-a
părut puţin bizară în acea seară. Cerul era senin,
dar marea nu era chiar liniştită. De fapt, am avut
impresia că valurile, în loc să vină spre mal, spre
faleza unde ne aflam cam vreo douăzeci şi cinci
de persoane, se îndepărtau de noi. Dar nimeni nu
s-a alarmat din această cauză. Aşteptam cu toţii
apusul soarelui şi eram fascinaţi de forma unor
nori care păreau în flăcări. Toţi priveam în
aceeaşi direcţie, nimeni nu scotea un cuvînt.
Doar un băieţel de vreo zece ani, foarte prost
crescut, a încălecat pe balustradă, ceea ce mi s-a
părut destul de periculos pentru că pe partea

cealaltă se căsca de fapt hăul, dacă ar fi căzut s-
ar fi zdrobit de pietrele de la baza falezei. Atunci
a venit valul, ca din senin, şi probabil că puştiul
ar fi fost aspirat de val dacă un pictor aflat acolo,
cu şevaletul sub braţ, nu l-ar fi prins în ultima
clipă. 

Era o după-amiază cu ceva vînt, probabil că
din cauza aceasta s-a întîmplat ce s-a întîmplat.
Mai toţi cei aflaţi pe faleză, cam vreo douăzeci
de persoane, încercam să ne protejăm de vînt,
care bătea dinspre mare. În acelaşi timp
admiram cu respiraţia tăiată apusul soarelui,
pentru că imaginea era tulburătoare. Tot cerul
era greu de nori, doar la orizont cerul se degajase
total şi acolo, între masa de nori şi linia mării, se
eliberase aşa, un fel de fîşie de cer senin, iar
discul roşu al soarelui încremenise pe acea
porţiune. Atunci a venit valul, probabil s-au
combinat nişte elemente, undele solare au
provocat poate brusc o explozie marină chiar la
baza falezei. Apa a ţîşnit ca un gheizer şi a
propulsat-o pur şi simplu în aer pe o fetiţă care
se aplecase peste balustradă. Cred că jetul acesta
de apă venit de jos a ridicat-o cam cu vreo doi,
trei metri în aer, noroc că un pictor care tocmai
îşi instala şevaletul a avut reflexul să întindă
braţele şi s-o prindă ca pe o minge. 

Cînd a venit valul mă aflam chiar lîngă o
familie cu doi copii, un băieţel şi o fetiţă. Erau
de fapt mai multe familii cu copii acolo, şi toţi
copiii se cam zbenguiau. Părinţii ar fi vrut să
privească poate apusul soarelui, dar copiii nu
aveau răbdare, era o chirăială indescriptibilă pe
faleză. Copiii ţipau mai tare ca pescăruşii, se
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alergau unii pe alţii, cîţiva erau căţăraţi pe
balustradă. Noroc că de partea cealaltă era o fîşie
lungă de nisip fin, dacă ar fi căzut nisipiul le-ar
fi amortizat căderea. Nimeni nu se aştepta deci
la aşa ceva, marea era în plin reflux, se
îndepărtase de noi cu cel puţin cinci sute de
metri sau chiar mai mult. De altfel cred că valul
a venit purtat de un fel de mini-tornadă. Am
auzit că uneori se formează astfel de mini-
tornade din cauza căldurii. Ziua fusese
caniculară şi chiar şi în acel moment, cu cîteva
minute înainte de apusul soarelui, abia puteam
respira. Cînd valul s-a prăbuşit peste noi, întîi
am scos cu toţii un fel de ooooo aprobator, apa
ne-a răcorit. Abia apoi cineva a strigat „lipseşte
un copil” şi toţi părinţii s-au repezit să-şi ia copii
de mînă. Şi într-adevăr, lipsea un băieţel de vreo
şapte ani, valul îl înşfăcase şi îl tîrîse vreo
patruzeci de metri, dar nu mai mult. De altfel
copilul s-a ridicat imediat şi a început să alerge
spre noi cu braţele deschise. 

Trei copii au fost, în total, înşfăcaţi de val ieri
seară, vă spun acest lucru pentru că am fost
acolo, am filmat totul, ştiu ce s-a întîmplat
secundă cu secundă. Îmi instalasem de altfel un
trepied ca să fotografiez apusul soarelui.
Sperasem să fiu singur acolo, pe acel pinten de
faleză care avansa în mare. Valurile care se
spărgeau de baza falezei erau de altfel
asurzitoare, chiar am remarcat la un moment dat
că nu ne auzeam unul pe altul. Cineva, aflat
lîngă mine, m-a întrebat „sunteţi pictor?” dar
cînd eu i-am spus „sunt fotograf” nu m-a auzit şi
a dat, aşa, din mînă, ca şi cum ar fi spus „inutil
să mai continuăm conversaţia”. Pe fondul acela
de zgomot infernal a venit valul, probabil că din
cauza zgomotului nici nu l-am auzit. Un copil
care se afla pe umerii tatălui său şi doi alţi copii
pe care îi ţinea o mamă de mînă au fost aspiraţi
pur şi simplu de val. Am avut o intuiţie
fantastică să apăs în acel moment pe butonul de
înregistrare video al aparatului. Poftim, puteţi
vedea, la o secundă după ce valul s-a restras, pe
umerii bărbatului nu se mai află nici un copil, iar

mama a rămas cu braţele suspendate în aer.
Partea cea mai inexplicabilă este însă gheizerul,
pentru că două secunde mai tîrziu un jet ţîşnit de
nu ştiu unde i-a aruncat pe copii înapoi pe
faleză…   

În mod normal n-ar fi trebuit să ne înghesuim
toţi pe acea stîncă, dar apusul soarelui ne-a
fascinat. Întîi s-a urcat pe stîncă un individ care
şi-a instalat acolo un trepied şi un aparat de
fotografiat. Apoi s-au înghesuit pe bucăţica
aceea de rocă vulcanică în jur de zece persoane.
I-am numărat pentru că am avut un fel de
presimţire, mi-am spus „ia te uită, nu ne
cunoaştem dar ne-am înghesuit unii în alţii ca în
metrou”. La un moment dat încă o familie cu doi
copii a vrut să urce pe stîncă dar fotograful le-a
strigat “nu veniţi că nu mai e loc, ne punem cu
toţii în pericol”. Cînd a venit valul, ca o
caracatiţă, eram deci aproape lipiţi unul de altul,
formam un fel de pachet uman, nu am alte
termen pentru a descrie situaţia. Valul s-a
prăbuşit peste noi cu mare forţă, atunci mi-am
dat seama cît de grea poate fi apa. Instinctiv ne-
am dat atunci mîinile pentru că am realizat
primejdia iar cineva a striga „copiii la mijloc!”.
Bineînţeles că apa ne-a pătruns pînă la oase.
Cînd valul s-a retras cineva a întrebat „suntem
toţi?” Numai că nimeni mai avea chef să ne
numărăm, toţi ne-am repezit să coborîm de pe
stîncă. Cadavrul fotografului a fost descoperit
abia a doua zi dimineaţă. Culmea, se afla tot pe
stîncă, pe stînca pe care o părăsiserăm toţi, sau
aşa avuseserăm impresia.

Dintotdeauna am ştiut că marea este perfidă,
şi din acest motiv nu mă apropii niciodată de
marginea unei faleze cînd marea urcă, cînd vine
fluxul. Eu am văzut cele două familii cu copii
cum se duceau pe un fel de promontoriu ca să
admire apusul soarelui, dar nu m-am luat după
ei, am rămas la o distanţă apreciabilă. Marea era
calmă, dar bătea puţin vînt. Nu-mi pot explica
nici acum de unde a venit atît de repede acel val
de ceaţă. Practic în numai cîteva secunde grupul
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de oameni aflat acolo, pe acel promontoriu, a
fost învăluit în ceaţă, ceea ce m-a stupefiat. Am
vrut să le strig „atenţie, fiţi atenţi unde puneţi
piciorul” dar n-am mai avut timp. După ce a
venit brusc ceaţa a venit brusc şi un val care cred
că i-a aspirat pe toţi. Eu sunt cel care a dat
alarma, dar nu mi-a fost uşor să găsesc o cabină
telefonică. Cel mai ciudat mi se pare însă că în
cabina telefonică am găsit un trepied, dar nu ştiu
cine l-a uitat acolo. 

3
Rana din călcîi

Dragă Clemans,

Îţi scriu pentru că mi s-a întîmplat un lucru
îngrozitor: acum trei zile, în grădină,  am strivit
un melc sub talpa piciorului. Sub talpa piciorului
stîng. Nu pot să-ţi spun ce senzaţie de panică m-
a cuprins cînd am auzit craaaac. Noroc că eram
desculţ, ceea ce a mai atenuat, cred, presiunea
asupra cochiliei. 

În clipa cînd am simţit că talpa piciorului
meu stîng se abate asupra unei mici sfere
sfărîmicioase, mi-am dat seama imediat că nu
poate fi altceva decît un melc. Am încercat să fac
o piruetă, să-mi transfer greutatea corpului pe
celălalt picior. M-am răsucit brusc, m-am agăţat
cu braţele de aer, aproape că mi-am deşurubat
capul din trup crezînd că mă pot ridica, prin forţa
creierului, în aer, măcar cu un milimetru, pentru
a nu strivi total melcul. Într-o fracţiune se
secundă toate moleculele corpului meu s-au
repezit parcă să mă ajute, să mă facă mai uşor, să
intru în levitaţie…  Şi ceva, ceva, tot am reuşit
pentru că nu l-am strivit de tot, i-am fisurat doar
cochilia iar un mic fragment din cochilia sa mi-
a intrat chiar în călcîi…

Dumnezeule, de ce oare nu mă uit pe unde
calc cînd mă plimb prin grădină? De fapt eram
aşezat sub măr, scriam la masa mea de sub măr,

eram inspirat, de două ore nu mai ridicasem
ochii de pe maldărul de foi. Şi nu ştiu din ce
motiv m-am speriat brusc, mi-am spus: „şi dacă
mi se prăbuşeşte un măr peste călimară?” Ştii
bine că din trei în trei ani mărul din grădina mea
este sinucigaş, face mult prea multe mere ca şi
cum ar vrea să se surpe sub ele, să-şi frîngă
crengile, să se prăbuşească în neant… M-am şi
văzut cu călimara răsturnată peste foi, cu toată
munca dimineţii distrusă de un măr asasin.
Imaginea cernelii răspîndindu-se peste poemele
mele scrise cu atîta febrilitate m-a panicat, m-am
ridicat brusc ca să mă mut sub cireş… Şi atunci
s-a întîmplat nenorocirea.

Îţi spun, dragă Clemans, că mă simt ca un
ucigaş. Un ucigaş de melci. Ar fi trebuit, poate,
să mă gîndesc că după ploaia lejeră din ajun
melcii urmau să iasă ca să-şi astîmpere setea. Ar
fi trebuit să calc cu atenţie, să dau iarba la o
parte cu mîinile ca să văd pe ce pun piciorul. Iată
de ce încrederea mea în om scade pe zi ce trece,
pentru că nu mai avem acest reflex. Oare cîte
gîngănii, fiinţe minuscule, larve şi zvîcnete de
viaţă ucidem cînd mergem desculţi prin iarbă?
Ce sens mai au poemele mele cînd, cu ele în
mînă, trecînd de la un arbore la altul, strivesc
sub tălpi o creatură atît de gingaşă precum
melcul?

Ce face melcul, mă întrebi? L-am luat
bineînţeles în palmă şi l-am examinat imediat.
Era traumatizat, se ascunsese în cochilia spartă
şi aştepta palpitînd uşor, probabil pregătit pentru
un nou şoc. Probabil că avusese aceeaşi reacţie
pe care o avem, noi, oamenii, după un cutremur,
ştim că pericolul nu a trecut, orice seism este
urmat de o serie de replici… Melcul agresat de
mine se aştepta deci la orice, şi mi-a luat mult
timp ca să-l liniştesc. L-am aşezat pe o frunză de
cireş, pe masa de sub cireş. Cel puţin acolo era
la adăpost, cireşele erau trecute din luna mai,
nimic nu se mai putea prăbuşi peste el. Privindu-
l şi aşteptînd să scoată din nou capul, m-am
gîndit la viaţa plină de pericole pe care o duc
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melcii din grădina mea în momentul cînd merele
încep să cadă ca proastele din măr. Oare nu vor
fi fiind şi alţi melci prin iarbă, striviţi nu de mine
ci de merele sinucigaşe? În fiecare dimineaţă
cînd ies în grădină primul lucru care mă uimeşte
în această lună august sunt merele căzute din
măr… Zeci şi zeci de mere… În fiecare
dimineaţă sub măr descopăr un covor de mere,
fără ca numărul merelor agăţate încă de ramuri
să diminueze…

Da, am stat de vorbă cu melcul. I-am cerut
iertare. L-am reanimat cu aburii calzi ai gurii
mele. I-am cîntat. Iar în momentul cînd şi-a scos
din nou capul şi a început să-şi agite coarnele,
am respirat oarecum uşurat. M-am întors apoi în
cameră şi am răsfoit Enciclopedia melcilor pe
care mi-ai dăruit-o tu de Crăciun. Oare ai
presimţi că într-o bună zi voi avea nevoie de ea?
Din păcate, verdictul experţilor este fără drept
de apel: un melc cu cochilia spartă nu poate
supravieţui mai mult de trei zile…

Da, melcul agonizează de fapt de trei zile. Îl
stropesc din cînd în cînd cu apă ca să nu se
deshidrateze, dar ştiu că nu mai are mult de trăit.
Am încercat să acopăr crăpătura din cochilie cu
răşină de brad şi cu ceară luată direct din stup.
Din păcate ceea ce s-a sfărîmat nu se mai lipeşte
la loc.

Am încercat să-l pun din nou în iarbă, în
iarba de sub cireş, sperînd că sentimentul
revenirii la libertate l-ar putea regenera, i-ar
putea da noi puteri. Dar melcul meu nu mai are
forţă, din păcate. Tot ce poate face este să-şi
scoată şi să-şi retragă coarnele. Parcă respiră
prin ele. Îi urmăresc de două nopţi această
mişcare continuă, la lumina lunii. Iar în timpul
zilei îl transfer în pivniţă, printre borcanele cu
murături, ca să-l feresc de agresiunea solară. 

Iubita mea Clemans, s-ar putea să mă crezi
nebun dar am impresia că melcul vrea să-mi
transmită ceva. Această mişcare a coarnelor sale

nu este haotică. Dimpotrivă, este foarte precisă.
Întîi îşi scoate cornul drept. Apoi îşi scoate
cornul stîng. Rămîne cu ele aşa timp de treizeci
de secunde. Apoi le retrage pe amîndouă. Apoi
îşi scoate numai cornul stîng, îl retrage, îl scoate
din nou, îl retrage. Apoi face acelaşi lucru cu
cornul drept. Din nou rămîne nemişcat timp de
treizeci de secunde. Apoi repetă mişcarea, dar de
trei ori, cu cornul stîng, apoi din nou, de trei ori,
ci cornul drept.

Mi-am adus lupa şi urmăresc acum cu şi mai
multă atenţie mişcările coarnelor sale. Nu mai
am nici o îndoială. Există un alfabet MORSE al
melcilor. Melcul strivit de mine vrea să-mi
comunice ceva. Îmi transmite ceva. Acest tip de
repetabilitate nu o au decît fiinţele dotate cu
inteligenţă, capabile să inventeze un limbaj… 

Am încercat cu, două degete, să ating
coarnele melcului! Incredibil! Am stat aşa
nemişcaţi timp de o oră. Simt că s-a întîmplat
ceva în corpul meu. Ceva, un fel de energie, s-a
transferat de la melc la mine! Parcă am fost
traversat de o vibraţie, parcă mi s-a strecurat o
furnică în sînge şi parcă m-a parcurs din creştet
pînă în tălpi. 

Nici rana mea din călcîi nu mai puroiază,
acum trei zile se infectase, mirosea urît, dar
acum s-a închis. 
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De când eram mic am tot așteptat ziua în care
voi părăsi acest oraș, însă de atunci și până acum,
perspectivele s-au schimbat foarte mult, precum
și motivele. Și mai presus de orice, niciodată nu
m-aș fi gândit că așa aveam să-mi iau rămas bun
de la acest loc infect, dacă mă pot exprima astfel.

Adesea, preferam să merg o jumătate de oră
pe jos, de la școală spre casă, în loc să fac
douăzeci de minute cu autobuzul, timp în care
aveam să aud toate grosolăniile pământului, din
gurile unor papă-lapte mizerabili, care
trăncăneau fără suflare despre mașini, femei și
păcănele. Îmi venea să pun mâna pe cel mai
puțin ascuțit obiect din preajmă și să li-l înfig în
cap. Apoi mă calmam și înțelegeam că nu avea
nici un rost să-mi bat capul cu asemenea spec-
imene de gorile, din preaiubita societate din care
făceam parte. Aș fi putut, fără nici un fel de prob-
lemă, să ascult muzică pe tot parcursul călătoriei,

însă doctorița mi-a recomandat să mă detașez de tele-
fon, cât mai mult cu putință.

În felul acesta luam străzile la picior, ascultând
monotonia pașilor mei, precum și unele fragmente de
conversații telefonice, ale unor femei care mergeau
plângând cu mâna la ureche, dându-și sufletul în
explicații și detalii. Uimitor cât de multă nefericire
este în jurul nostru. Măcar așa, unii nu se mai simt la
fel de singuri.

După cum spuneam, mergeam pe jos acordând
atenție tuturor detaliilor care-mi ieșeau în față. Astfel,
am realizat că foarte mulți șoferi nu-și folosesc cen-
turile de siguranță. De cele mai multe ori nu mă
opream din plimbare până nu ajungeam în singurul
loc din oraș unde mă simțeam cu adevărat în largul
meu. Podul Teliká, supranumit de localnici și ca
Blacksun Bridge, constituia o rută ocolitoare a străzii
principale de la periferia orașului, fapt ce făcea acest
spațiu extraordinar de liniștit, chiar pustiu. Atât de
pustiu încât nu existau nici măcar gunoaie aruncate pe
jos. Podul făcea trecerea peste un mic râuleț pe nume
Monaxiá, care, de jur împrejur, asemenea străzii era

înconjurat de o pădure deasă de stejari bătrâni.
Denumirea podului venea întocmai de la înălțimea
impresionantă a acestor copaci care-ți dădeau senzația
că te închid într-o lume a întunericului și a răcorii,
care în ambianță cu susurul fin al apei râului trezeau
în om un sentiment profund de liniște sau de
înstrăinare.

Depinde.
Eu petreceam ore în șir cu ochii avântați spre valea

râului, cu mâinile rezemate de balustrade și cu gân-
durile cine știe unde. În acea persecutantă zi de joi, în
care i-am făcut vizita doamnei Kamelia, eram foarte
obosit și după cum se știe deja, foarte decis.
Evenimentele și conversațiile zilei m-au obosit și m-
au încărcat cu niște griji pe care chiar îmi doream să
le evit. De exemplu, ca prin farmec, mi-am adus
aminte de tatăl meu. Eu nu fac asta niciodată! Tata era
și poate încă este (nu știu) un înrăit consumator de
alcool, fapt care a dus situația familiei mele într-un
punct critic, în care mama, pentru binele meu a decis
că este momentul să plecăm și să nu ne mai uităm
niciodată înapoi. Mama a fost, pentru cea mai mare
parte a vieții mele, unul dintre puținele motive de a
merge mai departe… de a continua să lupt. Toată viața
ei a muncit ca un sclav pentru a mă întreține și pentru
a-mi oferi toate cele necesare unei vieți de care ea
însăși să fie mândră. Dacă nu reușise să facă acest
lucru pentru sine, atunci măcar pentru mine. Chiar și-
n ultimele clipe de viață îi puteam simți aceeași
nuanță în priviri, aceeași luptă purtată cu cine știe
cine, pentru mine.

Respira pentru mine.
Poate și faptul că ea m-a părăsit în cele din urmă,

m-a împins să iau anumite decizii, însă în mod cert nu
purtam nici un regret pe interior. Sau poate aproape
niciunul.

Apoi venea vorba de Missia, moment în care inter-
venea și felul meu de a fi. Apa curgea ușor și liniști-
tor, iar spatele a început să mă doară, așa că mi-am dat
rucsacul de pe umeri, m-am așezat și mi-am băgat
picioarele printre grilajele balustradei, lipindu-mi
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fruntea de aceasta, așa încât să pot vedea în depărtare.
Un întuneric nesfârșit își croia drum printre crengile
însingurate și înmărmurite de frica apusului, ce se lăsa
ușor la orizont.

Și oare ce era de spus în definitiv?
Pentru cei mai mulți eram un străin, în timp ce

pentru mine însumi eram un om sentimental, încătușat
în spatele unei măști monotone și neinteresante pentru
oricine s-ar fi trezit cu gândul sau cu dorința de a mă
cunoaște. Privind lucrurile din exterior, de fapt nu
reușeam. Nu-mi puteam ascunde cu adevărat emoțiile,
așa cum nu eram nici atât de singur, pe cât pretindeam
că sunt. Chiar existau câteva persoane, care îmi inspi-
rau un soi de încredere și care păreau într-adevăr
interesate de starea mea zilnică.

De fapt și de drept, toate ideile pornesc dintr-un
singur punct. Nevoia de apartenență. M-am gândit
foarte mult la acest aspect, așa cum mă gândesc și
acum, balansându-mi  picioarele în golul podului.
Mereu mi-am spus că nevoia de apartenență sau
nevoia de a aparține cuiva era asemenea degetului
arătător. Un deget care mereu trebuia îndreptat spre
propria persoană, atunci când te întrebai ce îți trebuie
de fapt, sau ce-ți lipsește... cineva ca tine. Este vorba
de o liniște interioară, o bucurie incontestabilă atunci
când vezi chipul înflorit de zâmbet al unui om care știi
că pe tine te așteaptă.

În ceea ce mă privește, lucrurile erau asemănă-
toare însă doar atât. Cum am mai spus, acei oameni
existau, îmi zâmbeau și uneori mă făceau să mă simt
bine, dar nu era mereu așa. Venea și clipa de
destăinuire personală, moment crucial în care cineva
mă întreba: „Păi și tu ce crezi?”, în contextul unor dis-
cuții ceva mai profunde, în comparație cu mediocri-
tatea noastră cea de toate zilele; discuții legate de fam-
ilie, de prietenie, de fericire, de iubire…

În acele momente inima îmi bătea cu putere, iar
înăuntrul meu se nășteau nenumărate contradicții în
ceea ce privea răspunsul pe care urma să-l ofer. „Ar
trebui să răspund sincer? Ce-i interesează pe ei?! N-au
altă treabă? Cumva par interesați cu adevărat. Oare ar
trebui să… În nici un caz! Vor face exact ca toți
ceilalți.” Aceste veșnice neliniști se învârteau în jurul
unicului sentiment care-mi acapara ființa: teama.

De aici apare și problema neîncrederii.
Îmi era teamă ca odată ce mă înțeleg, odată ce știu

cum sunt de fapt, să nu plece pur și simplu. Era ca și
cum zăceam la pământ cu o durere cumplită. „Adesea
mă simțeam de parcă interesul lor nu era atât să mă

ridice, cât acela de a-mi vedea rana”, iar acest lucru
mă distrugea. Sufeream pentru că nu-mi puteam găsi
un sprijin în cineva, sufeream pentru că toți își doreau
să vadă ce este înăuntrul meu, sufeream pentru că îmi
găseam puterea de a mă deschide, iar mai apoi, sufer-
eam… pentru că toți plecau cu sufletul meu.

La urma urmei, ce era de văzut?
Simplu. Eram trist. Eram un om foarte trist și

deveneam din ce în ce mai trist, cu cât începeam să
cred că toți cei din jurul meu sunt fericiți. Îi invidiam
cu putrezită răutate pe cei fericiți și nici în străfun-
durile minții și nici ale sufletului nu-mi găseam putere
să fiu asemenea lor. Însă cu timpul aveam să aflu că
lucrurile nu sunt chiar așa. Aveam să înțeleg că mulți
cei din jurul meu duc povești la fel, dacă nu chiar mai
dureroase decât a mea și astfel aveam să schimb câte
ceva din ceea ce mă definea în trecut; dar aveam să
rămân la fel de trist.

Această nemulțumire, această dificultate în a
vedea partea bună a lucrurilor se datora singurătății
mele atât de îndelungate. Cumva, nu regret că așa au
fost lucrurile. Singurătatea te trezește și te apropie de
realitate. Ea îți oferă posibilitatea de a privi lucrurile
dintr-un punct de acuratețe maximă, fără păreri con-
tradictorii, fără gânduri încurcate, și mai ales, fără
iubire oarbă și încrucișată în emoție și suflet. Fiind
singur, am reușit să mă înțeleg pe mine însumi mai
bine decât aș fi putut vreodată. Reușeam să-mi găsesc
punctele slabe, să le schimb, să le îndrept, reușeam să-
i înțeleg și pe alții, pentru ca, în final, să-mi dau seama
că nu calea lor este cea pe care îmi doream să o urmez.
Înăuntrul meu înfloreau dorințele unei vindecări, ale
unei trăiri salvatoare care să-mi arate lumina și calea
spre unicul și irealizabilul zâmbet.

Nu foarte târziu după ce am călcat pragurile liceu-
lui am găsit și rezolvarea acestor probleme. Atunci am
înțeles că nu am nevoie de un leac pentru tristețea
mea, ci aveam nevoie de orbire. Aveam nevoie de
ceva atât de pur și de orb încât să nu mai pot simți
nimic altceva decât acel unic lucru. Iubire.

Missia era o ființă gingașă, zâmbitoare și foarte
energică. Analizând astfel lucrurile puteam spune că
nu aveam nimic în comun. Eu eram rece, un cărămiz-
iu. În legea mea eram greu de privit. Niciodată în viața
mea nu mai simțisem atâta emoție, atâta ființă, atâta
sete de a trăi. Niciodată nu mi-am imaginat că feri-
cirea este atât de ușor de atins. Pentru că așa credeam.
Văzând-o atât de aproape de mine în fiecare zi, mă
simțeam de parcă era deja a mea. Cu cât trupul ei era
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mai aproape de al meu, cu atât fericirea devenea mai
reală ca niciodată. Aproape că-i puteam simți atin-
gerea și răsuflarea acelui chip palid în adâncul inimii.
Mă cutremuram când mă privea și adesea o urmăream
pe furiș, furându-i strălucirea și ființa înăuntrul meu,
numai și numai pentru mine. Doamne cât de prost
eram!

„Timpul a trecut impardonabil”.
Alți câțiva ani mi s-au scurs printre degete, lăsând

în urma lor, răni adânci pe care le resimt și acum.
Vântul adia răcoros, zburlindu-mi părul și aruncându-
mă și mai departe în gândurile mele. Experimentând
tot felul de trăiri, călcând ușor pe suprafețe fine,
riscând să-mi fisurez dedesubturile, am ajuns să fiu
însetat de cunoașterea tuturor înțelesurilor. Așa am
început să ascult și să concep idei mai aventuros ca
niciodată, pentru ca, în final, să ajung tot de unde am
plecat, însă de această dată, mai confuz și mai rătăcit
ca oricând.

Nu găseam scopurile și nici motivația de a face
vreo schimbare. Simțeam că orice aș fi făcut, lucrurile
ar fi rămas aceleași. Eram prins într-un cerc vicios al
decadenței continue care mă înstrăina pe zi ce trece de
propria persoană. Toate gândurile rele, toate memori-
ile neplăcute mi se adunau în minte, sfâșiind carnea
existenței mele și punându-mi în fața ochilor un filtru
mizerabil prin care să-mi urmăresc propria viață. Prin
inconștiență, mă răneam singur cu imaginații fan-
teziste ale propriei morți și ale oamenilor care mă
privesc zăcând în sicriu, asemenea unui om al străzii
cu mâna întinsă în centrul orașului: neimportant.
Acele chipuri înmărmurite, stagnate, lipsite de orice
fel de emoție, expresie sau umanitate mă urmăreau în
adâncurile morții, scrijelind cicatrici pe suprafața
inimii mele. Nu-mi duceau dorul.

Astfel de gânduri mi se infiltrau în minte, în tim-
pul nopții, adesea înainte de culcare. Eu pătimeam sub
vraja acestor imaginații până când trupul meu nu mai
rezista și începeam să plâng. Perfect conștient de acest
fapt, tensiunea mi se scurgea ușor prin ochi, eliminând
durerea și suferința cumplită pe care o resimțeam prin
spasme și sughițuri disperate. Multe seri la rând s-a
întâmplat astfel, însă nu regretam nicidecum.
Simțeam nevoia acestui lucru. Simțeam nevoia de a
mă distruge pe mine însumi, în speranța că mâine mă
voi trezi un om nou.

Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva.
„Un sentiment suficient de neplăcut, să te uiți în

oglindă și să întâlnești fața unui străin, să găsești ochii

altcuiva, o privire care se încruntă diferit de cum îți
simți pielea frunții”, o urmă de ură inumană, răsărită
pe partea întunecată a chipului. Uneori mă înspăimân-
tam de propriile gânduri, deși conștient de faptul că
trebuie să găsesc o scăpare din această situație, cât mai
repede cu putință. Și surprinzător, chiar am găsit.

Podul se scufunda stingher în adâncurile nopții,
îngropând cu sine și ultimele raze de lumină ale zilei.
Contrastele cromatice ale pădurii îmi dădeau impresia
că văd ceva în depărtare, ascuns printre copaci,
urmărindu-mă cu sete și viclenie, iar pentru o secundă
chiar am simțit un fior de teamă. Apoi m-am înz-
drăvenit și mi-am amintit că mai aveam ceva de făcut,
cât timp încă era lumină. Mi-am scos din geantă un
carnețel și un stilou și am început să scriu. De săp-
tămâni întregi mi-am tot promis că voi face acest
lucru. Aparent, numai lipsa timpului fugarnic a reușit
să mă convingă să o fac. Aveam câteva idei care mi se
păreau într-adevăr plăcute. În final era clar că nu voi
avea nici un fel de certitudine că cele mâzgălite vor
arăta întocmai cu cele ce-mi doream să spun de fapt.
Am tras adânc aer în piept, am mai privit odată linia
orizontului, printre barele ruginite ale podului, apoi
am început să scriu…

„Mi-e dor să n-am sufletul plin de tăieturi și cusă-
turi,/ Iar ciobul ce-l privesc în palmă, să fie din mâna
unui străin,/ Sângele, o arșiță de lacrimi îngândurate
ale unui înger păzitor/ Și gândul să nu fie patima unei
inimi muribunde.

Mi-e dor să n-am sufletul plin de tăieturi și cusă-
turi/ Și să visez că încă mă iubești, așa, ca-n prima
noapte,/ S-adorm plângând și să visez în nesfârșitul de
culoare,/ O lume în care numai tu cu mine să știm ce
vrem să fim.

Mi-e dor să n-am sufletul plin de tăieturi și cusă-
turi/ Să văd în griul inimii, o rază de lumină și sper-
anță,/ Să cânt amurgului ceva ce numai moartea minții
ar putea/ Și să făuresc în vis, puterea omului de-a fi.

Mi-e dor să n-am sufletul plin de tăieturi și cusă-
turi/ Ca pentru chip să zămislesc un lut al binefacerii,/
Iar vârful lacrimii să zdrențuiască firul cenușiu/ Al
lumii celei moarte și pângărite de păcat”.

Mi-e dor să n-am sufletul plin de tăieturi și cusă-
turi/ Să dorm adânc și să visez la viața ce nici eu nu
mi-o doresc,/ Iar zâmbetul, pur-adevărat, de care
moartea însăși se ferește,/ Să fie al meu și nu al cine-
știe-oarecare-altuia.

Mi-e dor să n-am sufletul plin de tăieturi și cusă-
turi,/ Cu universul să dansez, în valuri lungi și grele de
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povară,/ În zilele de nicăieri aduse, ca pentru-ntâia
dată,/ Să pot cuprinde-n adevăr, moarte… viața…
toată.

Mi-e dor.
Am rupt foaia, lăsând carnețelul și stiloul în inte-

riorul genții deschise, apoi am privit scrisul îndelung.
N-am înțeles de ce mă simțeam atât de bine odată ce
am terminat. Probabil conștientizam faptul că
momentul cel mare se apropia cu repeziciune. Când
am ridicat capul din pământ am simțit un frig
cutremurător, iar cerul, rămas aproape fără vlagă
scânteietoare, se înnorase. Am băgat din nou mâna în
ghiozdan și am scos un magnet plat și greoi, pe care
mi-l pregătisem de mult. Doamne cât am visat la ziua
asta!

Am pus foița în dreptul grilajului, apoi am lipit-o
cu ajutorul magnetului. În cele din urmă m-am ridicat,
luând poziția veșnică, sprijinindu-mă în brațe. Deși
peisajul era atât de liniștitor, atât de plin de viață, atâta
armonie, inima a început să-mi bată cu putere. Și ea
era emoționată ca și mine. Amândoi simțeam secun-
dele cum se scurgeau. În acele clipe mi-au apărut toate
în fața ochilor. Mama, Missia, doamna Kamelia, toate
clipele frumoase, toată suferința și tot întunericul…
toate-toate se zbăteau acum în interiorul meu, aseme-
nea unor demoni însetați să vadă lumina zilei.

Păcat că deja se înnoptase...
Mi-am mușcat buza inferioară și cu durere în

fiecare celulă a corpului am reușit să schițez primele
mișcări. Mi-am îndreptat spatele și cu grijă am încăle-
cat partea superioară a grilajului, întâi cu piciorul
drept, apoi cu piciorul stâng, pășind pe porțiunea
îngustă, exterioară podului. Apoi, apucându-mă cu
siguranță mi-am întors trupul către vale, către asfințit.
Simțeam cum palmele îmi transpiră, iar mușchii îmi
amorțesc de emoție. Cu cât de multă năucire și extaz
am început să plâng, murmurând pe buze îndelung
numele Missiei, apoi al mamei, unicele ființe din
această lume care m-au deschis și pe care le-am iubit
cu oarbă minte și crezare. Șuvoaie mi se scurgeau
greoi, de-a lungul gâtului.

Acum totul era pierdut, dar și pregătit în același
timp. Poezia era scrisă, iar sufletul meu, adânc tipărit
în aceasta și în înțelesurile ei. În acele clipe mi-am
spus că va veni și ziua în care un alt suflet singuratic
își va croi drum în liniștea și sfințenia acestui sanctu-
ar, și-mi va găsi cuvintele pe metalul rece al grilajului.
Acest gând m-a liniștit puțin, permițându-mi să por-
nesc înspre locul mult așteptat.

Acel frig nestăvilit s-a transformat într-o
mângâiere mieroasă, în timp ce eu îmi înmuiam
mâinile, lăsându-mi tot mai mult greutatea pe față.
Am închis ochii. Îmi doream să simt înălțimea învi-
etoare, recele apei, precum și tăișurile pietrelor ce
zăceau mirate, acum în așteptarea mea.

Ultimul meu gând… A fost că voi trăi veșnic în
acele câteva rânduri murdărite cu cerneală negri-
cioasă. Doamne cât de singuri suntem în această lume.
Rătăciți, orfani, oaspeți ai nimănui… cutreierăm
lumea în căutarea propriei persoane; a unei proprii
persoane. Pășim neîncrezători spre împlinirea unor
visuri și găsirea unor motive.

Ne dorim să rămânem undeva… vii, chiar și după
moarte.

Eu aș fi putut rămâne viu… dacă n-ar fi început să
plouă.

* * *
Când am ajuns la Teliká, ploaia cu greu se abținea

să nu mă înfrigureze. Primii stropi greoi mi se
prelingeau pe frunte exact când silueta grilajelor
podului începea să se distingă din depărtare. În
momentul în care am zărit ghiozdanul lui verzui,
inima a început să-mi bată cu putere. Gândul că am
ajuns prea târziu îmi înmuia genunchii, însă nicide-
cum nu era timp pentru așa ceva.

Ajunsă pe trotuar am aruncat priviri repezite tutur-
or detaliilor din jur în căutarea unei speranțe mai mult,
nu a unei dovezi. M-am aplecat și i-am ridicat geanta,
închizându-i fermoarul, clipă în care, în dreptul
ochilor mi-a apărut o hârtiuță cu un scris dezordonat.
Păreau a fi strofe, însă cu greutate îți puteai da seama,
căci literele au început să se scurgă de pe foaie aseme-
nea unor lacrimi.

Am scos în grabă un șervețel, am acoperit acele
rânduri umezite, apoi le-am împăturit în două și le-am
vârât în buzunar. Acum mă simțeam de parcă inima
era gata să-mi stea în loc. Nu era nici urmă de el la
suprafață. După ce m-am îmbărbătat câteva secunde,
de fapt, după ce m-am rugat lui Dumnezeu să fie bine,
mi-am deschis ochii și am privit apa râului cum se
plimba în frigul nopții.

Trupul lui era întins pe față cu mâinile sub piept,
iar de sub acea claie de păr lung am putut vedea câte-
va șuvițe roșiatice cum se duceau la vale. Plângând,
cu oroare am dat fuga în capătul podului și am coborât
pe malul râului. Nivelul apei era infim, fapt ce mi-a
dat un fior, gândindu-mă la căzătură. Fără a-i privi
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chipul l-am tras dintre pietrele însângerate și l-am
așezat rezemat pe spate, de trunchiul unui copac.

Părul lung și închis la culoare îi acoperea fața. Îmi
era atât de frică. Mușcându-mi buza inferioară, i-am
pus degetele în frunte pentru a-i putea descoperi chip-
ul. Nu știu exact de ce, dar faptul că nu avea nicio
zgârietură la nivelul capului, m-a speriat cumplit. Într-
o secundă am început să caut locul de unde izvora
sângele, apoi i-am văzut mâinile. Cumplit lucru mi-a
fost dat să văd. Degetele, fiecare-n parte, erau dacă nu
rupte, atunci sfâșiate până la carne. Gândul imediat
următor a fost că nu are cum să fie doar atât. Am
început să-l pipăi pe abdomen, în căutarea unei noi
lovituri. Avea un pulover gri, grosuț și o giacă
maronie, fapt care mă împiedica să simt ceva.
Strângând din dinți, i-am ridicat haina și atunci am
văzut vânătaia. Arăta mai mult ca o arsură, o urmă de
scrum întunecat; mi-am imaginat că ultimele trei
coaste din partea dreaptă îi sunt rupte.

Simțeam cum lumea se prăbușește peste mine. În
tot acest timp, lacrimile nu au încetat să-mi curgă, așa
cum nici ploaia nu s-a îndurat să mă părăsească. Am
căzut în genunchi lângă el. Cu delicatețe i-am luat
mâna și am dus-o în dreptul buzelor mele. I-am săru-
tat încheietura, apoi m-am cufundat într-un val de
lacrimi și de suferință insuportabil. Băteam cu pumnii
în pământ și îmi spuneam că așa ceva nu se poate,
apucam smocurile umede de iarbă și le smulgeam cu
sălbăticiune, începeam să țip, cu mâinile ridicate spre
cer, iar în secunda imediat următoare, zăceam alături
de el, ținându-l de braț. Apoi m-am liniștit.

Frigul îmi îngheța mâinile și picioarele, iar
oboseala îmi curma orice putere de a mai lupta sau de
a mai gândi rațional. Îmi ascultam bătăile inimii și
încercam să-mi stăpânesc respirația sacadată, care mă
făcea să tremur. Am început să mă concentrez asupra
ploii. Bătăile ei, căderile ei sunau asemenea unei per-
cuții monotone, asemenea unui marș funerar. Însă
atenția îmi era distrasă de cave. Simțeam ceva neobiș-
nuit în apropiere, ceva vibrant. Când am conștientizat
acest fapt, mi-am întors chipul cu groază înspre al lui,
apoi mi-am coborât privirea.

Abdomenul lui se contracta, se relaxa… se con-
tracta, se relaxa… se contracta, se relaxa…

* * *
Cei de la urgențe au ajuns într-un timp impresion-

ant. La vederea ambulanței am simțit o minunată ușu-
rare, chiar dacă greul abia atunci începea. Am fost

transportați împreună și duși la spital. Când am ajuns,
prima oprire a tărgii a fost în sala de operație. Eu
zăceam pe un scaun gălbui, pe hol, spunând toate
rugăciunile pe care le știam, în timp ce o femeie de
serviciu în haine verzui spăla pe jos. Calmul ei mă
irita, chiar dacă știam că ea n-are nicio vină sau impli-
care.

Într-o clipă de liniște interioară, mi-am adus
aminte de doamna Kamelia Rise. Inevitabil mi-am
spus că orice s-ar întâmpla, îi voi rămâne pe veci înda-
torată acestei femei pentru că m-a avertizat. În cazul
în care nu s-a înțeles, doamna Kamelia era consilierul
amândurora; și al meu, și al lui. La finalul ședinței pe
care am avut-o la începutul acestei crâncene zi de joi,
dumneaei mi-a mărturisit că se simte sincer îngrijorată
pentru el. Teoretic, noi doi nu mai aveam nicio legă-
tură, în afara faptului că eram în aceeași clasă, însă
doamna Rise nu a știut cui altcuiva să-i comunice, așa
că mi-a spus mie. Și până la urmă, foarte bine a făcut.

După ce am plecat de la cabinet, o oră mai târziu
decât el, am început să-i caut urmele. Din câte am
înțeles, în cămin nu mai călcase de dimineață, de când
plecase la școală. Pentru o secundă am avut sentimen-
tul că toate sursele mele detectivistice se epuizaseră,
cutreierând pe diferite străzi, dar apoi m-am întâlnit
cu Sofia. Sofia era colega lui de bancă. Nu mi-am
imaginat că știe precis locul în care se află, însă eram
sigură că-mi va oferi un indiciu. Așa am pornit spre
periferia orașului, pentru a vedea pentru prima dată
râul Monaxiá. Și încă în ce fel l-am văzut.

Timpul se simțea interminabil sub acea presiune
osânditoare și categorică. Trecuseră aproape două ore,
după care am început să aud o hărmălaie în spatele
ușilor sălii de operație. La scurt timp după aceasta, un
doctor chelios, în halat alb și-a făcut apariția în hol. N-
am știut ce să înțeleg din ochii lui, însă acea privire
neîncrezătoare căuta susținere în ceva anume. Atunci
m-am ridicat cu inima-n dinți și cu mâinile împre-
unate și pline de transpirație, gata să leșin. Vocea lui
mă liniștea, chiar dacă veștile nu inspirau același sen-
timent.

– Domnișoara… Missia Άngelos presupun.
Dumneavoastră sunteți cea care l-a găsit.

Nu eram capabilă să articulez cuvinte. Simțeam în
permanență o gheară care mă strângea de gât. Privirea
mi-a căzut asupra unor hârțoage pe care acum le răs-
foia în fața mea, îngândurat. Am presupus că acela era
raportul, rezultatul operației, însă tocmai ce ieșise de
acolo… Gesturile lui mă umpleau de îngrijorare, ca și
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cum nu-și găsea curaj, să spună sau să facă ceva.
– Domnișoară Άngelos… prietenul dumneavoas-

tră este… într-o stare nu tocmai bună. Căzătura i-a
zdrobit mâinile, i-a fracturat cinci coaste, avariind
câteva organe interne, printre care se numără și
plămânii. Zona abdominală a suferit, de asemenea,
niște leziuni grave, apoi oftând îndelung, m-a privit
direct în ochi. Șansele de supraviețuire sunt slabe. Noi
am făcut tot ce-am putut. În momentul de față pacien-
tul este inconștient. Dacă… dacă doriți să-l vedeți,
aceasta ar fi ocazia.

Apoi a plecat cu teancul lui de hârtii în dreptul
pieptului. M-am întors către ușile salonului. Acea
priveliște otrăvită, acel întuneric sinistru care venea
dinspre acel colț al holului, mă înfiora. Am tras adânc
aer în piept, mi-am stăpânit lacrimile ce stăteau să
izvorască și cu un nod în gât, am intrat șovăielnică.

Odată ce am trecut de uși, am început să aud acel
ecou lent și teribil al aparatelor. Inima lui părea să bată
din ce în ce mai încet, cu cât mă apropiam mai mult.
M-am oprit în dreptul lui. Chipul ii era stagnat, iar
pielea, albă ca varul. L-am atins ușor pe umăr și, fără
să-mi dau seama, am început să plâng. Mi-am închis
ochii, încercând să mă stăpânesc. În acea clipă mi-am
adus aminte de el… zâmbetul lui atât de larg, când mă
ținea de mână… acea fericire copilărească din priviri,
acea mulțumire și împlinire care păreau să-l învie, să-
l trezească din adâncuri… Și câte altele am năruit.
Toate acestea îmi măcinau sufletul și îmi curmau dor-
ința existenței. Am lăsat un suspin profund să-mi
scape, spulberând liniștea de mormânt. Apoi am
tresărit când i-am simțit umărul mișcându-se.

Când mi-am ridicat privirea din pământ, el avea
ochii deschiși, încerca să se întoarcă spre mine. Nu-i
puteam înțelege gesturile, nu știam ce-și dorește, ce
voia să facă. Apoi am început din nou să plâng zgo-
motos, iar el s-a oprit din mișcare, probabil pentru a-
și stăpâni durerea fizică. Eu am inspirat adânc și l-am
privit cu milă și calvar. Neștiind ce să fac, l-am strâns
puțin mai tare de umăr, am încercat să mă pun cumva
în fața lui, pentru a-l privi în ochi și i-am șoptit doar
atât:

Te iubesc.
La auzul acestor cuvinte, câte o lacrimă uscată i se

ivi în colțurile ochilor, apoi îi închise suferind. După
câteva secunde mașinăriile au încetat să mai producă
acel ecou, iar el muri în liniște.

* * *
Însă acest lucru nu mai conta… pentru că el avea

să rămână viu pe vecie în adâncul sufletului meu, pre-
cum și în acele câteva rânduri scrise care, din acel
moment, aveau să-mi devină rugăciunea din fiecare
noapte.

* * *
Acum… trag adânc aer în piept și spun: Viața este

cel mai neprețuit lucru pe care îl avem. De fapt asta
trebuie să înțelegem. Toate aceste cuvinte nu ar însem-
na nimic dacă în final nu am învia din propria cenușă.

Pentru mine, „Orfanul II” a însemnat prima
destăinuire completă a sufletului, revărsată asupra
unor pagini, care acum își au locul în mintea dum-
neavoastră. Deși această poveste aduce cu ea suferința
cumplită a unor oameni,care nu sunt altceva decât
ecouri ale propriei mele persoane, aș ține să
menționez că niciunul dintre aceștia nu a murit de
fapt.

Să mori înseamnă să renunți, iar Moartea asta îți
dorește de la noi, să renunțăm… Nu contează dacă am
făcut acest lucru vreodată. Ceea ce contează este ca la
un moment dat să ne îndreptăm, chiar dacă acest
moment este ultima secundă a vieții noastre.

Pentru mine, să fiu viu înseamnă să fiu iubit și să
iubesc, să respir înseamnă să fiu apreciat și să apre-
ciez, iar să muncesc înseamnă să văd zâmbetele pe
chipurile oamenilor la care țin din adâncul sufletului.
În viață s-ar putea să nu primim toate cele necesare
pentru a ne considera fericiți, însă întotdeauna va
exista șansa ca, într-o clipă sau alta, toate visurile să
devină realitate, chiar dacă acea clipă este ultima
secundă a vieții noastre.

Niciodată nu trebuie să ne dăm bătuți. Niciodată…

* * *
„Iubirea este un calvar în mintea și sufletul unui

nefericit, iar atunci, pacea se găsește numai în ale
morții”.

„Embleme ale propriei autenticități, suferința și
durerea se nasc din lipsă sau din dorința de mai bine,
veșnică nemulțumire”.

Oare de ce să privim lucrurile astfel?
Acum… trag adânc aer în piept și spun:
„Dorința de a fi iubit e veșnica sămânță… adânc

sădită-n interiorul meu, atât de veșnică și de sfântă,
încât nu-mi aduc aminte să fi fost vreodată altfel”.
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„îmi sap groapa îmi privesc cu mirare
regatul”

În încercarea de a aduce în atenţie poeţi
mai puţin cunoscuţi, „marginali” prin felul
lor sfios de a se descurca la bursa succesului
literar, mă opresc acum la Radu Florescu,
nume apărut la mijlocul anilor ’80 ai
secolului trecut, când se remarca prin câteva
premii literare şi cu o plachetă, Poeme
singure (1989), apărută la Editura Junimea.
E originar din Valea Sabasei, afluent al
Bistriţei, la Borca, aşezare între Ceahlău şi
Vatra Dornei, loc de ascunziş altădată pentru
haiduci şi răufăcători, iar azi cu o grăbită
economie de defrişare a codrilor. S-a afirmat
la umbra lui Aurel Dumitraşcu, poet rebel

din generaţia optzecistă, consătean cu Radu
Florescu, din nefericire răpus de o boală
necruţătoare la câteva luni după revoluţie, lăsând
în urmă un veritabil mit al aedului solitar din
creierul munţilor, convocând imaginar, în poiana
din spatele casei, marile glorii ale literaturii şi ale
filmului. Autodidact, cu lecturi solide din mediul
poeziei moderne, între care se poate identifica mai
ales influenţa lui Virgil Mazilescu, Radu Florescu
scrie o poezie de simplitate genuină, cu câteva
toposuri elementare constitutive, din care dezvoltă
un proiect de poeticitate consistent, prin chiar
întreţinerea stării de aşteptare şi desluşire a
miracolului natural. 

Născut la 14 iunie 1961, apropiat de vârstă cu
Daniel Bănulescu, Rodica Drăghincescu, Nicolae
Coande, Mihai Gălăţanu sau Ruxandra Cesereanu,
ar fi putut să se afle printre referenţii
nouăzeciştilor, dar a preferat să se ţină mai
aproape de valul anterior, de la care a deprins nu

numai să desluşească strategiile textualismului,
vădind înclinaţia spre un anume „prizonierat” între
ceţurile muntoase, într-o lume exasperată de
incertitudini, dar să şi recupereze cotidianul
mărunt, cu funinginea sa infernală. În cazul său,
efortul scriiturii ca activant al lucidităţii nu
apelează la prea multă erudiţie sau la pulsaţii
meditative de lectură. „Şcoala” optzecistă era
indulgentă cu adepţii ei, punându-le doar o singură
condiţie: sinceritatea în a croi spectacolul
autenticităţii. Forma sufletului? O casă zidită din
frumuseţe şi frică, în care fereastra, „năpădită de
ierburi”, dă spre o altă lume, cu „păsări uşoare” ca
nişte năluci inventând cerul; o casă în care
cuvintele aşteaptă îndelung, „putrezind în preajma
memoriei” şi devenind însăşi făptura poemului; în
fiecare seară – seara din adâncuri, seara din
„dincolo”-ul lumii – poetul iese din poem şi se
plimbă privind cerul sau îşi contemplă
singurătatea. În această linişte alpină de suflet,
singurul element instigator este memoria „veche”,
ancestrală, încărcată de tensiuni neelucidate, un
labirint mereu obstaculat de ziduri „roşii”.
Dialogul cu sufletul, călător nestingherit peste
lumea la vedere şi cea tăinuită, dar cu mirajul
întoarcerii în orizontul unei lăuntricităţi hrănite cu
vise, este constanta acestei poezii.

Volumul Camera liturgică (1992) vădeşte
afinităţi cu textualismul, căruia Radu Florescu îi
rămâne fidel, în pofida faptului că poemele nu sunt
din cele intens „comunicative”, confesive, cu
dorinţa sporovăielii care să ascundă între cute
sarcini existenţiale, ci stau „închise”, solemne, cel
mai adesea neguroase, scăpărate între cuvinte şi
tocmai această simplitate, vecină cu ezitarea în
roşeaţă a rostirii, aduce un timbru aparte. De
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optzecişti îl înrudeşte voluptatea de a se rătăci în
„ascunzişul poemului” şi felul de a amesteca viaţa
„printre sălbăticiuni” cu mirajul scriiturii, ca
salvare de întuneric şi pustiu: „Alte ferestre adesea
mă fac să văd cerul adânc sub pământ/ acolo
păsările dorm înnegrite de vreme şi o apă sălcie/
scaldă pereţii casei. în apa asta îmi văd eu chipul/
în apa asta îmi duc eu viaţa. prin altă fereastră/ văd
un bărbat singur la o vânătoare de raţe./ în
următoarea clipă cineva în altă lume va privi/ prin
fereastră va vedea doar pământul cum îi creşte/
încet drept în faţă”. Atmosfera de litanie, de rugă
sub stele produce un întreg serial exilant de căderi
în gol şi „excluderi”, rezultând din succesivele
rătăciri prin colinele „camerei liturgice. Apărut în
1992, cu piese de sertar, refuzate anterior de
edituri, volumul Camera liturgică reprezenta
debutul de facto al poetului, din ce în ce convins
de acest destin „dublu” al celui care scrie – unul
este omul supravieţuitor în cotidian, în lumea
trăirii stricte, altul este omul veghetor la sine, la
„ascunzişul năpraznic”, „omul pustiit de înserare”
şi năpădit de „ierburi negre cutreierate de vulpi”. 

Rătăcirea într-o ancestralitate ale cărei
frământări şi averse sunt din ce în ce mai greu de
pătruns, de captat în adevăratul lor mesaj,
constituie fotograma poeziei lui Radu Florescu în
segmentul iniţial. 

„despre fericirea mea în satrapia”
Pe aceleaşi coordonate ale recuperării unui

„timp de demult”, al „memoriei pierdute”, se
situează volumul următor, Satrapia (1995), unde
culorile funebroase capătă mai mare intensitate,
iar metafora deşertului devine mai activă, ca
interval interpus şi despărţitor faţă de acea fericire
de a nu fi aflat „vuietul morţii”. Poemele parcă se
rescriu unele pe altele, se multiplică în aceeaşi
construcţie care se reduce în definitiv la trecerea
implacabilă a timpului vegheată de sentimentul
neantului: „nu cu uşurinţă vorbesc despre moarte.
văd cum pustiul/ se măreşte în zilele mele. văd
cum creşte noaptea continuu/ ca o apă care curge
spre nicăieri/ sunt în viaţă ca şi cum în moarte aş
fi/ mâinile ochii părul adevărului venite de aiurea./
zilele mele şuvoiul atâtor zile care nu schimbă
nimic/ azi viaţa ca o nălucă/ mâine abisul luminii

îngânând alte lumi/ dar nu cu uşurinţă vorbesc
despre moarte.” Poetul se „trezeşte” în câte o zi
oarecare, să zicem 10 iulie 1994, şi constată,
aidoma hayga-istului japonez că nu poate spune
nimic nou, câtă vreme muntele e la locul lui, râul
„sapă” sângeriu spre cer, o familie cântă într-un
lan de porumb – totul „sub un cer fără stele”,
străjuit de fulgerul memoriei. „Am inventat pustiul
şi ordinea lumii s-a dus”, exclamă undeva, „mi-am
inventat casa şi apele s-au umflat”, continuă
relaţionarea ficţionalului cu manifestările nefaste,
intuind o anume comunicare între imaginar şi real,
primul „chemând” unda de şoc a nenorocirii. De
acum încolo, poezia lui Radu Florescu va urmări
acest schimb de semne între cele două tărâmuri,
cel poetic şi cel imediat, inventând un spaţiu al
inclusivităţii, numit Satrapia, ţinut al fericirii
cuvintelor de a se mistui cu noaptea, dar şi cu
funcţie regresivă spre lumea tăietorilor de lemne.
Textul se coagulează astfel, capătă identitate şi se
ipostaziază, ceea ce este un progres pentru Radu
Florescu, blocat anterior într-o aridă şi slab
productivă dramă a însingurării. 

Lumea lui Radu Florescu devine una kafkiană,
autorul Procesului fiind tot mai prezent în viaţa
textuală (cum se întâmplă, de altfel, şi cu alţi
colegi de generaţie). „Domnule Kafka, o boală
neagră ne scrie”, susţine poetul în volumul Casa
din care ies (1997, colecţia La steaua – Poeţi
optzecişti), care marchează şi o desprindere de
metafora interiorităţii, a incintei paradisiace, care
conservă atmosfera protectivă, faţă de agresiunile
care bântuie „afară”. Până acum poetul crea stări,
din acest dialog inter-spaţial, din încercările eroice
de a face faţă invaziei de semne ale „sfâşierii”,
plus acel pigment de primitivitate ursuză faţă cu
„istoria”. Odată produsă, desfacerea de originar,
expunerea în afara acestui idealism decorativ,
frisoanele şi spaimele capătă cote paroxistice:
„ştiu că nimic nu mă mai poate salva./ lumea din
care vin tremură. am aşteptat să se înalţe la cer/ ca
un vis în răpăitul ploii de vară./ noapte de noapte
am aşteptat înfrigurat un semn. o flacără./ ţipătul
unui copil în faţa ierburilor înalte/ când din
întâmplare/ am văzut ceaţa care se ridică din
trupuri./ ştiam că nimic nu mă mai poate salva/
poate doar umbra trufaşă a lunii/ răsărind din
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paginile albe./ poate doar trupul locuind o lună
ciudată” (Ziua a şaptea, din Decalog). 

„în propria-mi viaţă cineva a chemat
întunericul”

Poezia de acest fel intră într-o rutină
descriptivă şi promitea să se alieze unui
convenţional religios, dacă un accident rutier de
mare gravitate, suportat în iarna anului 2000, când
apropierea morţii produce un profund şoc
existenţial, nu l-ar fi făcut pe poet să-şi
reconsidere atitudinea sumbrităţii, împingând-o cu
volumul Negru transparent (Timpul, 2001), spre o
încordare maximă a eului de a reconstitui
momentul fragil al trecerii „pragului” spre neant:
„revenind încetul cu încetul la viaţă/ am gustat
rând pe rând din pământ/ din ape din cenuşa din
vin./ dar numai gustul morţii l-am simţit cu
adevărat/ ca o mare părere de rău./ am trăit acea
dimineaţă de iarnă/ cu cerul cotrobăind pe pământ/
viaţa cealaltă”. Traversarea unei asemenea
experienţe-limită a lăsat urme serioase şi cele
câteva piese despre „transparenţa” morţii pun în
dificultate celelalte texte, mai fade, cu notaţii
comune. În schimb, poemele din „dimineaţa
căinţei” devin documente despre balansul spre
„dincolo”-ul lumii şi coliziunea agonică dintre
sfârşit şi nesfârşit. Scrisul lui Radu Florescu
devine crispat, încordat şi este interesant că în
acest al cincilea volum întâlnim atât poeme din
repertoriul kafkian, cu refuzul citadinismului, cît şi
poeme care se concentrează pe ontologia
supravieţuirii şi a „trecerii prin moarte”. Evident
că acestea din urmă sunt mai reuşite, mai încărcate
de un vizionar purificant; şi am să pun faţă în faţă
cele două modalităţi – pe de o parte criza frustrării,
pe de alta, investigarea unei clipe devastatoare şi
fragile totodată, când realul o ia la fugă spre
înapoi, spre acasă, spre copilărie: „acolo unde stai
tu risipit luciul apei te acoperă./ aici eu numai
celule nervi şi aceste cuvinte/ care vin şi tremură
la uşa casei/ aşteptând să intre./ aşteptând sufletul
să coboare pe sub brazii în floare/ ochiul meu
adună rugină devine brusc/ o găselniţă o mare
umoare/ o stea” (Pe sub brazii în floare). 

Rău de pământ (Ed. Dionis, 2004) are o
tectonică limpezită – a poverii de a fi călătorit într-

un dincolo al nopţii, edenul „pajişti în floare”,
„râuri negre”, memoria ca o providenţă şi
spaimele devenite fulgere. Viaţa nu mai e altceva
decât o poveste care „vine din ceruri”: „stăpân pe
toate realităţile/ împânzind teritorii adun poveştile
pentru inima mea./ şi atunci legăturile mele cu
lumea se rup/ vietăţile mişună într-un iris imens/
hăpăind bruma subţire/ care îmi levitează prin
carne./ între mine şi cer/ realitatea îşi flutură
zimţii./ aerul se înroşeşte căpătând consistenţă/
bulversând uriaşa mea voluptate/ împânzind noi
teritorii/ împrăştia pe tot cerul/ bucăţi înmiresmate
din inima mea” (Poveste pentru inima mea). Place
la Radu Florescu discreţia pe care ştie să o
aştearnă în preajma unor versuri şocante, ca nişte
stânci străfulgerate de curcubeie. Ecourile
Satrapiei nu s-au stins – „satul meu fabulos/
ascuns între munţi/ ca o maşinărie blindată” – şi s-
ar putea spune că ori de câte ori apare un licărit
dinspre munţi, poemul începe să se înalţe ca o
flamură de identificare a rătăcitului în lume. Egală
cu sine până acum, poezia lui Radu Florescu
adastă încă în vraja copilăriei optzeciste, arborând
un „rău de pământ”, care divulgă de fapt nesaţul
plutirii, se întoarce mereu spre sine, spre „casa”
poemului, ca formă de supravieţuire şi imunitate la
moarte: „aproape de liziera pădurii/ am văzut cum
se înalţă la cer poemul./ un frig negru venea
dinspre munţi cotrobăind/ din casă în casă după un
sfârşit fericit./ eu striveam între dinţi ziua de
mâine/ aidoma unui strugure negru dulce uitat./
ridic ochii spre cer./ umbra lunii şiroia plină de
lacrimi/ în braţele unui copil” (Aproape de liziera
pădurii). Este aici o boare de „sihăstreală
rublioveană”, cum spunea Aurel Dumitraşcu...

„abia acum eram stăpânul propriului meu
deşert”

Cu Probă de viaţă (2008), dar mai ales cu
Poeme oculte (Charmides, 2012), se produce o
schimbare de atitudine în poezia lui Radu Florescu
– devine mai pregnantă în ea o undă autohtonistă,
care dizolvă „negrul” neantizant, ajuns ostenicios
şi convenţional, cicatrice stinsă de la sine; după
cum se estompează instinctul textualist, poetul
luându-şi pe cont propriu idealul liric pe care
singur şi l-a construit în perioade de melancolii
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trecătoare. Îşi rescrie stăruitor universul, dar altfel,
senin şi auroral, tot cu munte, apă, iarbă, drum,
păsări, rouă, pădure... mereu „lovit” de dorinţa
întoarcerii, a încapsulării în spaţiul originar dintre
munţi, însoţită de ascunderea în poem, formă
predilectă de regresiune şi rezistenţă. Un prim
ciclu al volumului se intitulează Oameni şi
peisaje, neavând în el nimic descriptiv sau
decorativ, ci doar un studiu asupra „visului enorm”
care cuprinde taina vieţii şi a sufletului, lăsat să
plutească în voie pe „trupul cald al pământului”.
Este multă sete de singurătate la acest autor
retractil, supărat pe gălăgia caducă a oraşului, care
face „memoria vânătă” (!), ispitit mai degrabă de
fâlfâiri de îngeri şi de „vacanţă în cer”. Oculta
poemelor conteză pe un senzorial limitat, dornic să
treacă des pragul irealităţii, spre „văgăunile
sufletului”, în adâncuri neştiute: „În fiecare seară
mă întorc acasă învins/ în fiecare dimineaţă o iau
de la capăt./ ies prin fereastra de la bucătărie şi
plutesc uşor/ deasupra oraşului./ las în urma mea
umbrele grele/ casele pline de rouă/ copacii şi
câinii./ văzute de sus/ străzile oraşului se surpă
încet dar sigur./ în urma lor răsar alte dimineţi
rătăcite/ în care alte peisaje mor în retină./ oricât
ne-am închipui lumea de aici/ lumea de dincolo e
tot mai aproape./ văd tufa de păducel cum respiră/
cum trăieşte/ cum copiază frunză cu frunză inima
unui înger pierdut./ în fiecare seară mă întorc
acasă învins/ mâine dimineaţă nu mai plec
nicăieri/ aştept furnicile să vină să-mi mănânce din
palme” (Nu mai plec nicăieri).

O „corabie” imaginată în spatele casei
sugerează dorinţa de evadare, de aventură, de
escapadă în spaţii sublimate: „uneori sunt legat de
tot felul de vieţi paralele/ care adună în magazia
din spatele casei/ o întreagă corabie cu vechituri./
sunt bune şi astea îţi spui/ urcând pe catargul înalt
cu mâna la ochi/ vezi câte teritorii mai apucă să
vadă/ zilele tale rămase aici/ câţi mateloţi în haine
de sânge/ pândesc orizontul rostind cuvânt după
cuvânt/ pământ dulce casa noi venim./ te întorci
abătut pe singurul drum/ rămas liber fără să
numeri morţii familiei/ care de câteva zile bune
trăiesc şi ei/ vieţi paralele/ unii sunt atât de singuri
încât/ simt nevoia să fugă de acasă/ în ţintirimul

vecin/ ca s-o poată lua din nou de la capăt”
(Pământ dulce casa). Spusa cu „vieţile paralele”
nu e chiar la întâmplare, ci divulgă faptul că actul
liric e doar una din ipostazele (sau măştile)
autorului, care în viaţa de toate zilele nu e nici pe
departe un solitar, un însingurat, un sihastru ursuz,
cum ne apare în text, ci e om de acţiune, deschis,
sociabil, care călătoreşte mult, gândeşte
pragmatic, are contacte cu multă lume de aiurea şi
se dedică multor iniţiative. Poezia e altceva, e
„vocea de duminică”, o „viaţă paralelă”, de
rezervă paradisiacă, indusă metodic de morbul tare
al melancoliei, invitaţie la regresiune remodelată
imaginar, sau la plutire în alte spaţii decât cele
contingente.

Spunea Robert Burton în clasicul său tratat The
Anatomy of Melancholy (1621), că „melancolia...
este fie o umoare, fie un temperament... vine şi
pleacă în împrejurările banale în care omul îşi
trăieşte mâhnirea, absenţa, disconfortul, grija,
frica, tristeţea, pasiunea sau tulburarea minţii. În
acest sens echivoc şi impropriu, îl numim
melancolic pe omul apatic, trist, plin de
amărăciune, lent, prost dispus, solitar... Nici o
fiinţă vie nu este ferită de aceste umori
melancolice... boală cronică şi stabilă...” (I, §1, 5).
Determinări valabile şi azi. Sunt mulţi autori
dependenţi de asemenea stări speciale, situate în
afara cursului social, scriind pur şi simplu din
„boala melancoliei”, dându-i satisfacţie, pironiţi în
stihia intens htonistă care întreţine furia minţii şi-i
dă curaj vizionar. Radu Florescu, poet cu o
combustie decantată, intră în această paradigmă a
visătorilor „cu toane”: compune în averse, aşteaptă
ocazia favorabilă expresiei, îşi aşterne pe îndelete
priveliştea interioară, datorită unei porniri, unei
disponibilităţi lăuntrice. Îl avantajează amprenta
(sau pecetea) stilistică, dată de mediul alpestru în
care a copilărit şi trăit, încât muntele/ dealul
devine reperul sacru al acestui univers în pulsaţie
tradiţionalistă, limitat ca anvergură, dar generos cu
făgaşul confesiunii ontice: „coboară din munţi
melancholia/ trăgând după ea năvoadele grele
pline/ cu vise deşarte./ precum în cer aşa şi pe
pământ...”; sau: „un munte de pământ ridică
sufletul/ către cer”; „timpul meu viu o altă lume
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străbate/ de la o zi la alta prin munţi”, „dincolo de
mine merişorul sălbatic/ şi muntele”; „simt lumina
ca o rază ucigaşă cum cotrobăie/ deal după deal/
munte după munte...”; „se ridică la cer o apă curată
şi vindecătoare/ ca o ceaţă prin munţi”; „inventând
dealuri înalte/ acoperite cu spumă de mare”, „să
trag peste mine un deal” etc. Vorbeşte undeva
despre „oamenii munţilor (care) desenează hărţi
secrete/ unde sufletul atârnă în gol în bătaia
puştii”, ori în altă parte despre gândurile care „în
bătaia vântului/ plutesc în derivă prin câmpii/ pe
dealuri/ prin munţi”. Avem de a face nu cu un poet
al muntelui, în sens pitoresc sau peisagist, ci cu o
stilistică a idealităţii în plan imaginar, spaţiu de
graţie şi de refugiu, întins în absolut, în contrast cu
zonele aspre, joase, amorfe, ale citadinului, care
îngustează şi obosesc existenţa: „înapoi pe
platourile alpine unde soarele muşcă/ din potecile
pustii. acolo rătăcesc uneori sătul/ de oraşul din
beton şi oţel unde viaţa mea/ încape într-o zi./ aici
nu-i nimeni să vadă cum foşnesc/ la ora amiezei/
secundele învineţite de frig/ cum seara dă primele
semne la asfinţit/ mereu în acelaşi loc/ la aceaşi
oră în cer/ astfel în fiecare zi îmi pregătesc/ rondul
de noapte/ trec peste graniţa dintre cele două
lumi...” (Rondul de noapte).

„întunericul stă pe buzele tuturor ca un
strigăt”

Şi mai interesante sunt înţelesurile inventive
acordate altui topos, prezent mai la tot pasul în
fluxul liric, e vorba despre suflet sau conservarea
ocultă a existenţei. Şi avem cu ce ilustra: „am
călătorit. cu sufletul la vedere”, „aştept sufletul să
se întoarcă acasă”, „îmi trec sufletul/ din mână în
mână/ ca pe un orizont greu de pipăit/ în partea
asta de lume”, „când sufletul tău simte primejdia”,
„vreau un suflet pe măsură care să fie/ suma celor
trăite”, „o lume reală îmi cotrobăie prin moalele
sufletului”, „sufletul tău numai lapte şi miere/ va
părea o bizară construcţie în bătaia lunii”, „pe
drumul cel mai scurt vine şi sufletul/ să vadă”,
„atingi cu sufletul iarba înaltă”, „în jurul meu o
pădure de suflete îşi caută adăpost”, „o altfel de
lume îţi creşte în suflet”, „carnea moale a
sufletului”, „iar sufletul tău rătăcit bântuia”, „un

fel de energie subterană/ leagă pentru totdeauna
sufletele pierdute/ sus în munţi”, „îţi tragi sufletul/
mai aproape de liniştea nopţii”, „fiecare zi aduna
în suflet amintiri”. Sufletul nu este pentru poetul
din Sabasa o entitate pasivă, nepăsătoare, cum se
crede, sau dacă este aşa trebuie activat, provocat,
pus la încercare – el vede, călătoreşte, pluteşte
ubicuu, are consistenţă, se păzeşte de agresiuni, se
ascunde, are griji, stochează impresii, atinge tot...
idee cât se poate pe placul şcolii poetice ieşene
post-ursachiene, care face din suflet spectacol
ontic, element proteic şi însoţitor oricărei revelaţii
din hăţişul cotidian. În definitiv, cum spunea
cineva, speranţa noastră stă în suflet... În condiţiile
în care atenţia literaturii se îndreaptă azi spre corp
şi imaginea lui. Aici, sufletul şi muntele înscriu o
ecuaţie de fond, în relaţie cu proba real/ ireal,
aevea/ imaginar. Cu încă două secţiuni în cuprins,
Poeme de încurajare şi Vieţi paralele, care nu se
abat de la dominanta reflexivă ce rezumă în fond o
traiectorie lirică mereu în luptă cu maniera şi
monotonia, volumul Poeme oculte este cel mai
ambiţios produs de până acum al lui Radu
Florescu.

„Poezia a fost pentru mine un mod de-a fi, o
permanentă stare de reflecție a vieții mele de aici
de pe pământ, un destin asumat – îi zicea într-un
interviu lui Nicolae Sava, în 2012. Pot spune că
locul în care am trăit și-a pus amprenta în mod
decisiv pe cărțile scrise în toți acești ani. Viața mi-
a oferit până acum experiențe vii, scrisul a fost
acea supapă prin care am reușit să comunic, ori de
câte ori aveam sufletul greu.” Şi adaugă: „Nu știu
dacă poezia mă scrie pe mine, sau eu scriu poezie.
În momentele mele de singurătate absolută, mă
duc direct în inima poeziei. Acolo trăiesc și văd
cuvinte, stări, angoase, care, într-un final, mă
rezumă. După poezie vine viața, care mă pune pe
drumuri... Născut în zodia gemenilor, îți poți
imagina că niciodată nu voi ști care-mi sunt
limitele. Totdeauna vom fi doi, care vom împărți
în mod egal, puțin câte puțin din fiecare.” De luat
în seamă acest fond confesiv care confirmă miza
cu specficul meleagului originar şi nevoia acută de
singurătate la acest autor care se simte în largul lui
în izolare frustă, în exilul cameral. Aici îşi poate
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depăna în voie ficţiunea înfăţişării sublimate a
eului, răzleţită de apariţiile curente în social. Este
şi un mod de a spune adio textualismului...

Scenariul cu muntele, ca reper al plenitudinii
telurice, şi sufletul, ca stare migratoare spre
profunzimi, sau mai bine spus ca navetist între
viaţa la lumină şi adâncuri de fiinţă, este preluat în
volumul Călătorii amânate (Junimea, 2015), unul
de prelungire şi zăbavă în acumulările de până
acum, unde elementul surpriză care închide
ecuaţia îl reprezintă starea de frică – o frică difuză,
venită de nicăieri, noaptea, osânditoare, frica de
risipire de sine, de amestecul obiectelor, de
zădărnicia ordinii din jur: „rătăcit în mijlocul
casei. mii de clopote verzi se aud din pereţi./
bătând a vecernie./ intuieşti o oră sonoră în care
secundele curg pe sub piele/ în şuvoi. traversezi
rând pe rând/ continente de frică anotimpuri de
ceaţă/ odăile goale. îţi întrebi inima cum era viaţa
în munţi./ o fereastră se deschide încet şi tot ce era
sigur azi/ mâine devine periculos şi ambiguu./
înconjurat de o armată de molii deschizi uşa/ simţi
acut durerea zilelor pierdute/ simţi apele rătăcind
în fântâni/ vezi flacăra neagră a morţii în floarea
unui vişin” (Continente de frică). Ar mai fi vorba
de frica suspendării între tărâmuri, de frica „marii
treceri”, sau schimbarea, cum o numeşte Florescu:
„între două lumi fragile/ de ani buni o fereastră mă
închide încet./ la cea mai mică schimbare/ simt
frica/ cuibărindu-se în trup./ nu ştiu cât de prezentă
e această realitate/ cât de sigur sunt între aceşti
pereţi/ care cresc înspre mine continuu/ noapte de
noapte./ o luptă acerbă se dă între timpul de afară/
şi timpul meu închis aici înlăuntru./ dar am
îndoielile mele. în preajma casei/ un râu roşu/ nu
pare a fi un semn bun” (Două lumi fragile). 

Derivat al melancoliei, frica îndeamnă la stare
de veghe, la evadări în timp şi spaţiu, la călătorii în
necunoscut, la „vis/ care se trezeşte la viaţă”,
provocând din senin îngerul păzitor „să privească/
prin fereastra deschisă ca într-o fântână/ a vieţii
fără de sfârşit..../ să-şi cânte nefericirea la
cyteră...” (Gânduri şi iar gânduri). Cu rafinament
sporit, poetul îşi recondiţionează răbdător temele,
le şlefuieşte, le dă luciu, ştiind că la fiecare
revenire apar sclipiri noi, ficţiunea se amplifică
prin alte mărturii sensibile. E o probă de rezistenţă

suportată ca un refugiu dătător de sacralitate, „spre
împărăţia plină până la refuz de cuvinte”. Nu
lipsesc caligrafii şi detalii autohtoniste, în accepţie
vizionară – căni de lut, livada cu meri, arome de
fructe uscate, fragi sălbatici, dulapuri, focul din
vatră, varul crud al pereţilor, pălării, fotografii
vechi... Atmosfera e pe cale să devină idilică, de
chilie austeră, dar benefică, puritană. Un bucolism
stoic şi blazat! Nu e nici pe departe un surghiun, în
chinuri anevoioase, ci desfătare într-o asceză
tihnită. De veghe în abisuri, cel veşnic viu dar
„neştiut de nimeni” prinde parcă mai multă noimă,
cu mare risipă de posibil: „sufletul/ încolţea
plăpând laolaltă cu iarba”; „sufletului meu îi plac
tot mai tare/ apele dulci apele sărate/ apele moi/
apele care alină/ apele care dor...”; „un univers
uriaş paralel/ îmi cotrobăie prin moalele
sufletului”; „seara târziu sufletul se întoarce acasă
în picaj”; „în jurul meu o mare de suflete/ îşi caută
ţărmul”; „ploaia îmi spală sufletul”; „după o zi de
muncă prin atelierele sufletului”, „înlăuntru
sufletul îmbrăcat în sare veghează”; „iar sufletul/
ia forma unei corăbii plutind în derivă/ pe mările
cerului”. În secţiunea Spaţii interzise, poetul se
închipuie împărţind singurătăţi la re-întrunirea
membrilor Grupului de la Durău, anturaj cenaclier
şi de reflexie, agregat prin anii două mii, cu
summit-uri periodice la poalele Ceahlăului, astăzi
stins cu totul din motive obscure. Iată o asemenea
improvizaţie de anti-pastel jansenist, cu efecte
alpin-edenice: „privind înlăuntrul tău vezi munţi
de gheaţă/ şerpuind/ sub linia orizontului./ un
soare cu dinţi biciuie spatele şerpaşilor/ care duc
înspre lună bucăţi mari din inima ta./ e un timp al
dragostei, un timp al vieţii fără sfârşit/ unde
fiecare se împarte pe sine./ după zile şi nopţi/ un
soare cu dinţi/ răsare în camera ta./ îmbraci haine
noi şi priveşti pe furiş înainte./ încerci să înţelegi/
dacă azi poate fi mâine sau poimâine/ sau nimic”
(Interior cassian).

Cu un patos imagistic temperat până la hieratic,
întreţinut de arderile meditative ale unui eu
stingher în post-modernitate, poezia lui Radu
Florescu se impune printr-un defileu distinct, dar
mai ales prin sunetul ei limpid, rezonând cu
susurul primordiilor.
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Romanul cu acest titlu, semnat de Iulian
Şerban (Editura Vasiliana’98, 2019), face
parte din categoria acelor cărţi ce pot ridica
întrebări pe care, de obicei, le ocoleşti. E un
text în care primează aventura şi toate
atuurile acesteia, dezvoltînd o aparentă
trecere într-un plan secundar a unor atribute
considerate definitorii, cum ar fi atenţia
explicită pentru stil, pentru construcţia de
personaje, pentru arhitectonica narativă, în
sensul că acestea devin, invariabil, elemente
de semnificaţie ce particularizează orgolios
individualitatea textului şi a creatorului său.
Privind astfel lucrurile, un asemenea text
poate justifica trecerea acestui roman (Pietà
pentru Papa) în categoria celor de nişă;
carte de aventuri, carte de vacanţă, carte de
citit pur şi simplu! Doar că ideea de „carte
de citit”/ „carte de vacanţă” nu e suficientă,

dacă e vorba de sesizarea adevăratelor merite ale
unui roman care porneşte, e adevărat, chiar de la
primele sale rînduri, cu dorinţa de a impune un
anume tipar narativ, specific naraţiunilor cu ritm
alert, cu derularea de aventuri neaşteptate, cu
ştiinţa de a trezi interesul unui cititor al zilelor
noastre, de obicei prea grăbit şi provocat mereu
(şi) de alte tentaţii ale vieţii ultramoderne, ar
trebui ceva în plus. În lume, de nişte ani buni, o
asemenea literatură înfloreşte cu succes, lăsînd
cititorul să se descurce în noianul de titluri şi
aşteptînd vremuri mai bune pentru posibile
aşezări valorice. Iar autorul acestui roman se
dovedeşte a fi perfect adaptat rigorilor
cotidianului, aşa după cum îl recomandă anumite
atribute ale scriiturii despre care vom vorbi în
continuare. 

O simplă trecere în revistă a unor titluri de
capitole ale romanului este relevantă asupra unor
intenţii legate de conţinut: Papa şi Vaticanul,
Liturghia unui papă, Ultima întîlnire, Din Tunisia
în India, Pietà fără milă, San Pietro african,
Păcatul lui Charles, Pietà pentru Papa.
Deliberat, ni se sugerează că sunt prioritare aceste
conţinuturi; dar dacă vom încerca să căutăm şi
dincolo de prima intenţie?

Mai întîi povestea. Un narator iscusit ne atrage
în capcanele unei poveşti dintre cele gîndite
pentru succes sigur. Personajul cu carismă este
introdus rapid, într-o scenă de efect, cumva de
calibru filmic, ca şi cum o cameră profesionistă
execută mişcări de travelling, secvenţă de
secvenţă; altfel aşezînd lucrurile, se poate spune
că întreg romanul este adaptabil da transformarea
sa într-un scenariu de film; din acel debut de
poveste aflăm că personajul focalizat în ipostaza
de degustător rafinat al unei cafele celebre,
undeva într-una dintre multele locuri de acest gen
de pe malul Tibrului, captivat totodată de muzica
unică compusă şi cîntată la pian de către celălalt
personaj, o femeie (blondă, frumoasă, tînără) nu
este altcineva decît ...papa. Desigur, de aici încolo
se poate broda în multe direcţii. Este preferată
însă o formă de story cu multiple valenţe, avînd în
prim plan re-formularea unui dat fundamental al
umanităţii, caritatea şi, implicit, descoperirea
unor relaţii umane de calitate, verificate în situaţii
de excepţie. Termenul trimite, în primă accepţie,
spre lumea controlată de biserica catolică,
suficient de pragmatică şi de inteligent în a
presăra lumea cu instituţii de acest gen. Aici însă,
în roman, lucrurile sunt cu atît mai incitante cu cît
naratorul reuşeşte să trimită povestea în direcţii
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cu totul neaşteptate. Dacă bărbatul în vîrstă, atras
de o anume cafenea de pe malul Tibrului şi de
calitatea muzicii nemaiascultate vreodată se
dovedeşte a fi, cum am spus, papa, e drept, un
papa atipic, celălalt personaj, femeia, beneficiază
la rîndu-i de o istorie complexă. Arhitectonica
romanului se arată a fi mai elaborată decît pare la
început, iţele din jurul personajului fiind desluşite
abia spre finalul textului. Tînăra Monica Luchini,
o nefericită văduvă italiancă, e pornită în lume
dintr-un orfelinat românesc şi poartă cu ea tare
sufleteşti deosebite. Papa, lăsîndu-se captivat de
frumuseţe şi de talent, cu puterile sistemului uriaş
pe care îl controlează, dispune multiple cercetări
care aduc la suprafaţă o poveste ce ţine de anii
războiului mondial, poveste cu toate ingredientele
specifice, inclusiv avatarurile unor relaţii de
dragoste din care, în final, apare tînăra Monica,
asistentă medicală şi muziciană, stabilită de viaţă
pe maluri de Tibru. Interesul pe care i-l trezeşte
tînăra papei este neobişnuit; e drept, modul în
care e construit personajul instalat acum pe
scaunul Sfîntului Petru e cu totul aparte: prietenii
săi sunt selectaţi pe baza unor afinităţi ce
depăşesc religia, vîrsta, etnia, preocupările
curente („sfînta treime pămîntească”, după cum îi
numeşte el pe cei apropiaţi lui, Ricardo, Boris,
Hans); chinul său zilnic începe chiar de la
îmbrăcatul oficial (motiv pentru care el însuşi
face o disjuncţie între omul-instituţie şi omul de
lume, numit simplu Jorge); altminteri, papei îi
place anonimatul şi simplitatea relaţiilor
omeneşti; astfel, el cinează cu membrii (e drept,
bătrînei şi aceştia) faimoasei trupe Rolling
Stones, fiind sedus de ideea de a putea părăsi
incognito Vaticanul, printr-o schimbare ad-hoc a
identităţii cu unul dintre membrii trupei rock cu
care se aseamănă fizic. Motivul e de maximă
importanţă, deoarece astfel ajunge la funeraliile
unui vechi prieten, în spatele căruia se află
secretul ce priveşte o uriaşă avere şi, în timp,
inclusiv o poveste de dragoste derulată în
România celui de al doilea Mare Război. În
această secvenţă a naraţiunii, cei interesaţi pot
gusta multe dintre deliciile genului, inclusiv
descoperirea textului revelatoriu într-un crucifix,

urmînd, ca în romanele clasice de acest fel,
anumite sensuri directe ale cuvintelor („poţi
scoate spinii din cercul torturii”), precum şi o
mulţime de alte detalii privind lumea puterii de la
Vatican, în timpul unui papă contemporan şi atît
de deosebit faţă de predecesorii săi; e un papa
care înţelege să reformeze legi prea strîmte şi să
treacă de la puterea abstractă a uriaşei instituţii pe
care o conduce la puterea nuanţată şi complexă
legată de înţelegere şi de ajutorare a semenilor.
De aici concerte de caritate, vizite în sanatorii,
instituirea unor fonduri de „sponsorizare”,
căutarea unor soluţii comerciale de produs bani
care să fie apoi investiţi în fapte de suflet.

De partea cealaltă, personajul feminin.
Interesul manifestat de papă pentru Monica nu
reuşeşte să fie doar serafic, naratorul punctînd
semnificativ dimensiunile firescului uman,
arătînd, încă o dată, insolitarea personajului. Dar
întîlnirea lor devine providenţială, mai cu seamă
că aduce faţă în faţă pe o atee convinsă, pe de o
parte, şi pe cel care e chiar imaginea
creştinismului universal, pe de altă parte. Orfană,
despărţită nemilos de singurul apropiat, soţul,
devotată muncii de asistentă medicală într-un
sanatoriu aparte din marea metropolă romană,
personajul devine credibil în îndepărtarea sa de
cele sfinte; la fel de credibilă este şi cîştigarea ei
pentru singura cauză nobilă, pas cu pas, prin
exemplul uriaş al papei; de aici se naşte, simbolic,
adevărata credinţă, în care ideea de a face bine în
mod instituţionalizat e generică. Copiii devin
simbolul acestei noi religii elaborată de papă, de
oamenii săi apropiaţi („sfînta treime
pămîntească”) şi de Monica, aceea care va
transpune, practic, programul dorit de papă, care,
e drept, are la origine un gînd al ei mai vechi.
Metafora largă a surîsului copilăresc îndulcit de
ciocolată conduce la gesturi aparent neobişnuite.
Papa gajează la bancă faimoasa statuie a lui
Michelangelo, în jurul ei ridicîndu-se, printr-o
uriaşă infuzie financiară, un adevărat imperiu
comercial şi, de aici, noua lume sprijinită pe
generozitate şi pe acte de caritate. Pietà devine un
simbol complex, mediind un interesant transfer
sufletesc ce o marchează pe tînăra a cărei viaţa se
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schimbă fundamental, în aşa fel încît ea să poată,
la rîndu-i, să influenţeze (în bine) prin acele
fabrici, aşezăminte coordonate de mintea sa
pătrunzătoare şi ghidate din umbră de papă şi de
oamenii săi. Scopul este simplu şi întru totul
nobil, îndulcirea, la propriu, a vieţii unor milioane
de copii, inclusiv după dispariţia fizică a marelui
ei protector: „În faţa capodoperei lui
Michelangelo, se aşeză turceşte pe jos, împreună
mîinile la piept exact ca fetiţa de pe ciocolatele
făcute pentru a bucura guriţele copiilor. Pentru ea,
sculptura aia minunată nu semnifica îndurare, jale
sau milă. Pentru ea, era legătura cu cel ajuns acum
dincolo, poarta dintre lumea muritorilor şi
veşnicia nemărginită. Acolo, rostea în fiecare an o
Pietà pentru Papa, vorbind cu cel pe care îl
considera tatăl ei.

Ridică ochii spre marmură:
– Tatăl meu adevărat care acum eşti în ceruri,

sfinţească-se numele tău, Jorge...”.
Finalul e construit în linia cerută de o

asemenea literatură, în care personajul multiplu
înzestrat trebuie să cîştige. Nu lipsesc, din nou,
soluţiile de gen deus ex machina: după o reţetă ce
vine din faimoasele romane de aventuri ale
Antichităţii, personajul principal este răpit,
eliberat, acaparat de o poveste stupidă de
dragoste; paralel cu toate aceste elemente de
purgatoriu, ea edifică măreţul program dorit de
marele ei prieten şi tată simbolic, Papa. În plus,
simbolic un act de dreptate săvîrşit peste timp, o
transfordă într-o moştenitoare extrem de bogată.
Şi totuşi, e cumva expediat acest final, ca şi cum
naratorul se supune unor legi exterioare care îi cer
o asemenea rezolvare.

Dincolo de poveste, antrenantă şi cu
ingrediente necesare pentru realizarea unui final
mai amplu, e drept, textul ne poate captiva şi prin
alte oferte. Avem de a face cu un foarte bun
creator de descrieri, naratorul percepînd, pas cu
pas, imagini pînă la detaliu, pe care le plasează
inteligent atunci cînd ritmul alert al povestirii
trebuie contrapunctat: „Încă de la primul îndemn
papal, şirurile de preoţi tineri care stăteau în
picioare în faţa Monicăi se ordonară spre
coridorul central. Românca văzu că toţi luau în

mîini un pocal aurit şi se opreau treptat în dreptul
unui rînd de scaune. Nu-i vedea pe toţi, dar
observă că cei din primele rînduri dădeau
credincioşilor cîte un biscuit mic. Cuminecătura
era înghiţită de credincioşi şi nimeni nu uita să
facă o cruce. Unii mai teatral, alţii mai discret. Era
o euharistie făcută pentru miile de oameni din
uriaşa biserică. Participase şi ea la multe
împărtăşanii, dar în bisericile de acasă se făceau
cozi lungi de credincioşi în faţa unui singur preot.
Aici, la catolici, totul era mult mai eficient”.

E sugestivă minuţiozitatea cu care e surprinsă
naşterea sentimentului matern; după pierderea
nedreaptă a soţului iubit, Monica mai crede într-o
reparaţie a vieţii, abandonîndu-se unei relaţii
exotice; pruncul care se va naşte, numit de ea
„fluturaşul”, va prelua toate idealurile şi ideile
nobile, aşa cum ne dezvăluie schimburile de
epistole între ea şi papă. E o răstălmăcire mult
mai largă şi mai generoasă a imaginii copilului
divin, aşa cum o spusese marele ei prieten într-o
cuvîntare avîntată, în care el arată că există ceva
şi mai frumos decît imaginea genială plămădită de
Michelangelo:  „Ei bine, eu cred că există ceva
mai frumos. Zîmbetele a milioane de guri de copil
cu buzele murdare de îngheţată sau de ciocolată
sunt mai frumoase. Murmurele de mulţumire a
milioane de bătrîni cînd nu mai simt dureri în şale
sunt mai frumoase.Asta trebuie să facă biserica
noastră, nu să adune statui, chiar la fel de
frumoase ca minunăţia lui Michelangelo!”.

Alternanţa scenelor ce ţin de „senzaţional” cu
cele care fixează cadre largi ale omenescului, prin
intermediul celor două personaje aparent opuse
iniţial, din prim plan, completate de intervenţiile
unor personaje de rang secund cu rang de
raisonneur, ridică romanul la dimensiunile unui
text ce depăşeşte cu mult impresii iniţiale
posibile. Pietà pentru papa e un roman
surprinzător, prin felul în care reuşeşte să
echilibreze cele două direcţii narative urmărite de
o mînă sigură, posibil exersată dar care, sunt
convins, va merge mai departe pe drumul deschis
de această carte.

7878 CONVORBIRI  LITERARE



Rodica Grigore se numără printre exponenții de
seamă ai criticii universitare contemporane, fiind
autoarea unor volume captivante ce răspund într-o
manieră ingenioasă provocărilor hermeneutice
lansate atât de literatura română, cât și de cea
universală. Dintre cărțile ce se prezintă ca inițiative
îndrăznețe și riguroase, deschise către o înțelegere
universală a fenomenelor literare și de cultură supuse
interogației amintim:  Despre cărţi şi alţi demoni
(2002), Retorica măştilor în proza interbelică
românească. Mateiu I. Caragiale, Urmuz, Max
Blecher, George Mihail Zamfirescu, G. Călinescu
(2005), Lecturi în labirint (2007), Măşti, caligrafie,
literatură (2011), În oglinda literaturii (2011),
Meridianele prozei (2013), Pretextele textului. Studii
şi eseuri (2014), Realismul magic în proza latino-
americană a secolului XX. (Re)configurări formale
şi de conţinut: Alejo Carpentier, Miguel Ángel
Asturias, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez
(2015) și Călătorii în bibliotecă. Eseuri (2016). Din
dorința de a răspunde nevoii de redimensionare a
unor grile prestabilite de lectură, Rodica Grigore se
avântă să se pronunțe asupra celor mai variate
chestiuni de critică și istorie literară. Alături de vasta
tematică analizată, se recurge la descrierea decorului
ambiant concret care ocazionează apariția scrierilor,
determinat din punct de vedere social, politic, și
istoric, și fiind în măsură să clarifice parametrii
receptării operelor discutate. Discursurile pasionante
despre literatură elaborate de autoare stimulează
efervescența ideilor cultivate cu migală, pe firul
cărora se explorează polivalența simbolică a operelor
literare. Cadrele de gândire ce legitimează un
asemenea demers cuprinzător sunt articulate pe
preocuparea față de soarta mesajului literaturii,
entitate estetică menită să întregească frumusețea și
sensul lumii, reactualizând valențele umanului. A
exprima sintetic, în manieră expresivă și elocventă
posibilitățile, realitățile, speranțele și himerele

literaturii într-un moment în care avânturile
teoretice par a se extinde cu repeziciune în
direcții insolite, uneori dificil de anticipat,
atingând punctul culminant al tranformărilor
de vizune, rămâne obiectivul exemplar-
obsedant al criticii, care capătă în cazul de față
și autoritatea unei voci avizate.

Recentul volum al Rodicăi Grigore, Cărți,
vise și identități în mișcare (Editura Casa
Cărții de Știință, Cluj, 2018), însumează o
colecție de eseuri de scurtă respirație,
stimulante, despre literatura contem-porană,
conturând o geografie bibliografică dinamică
ce se întinde pe spații culturale diverse,
clădind un edificiu hermeneutic grațios,
capabil să reziste oricărui posibil asediu
dubitativ venit dinspre publicul circumspect.
Deși pornește de la premise prudente,
întrucâtva convenționale, valorificând totodată
aspectele cunoscute din itinerariul literar al unor
figuri contemporane, autoarea se aventurează cu
fervoare într-un act de popularizare sau chiar de
restituire centrat asupra câtorva dintre marile nume
ale literaturii contemporane și colorează întregul
eșafodaj demonstrativ cu grația eseistică, cu nuanțele
și cu vioiciunea stilului ce contrazic prejudecata
rigidității, imputată criticii universitare. Cartea este
structurată în două părți, Lectură și literatură,
respectiv Istorie vs. rememorare, și insistă asupra
componentelor teoretice ale dialogului operă-cititor,
autor-operă, pe care le percepe exersându-se sub
tutela estetică a unor portrete hermeneutice
ilustrative. Prima secțiune tratează raporturile dintre
cititor și text, mandatarul semnficațiilor, precum și
încărcătura semantică atribuită elementelor livrești
în panorama literaturii prezentului. Operele scriitorii
invocați, printre care se numărără Octavio Paz,
Anthony Burgess, J.M. Coetzee, Jeanette Winterson,
Alessandro Baricco, Jay Parini, Dario Fo, Nicole
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Krauss sau Amos Oz, apar ca rezultate ale unei
grandioase evoluții literare, desprinse din adevărul
intim al unei tradiții, iar autoarea volumului le va
folosi ca repere estetice pentru a ne înfățișa „lecția
marii literaturi”.  Cea de-a doua parte a cărții este
dedicată relației dintre memorie și literatură sau
istorie și rememorare, prilejuind un set de reflecții
inteligente asupra naturii scrierilor memorialistice și
diaristice, analizând din acest unghi impactul creator
al producției literare a unor autori proveniți din
medii culturale diverse. Valențele afective ale
amintirii, intruziunea imaginației debordante sau
expansivitatea subiectivității în raport cu
înregistrarea fidelă a fenomenelor istorice și
biografice devin coordonatele reconstrucției
mecanismelor subtile, tăinuite ale literaturii de
evocare, așa cum se manifestă la Boris Pahor, Ismail
Kadare, António Lobo Antunes, Miguel Delibes,
Javier Marías sau James Meek. 

Cuvântul înainte vădește nu doar mizele
hermeneutice ale cărții, ci și o certă înzestrare pentru
teoria literaturii și pentru comparatismul literar și
cultural, dovedite cu prisosință de fiecare piesă
eseistică a volumului: „căci, fără a se mărgini la
simplul demers al relatării exacte, memoria dă
consistență literaturii, orientând lectura spre teritorii
(și sensuri) care, altfel, ar putea părea situate sub
semnul exclusiv al imaginației. Iar parcurgându-le,
cititorul intuiește, treptat, jocul identităților mereu în
mișcare ce alcătuiesc existența cotidiană și literatura
zilelor noastre, pentru a se înțelege pe sine și, în
egală măsură, pentru a-și găsi locul potrivit în lumea
din jur” (p. 5). Rodica Grigore reușește să ofere o
cartografie detaliată a unui teritoriu amplu, divers,
guvernat de convențiile, tradițiile și regulile sale,
purtând amprenta specifică a creatorilor și fiind
populat de fizionomii artistice particulare, așa cum
este privită literatura contemporană.

Seria de eseuri care adunate sub coperta
volumului Cărți, vise și identități în mișcare
reprezintă produsul unui puternic principiu de
selecție, plasat între sensurile literare și relevanța
estetică, la care se adaugă intuiția esențialului. A
judeca o operă plecând de la emoția pe care o inspiră
sau de la perspectiva teoretică pe care o validează
poate fi privită ca o opțiune critică redundantă,
lipsită de vreun posibil ritm arbitrar sau spectaculos,
însă Rodica Grigore infirmă energic asemenea

suspiciuni și, cu o tenacitate remarcabilă, își alege
galeria pitorească de scriitori dintr-o afinitate pentru
o arie de sensibilitate distinctă și cuantificată în
opere literare valoroase. Complexitatea dinamică a
producției literare actuale este redată prin afilierea cu
drepturi depline la o literatură văzută ca o sumă de
puncte de vedere ce solicită participarea tuturor
resorturilor facultăților creatoare atât în elaborarea,
cât și în interpretarea sa. Acest demers critic se
îndreaptă, în fond, asupra unor texte care se cer
descrise, analizate, supuse observațiilor și situate în
contextele care le lămuresc traiectoria exegetică.

Primul portret hermeneutic conturat de autoare
spre a evidenția condiționările dintre procesele
lecturii și literatura ca atare, cel care deschide și
volumul, îi aparține lui Octavio Paz, unul dintre
numele de referință din literatura latino-americană.
Poezia sa se situează la confluența dintre tradiție și
modernitate, iar eseurile sale, atât de cuprinzătoare
tematic, spulberă mitul artistului închis în turnul său
de fildeș, trădând ascuțitul său spirit de observație și
profunda implicare în viața cetății. Simpatia Rodicăi
Grigore pentru o asemenea personalitate nuanțată
îndreptățește reflexele simpatetice oglindite în
maniera prin care îi analizează opera, evaluând
tendințele și conceptele care câștigă teren în literatura
contemporană. La fiecare pas avem impresia că
autoarea volumului se erijează într-un critic aflat în
permanență pe baricadele valorii confirmate, într-o
continuă stare de veghe, dovadă stând numeroasele
referințe elogioase pe care le completează într-o notă
caracteristică: „Octavio Paz, «un renascentist care
refuză să se specializeze într-un singur domeniu»,
după cum s-a spus despre el, știe cum să nu-și
transforme discursul într-o expunere arid-academică,
dar și cum să scrie un text pasionant (și pasionat!)
chiar și atunci când vizează aspecte teoretice” (p. 9).
Judecățile estetice se impun ca un repertoriu
compozit, controlat de un gust volubil pentru aerul de
noutate și de o predispoziție către evidențierea
sentimentului de prospețime și de schimbare perpetuă
imprimat de creația lui Paz în peisajul literar: „Iar
dacă lirica sa în ansamblu se nutrește din convingerea
profundă, adesea exprimată explicit de către autor, că
poezia reprezintă «religia secretă a epocii moderne»,
opera sa eseistică demonstrează că, pentru Paz,
revoluția cuvântului este în egală măsură o revoluție
a lumii în care trăim. În opinia sa, viața înseamnă
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artă, iar arta, o permanentă încercare de întoarcere la
acea mistică unitate dintre trup și suflet, dintre om și
natură, dintre eu și celălalt” (p. 10). Consacrându-și
studiului modernismului un segment semnificativ al
activității sale literare, Paz cercetează și teoretizează
cu aplomb conflictul dintre rădăcinile tradiției și
impulsurile inovatoare manifestate de fiecare
orientare artistică, iar autoarea se solidarizează cu
intențiile admirabile de a înlătura eventualele erori
hermeneutice provocate de înțelegerea superficială
sau deformată a unor fenomene literare. E de înțeles
că prezentul volum este un într-o oarecare măsură un
manifest, o declarație de aderare estetică la un front
ce devine comun, pe deplin asimilat, vizând
exploarea unității compuse din comunicare, lectură și
interpretare, în care poezia, ca „virtualitate tranzitorie
care se actualizează în istorie și în lectură”,
acționează ca factor catalizator pentru afirmarea
realității textuale ce se realizează „prin intermediul
receptării, al acțiunii și atitudinii fiecărui cititor în
parte” (p. 20). 

Următorul portret rămâne în zona meditațiilor
din jurul literaturii moderne, care își găsesc în
norvegianul Knut Hamsun o ilustrare desăvârșită a
principalelor trăsături ale acestui moment cultural.
Capitolul rezervat operei laureatului Premiului
Nobel este intitulat sugestiv Victoria Literaturii,
dintr-o inspirație ludică ce asociază indisolubil
triumful creației literare cu numele unuia dintre cele
mai reușite romane ale sale, Victoria (1898):
„Hamsun pare a se fi afirmat matur dintr-odată și
complet liber de tutela vreunei tradiții culturale,
eliberat de povara influențelor și chiar de sub aceea
a afinităților literare, numeroase putându-se
descoperi, doar aparent paradoxal, cu urmașii săi, iar
nu cu predecesorii” (p. 22). Pentru că nu putem vorbi
despre evoluția literaturii contemporane trecând sub
tăcere numele lui Hamsun, locul său în actuala
discuție este perfect justificat, oferind totodată un
exemplu de interacțiune nefastă între istorie și
lectură, între interpretare și supralicitarea
distorsionantă a elementelor biografice. În cazul lui
Hamsun, receptarea sa a fost obturată de
prejudecățile politice, întrucât multe dintre meritele
creației sale au fost confiscate abuziv, deturnate de
factori externi de la cursul lor obișnuit din ierarhia
valorică, fiind exilate la limita anonimatului literar
impus și obligate să se complacă într-o stare

indefinită. Autoarea amendează însă greșeala
posterității ce l-a ignorat pe scriitorul norvegian din
cauza simpatiilor naziste ale acestuia și recuperează
grațios calitățile prozei sale, subliniindu-i profilul de
„extraordinar creator de atmosferă și, în egală
măsură”, autor al „unor memorii ficționalizate
remarcabile”, desăvârșit „în combinarea episoadelor
teatrale cu momente de tensionată funcționare a
fluxului conștiinței” (p. 27). 

Lui Anthony Burgess, artizanul celebrului roman
Portocala mecanică (1962), i se relevă atașamentul
față de universurile literare proiectate de Christopher
Marlowe și William Shekspeare, extrăgând pilonii
estetici pe care se poate articula o estetică
postmodernistă „prin structurarea unei ontologii a
pluralității și, deopotrivă, a instabilității formale și
tematice” (p. 29). J. M. Coetzee reactualizează
peripețiile lui Robinson Crusoe și țese o densă pânză
intertextuală pentru a-și provoca cititorii să
devanseze șiretlicurile textului și să înțeleagă că
existența reală a scriitorului privit ca persoană
publică trebuie căutată doar în opera sa, acela fiind
unicul spațiu al adevărului personal” (p. 52).
Chestiunea contopirii dintre existență și ficțiune ce
se produce în termenii unui dualism traductibil prin
limbajul literaturii este împărtășită și de Clarice
Lispector și Ricardo Piglia, insinuându-se aventura
quijotescă a discrepanțelor „care există mereu între
ceea ce citim și ceea ce personajele spun, fac sau
gândesc” (p. 60). În acestă galerie picturală de
fizionomii literare îi mai regăsim pe Jeanette
Winterson, Jay Parini, Nicole Krauss și Alessandro
Bariocco, ale căror opere vorbesc despre năzuințele
artistice ale scriitorilor moderniști, postmoderniști,
despre ornamentația formală și tematică, dar mai
ales despre feluritele ecuații romanești ce includ
iubirea, metaliteratura, alegoriile percutante și
emoțiile livrești, care transcend granițele spațiilor
culturale. Revendicând estetic un statut aparte pentru
această dimensiune a literaturii, interpretarea,
consensul stabilit între mesajul livrat de scriitor prin
operă și acuitatea cititorului, Rodica Grigore
propune un exercițiu constant, minuțios și rafinat de
urmărire a transmutărilor de viziune tipice creațiilor
ultimului secol. Actanții selectații să susțină edificiul
demonstrativ sunt, în majoritatea lor, laureați ai
Premiului Nobel, și, deși reiterarea reușitelor lor
literare pare întrucâtva previzibilă sau
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nespectaculoasă, demersul poate fi considerat o
practică de arheologie culturală deoarece
redescoperirea valorilor consolidate în perioada
contemporană se îmbină cu judecățile de valoare
fascinante ale autoarei, cu unghiuri de abordare
originale care se deplasează cu sagacitate printr-o
colorată geografie beletristică.

Cea de-a doua parte, care reunește sub titlul
Istorie vs rememorare observații prețioase asupra
reflexelor autobiografice și imersiunilor în procesele
istoriei, se deschide cu Boris Pahor, unul dintre cei
mai importanți scriitori de limbă slovenă ai secolului
XX. Experiența concentraționară, ca moment
capital, își va găsi reverberații acute în majoritatea
operelor sale și, mai cu seamă, în romanul Necropola
(1966). Vocația reflexivă a literaturii sale, apelul
inconturnabil la procedeele construcției narative a
rememorării și întoarcerea obsedantă la una dintre
cele mai cumplite încercări ale istoriei recente
conferă totodată apanaj filosofic creației lui Pahor,
capabilă să ridice întrebări sfâșietoare și să sugereze
răspunsuri ameliorante: „dincolo de acest nivel al lui
«ce se întâmplă», Boris Pahor reușește să realizeze
ceva extraordinar: să formuleze o serie de întrebări
care, fără să fie voit retorice și fără să aștepte vreun
răspuns conjunctural, dau glas, indirect, marilor
preocupări din anii conflagrației mondiale și,
deopotrivă, din epoca pe care o trăim. În ce măsură
poate fi transmis celor de azi adevărul dur, tot
adevărul despre lagărele de concentrare?” (p. 135).
Discursul literar camuflează reflecții profunde
despre libertate, demnitate umană și adevăr, iar
autoarea inutuiește cu finețe specificul prozei lui
Pahor pe care îl așază, și pe bună dreptate, „în
apropierea acelor gânditori care s-au aflat mereu în
căutarea reperelor spirituale” deoarece „el înțelege
sacrul și-l transmite foarte convigător, de multe ori
deconcertând cititorul” (p. 142). 

Literatura albaneză nu putea fi lipsită de
exponenți în această cartografie literară universală,
așa că Ismail Kadare și Bashkim Shehu sunt evocați
ca scriitori ce înlătură clișeele din parcursul lor
literar, împărțind cu Boris Pahor fascinația
nemăsurată pentru literatura privită ca univers
simbolic sau alegoric, condus de legități artistice
care își reclamă autonomia și forța de a modela, la
nivel ficțional, istoria. Forța alegoriei, care
sancționează formele opresive, totalitarismul,

despotismul și cruzimea acțiunii concentraționare se
regăsesc cu precădere și la Ludmila Ulițkaia și James
Meek, marcând portrele pe care le creionează aceștia
personajelor lor, aruncate în vâltoarea evenimențială
a unui spectru conflictual. Un alt portret edificator
realizat de Rodica Grigore îi aparține romancierului
japonez Kenzaburō Ōe, recunoscut pentru maniera
inedită în care existența lăuntrică furnizează seva
elementară pentru o „experiență literară de cel mai
înalt nivel estetic”. Chestiunea autenticității se
analizează prin prisma a trei elemente corelative,
timpul, memoria și (i)realitatea, identificate ca piloni
majori ai creației lui António Lobo Antunes, autor
portughez cu formație intelectuală de medic
psihiatru, în timp ce la spaniolii Antonio Muñoz
Molina și Miguel Delibes problematica se discută
între granițele deschise ale realității și cele ale
ficțiunii, între realitatea ficțiunii și istoria
rememorării, iar factorul-cheie, memoria, se
aventurează către domeniile volatile ale imaginației
subiective. Fadia Faqir și Emanuelle Pagano sunt
cele două prezențe feminine care ridică
experimentalismul, starea de protesc, militantismul
sau, pur și simplu, stăpânirea remarcabilă a
tehnicilor narative în vieți livrești pasionante, care
ating cu desăvârșire „pragul marii literaturi”. 

Volumul Cărți, vise și identități în mișcare
reprezintă o ilustrare desăvărșită a consecințelor
evaziunii dintr-un simplu demers hermeneutic,
tributar validării unor ipoteze inițiale, reușind să
prezinte, în raporturile și temeiurile sale mai mult
decât esetice, un fenomen literar semnificativ ce
oferă o replică rezonantă mișcărilor istoriei.
Proiectând cu eleganță eseistică o hartă literară
complexă, care șterge granițele fizice în favoarea
evanescenței teritoriale a aspirațiilor artistice și a
vocației literaturii, Rodica Grigore lansează acea
chemare irezistibilă de a accentua finisajele marilor
opere beletristice, relevând adevărul intim al
tradiției. Galeria extinsă de portrete ale laureaților
Premiului Nobel se succed în mod inspirat prin
peisajul oscilant al receptării condiționate sau nu de
factori exteriori, prin mecanismele amăgitoare ale
memoriei subiective și ale autenticității. Însemnările
făcute pe marginea creațiilor acestor scriitori reputați
și evocarea opiniilor critice cu care se află într-un
rodnic dialog contribuie definitoriu la succesul
acestei impresionante acțiuni hermeneutice.

8282 CONVORBIRI  LITERARE
C R O N I C A  L I T E R A R Ã  



Cu ceva vreme în urmă, semnalând o antologie a
poeților gorjeni, stăruiam asupra liricii lui Spiridon
Popescu. Recent, reluând titlul unui volum din 2003,
poetul, mânat „numai și numai de inspirație”, ne
propune o admirabilă antologie de autor (Diavol cu
coarne de melc, Editura Timpul, 2017), în care,
paradoxal, preaplinul său sufletesc se revarsă
colocvial-economicos, pendulând între disperare și
exuberanță. Este, de fapt, un afectiv, de o sensibilitate
retractilă, vădind prospețime într-un discurs în răspăr,
distinct, delicios, strecurând, cvasifilosofic, sub poza
inocenței, poanta poetică. E vorba de o inventivitate
controlată și de o visătorie tandră, catifelând versurile
într-o poezie emoțională, dorind „să-ți meargă la
suflet”. Dacă „inima poetului este exact ca un copil”,
cum ne asigură, iată o posibilă Definiție: „Sufletul
meu? –/ O modestă cameră de hotel/ În care e cazat
Dumnezeu/ Când nu mai sunt locuri în cer.”
„Înhăitându-se” cu zeii, popularul poet și-a „renovat”
tristețea și înțelege poezia ca „supliment de existență”,
provocând dialoguri nocturne: „Ce faci, stimate
domn,/ De ce ești treaz?/ (Mă-ntreabă-n câte-o noapte/
Câte-o stea)// „Scriu poezii .../ (De fapt, bat niște cuie
–/ Nu-n palma lui Iisus/ Ci-n palma mea)”.

Slalomând între frivolitate şi gravitate, şarjând
anecdotic, cultivând autoironia, Spiridon Popescu se
încearcă în toate registrele. Se vrea un Villon „născut
din flori” şi ne invită, orgolios, la „o plimbare pe
Golgota”. Mereu surprinzător, desfăşurând jucăuş un
polemism tandru, ispitit de dedublări, captând adierile
thanaticului, ar fi – probabil – îndreptăţit să noteze: „E
toamnă-n Dumnezeu; cad frunze-n mine” (v. Poem
într-un vers). Freatic, motivul extincţiei e de aflat,
insidios, în multe texte: şi „cel mai puternic sfânt”
rugineşte şi „cade” pe pământ iar poetul îşi regizează,
cu fast, propria-i decapitare: „Înainte de a i se
împodobi fruntea cu lauri,/ Poetul este urcat pe eşafod/
Să poată vedea mai bine măreţia evenimentului” (v.
Eseu despre glorie). Versurile par a fi aşternute fără

caznă. Citit, în consecinţă, fără opinteli,
Spiridon Popescu adevereşte un talent care, sub
masca ludismului, înstrunează cu naturaleţe (o
„naturalețe tăioasă”, constatase Gh. Grigurcu,
numindu-l un „haiduc bacovian”) o coardă
gravă. Nici bacovian, nici ludic pur (răsfăţându-
se în artificioase jocuri lingvistice), el merită
urmărit cu atenţie. Cum miza generaţionistă nu-
l seduce, în pofida referinţelor oferite de nume
grele, autorul din Târgu Jiu rămâne, constatăm,
ocolit de circuitele/ listele în vogă. Asceza
culturală pe care şi-o oferă un „marginal născut” (ne
gândim, bineînţeles, la Gheorghe Grigurcu), cel care
îşi trăieşte în Amarul Târg „marginea de esenţă” şi îşi
converteşte timiditatea (deficitul existenţial), sub
flamura revizuirilor, în campanii agresive nu se
potriveşte nicidecum cu temperamentul robust
(bănuim) al lui Spiridon Popescu, întristat că „i s-a
furat tristețea”. Dar poezia sa e pe gustul criticului,
aplaudată fiind „cruditatea existenţială”; ori visătoria
unui poet inventiv şi paradoxal (cum l-a citit Alex
Ştefănescu), iubind lirismul fulgurant, de „esenţă
volatilă”. Să nu uităm apoi histrionismul, „denunţat”
de Geo Vasile, un alt temeinic exeget.

Antologia, reunind și traduceri în franceză (Paula
Romanescu), italiană (Mirela Tingire), engleză
(Dorina Cioplea), germană (Mircea M. Pop), spaniolă
(Carmen Bulzan) și în grecește conservă „atitudinile
bazale” (gravitate vs ironie/ autoironie) pe știutele
ispite tematice, aducând la rampă „figurile nucleare”,
cum nota Ștefan Vlăduțescu; adică un Dumnezeu
„muritor”, Poetul (aflat în dialog lumesc cu
Divinitatea) și Ego-ul (în travesti) gâlcevitor, teribilist-
confesiv, mascând „o complicată structură tragică”,
sesizase Ion Cepoi. Însăși rețeta e divulgată: „De vrei
să-ți meargă bine-n poezie,/ Ferește-te cât poți de
bucurie,/ Căci pe acolo versuri bune nu-s” (v. Aproape
sonet). Încât axul magnetic al acestei lirici rămâne
tristețea: „În urma unui gest (cam deplasat),/ Pe care l-
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am făcut făr’ să gândesc,/ Tristețea mea, deodată, s-a-
ntristat/ Și, bănuind că nu o mai iubesc,/ M-a părăsit.//
De-atunci sunt veșnic trist/ și, doar cu mari eforturi,
mai exist.” (v. Poem cu titlul negăsit, 2). Poetul,
copleșit de dezamăgiri, se confruntă și cu lipsa de
probe. Iată depoziția sa: „M-am aruncat în mine ca-
ntr-un hău./ Voiam să mor. Nu cred c-am reușit:/ Deși
mi-au scotocit întregul Eu/ Cadavrul încă nu mi-a fost
găsit.// Deci, nu există probe c-am murit,/ Dar nici că
mai trăiesc. Cum e mai rău”. Umilind moartea, cea
care, „îndrăgostită foc de poezie”, căzută la picioarele
poetului, îl imploră „să renunțe la nemurire”, Spiridon
Popescu, debutat în Ramuri (iunie 1974) ia distanță și
față de optzeciști, precum în Diferența dintre mine și
voi: „În timp ce voi,/ ca niște bieți asini,/ cărați spre
cer/ mirosul greu de crini,/ eu, ca un armăsar/ cu
coama-n vânt,/ transport fulgi de zăpadă/ pe pământ”.

O poezie laconică, vom zice concluziv, citită cu
plăcere, angajând râsu-plânsu tradițional din care,
firește, nu putea lipsi erosul, iubita fiind „un focar de
îngeri”.

*
De impresionantă râvnă prozodică și fantezism

picant, cu limbaj slobod, sărind de la serafism la
carnalitate, cu pofte de „lup flămând” ni se înfățișează
Vasile Morar, cu deosebire în Poezele de amor (Editura
Eurotip, 2019). El, plin de vitalism, interpretează acum
„o altă partitură erotică”, sesiza Delia Munteanu (în
chip întreit de lector, prefațator și îngrijitor de ediție!),
citindu-i integral „teritoriul de hârtie”, pornind colecția
Antologii de autor. Deschisă, de fapt, cu volumul
Cartea dragostei, acolo unde inventivul poet din
Chelința „desena pe cer femei”; acum, pus pe hârjoană
și reverii, dedat la drăgosteală și zbenguială, părăsește
„femeia de abur” pentru a ne destăinui, în balade
candrii sau descântece păgâne, „taine de alcoov”,
convocând cu „mâna-n în flăcări” „candela pulpelor”,
sânii rozmarini, smulși din ham, bucuța, fundicul etc.,
tangent liricii lui Miron Radu Paraschivescu sau, mai
degrabă, a lui Emil Brumaru (cel care „răsădea femei
printre cuvinte”). La mare cinste, carnalitatea imaginii,
trasă în ambalaj rustic ivește „stihuri de drăgosteală”,
chemând în amintire femeile de altădată (v. Cântec de
divan): „Ele plecau. Altele veneau/ cum vin pe ramuri
mugurii, pe rând/ și le țineam în brațe/ le iubeam/ cam
de la Dumnezeu până-n pământ.” Împreunând „asprimi
și suavități” (cf. Tudor Cristea), hedonismul clipei
convoacă femei-ventuze, „alergând prin sânge” și un
timp surpat („timpul a trecut și eu/ îl caut mereu,
mereu”), îngânând bocete nătânge precum, de pildă,

Poema umbrei: „Doar gustul cărnii tale/ mi-a mai
rămas/ în sânge// Ferestrele dorm duse/ și depărtarea/
plânge// S-a mai surpat o oră/ în mine/ ca un bici/
lumina sângerează/ pe un mâner de brici// Se mai
târăște/ umbra/ salcâmilor spre seară/ ca firul prin
urzeală/ veșmintele spre vară// Iubito/ peste trupul tău/
scris ca o icoană/ doar umbra mea mai curge/ ca
sângele/ prin rană”.

Îndemnându-ne să trecem prin poemele sale „mai
des”, Vasile Morar încropește un pletoric ceremonial
erotic, cu varii strategii seductive, degustând sănătos
bucuriile vieții și alungând pudibonderia. Delia
Munteanu, cea care prefața și Cartea arderii de tot
(Eurotip, 2019), descoperea o viziune poetică palpând
sacralitatea. E drept, în Balada celui fără păcat, poetul
închina un veritabil imn Femeii: „Despre femeie/ of,
despre femeie/ câte lucruri nu s-ar putea spune/ sânii
mari, pietroși/ o orhidee/ sfârcurile dulci, ca de alune//
Crucea umerilor/ peste care, răstignit/ ai vrea să stai
mereu/ asta, voi, cei ce-mi citiți poemul/ dar cu foc
mai mare aș vrea eu// Pieptu-i cum stă, parcă e de
piatră/ și cum se zdrobește/ ca de lut/ când o strângeți,
știți, în clipa-aceea/ trupul doar rămâne-n așternut//
Sufletul se duce/ se tot duce/ cu al ei și ele-
mperecheate/ cine zice că ești păcătoasă/ tu, femeie//
Nu cumva eu, cel plin de păcate?”. Învățând, sub
măcinarea timpului, „zborul în jos”, devorat de
propria-i poezie, cel ce întocmise Biblioteca din
Chelința (1999) venerează femeia („frumoasă ca un
vers”); mai mult, poezia e însăși Femeia („care mi se
leagănă-n brațe”).

Hiperproductiv, impresionând și cantitativistic
(ultimele șase volume, până la, inclusiv, Povara
poeziei mele, adună câte o mie de poeme!), Vasile
Morar îmbrățișează, prin „văpaia gândurilor”, o largă
paletă problematică. Firesc, jertfa creației, supunând
„fiara lirică” nu putea fi ignorată. Iată o probă
convingătoare: „Nu mai pot să strunesc poemul
acesta// Aud/ simt cum se zvârcolește în mine/ vrea să-
i redau libertatea/ din care l-am smuls” (v. Fiara
lirică). Înrobit, învins, reînviind mereu prin travaliul
liric, cel lansat în lume de Geo Dumitrescu
(Luceafărul, 1980) este, ca și economicosul Spiri(t)on
Popescu, poet „până-n prăsele”, prelungind lumea „c-
un cântec”. Aparent în contrast, cei doi barzi se
completează, trăind pătimaș frumusețea versului,
îmblânzind cuvintele, transcriind șoapta divină până la
epuizarea Sinelui. Își oferă, cu bucurie, sufletul-cântec
spre cuminecătură.
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Primele cinci povestiri adunate de Mircea
Daneliuc pentru culegerea Cele mai tâmpite
momente. Proză mai mult sau mai puțin scurtă
(Editura Polirom, 2018) anticipează ceea ce s-ar
putea constitui într-un, risc să spun, „manifest pentru
sănătatea pământului”, prezent în toată claritatea sa
în ultima dintre povestiri, extinsă la dimensiunile
unei nuvele, numită Cu ferestrele bine închise (unde
nu este vorba despre ferestrele celei mai bune dintre
lumile posibile). În prima povestire, Aşteptând un
agent principal, plină de un climat toxic, se fumează,
prea mult, țigări făcute din plante crescute, prin mica
inițiativă privată, în apartament. Prin urmare, nu este
vorba despre țigări obișnuite... În povestirea Boabele
unei păstăi, protagonistei i se cuibăreşte prin somn
un putregai, un gust de gunoi. Ea este sigură, prin
toate simţurile, că, dacă s-ar mişca doar puţin prin
somn, i-ar veni senzația de greaţă îndelung reţinută și
ar răbufni, sufocându-se și vomitându-se parcă pe ea
însăși.

„Cel mai tâmpit moment” din povestirea Cele mai
tâmpite momente este acela în care elevii sunt siliți de
dirigintele clasei să dea o lucrare de autodenunțare:
„Bine, ia scoateţi voi o foaie de hârtie; eva luare!
Astăzi o să vedem ce ştim noi despre a denunţa, nu
trageţi cu ochiul la colegul de bancă! Denunţăm
individual pe cine ştim noi c-a scuipat. N-am nevoie
să vă iscăliţi, lucrarea e un denunţ anonim, nu vrem
să ştim al cui e. Învăţăm că denunţul e o treabă de
conştiinţă cu care te scoţi. Cine termină pune hârtia
pe masă şi iese la minge. Cum ce titlu? Denunţ.
Scurt! Şi-l scrise pe tablă cu litere mari (s.a.)” (p. 56).
Este vorba despre o școală de tip nou, în care elevii
pot intra pe poartă aducând cu ei grenade. Nu se
specifică dacă sunt grenade ofensive sau defensive,
însă înclin să cred că ele fac parte din a doua
categorie, care au o mărită rază de acțiune și sunt mai

periculoase. Referitor la extemporalul dat de
elevi, pot spune că se prevestesc aici intențiile
petiționarului din excelenta povestire Cu
ferestrele bine închise, unde „totul tinde către
esenţă, chiar şi minimalismul, iar petiţionarul
adevărat are ceva din natura avangardei” (p.
176). 

O filipică atât de bine cunoscută nouă în
ultimele trei decenii sună undeva în această
povestire: „Aţi distrus fibra ţării, aţi topit tot
ce-a lăsat nea ăla industrial, intelectualii pe la
canale, i-aţi luat la omor, ţara asta-i o colonie, parcă-
l aud pe şmecherul ăla de la televizor cu puloverul
roşu şi cu mormanul lui de fier vechi, economia
română, cum ar veni, aţi fost în stare de ceva mai de
doamne-ajută? Aţi tăiat ce-aţi găsit şi-aţi vândut la
furnal! Nu mai sunt mercerii, nu-i elastic, îmi cad
pantalonii de la pijămăli! N-aţi fost capabili să faceţi
măcar o croitorie de băşti, un asfalt, se dărâmă sub
voi, toţi prostănacii pe sticlă, tocşoaie, dosiţi bani
furaţi nu ştiu unde, la Panamama dracului, furaţi, bre,
furaţi la debandada de partid şi de stat!” (p. 103). La
amintirea unor asemenea „momente tâmpite”, pe care
oricine dintre noi le-a traversat, îți vine să te gândești
la romanța cu păsărica îndemnată să se mute, cu cuib,
cu tot, în altă parte. Dar știm din spusele multora care
au trăit o astfel de experienţă a zborului spre alte zări
că românii nu se înțeleg deloc în străinătate. De parcă
acasă, unde nu există diferență de... fus orar, ei s-ar
putea înțelege! 

Astfel, povestirea Vrabia dă seama de acest
aspect migraționist migraționist, unde protagonistul,
care părăsește Statele Unite ale României (unul pe
faţă, altul paralel), alege calea Statelor Unite și
găsește adăpost la un fost coleg de armată. Dar la
New York se simte, cum este și normal, străin în țară
străină, deoarece este considerat – ca oriunde și după
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cum se spune – doar trei zile musafir de suspicioasa
familie a fostului camarad de arme. Începând dintr-o
zi, trebuie să aducă și el de mâncare și să se apuce de
muncit prin casă, mai ales din pricina unei vrăbii,
care murdărea parcă dinadins geamul: „Pe urmă,
trebuie să fug cu metroul ca să curăţ pe-acasă de la
pasărea aia, înainte s-ajungă Ella şi Adrian, îi
enervează la sânge şi nu ştiu de ce au rămas cu ideea
că am vreo legătură cu ea. Sau mi se pare, dar văd că
aşteaptă să şterg şi dacă nu-i curăţat se uită la mine cu
sprâncene triunghiulare. Fac cât pot, nici boss-ul\ nu-
mi dă drumul înainte de cinci, schimb trei linii, la
naiba, aş suci-o de gât, mă distruge, dar dacă nu intru-
n casă înaintea lor îi ia greaţa, se cătrănesc, bagă-n
gură, beau ceva şi se culcă: viaţă americană” (p. 79).

Un urât miros endemic, de origine necunoscută,
plutește deasupra capitalei, surprinsă în povestirea
Cu ferestrele bine închise. El a pus stăpânire pe
Bucureştiul postdecembrist în așa măsură, încât
cetățenii consideră că ține de tulburarea liniştii
publice, fiind pasibil cu pedeapsa. Râvnita tihnă și
respiratul sănătos îi îndeamnă să lase Bucureştiul, să
vândă totul la un preţ mic şi să cumpere o parcelă de
„văzduh natural”. Duhoarea când intermitentă, când
insuportabilă, le determină pe personaje să gândească
la a se muta la loc cu verdeaţă, acest tip de climat
vegetal fiind evocat și invocat în mai multe părți ale
cărții. Miroase a materii clocite, parcă a sulf, a
amoniac, dar nu de la Dâmbovița sau de la vreo gârlă,
nici din subsol. Toate lacurile din jur emană un miros
de mâl specific, dar acelea sunt flatulenţe oarecum
respirabile. Nu este vreun miros standard de atelier
(cârpe vechi și vaselină râncezită), ci de hidrogen
sulfu rat asemănător unui gaz de luptă care, în alte
proporţii, te nimicește încet. 

Nimeni nu știe de unde vine această adevărată
armă biologică, iar ipotezele sunt multiple: o hazna
sau vreo canalizare spartă; o crescătorie de porci
neracordată la rețeaua de canalizare; cantități de pește
stricate pe undeva; zeamă de pepeni, moare de varză,
lepădătură, zămârcă; groapa blestemată de gunoi de
pe Centură (de fapt, un munte, un maldăr de
putreziciune enorm cât un bloc cu mai multe etaje); o
altă groapă de gunoi, la Chitila, unde este și o staţie
de biogaz. Drept soluție dată în cursul acestei psihoze
de grup și de groapă ar fi făcutul unei gropi în care să
fie mutat muntele de gunoi. Ca o primă măsură, se
impune ca Garda de Mediu să facă analize, dar în tot
Bucureştiul nu sunt decât cinci analizori, din care

patru sunt stricați. Și apoi, cine dă garanții că va fi
pus acela bun?

Mirosul se risipeşte arareori, fiind aspirat într-un
văzduh constipat de noxe vătămătoare, probabil în
gaura stratului de ozon. Totul depinde de şi cum bate
vântul. Insinuările sulfuroase, cu toate consecinţele
lor, intră în haine, în pori şi în nas. Însăși casa de
marcat de la farmacie o ia razna din cauza mirosului.
Cu simțurile acutizate, fericiți sunt aceia care tușesc,
pentru că măcar... dau afară, iar alții se
plurivaccinează, cu riscul apariției unor noi boli. Sunt
semnalate tuberculoze, cancere, astmuri.
Protagonistul, Doru Pop, este mai sensibil decât
semenii la degajarea de mirosuri: „Iar el, pe lângă
abilitatea specială de a decela concentraţii fine în
evanescenţă, sesiza emanaţii în orice comasare
cetăţenească, pentru că omul, fără nici o deosebire, se
crede indetectabil în eul lui exterior şi degajă din
mers, pe trotuar sau la mall, fragmente de duh
meteoric imperceptibil acustic, conform părerii că ce
e fâsâit trece neobservat” (p. 130). 

Fiind silit să miroase atâtea flori ale răului, Doru
Pop ajunge la concluzia unor corespondențe în natură
și între părțile corpului omenesc, care își pot transfera
specificul: „Îi vine în minte că orice plămân virusat e
receptiv la aerul pur; se opreşte aşadar să mai respire
de câteva ori. Ridică privirea înspre coronament şi
constată două lucruri suplimentare: pe măsură ce
simţul nazal îl părăsea fatalmente, începe să simtă
mirosul cumva, paradoxal, cu urechea... Nu vreau să
spun aici că mirosea cu timpanul, dar devenea
conştient olfactiv la un ţiuit, un tinitus fin care-l
anunţa că este împre surat de lanţuri moleculare
gazoase. Otita, eu ştiu? De altfel, e notoriu că în
poporul chinez se nasc pio nieri care văd cu piciorul,
nasul, subraţul sau palma, de ce-ar fi absurd a muşina
cu urechea, omul încă evoluează. E şi bine, şi rău,
măcar eşti atenţionat că inhalezi una, alta. Se afla
încă în procesul tranziţional, când nasul funcţiona
amorţit, iar auzul era deocam dată precar” (p. 190-
191).  

Iată cum poate să înceapă o zi din viața
protagonistului: „Doru se trezeşte şi-şi face tusea de
dimineaţă, 20 de minute. Îşi pune termometrul, ieşind
împreună, sub braţ, pen tru una sau alta la baie,
incluzând şi igiena urechii. Apoi înfulecă la repezeală
ceva ca să îmbuneze întâl nirea dintre pilule şi
mucoasa profundă [...] cilii nazali dându-i impresia
pe-ar fi mătuiţi, dar se teme omeneşte pe-ar putea
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ingera, fără barem să ştie, o serie periculoasă de
emisii vulgare” (p. 149-150). Dar personajele ajung
să nu mai fie deranjate, deoarece, se pare, „simţurile
au un creier al lor, există, se spune, şi la stomac,
sensibilitatea devine nepăsătoare la ce se repetă
pentru a-şi putea exercita adaptarea, ca broasca la
fiert. Experienţa cu batracianul, bazată pe o problemă
de obișnuință, ar fi următoarea: „pui apa la fiert, pui
broscoiul şi-l laşi la o sută de grade. Ce se întâmplă?
Sare afară ca la incendiu, îl frige, normal. Dar ia ia-l
uşor, bagă-l în apă rece şi aprinde focul sub oală. Stă,
se-ncălzeşte la tălpi, hai că-i bine, pe urmă că-l arde
puţin, dar te-obişnuieşti, se-năbuşă, nu abando nează
ibricul deocamdată, mai stăm o mână, mai rabd, şi
suportă până când îşi pierde puterea, ar vrea el să facă
un salt, dar e prea târziu, dă în clocot, se face albă
cărniţa. Ce zici? Lumea asta cam pute, îşi spune
meditativ. Pare singurul capabil a suporta acest
adevăr; pe la alte balcoane, în stradă, rutina
obişnuită” (p. 112-113). 

Fatalismul românesc își spune încă o dată
cuvântul: „Domnule, ăsta-i poporul, altul n-avem,
nu-i vina lui că-i aşa, l-a turtit istoria pe care-a avut-
o, romanii, turcii şi restul, trezeşte-l, până şi la imn se
îndeamnă, nu există alternativă. Presa nu vrea să se
bage, e de-nţeles, nu-i o ştire, ce-i aia că pute? Pute şi
în Berceni, peste tot, lumea de-acolo cum poate?” (p.
138). Totul ni se trage de la „poezia aia de se face la
şcoală, cu doi ciobani care pun ochii pe bunul altuia
şi se pregătesc să-l anihileze. Pe ăla îl avertizează
nişte copaci şi mioriţa lui preferată ca să-şi ia măsuri
omul, vezi, unchiule, că vin şi-ţi iau gâtul, dar tipul
nu face nimic, aşteaptă lichidarea în sânul naturii,
singura lui grijă e la maică-sa, să fie informată
bătrâna. Cu alte cuvinte, nu se opune, consimte, de se
miră şi oaia” (p. 5) – așa cum suntem avertizați încă
de la prima pagină a cărții.

În fața situației insuportabile, Doru Pop se
adresează, scrâşnind din dinți și din peniță, poliţiei de
proximitate, privitor la relaţiile între coloca tari şi
liniştea publică. Urmează o „plângere la zidul de
vest”, la „Ambasalord”, denunţându-se statul că nu e
de drept. Pentru toate acestea, va fi amendat cu
valoarea a jumătate de pensie pe o lună, pentru
„incitare de tip impulsiv şi deranj popular”.
Trimiterea de petiții degajă ceva din regimul comic al
petițiilor din prozele caragialiene: „Vă rog să
depistaţi prin mij loace specifice sursa acestei
persiflări poluante la adresa contribuabilului şi să ne

informaţi, dacă se poate, în scris!” (p. 100); „«Stimaţi
domni... domni/doamne, mă numesc Pop Vasile şi
sunt, ca şi dumneavoastră, deranjat. exasperat... mai
bine: îngrijorat...», frământă Doru o frază de intrare-
n contact cu grupul de petiţionari pe care atât de
ingenuu i-a strâns la un loc secretara de la Gardă pe
e-mail. Ei, ce senzaţie ai, cum te simţi, când ştii că
numai tu şi vreo câţiva iniţiaţi aveţi o lămurire ocultă
despre ce se-ntâmplă cu-adevărat, că sursa emanaţiei
e cunoscută doar de un grup elitist unde pătrunzi cu
discreţie?” (p. 118). 

Concluzia specialiștilor este că nu s-au constatat
depăşiri la emisii gazoase, afacerea fiind acoperită,
deoarece este vorba despre o groapă multinaţională.
Gunoiul e un consorţiu german, „Geschăftsfuhrer”
(„Gheşeft se scrie, fuhrer exe cutiv se citeşte – p.
175”). Or, nu se glumeşte cu lucruri din astea, totul
funcţionează între limitele acceptate de Uniunea
Europană. Răspunsul este dat înspre final, din partea
unui anumit comisar european, care miroase și
vorbește stricat românește: „– De ce sa ţipam, zice ea
într-o limbă română accentuată saxon, asta nu
inţeleg?! Nu puteţ vorbi şi frumos? Suntem Barbari,
ce suntem? Exista State la Oiropa care au depasit
Nivelul de Poluarea, tocmai ca sa existe Progresul la
toţi. Romănia mai are de unde, n-a vrut se dezvolta
industrial şi pe Ceauşescu aţ impuşcat violent. De ce
se nu depozitam aici, daca Nivelul de Poluarea e
mica? Nu inţeleg de ce trebuie sa strigam unii la alţi,
daca putem vorbi şi mai calm! Vrem tot Timpul sa
primim ceva de la Oiropa, trebuie sa ne găndim şi ce
oferim la Oiropa şi noi...” (p. 171-172).  

„Ceasul îţi mănâncă viaţa, încă eşti bine nişte
minute, aştepţi, dar nu poţi să spui că eşti bine. Sunt
cele mai tâmpite momente” (p. 62) – ar fi o concluzie
care justifică și titlul cărții. Este clar că lumea aceasta
nu-i bine întocmită, dar nu-i nimic, „speranța
moare... mă rog, foarte rar” (p. 10), deoarece „aşa-i
construit Universul, cu cap, când gre şeşti poţi să-
ndrepţi, o iei de la coadă. Dacă ar fi fost făcut, pun
problema, numai pe-o dimensiune: ai zbâr cit-o, ăla
eşti! Şi salut! Să nu poţi să repari niciodată” (p. 20).
Mircea Daneliuc dovedește, prin culegerea Cele mai
tâmpite momente. Proză mai mult sau mai puțin
scurtă, că știe să-și regizeze foarte bine scenariile în
proză, punând față în față personaje ce mânuiesc cu
abilitate atât arta dialogului, cât și aceea a
monologului.
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Plecând de la nişte documente de epocă
descoperite – pretinde domnia sa – în dife-
rite arhive, Ovidiu Pecican a compus de
curând o nouă „jucărea” în formă de
„roman” (Lumea care n-a fost. O odisee în
scrisori și documente moldovenești din
prima parte a sec. al XVII-lea, Polirom,
2018), în care încearcă să reconstituie
moravurile, mentalitatea şi, în general, ori-
zonturile vieţii cotidiene din Moldova
secolului al XVII-lea, într-un context mar-
cat de instabilitate politică şi de sentimen-
tul  precarităţii existenţiale generate de
permanentele invazii ale popoarelor veci-
ne (cazaci, tătari, unguri, leşi etc.). Din
punct de vedere narativ, epistolarul de faţă

(căci despre niște scrisori este vorba) nu mizea-
ză însă pe o construcţie lineară, fiindcă diverse-
le episoade şi scene relatate în scrisori nu cons-
truiesc o intrigă, ci surprind, fragmentar, crâm-
peie semnificative de viaţă şi de istorie. 

Partea anecdotică e cea mai savuroasă, căci
scoate în relief diferite tipuri de personaje şi de
comportamente specifice în cadrul relaţiilor
amoroase, dar şi de familie şi de clan, o parte
dintre scrisori ilustrând natura protocolară a
raporturilor dintre suverani şi supuşi.
Memorabile sunt aspectele imagologice impli-
cate, ca în secvenţa în care un poet moldovean
este prins de tătari, dar scapă cu viaţă, căci bar-
barii războinici (individualizaţi nu atât prin
armele, veşmintele şi înfăţişarea lor exotică, cât
prin mirosul pestilenţial pe care îl emană) îşi dau
seama de natura paşnică și inofensivă a îndelet-

nicirilor sale. 
În formă versificată sunt și scrise multe

răvașe, dintre care am ales, pentru delectarea
cititorului, pe următorul: 

„Una de la Vasâlie, frate bun, cătră Măriuca
logofeteasa, soru-mea,// Frundză vérde, de pân
codru,/ Unde io m-am întâmplat,/ Și leși cu tatari
să bat,/ Ca să pună domn Muldovii,/ Dară nime
n-ar istóvi/ Să slujască pe cel ce-i/ Domnul
nostru cu temei,/ Domnul nostru/ I domn mare,/
De nimeni frică n-are/ Nice pic de tulburare/ De
e ploaie ori e soare,/ Că și io m-am întâmplat/
Când pin codru-a săcerat/ Hâda cea ce coasa-
ascute/ Tăind capetile multe/ Fost-am și la o
bataie/ De-a curs sângele șiroaie/ Ș-am scapat
cum am scapat/ De Măria Ta n-am uitat/ De aici
din poieniță/ Îți trimet aici jelbiță/ Să mă erți de
ț-am greșit/ Că sunt tare ostenit/ Vinișoru s-au
gatat/ Leahu iar e mort de bat/ Turcul zace copt
sub peri/ Tătarii-s precum muieri/ Ce-a pierdut
ce-avea mai sfânt/ Ci-acmu mușcă den pământ”.

În prim-plan îşi fac apariţia mai apoi, pe
rând, oameni de toate categoriile sociale, de la
domnitori la boieroaice focoase şi boieri
aventurieri, la fel de fel de iscoade şi de slujitori
mărunţi, ce stârnesc hazul prin slugărnicia şi
prefăcătoria lor. Pentru relevanța imagologică,
am ales următoarea epistolă, expediată de iscoa-
da „Macsâm”: 

„Măria Ta ca să știe și să afle,// Că iscodind
io dincolo de pârleazul curții, lăsându a dreapta
moara ce s-au chiemat a lu Cogâlcea, oarecine
va fi fost să fie, și dându-mă de pe drumeag la
paduri, undi începe făgetul de-am prins mai an
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hulpe cu pui la Măria Ta, de-am adus la coconițe
să să gioace cu iale și n-au mai dormită noaptea
dă purici, luat-am cale a pas, tuchilat după frun-
zișuri și mai departi, numai ci-am prins slab
zvon cum că ar hi oarecine. Apoi daca am sâmțit
așea ceva, iote că m-am forișat cât am potut mai
bine de-am prins ignet tot mai aproape. Ce iacă,
acolo erea un țigan răsărit și un tătar care, să nu
mă agiute Precista de-oi grăi basne, avea coprin-
su de-o parte și de-a celaltă un trunchiu grosu. Și
nu știu ce făcea ei acolo mai bine, că mie îmi
părea că să gioacă sau că mușcă scoarța și scoate
fornaială pi nas. Li-am trimes, dară, cum putui,
câte o sagiată, la țigan pen turul nagragilor, iar la
tatar, pin gât dentr-o parte în cialaltă. Iar unu au
fugit în codru, văitându-să ca o muiare, eară
acela mortu n-au mai fugit nicăierea. Ce am la
mine tolba lui și sâneața și tăișul acela covoiat,
daca n-aț creade. Macsâm”.

Cele mai multe scrisori se focalizează însă
asupra vieţii intime şi a relaţiilor de cuplu, prilej
pentru autor de a sublinia ridicolul ce pândeşte
la tot pasul viaţa sentimentală, mai ales în
condiţiile tranzitorii, de permanentă instabilita-
te, ale vieţii de atunci, când femeile rămâneau
acasă iar bărbaţii trăiau mai mult în pribegie şi
într-un război continuu – de unde şi acuzele de
infidelitate, ce constituie pretextul multor bucăţi
din epistolar. Gelozia bărbatului călător este
totuși sancţionată prompt de femeia nevoită să
rămână mereu pe loc, într-un apăsător prizonie-
rat. 

Iată un schimb savuros de epistole între soți,
care merită reprodus ca atare. Întâi scrie femeii
bărbatul plecat la război:

„Dumisale cniaghinei Ilioană, la Suciava, în
capătul uliții Armânașilor, la hătmănie// Scriu eu
Nicoriță hatmanul de-al doilea, de sub cort, din
dumbravă, și sunpt bine și nu m-au nemerit încă
nici sâneațe, nici săgeți, nici alte arme vrăj-
mășești. Iară tu, nevastă a mea, să hi sănătoasî și
bini în toati. Scriu cu mâhnire și îndoială în
suflet că am văzut eri la nămiezi cale de două
corturi mai încolo, tot la codrul aista unde ședem
cu Vodă în cvartir, cămeșa me care mi-au dat-o

cu fir galbân în giurul grumazilor și la încheitu-
ri craiul leșilor când am fost la el în dobândă
contra șvezilor și l-am scapat teafăr și nevătămat
din prejmuirea călărașilor. Aceie cămeșă, știi tu
ghini, că alta ca ie nu aveam la suflet. Că-mi
aducea aminte de dzilele tinăreații. Iară acmu fă
grabnic bine și-mi spune cum de-au agiunsu
cămeșa me leșască de la rigă la cort la căpitanul
Arhir la care pin tabără lumea îi strigă din nu
știu care pricină Trișcă. Că de aflu că te-ai datu
la pat cu aista când oi vini de la bătaia asta oi
scoate, jupâneasă a me sufletul din tini și l-oi
punea la uscat, la soare, acolo unde ar fi fostu
bine să fi pus tu cămeșa stăpânului tău care-ți
scrie aice.// Și nu poci mânca și dormi din prici-
na asta, Nicoriță Hăpăcescu, acmu în codru”.

Apoi vine și răspunsul necruțător al femeii:
„Boiarinului Nicoriță hatman, plecăciune

după cuviință de la Ilioana, jupâneasa lui// Mult
să mai bucurî inema me să priimesc de la dom-
nia ta un sămn, în orișicari clipă a viețâi meale.
Și mai cu samă acmu, când mă ardi la suflet o
fierbânțală și un dor fără istov, că ti știu dus pin
locuri striine, sub poală de codru, de undi nu tăț
să întoarce-vor. Dară pintru tini mă rog zî și
noapti, oriunde mă apucî jalea de rămasă fără de
tini pi loc. Și pântru aceia dzâc: au tu Nicoriță,
tu pin ceeie tabără, pi la corturi, pentru aceia ti-
ai dus, ca să cați după cămeși? Și tu di aceia îm
așterni hrisov, ca să îm dzâci că ti dai di ceasul
morții pintru o cămeșe? Dapăi să hi fostă numa
aur și petri ca din coroană di crai, șî tot nu ar fi
fost potrivală să ti așterni a scrii de atâta triabă.
Nu vreai să știi ce-i cu mini, cu Stăncuța și cu
Bina și cu Cneaghina și cu Jurcuț, nu ai triabă di
mumă-ta și di tată-tu, cari șăd și îș așteaptă
moartia să-i ducî, de-ar audzî că tu nu mai ești.
Dară ci bini că vreai să știi ce-i cu cămeșa de la
riga leșilor. Că parca io n-aș fi dusă la besearică
și aș umbla fără minte pi câmpuri și aș crede
orice banse mi-ai dzâci tu. Ca cum n-aș ști io
oare de la ce muiare fără de nicio triabă ai căpă-
tat cu cămeșa aceia, arde-o-ar să ț-o ardă și ome-
nii craiului unguresc, și spurcații di osmanlâi și
oricare s-ar nimeri să o vază. Iară asemine vorbe
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mii să nu-m mai trimeț de mai vrei să ai masă și
liubov di la mine. Auzâtu-m-ai oare?// Cu mânie
și dor de zavistie, Ilioana”.

Femeia se dovedește așadar aprigă nu doar ca
nevastă, ci și ca logodnică, moldovenii (de la
opincă la vlădică) manifestând o slăbiciune
vădită pentru partenera dominatoare, gen Vidra,
ca în următorul exemplu: „Irinuco, ce-am icoana
ta în sân orișiunde mă aflu,// Să ști de la mini că
lucru ci-am cu tini nu treace. Și fie că dumnea-
lui Gligoriță chervasierul, tâtîni-tu mi te-a da, fie
că a fi să fie de-oi vini cu nește cozaci ori ungu-
reni, să te smulg cu tăiare de capite de la casa lui
și să ti duc la casa me, ce-a voi Domnul cu noi
tot s-a plini. Că nu poci scoate den minte ci
palma gre ai tu, Irino, și cum m-ai scos de mâna
podghezului de leși ce m-au coprins la strâmtoa-
re la Ciuha, iar tu treceai în butcă pi acolo și
habar nu avei ce gânduri ț-a pus hatmanul lor
Bucacz, să te pângărască, nemernicul și nevolni-
cul acela…// Ș-apăi tu nu doară că pi toț i-ai avut
de i-ai lasat laț ăn balegile cailor și în răsul pro-
știlor ce-ar fi trecută pin locurile celea, dară m-
ai și scos den ghiarăle lor slute și m-ai oblogit și
ce mi-ai știut face, neobosâtă, nemi la viața me
trudnică cu fomăile nu mi-au făcută. Tu numai
de m-ai țâne cum ști tu ține de să nu mă scapi de
ntre piciorele tali, iar eu ști-voi agonesi ce ne-ar
fi de trebuință ca să ti duc pentre cei mari și
preacinsteși boiari. Cari dacă le-i face tot la fel
ca la spurcații de leși păngăritori, departe om
urma pănă la poala tronului, veri cine ar fi domn
în țara aiasta becisnică. Cu liubov, Todie, sân
Costa, ot Căpităști”.

Amuzantă la culme mi s-a părut mai cu
seamă scrisoarea unui bătrân oştean rămas la
vatră, în care omul îşi exprimă regretul de a nu
mai putea profita de prilejurile de aventură ivite
în calea fiului său plecat la război, pe care îl
îndeamnă să trăiască, epicurean, clipa. Secvența
amintește de reveriile belicoase ale lui Manole
Păr Negru, bătrânul Jder care se duce totuși din
nou la luptă după îndelungi așteptări, sustrăgân-
du-se mult timp dimineața din patul conjugal

înainte de trezirea consoartei (apriga Ilisafta),
spre a-și putea vedea liniștit de gândurile sale.
Oricum, intensitatea trăirilor existenţiale se vede
și aici justificată de frica de moarte, care pândeş-
te pe om la fiecare pas, iar scenele de cruzime
sunt invocate adeseori ca un lucru banal şi de la
sine înţeles, ce nu mai impresionează pe nimeni. 

Dincolo de conţinutul savuros al acestui
roman epistolar, cred că performanţa prozatoru-
lui Ovidiu Pecican (cercetător familiarizat cu
literatura și cultura medievală, despre care a
scris o mulțime de studii) este în primul rând sti-
listică, farmecul textului fiind dat de limba
veche românească, resuscitată cu profesionalism
şi cu talent, într-o manieră ce aminteşte de
Hronicul măscăriciului Vălătuc, capodopera
parodică a lui Al.O. Teodoreanu. De altminteri,
titlul însuşi (Lumea care n-a fost) indică faptul
că recursul la document e pură mistificaţie şi că
autorul nu a reconstituit minuţios o lume, ci şi-a
imaginat-o, fantazând copios în marginea docu-
mentului. Rezultatul nu-i de trecut cu vederea.
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Apariție editorială de dată foarte recentă, volumul
Grup sburător. Trăitul și scrisul împreună în cenaclul
lui E. Lovinescu vizează, într-un demers critic de înaltă
rigoare academică și intelectuală, o temă și un domeniu
de cercetare care promit să restituie istoriei literare o
parte însemnată din cuprinderea sa, dar totodată
discretă și fragilă în consistența sa materială, pe care
cenaclul literar, văzut ca organism complet și complex,
cu multiplele pulsații sincronice de viață-comunitate-
literatură, îl constituie astăzi. După un debut
semnificativ în 2010, prilejuit de apariția studiului
dedicat romanelor lui E. Lovinescu, Cuvintele care
ucid. Memoria literară în romanele lui E. Lovinescu,
Ligia Tudurachi revine, într-un demers de extindere și
specializare, asupra criticului român dintr-o perspectivă
ce privilegiază mai cu seamă o poziție lăsată în umbră a
acestuia, și anume aceea de amfitrion al cenaclului
Sburătorul. În jurul unui profil recuperabil din unghiuri
multiple, al unui ritm de viață cotidiană și familială, al
unei personalități controversate ce a clădit acest mit
personal al singurătății, ori al unei politici individuale
întemeiate pe susținerea și practicarea conflictului în
interiorul și înafara grupării, se compune totodată și
modul de viață al cenaclului care trăiește prin acesta și
căruia Lovinescu însuși îi stabilește, cu totul asumat și
nebănuit, un regim de existență colectiv, restrâns în
final în formula paradoxală a comunului, înțeles aici ca
,,o voință a vieții împreună, sub forma unei sincronizări
spontane dorite cu ritmurile celorlalți” (p. 72). 

Strâns legată de ideea unei ,,comunități pasionale”,
existența cenaclului este alimentată constant de acest
patos al vieții comune care pe de o parte susține într-o
ordine tainică ambianța și regulile de conviețuire ale
comunității, iar pe de cealaltă parte ajunge să întrețină,
într-o dialectică literatură-viață aproape anulată, chiar o
,,scriitură comună”, o ,,gândire împărtășită”, fără să
topească totuși singularitatea creatoare și libertatea
fiecărui individ. Ce presupune acest ,,comun”
ambivalent și tăinuit, cum funcționează el și cum
străbate acesta pe de-a-ntregul acest corp plural

simfonic, din intimitatea lui până să ajungă să se
materializeze tainic și să capete expresie literară, sunt
întrebări care își caută un răspuns și care nu rămân, în
cele din urmă, fără dezlegare. 

Constituit în jurul a trei nuclee principale Viața,
Comunitatea și Literatura asupra cărora analiza
cenaclului Sburătorul converge, volumul umărește într-
un demers analitic rafinat și complex, perspectivele
sociabilității cenaculare care pulsează concomitent
,,între scris și trăit, între gestul individual și comunitatea
care îl susține, între prezența intelectuală și cea afectivă,
între afirmarea auctorialității și trăirea ei sensibilă, în
mijlocul celorlalți și în relație cu ei” (p. 19),
restrângându-se și aprofundându-se constant, dinspre o
optică a amănuntului revelatoriu (un gest, o urmă, o
poziție a corpului ori un lucru), înspre o optică a
mecanismului ascuns (o ierarhie intuibilă, o
contaminare discretă, un mecanism de control mascat). 

Astfel, câtă vreme numele cenaclului Sburătorul
permite o investigare simbolică cu multiple deschideri
(patru identificate de criticul clujean la scriitorii de la
cenaclu, formulate de aceștia cu diverse prilejuri),
acesta devine un mecanism interesant de semnificare,
atâta vreme cât, numai metafora ,,coliviei cu sburători”
pe care autoarea o identifică la cenaclistul Bogdan
Amaru, printre altele, leagă la nivel metaforic numele
cenaclului de însăși valoarea tensională a vieții în
comun, resimțite totodată ca protecție și prizonierat, ca
libertate individuală securizată și contrângere colectivă. 

Pusă sub semnul încărcăturii tensionale pe care
comunitatea ca mod de existență o presupune în sine,
experiența însăși a vieții de cenaclu antrenează în acest
caz, relevă autorul volumului, o serie de emoții și tipare
afective mai curând negative, în orice caz
contradictorii, care, în cazul Sburătorului sunt susținute
în mod particular de însăși politica distantă și
conflictuală pe care criticul Lovinescu o proiectează
discret și o practică în mod susținut. Acest mod de
existență aproape în negativ ce diferențiază cenaclul lui
Lovinescu de celelalte cenacluri care au marcat istoria
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noastră literară (în special Junimea, la care autorul face
referiri constante pe parcursul cărții), ajunge în cele din
urmă să primească o investiție de valoarea majoră într-
o analiză a vieții în comun ce sfârșește în paginile
acestui volum prin a reliefa chiar unitatea și coeziunea
unui grup în interiorul căruia un mecanismul psihologic
particular și paradoxal precum cel al conflictului
consumat, devine eficient și este înregistrat ca un real
succes.

Astfel, criticul reface într-un capitol inițial drumul
și prima vizită în casa lui E. Lovinescu, urmărind
parcurgerea acestui drum ca pe o ,,experiență a scării”
ce prilejuiește apariția primelor impresii negative, a
angoasei și neliniștii. Experiența profund urbană a
,,vestibului, soneriei și servitoare” devine în acest caz
aproape o ,,inițiere traumatizantă” (p. 33), susține
autorul volumului, o inițiere ce pregătește debutantul
pentru viața în comunitate de mai târziu a tânărului
scriitor. Alături de celelalte mici practici ceremoniale
ale inițierii, lectura cu voce tare în fața celorlalți și
plânsul, ca reacție frecventă în istoria ședințelor
Sburătorului (cu referire la cele trei articole cuprinse de
Lovinescu însuși în Memorii și Agendele grupului,
Lacrima, Gustul lacrimilor și Calitatea emoției), apare
în acest sens legată de viața de cenaclu o formă de
agresiune pe care Ligia Tudurachi o supune analizei nu
doar din perspectiva celui ce se simte vulnerabil prin
împărtășirea publică a propriului scris, ci și din
perspectiva celui care sacrifică spațiul intim și privat, al
propriei case, ,,formalizându-și viața după ritmurile
propriei pasiuni” (p. 77). Glisând din nou perspectiva
analizei, autoarea descrie mai departe, apariția ,,unui
proces gradual de destabilizare” (p. 46) a celor care vin
să ia parte la ședințele de cenaclu, un proces
radiografiat de aceasta prin înregistrarea afectelor pe
care membrii ce au trecut prin acest întreg și epuizant
proces de inițiere le consemnează în aminitiri. Astfel,
urcarea scărilor, întâlnirea cu Lovinescu, experiența
lecturii cu voce tare, toate culminează cu descătușarea
nervoasă exprimată prin lacrimi, și funcționează în
această logică aproape ca un scenariu repetabil pe care,
aspiranzii la un loc în rândul membrilor grupării, îl
cunosc nu întotdeauna direct, ci ajung chiar să îl preia
indirect, din presă și lectura memoriilor confraților
literari. Astfel, din moment ce această întreagă
manifestare emoțională ajunge să funcționeze nu ca
reacție spontană, ci ca una provocată, indusă, ea începe
să fie recunoscută din acest punct nu atât ca simplă
relație cauză-efect, cât ca adevărată ,,marcă a grupului”. 

De vreme ce există în acest mecanism al cenaclului
sburătorist o emoție ce configurează viața de cenaclu,

există totodată și o ,,marcă” aparte a atmosferei
ședințelor din casa lui Lovinescu, toate surprinse în
capitolul Ambianța, unde autoarea studiului întreprinde
și o foarte detaliată configurație a spațiului de activitate
al scriitorilor. De la poziția mobilierului și dinamica
locurilor, la ,,culoarea fantasmată a bibliotecii”
criticului, la fereastra de lângă biroul amfitrionului,
întotdeauna opacizată, într-o situare dezinteresată față
de dinamica și spectacolul străzii, toate participă la
configurarea locuinței lovinesciene ca un cadru al vieții
comune, condensând înăuntrul acestei construcții a
retragerii în lume, așa cum este privit cenaclul,
comunitatea cu ritmurile diferite pe care le însumează și
ierarhiile interne nerostite ale acesteia. De altfel, un
capitol mai departe (Conviețuirea. Reguli de viață
comună), conceptul de idioritmie preluat de la
teoreticianul vieții în comun, Roland Barthes,
stabilizează și clarifică întocmai acest fenomen al
,,ritmării împreună” pe care orice comunitate, inclusiv
cea literară, îl presupune.

Privilegiind într-o altă secțiune a cărții o analiză a
ritualurilor lecturii, autoarea apelează la potențialul
scenic al unei astfel de practici pe care, într-o schemă
interpretativă minuțioasă a amănuntului scenic, ca
situarea în cameră ori efectul luminii, al amănuntului
gestual, corporal și verbal, aceasta îl valorifică nu atât
pentru a prilejui o descriere fenomenologică a lecturii,
cât pentru a stabili un model de sociabilitate comparabil
cu tipul de raport privilegiat de modelul tragediei
antice. Nu este pentru prima dată pe cuprinsul acestui
volum când criticul clujean investește într-o scenă de
acest tip întreaga armătură a amănuntului semnificativ
cu o intuiție remarcabilă și un spirit de observație de
precizie. Astfel, pentru a configura tiparele afective ale
grupului autoarea reconstruia perspectiva interioară a
debutantului recurgând la o descriere amănunțită
asemănătoare, a experienței traumatizante a lecturii în
fuziune permanentă cu portretul schițat al criticului pe
care îl trădează ochii, transferabilă și micului Budha,
statueta de pe etajeră (încadrabilă în rândul obiectelor
fetiș ale grupului de care se ocupă separat într-un
capitol ulterior), și nu în ultimul rând în legăură cu
atmosfera familială, ,,mic-burgheză” a apartamentului,
cel ce întreține senzația inconfortabilă a unei violări de
intimitate. 

Cu o cercetare cantitativă asupra relațiilor de la
cenaclu se deschide partea a doua a volumului ce are în
vedere de data aceasta comunitatea. Surprinzând
,,încrengătura sburătoristă a relațiilor”, analiza pune în
lumină această politică a cenaclului de orientare spre
exterior, spre noii membri, relevând astfel desenul unei
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hărți complexe. Există în această ordine de idei
transferată dinspre Lovinescu însuși o dimensiune a
,,sociabilității neutre” în interiorul grupului sburătorist
la care pe de o parte contribuie chiar ,,mitului
însinguratului” care se țese în jurul personalității
lovinesciene. De o relevanță conexă este și scoaterea în
lumină a unei politici a conflictului (Politica
lovinesciană a conflictului) practicate de mentorul
grupării, adaptabilă de-a lungul anilor de existență ai
cenaclului la dinamica grupului. Cele trei tipuri de
practici conflictuale identificate și analizate în acest
volum (consumarea internă a conflictelor,
externalizarea lor în perioada 1926-1930 și promovarea
acestora prin intermediul portretelor controversate pe
care însuși criticul le practică în Memorii II), se
dovedesc a avea un rol de coeziune și apropiere pentru
comunitatea de scriitori, relevantă în contiurarea unei
psihologii particulare a grupului, dar și a mentorului
însuși. Astfel, modul de constituire al mitului personal
al însinguratului, este diagnosticat de criticul clujean ca
nevoie de distanțare, o nevoie pe care Lovinescu o
resimte în raport cu tiparul afectiv, vizibil încă din
copilărie, identificat de acesta la un alt mare critic,
Maiorescu. 

Câtă vreme cenaclul nu exclude o experiență fizică
reală, există în acest sens chiar o dimensiune a iubirii
(Iubirile), un ,,eros de cenaclu”, pe care Ligia
Tudurachi îl configurează într-o manieră subtilă,
reinvestind într-o analiză centrată preponderent pe
corporalitate și valorile ei. Ca secvență referențială,
analiza divanului, pe care scriitoarele cenaclului îl
ocupă în mod sistematic,  relevă perspectiva unui
contact fizic mediat cu mentorul însuși, care, se pare, în
timpul liber dinafara programului de cenaclu preferă
același divan pentru lectură și alte activități cotidiene. O
urmă a prezenței, stofa tocită a unui mâner, o pernă care
și-a pierdut din aspect odată ce corpul greu, masculin, a
luat-o în folosință, toate acestea devin elemente active
în constituirea unei încărcături emoționale particulare în
raport cu instanța masculină autoritară. Transpare
astfel, ,,ideea unei comunități realizate pe un plan
senzorial și fizic” (p. 209) ce devine, în această
perspectivă, semnificativă chiar și în conturarea unei
educații ,,tehnice” a corpurilor pe care cenaclul este
capabil să o susțină.

Alocând capitolul final al acestei secțiuni unei
discuții referitoare la o posibilă ,,mitologie a copilului
de cenaclu”, în care Ligia Tudurachi inventariază cazul
Monica Lovinescu, transpare ideea ,,percepției
literaturii ca familie”, dar și multitudinea de complexe
pe care o asemenea relație le poate genera din

perspectiva celui ce crește având privilegiul atmosferei
cenaculare (resimțiti totodată și ca obligativitate). 

Cel din urmă grupaj, este alocat, așadar, scrisului
împreună în cenaclu (Literatura). Înaintând de la
funcția pseudonimului cu implicațiile sale adiacente la
nivelul conștiiței de sine a scriitorilor, așa cum se
realizează acestea în cadrul cenaclului lui Lovinescu,
spre perspectiva constituirii unor preliminarii ale
scrisului marcate și alimentate de viața de grup, puse
sub semnul unei ,,gândiri la comun” și chiar a unei
,,contagiuni în scris”, criticul clujean sesizează și
propune spre analiză forme de împărtășire cenaculară
ce ajung să redimensioneze chiar, la acest nivel, lectura
operelor însăși, cum este cazul romanelor lui Camil
Petrescu, spre exemplu. 

Există redimensionată în acest remarcabil studiu o
existență cenaculară pulsatorie, configurată într-o
pendulare continuă trăit și scris, restrânsă în formula
generică a ,,literaturii ca formă de viață”, așa cum
criticul Angelo Mitchievici, cel care semnează postfața
acestei cărți, o surprinde. Configurând cu deplin
rafinament intelectual organismul cenacular ca unul ce
își alimentează permanent existența din rețeaua viață-
comunitate-literatură, volumul Grup Sburător. Trăitul
și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu restituie
uneia dintre cele mai marcante grupări literare din
literatura româna, într-un demers valoros, identitatea de
profunzime, întrezărind permanent, dincolo, în
mecanismul său secret, figură suverană, cea a
amfitrionului și a maestrului E. Lovinescu.
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Mărturisirile lui Ion Vianu, apărute în
volumul din 2018 (Ioana Scoruș în dialog cu Ion
Vianu. În definitiv...., Polirom, Iași) le
secondează pe cele din Amor intellectualis
(2010) și din Amintiri în dialog (cu Matei
Călinescu, în 2005). Multe dintre bornele
importante ale vieții și opiniilor autorului sunt
reluate – mai spontan, poate, și mai colocvial
(exilul, relația cu tatăl și cu prietenii de
generație, viața de dinainte de emigrare,
valențele scrisului și ale meseriei de psihanalist,
opinii despre starea lumii și a României actuale,
credința și „numinosul”, lecturile formatoare,
dilemele descendenței iudaice ș.a.), delimitate în
capitole intitulate cu câte o afirmație a
intervievatului. Sigur, importantă a fost de data
aceasta și afinitatea celui care întreabă cu
domeniul celui întrebat, căci Ioana Scoruș este
ea însăși psiholog și astfel multe dintre întrebări
dezvoltă mecanisme și interpretări specifice. 

Prilejuit de câteva întâlniri desfășurate pe
parcursul anului 2017, dialogul a pornit de la
dorința alcătuirii unei antologii cu psihanaliști
români importanți de dinainte de 1989 (după
mărturisirea autoarei) și a sfârșit într-un
fragmentarium autobiografic și eseistic
mozaicat și foarte relevant pentru personalitatea
lui Ion Vianu. Cu atât mai savuros cu cât a fost
adesea performat, ca să spun așa, într-un cadru
mai mult decât relaxat (la un prânz, pur și
simplu). „Abia scriind aceste rânduri”, afirmă
Ioana Scoruș în Cuvântul înainte,”am aflat ceva
ce, în alt fel, am știut dintotdeauna: Ion Vianu
îmi făcuse din nou onoarea de a-mi prilejui un

dialog cu unul dintre cei din urmă descendenți ai
unei aristocrații veritabile, din alte vremuri, o
aristocrație care nu ține cont de culoarea
sângelui, ci de valorile pe care și bunicii, și
părinții mei mi le-au dat și pe care, fără îndoială,
și Ion Vianu le-a dat mai departe copiilor și
nepoților săi. Înnobilată de contactul cu Ion
Vianu, am speranța că și alții se vor simți
înnobilați citind această carte”. 

Vreau să remarc aici numai trei „locuri”
importante pentru „valorile” revendicate de Ion
Vianu drept definitorii pentru sine și mai ales să
remarc dimensiunea psihanalitică prin care le
analizează. 

Mai întâi, umoarea melancolică moștenită de
la bunicul matern, latifundiar și medic cu
serioase simpatii socialiste, o trăsătură
presupusă drept constantă de familie: „...a fost și
un om bolnav. Bolnav de melancolie. Aici
atingem ceva profund, ceva care există și în
mine, această genă depresivă pe care au avut-o și
Vienii, fără îndoială, a avut-o și tatăl meu, dar pe
care am găsit-o mai ales la bunici. Bunicul meu
era un om foate capabil, putea munci enorm, dar
la un moment dat se prăbușea. A suferit depresii
îngrozitoare în viața lui. [...] am respirat această
ambianță a melancoliei, o melancolie dură,
hipocondriacă, catastrofală”. Fondul depresiv
invocat de autor, legat și de vocația mistică a
uneia dintre bunici (nu trebuie uitată convertirea
bruscă la creștinism a strămoșilor evrei!), e de
regăsit, probabil, topită mai ales în literatura lui
Ion Vianu, în romanele Caietele lui Ozias și-n
Vasiliu, voi volante.
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Apoi ar fi o întâmplare cu serioase implicații
freudiene. La Lausanne, într-un magazin, spune
Vianu, a zărit în vitrină la un moment dat un
stilou Parker verde. Obiectul îl trimite imediat la
un episod dintr-un „stadiu preoedipian” de la
cinci-șase ani, când a intrat în biroul tatălui în
absența acestuia și a scris atât de apăsat cu
stiloul verde Parker, găsit acolo, pe masă
(similar celui văzut mai târziu, în vitrina
elvețiană), încât i-a îndoit penița și l-a deteriorat
iremediabil, stârnind supărarea tatălui. Dincolo
de o amintire care nu ieșise deloc la iveală la
ședințele de psihanaliză cărora li se supusese la
maturitate, episodul e interpretat ca deposedarea
tatălui de un instrument falic pentru a-i lua locul,
ca o „castrare simbolică” pentru a deveni ceea ce
tatăl era deja –  scriitor, umanist. Dar agresiunea
împotriva stiloului părintelui și însușirea sa
simbolică târzie (revelată de același instrument
de scris zărit la Lausanne) poate fi și un act de
concurență în fața mamei, așa cum Avraam l-ar
fi ucis pe Isaac nu ca jertfă pentru Iahve (susține
Vianu), ci din pură gelozie (nu degeaba e
înlocuit imediat de un berbec, animal falic,
viril): „în acest act al distrugerii stiloului tatei
am văzut ceva din povestea lui Isaac”.

În sfârșit, despre „literatură ca prelungire a
psihiatriei”, Ion Vianu mărturisește: „Perso-

najele mele conțin proiecții ale eului meu,
conținuturi simbolice. Ideea de a scrie un roman
am avut-o pe la 40 de ani, înainte de a pleca din
țară. În cursul anilor, reîncepând același roman,
am scris sute de pagini, ca personajul acela din
Ciuma lui Camus, care scrie mereu prima frază
a cărții lui. De fiecare dată abandonam cu furie,
promițându-mi să nu mai revin niciodată la
roman. Până când, în jurul vârstei de 65 de ani,
m-am așezat și l-am scris... dar nu pe acela
publicat mai târziu, altul”. E vorba de prozele
care-l au ca personaj pe Puiu Ozias, întrupat
subit în mintea autorului exact ca mai sus numita
„proiecție a eului”.

Alături de „cele zece recomandări prudente”
din final, un fel de decalog solicitat unui
psihanalist octogenar pentru cineva mai tânăr
care ar vrea să „deschidă ochii în lumea de azi”,
dialogul dintre Ioana Scoruș și Ion Vianu
conține multe lucruri de citit. Cu sau fără
perspectiva psihanalitică.
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Poveștile despre Maica Rusie și despre
rușii ei care se simt frați sunt în bună
măsură adevărate. Despre rușii frați a scris
și Oswald Spengler în faimosul Declin al
Occidentului. Filosoful german tratează,
de altfel, cultura rusă într-o secțiune
separată, aparte de celelalte culturi mari
ale lumii, inclusiv de cultura occidentală. I
s-a dat dreptate, bine știindu-se că spiritul
slav, în principal cel rusesc, este diferit de
cel european propriu-zis. Sufletul rusesc
este unul al contrastelor, așa cum se
desprinde, de pildă, din romanul
dostoievskian, binecunoscut și el, Frații
Karamazov. Cei trei frați sunt deosebiți
unul de celălalt căci Ivan este demonicul,
mezinul Alioșa este angelicul, iar Mitea
este omenescul. Ivan și Alioșa nu se

împacă defel, în timp ce Mitea cel uman
pendulează între ceilalți doi, năzuind să-i
împace, dar zadarnic – diabolicul și angelicul
sunt două puteri antagonice. 

O întâmplare cu tâlc asemănător este
rememorată de Ion D. Sîrbu în una din scrierile
sale. Gary, care făcuse războiul în Est până la
Stalingrad, după întoarcerea armelor a fost
interpret de limbă rusă pe lângă un comandament
sovietic. Avusese vreme, în cele vreo mie de zile
de front, să învețe și rusa, el, un poliglot care
cunoștea maghiara și germana din familie, iar
franceza, engleza și italiana din școală sau prin
eforturi de autodidact. Povestea lui se referă la
apropierea, vremelnică cu siguranță, dintre el,
Ion D. Sîrbu, și un ofițer rus din comandament.

Cum stăteau ei odată la un pahar de vodcă și de
vorbă, într-un moment anume vine vorba despre
fericire. Dezbat ei cât dezbat, dar deodată, Sîrbu
își pune retoric întrebarea: „Ce mai e și aia
fericire?” Cei doi se îndreaptă apoi spre toaletă
și, povestește Gary, când se pregătea să iasă –
nici nu apucase să se închidă la probab,
precizează el – deodată o ploaie de pumni s-a
abătut asupră-i. Nu s-a mai trezit decât a doua zi
de dimineață, la infirmerie, unde era îngrijit cu
devotament de niște surori de caritate. Simțea
dureri, avea fața tumefiată și vânătă, în două
vorbe fusese bătut măr. Ce se întâmplase?
Ofițerul sovietic se năpustise asupra lui fără
niciun motiv aparent, făcându-l K.O. Când,
deodată, la ușa salonului s-a auzit un ciocănit
sfios. Ușa s-a deschis la fel de sfios și în prag a
apărut rusul, umilit, spășit, plin de căință: „Iartă-
mă, iartă-mă, frate!”, se căina făptașul.     S-a
apropiat la fel de timid de patul suferindului și,
scobindu-se prin buzunare, i-a pus acestuia, pe
așternut, ciocolată, țigări, cafea și o sticlă de
vodcă, necontenind să-și ceară iertare. Ion D.
Sîrbu i-a povestit toată tărășenia lui Lucian
Blaga, cel care, conform obiceiului l-a ascultat
cu luare aminte, a tăcut câteva zeci de clipe lungi
și, la sfârșit i s-a adresat cam în felul următor:
„Gary dragă, știi ce cred eu? Dumnezeu, când
vrea să facă un suflet de rus, ia un suflet de drac
și un suflet de înger și le amestecă... Și așa se
face un suflet de rus!” Că se referea sau nu la
Frații Karamazov, Blaga avea dreptate
dimpreună cu Dostoievski. Tot el statuase în
Trilogia culturii că spațiul matrice al culturii ruse
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este cel infinit, stepa atât de iubită de fiii ei.
Deducem apoi, din povestea lui I.D. Sîrbu, că
rușii sunt idealiști, atât de idealiști că nimeni nu
are voie să pună la îndoială vreun ideal, ca de
exemplu fericirea!

Altă anecdotă – nu știu cât adevăr conține ea
– redă Eugen Uricaru în unul din cele mai bune
romane ale lui, e vorba de Supunerea. După
istoria idealizată cu „frăția de arme” româno-
sovietică, a urmat perioada ocupației. Mai ales în
primii ani, soldații sovietici comiteau numeroase
acte de indisciplină și, mai grav, chiar crime, în
ciuda pedepselor dure mergând până la execuție,
aplicate de superiori. Eugen Uricaru povestește
despre crimele de care se făceau vinovați unii
dintre „cioloveci” – din grabă, din ură sau de
frică – ăia, după ce împușcau pe cineva, întrebau
abia pe urmă cine era cel ucis și, aduagă autorul
cu răceală, eventual își cereau scuze. Era, vorba
ceea, ca un fel de cataplasmă pe rana mortului...
Crimele au încetat după ce foștii combatanți cu
arma în mână au fost înlocuiți cu rezerviști, mai
pașnici, fiindcă ei nu văzuseră sânge curgând
șiroaie ca în cumplita conflagrație.

Recent mi-a căzut în mână o carte, destul de
modestă ca număr de pagini, semnată de o
autoare despre care nu știam nimic: Natalia
Kliuceariova. Cartea se numește Ultima oprire,
Rusia, e apărută la Editura „Allfa”, în colecția
„Strada Ficțiunii”, iar traducerea din limba rusă
și notele aparțin Antoanetei Olteanu. Am
observat că respectiva colecție se împarte în
două serii: „Clasic” și „Contemporan” iar
proiectul mare se cheamă „Transcript”, cartea
fiind publicată „cu sprijinul Fundației Mihail
Prohorov în cadrul Programului pentru
Sprijinirea Traducerilor din Literatura Rusă”. În
seria „Clasic” au fost deja editate cărți ale unor
scriitori cunoscuți precum Rudyard Kipling
(Kim), Italo Calvino (Cărarea cuiburilor de
păianjen), Miguel de Unamuno (Abel Sánchez și
Sfântul Manuel cel Bun), Andrei Platonov
(Cevengur) sau Iuri Dombrovski (Maimuța vine
să-și ia craniul). Mult mai numeroși sunt autorii
cuprinși în secțiunea „Contemporan”, între care

figurează și câțiva scriitori posibil de limbă
română: Dan Bălănescu, Dorin Cozan, Timeri N.
Murari, Adrian Voicu, Renata Carageani, Viorel
Zaicu. La prima vedere, un merit al acestui
proiect ar consta în publicarea unor volume mai
puțin cunoscute și a unor autori recenți, nici ei nu
prea des în atenția criticii. 

Cât despre autoare, Natalia Kliuceariova,
aceasta este ziarisră de televiziune și de presă
scrisă. Născută în 1981, a urmat studii
universitare la Iaroslavl, iar acum locuiește la
Moscova. Este o colaboratoare constantă a
revistei literare Novîi Mir (Lumea nouă). Scrie
poezie (a debutat în 2006, cu un volum de
versuri) și proză, mai ales proză scurtă. Ultima
oprire, Rusia datează din 2007 și a fost răsplătită
cu Premiul de Debut al Rusiei. În românește, la
Editura Allfa a apărut în 2014. Natalia
Kliuceariova a mai semnat și romane  precum
SOS! (2009) și Satul idioților (2010). Cât despre
Ultima oprire, Rusia, el este un volum situat
între proză scurtă și roman, alcătuit din 29 de
episoade, nu neapărat legate între ele prin
personaje și acțiune. Singurul personaj care
apare în aproape toate momentele, între altele
îndeplinind rolul de liant, se numește Nikita și
este un rus înrudit cu Idiotul lui Feodor
Dostoievski: naiv și credul, blajin și nonviolent,
generos și umanitar, Nikita este eroul unor
tribulații ciudate pe întinsul Rusiei tocmai pentru
a cunoaște mai bine oamenii și, de fapt, pentru a
descoperi acea Rusie idilică, narodnicistă și
pravoslavnică de altădată, poate înainte de
dictaturile liderilor comuniști. Ultima oprire,
Rusia este și o carte a căutărilor interioare a
propriei identități într-o lume debusolată și
mizeră a epocii postcomuniste. Conform propriei
mărturii, Natalia Kliuceariova se mobilizează să
scrie „pentru cei care nu și-au pierdut ființa
lăuntrică, [pentru cei care] privesc cu milă la
suferința străinilor și știu să trăiască din plin
bucuriile altora. [...] Pentru cei care încă se mai
minunează în fața lucrurilor simple și nu se tem
să le cuprindă cu mintea pe cele complexe”. O
carte a altruismului și a solidarității umane
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dezinteresate, a încrederii în semeni, cunoscuți
sau necunoscuți întâlniți întâmplător, a nădejdii
fără vreo garanție în redresarea morală și
materială a unor oameni și locuri total subjugați/
subjugate de o cumplită mizerie, Ultima oprire,
Rusia este un document despre o lume în derivă
la nivel global și individual.

Nikita, personajul-suveică al romanului, cel
prin care se întrețes firele tuturor poveștilor, este
un rus mai puțin obișnuit, aflat în căutarea unei
Rusii a oamenilor obișnuiți. Iar oamenii obișnuiți
sunt suferinzi, sunt umiliți, sunt deviați, fie de
sărăcie lucie, fie de patimi și vicii, fie de
insatisfacții, extravaganțe și idealuri neîmplinite.
Nikita, un suferind de epilepsie, ca și
Dostoievski însuși și patru personaje ale sale,
este un rătăcitor idealist și aparent fără un țel
precis:

„Nikita avea o ciudățenie fiziologică. Leșina
des. Așa era el făcut. Nu, să nu credeți că leșina
așa, ca o domniță de-a lui Turgheniev, când
vedea sânge sau auzea un cuvânt urât; pur și
simplu leșina.

Uneori chiar în mijlocul unei discuții, alteori
din cauza vântului puternic de primăvară sau din
cauza stațiilor de metrou care semănau cu niște
nave spațiale. Așa de tare îl entuziasma viața și
așa de intens trăia el tot ce se întâmpla în jur, că
uneori organismul lui nu făcea față acestei
încordări. Pur și simplu se stingea lumina.
Numai așa mai făcea și Nikita o pauză să-și tragă
sufletul” (Ultima oprire..., p. 9).

Așadar bolnavul fiziologic Nikita era un
entuziast incurabil, îndrăgostit de viață până la
paroxism, unul care putea ieși din astfel de stări
psihice de mare intensitate doar când leșina.
Ciudățenia lui mergea până la a afla repaus,
odihnă, pe durata unei crize de epilepsie. Nikita
cel bolnav fiziologic era în căutarea „țării”, a
unei „țări” idilice, clasicizate precum în
romanele de odinioară. Însă „țara” de azi era cu
totul alta. Mizerabilă, infectă, decăzută. Prin
geamurile unui vagon de tren „țara îl privea cu
niște ochi tulburi”. Era „Țara [ce] tot avea
obiceiul să îl stropească pe Nikita cu apă

clocotită, făcându-l să-și piardă echilibrul și să se
apuce mai bine de mânere, să îl îndoape cu voblă
(pește servit ca aperitiv la băutură, n. trad.) și
plăcinte de casă, să îl mânjească pe mâini cu
ciocolată topită [...], să îl adape cu vodcă...”.

Cunoașterea țării adevărate, în discordață cu
țara „clasicizată” din amintiri și din literatură,
devine o veritabilă obsesie a unui Nikita care
încearcă să o cutreiere, să o descopere așa cum
este ea, „în suc propriu”: 

„Țara încerca să intre în legătură cu Nikita.
Să stabilească o relație cu el. Țara nu-l lăsa să
doarmă, nu-l lăsa să se gândească, nu-l lăsa în
pace”. Țara aceea avea să-l scoată (aproape) din
minți, să facă din el un bolnav, un căutător de
himere. Țara ce i se dezvăluia acum era o
deziluzie dureroasă. În (orice) tren se putea face
un studiu sociologic ad hoc și realitatea era cu
totul alta:

„Țara căsca, sforăia, puțea, lua cîte o gustare,
mai trăgea o dușcă, se cățăra pe patul de sus
călcând pe mâna cuiva, scuipa semințe, dezlega
rebusuri, își scărpina boașele sau se lua la harță
cu șeful de tren, care stătea chiar lângă toaletă,
legănându-se pe coridor în huruitul trenului”
(ibid., p. 9-10).

Este doar imaginea de plecare a „țării”; Nikita
va cunoaște situații cu mult mai dizgrațioase,
mizere sau dureroase. Una este aceea a spitalului
de tuberculoși din satul Ciuciu, cealaltă este
manifestația jalnică a pensionarilor din Sankt
Petersburg. În periplurile sale, mai ales cu trenul,
prin „țară” Nikita căuta niște rosturi, mai întâi ale
„țării” și mai apoi ale sale. Era un rătăcitor în
spațiu și timp, un rătăcitor printre oameni de
toate vârstele și cu tot soiul de obiceiuri și
apucături, un rătăcitor prin propria conștiință,
confuză și nostalgică. În tren întâlnea o faună
diversă, de la copii de câțiva ani până la bătrâne
sărmane, trăite într-o pauperitate strigătoare la
cer. După ce a trecut de stația Dno (în rusă:
„fundul apei” dar și „pleava societății”, n. trad.),
Nikita a debarcat, fără un scop anume, la Ciuciu,
denumire cu tâlc (și) în limba română. De fapt,
fusese dat jos cu forța din personal dimpreună cu
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„o ceată de băieței murdari și un bețiv urât”, un
mic eșantion din realitatea umană a „țării”. Un
tânăr profesor de geografie i-a făcut, rezumativ,
o caracterizare a locului:

„– Dacă aveți timp – Nikita avea mereu timp
–, o să vă iau într-o excursie prin ghetoul nostru.
Trăim aici pe un Vezuviu bacteriologic. Nu
râdeți. Satul Ciuciu este o bombă mai
înfricoșătoare decât Al-Qaida!” Urmează
descrierea „ghetoului”, terifiantă de-a dreptul, ca
un sfârșit de lume și de speranță, din nefericire
un crâmpei coșmareasc, apocaliptic, din „țara”
căutată de Nikita:

„Satul Ciuciu era construit în jurul unui spital
de tuberculoși. Timpul și capitalismul sălbatic
tociseră zidul de beton care îi separa pe locuitorii
sănătoși din Ciuciu de pacienții spitalului.
Bolnavii invadaseră satul. Capetele rase și
umerii tatuați se puteau vedea în imediata
apropiere a cosânzenelor din sat. Cosânzenele
începuseră și ele să tușească și să bea cot la cot
cu purtătorii tăcuți ai infecțiilor.

Viața și moartea în sătucul Ciuciu intraseră
într-o simbioză ciudată. Fosta morgă, fiind
singura încăpere cu frigider, fusese transformată
în magazin alimentar. Cadavrele erau duse în
satul vecin, cu microbuzul. La întoarcere
microbuzul era încărcat cu mâncare pentru
alimentara din Ciuciu.

În sătucul Ciuciu mai era și o groapă de
gunoi. Chiar pe malul pitoresc al Volgăi. La
groapa de gunoi, vlăstarele cosânzenelor și ale
pacienților spitalului de tuberculoși se jucau cu
perfuzii și seringi” (op. cit., p. 34).

Lipsa oricărei intervenții administrative și
nepăsarea cronică a unor prezumptive autorități
duc inevitabil la astfel de situații catastrofale.
Totul ajunge în stare de dezagregare, de
descompunere, inclusiv oamenii. De fapt,
oamenii nici nu mai contează – ei sunt lăsați în
voia sorții sau la discreția bunului plac care, de
cele mai multe ori îi duce spre decădere și
pierzanie. E consecința capitalismului sălbatic.
Ca și în alte părți ale fostului „lagăr socialist”
oamenii sunt liberi să moară de foame, sau să

înnebunească de deznădejde, ori de sărăcie.
„Țara”, statul ce o guvernează, chipurile, nu pot
gestiona un dezastru de asemenea proporții. Din
ce cauze – nu se spune direct în carte: poate din
lene, din alcoolism cronic, din indiferență, din
dispreț, din debusolare, din narcomanie, din
incultură și din violență. Nikita ajunge și la
Petersburg ca să-l întâlnească pe prietenul său,
Roșcin, cu care, împreună se implică într-o
manifestație a unor pensionari lipsiți de orice
speranță de viață.

„Nikita a luat-o pe jos pe Nevski. La colțul cu
Sadovaia, chiar pe carosabil, sub ploaia măruntă
de toamnă, se afla o mulțime de bătrâni. [...].
Bătrânii stăteau tăcuți.

Se părea că își petrecuseră acolo toată
noaptea. S-ar fi zis că nu o să se mai miște
niciodată de acolo, că nu o să se mai ducă
niciodată pe la casele lor. […] 

Parcă își ocupaseră locurile pentru eternitate,
sub veșnicul cer petersburghez, ca stolurile de
îngeri verzi de pe acoperișurile palatelor
nelocuite, ca niște gargui de piatră care ies din
ziduri, ca niște lei ciobiți care apără porți prin
care nu calcă picior de om.

Nikita l-a sunat pe Roșcin” (Ultima oprire...,
p. 112).

Romanul nu se încheie cu priveliștea
dezolantă oferită de acei bătrâni aproape
mineralizați, care vor fi bătuți și arestați. Mai
tragic, „ultima oprire” este delirul comatos și
moartea lui Nikita, și el bătut crunt de poliție.
Nici recursul la istorie nu poate fi salvator:

„Federația Rusă  n-are decât să se ducă
dracului! Patria noastră e Rusia de nord, acolo
totul e viu! Acolo e speranța! Acolo e fala
trecutului nostru! Acolo e împărăția noastră de
peste mări și țări, acolo e statul utopic, în ținutul
liber al Novgorodului, în bisericile de lemn, în
basmele celor de la malul mării” (ibid., p. 113).

Poporul din Maica Rusie ar avea nevoie de un
„stat utopic”. Dar poporul din mioritica noastră
Românie?
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Arhivele Securității au reprezentat pentru
cercetătorii ultimilor ani – și reprezintă în
continuare – o inepuizabilă sursă de informare cu
privire la viața publică și privată a oamenilor de
cultură desfășurată în perioada cuprinsă între
deceniile șase și nouă ale secolului trecut. Dacă
documentele care reprezintă declarații ale celor
arestați trebuie privite cu un ochi critic, cu
scepticism chiar, avându-se în vedere natura
împrejurărilor în care au fost colectate,
materialele care au ajuns în dosarele de la
Securitate prin interceptare sau prin confiscare de
la cei urmăriți sau aflați sub anchetă reprezintă
documente de primă mână care pot devoala sau
nuanța versanți aflați în ceață despre viața sau
despre opera acestora. Este, în principal, cazul
corespondenței. Ea devine cu atât mai
spectaculoasă cu cât expeditorul scrie constant,
zilnic chiar. 

Ion D. Sîrbu este unul dintre „obiectivele”
Securității care i-a oferit acesteia un material
bogat de lucru. Materialul acesta reprezintă o
parte dintre documentele care vizează direct sau
tangențial existența autorului romanului Adio,
Europa!, scoase la iveală de Mihai Barbu în
volumul Memoriile lui Ion D. Sîrbu. O
reconstituire sau Roumain Gary. À la recherche
du temps foutu (prima ediție a apărut în 2011, la
Editura Autograf MJM din Craiova, iar a doua
ediție, revizuită și adăugită, a fost publicată în
2013, la Editura TipoMoldova, Iași). Cartea
aceasta reprezintă o parte consistentă din teza de
doctorat a profesorului de limba și literatura
română Mihai Barbu, teză coordonată de prof. Ion
Vartic și intitulată Scriitorul subteran. Studiu de
caz: Ion D. Sîrbu. Cealaltă parte, neinclusă în
volumul de față și care vizează opera scriitorului,

fusese, la rândul ei, anunțată pentru publicare. 
Memoriile lui Ion D. Sîrbu. O reconstituire

întreprinde chiar ceea ce titlul anunță explicit: ne
introduce în universul biografic al scriitorului,
univers reconstituit prin apelul la corespondența
scriitorului, la mărturii ale celor care l-au
cunoscut, imagini, articole de presă, diverse
documente descoperite în arhivele CNSAS și,
când cercetătorul crede necesar, chiar prin apelul
la opera literară a lui I.D. Sîrbu. În ultimii ani de
viață scriitorului îi revine obsesiv gândul de a-și
scrie memoriile, fapt resimțit ca o nevoie
profundă și pe care îl împărtășește
corespondenților săi – „De-acum sunt hotărât, nu
am încotro: va trebui să-mi scriu memoriile!” –,
însă fără a reuși să îl materializeze. De aici
pornește demersul reconstitutiv al lui Mihai
Barbu, care urmărește punctele-cheie din viața
scriitorului, după cum a mărturisit Sîrbu însuși că
ar fi abordat acțiunea de rememorare. Aceste
nuclee sunt „Casa, Mama, Tata, Blaga, Partid,
Colegi, Universitate, anii obsedaților, Valea Jiului,
Pușcărie și Craiova – exilul penal”. Dacă cea mai
valoroasă parte a operei lui I.D. Sîrbu a fost
descoperită după ‘89, părți complexe din biografia
sa au avut nevoie de alte două decenii pentru a fi
cunoscute public. 

Primele patru capitole ale volumului de față
urmăresc să refacă anii copilăriei și primii ani ai
tinereții lui I.D. Sîrbu petrecuți în Valea Jiului, la
Petrila. Perioada aceasta din existența scriitorului
capătă amploare în importanță prin mărturisirea
lui Sîrbu că „Fericit nu am fost decât în copilărie,
acasă, la Petrila”. Orașul minier este locul spre
care se întoarce constant memoria adultului I. D.
Sîrbu, este nucleul existenței sale și va deveni și
nucleul operei. Mihai Barbu, originar la rândul
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său din Valea Jiului – este chiar și autorul unor
lucrări despre locurile acestea –, recurge, pentru a
reconstitui acest univers, la presa acelor vremuri,
la monografii dedicate principalelor localități din
regiune, precum și la memoria afectivă a zonei.
Din tot acest material documentar de natură
sociologică, politică, culturală ș.a.m.d., prin care
se schițează viața cotidiană a unei familii simple
din Valea Jiului ies în evidență mărturiile celor
care l-au cunoscut pe I.D. Sîrbu, dintre care cea
mai sugestivă este cea a surorii scriitorului, Irina
Sîrbu. Anexate la finalul volumului, acestea
relevă relațiile de ordin personal ale autorului,
precum și modul în care a fost receptat în cercurile
cele mai intime. Receptarea sa în rândul
publicului larg este adusă în discuție și prin
invocarea momentului inaugurării casei
memoriale din Petrila. Aceasta nu se înscrie în
tiparul clasic al caselor memoriale, responsabil în
primul rând pentru aceasta fiind fratele lui Mihai
Barbu, cunoscutul caricaturist Ion Barbu, ale cărui
constante proiecte care vizează revitalizarea
orașului natal Petrila sunt extrem de cunoscute
(iar aceasta și datorită filmului documentar
Planeta Petrila realizat de Andrei Dăscălescu).

Posteritatea și imaginea pe care o lasă despre
sine acesteia prezintă un mare interes pentru I.D.
Sîrbu. Odată cu gândul recurent al așternerii pe
hârtie a memoriilor sale se manifestă și grija cu
privire la soarta scrierilor aflate în manuscris. Cu
doar câteva luni înainte de a muri, pe 26 iunie
1989, îi scria lui Ștefan Aug. Doinaș într-o
scrisoare interceptată de Securitate: „Voi muri
curând, dar nu știu cum. Îmi pare rău că nu am
reușit să fiu mai mult decât un simplu soldat al
limbii și literelor române... De manuscrisele mele
să aibă grijă providența... Am fost un om de nimic,
am crezut în cinste, mândrie – iată-mă urlând de
durere lângă lada de gunoi care e țara mea... Fă-ți
datoria față de bunul meu renume...”. Mihai
Barbu arată că punctele de suspensie marchează
pasaje suprimate de agenții Securității, pasaje care
nu au prezentat interes în procesul de urmărire,
căci obiectivul „Suru” (numele de cod al lui I.D.
Sîrbu începând din a doua jumătate a anului 1975)
nu mai este perceput ca o amenințare majoră.

Gândul conturării unei Opere nu îi este străin.
Epistolele cuprinse de Memoriile lui I.D. Sîrbu. O
reconstituire dezvăluie această fațetă profundă
care îl preocupă pe scriitor. Ideea se arată foarte
clar proiectată în mintea lui Sîrbu, care în 1987 o
prezintă amănunțit unui prieten: „Încet, încet se
conturează silueta unei opere pe care o am în
pregătire. Am două romane grele în manuscris, la
toamnă transcriu circa 400 pag. de microeseuri,
un volum al cărui titlu va fi Jurnalul unui jurnalist
fără jurnal. Termin, în vara asta, Ursul. Pe acesta
sper să-l public fără dificultăți speciale. Închid la
anul trilogia în care Lupul e volumul din mijloc.
Mai am de terminat cartea a treia Adio, Genopolis
[care va deveni Adio, Europa!], din care am scris
circa 200 pag. După aceea nu-mi rămân decât
memoriile, o carte despre Blaga și cele cinci
comedii tragice din care nu am în manuscris decât
una”. I.D. Sîrbu pare a fi, la data acestei scrisori,
într-un adevărat puseu de creație.

Este cunoscut faptul că deși în tinerețe I.D.
Sîrbu s-a numărat printre puținii membri ai
Partidului Comunist aflat în ilegalitate, acest lucru
nu a fost un avantaj pentru el odată cu instaurarea
la putere a regimului de extremă stânga, ci
dimpotrivă. Noua față a partidului nu corespundea
crezurilor sale. Nedispus compromisului,
destituirea de la universitatea clujeană vine
aproape natural, în 1949, odată cu cele ale lui
Lucian Blaga, Liviu Rusu și D.D. Roșca. De aici
încolo, viața lui I.D. Sîrbu se va afla sub semnul
condamnării la lipsa de libertate. Arestări,
anchete, procese, închisoare, dosare de
supraveghere, interceptarea convorbirilor
telefonice și a corespondenței – I.D. Sîrbu a avut
parte de toate acestea. Mihai Barbu reface, pe
baza arhivelor de la CNSAS, scenariul proceselor
scriitorului, traseul penitenciarelor în care a fost
închis, precum și conținutul dosarelor de urmărire
individuală, întregul scenariu din spatele acestor
mecanisme de bază ale regimului. Astfel, aflăm că
scriitorul a fost subiectul a trei procese. Primul,
din 17 ianuarie 1958, are loc ca urmare a arestării
din ziua de 17 septembrie a anului anterior,
acuzația fiind de omisiune de denunț.
Condamnarea de un an de închisoare corecțională
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și confiscarea averii se va contopi, într-un al
treilea proces, cu sentința procesului cu numărul
doi, din 12 decembrie 1958, aceasta fiind de șapte
ani de închisoare și confiscarea averii pentru
acuzația populară în epocă de uneltire contra
ordinii sociale. 

Până la eliberarea prin grațiere din 15
februarie 1963, I.D. Sîrbu cunoaște viața privată
de libertate de la Jilava, Gherla, Salcia, Periprava
și Giurgeni. Având în vedere starea socio-politică
în care s-a aflat România în perioada postbelică,
nu e de mirare că scriitorul a văzut în închisoare o
„metaforă în mic a lumii”. Senzația unei existențe
duse într-o continuă stare de prizonierat îl va
urmări până la sfârșitul vieții. Ba mai mult, va
deveni o necesitate, ajungând în punctul în care,
aflat în Occident, simte nevoia acestei presiuni.
Cartea de față scoate în evidență aceasta printr-o
secvență din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal:
„[...] în conformitate cu starea mea de rumânie
continuă, de-a lungul a cinci decenii de
marginalizare și urgisire – mi s-a creat un fel de
reflex condiționat, la nivelul funcțiunilor mele
spirituale: nu pot gândi decât în lanțuri, prin
lanțuri contra lanțurilor. [...] Nu pot fi inteligent
decât prin contrast dialectic cu marea mâzgoasă a
prostiei autohtone în continuă expansiune. Sunt și
rămân un fiu al mizeriei și oprimării. [...]
Paradoxal, a trebuit să recunosc că nu pot trăi și
funcționa inteligent fără dușmanii mei de moarte,
singurii care dau sens și conținut creator vieții și
chiar morții mele”. 

Este o stare de prizonierat fertilă din punct de
vedere creator. În ultimii ani scrie cu avânt, iar
dimensiunea epistolară îi ocupă o parte
consistentă din această activitate. Anterior
descoperirilor din arhivele Securității pe care
acest volum le realizează, parte din corespondența
lui I.D. Sîrbu era deja cunoscută publicului prin
volumele Traversarea cortinei. Corespondență cu
Ion Negoițescu, Virgil Nemoianu, Mariana Șora
(1994), Scrisori către bunul Dumnezeu (1996,
1998), Printr-un tunel. Corespondență I.D. Sîrbu
– Horia Stanca (1996) ș.a. Chiar și când își dă
seama că scrisorile îi sunt interceptate, scriitorul
nu renunță la acest „exercițiu de supraviețuire”.

Scrie constant și enorm de mult oricui. Printre
destinatarii scrisorilor sale se numără N.
Carandino, prieteni cerchiști ca Doinaș, Ion
Negoițescu, Virgil Nemoianu, membri ai familiei,
colaboratori și chiar Mihai Barbu însuși. Autorul
volumului de față primește de la . D. Sîrbu două
scrisori în septembrie 1987, după ce s-au cunoscut
la sora scriitorului, la Petroșani. În plimbarea care
urmează vizitei, Mihai Barbu îi face scriitorului
câteva poze. Cele două epistole sunt legate de
aceste fotografii care au intrat în posesia lui I.D.
Sîrbu, care, preocupat de opera sa, vede în acestea
o potențială sursă pentru imaginea sa în presa
culturală – „portretul autorului la bătrânețe”.

Fragmentele din viața autorului romanului
Adio, Europa! pe care volumul Memoriile lui Ion
D. Sîrbu. O reconstituire sau Roumain Gary. À la
recherche du temps foutu le dezvăluie
augmentează imaginea unui om integru, care a
trăit o viață sub semnul unei morale pe care singur
și-a impus-o, care a ales închisoarea fizică pentru
a putea fi liber spiritual. Mihai Barbu a dezgropat
din arhivele Securității o serie de documente de
mare valoare pentru o imagine mai complexă și
completă asupra vieții și operei lui I.D. Sîrbu,
invitând totodată la noi interpretări pe marginea
acestora.
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Parisul – descântec. Umbră de noapte, umbră de
zi. Ziduri de mușchi peste care scrijelesc depărtările.
Nod central de răstălmăciri, numitor comun și și
nepereche cu veacurile. Val, fir de nisip, pat de vânt,
umbră ubicuă și absență amară. Depărtare supusă
zdrențuirii contrastelor într-un pervers și pervertit
veac al melancoliilor psihotice. Oraș-cult al
psihanaliștilor, psihiatrilor, visătorilor cronici,
notorii. O înzăuare de măști peste straturile de istorie
perversă, pervertibilă, perfectibilă. Dar haloul e  fără
de cusur, rotund, perfect, perfect perfectibil, într-un
(alt) ev în care nemăsura e măsură. Oraș al
diagnosticelor de orice fel, toate mixate în creuzetul
normalității în entuziasmul unei libertăți post-
postmoderne cu definiție ambiguă.

Prin volumul Parisul nu crede în lacrimi*
Cristina Hermeziu propune varianta poetică,
personală,  filtrată, a  unui oraș viu: ființă hibridă,
amestec de contraste, ecouri și halouri în care se
topește, se vindecă, visează, glisează pe stări eul
poetului care caută calea. Sau, cum afirmă Ioan
Holban în Cuvântul însoțitor, „Parisul Cristinei
Hermeziu este suma unor topos-uri, spații de
identificare a ființei interioare; fosta gară cu ferestre
spre Sena, Sacré Coeur, un tablou de Pissaro,
autobuzul 64 „spre BnF”, la volei, în metrou sau în
RER (din tramvaiul 3 de la Baș Ceauș), Centrul
Pompidou re-prezintă o geografie trecută prin filtrul
foarte dens al unei poezii care notează pentru a
semnifica (…) ” (p. 6) .

Pentru toți cei marcați de aerul, străzile,
zgomotele, șoaptele orașului mitic, textele Cristinei
Hermeziu reprezintă o revizitare sau o vizitare altfel
a unui spațiu expus hiperdimensionat în reflectoarele
lumii. Căutat „centimetru cu centimetru/ în fosta
gară/ cu ferestre pe Sena (…)/ amantul pierdut printre
amanții/ viitori” („coupe file”), Parisul ademenește,
vorbește o limbă pe care te provoacă să i-o despletești

ca să-l înțelegi și să intri în ritmul lui. E, de
asemenea, „o superbă machetă/ într-un glob cu
zăpadă/ stătută” pe care „refugiații/ și-l aruncă/ din
mînă în mînă” („# cotaderefugiați”). 

Filtrat romanesc de Matei Vișniec – „Sindromul
de panică în Orașul Luminilor”, expus poetic de
Cristina Hermeziu, orașul de pe malurile Senei se
propune în contraste și limbaje pe care ești nevoit să
le scuturi pentru a prinde miezul. Cei doi autori, (ca
și )  alți „scriitori români trans-figurați la Paris” (Ioan
Holban, p. 6) propun prin textele lor  o machetă de
senzații – unul romanesc, celălalt poetic – pentru
restaurarea (instaurarea?) unei „civilizații a
comunicării” (Ioan Holban). Prin tot ceea ce este/se
arată/ înfățișează, Parisul reprezintă imaginea
perfectă a Babelului perfect. Or, ca să (te) comunici
aici, trebui să faci eforturi pentru a înțelege, ca să te
poți face înțeles, ca să stabilești dialog, ca să (te)
comunici. Să te ex-comunici, ca să intri în malaxorul
în care să te repoziționezi și să-ți găsești reperele.
„realitatea/ este/ dovada/ că/ supraviețuim/ utopiilor/
noastre” („#kitdesevraj”). Realiatea virtuală pare să
devină carnea realității concrete. Susul, jos. Pe-dos-
ul, pe-fața. Post-postmodern. 

Lectura oricăruia dintre textele Cristinei
Hermeziu adaugă tușele unui Paris personal pe
obrazul celui de poveste, dezbrăcând o altă poveste.
Se conturează un oraș hibrid, reflectat în stări și
clădiri. Centrul Pompidou pare o imagine în oglindă
(abstractă, evident), un avatar: „dacă azi arde/
Centrul Pompidou/ nimeni/ nimeni/ nimeni/ nu va
mai vedea/ vreodată// lumina/ de sub/ piele// venele
roz/ arterele/ ivorii/ ar sfîrîi/ ca un fitil (…)” („Lucian
Freud, ‹ je veux que la peinture soit chair ›”. 

Parisul e re-format/ re-formatat/ filtrat prin
ecranele/ canalele (media) care ne acaparează și ne
fură nouă înșine, formatându-ne în direcții de mers
care nu ne aparțin: „am pus în cutii/ totul/ două
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rochii/ puloverul/ și geanta/ din ultima săptămână/
(…)/ și mă mut/ pe Facebook,/ insulă pustie” („mă
mut”).

Palmele realității, filele care se scurg din
calendarul unui timp altfel, agresiv, nu fac altceva
decât să ne forțeze și pe noi să căutăm (dacă ne
punem în pielea autorului) protecția maximă,
maternă, cea de dinainte de naștere. O variantă
contemporană, adusă la zi, inversată, a basmului
Tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte:
copilul – adult, ademenit să se nască într-o lume care
îi schimbă reperele și îl forțează să-și găsească
propriul drum. Agresat de contrastele lumii,  se cere
înapoi, în liniștea dinaintea nașterii:   „ca un sîmbure
de lămîie/ lipit de/ pereții de sticlă// rămîn agățată/ de
uterul mamei” („pahar gol”). Nașterea a fost ca fără –
de – voie, (ca) un scuipat. Marele Anonim al lui
Blaga a devenit Marele Erbivor al Cristinei Hermeziu
– cel puțin așa par să sugereze schemele poetice
interioare pe care autoarea jonglează și materia pe
care aceasta o modelează: „te scuipă/ o vreme/ pe
pămînt// și-apoi/ te-nghite/ gata rumegat” („Marele
Erbivor”). 

Totul este agresiv, cenușiu, scindat, dar nimic din
textura poetică nu pare să aducă vreun reproș ființei
născute într-un astfel de univers. Lucrurile par
asimilate din mers, ca atare, iar Marele Erbivor, la
momentul potrivit (al marii treceri), „te înghite”. Și
nu oricum, ci „gata rumegat”: format, formatat,
agresat, inițiat, cu lecțiile de viață trăite, trecute,
ratate, asumate, însușite. Abia această rumegare face
trecerea spre adevărata naștere. Căci moartea e (și) o
„naștere dincolo” (Mircea Eliade). 

Exilul, și el, trecerea de la tramvaiul 3 din urbea
moldavă la RER-ul  parizian, accentuează
disconfortul unor măsuri prea mici ale unei cămăși
prea strâmte pentru un spirit care pare lesne
asemănător al celuia care, ceva mai devreme, invoca:
„Dați-mi un trup, voi, munților (…)”. În „scrisoare
către V. (II)”, deși afirmă „iubeam exilul/ ca pe o
naștere peridurală”, nu uită că, de fapt, era „un ochi
de grăsime/ care rămîne totdeauna/ deasupra apei/ și
pe fundul paharului (…) o pată de ulei/ negru/ pe un
caldarîm/ străin// cu viscerele la vedere/ drept
curcubeu” – o reflecție – imagine, vie,  un Pompidou
– avatar, formatat de orașul cu o mie de fețe. 

Cel care a fost, la rându-i, modelat, adoptat,
primit de orașul de pe Sena, poate ușor empatiza cu
autorul textelor din Parisul nu crede în lacrimi. Totul

este distorsionat, de la senzații până la receptarea
mesajelor emise de clădiri, de locuri, de oameni, de
reclame, de viața de zi cu zi care te îmbracă într-un
haos – halou. Totul te forțează să uiți de tine, de unde
vii, ritmurile, dimensiunile existenței tale, ca să te
reașezi, să te formatezi, să te repoziționezi într-o
matcă în care să și respiri, dar să te și simți
confortabil or, un spirit care poate fi îmbrăcat doar în
trup de munte și în val de mare, cu greu va face față
agresiunii pariziene care te confiscă în fiecare clipă
vizual, olfactiv, auditiv, cromatic. Dacă nu te poți
înscrie în ritmul și turația orașului, dacă măsurile tale
nu concordă cu ale lui, rezultatul nu va fi decât acela
al unei nașteri inverse, improprii, forțate, în care
senzațiile, trăirile, emoțiile, gândurile nu pot fi
limpezi și senine decât în măsura în care cenușiul și
zgomotul parizian, post-postmodern, sunt avatarurile
a ceea ce știm noi, reminiscent, că ar trebui să fie
luminos, senin, liniștit. 

Textele Cristinei Hermeziu nu sunt altceva decât
un perfect manual de stări care rescriu/ descriu
Parisul: o empatizare cu orașul și o rescriere
personală a lui, o geografie în care autoarea și-a lăsat
trăirile în fâșii fiindcă și acestea, asemenea celui care
cerea trup munților să se poată încăpea, măsurile sunt
cu mult prea mici pentru vulcanul de trăiri și senzații
care plutesc, nefiltrat, nevăzut, neauzit, peste oraș. 

Receptacul uriaș, ecran imens, ființă hibridă cu
mii de tentacule și ispite, Parisul poate fi și asemenea
unei caracatițe care te înăbușă, și asemenea unei lave
care te îmbracă definitiv dacă nu te pliezi după
respirația lui, cu ceea ce ai tu în bagaj, dacă nu-ți
șlefuiești ritmul și respirația după ritmul și respirația
lui, dacă nu te turezi atât cât trebuie pe solfegiile lui
subtile. 

Dacă știi să te calibrezi și să te lași sedus și luat în
brațele lui doar atât cât să nu uiți de tine, chiar dacă
nu crede în lacrimi, Parisul se poate deplia emoțiilor
tale și se poate livra cu tot ce e el,  secrete și irizări,
lumini și umbre, în timpul nostru grăbit, cu amintiri
de timp revolut.

* Cristina Hermeziu, Parisul nu crede în lacrimi,
Cuvânt însoțitor de Ioan Holban, Editura Junimea, Iași,
2016.
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Un  debut întîrziat, amînat poate dintr-o
conştiinţă a actului de creaţie bine făcut, al Ralucăi
Faraon, în urma unui concurs naţional de poezie,
organizat anul trecut la Tecuci în numele lui
Costache Conachi. Editura care a acordat premiul
poetei vasluience stabilită la Bucureşti este Junimea,
cea coordonată acum şi revigorată de Lucian
Vasiliu. În cuvîntul însoţitor, ca o platoşă aşezată pe
trupul cărţii, pe coperta patru, Mircea Martin dă un
gir sigur acestui „debut atipic, retro, în linia
modernistă, un debut remarcabil”. Cele cîteva
consideraţii ale reputatului profesor, teoretician şi
critic literar exigent sunt suficiente pentru a ne face
o imagine despre această carte şi despre semnatara
ei. Dar mai mult decît aceste consideraţii, cartea în
sine este un argument că ne aflăm în faţa unui debut
convingător.

Raluca Faraon este o bună cunoscătoare a
literaturii în general. Ştie ce merge şi ce nu merge,
ce are durabilitate şi ce nu. Teza ei de doctorat s-a
ocupat de „Neliniştea în literatura modernă”, o
sinteză într-un spaţiu generos, printr-o privire atentă
ce nu poate exclude psihanaliza, bolile esteticului şi
identităţilor literare care au rezistat în timp. Poezia
ei însă nu ţine cont de mai recentele „cuceriri” ale
noilor promoţii, ci se aşază pe temeliile poeziei
moderne, pe principiile estetice ale acesteia, cu
evidente accente proprii în ceea ce înseamnă fondul
poetic şi mai ales al limbajului asumat. Nu vom găsi
prea multe noutăţi în această carte, nici experienţe
care să sară în ochi, însă vom descoperi o sinceritate
a trăirilor ce, prin punere în pagină, capătă substanţă
petică. Unele sintagme, compoziţii poetice,
angrenaje de limbaj ţin de structura liricii moderne,
consolidate de poeţii de renume ai acesteia, dar şi de
teoreticieni ai fenomenului, de la Tudor Vianu la
Mircea Martin. 

Atentă la eul poetic, ca element stilistic şi

compozit, Raluca Faroan se portretizează
într-un eu accentuat, personal, chiar de la
începutul cărţii, în secţiunea cu titlul Eu: „Să
locuieşti într-un cerc/ să fii transparenţa
oglinzii/ în care nu se oglindeşte nimic/ o
voce fără ecou/ şi tremurul pielii neatinse// să
locuieşti într-un cerc/ ca şi cum ai înota
amnezic/ în memoria umanităţii/ şi să nu-ţi
atingi niciodată/ centrul” (p. 7). O
reflexibilitate elocventă, ce defineşte, în fond,
chiar de la prima poezie fondul cărţii, cel al
angoasei, al spaimei de a nu atinge „centrul”,
de-a nu fi acolo unde de fapt se petrec
adevăratele lucruri. Cercul poetei este unul, se
pare, restrîns, de unde, de la margine, de la
circumferinţă se poate vedea centrul, unde, în
realitate, se deschide alt cerc, care, la rîndul lui, are
alt centru şi aşa mai departe, încît niciodată nu va
putea atinge adevăratul centru. Şi asta este miza spre
care tinde Raluca Faraon, spre o perpetuă căutare,
spre o perpetuă speranţă de a fi acolo, în  centru. Nu
pot extinde privirea la o realitate în care poeta
trăieşte, într-un centru, cum e capitala, nu numai a
ţării, ci capitala culturală a cercului numit România,
dar îmi pot imagina că, în intenţiile ei subliminale,
Raluca Faraon gîndeşte la aşa ceva. În fapt nu acolo
sunt împlinirile ei, ci, cel puţin cele petice, iată, se
împlinesc la margine, de unde se poate vedea mult
mai bine centrul – o imensă radiere înspre periferie,
unde se petrec mai toate cele de atins şi sunt
adevărate mize. De altfel cercul, linia, punctul,
ochiul etc. sunt elementele cu care poeta lucrează:
„voi înscrie centimetrii pe linia/ de plutire a
somnului” (god game, p. 8). Astfel spaţiile sunt
strîmte, înghesuite, nu numai ca evidenţe, ci ca stări
definitorii, „era strâmt de frig” (Omul interior, p. 9).
Exerciţiile stilistice sunt chiar definite şi evidente.
Vezi paginile 10 şi 11. Iar portretul realizat este de
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degajare de sine, încît fiinţa poetei se topeşte în
cuvinte simple ce dau sensuri sigure: „ culoare ori
simţ al culorii/ e o beţie de-albastru şi roşu închis ca
de moarte/ nebuni cu zâmbet involuntar/ o lume-
sanatoriu cu medici neputincioşi/ gustul aprins al
salivei/ un covor ros şi chipul poetului mort/ undeva
pe un carton semiobscur –/ iată realitatea că mă
cuprinde/ şi dorinţa de a râde/ cu gura strivită-ntre
palme” (portret, p. 13). Un autoportret, nu din
cioburi, ci din fragmente scoase dintr-un tablou din
care poeta iese cu un chip al ei, deşi amnezic pe ici
şi acolo, plin de expresivitate şi înţelesuri.

Desenul continuă în tuşe evidente şi în Eu şi
Celălalt, secţiune ce dă gravitate şi perspectivă
introspecţiilor. Aici călătoria ochiului poate fi un
rateu ( iată/ ziua e pe scândura de brad/ călătoria nu
va mai avea loc) (rateu, p. 34). Dubla portretizare,
una a chipului interior, alta cea a celui imaginat,
Celălalt, ce pare a fi suma unor alter-egouri, este
contruită din flash-uri, din sclipiri ale ochiului
interior ce priveşte tot spre centru, dintr-o margine a
unui suflet mereu zbuciumat. Şi totul se reduce al o
„migraţiune a fricii” într-un spaţiu de coşmar: „o fi
un coşmar/ dar nu mai dorm/ veghez somnul
pruncilor nenăscuţi/ şi lor le e teamă/ visează ochi
peste tot/ care îi strivesc între pleoape/ ploi de
cenuşă/ ţipete de păsări înjunghiate// mi-e teamă că
din toate acestea/ voi nu aţi înţeles încă nimic”
(migraţia fricii, p. 42). Şi este clar că nu se poate
înţelege ce anume determină’ o astfel de teamă, de
nelinişte continuă, cînd liniştea pare a fi cea care
vine să acopere sufletul cu o  altfel de speranţă.
Inima poetei este „un întreg oraş care se
construieşte”: „dacă te uiţi cu atenţie în adâncul
inimii mele/ vei observa un întreg oraş care se
construieşte” (perspectivă, p.  48). Totul pare un
„joc existenţial (vezi poezia de la pagina 53), în care
pot intra doar cei ce pot face „ceva măreţ”. Un  moto
din Henri Mochaux deconspiră intenţiile estetice ale
poetei („Ne-am privit cu gravitatea/ precoce a
copiilor de orbi”) (p. 55). Şi de aici ne dăm seama că
poezia Ralucăi Faraon se apropie, în manieră dacă
vreţi, poate şi stilistic de cea a poeţilor francezi din
acea generaţie de aur. Poeta construieşte pe
schemele de acolo, dar zidăria ei este acoperită de
zugrăviri ce ţin de o imaginaţie proprie,
eliminatorie, cu expresivitate concretă. Se petrece
totul într-o „alienare literară”, în care maxilarele se

încleştează, devin bariere ale vorbirii, ceea ce
explică o stagnare a exprimării, un efort de a ieşi din
această anchiloză ca marionetelor „ale căror sfori s-
au încâlcit iremediabil” (p. 59). Poemele, unele,
provoacă migrene, ca o apăsare pe creştet, devin
pietre de moară şi scoaterea lor în lume este ca
extirparea unei tumori. „stăteam îmbrăţişaţi eu şi
poetul nocturn/ pe când vocalele lui – păsări
metalice –/ ne smulgeau fâşii din craniu” (p. 63).

Portretul de sine se extinde în Eu şi Lumea, ceea
ce  face ca rama acestui tablou să se lărgească, iar
cartea în sine să devină un întreg bine proporţionat,
într-o arhitectură bine gîndită şi elaborată. Numai că
imaginea de ansamblu devine a unui loc
concentraţionar, un „azil de nebuni”, dar nu pe orice
identitate, ci pe cea de Ivan Karamazov. Deci
analizele poetei din teza de doctorat se extind şi în
poezia ei, neliniştea fiind un element stimulativ,
creativ, demn de adus în pagină: „şi totuşi în cloaca
asta cosmică/ în pestilenţiala asta de lume/ la un
moment dat/ cineva te învaţă pe de rost/ şi te rescrie”
(p. 67). Şi pînă la urmă „starea de fapt” nu est nimic
altceva decît o scenă pe care joacă nişte actori
stîngaci într-o piesă standard. (p.69). Ceea ce
explică, în fond, intenţia Ralucăi Faraon în această
primă carte a ei, îndelung aşteptată, poate amînată,
poate scrisă în paralel cu studiile ei de doctorat, ori,
cine ştie, adunată în timp şi scoasă în lume cu
aceeaşi teamă cu care a scris-o. Teama de
inchizitorul care stă ascuns „în fiecare colţ al
fiecărui oraş al fiecărei ţări”. Şi acesta este, desigur,
nemilos, fără scrupule şi atent la fiecare gest ce
aduce grave prejudicii bunului mers la lucrurilor.
Dar „libertatea cromatică” a Ralucăi Faraon este cea
a creatorului care ştie că vremea inchizitorilor a
trecut şi doar conştiinţa propriei valori este cea care
poate decide unde e marginea cercului în centrul
căruia poeta ar dori să locuiască sau măcar să-l
atingă.

Cartea de debut a Ralucăi Faraon, cu un titlu ce-
mi aminteşte de un film ce spunea „să nu ucizi o
pasăre cîntătoare” – să locuieşti într-un cerc şi să
nu-ţi atingi centrul – este una remarcabilă şi o aşază
în rîndul poeţilor care contează pe viitor. Poezia ei
nu este un experiment, ci rezultatul mai multor
experimente deja consolidate de nume mari ale
poeziei de la noi şi de aiurea.
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Anul acesta s-au împlinit 100
de ani de la nașterea lui Ion D.
Sărbu (n. 28.06.1919, Petrila – m.
17.09.1989, Craiova), scriitorul
care a lăsat una dintre cele mai
substanțiale opere „de sertar” din
literatura noastră, cunoscând o
spectaculoasă carieră postumă.
Caricaturistul Ion Barbu îi
cinstește memoria printr-un
festival celebru de mult timp la
Petrila, unde există un muzeu și o
fundație întreținute cu inepuizabil
devotament de câțiva entuziaști. S-au scris cărți
despre Ion D. Sîrbu, s-au organizat colocvii,
critici din toate generațiile au apreciat
originalitatea literaturii sale, care a ajuns obiect
de studiu în școli și universități. Eu însumi mi-
am trecut doctoratul cu o monografie consacrată
marelui prozator, scrisă la îndemnul și sub
îndrumarea doamnei profesor Elvira Sorohan,
autoarea multor articole și a unei cărți de
pionierat în domeniul „sârbologiei” (Ion D.
Sîrbu și suferința spiritului captiv, 1999). Dintre
exegeții operei lui Sîrbu trebuie amintiți măcar
Eugen Simion (a dedicat prozatorului un număr
întreg din „Caiete critice” în 1995, comentându-
i admirativ scrierile confesive), Daniel Cristea
Enache (a cărui monografie – Un om din Est,
2005 – rămâne un moment de referință în istoria
receptării lui Sîrbu), Nicolae Oprea (pe lângă
studiul Ion D. Sîrbu și timpul romanului, 2000,
reeditat recent, domnia sa a publicat și un amplu
dosar al receptării operei scriitorului, cu titlul
Revanșa postumă, 2016) sau Ovid S.
Crohmălniceanu și Klaus Heitmann (vezi cap.
Senzaţionala carieră postumă de prozator a lui
Ion D. Sîrbu, din vol. Cercul Literar de la Sibiu
și influența catalitică a culturii germane, 2000).

Studiul Clarei Mareș
(Zidul de sticlă. Ion D.
Sîrbu în arhivele
Securității, 2011) a avut
mai apoi meritul de a
resuscita interesul pentru
opera scriitorului, față de
care opinia publică
începea să manifeste, la
două decenii după
căderea comunismului,
un entuziasm tot mai
obosit.

Nu pot să nu menționez, de asemenea,
numele lui Dumitru Velea, vrednicul
editor al publicisticii și al multor
manuscrise inedite ale prozatorului, cu
care a corespondat în ultimii ani de viață,
precum și pe acela al Leliei Nicolescu, care a
făcut mult pentru memoria lui Ion D. Sîrbu. În
fine, din lista restrânsă a „sîrbologilor” de prim
plan nu putea lipsi Ioan Lascu (Un aisberg
deasupra mării. Eseu despre opera postumă a
lui Ion D. Sîrbu, 1999), profesorul de la
universitatea craioveană implicându-se de o
bună perioadă de timp în organizarea unui
colocviu național prestigios dedicat lui Ion D.
Sîrbu la Craiova, colocviu la care am avut
onoarea eu însumi să particip recent, cu ocazia
ediției prilejuite de Centenar. Aici i-am cunoscut
și pe Mihai Barbu, autor al unui studiu temeinic
documentat (Memoriile lui Ion D. Sîrbu. O
reconstituire, 2011), cu ample reconstituiri de
arhivă, și pe mulți dintre criticii și scriitorii care
au întreținut, cu un devotament admirabil, cultul
lui Gary. Datorită lor, cota prozatorului de
origine minerească a crescut exponențial în
ultimul timp, de vreme ce o editură precum
Poliromul a luat inițiativa de a publica începând

107107CONVORBIRI  LITERARE

ION D. SÎRBU, LA CENTENARION D. SÎRBU, LA CENTENAR
Antonio PATRAŞ

C
E

N
T

E
N

A
R

 I
O

N
 D

. 
S

ÎR
B

U
C

E
N

T
E

N
A

R
 I

O
N

 D
. 

S
ÎR

B
U

I S T O R I E  L I T E R A R Ã



cu acest an opera lui Ion D. Sîrbu, apărută până
acum în general în condiții meschine – cu
excepția corespondenței și jurnalului, publicate
de Toma Velici în splendida colecție „Opere
fundamentale” de la Fundația Națională pentru
Știință și Artă. Toate acestea vădesc de fapt
clasicizarea autorului, a cărui biografie
exemplară va fi avut meritul de a recalibra, a
posteriori, creația lui literară.   

Cum luna aceasta se împlinesc și 30 de ani de
la moartea scriitorului, voi relua în cele ce
urmează câteva informații de natură bio-
bibliografică, spre lămurirea cititorului
neprevenit:

Fiu al unui miner din Valea Jiului şi al unei
femei analfabete, de origine germano-cehă, Ion
D. Sîrbu a reuşit să-şi depăşească propria
condiţie socială, absolvind ca bursier gimnaziul
şi liceul, pentru a urma cursurile Facultăţii de
Filisofie din Cluj, unde a ajuns asistent
universitar, după ce a participat la război ca
simplu combatant. Începe să scrie din studenţie
şi este apreciat de tinerii intelectuali, colegii lui
de generaţie, care vor fonda Cercul Literar de la
Sibiu (Ion Negoiţescu, Radu Stanca, Ştefan Aug.
Doinaş, Cornel Regman ş.a.), precum şi de pro-
fesorii săi (Lucian Blaga, Liviu Rusu), împreună
cu care va fi dat afară din universitate după veni-
rea comuniştilor la putere. Debutează editorial
în 1956 cu volumul Concert, o naraţiune medio-
cră, vădind resemnarea scriitorului ce sfârşea
prin a fi dispus să accepte compromisul estetic
spre a se vedea publicat. Este însă arestat în
1957 şi face puşcărie politică şapte ani, până în
1964, ducând mai apoi până la moartea sa o
existenţă marginală, de scriitor provincial, la
Craiova, unde i se stabilise domiciliul forţat,
fiind în permanenţă supravegheat de Securitate.   

Autor al unei opere inegale valoric, cuprin-
zând eseuri, schiţe, povestiri, nuvele, romane şi
piese de teatru, precum şi o remarcabilă literatu-
ră confesivă (jurnalul şi epistolarul) editată pos-
tum, după revoluţia din decembrie 1989, Ion D.
Sîrbu a devenit în conştiinţa publicului un sim-
bol al rezistenţei anti-totalitare, comparabil cu

Paul Goma sau Nicolae Steinhardt. La cristaliza-
rea acestei efigii postume au contribuit atât bio-
grafia exemplară a scriitorului, ale cărui mărtu-
rii au fost validate moral de documentele dese-
cretizate din arhivele de la CNSAS, cât şi litera-
tura sa eseistică şi confesivă, modelată ficţional
pe tiparele distopiei. Cu excepţia volumului de
proză scurtă Şoarecele B. şi alte povestiri
(1983), care conţine câteva bucăţi antologice în
genul parabolei subversive, şi a celui de teatru
Bieţii comedianţi (1985), în care autorul încear-
că să dovedească existenţa unui umor ardele-
nesc, mittel-european, la antipodul celui balca-
nic-caragialian, celelalte cărţi publicate de Ion
D. Sîrbu în timpul vieţii sunt modeste din punct
de vedere valoric, scriitorul fiind nevoit să abor-
deze temele agreate de cenzură (independenţa
naţională, elogierea virtuţilor neamului etc.) sau
genul moralizator al literaturii pentru copii (De
ce plânge mama?, 1973, Dansul ursului, 1988).  

Notabil e şi romanul Lupul şi Catedrala (apă-
rut abia în 1995), care a fost refuzat însă de cen-
zură, deşi autorul îşi luase totuşi măsuri de pre-
vedere şi critica nu atât totalitarismul comunist
în sine, ci abuzurile comise la noi în anii ’50, în
maniera ilustrată de o serie de scrieri similare
despre „obsedantul deceniu” (precum Cel mai
iubit dintre pământeni ş.a.). Înţelegând că nu se
poate mărturisi pe deplin decât clandestin, Ion
D. Sîrbu îşi dedică ultimul deceniu de viaţă
redactării celor două opere majore ale sale,
Jurnalul unui jurnalist fără jurnal şi Adio,
Europa!, la care trebuie să adăugăm şi bogata
corespondenţă, adunată ulterior în diverse volu-
me. Şi abia aici, în scrierile lui „de sertar”, Ion
D. Sîrbu se arată a fi un prozator cu adevărat
remarcabil, atât prin bogata substanţă
intelectuală ce-i infuzează scrisul, cât şi prin
originalitatea expresivă, care-i asigură un loc de
frunte în galeria marilor creatori de stil din
literatura noastră.
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Ion D. Sîrbu are un destin literar dintre cele mai
ingrate pentru că nu a reușit să fie contemporan cu
propria sa glorie. Aruncat de pe strălucitele culmi
ale momentului interbelic în tenebroasele tranșee
ale prefacerilor comuniste, discipolul lui Blaga
ajunge un exponent al literaturii „de sertar” și
dobândește o impresionantă notorietate postumă.
Aflat timp de decenii sub lupa ostilă a Securității,
dat afară de la universitate, interzis, închis și
marginalizat, el ipostaziază toată gama de
experiențe la care putea fi suspus un intelectual de
frunte în anii comunismului. Deși exercițiile
hermeneutice au relevat disproporții frapante între
diferitele sectoare ale operei sale, creațiile sale
antume ajungând în subsidiar, faptul poate fi
explicat prin condițiile pe care un scriitor trebuia
să le îndeplinească pentru a fi publicat. Romanul
alegoric Adio, Europa! și Jurnalul unui jurnalist
fără jurnal alcătuiesc un univers estetic mobil ale
cărui reprezentări se schimbă o dată cu avansarea
unor noi ipoteze exegetice. Edificată în condiții
tumultuoase, ironia lui Sîrbu, reperul constant și
inconturnabil al celor două scrieri, nu se prezintă
ochilor circumspecți ai criticii sub forma unor
intuiții conceptuale spontane, simple și ușor de
descifrat. 

În cazul jurnalului, fără a se autoamăgi, dar
totuși sperând într-o compensație de ordin
intelectual, I.D. Sîrbu și-a creat un „ascultător”
după chipul și asemănarea sa, neștiind că mai
târziu avea să-i atragă și pe alții să i se substituie
locutorului din paginile Jurnalului unui jurnalist
fără jurnal. Ca orice operă autobiografică, jocurile
cu avatarurile ficțiunii sunt incitante, antrenante,
iar subtilitățile nu pot fi abordate fără informații
asupra ambianței exterioare a textului și
contextului. Conform tipologiei elaborate de Mihai
Zamfir în Cealaltă față a prozei, jurnalul lui Sîrbu
este unul de criză, înregistrând evenimente și
situații ontologice atipice, contracarând

neajunsurile realității prin desfătările livrești.
Autoironia și ironia confesivă apar ca instrumente
de sancționare a absurdului în care se afundase
societatea românească, urmând cu obediență liniile
de forță trasate de oficialitățile regimului.
Reflecțiile amare se extind asupra turor aspectelor
vieții și, cu o sagacitate aluzivă, reușește să îmbine
fizionomia spiritualității ancestrale cu burlescul
prezentului: „Caracterul păgân al postului
creștinesc, ortodox: în satul vechi se postea cu
gândul la ospățul ce va veni după; noi postim mult
mai «patristic»: cu gândul la ospețele ce au fost, ce
nu se vor întoarce niciodată” (vol. I, p. 31).
Complicitatea histrionică devoalează franc
exagerările ideologice ascunzând, de cele mai
multe ori, tristețea cruntă a participării la un
carnaval aberant, încâlcit care învinge chiar și
mecanismele logicii elementare: „Trăim în plină
comedie, comedia asta e tot ce poate fi mai trist și
mai tragic în lume. Istoria tinde spre propria
groapă, personalitățile ei ajung propriile caricaturi,
idealurile devin propriile haznale” (vol. I, p. 69).
Fundamentele pragmatice ale unei lumi care
procedează în mod arbitrar alterează însăși esența
umanității. Întregul jurnal este înțesat de micro-
narațiuni dezolant-caustice, în care e posibilă orice
soluție cu excepția celei a clarității și coerenței.
Carențele corozive ale mediului cotidian sunt
imbolduri pentru avânturi retorice și imersiuni
tulburătoare în propria dramă existențială „Azi
plecăm: la Craiova ne așteaptă frigiderul. Alb,
curat și gol. Gol ca un angajament solemn. Gol ca
un cântec de ziua recoltei” (vol. II, p. 86).
Luciditatea zguduitoare și demnitatea intelectuală
stoică împiedică discursul confesiv să cadă pe
panta patetismului, autocompătimirea acționând ca
un factor catalizator pentru spectrul ironiei. Fugind
în întâmpinarea realității agonizante prin scris,
radiografiile social-culturale ale lui I.D. Sîrbu se 
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În una din epistolele către Milena Jesenská,
Franz Kafka descria, în modul caracteristic, ceea
ce trăiește individul atunci când scrie o scrisoare.
Prozatorul ceh precizează faptul că a redacta o
scrisoare presupune, de fapt, crearea unei relații,
legături etc. cu… fantomele. În continuare, același
Kafka notează că „fantoma”, care evoluează în
interiorul epistolei, nu este imaginea
destinatarului, ci – din contra – este conștiința
creatoare a celui care scrie. Prin scris, scriitorul
născut în Praga activează un lung proces de
„exorcizare” (eliberare) a propriului eu, iar în
cazul lui Sîrbu, un alt remarcabil autor de epistole,
semnifică și singura posibilitate prin care poate
anula sau masca consecința cea mai insuportabilă a
izolării: singurătatea.

La prima vedere, comparația cu autorul
Procesului poate fi ușor pusă sub semnul
întrebării, dar trecând peste prejudecăți putem
descoperi câteva elemente comune, precum și
numeroase deosebiri categorice între cei doi

creatori de epistole.
Scrisorile trimise de Franz Kafka au, de cele

mai multe ori, câteva funcții bine delimitate. Pe
lângă funcția de comunicare – fundamentală
pentru orice formă de discurs – scrisorile cehului
capătă, în funcție de personalitatea destinatarului,
o valoare strict literară. Există în Scrisorile către
Milena, de pildă, numeroase pasaje care depășesc
granițele unei simple epistole, pentru că, la o
lectură atentă, se poate observa că epistolierul își
clădește, prin scris, o posibilă relație cu iubita
inaccesibilă (tânăra era căsătorită cu un om pe care
Kafka, de altfel, îl și admira într-o anumită
măsură). Aceste „nuclee epice” sunt ușor de sesizat
atunci când expresia dobândește o notă intimă sau,
altfel spus, când din „eu” Kafka ajunge la „noi”.

Într-o oarecare măsură, scrisoarea presupune și
o formă de manipulare, care implică, surprinzător,
mai mult conștiința celui căruia i se adresează
expeditorul. Cel care scrie poate anticipa locul în
care se află destinatarul, starea lui de spirit, inter-
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plasează în apropierea ideatică a însemnărilor lui
Nicolae Steinhardt. Religia laică a socialismului
nu putea decât să trezească impulsul firesc al
refugiului în sine și al invocării unui „martor,
judecător, confrate sau complice al imensului
cataclism eshatologic la care asistăm neputincioşi,
cu dublă melancolie, alături de şarpele şi demonul
casei, şi ai patriei”.    

Meditațiile asupra temelor filosofice predilecte,
libertatea și dreptatea, elucidează relația fatidică
dintre capriciile doctrinare și evoluția sau, mai
degrabă involuția umanității, destinată să suporte
stigmatul despotismului: „Impactul cel mai
nenorocit şi mai tragic al oricărei clase exploatate
spre dreptate socială şi libertate, al oricărei religii
spre recunoaştere şi prozelitism, al oricărui popor
primitiv spre civilizație şi independență, ce nu se
poate realiza decât prin dictaturi, mitraliere şi
crime” (vol. I, p. 5). Metamorfoza acestei neliniști

personale urmărește realitatea profundă și ultimă
în mișcările sale haotice. Se mai remarcă și
referințele insistente la versatilitatea a ceea ce s-ar
fi numit, în timpuri libere de jugul comunist,
morală, semn că vechiul panteon etic al
interbelicului, în atmofera căruia se formase, își
manifesta speranța într-un reviriment spectaculos. 

Una dintre cele mai fascinante scrieri confesive
ale rezistenței antitotalitare, Jurnalului unui
jurnalist fără jurnal prezintă, dincolo de
incontestabila sa valoare documentară, un
important capital estetic. I.D. Sîrbu înregistrează,
nu lipsit de umor, stranietatea existenței
individuale și sociale în întunecata epocă a
comunismului. Cugetările se servesc de ascuțișul
ironiei crude pentru a face inteligibil miezul
realității inchizitoriale, compensând lipsa libertății
sociale prin autonomia, fie ea și nedecretată, a
conștiinței scriitorului.



esul pentru mesajul  primit etc. Ținând cont de
aceste coordonate, imaginea celui care urmează să
citească mesajul devine mai importantă ca în orice
altă specie literară (nuvelă, povestire, roman etc.),
după cum bine observă Janet Gurkin Altman în
Epistolarity. 

În ceea ce privește arta epistolelor, există un
aspect mai puțin discutat de critica literară, deși
este strâns legat de natura tipului de comunicare.
Se poate vorbi de vreo formă de „intimitate”
(invonluntară sau nu) în cazul scrisorilor? Într-un
text din colecția de eseuri Marginea și Centrul, cri-
ticul literar Constantin Pricop precizează că – în
cazul jurnalelor – noțiunea de intimitate nu poate fi
luată în considerare. A scrie ceva înseamnă auto-
mat comunicare, într-o formă sau alta. A comunica
înseamnă a transmite un mesaj sau, în alte cuvinte,
a expune ceea ce tu crezi, simți etc. către o anumi-
tă persoană sau către o colectivitate. Chiar și
monologul implică, în funcție de modalitatea de
expresie, un soi de dialog, chiar dacă în acest caz
nu se mai poate vorbi despre relația Eu – El, ci,
mai degrabă, despre Eu-Eu. Această viziune luci-
dă, care se desparte de clișeele romantice ale celor
care s-au ocupat sau se ocupă de analiza așa-zisu-
lui „jurnal intim”, este valabilă și pentru structura
epistolelor. Spre deosebire de jurnal, scrisoarea are
în vedere din start un receptor bine stabilit, delimi-
tat fizic, psihologic, intelectual etc, ceea ce
înseamnă că textul și, respectiv, mesajul poate fi
rescris, „încifrat”, regândit de mai multe ori până
se ajunge la forma finală. Există, așadar, o
consecință logică: anularea reflexului de
autenticitate din partea emițătorului sau mascarea
sentimentelor, intențiilor, dorințelor ș.a.m.d.

Gary era conștient de acest lucru, din moment
ce-și adaptează atât de inteligent și convingător
discursul. De cele mai multe ori scrie despre
literatură sau operele scrise și nepublicate. În
scrisorile către unele persoane oficiale din Partid,
Sîrbu abordează o „tonalitate” mai… „serioasă”,
ușor de recunoscut prin rigiditatea discursului.
Dacă aici prozatorul plasează un zid de sticlă între
el și destinatar, atunci când își scrie nemulțumirile
către prietenii apropiați, Sîrbu devine mult mai
flexibil, jovial, dovedind o adevărată plăcere de a
se confesa. Gary se vaită de multe ori fără nicio

reținere, afișând o sinceritate autentică, înfățișată
de fiecare dată altfel. De exemplu, într-o epistolă
către Delia Cotruș din 1987 (o perioadă grea,
marcată de avansarea nemiloasă a cancerului) face
referire la soțul acesteia (care murise cu mulți ani
înainte) pentru a-i stârni și mai mult atât empatia,
cât și reacțiile corespunzătoare. În astfel de
fragmente, autorul romanului Adio, Europa!
dovedește o capacitate aparte de a manipula
cuvântul pentru a aduce destinatorul epistolei pe
aceeași lungime de undă: „Ieri am împlinit 68 de
ani, mă simt foarte stupid și ratat; îmi lipsesc 17
ani din viață, îmi lipsesc 7 cărți grele din
bibliografie; m-am gândit la Ovidiu cu mare dor și
jale; tot ce am scris în acești ani de recluziune
oltenească (trei cărți grele) se leagă de o formă de
gândire și experiență de viață (ca filozofie) pe care,
din păcate, numai eu și cu el am realizat-o; el ar fi
lectorul ideal al cărților mele de acum; poate că
«mă citește» totuși, de dincolo; sau poate că mă
strigă să viu eu acolo să începem a povesti și
discuta” (Ion D. Sîrbu, Opere, Vol. II.
Corespondență, ediție îngrijită, cronologie și note
de Toma Velici, în colaborare cu Tudor Nedelcea,
introducere de Eugen Simion, Editura Fundației
Naționale pentru Știință și Artă, 2013, p. 334).

În altă parte, Sîrbu apelează la o formă
asemănătoare de înfățișare a mesajului. Într-o
scrisoare sfâșietoare trimisă lui Virgil Nemoianu,
memorabilă prin naturalețea exprimării, creatorul
Povestirilor Petrilene nu ezită să-și „apropie”
prietenul îndepărtat prin accentuarea unor detalii
care pot construi – de ce nu? – un efect dramatic:
„Acum am intrat în lunga și dureroasa agonie care
premerge sfârșitul. Teoretic mă consider bine
pregătit (creștinește) pentru acest sfârșit, totuși,
mi-e frică mereu ca nu cumva aceste dureri, ce
mușcă din trupul meu, să-mi altereze, într-o bună
zi, și acea luciditate la care eu țin atât de mult” (p.
1004).

Mai poate fi considerat astăzi Ion D. Sîrbu un
autor de sertar? Corespondența autorului nu numai
că a reușit să stârnească interesul specialiștilor, dar
a făcut posibilă intrarea scriitorului în atenția
publicului cititor din România.
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După 1989, literatura română se îmbogățește,
printre altele, cu literatura de sertar a foștilor
deținuți politici. Între aparițiile-eveniment ale
anilor postdecembriști – apariții precum Jurnalul
fericirii al lui N. Steinhardt în 1991 sau tardiva și
nesperata descoperire și publicare în 2010 a
romanului lui Dinu Pillat, Așteptând ceasul de
apoi – este plasată și literatura postumă a lui Ion
D. Sîrbu, începând, în 1991, cu Jurnalul unui
jurnalist fără jurnal. Încă din acest moment,
critici literari precum Florin Manolescu, Virgil
Nemoianu, Ion Negoițescu sau Gheorghe
Grigurcu semnează cronici marcând descoperirea
unei noi dimensiuni a unui autor despre a cărui
semnătură se credea că aparține în principal
dramaturgiei. Revelația este confirmată de
apariția, în anul imediat următor, a romanului
Adio, Europa!, care face ca I. D. Sîrbu să devină,
inopinat, romancierul Cercului literar de la Sibiu.
Publicarea volumelor care cuprind pagini din
corespondența sa, dintre care amintim
Traversarea cortinei. Corespondență cu Ion
Negoițescu, Virgil Nemoianu, Mariana Șora
(1994), Scrisori către bunul Dumnezeu (1996,
1998), Printr-un tunel. Corespondență I.D. Sîrbu
– Horia Stanca (1996), completează imaginea
omului și a scriitorului I.D. Sîrbu.

Valoarea operei literare, elementul de surpriză
pe care aceasta l-a presupus, precum și destinul
deloc banal al lui Ion D. Sîrbu, aflat în profundă
conexiune cu nașterea și cu evoluția
comunismului românesc, au determinat
receptarea bogată de care s-a bucurat literatura de
sertar a cerchistului. Începând cu 1999 apar
primele cărți dedicate exclusiv acestuia. Elvira
Sorohan  semnează în acest an studiul Ion D.
Sîrbu sau suferința spiritului captiv (Ed. Junimea,
Iași), iar Sorina Sorescu publică Jurnalistul fără
jurnal. Jocurile semnăturii (Ed. Aius, Craiova).

Apariția primei monografii dedicate scriitorului
se realizează în anul următor, fiind semnată de
Nicolae Oprea sub titlul Ion D. Sîrbu și timpul
romanului (apărută inițial la Ed. Paralela 45,
Pitești, cartea va fi reeditată în 2015, la Ed.
Bibliotheca Târgoviște). O nouă lucrare
monografică apare în 2003, la Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
reprezentând teza de doctorat a criticului Antonio
Patraș: Ion D. Sîrbu – de veghe în noaptea
totalitară (reeditată în 2011, la Ed. InfoArt
Media, Sibiu). Interesul ieșenilor pentru autorul
cerchist se materializează și în studiul Gabrielei
Gavril, De la Manifest la Adio, Europa!. Cercul
literar de la Sibiu (Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Lista receptării
poate continua cu Daniel Cristea – Enache (Un
om din Est, Ed. Curtea Veche, București, 2006),
Ioan Lascu (Ion D. Sîrbu așa cum a fost.
Convorbiri despre Gary, Ed. Ramuri, Craiova,
2014), precum și cu studiul Cercul literar de la
Sibiu și influența catalitică a culturii germane
scris de Ovid S. Crohmălniceanu în colaborare cu
Klaus Heitmann, și din care nu lipsește nici
cerchistul Ion D. Sîrbu. Cert este că interesul
pentru literatura și pentru destinul unui autor
precum Ion D. Sîrbu nu a încetat. Luciditatea sa,
spiritul analitic, condimentat satiric, înclinația
spre filosofare, dar și spre dimensiunea mitico-
simbolică a lumii, precum și destinul care iese din
sfera banalului, dar care nu l-a împiedicat să-și
păstreze doza de moralitate, vor provoca mereu și
alte voci critice sau le vor reinvita pe cele deja
avizate să se pronunțe. După 2010, destinul
omului I.D. Sîrbu, legat de viața sa în societatea
comunistă, de „relația” sa cu Securitatea va
căpăta noi nuanțe prin scoaterea la suprafață a
documentelor din dosarul său de urmărire. Se
remarcă, astfel, volumul Clarei Mareș, Zidul de
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sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securității (2011),
precum și cel al lui Mihai Barbu, Memoriile lui
Ion D. Sîrbu. O reconstituire sau Roumain Gary.
À la recherche du temps foutu (2011, 2013), cel
din urmă făcând cunoscute noi scrisori din bogata
corespondență a scriitorului. 

Existența lui Ion D. Sîrbu a stat sub semnele
lipsei de libertate, fie ea fizică sau spirituală; însă
acesta va fi un inconvenient care se va dovedi
prielnic din punct de vedere creator. Frenezia
scrisului caracterizează indubitabil ultimul
deceniu din viața lui Ion D. Sîrbu. Opera postumă
este creată majoritar în această perioadă. Mai
mult, gândul de a-și consemna memoriile, în care
să cuprindă momentele și persoanele-cheie care i-
au marcat existența (de la părinți și locurile
copilăriei la influența lui Lucian Blaga sau
experiența carcerală) devine unul care îl
obsedează în acești ultimi ani. Paginile de
corespondență abundente relevă, la rândul lor,
nevoia de a scrie constant a lui I.D. Sîrbu. Ele stau
mărturie și pentru conștiința creatoare a
scriitorului, care este preocupat de impactul pe
care opera îl poate avea nu doar pentru imaginea
scriitorului în sine, ci și pentru istoria literaturii
din care face parte. A scrie, acțiune aflată la
autorul Jurnalului unui jurnalist fără jurnal în
profundă legătură cu a povesti, reprezintă un mod
de salvare dintr-o realitate coercitivă. Este
concludent în acest caz un extras din romanul
Adio, Europa!: „Povestirea, ca act de memorie și
de creație, constituie singurul mediu prin care,
folosind lăuta bătrână a limbii materne, dizolvăm
granițele dintre vis și realitate, dintre frică și
pieire, dintre je și moi, eu și mine. În timpul
povestirii, viziunea sfârșitului tău nu mai este, nu
o mai realizezi decât sub forma unei abstracte
săgeți ce vine, fără zgomot, din spate”. Scrisul și,
implicit, povestirea se transformă, atunci când
sunt practicate în condiții precare, în acțiuni cu
forță taumaturgică. Cuvintele au puterea de a reda
libertatea, independent de circumstanțele
exterioare individului, ci acționând la nivelul
fondului psihologic, intim al acestuia.

Imaginea postumă este avută în vedere și în
subsidiarul epitafului pe care Ion D. Sîrbu îl scrie

pentru sine: „Trecătorule, nu mă judeca după cele
ce le-am făcut, ci după cele ce le-am refuzat a le
face!” Comportamentul scriitorului în contextul
celor două condamnări la care a fost supus și care
au rezultat în arestarea sa pentru o perioadă de
timp de cinci ani și jumătate (a fost eliberat prin
grațiere la 15 februarie 1963) a fost unul
exemplar. Refuzul compromisului, refuzul de a-și
trăda prieteniile (prima condamnare a fost rezultat
al unei omisiuni de denunț) au fost confirmate
prin devoalarea arhivelor Securității din ultimii
ani. Astfel, „cele ce le-am refuzat a le face” au
devenit un reper de integritate incontestabil.
Îndemnul lui Sîrbu se află înscris chiar pe fațada
Casei memoriale „I.D. Sîrbu” din Petrila, alături
de alte secvențe reprezentative și sugestive din
opera sa. Acestea sunt creația cunoscutului
caricaturist Ion Barbu, responsabil și pentru
inițiativa de a organiza această casă memorială –
parte din „Colonia literară Petrila” – și pentru care
viața și opera lui I.D. Sîrbu reprezintă un model și
o sursă de continuă inspirație. Abordarea ne aduce
aminte de acea specie umană identificată în
paginile romanului Adio, Europa!, și anume homo
ridens, care, plasat între homo ludens și homo
fictus, întrupează salvarea prin râs.

Într-o scrisoare pe care o semna la începutul
anului 1988 și în care se adresează editorului său,
Maria Graciov, Ion D. Sîrbu scrie: „Nu mi-e frică
de moarte, ci de murire”. La acea dată, biografia
singură deja îi asigura scriitorului o postumitate
de răsunet, alături de alte figuri ale detenției
politice în comunism, precum N. Steinhardt sau
Vasile Voiculescu, înscriși cu toții într-un panteon
al sacrificiului și al probității. Apoi, opera care
avea să devină postumă exista în stadiul de
proiect sau era deja în lucru. Atenția deosebită pe
care Ion D. Sîrbu o acordă ansamblului alcătuit
din viață și operă, ansamblu care îi succede
existența, relevă conștiința de sine a unei
personalități creatoare căreia îi este asigurată ne-
„murirea”.
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În 2017, când se împlineau 95 de ani de
la naşterea lui Marin Preda şi 75 de la
debutul său, istoricul literar Stan V. Cristea
publica la Editura Aius Printed din Craiova
o lucrare monumentală, la propriu şi la
figurat: Marin Preda. Repere
biobibliografice, o a doua ediţie „revizuită şi
foarte mult adăugită” a celei apărute în 2012
care era o premieră editorială absolută. Ea
urma unui alt impozant volum, publicat de
Stan V. Cristea, intitulat: Marin Preda. Anii
formării intelectuale, de fapt tot o

biobibliografie, dar referitoare, cum sună şi titlul,
la o primă perioadă, de aproape două decenii, a
biografiei şi operei marelui scriitor. Recent, Stan V.
Cristea ne-a oferit o nouă ediţie a acestei lucrări, de
asemenea revăzută şi adăugită, apărută la aceeaşi
editură craioveană. Masivul volum format mare de
500 de pagini este o naraţiune sui generis bazată
riguros pe date, documente de arhivă, între care foi
matricole, cataloage, felurite acte, cu reproduceri
foto ale originalelor, prin care se reconstituie
universul copilăriei şi şcolarităţii fiului lui Tudor
Călăraşu din Siliştea-Gumeşti, în fine, mărturii din
cele mai diverse surse, inclusiv jurnale şi
corespondenţă, toate puse în relaţie cu confesiuni
ale scriitorului din Viaţa ca o pradă, Imposibila
întoarcere, Convorbiri cu Florin Mugur, precum şi
cu fapte, scene, figuri de pe tot cuprinsul operei lui
Marin Preda. O prodigioasă şi profund evocatoare
iconografie, cu multe imagini inedite, contribuie la
conturarea a ceea ce autorul numeşte „un portret în
oglinzi” al tânărului Marin Preda „ca om şi ca
scriitor” în răstimpul dintre 1929, când începe
şcoala (a se observa că lucrarea apare la împlinirea
a 90 de ani de la acel moment crucial) şi 1948,

când Marin Preda, după multe dificultăţi
existenţiale, după căutări, nelinişti, eforturi,
dezamăgiri, iniţieri, dar şi întâlniri hotărâtoare care
i-au facilitat parcurgerea etapelor necesare deplinei
afirmări, publică Întâlnirea din pământuri, la
apariţia căreia un alt mare prozator, Petru
Dumitriu, scria că e „o capodoperă sau, mai bine
zis, un volum de nuvele din care fiecare în parte
este o capodoperă în felul ei” (Eugen Simion –
Convorbiri cu Petru Dumitriu, TracusArte, 2019,
p. 65) şi care îl consacră cu adevărat. În acelaşi
timp, pe lângă o cantitate enormă de informaţii,
cartea conţine şi o suită de comentarii şi studii de
istorie literară cu o arie mai largă ce privesc
inclusiv climatul cultural al unei epoci cu toate
ierarhiile răsturnate, cu binecunoscutele canoane
ideologice impuse, cu pestriţa şi imprevizibila
lume literară a vremii marcată în diferite moduri de
experienţa tragică a celui de Al Doilea Război
Mondial. O lume aflată într-o complicată şi
dramatică tranziţie cu ale cărei personaje de
diferite facturi, în primul rând morale, „ţăranul
enorm rătăcit în oraş” Marin Preda – cum îi apare
lui Nicolae Breban, un alt mare prozator român
postbelic – se confruntă, uneori dureros, dar se şi
autoconstruieşte, ieşind treptat din frământata şi
umila sa biografie şi înscriindu-se pe traiectoria
destinului unui mare scriitor. Aşa cum remarcam şi
în cronicile consacrate celor două ediţii ale
Reperelor biobibliografice, niciun biograf al lui
Marin Preda nu va putea ocoli lucrările lui Stan V.
Cristea, un cercetător care ştie tot şi ceva pe
deasupra despre „marele singuratic” al literaturii
române. Este, dacă nu greşesc, singurul scriitor
român postbelic care beneficiază de o
biobibliografie adusă până la zi şi de o lucrare
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privind formarea sa ca om şi scriitor precum cele
realizate de Stan V. Cristea într-un proiect de
anvergură pe care l-a conceput şi l-a asumat cu o
exemplară dăruire.  Repet ceea ce scriam în
„Cultura” la prima ediţie a Reperelor bibliografice
şi în „Contemporanul” la apariţia ediţiei a doua:
din când în când, destul de rar, fără surle şi
trâmbiţe, fără lansări gălăgioase şi prezentări
pompoase, discret, poate chiar prea discret, mai
apare şi câte o carte care chiar ne trebuie. Stan V.
Cristea şi-a propus ca amplele sale sinteze,
aproape exhaustive (spun aproape dintr-o firească
precauţie, fiindcă, cel puţin teoretic, dar nu numai,
oricând mai pot apărea un document inedit ori o
nouă mărturie) – cărora le-a dedicat mulţi ani de
investigaţii, de lectură, de scotocire în periodice,
de culegere de mărturii – să constituie oglinda cea
mai fidelă a formării personalităţii complexe a lui
Marin Preda, a edificării şi receptării operei sale
care îl situează printre marii noştri clasici.

Relevantă este galeria de portrete moral-
psihologice ale învăţătorilor şi profesorilor care au
avut un rol hotărâtor în formarea omului şi
scriitorului Marin Preda. Creatorul Moromeţilor
le-a purtat o neclintită amintire de suflet şi o vie
recunoştinţă. Se dovedeşte pe deplin că dacă
marelui prozator nu i-a lipsit ceva, lui căruia i-au
lipsit atât de multe, îndeosebi în copilărie şi în
adolescenţă, acel ceva fundamental a fost norocul
de a fi discipolul unor dascăli excepţionali, dintre
cei ce au modelat atâtea caractere şi inteligenţe, cu
precădere în satul românesc, care au constituit de-
a lungul istoriei noastre adevăratele elite
intelectuale şi nu numai intelectuale. Multe dintre
personajele reale, cu care copilul, adolescentul,
tânărul Preda Marin s-a intersectat, s-a împrietenit
ori a intrat în conflict, au trecut, uneori chiar cu
acelaşi nume sau cu nume apropiat, precum la
Tolstoi, de pildă, în literatura sa.

La puţin timp după moartea lui Marin Preda, i-
am luat un interviu fratelui său, Alexandru (Sae).
Între altele, el aprecia că femeile din viaţa lui
Marin au însemnat mult în ceea ce priveşte
formarea şi cariera sa. O atestă şi cartea lui Stan V.
Cristea. În fine, experienţele sentimental-erotice
de care a avut parte marele scriitor au fost la fel de
importante din acest punct de vedere ca şi lecturile

sau întâlnirile, unele providenţiale, cu oameni care
l-au stimulat şi l-au ajutat. Ca orice mare creator,
Marin Preda pendula între momentele de elan şi
cele de insatisfacţie, de depresie, de nemulţumire
de sine şi de scrisul său, până la limita renunţării, a
abandonului unor proiecte. Nu o dată, a depăşit
asemenea momente şi datorită  unor femei de mare
calitate de care a avut parte şi care i-au fost alături
în perioada tinereţii. De ar fi să amintim doar
meritul Aurorei Cornu, soţia sa timp de patru ani,
legat de  romanul Moromeţii şi încă ar fi de-ajuns
să-i dăm dreptate lui Alexandru Preda. Luciditatea
şi, aş zice, cruzimea cu care Marin Preda se
autoanaliza sunt neiertătoare. El era prin excelenţă
o conştiinţă convulsivă. O atestă şi epistolele
adresate Aurorei Cornu. Eugen Simion, care a
publicat o carte de convorbiri cu Aurora Cornu,
preţios izvor de informaţii pentru Stan V. Cristea,
relatează că acesteia i se datorează descoperirea
într-un sertar şi publicarea manuscrisului celei mai
importante opere, indiscutabil o capodoperă, a lui
Marin Preda şi faptul că autorul Moromeţilor – „şi-
a regăsit marea temă pe care aparent o
abandonase”. De altfel, acest „ţăran enorm rătăcit
în oraş”, acest moralist era un cunoscător fin al
sufletului feminin, un amant perfect, spune Aurora
Cornu, şi cu o nobilă înţelegere a feminităţii,
însuşiri foarte rare la prozatorul român care se
mişcă de obicei inabil între pudibonderie şi un
naturalism vulgar.  L-aş asemăna pe Marin Preda,
în privinţa profunzimii cunoaşterii psihologiei
feminine, cu Ibrăileanu, cel din Adela şi Privind
viaţa. Aşa se explică poezia şi rafinamentul unor
scene de iubire din opera sa. Antologică, aş spune
unică în literatura română, este cea petrecută în
vâlceaua satului, în noaptea premergătoare plecării
lui Ştefan al lui Parizianu (Niculae) la Bucureşti,
calificată de Alexandru Paleologu: tolstoiană. O
noapte de dragoste, trăită de Ştefan şi Ioana Radei
(Florica lui Crivăţ) care se sfârşeşte când „satul
sări parcă în sus de ţipete de cocoşi…”. O recitesc
în volumul lui Stan V. Cristea cu aceeaşi uimire şi
emoţie ca la prima lectură a romanului în urmă cu
multe decenii, când a apărut, şi ca la cele ce au
urmat: „În întunericul grădinii trupul ei, cu faţa în
sus, avea lucirea pânzei de prin poieni, pe care el îl
acoperi cu o mişcare violentă, ai fi zis că vrea s-o
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omoare. Pieiră parcă împreună în somnul
ierburilor şi al salcâmilor neclintiţi… Nu se auzi
nici o şoaptă, nici un murmur; tăcerea dintre ei doi
începu să se consume într-o încordare ştiută numai
de pământul pe care spinarea fetei îl făcea să ardă
şi de ierburile strivite, care se încălziseră şi ele şi îi
învăluiau cu mirosul lor puternic, de sevă bogată,
ţâşnită din tijele fragede”. Marin Preda a surprins
cu forţa sa epică dimensiunea cosmică a acestei
întâmplări. Cerul înstelat, iarba şi ţărâna, salcâmii,
cu foşnetul lor înalt, discret şi ocrotitor, veghează
la tot ceea ce se petrece  în   acel loc neînsemnat de
pe pământ într-o noapte parcă de început şi sfârşit
de lume.

Sunt foarte multe de spus despre o lucrare vastă
ca aceasta, atât de densă, ca şi despre multe alte
evenimente, personaje, opere literare la care ea
trimite sau le evocă, imposibil de cuprins în spaţiul
comentariului de faţă, fatalmente limitat. Că Marin
Preda era un singuratic e un truism. Aurora Cornu
îi relata lui Eugen Simion un fapt tulburător
privitor la această trăsătură a caracterului, a
temperamentului celui despre care a mărturisit în
diverse ocazii şi contexte că l-a iubit cu aceeaşi
intensitate când trăia ca şi după misterioasa şi
prematura lui dispariţie din scena vieţii şi că-l va
iubi chiar şi dincolo de propria-i moarte. O
confesiune care îmi aminteşte de cea a Gabrielei
Melinescu despre iubirea sa pentru Nichita
Stănescu. Tulburătoare e şi această rememorare a
Aurorei Cornu „Am nişte fotografii cu Marin în
Grecia, în care el are aerul unui singuratic. El mă
iubea şi mă avea de nevastă, dar era singur. Era în
jurul lui un aer de singurătate şi un fel de
luminozitate. Este foarte perceptibilă pe peliculă
aura asta de aer clar în jurul lui şi de mare
singurătate”. Ceea ce pare să confirme o altă
caracterizare a celui pentru care e de presupus că
Aurora Cornu a însemnat poate marea sa iubire,
cea mai iubită dintre femei. Iat-o: „Literatura!
Singura soţie şi iubită a lui Marin, care nu l-a
trădat niciodată – nedezminţită, fidelă şi după
moarte, veşnic răsplătitoare!”. Nici el nu a trădat
vreo clipă literatura. Dar acest mare singuratic,
absorbit total de irezistibila sa vocaţie de scriitor şi
aş fi tentat să spun robul ei nu evada din viaţa reală
sau din fluxul vieţii literare, dimpotrivă. Apoi,

solidaritatea sa de breaslă este incontestabilă,  din
acest punct de vedere fiind comparabil cu alţi
câţiva scriitori postbelici ca de pildă: Nichita
Stănescu, Nicolae Breban sau Adrian Păunescu.
Şi-o manifesta, aşa cum reiese şi din cartea la care
mă refer, în stilul său ce putea părea unora
înşelător, mai cu seamă că detesta spiritul de gaşcă
de care scriitorul român n-a dus şi nu duce lipsă.
Cu carisma şi autoritatea sa, s-a impus încă de
tânăr ca un reper de neocolit. Marin Preda era, aşa
cum s-a spus de atâtea ori, o mare conştiinţă călită
încă din copilăria lui petrecute într-un sat din
câmpia română. De acolo îi veneau dârzenia,
ambiţia, aplecarea către problemele grave ale
existenţei şi condiţiei umane.  Nu şi-a trădat
niciodată talentul, vocaţia  şi, mai cu seamă,
rădăcinile, fiindcă şi datorită lor a ajuns un scriitor
care ne reprezintă şi pe care nici un canon –
constituit pe orice criteriu: ideologic, estetic,
moral, politic – nu-l va putea omite. Canoanele
trec, marii scriitori – Eminescu, Caragiale,
Sadoveanu, Arghezi, G. Călinescu, Marin Preda,
Nichita Stănescu – rămân!
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Despre prolificul George Baronzi s-a scris puțin
și irelevant. Într-adevăr, din diversele dicționare ale
literaturii – mai vechi sau mai noi – îți sare în ochi
imediat disproporția dintre bogata listă de lucrări a
faimosului scriitor de odinioară și anemicele
lămuriri istoriografice. Mai mult, dacă articolul din
Dicționarul literaturii române de la origini până la
1900 (1979) furniza informații privind originile
italienești-grecești ale familiei și legăturile sale cu
Eteria, cel din Dicționarul General al Literaturii
Române lasă deoparte considerațiile genealogice și
menționează numai insula Zante (numele dat de
venețieni insulei Zakynthos). 

Precaritatea datelor nu ne împiedică totuși să ne
imaginăm că așezarea familiei greco-italiene a lui
Baronzi tocmai într-un oraș cosmopolit, cu aspect
de bazar, ca Brăila nu este deloc întâmplătoare. Așa
cum s-a dovedit a fi și pentru Panait Istrati, autor
puternic influențat de legendele locului și care (prin
domnița din Snagov-Floarea Codrului și Chira
Chiralina – prima, partenera căpitanului, cea de-a
doua, sora „hoților Brăilei”, „șerpii Dunării”)
declină literatura haiducească (și) la genul feminin.
Tranzitat de o lume pestriță, aflată în permanentă
mobilitate și transformare, portul dunărean
constituie un mediu ce modelează – înainte de orice
experiență livrescă – gustul copilului Baronzi
pentru aventură și aventurieri, pentru cunoașterea
limbilor străine, pentru o estetică a fragmentarului
și experimentului, precum și pentru o senzualitate
specifică vieții orientale. 

În stilul său apodictic, Iorga pretinde că
pronunțăm stâlcit numele Baronți-Baronschi, drept
„Paronți”, și afirmă că primul strămoș al
scriitorului ce a pășit pe pământ românesc era un
„padroncino”, adică „un căpitănaș de vas”. Numai

un astfel de artificiu fonetic îi poate „rezolva”
marelui istoric complicata problemă a
metamorfozei unui nume grecesc (Ctena) într-un
nume italian (Paroncin) și apoi într-unul românesc
cu rezonanțe polone (Baronschi). Că subiectul îl
atrăsese pe Iorga dincolo de marginile
documentării pentru un scurt capitol din Istoria
literaturii române în veacul al XIX-lea o dovedește
inițiativa acestuia de a publica manuscrisul
poeziilor lui „Paronți”, pregătit de autor pentru o
ediție de opere complete la sfârșitul veacului al
XIX-lea. 

Tolerat în ipostaza de poet-precursor (al lui
Eminescu) și de challenger al pleiadei pașoptiste
(Alecsandri – Bolintineanu – Eliad – Bolliac), dar
amarnic sancționat ca prozator – așa călătorește
numele bietului Baronzi prin spațiile vaste,
reverberând plescăitoare clișee, ale istoriografiei
literare românești. Pentru că apucase să pună mâna
pe manuscrisul poeziilor și probabil nu mai
ajunsese și la acela, mult mai consistent, al
Misterelor Bucureștilor, Iorga face oficii de critic
numai operei poetice. Și Călinescu se referă tot
numai la poezie, pe care o consideră „originală”,
proza lăsându-i impresia de imitație a modelelor
occidentale (iar opera de traducător impresionează
prin cantitate). Cu limba mai ascuțită decât a
proverbialei soacre, „divinul” îl probozește cu
atributul de „poligraf” și, astfel, întorcându-se încă
o pagină a Istoriei literaturii române..., „Paronți
poligraful” i-au spus cu toții. 

Baronzi rămâne însă un mare necunoscut. Spun
asta nu pentru că un roman tipărit în tiraj „popular”
precum Misterele Bucureștilor este astăzi aproape
de negăsit, ci pentru că textele dramatice, prozele,
publicistica și traducerile lui Baronzi (relevante
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atât sub unghi lingvistic, cât și prin opțiunile
implicite ale traducătorului pentru anumite texte-
sursă) n-au constituit, din câte știu, obiectul unor
cercetări temeinice. În fond, cine-i „Paronți” ăsta și
de ce ne tulbură el liniștea? Debutează cu poezii în
jurul lui 1845, adică pe vremea când se scria primul
„romans original” (erotic, cum altfel?) din
literatura noastră, Elvira sau amorul fără de sfârşit.
Din lirica acestei perioade, spicuim două poeme
baronziene de inspirație haiducească: Corbea
Haiducul și Badea Haiducul, semn că interesul
pentru figurile proscrișilor apare destul devreme.
Dat fiind că operele de final, respectiv romanele
Mina haiduceasa, fata codrilor (1894) și Fontana
zânelor (1896), aparțin aceluiași bazin tematic, i.e.
literatura haiducească, cred că ar trebui să
acordăm măcar un moment de reflecție acestor
încercări juvenile, cum și traducerilor executate în
decada 1850-1860. 

Să reținem faptul că, spre deosebire de colegii
săi de generație – Kogălniceanu, Bolintineanu,
Pelimon, Al. Cantacuzino, C. Boerescu, V.A.
Urechia, Pantazi Ghica –, Baronzi nu se lansează
ca prozator decât după 1860, preferând să-și facă
ucenicia timp de un deceniu, traducând din scriitori
occidentali precum Alexandre Dumas, Eugène Sue,
Walter Scott, George Sand, Jeanne Rosalie de
Reghat (Madame de Thellusson) și probabil
Henriette-Étiennette-Fanny Reybaud (Mme
Charles Reybaud). Pe Madame de Thellusson o
găsim în „Journal des Femmes” din 1834, în
ipostaza de autoare a unor texte precum Clothilde,
Lucille și La veuve du poète. Căsătorită cu un
Lascaris de Vintimille, se pare că supraviețuise
epurărilor din vremea revoluției franceze numai
datorită căderii lui Robespierre. Pe Mme Charles
Reybaud (alias Hippolyte Arnaud), autoarea unui
roman intitulat Lena (1842), o prenumărăm deja,
alături de îndrăzneața George Sand, printre
figurile-fanion ale feminismului francez. Opțiunile
tânărului traducător pentru aceste prozatoare
emancipate, aluzia la Heptameronul Margaretei de
Narvarra din poveștile publicate în 1861, dar mai
ales cele două romane „haiducești” propunând un
tip eroic de gen feminin ar trebui să fie suficiente
pentru a contura o agendă privind emanciparea
femeii, dacă nu chiar „feministă”. 

Voi întârzia preț de câteva paragrafe asupra
intrigii din Mina haiduceasa, fata codrilor. Fiica
unui răspopit, deci a unui rebel, Mina ni se arată în
chip de zână a pădurilor, o Artemisă ducându-și
viața într-un cadru idilic, retras, într-o companie
zoologică oarecum exclusivistă: o capră roșie,
câteva găini și un dulău capabil să o păzească „mai
bine decât doi ostași”. Datorită micului comerț cu
lapte și ouă, fata codrilor a reușit până la 20 de ani
să-și păstreze independența și să scape de
servituțile condiției domestice. Aflăm că locuința ei
era undeva pe la marginea Ploieștiului, ca atare
personajul lui Baronzi trebuie să fi posedat și un
gram din spiritul emancipat, revoluționar, al
fiicelor celebrei urbe. Dar spre deosebire de nurii
divinei vânătorițe, frumusețea Minei nu-i lăsată de
la Dumnezeu să fie atinsă numai cu ochii. Baronzi
învățase din traducerile sale de tinerețe (să mai
precizăm încă o dată că Mina... e o operă de
senectute) că o femeie frumoasă, cu părul negru ca
de mătase și cu buzele rumene, devine motorul unei
intrigi numai dacă apar pretendenții, de preferat un
viteaz și un villain.      

Într-adevăr, Orodel și Călin vor intra într-un fel
de cursă pentru amorul Minei. Orodel s-a
îndrăgostit lulea, după cum o dovedește pasajul
următor, scris de Baronzi cu acuitatea vizuală a
spectatorului unei defilări de manechine pe cat
walk: „Fără dânsa nici o zi, nici un minut n-aș putea
trăi... Uite, din ziua când ne duceam amândoi spre
târgul Ploeștilor și am întâlnit-o întorcându-se
d’acolo, când am văzut’o așa de frumosă, cu ochii
ei cei negri și plini de focuri dulci, cu buzișorele ei
cele rumene de pe cari pică mierea, cu iia ei cea
nouă cusută cu fluturași si cu mătăsuri de mai
multe fețe, cu marama ei mai albă decât laptele,
aruncată pe cap și fâlfâind împrejurul părului său
cel negru ca pana corbului, de i se părea că vezi
ziua când se îngâna cu noaptea... apoi când mi-am
aruncat ochii peste toată ființa ei și am văzut acele
două piciorușe ca de păpușe, încălțate cu doi
condurași roșii abia acoperiți de androcul ei de
mătase albastră cu vergi galbene și încinsă cu o
cingătore de mărgelușe albe ca fața ei, și când în
cea din urmă, dechise gura ei să vorbească cu capra
ei și mă făcu să văz dinții ei ca două șire de
mărgăritare, uite... mi-a amețit capul... mințile

118118 CONVORBIRI  LITERARE



începură să mi se turbure... picioarele mi se tăiară...
mă coprinse o tremurătură, par’că eram prins de
friguri, și inima’mi batea, ’mi bătea, de ziceai că
vrea să iasă din pieptul meu și să sboare alături cu
al ei”. Călin, mesmerizat în egală măsură de
umbletul zeiesc al Minei, nu-și dorește să rămână
numai un amorez tembelizat de-o lentă adorație.
Spre deosebire de Orodel, el mai știe și că femeile
au pofte nemăsurate, greu de satisfăcut. Ca să
devină alesul Minei, Călin își construiește un
proiect de viață glorioasă și de necondiționată
bunăstare: să devină haiduc. De fiecare dată când o
vede pe Mina în lumina lunii, cu cămașa deschisă
numai atât cât să-și răcorească pieptul, pe Orodel îl
apucă amețeala, stare ce îl va caracteriza tot restul
narațiunii: „Luna care bătea drept în fața copilei
făcu pe Orodel s’o vază cu părul ei despletit
unduind pe umerii ei albi și rotunzi și numai într’uă
camașe lungă de borangic, abia încinsă cu un brâu
roșu de lână, și desfăcută la piept ca să’l poată
recori mai bine... Orodel văzând’o astfel avu uă
amețeală.... el se lasă până unde ajunse de râu și își
udă ca pul în apa lui cea rece”. Călin nu se pierde cu
firea însă, punând un preț mare pe frumusețea fetei,
devine robul dorinței sale. Astfel, frumusețea Minei
se dispută între doi inși la fel de nevolnici, lipsiți
adică de vocația libertății atât de specifică
haiducilor.  

Cât timp candidul Orodel șade ambetat în
brațele iubitei, Călin își adună o ceată de haiduci și
începe să prade prin ținut. Mina, la rândul ei, este
solicitată de soția unui magistrat din Ploiești să-i
închirieze casa pentru a se trata de oftică cu remedii
naturiste: aer curat, ouă de țară și zer de capră
(roșie). Călin haiducul pune la cale un furt din cutia
„plină de scule și diamanturi” a cucoanei, anume
pentru ca Mina și Orodel să fie acuzați. Cei doi sunt
duși la închisoare și, după câteva zile de arest, fata
codrilor este achitată. Orodel nu pare foarte încân-
tat de această decizie și, din câte ne dăm seama,
trece dintr-o extremă în alta, de la „ambetarea”
amorezatului la damblaua melancolicului. Ajunși
în acest moment, nu prea pricepem motivul melan-
colizării lui Orodel: să fie oare nemulțumit că,
ieșind din pușcărie (inclusiv din pușcăria amoru-
lui), Mina va simți un impuls de emancipare și va
accede spre un nou sens al libertății? Gesticulația

personajului întărește o astfel de interpretare, oricât
de elaborată ar părea aceasta în contextul unei sim-
ple intrigi haiducești. 

Deja pregătit pentru senzații tari, cititorul va
trece deodată într-un decor crepuscular, oarecum
amenințător. Suntem în casa Minei, unde eroina
revine după zilele de detenție. În întuneric îl zărește
pe Călin haiducul, complet transformat, afișând un
aer de răpitor, gata să-și înhațe prada: „Acela care
vorbea astfel era un tânăr ca de vr’uă două-zeci şi
doi de ani al căruia portret ne am cercat să’l
schiţăm la începutul istoriei noastre... El purta la
brâu două pistoale lungi şi un cuţit lat: uă căciulă
negră de oaie acoperia capul, pusă pe urechea drep-
tă... Un cepchen alb de aba cusut cu şireturi negre,
uă legătură roşie care înfăşură gâtul şi de la care
atârnau căpătîi lungi, uă pereche de ciorici aseme-
nea albi cu cusături albastre şi cu cismele de teletin
ai căror carâmbi se perdeau în poturi, eată costumul
acestui personagiu... În casă el mai avea uă cara-
bină ghintuită şi uă tolbă încărcată cu muniţiuni.”
Călin îi explică fetei că „haiducia” reprezintă o
formă de protest împotriva nedreptăților sociale și
insistă asupra distincției dintre „tâlhar” și „haiduc”.
Știindu-i deja metehnele de tâlhar și intrigant,
cititorul înțelege că adevărații haiduci au dispărut
de pe fața pământului (în 1894, când Baronzi
publică acest roman, ne aflăm în plin fin-de-siècle),
lăsând în urma lor numai o dâră retorică. 

Cum vremea haiducilor și a revendicărilor lor a
apus, retorica haiducească va putea fi asumată de
alte categorii defavorizate: femeia abuzată, folosită
pe post de obiect al dorinței masculine, poate ieși
din stereotipul dorinței triunghiulare. Ca să scape
de presiunile bărbatului (ce-și tot mută căciula de
pe o ureche pe alta într-un mod amenințător), Mina
se folosește de un vicleșug, înhață carabina și-l
împușcă pe Călin. Dar nu acest reflex de apărare
uimește în cazul tinerei fete, ci decizia temerară de
a prelua ceata haiducească. Când suflă în fluierul
lui Călin, Mina se trezește înconjurată de douăzeci
de huidume cărora le spune că ea e soția
căpitanului. Cum poveștile despre bravele
haiducițe au ajuns până la ei, bărbații se supun
ordinelor acestei femei tinere. De-acum înainte, nu
numai frumusețea, ci și înțelepciunea Minei vor
putea ieși în evidență. Spre deosebire de Orodel și
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Călin, haiducii o apreciază pentru calitățile de
strateg și manager al intereselor cetei: „Pentru că
după cum spun unii alţii cari cunosc lucrurile mai
bine, ei au în fruntea lor o femeie de căpităneasă,
care e numai dracul gol, plină de deşteptăciune, de
prevedere şi de bărbăţie, apoi, ce mai e de însem-
nat, este că e dreasă, cum am auzit”. Haiduceasa se
folosește de ceata lui Călin ca să organizeze un
asalt asupra închisorii și, astfel, să-l elibereze pe
Orodel. Însă Orodel, tot în damblaua melancholiei,
nu pare deloc impresionat de eroismul iubitei sale
și iese din scenă fără nicio explicație.  

În postura de căpităneasă, Mina înfăpuiește
multe vitejii. În schimb, nevolnicul Orodel va
rătăci mai multe zile și, așa cum ne-am obișnuit
deja să-l vedem, manifestă un comportament pasiv.
E un ins „sedus” de circumstanțe. Din fericire,
peste el dă chiar unchiul său, un preot de țară cu
oarecare stare, care îl ajută cu bani. Cu banii de la
unchiul său se duce la București și îi dă prin cap să
devină negustor. Numai că bietul de el nu are fler
nici la negoț, nici la oameni, și devine victima
escrocilor încă din prima clipă. Călin, în schimb,
ajunge șeful poterașilor și, „vânând-o” pe
haiduceasă, întreține de fapt un stereotip erotic care
ne îndreptățește să întrebăm: care-i adevăratul
adversar al haiduciței din această poveste?   

Iată că, în mijlocul unei lupte, Mina își aduce
aminte de viața ei anterioară: „ea se credea ca într’o
cetate întărită, de unde era mai fără putinţă a o
descuiba... Cu toate acestea, ea se simţi, pentru
întâia oară poate, coprinsă de un simţimânt nu de
frică, ea nu cunoscuse frica până atunci, dar de un
început de desgust pentru uă viaţă care nu era
făcută pentru dânsa... Mai multe amintiri din
trecutul ei veniră să se desfăşure înaintea ochilor
ei... Ce fericită fusese ea dinioră în căsuţa ei între
pomii şi florile ei, în societatea caprei şi a păsărilor
ei cari’i ţineau de urît, şi a câinelui ei care o păzea
cu atâta credinţă!... Ce plăcute zile erau acelea pe
cari le trăia în pacea consciinţei sale, într’uă
singurătate pe care scia s’o umple cu năluci
încântătore pentru viitorul ce’şi îl pregătea în
închipuirea ei jună şi încrezătoare!... Amintirea lui
Orodel nu se stinsese din sufletul ei... Orodel june
şi frumos care o iubise, pe care îl iubea şi ea, care’i
jurase că o va lua de soţie, care o făcea să uite

lumea întreagă în momentele pe când sta cu dânsul
seara de vorbă pe prispa ei, la lumina lunei care
mângâea chipurile lor copilăresci, la răcoarea serei
înstelate care săruta cu adierea ei cea dulce frunţile
lor pline de cugetări amoroase, sau, dimineaţa, pe
malul Prahovei, în cristalul căreia se oglindeau
adesea cu un farmec nespus, făcând malurile ei să
răsune de dulcile lor şoapte sau de suspinele lor
fugitive!...” etc. 

În fruntea trupei sale de poterași, Călin reușește
s-o descopere pe haiduciță. Dar, la momentul
înfruntării, ce să auzi? Cadența unui amor pătimaș,
frazat de parcă eroii s-ar afla într-un budoar și nu în
mijlocul codrilor: „Dacă crezi că Orodel mai
visează la tine te amăgesci. Unde este el? De ce
nu’l văd alături cu tine? Mai sciţi ceva unul de
altul? Nimic! Uitare, răceală, nepăsarea, eată cu ce
te răsplătesce el! iubirea, nebunia, turbarea, eată ce
m’aduce la piciorele tale pe mine, care mă văz aşa
de despreţuit în inima ta!... Mino, să scii că ori cât
de mare e focul pe care’l ai aprins în inima mea, ori
cât de nebună e patima care m’a orbit, ori cât de
nevindecat va fi dorul meu dacă te voi perde şi
acum, tot aşa de mare simţ că’mi e setea de
răsbunare, daca mă voiu vedea şi acum respins cu
atâta ură de tine... Ascept dar să’mi spui cel după
urmă cuvânt, ca să sciu dacă’mi vorbesce
Dumnezeu sau dracul prin gura ta”.

În următoarea replică a Minei se poate afla
cheia romanului lui Baronzi: „Nu amesteca nici pe
Dumnezeu, nici pe necuratul, acolo unde omul e
singur stăpân pe voinţa sa”. Într-adevăr, haiducia i-
a revelat acestei tinere femei gustul riscului de a
alege. Când, în peregrinările sale, eroina își
descoperă amantul căsătorit cu alta, Mina găsește o
soluție surprinzătoare: haiduceasa decide să se
arunce într-o prăpastie. O altă moarte care nu
dovedește nimic? În niciun caz!

Baronzi înfățișează de fapt aici un gest fatal,
care o proiectează pe eroină în afara tiparelor
melodramei, menținându-i astfel aura eroică,
„haiducească”, legată de acel topos al
„încumetării” despre care am vorbit și cu alte
ocazii. Într-adevăr, când ai de ales între un
neputincios pasiv-melancolic precum Orodel și un
arivist șarlatan precum Călin, nu îți rămâne decât să
te încumeți să privești în abis.
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În decursul timpului aspectele fundamentale ale
elocinţei maioresciene au instituit un univers al
cunoaşterii culturale româneşti, din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, fapt ce ne-a îndreptat atenţia
spre cultul oratoric abordat de Titu Maiorescu în
scrierile sale. De la bun început, fiecare tratat literar
întrebuinţează într-o oarecare măsură temeiurile
recognoscibile ale oratoriei antice. În acest mod,
studiul îşi propune să contureze raporturile
existente între personalitatea criticului şi
documentele sale literare şi politice, ce denotă o
conservare a dimensiunii oratorice.

Activitatea oratorică începe să prindă contur
încă din frageda adolescenţă, când şeful de
promoţie al celui mai bun colegiu din Viena, tânărul
Titu Maiorescu, era invitat de către profesorii săi să
susţină un discurs în limba latină, de faţă cu
oficialităţile vieneze. Dimensiunea perseverenţei şi
a priceperii oratorice de care a dat dovadă îl
proiectează pe absolventul Academiei Thereziane
într-un spaţiu al cunoaşterii, al unui nou început.

Pasiunea criticului Titu Maiorescu se răsfrânge
asupra a două direcţii de studiu: filosofia şi dreptul,
însă după finalizarea studiilor tatăl său, profesorul
Ioan Maiorescu, îşi dorea ca fiul să urmeze o
carieră didactică, filologică, care i-ar oferi o
perspectivă mai bună de dezvoltare a statutului
social în Principate. Refuzul lui Maiorescu de a
urma filologia, cu scopul asimilării cunoştinţelor ce
vizează studiul legilor de convieţuire în societate,
indică aspiraţia viitorului critic către o carieră în
filosofia dreptului, fapt identificat chiar de Zigu
Ornea în monografia dedicată criticului, şi anume
Viaţa lui Titu Maiorescu: „[...] pe el îl interesa,
înainte de toate, dreptul, adică o diplomă care să-i
îngăduie practicarea avocaturii şi obţinerea unei
catedre universitare de filosofia dreptului”1.

În decursul anilor petrecuţi în capitala
Germaniei, Maiorescu debutează ca orator odată cu
susţinerea prelegerilor gratuite ce urmăreau
educaţia clasei feminine, din cadrul unui pension şi
a meditaţiilor oferite la franceză, celor patru copii
ai consilierului de Justiţie din Berlin. De asemenea
acest debut îl va pregăti pentru prelegerile ce vor
urma să pună stăpânire pe activitatea culturală a
societăţii înalte a principatelor. În acest sens,
afirmaţia lui Nicolae Manolescu din studiul său
asupra personalităţii maioresciene, Contradicţia lui
Maiorescu, justifică principala preocupare a
tânărului student şi anume cultura: „Obiectul lui e
toată cultura. Nu numai în teorie, dar şi în
practică”2. 

Evoluţia treptată a oratorului Titu Maiorescu se
remarcă prin această trecere cu caracter progresiv.
Maiorescu nu numai că a reuşit să concentreze
spaţiul activităţilor culturale, prin intermediul
cercului junimist, ci a reorientat portofolii diverse,
din postura ministrului, ce au stabilit punctul de
plecare al domeniul educaţional, cultural sau chiar
juridic din micul regat. Spre deosebire de
preliminariile discursurile (prelegerile publice),
activitatea de parlamentar se prezintă într-un mod
cu totul distinct. 

După multe încercări de pătrundere pe scena
politică, ca membru al grupării junimiste, ce
sprijinea partidul conservator, Titu Maiorescu îşi
susţine în anul 1871 primul discurs, în calitate de
deputat, ce ilustra combaterea bugetului de
învăţământ pentru anul 1872. Ca membru nou al
Parlamentului, Maiorescu impresionează auditoriul
prin argumente solide, ce stârnesc reacţii pozitive.
Cu toate acestea reacţia ministrului de justiţie
Epureanu, consemnată în Istoria literaturii române
de la origini până în prezent, era una copleşitoare
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pentru noul deputat: „Cea mai frumoasă cuvântare
ce am auzit-o în viaţa mea”3. 

Complexitatea stilului său oratoric a fost
evidenţiată de E. Lovinescu în lucrarea dedicată
criticului culturii, Titu Maiorescu, prin compararea
retoricii maioresciene cu elocinţa „impulsivă,
vehementă şi brutală”4 a politicianului Al.
Lahovari, dar şi cu „cea lapidară, plină de formule
puternice, agresivă” (Ibidem) a lui P.P. Carp. Cu
siguranţă, stilul retoric al lui Titu Maiorescu
constituie contrariul elocinţei practicate de Al.
Lahovari şi P.P. Carp; întâlnim o elocinţă „aşezată,
expozitivă”5 cu o superioritate remarcabilă în
planul argumentării şi al logicii.

Parlamentarul Titu Maiorescu atrage atenţia
auditoriului într-un mod cu totul distinct. În
lucrarea sa clasică, Arta oratorică, Quintilian
examina relaţia de compatibilitate dintre gesturi şi
cuvinte. Pornind de la raportul gest-cuvânt, retorul
roman a subliniat distanţa precisă dintre oratorie şi
teatralitate. Aşadar, oratorul nu trebuie să abordeze
un limbaj al trupului care să tindă spre interpretarea
emfatică a unui rol, ci să-şi adapteze gestica
conform contextului, a raportului gest-semnificaţie:
„Gesturile despre care am vorbit însoţesc cuvintele
în mod natural. Dar există gesturi care, prin imitare,
trezesc ideea corespunzătoare. De exemplu,
exprimi ideea de bolnav imitând gestul medicului
care caută pulsul, sau ideea de cântăreţ din chitară
ţinând mâinile în felul cum cântăreţul atinge
coardele. Astfel de gesturi trebuie evitate în timpul
discursurilor în mod categoric. Căci oratorul
trebuie să se deosebească cu totul de bufon şi gestul
să se acomodeze înţelesului, nu cuvintelor. De altfel
aşa obişnuiau şi actorii mai de seamă”6. Orientarea
spre legile convieţuirii în societate şi asimilarea
preceptelor elocvente stabilite de retori precum
Cicero şi Quintilian modelează portretul
maiorescian al expunerii protocolare. Aplicând
regulile artei oratorice identificate de Quintilian
vom constata dimensiunea ansamblului de gesturi
ce marchează incipitul discursului, exordiul
cuvântării.

Într-o scrisoare din 1898, Barbu Ştefănescu-
Delavrancea onora măiestria de care dădea dovadă
Titu Maiorescu în timpul dezbaterilor din
Parlament7. Înregistrat în antologia coordonată de

Ion Popescu-Sireteanu, Titu Maiorescu în
amintirile contemporanilor, episodul ocupării
pupitrului din Parlamentul României şi Camera
Deputaţilor se intersectează la nivel simbolic cu cel
al dobândirii catedrei, figura alegorică care separă
autoritatea profesorului de auditoriul specific.
Maiorescu punea stăpânire pe locul vorbitorului
prin mişcări precise, proprii caracterului său
intransigent, încât convingerea neclintită domina
întreaga guvernare: „Se duce la tribună cu un pas
mărunt şi repede, călcând cam închis. […] S-a suit
la tribună. Toţi încremenesc pe unde au apucat.
Priveşte lung şi tăios. Nu s-aude nimic, nu se mişcă
nimeni. A vârât mâna în ridigiotă. «Domnilor...»8

Au răsunat primele fraze”.
Construirea unui discurs oratoric necesită

parcurgerea etapelor constatate de retorii antici.
Inventio, dispositio, elucutio şi actio relevă
plurivalenţa discursului oratoric, care, printr-o
structură stabilă, obţine rezultate favorabile în
planul persuasiunii. Cu toate acestea, portretul
politicianului Maiorescu impune o preocupare
distinctă asupra elocuţiei. Fiind un model al
junimiştilor, după consemnările lui  Vistian Goia
din articolul Oratori şi elocinţă românească din
antologia dedicată Farmecului oratoriei
româneşti9, Maiorescu s-a impus printr-o conduită
elevată, o voce plăcută care contramanda de fiecare
dată imperfecţiunea argumentelor întrebuinţate de
oponentul parlamentar. Desigur, Delavrancea
constată inexistenţa oratorilor politici care ar putea
să-l combată pe „tiranul cuvintelor”10. Prin alegerea
sintagmelor adecvate, Maiorescu nu „desenează cu
creta”11, după cum spune Delavrancea, „ci sapă”12,
modelează cuvintele, astfel încât puterea
vocabulelor folosite provoacă admiraţie.

În această privinţă, prefeţele discursurilor
parlamentare reprezintă unul dintre modele stilului
oratoric întrebuinţat de Maiorescu, în totalitatea
acţiunilor sale protocolare şi pedagogice. Ilustrarea
istoriei diplomatice a noului regat, care în decursul
timpului a oscilat între cele două mari puteri
politice, partidul naţional liberal şi partidul
conservator, nu se deosebeşte de cuvântările
diplomatice de la pupitrul parlamentar. Orice
construcţie verbală a istoriei politice poate fi
percepută pe o scară clasică a subiectivităţii. Chiar
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dacă abordează o atitudine obiectivă pe parcursul
relatărilor, Maiorescu proiectează o perspectivă
marcată de subiectivism, în ciuda perspicacităţii
specifice. 

Dacă până acum s-a urmărit atitudinea
personalităţii maioresciene în ipostaza oratorului
aflat în relaţie directă cu auditoriul, în cele ce
urmează dimensiunea retorică a scrierilor sale
ajunge în planul analizei. Însă, înainte de toate
trebuie reliefată relevanţa domeniului persuasiv.
Arta elocvenţei s-a aflat încă din Antichitate,
printre primele discipline de studiu, ce urmau să
formeze viitoarea administraţie a comunităţii. De la
retorii greci, până la cei latini, numărul cercetărilor
dedicate oratoriei a crescut considerabil. Din acest
motiv, lucrările retorilor antici (Aristotel – Retorica
şi Poetica, Cicero – Arta oratoriei şi De oratore,
Quintilian – Arta oratorică) au servit drept modele
de elocinţă, pentru descendenţii ce activează în
domeniul ştiinţele exacte şi umaniste. 

Or, nu orice individ al colectivităţii culturale are
posibilitatea de a dobândi calitatea de orator,
fiindcă ierarhia cunoaşterii poate fi stăpânită doar
prin lungi procese de educare. Conform afirmaţiilor
lui Cicero din De oratore, evoluţia oratorului, pe
treptele cunoaşterii ţine, în primul rând, de
„cercetarea îndelungată a afacerilor publice,
obiceiurilor şi a dreptului”13 în strânsă legătură cu
totalitatea trăsăturilor umane. În raport cu
pregătirea sa cultural-politică, figura centrală a
grupului junimist, Titu Maiorescu se încadrează cu
desăvârşire în tipologia consacrată planului
percepţiei. Prin urmare, studiul de faţă se axează pe
analiza dimensiunii oratorice a prefeţelor
discursurilor parlamentare, care alcătuiesc Istoria
contemporană a României, în paralel cu studiile
literare. Organizarea discursului şi sistematizarea
premiselor sunt doar câteva dintre trăsăturile care
vor desemna dimensiunea oratorică a studiilor
critice În lături! şi Oratori, retori şi limbuţi, dar şi
a articolului ce ilustrează situaţia istorică a
guvernului Brătianu: Revizuirea Constituţiei şi
căderea Ministerului Brătianu de la 1883 până la
1888.

Structura unui discurs oratoric se distinge de
argumentările cu un format firesc, prin propria
complexitate. Inventio, dispositio, elucutio şi actio

configurează un amplu proces discursiv, în care
convergenţa lăuntrică a elementelor relevă
deznodământul, persuasiunea lectorului sau a
auditoriului. Cu toate acestea, arta convingerii nu
stă numai în mâinile oratorului, ci şi în puterea
cuvintelor ilustrate în discurs14. Prin aplicarea
aspectelor caracteristice fiecărei dimensiuni a
formării retorice, discursul oratoric capătă o
schemă logică, în care alegerea argumentelor,
coordonarea acestora şi sistematizarea ansamblului
domină activitatea, expunerea vorbitorului. 

Întrucât caracterul expunerilor maioresciene se
păstrează în scris, analiza argumentelor, în funcţie
de criteriile consacrate, ne va permite să delimităm
cadrul întrebuinţării acestora, în studiile critice şi
preliminariile politicii din regat. De asemenea, prin
exemplificările precise vom determina trăsăturile
distinctive ale expunerii, ce se întemeiază pe
raţionamente clare.

Nu există nicio îndoială în privinţa scopului pe
care discursivitatea şi clasarea argumentelor o
prevăd, căci orientarea obiectivelor reliefează
reglementările specifice primei clase a tetradei
oratorice analizate de Constantin Sălăvăstru în
Micul tratat de oratorie. Inventio sau arta
descoperirii şi alegerii argumentelor15 urmăreşte
identificarea premiselor după un model standard.
Înainte de a constata identitatea argumentelor
maioresciene, trebuie să ne oprim asupra
discursivităţii. 

Calitatea unui discurs, fie el scris sau oral, se
concretizează conform unei convenţii dintre
premisă şi concluzie, fiindcă contactul inechivoc
dintre două raţionamente respectă continuitatea
sistematică a cuvântării. În studiul dedicat practicii
oratorice, Constantin Sălăvăstru sesizează trei
expresii ale discursivităţii16: „argumentarea
dialogală” (dintre două persoane ancorate în actul
de comunicare), „argumentarea poliglotă” (dintre
două tagme cu viziuni diferite asupra subiectului)
şi „argumentarea oratorică” (dintre orator şi
auditoriu). Fiecare dintre cele trei forme urmăreşte
susţinerea tezei prin premise precise şi valide,
dublate de exemplificări incontestabile. Astfel,
contingenţa dintre premisă şi concluzie depinde de
contextul în care comunicarea are loc. 

Activitatea socială continuă a lui Titu
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Maiorescu ilustrează existenţa expresiilor
argumentative. Indiferent de planul social în care s-
a făcut remarcat, pedagogul şi omul politic a
utilizat, fără îndoială, fiecare formă a
discursivităţii. Cu siguranţă, în viaţa de zi cu zi
întrebuinţa „argumentarea dialogată”, în timp ce
„argumentarea poliglotă” şi cea oratorică
întreţineau preocupările literar-culturale şi politice.
În ceea ce priveşte opera criticului, doar ultimele
două tipuri de argumentări pot fi identificate în
structura textuală.

„Argumentarea poliglotă” conturează studiile
polemice de factură politică sau literară. De pildă,
studiile politice sunt reprezentate de atacul asupra
liberalilor de la Universitatea din Iaşi (Contra
şcoalei lui Bărnuţiu), unde Maiorescu combate
influenţa politică asupra cadrelor universitare, dar
şi de articolul politico-cultural, În contra direcţiei
de astăzi în cultura română, în care formele
occidentale domină spaţiul neînchegat al
principatelor. La fel ca în cazul studiilor politice,
cele literare (polemica cu Constatin Dobrogeanu –
Gherea în privinţa lui I.L. Caragiale, În lături!,
Observări polemice) se centrează pe redresarea
opiniilor literare necorespunzătoare. Prin
respingerea acestora observăm caracterul
intransigent al personalităţii maioresciene, care
„luptă” pentru reorientarea întregii societăţi spre
procesul culturalizării.

La polul opus, „argumentarea oratorică”
defineşte structura studiilor literare şi a articolelor
istorice. Din punct de vedere teoretic, relaţia se
stabileşte doar între orator şi audienţă, însă
contingenţa conceptuală nu se raportează la situaţia
discursurilor scrise. În acest sens, Vasile Florescu
realizează în lucrarea Retorica şi neoretorica.
Geneză; Evoluţie; Perspective, distincţia dintre
„vechea retorică” şi „noua retorică”17. Pornind de la
teoriile filosofului polonez Chaim Perelman,
Florescu identifică faptul că discursurile păstrate în
scris nu au un interlocutor unic, ci un întreg
auditoriu, ca în cazul celor prezentate la tribuna
parlamentară. Cazul de faţă se aplică şi cronicii
maioresciene. Persuasiunea lectorului se produce
doar prin intermediul documentelor scrise, marcate
de relaţia bilaterală dintre teză şi premisă. Deci,
structura complexă a studiilor literare şi a

articolelor istorice este determinată de
întrepătrunderea dintre persuasiune şi
instrumentele argumentative, ce definesc într-o
oarecare măsură „argumentarea oratorică”.

Notă:
1. Ornea, Z., Viaţa lui Titu Maiorescu, Vol. I, ediţie

îngrijită de Magdalena Bedrosian, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1986, p.125

2. Manolescu, Nicolae, Contradicţia lui Maiorescu,
ediţie îngrijită de Monica Manu, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2000, p. 21.

3. Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini
până în prezent, Editura Semne, Bucureşti, 2003, p.357.

4. Lovinescu, E., Titu Maiorescu, ediţie îngrijită de
Maria Simionescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p.
598.

5. Ibidem
6. Quintilian, Arta oratorică, vol. III BPT, ediţie în

limba română de Maria Hetco, Editura Minerva, Bucureşti,
1974, p. 301-302

7. Ştefănescu-Delavrancea, Barbu, Oratorul Titu
Maiorescu, în vol.: Titu Maiorescu în amintirile
contemporanilor, antologie de Ion Popescu-Sireteanu,
ediţie îngrijită de Daniel Corbu, Editura Princeps Edit, Iaşi,
2006, pg. 63.

8. Argument invocat şi în lucrarea Titu Maiorescu –
conceptul de relaţie ce a fost publicată în volumul
Simpozionului studenţesc „Cultură. Educaţie. Societate” de
la Arad.

9. Goia, Vistian, Farmecul oratoriei româneşti, în vol.:
Oratori şi elocinţă româneacă, antologie din seria
Restituiri, ediţie îngrijită de Mihai Zaciu, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1985, p. 17.

10. Ştefănescu-Delavrancea, Barbu, op.cit., p. 64
11. Ibidem, p. 65
12. Ibidem
13. Cicero, De oratore, Editura Casa Şcoalelor, ediţie

în limba română de G. D. Neştian, Bucureşti, 1925, p. 21
14. Quintilian, op.cit.,  p. 180
15. Sălăvăstru, Constantin, Mic tratat de oratorie,

ediţie îngrijită de Dana Zămosteanu, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010, p. 109

16. Ibidem, p. 54-55
17. Florescu, Vasile, Retorica şi neoretorica. Geneză;

Evoluţie; Perspective, ediţie îngrijită de Rozica Adler,
Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşt, 1973, p.189
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Publicația „Bilete de papagal” a apărut, în
1828, în urma inițiatvei personale a lui Tudor
Arghezi de a tipări o revistă unde să se
manifeste scriitorii consacrați dar și tinerii
scriitori remarcabili încă de la debut. Istoria
începuturilor acestei publicații este
impresionantă dat fiind că primele ei numere
au luat naștere în tipografia din curtea casei de
la Mărțișor care astăzi este Casa Memorială
„Tudor Arghezi”. Mai este important de știut
că primele două numere din, devenita celebră
publicație, au fost scrise în întregime de Tudor
Arghezi, pentru ca numerele 4, 5, 9 și 16 să fie
scrise, respectiv, de, Otilia Cazimir, Felix
Aderca, Ionel Teodoreanu și Urmuz.

Revista a apărut în patru serii (între 1928
– 1945), uneori la ample distanțe cronologice (am
amintit în numărul trecut al revistei Convorbiri
literare seriile publicației „Bilete de papagal” în
apariția lor succesivă), apariția ei încetînd de fiecare
data din motive diverse, fiind reluată de fiecare dată
din inițiativa obstinată a lui Tudor Arghezi care nu a
renunțat niciodată la această adevărată tribună
literară în care a lansat și să susținut vocile bine
conturate ale unor mari scriitori iviți în literatură mai
devreme sau mai tîrziu, fiecare dintre ei de o valoare
incontestabilă. Dovadă stau multele nume consacrate
publicate cu generozitate în revista concepută anume
pentru a le fi, unora, scenă de manifestare și altora,
rampă de lansare: Mihail Sadoveanu, Gala Galaction,
Jean Bart, Felix Aderca, Adrian Maniu, Ionel
Teodoreanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir,
Paul Zarifopol dar și tinerii de atuci ce vor deveni
consacrați: Sergiu Dan, Eugen Ionescu, Emil Botta,
Ion Biberi, Geo Bogza, I. Peltz etc.

Documentele inedite privind suprimarea
ultimelor două serii din „Bilete de papagal” se referă

la motivele sau, mai bine zis, pretextele desființării
acestei publicații literare. După selectarea
fragmentelor din ziarul „Timpul”, în care Tudor
Arghezi se exprima vehement la adresa
„bolșevismului”, este evidentă și fără comentarii
cauza pentru care autoritățile vremii stabilesc, după
luna martie 1945, suprimarea tribunei scriitorilor era
obligatorie. Dar mai citim, în documentul din 10
ianuarie 1945, încă unul din motivele dispariției
definitive a publicației literare „Bilete de papagal”:
poziția „cercurilor gazetărești din București” de o
anumită culoare politică, ele afirmînd că „acest ziar
nu este cumpărat decît de intelectuali”. 

Îmi exprim ferm părerea că publicația „Bilete de
papagal” a lui Tudor Arghezi a a fost scoasă din presa
vremii din motive politice. Armata Roșie invadase
România din martie 1944. Gazetarul și poetul anunța
în luna decembrie a acelui an sinistru pentru
România, apariția celei de-a patra serii a faimoasei
tribune literare...

În toată existența lui poetul a stîrnit animozități,
controverse, invidii. Avea o fire neliniștită , avea
geniu dar și stranietăți. Avea prieteni și în egală
măsură, dușmani. Dar în ce privește felul în care s-a
luptat fără rest pentru revista de literatură ce o crease
singur, în vremuri care se anunțau dezastruoase
pentru cultura română, pentru întraga Românie, este
unul exemplar. De aceea povestea finalului „Biletelor
de papagal” merită reamintită mereu și mereu.
Documentele stau mărturie.

Serviciul Cenzurei – luna februarie 1938
[Către]Direcțiunea Generală a Poliției
Am onoarea a vă face cunoscut că Ministerul de

Interne a dispus suprimarea publicațiunei săptămî-
nale intitulată: „BILETE DE PAPAGAL”1 care apare
la București avînd ca director-proprietar pe Dl.Tudor
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Arghezi.
Șeful Serviciului Cenzurei,
Prim Procuror Militar Magistrat,
Rom.Hottinceanu

* * * 
Grupul Detectivilor 10 ianuarie 1941
Grupa a I-a R E F E R A T

La ordinul Dvs de a supraveghea activitatea
numitului Tudor Arghezi din str. […] am onoarea a
raporta următoarele:

Supravegherea numitului a început în ziua de 3
ianuarie 1941. În prezent Tudor Arghezi se află în
convalescență și în tot timpul supravegherii n u a
părăsit domiciliul și nu a fost vizitat de nimeni.

Suntem de părere ca supravegherea să fie sistată
un timp, pînă ce numitul va putea părăsi domiciliul,
deoarece actuala supraveghere nu a dat nici un
rezultat.

Comisar, [semnat indescifrabil]

* * *
4 decembrie 1944 [...]

În unele cercuri gazetărești se crede că dl Tudor
Arghezi scoate „Bilete de papagal” împreună cu
dl.Grigore Malciu2, al cărui nume nu va apare(sic!),
însă, în ziar.

* * *
4 decembrie 1944 [...]

Dl Tudor Arghezi a anunțat, prin afișe lipite pe
placarde și pe geamurile tramvaielor, că în prima
jumătate a acestei luni, va scoate zilnic, în format
mare, ziarul „Bilete de papagal”.3

Domnia sa afirmă că e singurul om care a avut
curajul, sub regimul trecut, să facă un act îndrăzneț
de protest, sub semnătură.

Dl. Tudor Arghezi se referă la articolul
„Baroane”, despre care s-a spus că era îndreptat în
contra baronului Killinger.

* * *
13 decembrie 1944
N O T A

Tudor Arghezi a anunțat, prin afișaj, apariția
ziarului „Bilete de papagal”.

Angajările de personal le face fostul administrator

al „Informației”, Scarlat, căruia i s-a încredințat și
conducerea administrativă a nouluji cotidian.

După cum se afirmă, ziarul „Bilete de papagal”
va apare(sic!) în format mare și va cuprinde material
politic și informații de tot felul.

Se afirmă că la acest ziar n-a fost angajat tot
personalul redacțional al „Informației”, cum s-a
crezut la început.

Nu figurează nici Grigore Malciu4 fostul director
al „Informației”

[Semnat],
D.

* * *
18 decembrie 1944 [...]

În nr.3 din [ziarul] „Bilete de papagal” a apărut
articolul „Atenție la presă”, care a nemulțumit adînc
ziarele recente, contestîndu-i-se domnului Arghezi
autoritatea morală de a judeca, din punct de vedere
material, pe alții.

* * *
Notă

La filele 108,109, 110, 111 ale dosarului (DUI
160075 Tudor Arghezi – Arhiva CNSAS) sunt
prezente, sub forma tăieturilor din ziar lipite pe coli
A4, o serie de articole polemice ale lui Valeriu
Popovici, publicate în ziarul „Fapta” din luna
decembrie 1944, intitulate, după cum urmează: “
Atitudini”, “Domnule Arghezi”, “D.Arghezi și lucră-
torii”, și “D.Tudor Arghezi temutul polemist”(I.D.). 

* * *
10 ianuarie 1945
N O T Ă
Cercurile gazetărești din București afirmă că

ziarul „Bilete de papagal” este susținut de grupul
[Grigore]Malciu.5

Redacția este în palatul „Viitorul” unde se află- și
tipografia cu același nume.

Liberalii au căutat să rezilieze contractul de
închiriere intervenit între liberali și[Grigore]Malciu ,
însă n-au reușit decît în ce privește tipografia, iar
contractul apartamentului ocupat de [ziarul] „Bilete
de papagal” care este închiriat lui Malciu a intrat în
vigoare.

Aceste cerc uri afirmă că susnumitul ziar are un
tiraj de circa cinci mii foi și nu este cumpărat decît
de intelectuali (subl.mea – I.D.).
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Deci din vînzare nu se poate menține[...].
Se presupune că Malciu ar dispune de unele

fonduri care i-au rămas din timpul dictaturii
antonesciene.

* * *
21 februarie 1945
N O T Ă

Odată cu încetarea lucrului în tipografia
„Viitorului” și-a încetat apariția și „Biletele de papa-
gal”, cotidianul lui Tudor Arghezi.

Cercurile gazetărești din București afirmă că
prilejul a fost binevenit pentru acest ziar care nu mai
putea să facă față cheltuielilor de apariție.

Tudor Arghezi putea să treacă la altă tipografie,
însă din lipsa fonduriloe se complace în confuzia de
victimă a tipografiilor desi nu are nici o legătură cu
măsurile luate de muncitori împotriva oficiosului lib-
eralilor.

[Semnat], D.

* * *
5 martie 1945
[…]
Ziarul „Bilete de papagal” al Dlui Arghezi nu mai

poate apare(sic!)din cauză că nu mai are unde să fie
tipărit.

S-a încercat la două tipografii și s-a răspuns că
sunt prea aglomerate, mai ales că în rîndurile
tipografilor Dl.Arghezi nu se bucură de prea multă
trecere datorită unui articol scris acum doi ani, în care
scutura puțin pe meșterii tiparului.

* * *
[Document nedatat]
TUDOR ARGHEZI 
Fragmente din articolele publicate sub semnătură

în ziarul „Timpul”.

Luni, 25 august 1941.”Stilul bolșevic”
„Bolșevismul, cuvînt rusesc, derivat dintr-o idee

de îngustime și strîmtoare, opune ideii de lărgime a
menșevismului, un stil de socialism particular. El nu
a fost niciodată de tendință europeană. Îngustime
înseamnă constrîngere și strangulare. Menșevismul
se reclamă mai puțin de o doctrină de la mijloacele de
parvenire la stabilirea ei silită.

Întrebate ce criterii le inspiră, Sovietele răspund:
Suntem comuniști.

Ideea comunismului curată nu datează de la
Lenin, nici de la Marx și cu atît mai puțin de la
Împăratul Stalin.”

„Bolșevismul e un temperament și cel mai […]
din toate temperamentele pînă la asasinate […]; e o
stare sufletească, starea de […], exaltată de un senti-
ment de juxtație fals, odată ce un individ nu mai
poate recunoaște legitimitatea matematic succesivă a
trecutului, oricum ar fi fost; nu mai poate nimic
respecta din strădania seculară a omului și a
nației lui, dusă răbdător și tenace, cu jertfa de sine
și de geniu el se bolșevizează (subl.mea – I.D.).
Alege pîrtia cea mai îngustă și sea mai scurtă către o
fericire foarte problematică.[…].

„Comunismul a izbutit în Rusia exclusiv din
pricina caracterului bolșevic și a procedurii
instantanee de la poftă la gură. Spargi și furi,
asasinezi și incendiezi și culegi. Nici un scrupul ,
venit măcar de la inteligență și carte, dacă nu de la
iubirea de omeni și caritate, nu poate opri valul de
asasinate dezlănțuit. Rușii erau cei mai indicați să
ridice din ei acest talaz de moarte și devastare. O
propagandă demagogică sumară, la un colț de stradă,
a servit de propulsor.”.

„Armatele aliate, îndreptate spre Moscova, au
călcat fruntariile URSS-ului cu un scop spiritual:
stîrpirea stilului bolșevic.”

Comentarii
1. Revista „Bilete de papagal” (a cărei serii a II-

a fusese întreruptă la 5 octombrie 1930) repare în
abia în iunie 1937 (seria a III-a), cu grafică și format
noi, ca săptămînal, dar numai pentru 33 de numere. În
februarie 1938 revista fiind interzisă își încetează
pariția.

2. Grigore Malciu (1901-1950). Începînd cu anul
1942 și pînă în 1944 a fost director al ziarului
„Informația zilei” din București, „cotidian de politică
guvernamentală”. Îl are alături pe cel cu care fusese
coleg la Facultatea de Teologie, Tudor Arghezi. În
1943 (între aprilie – octombrie), Grigore Malciu îi
oferă poetului și gazetarului rubrica permanentă
intitulată „Bilete de papagal”. (De fapt rubrica
reprezenta a patra serie a „Biletelor de papagal”, în
care Arghezi va publica pamflete. Începînd cu 16
decembrie 1944, Tudor Arghezi reușește să
tipărească ultima serie a publicației cu același nume,
în format de ziar, din care au apărut 48 de numere
pînă la 15 februarie 1945). După numărul ziarului din
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1943 cu pamfletul „Baroane”, cînd Arghezi este
internat în lagărul de la Tg Jiu și după articole
virulente ale lui Malciu la adresa stalinismului, ziarul
„Informația zilei” va fi interzis și mai tărziu, la 31
martie 1949, fostul director va fi arestat împreună cu
frații săii Emil și Dochia sub pretextul (socotit
motiv!)că în cursul anului 1947 au fost prezenți, în
locuința lui Mircea Damian, cînd s-a citit un
„manifest anticomunist adresat intelectualilor”. Au
fost „depuși toți trei în camera 8 a Penitenciarului
Jilava” unde Grigore Malciu a fost condamnat la 7
ani. Moare la 15 noiembrie 1950 în lagărul de muncă
forțată Peninsula, înainte de ispășirea pedepsei din
cauza cumplitelor condiții de temniță.

3. Este vorba de ultima serie, a IV-a, a publicației
„Bilete de papagal” (16 decembrie 1944 – 15
februarie 1945).

4. După depunerea lui Tudor Arghezi în lagărul
de la Tg. Jiu, Griore Malciu a fost pus sub urmărire.
Participînd în 1947 la mitingul anticomunist din piața
Victoriei, exprimîndu-se în mai multe rînduri cu
vehemență ca anticomunist, după arestarea sa din
martie 1949 a fost deținut politic la Jilava, Gherla și
și-a găsit sfîrșitul în lagărul Peninsula ce făcea parte
din șirul de lagăre de exterminare ale odiosului
Canal. Tot aici, la Peninsula, a fost deținut
fratele său mai mic, Emil, după ce și el trecuse
prin Jilava și Gherla... Iar sora lor, Malciu
Evdochia, a fost deținută în sinistrul
penitenciar de femei de la Mislea fiind arestată
începînd din martie 1949, pentru ca după
eliberare, în 1956, să fie arestată din nou, odată
cu participarea la demonstrațiile studențești de
la Cluj.

5. Din memoriile lui Cicerone Ionițoiu
(1924-1914, scriitor, fost deținut politic,
condamnat la 26 de ani de închisoare. După
1989 alcătuiește o enciclopedie a celor
dispăruți în temnițele comuniste): „Colonia
Peninsula luase ființă în primăvara lui 1950 și
în 7-8 luni se construiseră 8 barăci tip H
fiecare cu cite 4 dormitoare a 80 de persoane.
Dar numărul va fi depășit datorită supraaglom-
erării cu noi contingente de condamnați, tot în
baza art.209.

[…].
De curînd se introdusese canalizarea în

colonie și aveam apă la spălător. Lîngă fiecare
„H”se construise cîte un W.C. cu 4 cabine. Tot

lîhgă hașul nostru se construise baia coloniei și erau
în curs de instalare dușurile. De curiozitate am intrat
să văd interiorul băii. Am rămas înmărmurit.Înăuntru
era un mort.[…].

Am aflat că mortul era ziaristul Grigore Malciu,
directorul unui cotidian Bucureștean arestat pe 31
martie 1949 împreună cu sora lui, Dochia
Malciu(trimisă la Mislea)și cu fratele mai mic Emil
Malciu absolvent ala Facultății de litere și filozofie ,
învinuiți că în 1947 au fost prezenți în casa
scriitorului Mircea Damian cînd s-a citit un manifesct
anticomunist adresat intelectualilor. Fusese
condamnat la 7 ani și a murit cu cîteva zile mai
înainte, iar baia era folosită ca morgă. Fratele lui,
Emil, se găsea într-o brigadă de construcții, ca zidar,
și-și petrecea timpul mai mult veghindu-și fratele, de
care urma să se despartă cît de curînd.

[…]
De fapt Peninsula este impropriu numită colonie.

Numele este și se dovedește a fi cel de lagăr de exter-
minare”.
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„Vasile Lițu este, de fapt, încă o jertfă 
pe care neamul românesc a trebuit s-o facă 

pentru înfăptuirea unității sale politice!”
(Dr. Ilie Piticariu) 

Din păcate, modestia face casă bună cu uitarea
din partea celor din jur. De-abia după 90 de ani de la
moarte, ing. Mircea Irimescu din Rădăuți, fost
președinte al Societății pentru Cultura și Literatura
Română în Bucovina, îi face loc lui Vasile Lițu într-o
carte-enciclopedie cu informații utile (nepreluate, din
păcate, de Enciclopedia Bucovinei de Emil Satco și
Alis Niculică, tipărită la Suceava în 2018), pe care le
redăm mai jos: „Lițu, Vasile. ?-1922, Vatra-Dornei.
Absolvent al Universității din Cernăuți. membru al
Societății Studențești Dacia, a participat la
organizarea participării bucovinenilor la
manifestările jubiliare de la București din 1906.
Sprijinitor al Societății Academice Junimea (1911-
1912). Profesor la Gimnaziul Superior de Stat III din
Cernăuți, la Gimnaziul Superior Greco-Oriental din
Suceava și primul director al nou înființatului liceu
din Vatra Dornei (după primul război mondial).
Editor și redactor responsabil al noii serii a
publicației sucevene Revista politică (1910-1911).
Deputat din partea Partidului Democrat al Unirii în
primul Parlament al României Mari (noiembrie
1919-1920). Membru al Societății pentru Cultura și
Literatura Română în Bucovina din perioada austro-
ungară”1. 

Adăugăm noi, aici, și evenimentul din februarie
1909, raportat de Consulul general cezaro-crăiesc,
cavaler de Grzybowski: „Vineri 5 ale lunii, 28 de
studenți aparținând societăților academice din
Cernăuți: Dacia (președinte Vasile Lițu), Bucovina
(George Palievici) și Junimea (vicepreședinte
Crăciun), între care 10 în uniforma respectivelor
societăți, au ajuns la Pașcani; de acolo au mers la
Ruginoasa, unde, cu ocazia jubileului de 50 de ani al

Unirii celor două principate și în onoarea
principelui Cuza, au organizat o serbare și în
fosta reședință de vară. Atât la Ruginoasa, cât
și în timpul serbărilor de sâmbătă și duminică
la Iași, nu au fost ținute cuvântări contaminate
de iredentism. Singura excepție a constituit-o
cuvântarea studentului Dragomir din Cernăuți,
ținută de pe balconul societății de aici a
studenților, Solidaritatea, imediat după
sosirea la Iași, în piața Unirii, unde se afla o
mulțime de mai multe mii de oameni. Din
cuvântare trebuie reținut următorul pasaj: Deie
Domnul ca în cel mai scurt timp să putem
spune: Noi nu venim la voi, ci venim la noi”2.

*
La 1910 apărea la Suceava „Revista

politică”3, o publicație care făcea campanie
electorală pentru realegerea contelui
Bellegarde ca deputat de Câmpulung în
parlamentul de la Viena. În fruntea acesteia se
impunea tânărul profesor Vasile Lițu, primit
cu rezerve de o parte a eșichierului politic (și nu
numai), mai ales din cauza limbajului frust folosit de
acesta (pe urma „modelului” Aurel Onciul și Florea
Lupu). Dar, pe de altă parte, i se recunoștea, chiar și
de către adversari: „D. V. Liţu e un tânăr de talent şi
de o rară energie, care, bine întrebuinţată, ar putea fi
de foarte mare folos pentru neam. Îmi pare foarte rău
de prezenţa sa în tabăra d-lui conte, căci nu sunt mulţi
tinerii care au voinţa de fier a d-lui Liţu”4, în vreme
ce N. Iorga puncta: „Tineri pe care-i ştim talentaţi şi
energici şi pe care-i ştiam bine intenţionaţi, scot la
Suceava Revista politică numai pentru a proclama
nevoia de a fi reales d. Bellegarde. V. Liţu ţine
tricolorul înaintea d-lui conte”5, pentru a continua, în
altă parte: „Să părăsească d. Liţu agitaţia sa
stricătoare şi cu cei de-o vârstă cu d-sa să elaboreze
noul program exclusiv naţional. Şi, împreună, cu
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energia d-sale superioară şi cu talentul de luptători
prin condei al celorlalţi, să pornească în popor o luptă
cum n-a mai fost în Bucovina, o luptă de să trezească
morţii. Avem nevoie de partidul ideilor de azi, cu
poporul la bază şi cu tinerii în frunte”6.

Nu am reușit să vedem vreun număr din gazeta
sus-menționată, așa încât nu insistăm. 

Vasile Lițu avea deja la activ, la acea dată, mai
multe intervenții publicistice ample în „Neamul
românesc” al lui N. Iorga, între 1908-19107, prin care
făcea cunoscute unele stări de lucruri din Bucovina,
efectuând, cu această ocazie, și incursiuni în trecutul
provinciei. Primul articol consistent, Meseriaşi şi
negustori români în Bucovina („Neamul românesc”,
An. III, nr. 7, 16 ian. 1908, p. 102-104), pornea de la
faptul că: „Românii din Bucovina au avut până la
1848 meseriaşi şi negustori organizaţi în bresle, ca şi
în Moldova şi Muntenia”, pentru a deplânge
decăderea: „În 1848 s-au desfiinţat breslele, şi atunci
meseriaşii şi negustorii români au rămas fără nicio
ocrotire şi sprijin din partea nimănui şi au fost lăsaţi
pradă înrâuririi străinilor, ce înaintau şi-i copleşeau
mereu”, și exprimându-și încrederea, spre final, după
relatarea înființării cabinetelor de citire și a unei
societăți a meseriașilor, în 19078, că „societatea se va
îngriji şi de creşterea naţională a meseriaşilor şi
muncitorilor români, […] Nădăjduim că acest curent
nou va aduce roade frumoase şi în scurtă vreme vom
avea în fiecare oraş din Bucovina societăţi organizate
de meseriaşi români”.

Mai multe articole informează cititorii, uneori cu
lux de amănunte, despre sărbători „poporane”, cum
ar fi: O serbare poporană în Cupca (Bucovina) (nr.
59, 18 mai 1908, p. 926-927); Serbarea din
Frătăuţul-Vechi (nr. 72, 18 iun. 1908, p. 1132-1134)
– sub genericul Din Bucovina, unde continuă și cu
manifestări similare din alte comune bucovinene9;
din nou Din Bucovina (nr. 85, 18 iul. 1908, p. 1339-
1340, 1342), în care aflăm amănunte despre Serbarea
poporală din Ciudei10 și, în continuare, despre aceea
din Voloca (cu participare din Cuciurul-Mare și
Ceahor)11.

Cu acest din urmă articol începe diversificarea
paletei de interes a „corespondentului”, pentru că
relatează despre concertele absolvenților
„Pedagogiului” din Cernăuți12, despre starea
culturală de la munte (Din Câmpulungul Bucovinei,
în nr. 104, 31 aug. 1908, p. 1639-1643)13, noua lege
sătească (Din Bucovina, nr. 114, 24 sept. 1908, p.

1799-1802), despre Asociația corpului didactic și
alegerile comunale din Cernăuți (Din Bucovina, în nr.
19, 22 feb. 1909, p. 302-304)14, sau problema și
istoricul băncilor sătești și al unor afaceri cu lemne
(Scrisoare din Bucovina, nr. 133, 25 nov. 1909, p.
2268-2276)15.

La nivelul anului 1910 nu mai găsim, în „Neamul
românesc”, decât două scrisori, prin care Vasile Lițu
își arată aprecierea privind înființarea noului partid al
lui N. Iorga16 (ceea ce nu-l scutește, în același an, de
„corecția” administrată de marele diriguitor politic al
unei întregi generații, după cum am văzut mai sus) și,
spre sfârșitul anului (Din Bucovina. II. O explicaţie,
nr. 134, 12 nov. 1910, p. 2139-2141), prin care
încearcă să dea explicații referitor la poziția pe care o
adoptase17. (Notă: printre numeroasele pseudonime
din colecția revistei lui N. Iorga este foarte posibil să-
i aparțină unele – dar nu ne hazardăm într-o
identificare problematică).

Note:
1. Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura și

Literatura Română în Bucovina (1862-2012). La 150 de
ani, vol. II, Voluntariat bucovinean. Membrii Societății,
Edit. „Septentrion” Rădăuți, 2013, p. 332.

2. Cornelia Bodea, Radu Ștefan Vergatti, Nicolae Iorga
în arhivele vieneze și ale siguranței regale (1903-1914),
București, Mica Valahie, 2012, p. 119.

3. „REVISTA POLITICĂ. Săptămânal, în fiecare
duminică, cu un supliment al deputatului de Câmpulung,
contele Bellegarde. Editor: Vasile Lițu. Red. resp.: Ioan
Niculică. Suceava. 16 oct. 1910 – 30 apr.1911”, în Emil
Satco, Alis Niculică, Enciclopedia Bucovinei.
Personalități, localități, societăți, presă, instituții, vol. III,
Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2018, p. 270. 

4. Corespondent, Din Bucovina: alegerea de la
Câmpulung. O părere, în „Neamul românesc”, An. V, nr.
128, 29 oct. 1910, p. 2044-2046.

5. N. Iorga, Ce e în Bucovina?, în „Neamul românesc”,
An. V, nr. 128, 29 oct. 1910, p. 2033-2034.

6. N. Iorga, Retragerea d-lui I. Flondor, în „Neamul
românesc”, An. V, nr. 130, 2 nov. 1910, p. 2065-2066.

7. Printre care și Scrisoarea deschisă din nr. 15, 3 feb.
1908, p. 236-237, prin care o sumă de studenți (printre care
Ion Grămadă, Vasile Liţu, Ion Bileţchi, Nicolai Tcaciuc,
Alexandru Morariu, Adela Volcinschi, Adriana Volcinschi,
Alecu Procopovici, Vica Ţurcan, Vasile Greciuc, Ilie
Bacinschi, Vincenţiu Jemna) respingeau „cu indignare
suspicionările maliţioase şi atacurile nedrepte din n-l 8 al
Apărării Naţionale la adresa iubitului profesor” Sextil
Puşcariu.

8. „Mai mulţi oameni de bine, între care dd. profesori
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L. Bodnărescu, Petru Popescu, Dimitrie Cărbune, Modest
C. Scalat şi societatea Dacia […] s-au hotărât să înfiinţeze
o societate pentru înaintarea şi cultivarea celor din Cernăuţi
şi suburbii. Societatea s-a înfiinţat în primăvara anului
1907 şi are vreo 140 de membri, dintre meseriaşi de felurite
bresle şi mai mulţi membri fundatori. Societatea caută să
apere drepturile tuturor meseriaşilor români, să aşeze băieţi
de român pe la meserii şi prăvălii bune şi rentabile, şi se
îngrijeşte ca meseriaşii români ce lucrează pe la meşteri
străini să fie ocrotiţi şi plătiţi bine, iar, la urmă, să li se deie
atestat pentru munca lor. Până acum se află aproape 100 de
băieţi români pe la meserii şi prăvălii numai în Cernăuţi, şi
societatea îi are în vedere. Totodată societatea a intrat în
legătură cu Guvernul român şi l-a rugat să admită vreo
câţiva băieţi români din Bucovina la şcoala de arte şi
meserii din Iaşi. Guvernul român a admis câte patru băieţi
în fiecare an, cu toată cheltuiala Statului. […] Apoi a intrat
în legătură şi cu Ministeriul de Comerciu din Viena şi a
cerut ajutoare pentru vreo treizeci de dulgheri români, ca să
cerceteze un curs teoretic-practic de trei luni în Viena”.

9. „În ziua Sfinţilor Constantin şi Elena s-a sfinţit
localul şi „proaşca” Societăţii Arcaşul din Frătăuţul-Vechi.
Nănaşă i-a fost Societatea studenţească Dacia. După
sfinţire a fost serbare poporală în grădina gospodarului
Luchian. Au fost săteni şi reprezentanţi ai pompierilor din
Rădăuţi şi Arcaşii din Frătăuţul-Nou cu căpitanul lor, păr.
Vespasian Reuţ, şi toţi cărturarii satului. De Înălţarea
Domnului s-a inaugurat steagul Societăţii Arcaşul din
Pătrăuţul-de-Jos pe Siret şi de Dumineca Mare în Crasna-
Ilschi. Nănaşă la amândouă inaugurările a fost Societatea
Dacia”.

10. „De Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel s-a inaugurat
steagul Societăţii Arcaşul din Ciudei. Nănaşi au fost d-na
Hruşca, d. I. Cuparencu şi învăţătorul-diriginte Braha,
precum şi societăţile studenţeşti Bucovina, Dacia, care a
condus toată serbarea, şi Junimea. Au fost «arcaşi» din vreo
zece sate din împrejurime, la vreo şase mii de oameni.
Numai preotul satului, Cărăuş, n-a voit să vie, cu toate
rugăminţile”.

11. „Duminecă, 6 iulie, Arcaşul din Voloca a dat o
serbare poporală. Au fost preoţii şi învăţătorii din sat şi din
împrejurime, arcaşii din Cuciurul-Mare cu steagul lor şi cei
din Ceahor, d. I. Cuparencu, apoi reprezentanţi din
societăţile studenţeşti Dacia şi Junimea şi alţii. Au vorbit
sătenilor căpitanul arcaşilor, păr. Velehovschi, d. I.
Cuparencu şi un reprezentant al Daciei. S-a dat un concert
cu arcaşii şi o reprezentaţie de teatru: Vivandiera. Mare
silinţă pentru reuşita serbării şi-au dat păr. Velehorschi şi
învăţătorul Sfecla, conducătorul corului Arcaşului”.

12. „De vreo patru ani încoace, de când s-au deşteptat
şi învăţătorii la viaţa naţională conscientă, absolventele şi
absolvenţii români ai Pedagogiului dau concerte prin
oraşele mai însemnate, şi aşa se introduc în viaţa socială.
Cântecele pentru concert sunt numai româneşti şi-s alese

întotdeauna din compozitorii noştri cei mai de seamă: Vidu,
Musicescu, Chiriac, Porumbescu, Dima, Brediceanu,
Murăşanu etc. […] În timpul cântecului se execută şi jocuri
naţionale, ca: Bătuta, Brâul, Căluşerul etc. În felul acesta,
s-a adus un curent nou pe la petrecerile românilor, care erau
seci şi la care se jucau mai mult valsuri şi polci, iar limba
de conversaţie era, şi mai este încă, pe la balurile de elită –
cea nemţească sau polecească, numai cea românească nu,
[…]” (nr. 85, 18 iul. 1908, p. 1339-1340, 1342).

13. „Sunt aproape la 7.000 de români şi au trei biserici
cu patru preoţi, două şcoli primare, o şcoală secundară şi o
şcoală pentru săparea lemnului. Românii au mai multe
societăţi. Pentru ţărani este cabinetul de citire Deşteptarea,
care a suferit şi sufere mult din cauza conducerii. Are o
bibliotecă şi mai multe gazete. Acuma strânge bani pentru
o Casă naţională. Clubul Rarău, pentru intelectuali, cu
multe gazete şi reviste române şi străine şi cu dezbinări
între «academici» şi «semiculţi». Filiala Şcoala română
pentru sprijinirea elevilor sărmani a înfiinţat o librărie şi
tipografie românească. Mai afli: Banca sătească, condusă
de păr. Luţa şi dascălul G. Hutu, cu un capital de peste
100.000 de coroane şi peste 400 de membri, şi Prăvălia
românească, o filială a celei din Cernăuţi, societatea
Doamnelor române şi Reuniunea meseriaşilor români din
Câmpulung şi împrejurime. Sunt multe societăţi culturale,
care au ca scop dezvoltarea şi întărirea poporului român,
însă sunt şi multe neînţelegeri şi dezbinări între intelectuali,
care nu-şi pot împărţi puterea şi vaza”.

14. „Curentul nou naţionalist prinde din ce în ce mai
mult şi cucereşte învăţătorimea românească din Bucovina.
Credem că învăţătorii noştri înţeleg chemarea lor şi-şi vor
face cu conştiinţă datoria lor ca luminători ai neamului”.

15. „O pacoste şi o primejdie nespus de mare pentru
ţărănime a fost banca sătească din Galiţia, care a sărăcit
aproape trei şferturi dintre ţăranii cei mai bogaţi”. 

16. „Programul naţionalist-democrat e izvorât din
adevăratele nevoi ale neamului, cuprinde toate păturile
societăţii româneşti şi dă chezăşie sigură că prin mijloacele
ce şi le alege în luptă va îndestula toate trebuinţele. Ce-i
mai mult, că într-o măsură largă caută să deie o soluţie
prielnică şi nimerită chestiei ţărăneşti din România” (nr. 52,
30 apr. 1910, p. 822-823).

17. „Nu ştiu cum m-aţi înţeles din scrisorile trimise de
mine până acuma. Am ţinut să vă ţin în curent, după
putinţă, de cele ce se petrec la noi. Corespondentul din
Câmpulung v-a informat greşit. Eu nu am făcut nimica fără
de îndemnul şi rugămintea sătenilor mei. Nu obişnuiesc
niciodată să mă împotrivesc voinţei poporului. Cum m-au
rugat sătenii mei şi cei din Dorna, aşa am făcut”.
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Pe calea spre statul național unitar.
Autonomia administrativă a Transilvaniei (2)

Hotărârea Adunării Naționale de la Alba Iulia
privind unirea Transilvaniei, Banatului și părților
ungurene cu România a fost adusă la cunoștința nu
numai a regelui Ferdinand și a guvernului Ungariei,
dar și a Antantei. La 22 noiembrie/5 decembrie
1918, președintele Consiliului Dirigent, Iuliu
Maniu a adresat  ministrului de externe al Franței
un memoriu  în care cerea Antantei să nu mai
trateze cu „guvernul vechiului regat al Ungariei
chestiunile care privesc ținuturile românești din
Ungaria , ținuturi pe care le reprezintă Consiliul
Național Român”. De asemenea, Maniu arăta că,
fixarea pe Mureș a liniei ce separa forțele Antantei
de cele ungare, „împarte națiunea română din
Transilvania și Ungaria în două părți, ceea ce
agravează enorm dificultățile în acțiunea de
renaștere națională și în organizarea ei...”. Prin
delegații săi la Paris, Ioan Mocsonyi și V.V. Tilea,
el cerea modificarea liniei de armistițiu1.    

Ulterior, întrucât prin decretul de organizare a
Transilvaniei politica externă a devenit prerogativa
guvernului de la București,  Iuliu Maniu a dispus ca
Mocsonyi și Tilea să remită „delegația ai cărei
purtători sunteți, ministrului României la Paris,
care reprezintă de acum înainte interesele noastre și
comunicați-i în același timp instrucțiunile pe care le
aveți, spre a obține modificarea condițiilor de
armistițiu”2. 

După deschiderea Conferinței de pace (18
ianuarie 1919), Maniu a susținut  activitatea
delegației României la Conferința de pace de la
Paris consacrată recunoașterii internaționale a
unirii cu Țara a teritoriilor cuprinse în rezoluția
Adunării Naționale de la Alba Iulia, corespunzând
formulării până la Tisa, din tratatul de la 4/17
august 1916 cu Antanta. În acest scop el a trimis, în
ianuarie 1919,  un consilier pe lângă delegația

română, pe Alexandru Lapedatu și un ziarist, pe
Gheorghe Pop, pentru a susține acțiunea
propagandistică3. 

La 6 aprilie 1919, Al. Lapedatu anunța pe Iuliu
Maniu că, în Comisia pentru afacerile românești a
Conferinței, se hotărâse ca să se dea României
„Transilvania până dincolo de Sătmar, Carei,
Oradea, Arad și Nădlac. Linia ferată care leagă
aceste orașe, cu o zonă suficientă de acoperire spre
vest”. Șeful delegației române, I.I.C. Brătianu
ceruse Consiliului Suprem al Conferinței și întregul
Banat: „Lăsați-ne să ocupăm întreaga Transilvanie,
retrageți armatele sârbe din Banat”4. 

La 16 aprilie 1919, trupele române din
Transilvania comandate de generalul Gheorghe
Mărdărescu (de la 12 aprilie) au atacat  forțele
maghiare5, care nu respectau armistițiul, terorizau
populația românească din zonele aflate sub
stăpânirea lor și se pregăteau de ofensivă
coordonată cu bolșevicii ruși. Misiunea armatei
române era să treacă munții Apuseni, să elibereze
Crișana și Maramureșul6. Înfrântă, armata ungară s-
a retras până la râul Tisa (1 mai 1919). La lupte au
participat și s-au distins Diviziile ardelene a 16-a și
a 18-a7. Iuliu Maniu, venit pe front, a exprimat
comandantului grupării forțelor române de nord,
generalul Traian Moșoiu, recunoștința pentru
victoria obținută: „Am sosit pe front ca să vă aduc
bucuria cea mare ce am simțit-o noi, Consiliul
Dirigent și întreg Poporul, în urma strălucitelor
fapte de arme ce ați săvârșit. Victoria
dumneavoastră față de unguri, pe lângă
însemnătatea ei militară... are și o altă însemnătate,
una morală”8. 

La 11 mai 1919, Conferința de pace a stabilit
granița dintre România și Ungaria pe traseul
menționat mai sus de Al. Lapedatu. Regele
Ferdinand și regina Maria au întreprins, începând
din 22 mai 1919, un turneu prin teritoriul
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recunoscut de Conferință ca aparținând României.
Turneul avea semnificația luării sub control și a
integrării în Regatul României, a teritoriului
respectiv. De-a lungul traseului feroviar urmat,
suveranii au fost salutați cu mare entuziasm și cu
focuri aprinse pe dealuri. La Oradea, au fost
întâmpinați de membrii Consiliului Dirigent, Iuliu
Maniu, Aurel Vlad, Aurel Lazăr, Romulus Boilă.
De la gară, suveranii s-au deplasat la catedrala
ortodoxă din oraș, asistând la un te-deum și apoi la
cea greco-catolică. La Bistrița, regele și regina au
fost întâmpinați de români și de sași.  La 24
decembrie 1918/6 ianuarie 1919, Consiliul
Național Săsesc întrunit la Mediaș aderase la
Declarația de la Alba Iulia recunoscând unirea la
România. Suveranii au fost întâmpinați cu mult
entuziasm și la Alba Iulia (30 mai 1919).

Pe măsură ce, în perioada 18 noiembrie/1
decembrie 1918- 1 mai 1919 teritoriul intracarpatic
(excepție Banatul) intra sub controlul armatei
române, el era preluat sub administrația Consiliului
Dirigent. Deoarece, după cum am arătat,
funcționarii de etnie maghiară refuzau să presteze
jurământul de fidelitate, Iuliu Maniu a apelat la
intelectualii români să-și abandoneze profesiile și
să ocupe funcții publice în administrație, ceea ce a
dus la înlocuirea ungurilor9.

Vasile Osvadă, secretar general al unui
resortului Agricultură din Consiliul Dirigent,
menționează că „noi, de la început am urmat
politica să numim în toate posturile conducătoare
români”10. Însă, unii prefecți nu executau ordinele
primite, cazul lui Dobrin de la Lugoj, membru
marcant al Partidului Național Român. Problema a
fost rezolvată de Maniu personal, printr-un
compromis.  

Interesele personale sau de grup și-au pus
amprenta și au afectat negativ principiile generale
pe care ar fi trebuit să se situeze noua administrație
românească. Situația era similară celei din
Bucovina încât ardeleanul Sextil Pușcariu, aflat la
Cernăuți, nota în memoriile sale: „Se pare însă că
nici în Ardeal nu merg lucrurile tocmai bine și
înghesuiala la posturi grase și nepotismul
prosperă”11. În fruntea țării, se aflau „oameni
politici care se cred infailibili și care se țin superiori
celor din România, făcând cel mai cras nepotism.

Tineretul, nemulțumit cu birocratismul lor, dorind
altă atmosferă și unificarea cât mai grabnică a
sufletului românesc de pretutindeni. Prea timizi cu
ungurii și cu sașii, conducătorii n-au știut să dea de
la început înfățișarea românească țării”12, nota
S.Pușcariu ideile ardeleanului Romul Cândea. 

Chiar și după ce teritoriul locuit de români până
la Tisa intrase sub controlul forțelor armate române
(mai 1919), unii funcționari publici de etnie
maghiară din justiție, administrație, învățământ au
refuzat să depună jurământul de credință față de
autoritățile române. Răspunsul a fost, în unele
cazuri, disponibilizarea funcționarilor respectivi și
înlocuirea lor cu personal adus din Vechiul Regat.
Funcționarii publici maghiari foloseau ca mijloc de
opoziție față de autoritățile române și motivul
necunoașterii limbii. Cu răbdare și înțelegere,
Consiliul Dirigent a admis folosirea în actele
oficiale a limbii maghiare și germane alături de
limba română și a amânat impunerea obligativității
limbii române13.  

După fixarea graniței româno-ungare, în atenția
Conferinței de la Paris s-a aflat chestiunea
minorităților din România întregită, ceea ce a
determinat guvernul de la București și Consiliul
Dirigent să se concentreze asupra aceleiași
probleme.  Marile puteri voiau soluționarea
problemei minorităților din statele moștenitoare ale
Imperiului Austro-Ungar, prin semnarea de către
acestea a unui tratat al minorităților prevăzând
dreptul marilor puteri de „ocrotire” a minorităților
și libertatea tranzitului comercial prin teritoriul
statelor respective. Asemenea prevederi ar fi
permis amestecul marilor puteri în treburile interne
ale României, i-ar fi încălcat suveranitatea. Luând
cuvântul în cadrul Conferinței de pace la 31 mai
1919 în chestiunea minorităților, șeful delegației
române, I.I.C. Brătianu  a arătat că „România este
hotărâtă a asigura drepturile minorităților”, dar nu
vrea „să primească a îndura un regim special la care
nu sunt constrânse alte state suverane”. Brătianu a
propus includerea în tratat a următorului text:
„România acordă tuturor minorităților de limbă,
neam și credință care locuiesc înăuntrul noilor sale
hotare drepturi egale cu cele care aparțin cetățenilor
români”. 

Marile puteri voiau să introducă prevederile
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referitoare la protecția minorităților și libertatea
tranzitului și în Tratatul de pace cu Austria. La 2
iunie 1919, Brătianu a remis Secretariatului
Conferinței o notă  în care atrăgea atenția că
asemenea prevederi sunt „incompatibile cu
demnitatea, cu liniștea internă și cu interesele
economice ale unui stat suveran”. Nota respingea
amestecul marilor puteri în afacerile interne ale
României și întrucât prevederile respective nu au
fost scoase din proiectul de tratat cu Austria,
delegația română a părăsit Conferința (iulie 1919).
Brătianu și-a exprimat protestul față de neluarea în
seamă a poziției României printr-un memoriu ce
reamintea sacrificiile poporului român pentru
ducerea războiului și contribuția lui la victoria
Aliaților14. 

Susținând delegația română de la Conferința
păcii, în țară au avut loc, în lunile aprilie- iunie
1919, manifestări precum cea de la Cluj (30 mai,
organizată de Liga Tinerimei pentru Dezrobirea
Românilor Subjugați din Banat, Crișana, Peninsula
balcanică și de peste Nistru), București (1 iunie,
mitingul Studențimii universitare române), Poiana
Sărată, Brețcu, Covasna, Întorsura Buzăului,
Hăghig-județul Trei Scaune (iunie 1919). O
întrunire publică a Academiei Române (31 mai) și
Congresul Ligii Culturale, având în centrul lor
personalitatea lui Nicolae Iorga și afirmarea
drepturilor națiunii române au avut un puternic
ecou intern și internațional15. Pentru susținerea
cauzei naționale, în Consiliul Dirigent s-a creat un
nou resort, al Propagandei condus de Octavian
Goga (4 iulie 1919).

Revenind de la Paris (8 iulie 1919), Brătianu a
expus, într-un Consiliu de Miniștri prezidat de rege
și la care a participat și Iuliu Maniu, președintele
Consiliului Dirigent,  circumstanțele care l-au
determinat să refuze semnarea tratatului cu Austria.
Consiliul a ratificat politica lui Brătianu la
Conferința de pace. Iuliu Maniu și-a exprimat
acordul declarând presei: „Am văzut procesele-
verbale, am citit pledoariile rostite de dl. Brătianu
și am urmărit întreaga d-sale acțiune energică. E
drept că rezultatele nu ne mulțumesc. Vom vedea
mai târziu care sunt cauzele ce au adus aceste
rezultate”. Maniu adera la „politica de
independență și demnitate”16 a guvernului

Brătianu.  Într-o declarație făcută la Arad, Iuliu
Maniu spunea: „Controlul minorităților atinge
demnitatea noastră de Stat. În adunarea de la Alba
Iulia am dat tuturor naționalităților dreptul la o
deplină libertate a drepturilor politice și religioase.
... de aceea, controlul minorităților ne jignește căci
încearcă să ni se impună măsuri luate de noi de
bună voie și se dau minorităților drepturi
incompatibile cu suveranitatea noastră națională”17. 

Existau supoziții că Brătianu va demisiona, dar
acesta nu s-a grăbit întrucât aprecia că guvernul
francez condus de Clemenceau, adversarul său, va
părăsi puterea. Marile puteri au adăugat noi
presiuni asupra României cerându-i să-și retragă
trupele de pe Tisa18. În acest context Ungaria,
socotind probabil că România a pierdut susținerea
Marilor puteri a atacat trupele române, la 20 iulie
1919. Trecând Tisa, forțele inamice au avansat spre
Oradea. La 27 iulie, ofensiva ungurilor a fost
oprită, iar armata română, respingând inamicul, a
trecut Tisa, a cucerit partea de răsărit a Ungariei și
a intrat în Budapesta la 4 august 191919. La 5
august, prim-ministrul I.I.C.Brătianu a participat la
ședința Marelui Sfat Național în Sibiu20. Șeful
guvernului dorea să obțină sprijinul politicienilor
ardeleni pentru respingerea clauzelor referitoare la
minorități incluse în tratatul de pace cu Austria și
accelerarea legiferării reformei electorale și
electorale de către Marele Sfat.

Climatul extern creat prin atitudinea marilor
puteri, ce voiau să impună controlul internațional în
problema minorităților a influențat procesul de
românizarea a instituțiilor din Transilvania. Cu
prudență Consiliul Dirigent a adoptat totuși măsuri
de românizare a învățământului, pentru a șterge
efectele politicii de maghiarizare. S-au luat măsuri
pentru înființarea  Universității Daciei Superioare
la Cluj.

Războiul afectase puternic activitatea
economică, fie prin distrugerile provocate, fie prin
orientarea producției către război neglijând
producția pentru consumul populației. Lipsa
produselor a determinat creșterea prețurilor și
inflația. Consiliul Dirigent a luat măsuri pentru
aprovizionarea populației cu produsele alimentare
și de altă natură necesare. Ardealul a contribuit cu
resursele sale la rezolvarea problemelor alimentare
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din România unită furnizând cartofi Bucovinei21. 
Rezoluția adunării de la Alba Iulia prevedea

înfăptuirea reformelor agrară și electorală.  Comisii
ale  Marelui Sfat Național au elaborat proiectele de
lege agrară și electorală. Între 29 iulie-6 august
1919 au avut loc, la Sibiu, ședințe ale Marelui Sfat
Național, care a discutat reforma electorală așa cum
fusese conturată la Alba iulia: vot obștesc, egal,
direct, secret și cu votarea pe comune. Marele Sfat
a aprobat cu mici modificări proiectul propus.
Președintele Consiliului Dirigent a înaintat lucrarea
șefului guvernului de la București pentru a fi
supusă aprobării regelui. Prim-ministrul I.I.C.
Brătianu a înaintat, la 24 august 1919, raportul de
susținere și proiectul decretului pentru reforma
electorală, iar regele a promulgat reforma prin
decret-lege.

Același curs l-a urmat discutarea și aprobarea
proiectului de reformă agrară, decretul-lege fiind
emis la 12 septembrie 191922. 

În aceeași zi, guvernul liberal condus de I.I.C.
Brătianu a demisionat sub motiv că nu poate semna
tratatul de pace cu Austria, care, prin prevederile
referitoare la protecția minorităților de către marile
puteri era incompatibil cu demnitatea și
independența națională. Noul guvern trebuia să
organizeze alegeri parlamentare, primele alegeri
parlamentare ale României întregite. Brătianu spera
că noul parlament și noul guvern reprezentând
voința României unite va avea prestigiul și forța
necesară pentru a refuza semnarea tratatului cu
Austria și a obține concesii de la marile puteri. El a
propus ca președinția guvernului neutru, de alegeri,
să fie încredințată lui Iuliu Maniu. 

„Maniu nu a primit să formeze guvernul
neutral” motivând că „el, ca ardelean, nu va putea
iscăli un tratat de pace care ne știrbește Torontalul
și nu va putea conduce alegerile în Țara veche,
unde nu cunoaște îndeajuns pe oameni”23.

Regele Ferdinand a încredințat generalului
Artur Văitoianu conducerea guvernului neutru,
care a organizat primele alegeri parlamentare din
România Mare.

Note:
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2. Ibidem, p. 82.
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4. Ibidem, p. 30.
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Încă din anii în care excentrica sa figură capta
atenția saloanelor și a lumii politice din Iași și
București, Grigore Mihail Sturdza a fost un
personaj controversat. Perceput de unii
contemporani ca un veritabil „Nero moldav”,
predispus la violență și felurite excese senzuale,
prințul a rămas în memoria altor cunoscuți ca un
om generos, inteligent și cu maniere impecabile.
Atât ca om politic, cât și în viața privată, Grigore
Sturdza a rămas o figură complexă, cu o biografie
plină de onoruri și eșecuri, de strălucire și
nenorociri, la fel de interesantă pentru cititorul
zilelor noastre pe cât a fost pentru lumea din
veacul al XIX-lea1.

Grigore Mihail Sturdza s-a născut la Sculenii
rusești, în Basarabia, în martie 1821. Era fiul
mezin al lui Mihail Sturdza și al Elisabetei, născută
Rosetti (căsătoriți în 1817 și divorțați la câțiva ani
după nașterea lui Grigore). Copilul și-a petrecut
primii ani de viață în Bucovina și Rusia, unde
părinții săi fuseseră nevoiți să se refugieze în urma
revoltei eteriste din 1821 și a conflictului lor cu
stăpânirea moldoveană. După întoarcerea în țară,
Grigore și-a început studiile într-un pension din
Miroslava, condus de Victor de Lincourt, un
emigrat francez care îi fusese profesor și tatălui
său. În 1834, s-au petrecut două evenimente care
aveau să îi marcheze tânărului întreaga devenire:
tatăl său a devenit domn al Moldovei și s-a
recăsătorit cu Smaranda, fiica unui influent
constantinopolitan pe nume Ștefan Vogoride. În
același an, Grigore Sturdza a fost trimis pentru a-și
completa studiile peste hotare, într-un grup de
școlari din care mai făceau parte fratele său mai
mare, Dimitrie, și Mihail Kogălniceanu.

Grigore a rămas în străinătate vreme de zece
ani, până în toamna lui 1844, studiind, pe rând, la

Lunéville (un mic oraș din Lorena), Berlin și Paris.
Deși nu a dobândit nici un fel de diplomă (lucru,
de altfel, deloc neobișnuit pentru studioșii
pașoptiști români), prințul s-a întors în țară cu un
bagaj de cunoștințe destul de solid: limbile
franceză și germană, drept, matematică, fizică,
„arta militară”. Printre profesorii săi s-au numărat
istoricul Leopold Ranke sau geograful Karl Ritter
– „genii fondatoare” care au influențat hotărâtor
dezvoltarea modernă a celor două științe.
Formarea intelectuală și-a lăsat o amprentă
puternică asupra lui Grigore Sturdza, atât în
ipostaza sa de politician, cât și în aceea de militar.
Pe lângă pregătirea cărturărească, prințul a mai
dezvoltat o extraordinară forță fizică: imitându-l
pe atletul antic Milon din Crotona, el „a început să
poarte în spinare un vițel mic, în fiecare zi, în
cursul unui timp anumit, urmând să repete această
manoperă pănă ce vițelul a ajuns juncan”.
Exercițiul i-a atras porecla de „beizadea vițel”2.

Fiul lui Mihail Sturdza nu și-a inaugurat într-un
mod prea fericit întoarcerea în Moldova. La câteva
luni după sosire, el a fost urmat de o veche
cunoștință din Paris, o scriitoare destul de populară
în epocă, cunoscută sub pseudonimul „contesa
Dash”. Legătura lor a fost imediat „oficializată”,
printr-o căsătorie morganatică, la o moșie pe care
prințul Grigore o avea în arendă. Luni de zile,
tânărul nu s-a lăsat convins să renunțe la o relație
compromițătoare și fără nici un fel de perspective,
cu o femeie care avea cu 16 ani mai mult decât el
și care era deja căsătorită. În cele din urmă,
presiunile lui Mihail Sturdza și ale consulului
francez – și el prea puțin încântat de isprăvile
„protejatei” sale – au avut succes, iar contesa Dash
a părăsit Moldova. Pentru aventuriera franceză,
„episodul Grigore” a devenit sursa unui roman
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istoric, Mikaël le Moldave, poate cea mai
consistentă evocare a Moldovei scrisă în prima
jumătate a veacului XIX de un autor dinafara
spațiului românesc. Pe Grigore Sturdza, scandalul
l-a obligat să rămână o prezență discretă în spațiul
public: până la sfârșitul domniei tatălui său (1849),

el nu a ocupat nici o funcție publică importantă.
Prințul Grigore a apărut totuși în prim-plan cu

ocazia tulburărilor de la Iași, din martie 1848. El a
fost unul dintre principalii executanți ai deciziei
domnului Mihail Sturdza de a înăbuși mișcarea
reformatoare a notabililor moldoveni, înainte ca ea
să capete proporții. Metodele expeditive folosite
cu această ocazie, și mai ales pedepsele corporale
aplicate „generos” inclusiv unor descendenți ai
marilor familii din principat, l-au făcut pe Grigore
Sturdza și mai impopular în rîndurile
concetățenilor săi, dându-i o reputație de
brutalitate care nu s-a stins nici măcar după
sfârșitul său fizic. 

După plecarea tatălui său din domnie, Grigore
Sturdza a activat, un timp, cu grad de maior, în
rândurile armatei ruse, pe care a părăsit-o însă
repede. Succesul militar i l-a prilejuit abia
începerea războiului Crimeii (1853), în care o
coaliție formată din Turcia, Franța, Anglia și
Sardinia a blocat ambițiile rusești de hegemonie în
Orient. Spre furia generalilor țarului, prințul a
trecut în serviciul Turciei. Originea socială,
cunoștințele și experiența militară și relațiile pe
care a știut să și le facă la Constantinopol i-au adus
numirea ca general de divizie – cel mai înalt rang

avut de un moldovean sau muntean în armata
otomană. Ca mulți alți creștini înrolați, în epocă, în
slujba sultanului, Grigore Sturdza și-a ales un
nume de război cu rezonanță turcă (Muhlis pașa).

În calitate de ofițer otoman, fiul lui Mihail
Sturdza a făcut parte, în 1854, din trupele de
ocupație din Valahia. La începutul anului următor,
el a fost numit comandant de stat major al armatei
comandate de generalisimul Omer pașa, calitate în
care a luat parte la asediul Sevastopolului,
principalul episod al războiului Crimeii, și la
acțiuni militare din Asia Mică. După încheierea
conflictului, prințul a fost desemnat membru al
comisiei de delimitare a frontierei ruso-moldave,
în urma retrocedării sudului Basarabiei către
principatul din dreapta Prutului.

Grigore Sturdza s-a întors la Iași în octombrie
1857. Deschiderea competiției pentru tronul
Moldovei, în urma încheierii domniei lui Grigore
Alexandru Ghica, îi trezise încă tânărului general
speranța de a ocupa locul pentru care păreau să îl
recomande nașterea, experiența și înalta protecție a
suzeranului otoman. Ambiția prințului Grigore s-a
lovit de aspirațiile caimacamului Nicolae
Vogoride, dar și de cele ale propriului său tată,
Mihail Sturdza, care încerca să revină în scaunul
domnesc. Un alt impediment serios a fost lupta
pentru Unire, care a făcut ca dezbaterea să capete
o miză cu mult mai importantă decât simpla
problemă a persoanei viitorului principe.

Demersurile întreprinse de „Muhlis pașa” la
Constantinopol (cultivarea unor prietenii utile,
petiții adresate sultanului) au fost contracarate cu
succes, de Vogoride. Semnarea Convenției de la
Paris (7/19 august 1858), care hotăra desemnarea
domnului Moldovei de o Adunare Electivă aleasă,
la rândul ei, de elitele locale, înlăturând astfel
perspectiva numirii directe de către puterea
suzerană, l-a îndemnat pe Grigore Sturdza să se
concentreze asupra campaniei electorale interne.
Prințul a recrutat un „partid” relativ numeros și
foarte eterogen, format din foști separatiști ori
unioniști, dar și din oameni fără culoare politică,
apropiați de pretendent prin legături personale ori
familiale. El îl număra printre susținătorii săi și pe
consulul francez de la Iași, Victor Place, „câștig”
deloc lipsit de importanță, având în vedere
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francofilia societății moldovene și atenția pe care
împăratul Napoleon al III-lea o acorda
Principatelor. Grupul „gregorienilor” a editat un
ziar, „Constituționariul” (noiembrie-decembrie
1858). Ziarul nu avea o orientare doctrinară
coerentă, fiind conceput într-o fidelă tradiție
bonapartistă, prin care Sturdza a încercat să își
atragă în continuare partizani din toate grupările
politice și segmentele sociale relevante.

Strategia nu a avut prea mult succes. „Partida
gregoriană” a obținut mai puțin de douăzeci de
locuri în Adunarea Electivă, iar invalidarea alegerii
câtorva susținători ai săi i-a risipit lui Grigore
Sturdza orice perspectivă de domnie. Partizanii săi
au votat, în cele din urmă, împreună cu cei mai
mulți dintre membrii Adunării, pentru Alexandru
Ioan Cuza3. Imediat după instalarea noului
principe pe tronul moldovean, prințul Grigore a
fost acuzat de organizarea, împreună cu un mic
grup de fideli de origine poloneză, a unui complot
care urma să se soldeze cu înlăturarea și asasinarea
lui Cuza („complotul polonez”). Deși nu există
nici un fel de dovezi care să susțină acuzațiile, pe
care contemporanii au încetat repede să le ia în
serios, ele au fost reiterate, în contexte diferite, în
1863 și 1864, „bântuindu-l” așadar pe Grigore
Sturdza pe întreaga durată a noii domnii.

Fostul candidat la domnie a continuat să joace
un rol politic important în următorii ani. La
începutul lui mai 1859, el a fost ales membru al
Comisiei Centrale de la Focșani – organismul
legislativ comun al Principatelor Unite ale
Moldovei și Valahiei. În această calitate, el a fost
raportorul și principalul autor al unui proiect de
constituție, nesancționat în cele din urmă de Cuza,
dar care avea să devină, în 1866, principala sursă a
primei legi fundamentale românești. În 1860,
prințul Grigore a fost ales din nou în Adunarea
Electivă a Moldovei, unde a urmat o linie politică
distinctă atât față de conservatorii care dominau în
acel moment viața parlamentară, cât și față de
grupările progresiste, numărându-se printre
susținătorii constanți ai unui guvern „de stânga”,
condus de vechiul său coleg Mihail Kogălniceanu
(1860-1861), fără a încerca însă să obțină nici un
fel de funcție executivă ori parlamentară. 

Abia după unificarea administrativă a
Principatelor (1862), Grigore Sturdza a revenit la o
poziție mai „convențională”, devenind unul dintre
liderii informali ai majorității conservatoare a
Adunării și căpătând o influență majoră asupra
politicilor sale. Relația sa cu domnul a fost
oscilantă: în iarna lui 1863, fostul pretendent s-a
alăturat coaliției eterogene de conservatori,
radicali și moderați îndreptată împotriva șefului
statului (așa-zisa „monstruoasă coaliție”). După
doar câteva luni, Grigore Sturdza a fost pe punctul
de a prelua șefia guvernului: totuși, negocierile
purtate cu Alexandru Ioan Cuza nu s-au
concretizat. De la sfârșitul lui 1863, prințul a
dispărut din viața parlamentară, neluând parte nici
la furtunoasele dezbateri din jurul problemei
agrare, și nici la complotul care a pus capăt
domniei lui Cuza.

Grigore Sturdza s-a întors la politică în 1866,
fondând, alături de junimiști, ziarul
„Constituțiunea” și luând parte, pentru câteva luni,
la lucrările Camerei. După doar un an, el s-a retras
din nou din Parlament, de această dată pentru nu
mai puțin de 12 ani. În acest timp, el și-a cultivat
relația cu societatea „Junimea”, fondând, alături de
membrii săi, așa-numitul Partid Conservator-
Liberal (1871), o destul de influentă grupare
politică ieșeană. Tot în 1871, omul politic a
elaborat „petiția de la Iași”, un proiect ambițios de
modificare a Constituției. Abia în 1879, Grigore
Sturdza a fost ales în Senat. Tot atunci, el a înființat
Partidul Național-Democratic, o formațiune pe cât
de efemeră, pe atât de slab organizată, care
promova reorientarea politicii externe românești
către Rusia. După sfârșitul (previzibil) al acestei
tentative, prin care nu a reușit decât să își atragă
acuzații privind reiterarea vechilor sale ambiții
domnești, prințul s-a reorientat către Partidul
Național Liberal, aflat, în acel moment, la putere.
Până la sfârșitul vieții (1901), fiul fostului domn al
Moldovei a oscilat între liberali și conservatori,
reușind să își asigure o prezență permanentă, dar
discretă, pe băncile unui Parlament care nu părea
să mai reprezinte pentru el decât o sursă (nu dintre
cele mai importante) de prestigiu social.

Mai ales în a doua parte a vieții, Grigore Mihail
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Sturdza a fost urmărit de nenorociri familiale și
complicații financiare. Primul său copil, o fată pe
nume Ecaterina, a murit la o vârstă foarte fragedă.
În 1867, prințesa Olga (n. Ghica), cu care Grigore
se căsătorise în 1853, a încetat, de asemenea, din
viață. Au urmat ceilalți trei copii ai cuplului:
Dimitrie, dispărut în 1872, în urma unei febre
tifoide de care se îmbolnăvise la vânătoare, Elena,
moartă în decembrie 1873, după o pierdere de
sarcină, și Olga, decedată în august 1880, din
pricina unei pneumonii. În fine, în 1895, a murit, în
circumstanțe tragice, și unul dintre copiii
nelegitimi ai prințului Grigore. 

Nefericitul tată și soț a căutat să compenseze
aceste teribile lovituri emoționale refugiindu-se în
bizarerie și excentricitate și căutând cu disperare să
își permanentize amintirea prin cele mai felurite
mijloace: invenții, artă, contribuții științifice. Din
prima parte a anilor 1870, Grigore Sturdza a
început să proiecteze instrumente muzicale de
dimensiuni gigantești și să compună lucrări pentru
vioară. Tot atunci, el a conceput un aparat de zbor,
care s-a prăbușit imediat, din fericire fără
consecințe tragice pentru pilot. Spre sfârșitul vieții,
prințul a întreprins o erudită (și prea ambițioasă)
încercare de sinteză a legilor naturale și sociale,
într-o carte intitulată Les lois fondamentales de
lʼunivers (Paris, 1891). De asemenea, el și-a
cheltuit o mare parte din avere pentru construirea
unui palat pe șoseaua Kiseleff din București,

descris de istoricul și memorialistul Radu Rosetti
ca o clădire stranie și eclectică. Memorialiștii
vorbesc și despre așa-numitul „harem” ținut într-o
vreme de Grigore Sturdza în locuința sa din vechea
capitală moldoveană, dar și despre prezența sa în
viața socială și la petrecerile ieșene, rămasă în
memoria locală încă mulți ani după trecerea
„vremilor boierești”.

Grigore Sturdza a murit la 13/26 ianuarie 1901.
Principalii săi moștenitori au fost a doua soție,
Raluca (cu care se căsătorise în 1889) și trei copii
naturali, pe care prințul îi legitimase: Mihail,
Constantin și Dimitrie. De pe urma prințului
Grigore a rămas o avere redusă de cheltuielile sale
exagerate din ultimii ani de viață, dar încă destul
de considerabilă, și, mai ales, o reputație de
protector al artelor și de binefăcător al familiilor
nevoiașe. Fiul mai mic al lui Mihail Sturdza s-a
stins imediat după încheierea secolului XIX și a
fost ultimul membru al unei generații – cea
pașoptistă – cu care s-a identificat prin pasiunea
pentru politică, profilul intelectual eclectic și
existența pitorescă. Dincolo de aspectul
spectaculos, straniu sau anecdotic al existenței
sale, Grigore Mihail Sturdza rămâne cel mai de
seamă participant moldovean la războiul Crimeii,
un candidat important la tronul din Iași, un patron
a jurnalismului politic și al artelor și, prin proiectul
de constituție al Comisiei Centrale de la Focșani,
unul dintre „părinții fondatori” ai statului român
modern.

Note:
1. Pentru o biografie amănunțită a personajului, vezi

Simion-Alexandru Gavriș, Viața și opiniile prințului
Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), Iași, 2015.

2. Radu Rosetti, Amintiri, prefață de Neagu Djuvara,
București, 2013.

3. Despre încercarea lui Grigore Sturdza de a ocupa
tronul Moldovei, vezi mai ales Constantin Solomon,
Constantin A. Stoide, Pretendența lui Grigore Sturdza la
tronul Moldovei. Contribuții la cunoașterea luptei politice
din preajma Unirei, în „Arhiva românească”, III, 1939, p.
133-146; Mihai Cojocariu, Partida naţională şi
constituirea statului român (1856-1859), Iaşi, 1995, p. 200-
213; Simion-Alexandru Gavriș, op. cit., p. 95-156.
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MĂ-MPRESOARĂ MIREASMA PLOPULUI 
LA ASFINŢIT
Mă-mpresoară mireasma plopului la asfinţit,
miros familiar,amar înţepător...
Uneori viaţă ne este plină,
alteori suferinţa doare.
Oh, viaţă, ce chip nestatornic mai ai,
şi forme schimbând lumina ce vine.
Deunăzi erai graţie fermecătoare,
acum pari noapte nesfârşită.
Vii din Rai ori din adânc de iad?
Spune-mi de unde am venit,
spune-mi tot adevărul, spune-mi, spune!
De ce eşti taler cu două feţe?

VISELE MELE PLUTESC ÎN OCEAN
Visele mele plutesc necontenit în ocean,
zi de zi, noapte de noapte,
Vînturile zburdă, le urmăresc zborul,
dăruindu-mi încântarea noilor trăiri.
Aud spiritul cântând,
imboldul, mişcarea, tonul
răsună în deplin acord.
Oh, viaţa-i o vrajă, fără cusur!

CÂND RÎURILE SE UNESC SUB SOARE
Cînd rîurile se unesc sub soare,
din două se alege unul.
Au fost şi nu mai sunt ca înainte,
acum e un nou râu în două cadre.
Femeia şi bărbatulîndrăgostiţi
devin o pereche de mănuşi, nelipsită una de alta,
Două inimi iubind pătimaş,
cu aceeaşi durere, aceeaşi compasiune,

sprijinindu-se una pe alta zi de zi,
Acum fiind doar una de-alungul drumului.
O durere, o plăcere, o respirare în doi,
existând viaţă chiar şi în moarte.

OH, MAICĂ-PĂMÂNT,
SUNT VLĂSTARUL TĂU...
Oh, Maică-Pământ, sunt vlăstarul tău...
Sunt fiul tău iubitor şi blind,
O viaţă am cutreierat neobisit,
căutând minunile pe rând!
Măică-Pământ, îţi închin acest cânt
Mulţumindu-Ţi pentru pâine şi vin,
Ce rod înmiresmat, delicios şi divin
dă pomul tău...
Drag am prins de animale şi păsări,
de câmpii şi mări scânteietoare,
cuvinte pe măsură nu pot eu să găsesc,
în laudă adâncă, Tu, Maică, lasă-mă să-ngenunchez...

VINE TOAMNA
Vine toamna, se-ncheie anul,
Vîntul e rece, frunzele cad,
verdele păleşte, prea multe frunze roşii,
galbene şi ruginii împrejur.
Câmpuri cenuşii, şi glasul clopotului
venind dinspre biserica veche.
Timpul zboară iute, şi e foarte bine...
Soarele mai trimite scântei, mulţumesc Ţie, Doamne,
că sunt aici!

Prezentare şi traduceri: Olimpia IACOB
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Pe timp de seară şi de noapte, în Petersburg nu mai
există case: sunt doar corăbii de piatră cu şase etaje.
Corabia aleargă ca un univers singuratic, cu şase etaje, pe
valurile de piatră, printre alte universuri singuratice cu şase
etaje; corabia străluceşte de luminile nenumăratelor cabine,
în oceanul de piatră, răzvrătit, al străzilor. Şi, desigur, în
cabine nu există locatari: acolo sînt pasageri. Cum se
întîmplă, pur şi simplu, pe-o corabie, toţi sînt necunoscuţi
şi totodată cunoscuţi unii cu alţii, toţi sînt cetăţeni ai unei
republici cu şase etaje, asediate de oceanul nocturn.

Pasagerii corabiei de piatră № 40 alergau serile spre
acea parte a oceanului petersburghez, care, pe hartă, este
marcată cu numele străzii lahtinskaia. Osip, fostul portar,
actualmente – cetăţeanul Malafeev, se afla la scara
principală şi privea prin ochelari acolo, în beznă: din cînd
în cînd, valurile continuau să mai arunce pe unul, pe altul.
Cetăţeanul Malafeev îi scotea din întuneric, uzi, acoperiţi
de zăpadă şi, deplasîndu-şi ochelarii pe nas, îşi ajusta
pentru fiecare nivelul respectului: bazinul din care se
revărsa respectul era legat, printr-un complicat mecanism,
de ochelari.

Iată, ochelarii sînt pe vîrful nasului, ca la un pedagog
sever: aceasta, pentru Piotr Petrovici Mamai.

Apoi, ochelarii s-au instalat ferm, în poziţie defensivă,
în şaua nasului: a apărut acela, năsosul de la douăzeci şi
cinci, cu automobilul. Cu năsosul e încurcată rău de tot:
„domnule”, nu se poate, „tovarăşe”, parcă nu ţi-e la
îndemînă. Nici nu ştii cum să faci, ca să…

– A, domnule-tovarăşe Mîlnic! Vremuşoara, domnule-
tovarăş Mîlnik… e încurcată…

Şi, în sfîrşit, ochelarii în sus, pe frunte: la bordul navei
urca Elisei Eliseici.

– Ei, slavă Domnului! E în ordine? Sunteţi cu şuba, nu
vă temeţi că vă dezbracă? Daţi-mi voie să vă scutur…

Elisei Eliseici este căpitanul corabiei: administratorul
imobilului. Şi Elisei Eliseici e unul din acei Atlaşi
încruntaţi care, încovoindu-se, crispîndu-se chinuit, poartă
de şaptezeci de ani pe strada Millionnaia cornişa
Ermitajului.

Astăzi, în chip vădit, cornişa a fost şi mai grea ca de
obicei. Lui Elisei Eliseici i se tăia răsuflarea:

– Pe la toate apartamentele… Mai iute… Adunare… La
club…

– Văleu, tăicuţă! Elisei Eliseici, iarăşi cumva…
încurcături?

Dar nu-i nevoie de răspuns: numai să te uiţi la fruntea
brăzdată, de martir, la umerii doborîţi de povară. Şi
cetăţeanul Malafeev, mînuindu-şi cu virtuozitate ochelarii,
începu să alerge pe la apartamente. Ciocănitul său de
alarmă în uşă era precum trîmbiţa unui arhanghel: îngheţau
îmbrăţişările, ca fumul încremenit din ţevile de tun; se
curmau certurile, lingura cu supă se oprea în drumu-i către
gură.

Supă mînca Piotr Petrovici Mamai. Sau, mai precis: era
hrănit, în modul cel mai strict, de soţie. Tronînd cu măreţie
în fotoliu, miloasă, pieptoasă, aidoma unui Buddha, îl
hrănea pe omuleţul pămîntean cu supa creată de dînsa:

– Hai, mai repede, Petenka, se răceşte supa, de cîte ori
să-ţi spun: nu-mi place cînd stai la masă cu cartea-n mînă…

– Da, Alenka, da, acum, imediat… E doar ediţia a
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şasea! Pricepi: Sufleţelul de Bogdanovici1 – ediţia a şasea!
În anul doisprezece, cînd francezii erau aici, a ars totul
complet şi toţi credeau că au rămas întregi numai trei
exemplare… Uite, însă, un al patrulea, pricepi? L-am găsit
ieri pe bulevardul Zagorodnîi…

Mamai al anului 1917 cucerea cărţi. Pe cînd era un
băiat ciufulit, de zece ani, învăţa religia, se bucura de nişte
peniţe şi era hrănit de mamă; băiat de patruzeci de ani, cam
pleşuvior, slujea la o societate de asigurări, se bucura de
cărţi şi era hrănit de nevastă. O lingură de supă, ofrandă
pentru Buddha, şi omuleţul pămîntean uita zadarnic de
profeţia în inelul de logodnă şi mîngîia cu tandreţe, pipăia
literă cu literă. «Întocmai după prima ediţie… Cu acordul
Comitetului de Cenzură»… Ah, cît poate fi de plăcut, cît de
înduioşător poate fi acest m2 cu trei picioruşe grăsuţe…

– Ei, Petenka, ce înseamnă asta? Strig – strig, iar tu tot
cu cartea ta… Ai surzit sau ce: bate la uşă.

Piotr Petrovici fugi mîncînd pămîntul spre vestibul. În
uşă, ochelarii pe vîrful nasului:

– Elisei Eliseici au poruncit: la adunare. Mai iute.
– Ei poftim, abia se aşează omul cu o carte… Ce s-a

mai întîmplat? – băiatul pleşuvior are lacrimi în glas.
– Nu pot ca să ştiu. Numai că, mai repede… – Uşa

cabinei s-a trîntit cu zgomot, ochelarii au luat-o la goană
mai departe…

Pe corabie era sigur ceva în neregulă; poate că s-a
pierdut direcţia; poate undeva, la fund, e o spărtură
nemaivăzută şi sinistrul ocean al străzilor ameninţă deja să
năvălească înăuntru. Undeva sus, şi la dreapta, şi la stînga,
se ciocăneşte alarmant, mărunt şi des, în uşile cabinelor;
undeva, în casa semiîntunecată a scărilor, discuţii în
surdină; şi tropăitul tălpilor ce coboară repede pe scări, jos,
spre salonul ofiţerilor, la clubul imobilului.

Acolo, cer tencuit, complet acoperit de norul de fum al
ţigărilor, nor prevestitor de furtună. Liniştea sufocantă a
caloriferelor, abia-abia cîte o şoaptă a cuiva. Elisei Eliseici
a sunat din clopoţel, s-a încovoiat, s-a crispat — în tăcerea
clubului, s-a auzit cum i-au trosnit oasele umerilor — a
ridicat cornişa Ermitajului invizibil şi a prăvălit-o peste
capete:

– Domnilor. Din informaţii certe, în noaptea asta se fac
percheziţii.

Rumoare, pocnet de scaune, capetele brusc înălţate ale
unora, inele cu pietre preţioase pe degete, negi, fundiţe,
favoriţi. Şi, asupra Atlasului încovoiat, o rupere de nori de
tutun:

– Nu, daţi-mi voie! Noi suntem datori…
– Cum? Şi banii de hîrtie?
– Elisei Eliseici, eu propun ca porţile…
– În cărţi, cel mai sigur e în cărţi…
Elisei Eliseici, încovoindu-se, rezista ca o stîncă

torentului. Iar lui Osip, fără a întoarce capul (capul, poate,
nici nu putea să se întoarcă):

– Osip, cine e acum în tura de noapte din curte?

În mijlocul tăcerii, degetul lui Osip îşi croia drum agale
peste graficul de pe perete: degetul lui nu muta nişte litere,
ci dulapurile cu cărţi ale lui Mamai.

– Acum e litera M: cetăţeanul Mamai, cetăţeanul
Malafeev.

– Aşa deci. Luaţi revolverele şi, în caz că n-au
mandat…

Corabia de piatră cu № 40 străbătea săgeată, prin
vijelie, strada Lahtinskaia. O zguduia, o şuiera, o șfichiuia
cu zăpadă în ferestrele strălucitoare ale cabinelor şi,
undeva, o spărtură nevăzută şi nu se ştie: va răzbate corabia
prin noapte spre limanul dimineţii sau se va duce la fund.
În salonul ofiţerilor, care se golea rapid, pasagerii se agăţau
de căpitanul neclintit ca o stîncă:

– Elisei Eliseici, dar dacă prin buzunare? Doar n-o să…
– Elisei Eliseici, dar dacă îi atîrn în toaletă, drept hîrtie

igienică, ce zici?
Pasagerii se strecurau dintr-o cabină într-alta, iar în

cabine se comportau bizar: lungiţi pe podea, bîjbîiau cu
mîna pe sub dulap; aruncau priviri blasfematoare înlăuntrul
capului de ghips al lui Lev Tolstoi; o scoteau din ramă pe
bunicuţa care zîmbea fără grijă, de cincizeci de ani, pe
perete.

Omuleţul pămîntean Mamai stătea faţă în faţă cu
Buddha şi-şi ferea căutătura de ochiul atoatevăzător, care îi
dădea fiori. Mîinile îi erau complet străine, inutile: nişte
aripioare ciunte de pinguin. Mîinile îl stinghereau deja de
patruzeci de ani şi, dacă nu l-ar fi stînjenit acum, poate că
i-ar fi fost foarte simplu să spună ce trebuia să spună – dar
e atît de groaznic, de neconceput…

– Nu pricep: tu, mă rog, de ce te temi? Pînă şi nasul ţi
s-a îngălbenit! Ce ne pasă nouă? Ce de-a mai mii avem şi
noi!?

Dumnezeu ştie dacă Mamai de la o mie trei sute şi ceva
de ani, în cazul că ar fi avut şi el mîini străine, acelaşi secret
şi aceeaşi nevastă, poate c-ar fi procedat ca Mamai al
anului 1917: undeva, în liniştea ameninţătoare, într-un colţ,
începu să zgrepţene un şoarece – într-acolo o luă din ochi
la picior Mamai al anului 1917 şi, pitindu-se în gaura
şoarecelui, dîrdîi:

– Eu am… adică, avem… Pa… patru mii două sute…
– Ce-e? Tu-u ai? De unde?
– Eu… cîte-un pic, tot timpul… M-am temut de fiecare

dată să-ţi cer…
– Cu-um? Va să zică, ai furat? Va să zică, m-ai înşelat?

Şi eu, nefericita, chiar mă gîndeam: zău, că Petenka al
meu… nefericita de mine!

– Eu, pentru cărţi…
– Cunoaştem noi cărţile astea cu fustă! Gura!
Pe Mamai în vîrstă de zece ani, o singură dată l-a bătut

maică-sa: cînd a deschis robinetul la samovarul abia
procurat: apa s-a scurs, totul s-a dezlipit, robinetul rămase
să atîrne amărît. Şi acum, pentru a doua oară în viaţă, a
simţit Mamai: capul îi e prins sub braţul mamei, pantalonii
în vine şi…
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Şi brusc, cu un fler de băieţaş viclean, Mamai a
adulmecat cum să facă uitat robinetul atîrnînd amărît – cele
patru mii două sute. Cu un glas plîngăreţ:

– Acum trebuie să fac de gardă în curte pînă la patru
dimineaţa. Cu revolverul. Şi Elisei Eliseici a spus că, dacă
vin fără mandat…

Într-o clipă, în locul tunătorului Buddha, mama
pieptoasă şi milostivă:

– Doamne! Dar ce-i cu ei, şi-au ieşit cu toţii din minţi?
Toate astea-s de la Elisei Eliseici. Fii atent la mine, de bună
seamă, nu cumva să-ţi treacă prin cap…

– Nu-u, e doar aşa, în buzunar. Pot eu oare să? Eu nici
măcar o muscă…

Într-adevăr, dacă lui Mamai îi nimerea vreo muscă în
pahar, o sufla şi-i dădea drumul – zboară! Nu, nu de asta se
temea. Dar, iată, cele patru mii două sute…

Şi iarăşi Buddha:
– Of, ce pedeapsă pe capul meu cu tine! Ei, unde ai să

pui aceşti bani ai tăi furaţi – gata, te rog să taci – da,
furaţi…

Cărţile; galoşii din vestibul; hîrtia igienică; burlanul
samovarului; căptuşeala vătuită a căciulii lui Mamai;
covorul cu cavalerul albastru de pe peretele din dormitor;
umbrela desfăcută pe jumătate şi încă udă de zăpadă; plicul
aruncat neglijent pe masă, cu timbru lipit şi cu adresa scrisă
citeţ a unui tovarăş Goldebaev imaginar… Nu, e
periculos… Şi, în fine, pe la miezul nopţii s-au decis să
aranjeze totul după cel mai subtil calcul psihologic: vor
scotoci unde vrei şi unde nu vrei, numai în prag nu, iar
lîngă prag se mişcă, uite, acest mic pătrat de parchet. Cu un
cuţitaş de tăiat filele cărţilor este ridicat în mod artistic
pătrăţelul de parchet. Cele patru mii două sute furate
(«Gata, te rog, te rog frumos să taci!») sunt învelite în hîrtie
cerată de la biscuiţi (sub prag poate fi umed) – şi cele patru
mii două sute sînt îngropate sub pătrăţel.

Corabia № 40 este încordată toată, ca o strună, toată –
în vîrful picioarelor, în şoaptă. În oceanul de smoală al
străzilor, ferestrele scînteiază înfrigurat şi, la etajul cinci, la
doi, la trei, se ridică storul, în fereastra strălucitoare, o
umbră întunecată. Nu, nici ţipenie. De altfel, acolo în curte
sînt doar doi, iar cînd va începe, vor da de ştire…

Ora trei. În curte e linişte. În jurul felinarului de
deasupra porţii – fulgi albi: fără număr, fără sfîrşit – cad,
roiesc, cad, se topesc, cad pe pămînt. 

Jos, cu ochelarii pe vîrful nasului, filosofează
cetăţeanul Malafeev:

– Sînt un om liniştit, natural, mi-e greu să trăiesc într-
aşa o duşmănie. Hai, zic, să mă duc acasă la mine, în
Ostaşkov. Ajung aici, situaţia internaţională e pur şi simplu
insuportabilă: toţi, unul asupra altuia, curat lupi. Dar eu nu
pot aşa: sînt un om paşnic…

În mîinile omului paşnic, un revolver cu şase morţi
condensate în gloanţe. 

– Şi ce-aţi făcut, Osip, în războiul japonez: aţi ucis?
– Ei, la război! La război, se-nţelege.

– Şi cum e cu baioneta?
– Păi, cum-cum… E cumva, ca-ntr-un harbuz: întîi

intră anevoie – ca în coajă, pe urmă însă – merge, merge
chiar slobod.

Pe Mamai, de la harbuz, îl trec fiorii pe şira spinării.
– Eu însă… Acum, chiar dacă pe mine m-ar… pentru

nimic în lume!
– Aveţi răbdare! Cînd vă apucă pofta, atunci şi

dumneavoastră…
Linişte. Fulgi albi în jurul felinarului. Deodată, din

depărtare, o împuşcătură, ca o lovitură lungă de bici, şi iar
linişte, fulgi. Slavă Domnului: e ora patru, de-acum nu mai
vin. E vremea schimbului – mergi la tine-n cabină, la
somn…

În dormitorul lui Mamai, pe perete, cavalerul albastru,
cadrilat, şi-a făcut vînt cu paloşul albastru şi a încremenit:
înaintea ochilor cavalerului se săvîrşea un sacrificiu uman.

Pe norii albi de pînză, odihnea doamna Mamai:
atotcuprinzătoare, pieptoasă, aidoma lui Buddha.
Înfăţişarea ei spunea: astăzi a încheiat facerea lumii şi a
găsit că totul e foarte bine, chiar şi acest omuleţ, în ciuda
celor patru mii două sute. Omuleţul stătea lîngă pat, fără
nici o şansă de scăpare, înlemnit de frig, cu năsucul înroşit
şi mîinile-aripioare ciunte, străine, de pinguin.

– Ei, hai, vino, vino…
Cavalerul albastru îşi miji ochii: atît de clar, îngrozitor

de clar – uite, imediat omuleţul o să-şi facă cruce, va
întinde mîinile în faţă şi se va cufunda ca în apă – bîldîbîc!

Corabia № 40 a străbătut cu bine vijelia şi a ancorat la
ţărmul dimineţii. Pasagerii îşi poartă zoriţi servietele de
lucru, coşuleţele pentru aprovizionare şi, pe lîngă ochelarii
lui Osip, se grăbesc la mal: corabia e trasă la chei doar pînă
seara, iar atunci – din nou oceanul.

Încovoindu-se, Elisei Eliseici purtă pe lîngă Osip
cornişa invizibilului Ermitaj şi o prăbuşi de sus peste
acesta:

– Ei, noaptea asta – sigur o să fie percheziţie. Aşa că, să
ştie toată lumea.

Însă, pînă la noapte, mai e de trăit o zi întreagă. Şi, în
ciudatul şi necunoscutul oraş P e t r o g r a d, pasagerii
rătăcesc buimăciţi. Seamănă prin ceva atît de tare – şi atît
de tare se deosebeşte – de P e t e r s b u r g u l de unde
porniseră în larg, de aproape un an de zile, şi unde e puţin
probabil să se mai întoarcă vreodată. Valuri de piatră
înzăpezită, valuri stranii, îngheţate: munţi şi gropi.
Luptători dintr-un trib neștiut – în zdrențe ciudate, cu
armele atîrnate cu sforicele pe umeri. Un obicei străin – să
vii în vizită cu rămînere peste noapte: noaptea pe străzi
cutreieră alde Rob Roy al lui Walter Scott. Și iată aici, pe
bulevardul Zagorodnîi, stropi de sînge înfierați în zăpadă...
Nu, nu e Petersburgul!

Pe necunoscutul Zagorodnîi rătăcea pierdut Mamai.
Aripioarele de pinguin îl stinghereau; capul îi atîrna ca
robinetul dezlipit al samovarului; pe tocul stîng, scîlciat –
un globus hystericus de zăpadă îl chinuia la fiecare pas.
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Și, deodată, capul îi saltă smucit, joc de picioare ca la
douăzeci și cinci de ani, în obraji – bujori: dintr-o fereasctră
îi zîmbea Mamai...

– Hei, căscatule, dă-te din drum! – în calea lui, de-a
dreptul, niște mutre roșii se îmbulzeau cu desagii lor uriași.

Mamai sări în lături, fără să-și ia ochii de la fereasctră,
și nici nu trecură aceia bine, că el iar acolo: acolo îi
zîmbea...

„Da, de dragul ei ești gata să și furi, să și înșeli, ești
gata de orice”.

Din fereastră îi surîdea, întinzîndu-se ademenitor,
senzual, o carte de pe timpul Ecaterinei: Imaginea
descriptivă a splendorilor Sankt-Petersburgului. Și, cu un
gest neglijent, cu o șiretenie femeiască, îți permitea să
arunci o privire spre interior, acolo, în gropița dulce dintre
două pagini arcuite elastic, azuriu-marmoreene.

Mamai era îndrăgostit ca la douăzeci și cinci de ani.
Mergea zilnic pe Zagorodnîi, sub fereastră, și cînta în
tăcere, din ochi, serenade. Nu dormea nopțile – umbla cu
șiretlicuri față de el însuși: cică de aia nu doarme, pentru că
sub podele, undeva, roade un șoarece. Pleca dimineața – și
în fiecare dimineață străpungea pătrățelul de parchet din
prag cu un cui dulce: sub pătrățel e îngropată fericirea lui
Mamai, atît de aproape, atît de departe. Acum, cînd s-a
mărturisit totul despre cele patru mii două sute, acum ce-o
să fie?

A patra zi, cu inima strînsă în pumn, zbătîndu-se
speriată ca o vrăbiuță, Mamai intră chiar pe ușa aceea de pe
bulevardul Zagorodnîi. Anticarul – un Cernomor3 cu barba
căruntă, cu sprîncene stufoase, a cărui prizonieră era ea. În
Mamai învie strămoșul lui războinic: Mamai porni vitejește
asupra lui Cernomor.

– A, domnul Mamai! Cam de multișor, de multișor...
Am pentru dumneavoastră cîte ceva pus deoparte.

Strîngînd vrăbiuța și mai tare, Mamai răsfoia, mîngîia
prefăcut cărțile, dar toată atenția îi era concentrată în spate;
în spate, în vitrină, surîdea ea. Alegînd „Teleskopul”4

îngălbenit, pe anul 1835, Mamai se tîrgui îndelung și
renunță fără speranță. Apoi, cotrăbăi prin rafturi, dîndu-le
tîrcoale ca un vulpoi, și ajunse la fereastră unde, parcă așa,
în treacăt:

– Ei, dar asta cît?
– Oh, vrabia își luă zborul – ține-o! Ține-o!
Cernomor își greblă barba cu degetele:
– Păi, așa, ca saftea... pentru dumneavoastră... o sută

cincizeci.
– Hm... Se poate... (Ura! Să sune clopotele! Să bubuie

tunurile!) – Ei bine, se prea poate... Mîine o să aduc banii
și o iau.

Acum, trebuie să treacă prin ce-i mai teribil – pătrățelul
de lîngă prag. Noaptea, Mamai s-a pîrpălit ca pe jar:
trebuie, interzis, posibil, imposibil, se poate, inadmisibil,
trebuie...

Atotștiutoarea, binevoitoarea, cumplita profeție cu inel

de logodnă lua ceaiul.
– Hai mănîncă, Petenka. De ce ești așa, nu știu cum...

Iar n-ai dormit?
– Da. Șoa... șoarecii... nu știu...
– Lasă șervetul, nu-l mai suci! Într-adevăr, ce înseamnă

toate astea!
– Eu nu... nu-l sucesc...
Și iată, în sfîrșit, e băut un pahar de ceai: ba nu un pahar

– un polobocel, parcă fără fund, de vreo patruzeci de vedre.
Buddha la bucătărie primește ofranda bucătăresei. Mamai e
singur în cabinet.

Mamai ticăi, precum orologiul înainte de a bate ora
douăsprezece. Luă o gură de aer, trase cu urechea și, în
vîrful picioarelor, spre birou: acolo e cuțitașul de tăiat foile.
Apoi, febril, se ghemui ca un mic gnom în prag, pe chelie
– rouă de gheață; băgă cuțitașul sub pătrat, scormoni – și...
un țipăt disperat!

La auzul țipătului, Buddha tună din bucătărie – și, la
picioare, văzu: o cojiță lucioasă de bostan, mai jos – un mic
gnom chircit, cu un cuțitaș, și încă și mai jos – cea mai
neînchipuită pulbere de hîrtie.

– Patru mii – șoarecii... Uite-l, uite-l! Uite!
Crud, necruțător, precum Mamai al anului o mie trei

sute și ceva, Mamai din anul 1917 se înălță brusc din
poziția în patru labe și, cu paloșul, direct spre colțul de
lîngă ușă: în colț, se pitise un șoarece care izbutise să se
smulgă de sub pătrățel. Și, însetat de sînge, Mamai țintui cu
paloșul vrăjmașul. Harbuzul: o clipă, anevoios, coaja, apoi,
ușor – miezul și stop: pătrățelul de parchet, sfîrșitul.

1920

Prezentare, traducere și note de
Adriana Nicoară și Leonte Ivanov

Note:
1. Este vorba de poetul și traducătorul Ippolit

Fiodorovici Bogdanovici (1743-1803), autorul nuvelei în
versuri Душенька/Suflețelul (1775), care s-a bucurat de o
deosebită apreciere, inclusiv din partea Ekaterinei a II-a, și
a fost tipărită, în următoarele șase decenii, în cinsprezece
ediții.

2. Litera t din alfabetul rusesc.
3. Personaj din poemul lui Pușkin, Ruslan și Ludmila

(1920).
4. Revistă editată de Nikolai Nadejdin la Moscova,

între anii 1831 și 1836. După apariția Scrisorii filosofice a
lui Ceaadaev, revista este interzisă de autorități, autorul
scrisorii este declarat nebun și i se instituie domiciliu forțat,
iar Nadejdin demis și exilat în capitala actualei Republici
Komi, Ust’-Sîsol’sk.
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Sita de ceară: istorii din istoria unui ținut
transilvan (Cluj-Napoca: Școala Ardeleană,
2017) este un volum care reușește să ne redea
atât un portret al autorului ei, George Achim, cât
și un admirabil portret colectiv al unei zone în
care au coexistat și uneori chiar au conviețuit
unguri, șvabi, români, evrei, ucraineni, țigani și
ceangăi de religiuni și limbi diverse. Zona care
face obiectul cărții e cea a Ardudului, care, după
cum elegant  ne-o introduce autorul, „geografic,
se situează în partea de miazăzi a județului Satu
Mare, acolo unde prelungirile domoale ale
piemontului silvan întâlnesc orizontul plan și
nesfârșit al câmpiei, pe teritoriul aproximativ de
sub jurisdicția a două cetăți puternice de
altădată, Ardudul și Beltiugul, bastioane
importante ale feudalității transilvane timpurii”
(Sita de ceară, 12). Cetatea Ardudului a fost
ridicată la sfârșitul secolului al XV-lea de
Bartolomeu Drágfy, din ramura maghiarizată a
Drăgoșeștilor, voievod al Transilvaniei între
1493 și 1499, și cuscru al lui Ștefan cel Mare.

Diversitatea zonei nu e una statică – un
mozaic de identități reificate, care se cer
respectate ca atare – ci fluidă, în care religiile și
limbile statornicite de veacuri se preschimbă sub
presiunea istoriei mari sau mici. Nu avem așadar
de a face doar cu Catolici, Reformați, Ortodocși,
Greco-Catolici și Neoprotestanți, ci și cu
Ortodocși care devin Greco-Catolici sau
„Pocăiți”, cu Greco-Catolici care devin
Ortodocși, cu șvabi care se maghiarizează, cu
români care se „germanizează” bovaric sau de-a
binelea, în fine, cu un întreg ecosistem local, cu

o geografie umană și un bazin genetic și cultural
în vie și organică dezvoltare sau adaptare la
provocările colonizatoare care i-au adus mai
întâi pe șvabi printre și chiar peste maghiari și
apoi, alături de ei, pe români din diferite colțuri
ale țării: din zona Chioarului, a Someșului și a
Dejului, din Apuseni, din Moldova.

Din fericire, tot acest mozaic intră pe mâna
unui autor la fel de complex, George Achim
dovedindu-se nu un simplu custode al unui
muzeu al figurilor etnografice de ceară, ci un
explorator febril al microuniversurilor acestui
colț de lume veche care e Ardudul. Istoric și
critic literar, profesor universitar, poet, jurnalist
și pasionat cercetător al tradițiilor din nordul
Transilvaniei, George Achim e cercetașul
antropologic complet, curiozitatea sa fiind ca un
fel de Swiss Army Knife original, de calitate, și
putând deschide orice conservă istorică
arhivistică, tăia prin orice camuflaj, croi, scobi,
înșuruba și deșuruba orice material uman sau
istoriografic. Într-adevăr, spectacolul zonei, care
nu e deloc unul gratuit, ci unul cu multe tâlcuri,
e iscat, e invocat și potențat mai ales de prezența
autorului, care e atât de familiar cu zona încât
poate fi cald fără a fi siropos, și iscoditor fără a
fi nepoliticos. Într-adevăr, cu unele excepții,
covârșitoarea majoritate a interlocutorilor săi îl
acceptă ca pe unul de-al lor, nu în sens etnic, ci
în sens cultural. Achim reușește să-și facă
interlocutorii atât de confortabili încât să poată
apoi sări, motănește am putea spune, asupra lor
cu întrebări din cele mai salutar inconfortabile.
Profesorul, uneori, tinde a transforma
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conlocutorul în elev scos la tablă să spună lecția.
Lucrul se întâmplă rar, doar atunci când Achim
adulmecă o adiere de impostură de oarecare fel
la subiecții săi, dar ne arată că volumul nu e o
simplă vizită de curtoazie, o alunecare lejeră
prin pitorescul zonei, ci o reală sondare a
complexelor probleme ridicate de coexistența
multiculturală și apoi de trecerea de la societatea
tradițională sau măcar patriarhală, la vraiștea
lumii postmoderne, globalizate după trecerea
prin comunism.

De exemplu, în secțiunea dedicată șvabilor,
ajunși în Ardud la începutul secolului al XVIII-
lea, se discută despre deportarea membrilor
acestei comunități după 1945, dar se atinge,
delicat, și chestiunea înrolării multor șvabi din
regiune în trupele SS. Aici, „sita de ceară” a
memoriei colective și a secretelor de familie
funcționează îndulcitor, evocarea suferințelor
deportării dovedindu-se o miere mai parfumat-
aurie decât cea a evocării mecanismelor
colaborării, al cărei gust e mai înecăcios și te
face să tușești și să vorbești cu greutate despre
eșecul în „cariera” de soldat în trupele SS: 

„Au fost mulţi şvabi de la Ardud care au
intrat în armata germană?

Dacă au murit 17 în armata germană şi 18 în
armata maghiară înseamnă că erau în număr de
vreo 50. Mulţi au fost însă dezamăgiți pentru că,
ajungând pe front, ajungând în SS, şi-au dat
seama că nu e aşa cum s-au gândit ei, cum şi-au
imaginat. Au scris acasă scrisori în care vorbeau
despre dezamăgirea lor. Şi acel tânăr, despre
care v-am vorbit, Reiz Joseph, care a murit, a
intrat întâi în SS, iar mai apoi, în 1943, a fost
îndrumat ori detaşat la lagărul de concentrare de
la Auschwitz, iar acolo a murit la 20 de ani. Cu
siguranţă, nu aşa şi-a închipuit el cariera.

Cunoaşteţi cauzele morţii lui? De ce a murit
acest tânăr?

Nu se ştie, numai ştirea morţii a ajuns la
Ardud” (Sita de ceară, 132).

Ceea ce nu se poate să nu observi la
secțiunea de evocări ale deportării șvabilor de
către sovietici este discreția în privința

suferințelor. Acolo unde la românii din
Basarabia deportați în Siberia frapează
demnitatea evocării suferințelor, aici frapează
absența sau zgârcenia rememorării lor. Românii
basarabeni nu se vaită, au demnitate de
bluesmen atunci când povestesc toate prin câte
au trecut. Orizontul evocărilor lor însă e unul
mitic, în care realitatea e înțeleasă conform unui
arc al căderii și mântuirii. Deși nu există
propriu-zis o vină, există o modalitate de a
înțelege cruzimile deportării ca pe o istorie a
mânturii, ca pe o „dezlegare” de păcate. La
șvabi totul rămâne pe orizontala unei povestiri
extrem de sintetice, laconice, din care
„pedeapsa” e ocolită cu grijă și deci nici
„ispășirea” nu are loc pentru că nu are loc
„mărturisirea”. Orizontul povestirii nu e mitic,
ci gastrononic, pragmatic: aveam/nu aveam ce
mânca, sau foarte privat, accentuându-le
șvabilor singurătatea în loc să le-o abolească în
duh comunitar. 

Acesta e, după cum se vede și din carte,
orizontul care i-a și mânat pe șvabi înspre Ardud
în secolul al XVIII-lea, unde comunitatea lor s-
a pus repede pe picioare reușind apoi să își
perpetueze modul de viață vreme de aproape trei
sute de ani, la capătul cărora membrii acestei
comunități fie s-au întors în Germania, mulți
chiar în regiunea de unde au purces strămoșii
lor, fie au plecat către alte zări. Un fenomen
interesant, iscodit cu acribie de George Achim,
este cel al maghiarizării șvabilor din Ardud
odată cu instaurarea dualismului, maghiara
cărților de cult catolice, impusă de autoritățile
maghiare, luând treptat locul dialectului lor
șvăbesc sau al germanei. Șvabii au devenit
maghiarofoni fără a depune mare rezistență
ordinelor venite de sus, spre deosebire de, cum
arată George Achim, românii și croații din
Imperiul Austro-Ungar (Sita de ceară, 127-28,
132). Strategia de adaptare primează în acest
caz. „Neamțul, și șvabul, așadar” după cum
afirmă cu mândrie un membru al acestei
comunități, „este ca răchita”, prinde rădăcini și
în pământul cel mai neprietenos (Sita de ceară,
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106) pentru că „hărnicia care îi caracterizează pe
nemți e înnăscută” (Sita de ceară, 135). Acest
tip de înțelegere esențializantă a propriei
identități, ferită de orice explicație de natură
istorică sau culturală și redusă la termeni
genetici, la conștiința superiorității intrinseci a
„nemților”, explică succesul altoirii pe tărâm
transilvan, dar nu mai mult. Istoricii români au a
se obișnui să se întrebe în ce măsură acest tip de
„ordine și disciplină” germane sunt caracteristici
etnice și în ce măsură sunt caracteristici de tip
militar-colonial: la urma-urmelor, șvabii, după
propriile mărturisiri, au venit dintr-o zonă săracă
a Sfântului Imperiu Romano-Germanic (care,
după cum spunea Voltaire, nu era nici sfânt, nici
roman și nici măcar un imperiu) și au prosperat
pe pământurile mănoase ale Transilvaniei, din
zona Satu Mare în acest caz: 

„De unde credeţi că vine această trăsătură?
Din istoria comunităţii şvăbeşti? Ce rădăcini
are această chibzuinţă? Ceva, desigur, a
determinat-o.

Da, da. Şvabii vin din zona Baden-
Wurtemberg, o zonă din Germania foarte săracă,
din punct de vedere al agriculturii. În anii 1700,
acolo industria era foarte slabă, pământul era
sărac, deci nu e roditor. Ei, ca să supravieţuiască
cât de cât omeneşte, a trebuit să fie foarte
chibzuiţi, să se uite la fiecare bănuţ şi să scoată
tot ceea ce se putea scoate din pământ. De aceea
au venit şvabii aici, pentru o existenţă mai bună.

Aşadar, toţi aceşti oameni din vestul
Germaniei şi-au părăsit căminele şi locurile de
baştină şi au venit aici, într-un loc străin, unde
au luat totul de la zero.

Da, da. Au venit mai întâi delegaţi şi au
studiat şi când au văzut pământul cât de bun este
pentru cultivat, au ales să rămână aici. Au venit
în 1726, când au venit 46 de familii, aici în
Ardud. în 1727, au mai venit 25 de familii iar în
anul următor, au venit 11 familii. După aceea au
început să plece câţiva, pentru că, după cum vă
spuneam mai înainte, era problema cu maghiarii.
Îmi povestea Maier Feri-bacsi, care a fost
secretar la Consiliu în Ardud toată viaţa, care

vorbea la perfecţie germana, deci a fost unul
dintre puţinii copii de ţăran care au fost şcoliţi,
că şvabii de atunci erau prea rigizi. Puteau să se
împace bine cu maghiarii, dar erau prea rigizi.
Deci, ei nu concepeau ideea de păşune comună,
pe când maghiarii dădeau drumul la animale nu
conta pe unde şi abia peste 3 zile îşi aduceau
aminte că au dat drumul la vaci în luţerna
şvabului. Sigur, îi cereau acestuia scuze, dar
şvabii nu au ştiut de aşa ceva. Şi atunci s-au dus
la grof şi i-au spus că ei pleacă de pe moşie.

Deci ei au adus rigoare, disciplină şi
chibzuinţă.

Da. Feri-bacsi mi-a spus: «Măi, şvabii erau
prea rigizi, încât au ajuns să îi scoată pe
maghiari din localitate şi i-au băgat în Ghirişa
şi în Viile Satu Mare!». Maghiarii n-aveau voie
nici să vină la târg în Ardud, timp de doi ani. Vă
daţi seama ce duritate. Au făcut o adunare cu
groful şi acolo şi-au luat nişte angajamente”
(Sita de ceară, 137).

Un alt șvab își amintește: „Bunicul meu
întotdeauna spunea: «unde sunt capre și măgari,
acolo să nu vă stabiliți, unde sunt cai și boi,
acolo puteți prinde rădăcini». Adică unde sunt
capre și măgari e exact aceeași sărăcie ca și la
noi. Străbunicul meu s-a născut în 1835 la
Gehlenberg, în Germania [...]. Au venit așadar
bătrânii, iar în timp familia a agonisit pământ,
pădure, pășune” (Sita de ceară, 102-3). Răchita
germană nu a prea funcționat așadar în pământul
neprietenos, deși natal, dar a prins repede
rădăcini în soluri mai mănoase. Și a prins
rădăcini atât de bune încât, inițial, a cerut și a
obținut chiar înlăturarea elementului maghiar,
majoritar în zonă, dar care era de confesiune
calvină (reformată), spre deosebire de catolicii
șvabi, și care pare a fi practicat o economie
agrară de obște, spre deosebire de mai
individualiștii șvabi: 

„Căsătorii, cred că atâtea căsătorii între
români şi şvabi câte sunt în Ardud, nu mai sunt
pe nicăieri. Deci asta este ceva normal.

Dintotdeauna a fost aşa?
Înainte de sosirea şvabilor, Ardudul era locuit
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numai de maghiari şi în anul 1726, aşa ţin eu
minte, când au venit primele 46 de familii de
şvabi, groful din Carei a zis: ‘Este pământ destul
şi puteţi să-l împărţiţi’. Şvabii prima dată coseau
păşunea ca să facă fân şi după aia dădeau drumul
la animale pe păşune. S-a întâmplat însă că
şvabii semănau luţernă sau alte plante, iar
maghiarii au cosit şi după aia şi-au cerut – scuze.
Dar la şvabi nu merge cu scuze şi atunci au
început neînţelegerile” (Sita de ceară, 134-35).
Iată cum un petec de lucernă naște conflicte
interetnice evocate intens și peste sute de ani. 

Conștiința misiunii coloniale, comună sașilor
și șvabilor, are ecouri și în arhitectura lor din
Transilvania, cuprinzând nu doar cetăți, ci și
biserici fortificate și case fortificate, adică
reședințe private fortificate, cu zidul spre stradă,
de unde putea veni invadatorul maghiar sau
român, românul ale cărui case, în mod curios, se
deschid către stradă cu o grădină, nu se închid cu
un zid, mărturisind astfel o mentalitate total

diferită de cea militar-colonială. Deprinși cu
poncifele secolului al XIX-lea referitoare la
prietenia serioșilor nemți cu a oprimaților dar
neserioșilor români, nu mulți cercetători români
au căutat să exploreze ipoteze cum ar fi faptul că
priceperea „neamțului” arhetipal la mecanică
sau meșteșuguri are de a face cu perpetuarea
unei discipline a muncii specifică ghildelor,
adică unei organizări premoderne a muncii, o
disciplină care românilor din Transilvania le-a
fost interzisă după 1848, când ghildele au fost
desființate; ulterior războaielor revoluționare
dintre maghiari și imperiali, ele au fost
reînființate, dar nu și pentru români. Nici nu ne
întrebăm ce fel de ordine și disciplină puteau fi
datul „genetic” al unei populații germanice care
provenea dintr-un spațiu fragmentat vreme de
mai bine de un mileniu, care a dat naștere
războiului de 30 de ani, și care îndată ce s-a unit
după mari confruntări militare în secolele
XVIII-XIX, a dus Europa în pragul extincției în
secolul al XX-lea. Sunt chestiuni care nu pot fi
rezolvate nici prin invocarea superiorității
germane, a ordinei, disciplinei și curățeniei
„specific” germane, nici prin invocarea „brutei
naziste” la celălalt capăt al spectrului. Dar, în
ceea ce privește istoria românilor, ele trebuiesc
depășite prin explorarea unor direcții
istoriografice mai apropiate de realitatea
documentelor, a microistoriei și a istoriei
culturale în sens larg, antropologic. Cartea lui
George Achim poate fi un bun punct de pornire
în acest sens.

Ceea ce unește însă toate comunitățile
istorice ale zonei Ardudului (maghiari, șvabi și
români) este amintirea și evocarea belșugului
patriarhal. Tradițiile agricole, viticole și culinare
sofisticate ale șvabilor sunt cu goetheană plăcere
evocate de interlocutorii lui George Achim, și de
autor însuși, de parcă am citi un fragment din
Hermann și Dorothea (nu cele referitoare la
prăpădului războiului și al refugiului), și nu un
fragment de istorie contemporană. Realitatea
istorică premodernă și modernă a prezenței
masive în zonă a maghiarilor și etnicilor

148148 CONVORBIRI  LITERARE



germani a ajuns exponat de muzeu etnografic.
Românii intervievați de George Achim sunt
locuitori mai recenți ai zonei sau urmași de
locuitori mai recenți, cu o vechime de cel mult
un secol în zonă. Sunt, în cazul din urmă,
urmașii unor familii aduse acolo pentru a
consolida elementul românesc la granițele
României Mari sau rămășițele unei românități în
derivă, chemate acolo în ultimele decenii pentru
a consolida diferite culte neoprotestante.

Oricum ai da-o, cartea lui George Achim e
una despre „the good old days”, despre
vremurile de altădată, și face un lucru minunat
documentând și dinamismul economic și social
specific epocii din perioada 1948-1989. Pentru
aceasta, autorul a trebuit să calce cu dibăcie pe
ouăle amintirilor sau complexelor de vinovăție
sau superioritate ale diverșilor (și etnic) tovarăși
cu funcții de răspundere în acea perioadă. E o
perioadă specială, în care au căzut și anumite
bariere interetnice datorită, după cum spune un
locuitor maghiar al zonei, școlii și numeroaselor
făbricuțe și ateliere meșteșugărești a căror
apariție și dezvoltare a permis înflorirea
economică și culturală a zonei. Pe lângă
secțiunile dedicate diverselor comunități etnice,
cartea are și un formidabil segment dedicat
meseriilor, ocupațiilor și meșteșugurilor, în care
sunt intervievați un dogar (sau Dogarul, singurul
care a mai rămas în zonă, în ciuda viticulturii
înfloritoare care se practică acolo), o croitoreasă,
un morar, un zidar, o bucătăreasă, un ceferist
(ale cărui evocări de cantoane, pichete și
peroane de gări m-au încântat peste măsură, mai
ales că George Achim nu se poate abține să nu
evoce Steaua fără nume!), o țărancă și un brutar.

La nivel anecdotic, cartea este neprețuită, de
la vânători cu Paul Niculescu-Mizil și vizite de
lucru ale lui Nicolae Ceaușescu, la urmași ai
emigranților fin de siècle la New York sau Rio
de Janeiro locuind acum pe o stradă a ceea ce a
ajuns să fie România profundă, la cimitirele cu
jumătăți de barcă ale reformaților maghiari, la
poveștile cu fantome și tunele subterane de pe
vremea lui Rakóczi, la povestea iubirii lui

Sándor Petőfi pentru o fată din zonă și a
căsătoriei celor doi, toate acestea și multe altele
alcătuiesc o carte de profundă umanitate și mare
înțelepciune. Optimismul locuitorilor zonei –
români, șvabi, maghiari – ai căror copii s-au
căsătorit în cele patru colțuri ale pământului, ai
căror nepoți au diverse culori și vorbesc diferite
limbi e temperat doar rareori de ușoara lor
nostalgie după pierderea rădăcinilor. Autorul nu
apasă pe această pedală, dar se vede că
exercițiile lui de anamneză culturală au și rolul
de a invoca niște duhuri ale locului care ar mai
putea, poate, stăvili anumite alunecări de
conștiință istorică. După cum spune singur,
referindu-se la șvabi, dar observația se poate
extinde și asupra celorlalte comunități etnice:
„Precum altădată bolile viei atacau rădăcinile
viței și distrugeau – faptul este consemnat istoric
– mare parte din faimoasele podgorii ale
ținutului, tot așa un soi de filoxeră istorică,
datorată, parte erorilor comunismului, parte
servituților capitalismului, a atacat nemilos și
continuă să o facă, tocmai rădăcinile și
capilarele unei comunități amenințate inexorabil
de spectrul extincției” (Sita de ceară, 18).

O carte de pionierat, un act de rezistență
solitară al unui autor care încearcă să ne
restituie, cu erudiție și sensibilitate, chipul
umanității pierdute dintr-un colț de lume.
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În creştinism, pe care Bentley Hart îl numeşte
legământul luminii1, fiinţa e frumuseţe şi pace. În
măsura în care nu a fost subordonată necesităţii şi
perspectivelor ei, adică, în sensurile sale nou-
testamentale autentice, învăţătura creştină nu
propune o violenţă a ordinii împotriva dezordinii, ci
oferă darul vieţii. Pentru că, în infinitatea lui,
Dumnezeu nu se putea manifesta ca atare la nivelul
finitudinilor fără a le strivi afară din existenţă, el li se
arată ca slăbiciune. Retrăgându-şi atotputernicia în
profunzimea tainei sale, el îngăduie puterilor finite
să existe. Retragerea sa până la nivelul darului fiinţei
acordat creaturilor constituie chemarea lor în fiinţă şi
eliberarea lor pentru a fi de la ele însele, fiecare după
măsura puterii şi a naturii sale. Pentru că Dumnezeul
creştin nu este o forţă care luptă împotriva unui haos
preexistent, ci infinitatea care se dăruieşte finitudinii
prin jocul şi veselia nesfârşirii diferenţelor, relaţiile
sale cu lumea sunt relaţii de pace, stabilite prin
dăruirea lui de sine şi ilustrate prin sacrificiul de pe
cruce. El nu a creat lumea prin puterea sa, ci prin
cedarea de sine, iar lucrurile nu au fost împinsă în
fiinţă, ci frumuseţea lui le-a chemat să fie de. 

În acest context, subliniază Bentley Hart, nu se
poate afirma că „forma e figuraţia îngheţată rămasă
în urma unei alienări originare... [care] în finitudinea
ei... nu poate vorbi decât despre ea însăşi, iar la fiinţă
nu se poate referi decât prin propria sa anihilare”2.
Forma nu este neputinţa finitudinii înaintea
exuberanţei şi a aroganţei infinitului. Ea nu este un
deşeu al vieţii divine, ci dimpotrivă, arătarea slavei şi
a frumuseţii Celui Atotputernic. Relaţia formei cu
infinitul este una esenţial analogică, nu una de
separaţie şi opoziţie, aceasta din urmă fiind doar
perspectiva unei finitudini căzute în iluzia
autonomiei. Numai din această ultimă perspectivă,
ordinea este o violenţă împotriva violenţei
dezordinii, pentru că despărţirea de viaţa divină

înseamnă prăbuşirea în rigiditatea cadaverică a
necesităţii. Infinitul nu este haos, ci dragoste, ceea ce
înseamnă că forma şi infinitatea coincid în
Dumnezeu, viaţa lui fiind frumuseţea infinitului şi a
nesfârşirii formelor, o nelimitare a logosului. Privită
din acest punct de vedere, lumea rămâne să fie
intervalul în care lucrurile se ivesc în fiinţă,
proiectate fiind pe fundalul corporalităţii de către
lumina care le dă existenţă şi le scoate la lumină din
întunericul materiei. 

Iată, aşadar, modul în care teologia creştină
originală poate întinde o mână de ajutor filosofiei
moderne aflată sub povara mitului păgân al
temeiurilor, care este un element de bază al gândirii
necesităţii şi al fatalismului. De asemenea, adusă în
actualitate, gândirea nou-testamentală reuşeşte să
înveţe cugetarea contemporană că ea nu trebuie să
rămână închisă în turnul de fildeş al egoului
transcendental, privind printre creneluri a priori
peisajul anost creat de ştiinţă. Numai o prejudecată
transcendentalistă incipientă nu acceptă să vadă în
fenomen o fenomenalitate care depăşeşte fenomenul,
o arătare a vieţii care se auto-fenomenalizează. Prin
urmare, teologul creştin neafectat de o metafizică
incapabilă să-şi înţeleagă statutul de exerciţiu
spiritual, aşa cum ar spune, de exemplu, Matthew
Levering3, nu e nici prizonierul unei metafizici
neajunsă la conştiinţa de sine şi nici robul
transcendentalismului ulterior acesteia, ci devine
exponentul unei fenomenalizări a transcendentului,
un gânditor care înţelege cu adevărat ce anume îşi
dau unul altuia lumea şi cunoscătorul ei, mai exact,
înţelege că relaţia lor reprezintă modul în care viaţa
sau fiinţa se revelează ei însăşi, aşa cum ne învaţă, de
exemplu, Michel Henry4.

Din cauza raportului analogic dintre finitudine şi
infinitudine, teologul creştin poate vorbi cu sens
despre frumuseţea finitudinii, fără ca aceasta să
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ocupe în întregime centrul atenţiei, şi cu respect faţa
de sublimul infinitului, frumuseţea formelor finite
fiind arătarea nesfârşirii în imanenţă. Din acelaşi
motiv, sublimul divin nu este izolat dincolo de
limitele frumuseţii formelor, ci se află în lăuntrul ei,
în absenţa acestei arătări a infinitului în frumuseţea
finitudinii teologia devenind cel puţin nerodnică.
Filosofia totalităţii, pe de altă parte, în aceeaşi
măsură cea greacă şi cea hegeliană, nu-l poate
înţelege pe Hristos decât ca pe o evanescenţă şi nu
poate pricepe puterea ascunsă în slăbiciunea lui;
pentru o estetică a totalităţii, Hristos rămâne o piatră
de poticnire. În el se află totuşi o frumuseţe care
întrece urâţenia oricărei violenţe şi care precede
kenotic orice reprezentare esenţialistă a forţei. El
este Dumnezeul care atinge limitele creaţiei sale, în
calitate de rob, şi chiar limitele existenţei, prin
moartea sa, puterea revenirii sale din moarte
demonstrând fără echivoc faptul că supra-fiinţa
înglobează în aceeaşi măsură existenţa şi
neexistenţa. El a neglijat astfel orice ordine
apolinică, fără ca haosul dionisiac să-i poată lua
totuşi locul. 

Desigur, sublinierea caracterului fundamental al
esteticii darului fiinţei nu înseamnă excluderea
integrală a necesităţii de pe scena cugetării, ci doar
aşezarea ei la locul care-i aparţine de fapt, acela de
instrument al acţiunii eficiente în interiorul
orizonturilor deschise de viziunile estetice.
Cauzalitatea eficientă, deşi nu mai poate ocupa locul
suprem în ordinea determinării, locul acesta
revenind condiţionărilor şi influenţelor privite dintr-
o perspectivă holistă, rămâne totuşi un caz limită al
determinării, o formă de interacţiune în cazul căreia
elementul determinativ este concentrat până la limita
unei eficientizări suficiente unor reuşite acceptabile
din punct de vedere practic. În sistemul interacţiunii
universale, înlănţuirile cauzale sunt nişte filamente
sau nişte nervuri ale condensării puterii
determinative, nişte franjuri de interferenţă ale
undelor limitării. Nu cauzalitatea este primordială,
însă ea poate fi, în mod natural sau artificial,
decantată, izolată şi utilizată în funcţie de
intensitatea determinativă până la care poate ajunge.
Prin înlocuirea cauzei cu condiţia, teoria
determinării scapă de sub lanţul de fier al Moirei şi
de sub domnia necesităţii absolute, care nu este decât
o simplă abstracţiune, fără a pierde totuşi avantajele
practice oferite de teoria clasică a cauzalităţii.

Mecanicitatea îşi pierde şi ea întâietatea în faţa unei
teorii a libertăţii alegerii, fără ca această libertate să
fie lipsită de avantajele mecanicităţii, în măsura în
care aceasta există. Sub acest raport, creştinismul nu
propune o lume a obligaţiei, ci o lume a alegerii şi a
responsabilităţii, în care se poate conta pe o eficienţă
semnificativă a acţiunii. 

La rândul său, necesitatea logică a demonstraţiei
îşi pierde şi ea primordialitatea în sfera cogniţiei şi a
adevărului, depăşită fiind de logica perlocuţionară a
efectului transformativ produs de rostirea retorică
asupra interlocutorului, logica demonstraţiei
devenind astfel un caz limită al rostirii respective.
Dincolo de toate definiţiile sale clasice, trebuie
recunoscut faptul că adevărul fiinţei este accesat prin
fiinţare, o situaţie care conferă participării
transformative statutul de metodă ultimă a
adevărului. Într-un astfel de context, care nu este
doar un context al comunicării, ci şi un context al
cunoaşterii, ceea ce contează nu este atât
impecabilitatea argumentului, cât mai ales efectul
transformativ al acestuia. Nu ceea ce spunem este, în
cele din urmă, esenţial, ci efectul pe care-l producem
prin ceea ce spunem.

Din această cauză, pentru creştinism, deasupra
logicii se află kerigma, iar deasupra demonstraţiei se
găseşte frumuseţea duhovnicească, adevărata
călăuză a spiritului şi cea care transformă gândirea,
la limită, în „imaginaţie ornamentală”,5 după cum
afirmă Bentley Hart. Aceasta nu înseamnă că
certitudinea demonstraţiei logice este neglijată în
favoarea frumuseţii rostirii, ci înseamnă că
frumuseţea transformativă a rostirii este orizontul în
care operează logica demonstraţiei. Frumuseţea
întrece logica fără să o elimine şi fără să-i conteste
locul şi valoarea, deoarece cu ajutorul logosului
descifrăm tainele frumuseţii. Astfel, logica
demonstraţiei, care este o logică a cantităţii
termenilor, este depăşită, dar nu şi eliminată, de o
logică a calităţii lor. Cea dintâi este o ştiinţă a
necesităţii, o formă a fatalismului care nu
corespunde realităţi neconstrânse a existenţei
dăruite, aceasta din urmă fiind o pură manifestare a
frumuseţii. 

Pe această viziune se întemeiază valoarea
cognitivă a simbolului, relaţiile simbolice dintre
lucruri devenind accesibile într-o cheie a intereselor
şi a maturităţii spirituale a hermeneutului. În felul
acesta, logica esteticului întrece, dar, în acelaşi timp,
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şi fundamentează logica utilului, a unui util pe care îl
înţelegem adesea ca pe un util trupesc, esteticul
rămânând să fie un util de ordin sufletesc.
Interpretarea creştină a lumii ia astfel forma unei
estetici a libertăţii darului fiinţei, în care originea
înseamnă mai mult decât cauza şi manifestarea mai
mult decât efectul. Cu privire la lume, nu trebuie să
ne interesăm în primul rând de modul cum este, ci
mai degrabă de faptul că este. Pentru că sunt
gratuite, fiinţa şi fiinţele sunt fără temei, iar metoda
lui cum, aplicată lor, conduce la neant. Logica e
depăşită de semiotică, iar semiotica este întrecută de
retorica kerigmei. 

În comparaţie cu libertatea zborului estetic al
spiritului, filosofia necesităţii logice este perspectiva
unei făpturi orizontale. Prin urmare, a cunoaşte
lumea nu înseamnă a o reconstrui pozitivist în
conformitate cu principiul raţiunii suficiente, ci
înseamnă a te întoarce cu sufletul spre slava ei şi a o
primi ca pe un dar, faţă de care atitudinea corectă e
admiraţia, nu cercetarea pozitivistă. Din această
perspectivă, metafizica, logica, ştiinţa empirică şi
tehnologia se aseamănă mult cu încercările unui
necunoscător de a analiza structura fizică a unui
tablou, fără a reuşi să vadă sau să înţeleagă vreodată
imaginea pictată pe suprafaţa lui. Procedând într-o
manieră atât de prozaică, nimeni nu va descoperi
niciodată vreun sens, pentru că, aşa cum arată
Bentley Hart, „frumuseţea este începutul şi sfârşitul
întregii cunoaşteri adevărate”6. Pentru a cunoaşte,
mai întâi trebuie să iubeşti, pentru că iubirea este
orizontul oricărui scop. 

La rândul său, epistemologia fenomenologică
întemeiată pe intenţionalitatea subiectivă e pură
psihologie. Ea este lucrarea unui sine care se
consideră auto-subzistent şi care se întoarce la sine
prin prisma transcendentală a propriei sale percepţii.
Din această cauză, pentru el, evenimentul lumii şi cel
al gândirii nu pot fi nici identificate şi nici separate.
Din perspectiva lui Bentley Hart însă,
intenţionalitatea gândirii nu înseamnă că fiecare
gând are un obiect, ci că fiecare gând şi fiecare lucru
este o arătare a fiinţei, intenţia care precede percepţia
fiind intenţia chemată de splendoarea alterităţii.
Minţii nu i se dă doar lucrul cunoscut, ci împreună cu
el i se dă şi fiinţa, care este astfel iluminată,
alteritatea înfăţişându-se sub semnul analogiei. În
consecinţă, afirmă Bentley Hart, „celălalt nu este...
în mod originar un idol al gândirii, ci o icoană în

care infinitul are plăcerea de a se arăta pe sine în mod
unic”7. Celălalt este inflexiunea dăruirii de sine a
gloriei infinite, care ni se prezintă mai profund în
virtutea retoricii exteriorităţii sale. 

Astfel, violenţa decurge din faptul că nu-l vedem
pe celălalt în lumina infinităţii lui Dumnezeu.
Această perspectivă nu este o încercare de a substitui
rapsodia în locul raţiunii, dar lucrul acesta nu este
vizibil decât după ce constatăm câtă rapsodie
cuprinde raţiunea. Ea apără „o fenomenologie
eliberată de constrângerea transcendentalului”8. Cea
care se arată este fiinţa, iar arătarea ei e inseparabilă
de percepţie, legământul luminii fiind „o încredere în
evidenţa datului”9.

Neînţelegând aceste lucruri, postmodernismul
acuză creştinismul că ar fi un discurs totalizator şi că
s-ar face vinovat de o violenţă metafizică împotriva
diferenţei. Persuasiunea nu este însă violentă decât
în cazul în care adevărul ar fi un temei, mai degrabă
decât jocul figural al formulării care înfiinţează.
Aşadar, libertatea creştină de a gândi diferenţa este
făcută posibilă tocmai de către abandonarea
postmodernă a esenţelor abstracte, ca scheme
impuse mai degrabă decât propuse, anxietatea
întemeierii fiind eliminată, fără a îndepărta totuşi
principiul originii. 

În consecinţă, creştinismul abandonează zeii
totalităţii şi păstrează desfăşurarea diferenţei ca dar,
iar lucrul acesta nu este un act de violenţă, decât în
contextul finitudinii totalităţii şi al necesităţii, pentru
că numai finitudinea poate fi afectată. 

Note:
1. David Bentley Hart, The Beauty of the Infinite

(Grand Rapids, MI.: William B. Eerdmans Publishing
Company, 2003), p. 145.

2. Ibid., p. 140.
3. Matthew Levering, Scripture and Metaphysics

(Malden, MA.: Blackwell Publishing Ltd, 2004), p. 34, etc.
4. Michel Henry, Eu sunt adevărul (Sibiu: Deisis,

2007), p. 157.
5. Bentley Hart, Op. cit., p. 135.
6. Ibid., 132. 
7. Ibid., 144. 
8. Ibid., 145.
9. Ibid.
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Care este ideea pe care a mizat elucidează
Constantin Noica într-o altă împrejurare, și
numai dintr-o perspectivă particulară, selectată
dintre altele posibile. Perspectiva lui, de astă
dată, este aceea a modernității care a instituit sau
cel puțin a recunoscut valoarea individualului.
Noica socotește că, prin concepția sa, „Aduc
reabilitarea individualului. Asta nu înseamnă a
efemerului, deci a intervalului oricât de mic, ci a
individualului cu măsura lui”1. Pare să se
regăsească aici un ecou din faimosul adagiu al lui
Protagoreas, „omul e măsura tuturor lucrurilor; a
celor ce sunt. întrucât sunt și a celor ce nu sunt
întrucât nu sunt”. Gândul lui nu se îndreaptă spre
favorizarea momentelor, a particularului
temporal, cronologic, deci nu revendică vreun
merit de factura particularismului istorist. El
dorește o afirmare și o recunoaștere a valorii
individuale la scara și la măsura ei. Justificarea o
oferă o altă notație: „Ne-au terorizat întotdeauna
(de la divinități și despoți orientali până la
ideologiile de astăzi) G[eneral]-urile goale. Aduc
reabilitarea I[ndividual]-ului, cu recunoașterea
precarului. Lucrurile sfârșesc cu generalul gol-
goluț, ca în cultul imperial al Romei – sau ca în
cultul formulărilor formaliste de astăzi”2. 

Dar ce este măsura la nivelul individualității?
Noica o desemnează folosind o metaforă
eminesciană ce sugerează tot o raportare la timp,
deși tocmai aceasta fusese refutată anterior.
„«Clipa cea repede», la scara și măsura omului,
trebuie să aibă sens”3. Prin „clipa cea repede ce ni
s-a dat” el desemnează însă, de fapt, durata și
conținuturile vieții omului și vizează, de fapt,
întreaga strofă din Stelele-n cer: „Nu e păcat/ Ca
să se lepede/ Clipa cea repede/ Ce ni s-a dat?” În

acest punct, filosofarea lui începe – cum se
întâmplă uneori și cu Heidegger – de lagândul
încapsulat în versuri. Nu este regretabil să se
irosească prea fragila, efemera și rapida viață
dăruită fiecărui om? De acord cu Eminescu și cu
regretul fundamental pe care acesta îl exprimă,
Noica asumă bătălia pentru recuperarea
individualului. Și precizează: „Totul, de la religie
până la poezie și înțelepciunea bunului simț, a
strivit individualul (creștinismul reabilitându-l
doar cu suportul eternității). Logica a venit să
consfințească asta, formalizând. – Ne-au terorizat
generalurile.// Teroarea generalurilor goale (gen
«grămadă» în teoria mulțimilor).// Cărțile mele
sunt protestul împotriva tiraniei generalurilor”4. 

Viziunea lui Constantin Noica despre propria
contribuție filosofică este... avocațială. Opera lui
ia partea individualului contra generalului. Din
acest punct de vedere el vine pe firul care curge
de la Socratele platonician încoace și ajunge la
existențialism. 

Filosoful mărturisește că a încercat să fie
vrednic de dezlegarea la care aspiră. Nu a pierdut
timpul, nu a practicat în niciun fel lenea. „Deviza
mea: Nulla dies sine laetitia. Dar laetitia
înseamnă: disciplină, muncă, trudă, suferință,
îndoială, invenție, bucurie”5. Bucuria, voioșia,
fericirea sunt echivalate aici cu condițiile
obținerii lor: efortul și disciplina, dubiile și
capacitatea de invenție. „Că nu suntem traduși?
Dar avem bucuria culturii și poate o vom trece și
altora. Nu e nevoie de un «cântec încăpător cât
lumea», ci de un simplu cântec încăpător.//
Trebuie să-l cucerim în fiecare zi, la fel ca
libertatea (Faust II), la fel ca civilizația.// Nulla
dies sine laetitia, așadar”6. Un cântec simplu, dar
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încăpător, o idee proprie suficientă sieși; numai
că munca de zi cu zi, forarea în căutarea ei nu
ajunge... 

Își descoperă neajunsuri, cum este, de pildă,
incapacitatea de a abstrage de la real. „Ce prost
stau cu «abstractul», după atâția ani de filosofare!
Ce-am deprins de la meditația filosofică n-a fost
să abstrag, ci să generalizez în concret. Întâlnirea
cu universalul, mai degrabă decât exercițiul lui
pur, face obiectul filosofării, de la mirarea ei
dintâi până la deschiderea ultimă.// (Am căutat o
asemenea întâlnire tot timpul și mi-am refuzat-o
deopotrivă, trăind «abstras». Acum cerșesc,
aproape, aceea ce mi-a fost atâta vreme la
îndemână: întâlnirea, întâlnirile)”7. 

Încă în 1972 Noica își dădea o limită clară,
dincolo de care nu mai încăpeau scuze. „Trebuie
să scriu cartea asta, în care pot spune tot. Dacă nu
o voi face și nu o voi face bine, nu va mai putea
încăpea îndurare. Există un kairos al fiecăruia –
unul singur. – Unul singur?”8 Era, probabil, vorba
despre Tratatul de ontologie, a cărui parte
secundă fusese deja pusă pe hârtie în ani mai
tineri, dar căruia îi lipsea, deocamdată, întregirea
cuvenită. De ea și lega, probabil, autorul toate
speranțele. Noica a scris-o la începutul anilor
1980. 

O întrebare tulburătoare îl măcina acum și ea
se lega de senzația irepresibilă de solitudine pe
care o avea: „A fi «singurul gânditor» într-o lume
este a gândi gândul ei sau pe al tău?”.9 Cine și ce
decide direcția în care merge gândirea în lume:
insul sau epoca? Al cui este gândul care răvășește
și care cuprinde în sine ethosul unei societăți și al
unui timp întreg? Al autorului sau al lumii pentru
care autorul servește drept receptacul? Ca să poți
răspunde cu succes interogației de mai sus ar
trebui să analizezi și să știi direcția de mers a
lumii, felul în care se conturează procesul ei
evolutiv în termeni culturali. „Toată problema e
dacă mâine vor mai rezista și cărți ca acestea [=
ale lui Homer, ale lui Platon, ale tragicilor greci –
n. O.P.], sau ca Fenomenologia [spiritului]”10.
Vor mai spune ceva peste ani, secole și milenii
capodoperele antice ale umanității sau piesa de

rezistență a filosofiei moderne, tomul hegelian?
Întrebarea rămâne deschisă, cine i-ar putea
răspunde? 

Chestiunea nu era nouă în preocupările lui. Ea
survenise încă din anii 1965 – 1969, când nota că
„Filosofia n-are percepția viitorului. (De aceea nu
mă mai interesează în anii târzii, când iubești,
eternitatea, ci viitorul, posteritatea...) Nu merită
să reții din ea decât pe cei patru mari: Platon,
Aristotel, Kant, Hegel. Restul – în care mă simt
cuprins! – sunt milioanele de spermatozoizi care
n-au procreat, dar au bătut câtăva vreme și ei la
poarta prin care nu le era dat să intre”11. 

„A fi «căzut» dintr-o idee. Sentimentul căderii
însoțește orice viață, poate.// Dar atunci, la capăt,
în loc ca tu să povestești ideea, te povestește ea.//
M-am născut... Ne naștem și noi, ideile, deci
suntem. Tot ce este e solidar cu pieritorul, ba
chiar pus pe lume de el. Dar este.// Dumnezeu nu
poate face un bolovan pe care să nu fie în stare a-
l ridica, dar oamenii pun pe lume lucruri mai
puternice decât ei”12. Este ideea ucenicului
vrăjitor care declanșează lucruri mai puternice
decât poate controla. Aceasta – subliniază
gânditorul – nu i se poate întâmpla însă decât
omului. Noica simte că a căzut și el în greșeala
ucenicului neascultător. „Am făcut unul atât de
greu, încât să nu-l pot ridica. Dar e bolovanul
meu, așa încât nu-mi rămâne altceva de făcut
decât să încerc”13. Gândul lui pare să îi
depășească posibilitățile, dar datoria care îi
revine este să încerce totuși. 

În termeni mai generali și mai abstracți, Noica
identifică „Dilema creației de cultură: dacă te
înscrii pe linia adevărului, vei fi depășit; dacă
faci o afirmare proprie, nu ai adevăr”14. Adevărul
se dovedește perisabil în termenii progresului
științei, prin schimbările spectaculoase de
paradigmă (de la fizica newtoniană la cea
relativistă și cuantică) și prin salturile
tehnologice ultrarapide și de mare anvergură
(atomul, genetica, informatica). În aceste
condiții, schimbătoare de repere într-o manieră
foarte fluidă, dinamică, să vii cu propria noutate,
pornind de la viziunea unui adevăr inițial, sunt
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șanse să devină irelevant, căci este foarte
probabil ca la scurtă vreme după aceea, sensurile
și semnificațiile noțiunii de adevăr cu care ai
operat să se fi mutat. Or, aceasta face opera ta
obsoletă. În asemenea împrejurări, „Ce adevăruri
se pot obține? Ar fi absurd să crezi că poți obține
orice care să țină în loc umanitatea ce stă să vină.
Nu se pot da decât concepte deschise”15. „Dacă e
adevărat că se pregătește o ființă umană cu
înzestrare intelectuală și capacitate sporite – ce
va rămâne din cultura trecută, din cea prezentă,
chiar? Fie că e vorba de opere de sedimentare ori
ale unor simpli autori, toate ar putea apărea
puerile unui spirit de alt calibru. Defineam
geniul: cel ce ține minte ce vrea, înțelege ce vrea,
exprimă ce vrea. Dar simpla potențare a
memoriei ar putea schimba fața culturii; cu atât
mai mult un plus de sensibilitate și, mai ales, de
acuitate. – Am trăit 7000 de ani sub același regim
spiritual, în aceleași limite ale ființei umane.
Creațiile omului erau durabile, căci se adresau
peste veacuri aceluiași om. Brusc, se întâmplă o
mutație. Cum va privi omul de mâine lucrarea
mâinilor noastre? Operele, capodoperele,
înțelesurile noastre ultime??? Nu e un teribil risc
ca dintr-o dată totul să se surpe în cultură, sub
condamnarea de puerilitate? Ce se poate face, și,
spune care să nu trezească surâsul celui
strămutat?”16

Opțiunea lui Constantin Noica pentru
conceptele deschise nu este deci o simplă
preferință personală, ci un rezultat al analizei
lucide a condițiilor de creație și de gândire din a
doua jumătate a secolului al XX-lea, cu
spectaculoasele lor schimbări. 

Pentru Noica cel – de-acum – deplin clarificat
cu propriul drum prin viață, condiția umană nu
mai prezintă secrete. A fi (ca ins, lume, situație),
a fi pentru spirit”17. Fără spiritualitate, nu mai
rămâne decât animalitatea sau reificarea,
anularea umanității insului uman. „... Lipsa de
sens spiritual a jumătate din omenire e una de
esență”18. Jumătatea de omenire la care se referă
Noica nu este cea atee, comunistă („O lume în
care mai binele a crezut că poate înlocui

binele...”19). Gânditorul depășește convenția
discriminării pe baze ideologice și merge mai în
adâncime, către un orizont antropologic moral.
Ar fi vorba deci despre jumătatea omenirii care
include și ipocrizia unei spiritualități mimate;
aceea care ridică la rangul de principiu esențial
pragmatismul, materialismul, consumismul,
indiferent de adeziunea ei ideologică
fundamentală. 

Dar ce înseamnă că lipsa de sens spiritual e
una de esență? Că este o carență esențială sau că,
lipsindu-ți sensul spiritual îți lipsește esența?
Fără esență sau cu o alterare a ei, pentru Noica
spiritualitatea rămâne o valoare centrală a
omului. 

Este greu de știut când a survenit gândul care
surprinde primul răspuns la chinuitoarele
întrebări despre ce rămâne de făcut și de scris, dar
el a fost formulat astfel: „De vreme ce am ajuns
la gândul că adevărul ființei este «elementul», să
scriu o carte adevărată, despre ceea ce este. Chiar
dacă nu va fi o carte, va fi o călătorie”20. Un tratat
despre existență, așadar; tratatul de ontologie al
lui Constantin Noica. 

Voința de a face filosofie și, dincolo de ea,
aceea de a avea un destin rămâne pentru Noica
una de cea mai mare importanță. Impulsul volitiv
îi modifică dramatic existența, chiar și la
senectute. „Vreau din ce în ce mai puțin și din ce
în ce mai mult”21 nota el în prima parte a lui
1981. Iar într-o scrisoare către Liviu Antonesei
din 1985, se arăta rezervat în legătură cu posibila
lor întâlnire în anul următor, datorită planurilor
abundente de creație filosofică: „Îţi voi spune
dacă voi fi liber în 1986, deşi nu cred, dat fiind
lucrările ce mă aşteaptă, la 76 de ani trecuţi
(subl. O.P.)”22. 

În funcție de aceste gânduri redefinește și
noțiunea de solitudine. „Adevăratul singuratic e
cel care nu vrea ceva. El se izolează în sânul
lumii de lume, se strânge în albia lui și nu-și
revarsă apele, nici nu le varsă în alte ape, necum
să lase alte ape să se verse în el”23. Însingurarea
autentică ar fi deci tăierea punților volitive
întinse către exterior, spre lume. Aceasta ar fi
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singurătatea rea. Există însă și opusul ei:
„Singurătatea veritabilă este bună, largă, deschisă
doar atunci când poți spune: nu vreau nimic”24. A
nu vrea nimic nu înseamnă să te ferești din calea
apelor ce stau să se reverse în tine. Nu le vrei, dar
nici nu li te opui. Te umpli de ele, rămâni „larg
deschis”, un recipient primitor de substanță
spirituală. Ceea ce vine în calea ta se cuvine deci
acceptat, nu respins, căci este vorba despre „ape
ce stau să se reverse în tine”, adică izvoare ce
alimentează propria fermentație creatoare. 

Deviza reluată în mai multe rânduri, „Tout
désirer, ne rien vouloir”25 apare o dată și cu
completarea explicativă „Contrariu
stoicismului...”26. Poziționarea lui filosofică este
deci cea a unui „haplea” filosofic: să dorești totul
fără a vrea ceva în special, să te deschizi în toate
direcțiile fără a-ți fi propus ceva anume, să nu te
abții de la nimic, ci să exprimi tot ceea ce este
susceptibil de a însemna creație filosofică.
Această poziție îl singularizează. Dar îl și
însingurează. „Adevăratul singuratic e cel care nu
vrea ceva. El se izolează în sânul lumii de lume,
se strânge în albia lui și nu-și revarsă apele, nici
nu le varsă în alte ape, necum să lase alte ape să
se verse în el.// Singurătatea veritabilă este bună,
largă, deschisă doar atunci când poți spune: nu
vreau nimic”27. 

Va fi resimțit o culpabilitate pentru această
organizare a vieții în spiritul filosofiilor voinței –
de la Schopenhauer la Nietzsche – de vreme ce
simte nevoia să se justifice: „Am două justificări
pentru faptul că mi-am voit viața: bucuria ce m-a
însoțit în toate etapele ei și productivitatea”28. La
retrospectivă, cele două câștiguri sunt uriașe:
bucuria, lumina, exuberanța creației rămâne o
trăire fundamentală pentru creatorul de valori, iar
productivitatea, abundența evidențiază,
obiectivează efervescența, ebuliția, mereu
reînnoitul imbold către creativitate proprie. 

Retrospectivă este și bucuria că, în cele din
urmă, destinul dorit i s-a împlinit, dincolo de
toate întâmplările vieții. „Am scris azi Meditații
despre viață. Vroiam să spun doar atât: că te
poartă un gând toată viața, iar la capăt el se

desprinde de tine și abia atunci îl cauți, încerci să-
l prinzi, să definești ce te-a definit. Sensul vieții
devine sens, idee...”29. Este absolutul pe care i-l
îngăduie unui filosof existența terestră. Mai mult
de atât, în viziunea lui Constantin Noica, nu se
poate... 

Note:
1. C. Noica, Jurnal de idei, ed. a II-a, București, Ed.

Humanitas, 2008, p. 281. Fragmentul 5.289. 
2. Ibidem, p. 344, fragmentul 6.213.
3. Ibidem, p. 281. Fragmentul 5.289. 
4. Ibidem, p. 281. Fragmentul 5.289. 
5. Ibidem, p. 283. Fragmentul 5.303. 
6. Ibidem, pp. 283-284. Fragmentul 5.305. 
7. Ibidem, p. 53. Fragmentul 2.90. 
8. Ibidem, p. 189. Fragmentul 4.150. 
9. Ibidem, p. 188. Fragmentul 4.145. 
10. Ibidem, p. 50. Fragmentul 2.79. 
11. Ibidem, p. 32. Fragmentul 2.20. Databil 1965/ 66 –

1968/ 69. 
12. Ibidem, p. 247. Fragmentul 5.121. 
13. Ibidem, p. 249. Fragmentul 5.128. 
14. Ibidem, p. 50. Fragmentul 2.79. 
15. Ibidem, p. 192. Fragmentul 4.172. 
16. Ibidem, p. 50. Fragmentul 2.80. Databil 1965/ 66 –

1968/ 69.
17. Ibidem. 
18. Ibidem, p. 188. Fragmentul 4.143. 
19. Ibidem, p. 189. Fragmentul 4.149. 
20. Ibidem, p. 307. Fragmentul 6.1. Scris în 1978. 
21. Ibidem, p. 285. Fragmentul 5.314 din 27 februarie

1981. 
22. Vezi: https://antoneseiliviu.wordpress.com/

2018/07/15/liviu-antonesei-un-cincinal-cu-noica-intr-un-
florilegiu-epistolar-cules-de-mina-lunga-a-securitatii/

23. C. Noica, Jurnal de idei, ed. cit., p. 352. Fragmentul
6.252.

24. Ibidem. 
25. Ibidem, p. 296. Fragmentul 5.373. 
26. Ibidem, p. 361. Fragmentul 6.317.
27. Ibidem, p. 352. Fragmentul 6.252.
28. Ibidem, p. 208. Fragmentul 4.252. 
29. Ibidem, p. 317. Fragmentul 6.56. 
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Oscilând între, pe de o parte, admiraţia sinceră
față de operele grigoresciene sau cantonându-se în
formulele pe care acesta le crease şi care impuneau
deopotrivă lumii politice, literare şi artistice și, pe
de altă parte, academismul ce asigura gustul
comanditarilor ori cele mai noi tendinţe:
postimpresionism, simbolismul cu accente
müncheneze şi Art Nouveau-ul parizian,
versatilitatea artistică a tinerilor artişti români
dornici de a-şi construi o carieră în anii 1890 şi
până în 1914, cu deosebirile fundamentale induse
de tendinţele artistice adoptate şi de
temperamentele lor, este făcută dintr-un complex
de experienţe formative foarte diferite.

Către 1890, în drum spre Paris, deplasându-se
cel mai adesea ajutaţi de familie sau prin propriile
eforturi, ei poposeau pentru răstimpuri mai scurte
sau mai îndelungate la München, unde frecventau –
atraşi de reputaţia sa intelectuală şi de măiestrie
tehnică – în special cursurile de desen de la
Academia Regală de Arte Frumoase (Königliche
Akademie der bildenden Künste), Academia pentru
fete (Damenakademie), Asociaţia Artistelor
(Künstlerinnen-Verein), precum și Şcoala lui Ažbe
(Ažbeschule) – fondată în 1891 de pictorul realist
sloven stabilit în capitala bavareză Anton Ažbe și
care-și va continua activitatea, și după moartea
fondatorului, până în 1914, școală prin care vor
trece mai mulţi dintre reprezentanţii avangardei
sovietice –, dar şi alte Academii şi ateliere libere.
Foarte activi pe scena artistică din capitala
bavareză, ei participă la expoziţiile „Secesiunii”,
dominate de un pronunţat spirit modern. La cea de-
a XI-a manifestare, în 1913, erau suficient de
numeroşi, vizibili şi apreciaţi, încât să-i convingă
pe organizatori să le dedice o sală întreagă.

München şi Paris nu se exclud, ci sunt

complementare, părţi ale unei sinteze originale, în
care ecourile experienţei müncheneze sunt vizibile,
deşi mai toţi îşi arată retrospectiv, la vârsta
maturităţii, preferinţa pentru cea pariziană.

Dintre aceşti aproape cincizeci de artişti care au
rămas la Paris pe perioade mai îndelungate sau mai
scurte și ale căror cariere sunt paralele sau se
întrepătrund, unii au marcat devenirea artei
româneşti din perioada interbelică şi ulterior, graţie
activităţii lor expoziţionale sau celei didactice.
Mulţi dintre ei vor fi şi profesori la Școala de Belle-
Arte de la Bucureşti sau la cea de la Iaşi, iar alţii,
după o efemeră celebritate, odată cu schimbările de
gust artistic, nemaiputându-se înnoi, au căzut în
uitare, asemeni acelora care s-au stabilit definitiv în
capitala franceză precum Simonidy, Gropeanu şi
Mărculescu și care au fost redescoperiţi abia
începând cu anii 2000, graţie pieţei franceze de artă
prin care au trecut multe dintre lucrările lor şi de
unde au fost achiziţionate de colecţionarii şi
iubitorii români de artă.

Sosit la Paris în 1900, graţie doctorului
Alexandru Slătineanu şi unor ajutoare sporadice de
la Haret, A.D. Xenopol, Constantin Mille, Ştefan
Popescu, de profesie institutor, care începuse să
picteze ca autodidact. Încurajat de succesul
expunerilor sale în vitrina magazinului de rame
„Bicionsky” şi la „Cercul artistic” de la Atheneu,
pleacă la München în 1893, sub pretextul unei
specializări în pedagogie, înscriindu-se însă la
Academia Regală de Arte Frumoase, în atelierul lui
Gysis, pe care-l descrie drept un homme très
sensible, mais avec un tempérament pas trop fort…
Il a été un déraciné toute sa vie1, căruia îi va deveni
chiar prieten. Îi va frecventa atelierul până în 1900,
la sfârşitul studiilor obţinând o medalie de argint2.

Când îşi scrie amintirile – rămase în manuscris
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–, Popescu rezumă poate cel mai bine indecizia
tinerilor pictori români în alegerea centrului de
studii. „La 1900, mai toţi camarazii români de la
München ne aflam la Paris, dar fiecare din noi am
înţeles deosebit mediul în care trăiam…
Bineînţeles că din mediul münchenez de unde
sosisem mi-a trebuit mult timp până să înţeleg
Parisul şi arta franceză. Venisem cu convingerea
care domina la München că Parisul este l’endroit
de perdition, că viaţa şi arta franceză sunt extrem
de superficiale, că totul e prea neconsistent, uşor şi
vaporos, veşnic schimbător, supus modei,
inexistent”3.

Artist cerebral, nutrit de numeroase lecturi,
dedicat studiului, îi mărturisea într-o scrisoare
adresată amicului Constantin Dobrogeanu-Gherea
că „în mine sunt două firi deosebite, între care se dă
o luptă. Una este partea intimă, expansivă. Sunt
dornic de a trăi în societatea prietenilor. A doua este
firea unui om care ar dori să fie singur, retras într-
un sat unde să lucreze”4.

Către 1900, Popescu visa la renaşterea picturii
româneşti, sinteză care să înglobeze formele
neobizantine din trecut în arta prezentului, în forma
sa inspirată de curentul „Secesiunii”, a cărei
expresie ambiţiona a fi marea frescă de la Atheneu,
pentru care a realizat chiar mai multe proiecte,
astăzi pierdute. În acest scop, realizează, în
răstimpul vacanţelor din 1898 şi 1899 petrecute în
ţară, studii şi còpii după sculptura decorativă şi
pictura de la bisericile mânăstirilor de la Hurezi,
Cozia, Târgovişte, cu care plănuia, aşa cum arată
corespondenţa sa cu Léonce Bénedite, să facă o
expoziţie la Paris, însă, în lipsa interesului
acestuia5, le va expune la cel de-al doilea Salon al
Societăţii „Pictorilor orientalişti francezi” din
1904. Într-o epistolă adresată lui Ion Bianu, scria:
„Expun la Salonul orientaliştilor din Grand Palais
toate cercetările făcute de mine în privinţa artei
noastre româneşti vechi şi artei rustice naţionale:
decoraţie, zugrăveală, ornamentaţie, sculptură în
lemn şi piatră, arhitectură, lucrări rustice de
împodobire etc. […]. Aceasta are o enormă
importanţă: se pune înaintea oamenilor competenţi
în discuţie arta noastră veche şi rustică […]. Cred
că are să îi intereseze mult pe francezi”6.

Sub influenţa călătoriilor sale pe Valea Rinului

şi Pădurea Neagră în 1898, în Turcia, Tunisia,
Maroc şi Alger7, în ţară în Deltă, pe Valea
Râmnicului, pe Valea Bistriţei, apoi în Bretania, la
Ploumanac’h, Paimpol şi Penmarc’h, cu
intermitenţe din 1901 până în 1914, când se
stabileşte definitiv în ţară, revenind însă adesea, în
până în 1928, la Loctudy, Saint-Guénolé, Pont-
l’Abbé, va abandona aceste experimente, pentru a
surprinde atmosfera şi farmecul coloristic al
ţinuturilor vizitate. Întâlnirea în 1904, când se va
stabili vreme mai îndelungată în Bretania, cu
Lucien Simon va fi capitală pentru definirea noii
sale estetici. Simon, Charles Cottet şi simboliştii
Émile-René Ménard, André Dauchez, René-Xavier
Prinet formau grupul numit de criticii vremii bande
noire, cultivând paleta cromatică a lui Courbet, ca
reacţie la neoimpresionismul care pusese stapânire
peste aproape toţii peisagiştii, nu numai francezi,
dar şi străini.

Rememorând această întâlnire mult mai târziu,
în 1945, pictorul scria:

În 1904, eram la Pointe de Penmarck şi trăiam
[ca] sihastru într-un mic hotel aşezat pe malul
oceanului, lângă far, într-un peisaj dezolat. Pentru
dejun, veneau 50-60 de turişti zilnic, dar nimeni nu
în[n]opta acolo. Peisajul de tragedie şi urletul
sirenei la fiecare 30 de secunde nu tenta pe nimeni
să rămână şi seara. De două luni, eram aproape
singurul pensionar.

Într-o seară, mă întorceam de la lucru cu tot
calabalâcul meu de pictor în spinare. Aproape de
uşă, întâlnesc pe Lucien Simon. Îl cunoşteam din
vedere numai, mi-l arătase un camarad la
deschiderea Salonului. Îl salut şi intru înăuntru.
Simon devenise celebru de câţiva ani, mai ales cu
tabolul lui Procesiune bretonă. Avea şi o figură
interesantă. Slab ca un ascet, barba rară şi ochii vii,
simţeai în el un pachet de nervi, cu o rară
sensibilitate, dar cu o şi mai mare energie. Figura
lui atrăgea atenţia şi te îndemna să întrebi cine e
persoana cu fizicul atât de distins şi caracteristic.

Seara la masă eram singuri. Timid, n-am
îndrăznit să mă prezint. El a intrat în vorbă cu
mine. Mi-a spus că se vede că sunt pictor şi m-a
întrebat dacă sunt de multă vreme în Penmarc’h.

Când a auzit că sunt de două luni, s-a mirat. El,
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când a venit prima oară aici, a fost emoţionat de
peisaj până la lacrimi, dar nu credea că este posibil
să stea cineva aici atât de mult. Locul e prea trist
pentru nervii lui. De altfel, spune că el nu e
peisagist propriu-zis, peisajul lui e numai
atmosferă pentru figuri. Crede că peisajul e penibil
de greu, căci e prea schimbător. O figură o poţi
studia în linişte, pe câtă vreme peisajul e
insesizabil. Poate că cel mai bun lucru ar fi să faci
8-10-12 studii-schiţe ale aceluiaşi efect, până îl
cunoşti bine, îl ştii pe de rost, şi apoi acasă, îl faci
din amintire, bazându-te pe studiile făcute8.

Sub influenţa lui Simon şi Cottet, a „priceput”,
după cum o mărturiseşte cu sinceritate: 

sufletul artei franceze, al Franţei, [...] nu spuma
ce o văd străinii pe bulevarde e rasa franceză, că nu
există în lume un popor mai prevăzător, mai tenace
în sforţări lungi, mai vioi, mai sprinten, mai
sensibil, cu un resort mai viu ca poporul francez.
Nu există în lume un popor cu atâta spirit de
măsură, care prin definiţie e chintesenţa artei.
Nicăieri nu se întâlneşte atâta dor de cercetare şi
realizare independentă, atâta suflu revoluţionar
alături de atât de puternică rezistenţă
conservatoare. Dar nicăieri spiritul de măsură nu

construieşte ceva mai definitiv armonios, tocmai
din contopirea acestor diverse curente. Şi când am
fost la ţară în Franţa, în nord şi în sud, în munţi şi
în insulele oceanului, când am cunoscut spiritul
Franţei9.

Şi descriindu-i, într-o epistolă, amicului
Strâmbu peisajele bretone scria impresionat : Je
n’ai jamais vu dans ma vie un coin de terre aussi
beau, aussi intéressant et avec un si fort caractère,
et tu sais bien que j’ai beaucoup voyagé. Des
rochers de granit rouge au bord de la mer ou
parsemés dans les plaines et les vallées le terrain
ondule, d’un caractère rude et une coloration
sobre, des verts dorés et des gris-violets
admirables. Mais ce qui est le plus impressionnant,
c’est la forme, chacun des petits coins a un
caractère si prononcé, chaque dénivellation de
terrain a quelque chose d’individuel. Et les
maisons semblent avoir surgi de la terre, se
confondent avec les rochers dans les plaines.
Lorsqu’on aperçoit du haut de la colline
Ploumanac’h avec ses rochers et ses maisons, il
ressemble à une immense ville en ruine. C’est une
sensation de grandeur que je n’ai jamais connu
auparavant. Le mot biblique me semble le plus
adéquat; tout semble créé de manière à t’inspirer
quelque chose de légendaire, de saint, comme
venant des temps primordiaux. Le mystère des
vallées te coupe le souffle. Comme chez Böcklin,
Gustave Moreau est loin de ce mystère-là! C’est
tellement extraordinaire10.

Va expune, dintre numeroasele peisaje bretone,
pictate sau desenate, la prima sa expoziţie
personală la Atheneu, între 20 noiembrie şi 15
decembrie 1901, 85 de lucrări, la cel de-al doilea
Salon al „Tinerimii Artistice” din 1903 şi la
expoziţia sa personală de la Galeria „Bernheim
Jeune et fils”, între 16 și 30 ianuarie 1904, 32 de
lucrări reprezentând peisaje bretone, alături de alte
câteva româneşti şi două sangvine pentru un panou
decorativ. Influentul critic Louis Vauxcelles, într-
un articol consacrat expoziţiei, publicat pe prima
pagină a jurnalului Gil Blas, scria: M. Popesco à
l’instar de Charles Cottet et de Lucien Simon, s’est
épris de la Bretagne. Installé à Pennmarc’h, non
loin de Benodet que le réalisme de Lucien Simon
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nous révéla, il a subi l’influence du jeune maître.
Les paysans drolatiquement coiffés de feutres plats,
les bigondaines harnachées de corsages criards, de
tabliers brodés aux rubans oranges et ponceau,
que M. Simon nous a fait connaître ont tenté le
pinceau de l’artiste roumain. Toutefois, sa Sortie
de Messe est une toile du meilleur intérêt; les
coiffes envolées des bigoles, le mioche au premier
plan, le tablier gros vert sont des tâches d’un
coloris accentué et d’une sobre execution; le
Dimanche breton aux champs est une jolie oeuvre,
où l’on souhaiterait peut-être un peu plus de
transparence; la Ferme bretonne est un doux
poème, recuilli; Le Sentier dont la facture solide
apparente à Dauchez M. Stefan Popesco; enfin,
voici cinq ou six études de cette vieille et belle
église de Penmarc’h, Notre-Dame-de-la-Joie,
tantôt éclairé par le clair soleil du matin, tantôt
perdue dans le lointain d’une brume pluvieuse,
deux sanguines, Étude de mains et Tête de jeune
fille, d’un dessin savamment libre. M. Stefan
Popesco, malgré les diverses influences encore
aujourd’hui ressenties, est déjà en possession d’un
talent souple, émouvant et réflechi11.

Începând cu 1904 şi până la Primul Război
Mondial, Ştefan Popescu își va expune anual
peisajele bretone, alternându-le arareori cu peisaje
româneşti, cu un aspect spontan, dar îndelung
gândite, într-un simţ clasic al organizării spaţiului,
în deplinul respect al compoziţiei şi formei. Ele
degajă un sens al echilibrului, adesea seninătate,
căci, aşa cum scria, „românului nu-i străină cu totul
iubirea contemplativă de natură de faptul că în

pictura noastră peisajul ocupă un loc atât de
important. Sufletul nostru e liric, nu epic”12.
Descifrăm în ele influenţa peisajelor simboliste ale
lui Ménard, Dauchez, însă şi accente
postimpresioniste, dar şi altele, japonizante prin
filieră whistleriană.

Note:
1. Ştefan Popescu, Însemnări, manuscris

dactilografiat, Biblioteca Naţională a României, Ms.
10866, ff. 9-10, Bucureşti.

2. Liza Damadian, Ştefan Popescu, catalogul expo-
ziţiei de grafică la Muzeul de Artă al Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1969, p. 13.

3. Ştefan Popescu, Însemnări, f. 14.
4. Scrisoare către Constantin Dobrogeanu-Gherea,

datată 19 ianuarie 1895, Biblioteca Academiei Române,
Cabinetul de manuscrise, nr. 20939-20942.

5. Archives Nationales, Pierrefitte-sur-Seine,
Archives des musées nationaux, série P, vol. 17, sous-
série P30, scrisori din anul 1904 ale lui Ştefan Popescu
către Léonce Bénedite, pe atunci conservatorul
Muzeului Luxembourg, însoţite de acuarele reprezen-
tând mai multe dintre studiile şi copiile realizate în ţară.

6. Biblioteca Academiei Române, Secţia manuscri-
se, scrisoarea datată 17 februarie 1904.

7. Din călătoriile sale în nordul Africii, aduce
numeroase peisaje, scene de gen, în care apar tipuri
pitoreşti cu reminiscenţe romantice, printre care o
acuarelă figurând o Rue de Constantine, 52 x 35 cm, va
fi chiar cumpărată de Musée National des Beaux-Arts
d’Alger (Jean Alazard, Catalogue des Peintures et
Sculptures exposées dans les galeries du Musée
National des Beaux-Arts d’Alger, Librairie Henri
Laurens, Paris, 1936, p. 113).

8. Ştefan Popescu, Însemnări, ff. 16 şi 17.
9. Ibidem, f. 21.
10. Muzeul Naţional de Artă al României, Scrisoare

a lui Ştefan Popescu către Ipolit Strâmbu, inv. 1166.
11. Louis Vauxcelles, „Notes d’art. Exposition

Stefan Popescu”, în Gil Blas, 24 ianuarie 1904, p. 1; alte
cronici au apărut în Le Temps, Les Beaux-Arts, Le
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pas trop reproches au peintre roumain de l’ascendant
exercé sur lui par les exemples de Lucien Simon, on dit
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des suggestions obsédantes).

12. Însemnare olografă a artistului, apud Liza
Damadian, op. cit., p. 10.



„Ştiu totul, Doamne-n mintea-mi seacă/ ştiu
orişiunde cum să fiu/ ştiu moartea ce poate să facă/
ştiu totul, doar eu nu mă ştiu!” – acestea sunt cele
patru versuri ale închinării Baladei vorbelor mărunte
a marelui, mult prea marelui poet francez din
Renaşterea timpurie François Villon, în varianta de
traducere aparţinând lui Neculai Chirică, aflată în
volumul apărut în 1989 la Editura Minerva. S-ar
părea, din ceea ce spune, în acest mod poetic genial,
fragmentul citat din baladă despre condiţia umană,
despre omul în întregul fiinţării sale, că a exista în
modul uman se susţine (sau cel puţin se explică) prin
faptul de a nu te cunoaşte – de a nu dispune de o
autentică viziune a propriei personalităţi. Omul poate
deveni tot mai uman sau mai inuman în decursul
existenţei sale. Necunoscându-se într-un concret
imuabil, rigid, el este deschis evoluţiei şi adaptării
sau involuţiei.

Pe de altă parte, şi în altă baladă, acelaşi François
Villon cere omului vremii sale puterea de a trăi la
nivelul unei perfecte şi inflexibile demnităţi: „Să n-
aibă raza păcii sau speranţei/ şi-n veac lipsit de har şi
necinstit/ cel care-ar vrea nenorocirea Franţei!”.

Cum se împacă o clară convingere a necunoaşterii
de sine a eului – şi încă a aceluia aparţinând unei
personalităţi de geniu – cu pretenţia ridicată în faţa
tuturor oamenilor, legaţi prin apartenenţa lor la o ţară
ce există, aşa cum poate fiinţa o ţară, cu toate
diferenţele, calităţile, dar şi întreaga derută a
supunerii unei bine ştiute zbuciumări a sufletelor, fie
ele chiar şi ajungând a se ridica până la strălucirea în
intelect, geniu poetic şi aspiraţie morală şi imorală
precum aceea a lui François Villon?

Condiţia umană pare a fi, în chip fabulos, dificil
de văzut aşa cum am încercat să îi trasez limitele unui
spaţiu nu oarecare, ci aparţinând unui atât de
strălucitor şi complex creator de poezie precum
Villon. În realitate, lucrurile pot fi amplu simplificate

într-un demers precum acesta. Fiecare persoană este
prezenţa simultană – în niciun caz sinteza, ci
alăturarea – a doi oameni: cel care se cunoaşte pe sine
aşa cum este şi celălalt, care se vede aşa cum ar dori
să fie şi să poată fi văzut.

De ce toată această analiză? În fapt, nu cunoaştem
decât ceea ce suntem noi – şi nu doar noi înşine
fiinţăm astfel. Adevărata cunoaştere se împlineşte în
existenţă. Suntem aşa cum trăim, aşa cum facem să
fie vieţile noastre. Nu avem cum şti – într-adevăr,
deplin – ceea ce suntem decât reuşind a ne exprima în
ambianţa căreia aparţinem ca o parte a lumii. Vom
ajunge poate să apărem drept o mai nouă existenţă. O
persoană, o fiinţă umană poate afirma despre sine că
nu se cunoaşte, întrucât se referă la cel care doreşte să
fie şi ajunge doar parţial ceea ce sperase a deveni.
Această reuşită este însă creaţia de sine a fiinţei
umane ori a părţii din univers care ia forma fiinţei ce
se reconstruieşte.

A înţelege este doar acea parte a lui a fi în care
forma s-a definit atât cât interacţiunile lumii în
desfăşurare într-un spaţiu au acţionat fizic, astfel
încât să poată intra în definirea prin limbaj uman –
verbal, simbolic, matematic – într-o formă
transmisibilă intelectual, ca text, ca aparat în
interacţiune cu alte aparate, ca organism evolutiv. A
cunoaşte ar trebui să acceptăm că reprezintă mult mai
mult decât a înţelege; cunoaşterea trece dincolo de
simboluri, de cuvinte, de scheme definitorii –
cunoaşterea este trăită, iar trăirea se adaugă în chip
continuu fiinţei în constituire. Înţelegerea modelează
existenţa în care se coagulează cunoaşterea ori, mai
exact, în care înţelegerea se structurează cognitiv.

Dificultatea înţelegerii ca parte a generării fiinţei,
deci faptul de a face astfel încât fiinţa să nu fie o parte
stagnantă a realului, derivă din aceea că între
înţelegere şi existenţă se include cunoaşterea în toată
amploarea ei formală şi informală.
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Din cele de mai sus nu reiese că Maxim ar
putea fi încadrat cu ușurință în tradiția evagriană.
Așadar, nu se poate susține întrutotul faptul că
„prin mijlocirea scrierilor lui Evagrie și a
ucenicilor săi, Sfântul Maxim își înfinge adânc una
din rădăcini în tradiția monahală egipteană
contemplativă, căreia îi dă o fericită dezvoltare
suplimentară, în acord cu câștigurile teologice
survenite între timp” (p. X)1. Fără nici o îndoială,
tradiția ascetică – nu exclusiv cea evagriană ‒ a
avut o influență considerabilă mai ales asupra
scrierilor de tinerețe ale Mărturisitorului2, iar
aceste „conexiuni profunde între scrierea
maximiană și scrierile din pustia Egiptului” nu
reies doar din Capete despre dragoste, ci și din alte
scrieri ale Sfântului Maxim, precum Liber
asceticus, spre exemplu.  

Mai mult decât atât, cu toate că unii exegeți îl
văd dependent de tradiția evagriană, Maxim pare
că se desparte de monahul pontic, care afirma că
„daca ești teolog, te rogi cu adevărat, și dacă te
rogi cu adevărat, ești teolog” (Despre rugăciune,
cap. 60, în Filocalia I, 1946, p. 81), atunci când
spune că „practica rugăciunii este mai înaltă decât
teologia”3. Maxim nu-l urmează pe Evagrie nici
atunci când are în vedere cunoașterea (γνῶσις) și
iubirea (ἀγάπη). Dacă în textele sale, monahul din
pustia Egiptului susține superioritatea cunoașterii
față de dragoste; la Maxim, raportul este clar
inversat4. H.-U. von Balthasar îmi pare că
sintetizează corect poziția Sfântului Maxim
Mărturisitorul, care nu s-ar reduce nici la „liturghia
cerească” a lui Dionisie Areopagitul, nici la „gnoza
cosmică” a lui Evagrie sau Eriugena, ci  se
împlinește într-o „liturghie cosmică”5. 

Revenim la textul nostru, unde suntem

înștiințați că Arhimandritul Emilianos ar realiza o
„tâlcuire modernă, pe filiația teologică și
duhovnicească” (p. VII). Mai mult decât atât,
Ieromonahul Agapie susține că atât scrierea
maximiană Capete despre dragoste, cât și
„tâlcuirea Părintelui Emilianos sunt legate de un
foarte vechi și autentic filon al spiritualității
monahale răsăritene” (p. VIII) sau „bine camuflat
vreme de secole, stratul evagrian al scrierii
Sfântului Maxim a fost scos la iveală de tâlcuirea
Părintelui Emilianos” (p. XIV). Intenția
traducătorului este clară, însă o afirmație a
Arhimandritului m-a pus pe gânduri (bune):
„Rugăciunea curată are înțelesul pe care îl întâlnim
la Părinți, între care se numără și Sfântul Maxim și
Cuviosul Nil, din veacul al V-lea. Rugăciunea
curată este cea care se face fără imagini și
înțelesuri, fără participarea altui element, adică
fără formă, fără chip” (p. 48; vezi și p. 63:
„Rugăciunea curată înseamnă rugăciune fără nicio
imagine mentală sau vreun gând în minte”). Or,
este cel puțin ciudat că Emilianos nu știe că o parte
din textele lui Evagrie s-au păstrat în limba greacă
între scrierile altor autori, câteva dintre ele, dintre
care Cele 153 de capete despre rugăciune, sub
numele lui Nil Ascetul (Sinaitul). Greu de crezut
că monahul athonit nu cunoaște acest fapt și totuși
preferă să-l numească explicit pe Sinait și nu pe
Evagrie, care nu este menționat nici măcar odată în
scrierea pe care o avem în vedere. În optica mea,
dacă Arhimandritul ar fi dorit să scoată la iveală
„filonul evagrian” din scrierile lui Maxim, ar fi
făcut-o în mod explicit, menționându-l și pe
Evagrie. 

Pentru monahul pontic și discipolii săi,
„rugăciunea este dincolo de νοήματα și
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θεωρήματα, care constituie chiar un obstacol în
practicarea ei”6. Mai mult decât atât, „rugăciunea
reprezintă forma superioară de activitate a

intelectului […]. În forma sa cea mai înaltă7

rugăciunea este definită drept o « stare fără formă
» (ἀνείδεος 39 și 147). Intelectul nu se lasă distras
nici de reprezentările lumii sensibile nici de «
theoriile » contemplației (6, 39, 58 și 85) și nu
admite nici o formă (μορϕή) a lumii sensibile
(79)”8.

Pentru a vedea în ce măsură Maxim urmează
învățătura evagriană a rugăciunii ca « stare fără
formă » trebuie, în primul rând, să vedem dacă
termenii menționați mai sus se regăsesc în
Capetele despre dragoste. Într-adevăr, termenul
ἀνείδεος are trei ocurențe (II, 4, 61 și IV 42).
Dintre aceste locuri maximiene, doar unul (II, 4)
este tâlcuit de Emilianos în cartea pe care o avem
în vedere: „lucrarea poruncilor este să facă simple
imaginile mentale (νοήματα) ale lucrurilor, iar
lucrarea citirii și a contemplației este să facă
mintea imaterială și fără formă (ἀνείδεον). De aici
vine faptul de a te ruga neîmprăștiat” (trad. Agapie
Corbu, vezi și nota explicativă de la p. 30 pentru
traducerea substantivului νοήμα). În ed. Aldo
Ceresa-Gastaldo, 1963, capătul (II, 4) pe care îl
avem în vedere se găsește la p. 90. D. Stăniloae
traduce astfel acest fragment: „Rostul poruncilor
este să se facă simple înțelesurile lucrurilor; iar al
citirii și al contemplării, să facă mintea
nepământească și fără formă. Aceasta îi dă putința
de a se ruga fără împrăștiere” (Filocalia II,
Humanitas, 2005, p. 64; vezi și nota 44). 

În interpretarea Arhimandritului Emilianos,
„imaginea mentală, pentru că este ceva al nostru,
are multă putere, e plină de viață și ne umple, iar
atunci Dumnezeu nu mai poate să intre” (p. 33).
Or, nu știu dacă această tâlcuire ‒ unde este vorba
despre umplere și golire a unui spațiu ‒ redă
întocmai mesajul maximian. Această perspectivă
spațială pare a avea mai degrabă un rol pedagogic,
decât unul antropologic sau teologic. Monahul
athonit revine câteva rânduri mai încolo și ne
spune că: „Desigur, eu continui să am un conținut,
nu sunt pe deplin curat, dar nu simt nicio atracție
față de imaginea din minte a lucrurilor” (p. 34).

Ceea ce deschide deja o altă perspectivă. 
La un moment dat, Emilianos alege să

tâlcuiască capătul II, 12, unde Maxim vorbește
despre tripartiția sufletului. Este adevărat că, în
bună tradiție platoniciano-gregoriano-evagriană,
Κεϕάλαια τῶν μαθητῶν Εὐαγρίου, cap. 93 și 96
vorbesc despre cele trei facultăți ale sufletului
(psychē): irascibilă (thymikon), concupiscentă/
poftitoare (epithymētikon) și rațională (logikon),
inseparabile între ele; originalitatea acestei colecții
de capete este dată de faptul că logismoi
(gândurile) sunt dependente de aceste părți ale
sufletului9. Arhimandritul athonit, în tâlcuirea sa
(pp. 77-82), nu spune însă nimic despre
proveniența platonică a acestei tripartiții10, despre
care Evagrie însuși afirma că a preluat-o de la
„înțeleptul său dascăl”, Grigorie din Nazianz
(Praktikos 89; trad. Ică jr., Sibiu, Deisis, 2016, p.
289). 

Când tâlcuiește capătul II, 4, Arhimandritul
athonit face o distincție clară între „lucrarea
proprie vieții mirenești și lucrarea specifică vieții
monahale” (p. 39). Mai mult decât atât, suntem
înștiințați de faptul că „mireanul rămâne pe
pământ, în timp ce monahul urcă la cer, bineînțeles
dacă vrea” (p. 39). Pot înțelege contextul care a
generat această interpretare, fiind destinată unor
oameni care trăiesc între zidurile unor mănăstiri,
însă nu pot fi de acord cu astfel de afirmații potrivit
cărora este bine să fii monah și nu la fel de bine să
fii mirean. Nu cred că odată devenit monah, urci la
cer, fără nici o problemă, totul ținând exclusiv doar
de voința respectivului monah. Toți cei minim
alfabetizați în învățătura creștină știm că fără
pogorârea harului este zadarnic orice efort
omenesc. Pe de altă parte, mirean fiind, rămâi
pământean, voința acestuia necontând, deloc. Or,
în textele fundamentale ale creștinismului întâlnim
episoade în care sunt descrise inclusiv căderile
îngerilor, iar viața cotidiană ne confirmă faptul că
și monahii pot cădea, așa cum mirenii se pot înălța.
În definitiv, Hristos nu s-a Întrupat, nu a Pătimit și
s-a Răstignit, Înviind a treia zi, după Scripturi,
doar pentru o categorie anume de oameni, ci
pentru toți oamenii, indiferent că aceștia sunt
femei sau bărbați, eleni sau barbari, monahi sau
mireni. 
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Trecând peste câteva formulări greu de înțeles,
de genul: „întâlnirile și discuțiile nu sunt decât
fapte cu totul satanice. Sunt satanice nu în înțelesul
că provin direct de la satana, ci că provin din sinele
tău sau de la ceilalți oameni. Doar dacă e dată o
binecuvântare specială poți să discuți” (p. 86-87),
un alt fragment mi-a atras atenția. Iată-l: „Demonii
nu au fost făcuți așa de Dumnezeu […]. Demonii
au fost îngeri” (p. 155). Este adevărat că demonii
nu au fost creați așa de Dumnezeu, fiind liberi, ei
au căzut din pricina voinței lor. Dar, din a doua
parte a secvenței discursive, ar trebui să înțelegem
că, odată căzuți, demonii nu mai sunt îngeri? Cu
alte cuvinte, natura, fie ea și îngerească, se poate
pierde? Să luăm exemplul oamenilor, care, oricât
de păcătoși sau virtuoși sunt, tot nu-și pot ieși din
fire/ natură, cum zice o vorbă neadevărată din
popor. La fel și îngerii, căzând din pricina mândriei
și-au pierdut natura, calitatea de îngeri? În
Scripturi întâlnim următoarele afirmații cu privire
la natura îngerească a diavolului: „diavolul şi
îngerilor lui” (Mt. 25, 41); „satana se preface în
înger al luminii” (2 Cor. 11, 14); „îngerii care au
păcătuit” (2 Pt. 2, 4); Și pasajul fundamental din
Apoc. 12, 9: „Şi a fost aruncat balaurul cel mare,
şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana,
cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe
pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el”. La
rândul său, Maxim spune că „cele naturale au fost
create de Dumnezeu prin facere și că nici una nu
are ceva reproșabil în existența ei ființială, ci,
dimpotrivă, sunt supuse învinuirilor pentru
abaterea lor. Căci prin această abatere ne facem
părtași de tot răul prin socotința noastră arbitrară,
asemenea șarpelui începător al răului, dar prin fire
suntem făptură a lui Dumnezeu și zidire cinstită”
(Opuscula theologica et polemica 6; trad. D.
Stăniloae în Scrieri și Epistole hristologice și
duhovnicești, București, EIBMO, 2012, p. 335).
Mai mult decât atât, chiar Arhimandritul Emilianos
spune că „potrivit concepției patristice, satana este
o persoană” (p. 69)10. Or, dacă este o persoană
trebuie să aibă și o natură, fiind o creatură și
neavând natura umană și nici divină, trebuie să
aibă natură îngerească, așa cum a fost creat de
Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că natura îngerească
diavolul nu a pierdut-o în momentul căderii sale. 

Câteva rânduri mai încolo, Emilianos spune că
„dacă demonul s-ar pocăi, va deveni de îndată
înger” (p. 156). Afirmație ce o susține pe cea de
mai sus – analizată succint și sper corect de noi ‒,
dar și deschide altă perspectivă: demonii se pot
pocăi?12 De această dată răspunsul său este clar,
sprijinindu-se pe autoritatea Părinților13: „Refuzul
lui Dumnezeu pentru ca demonii să se pocăiască
este veșnic, adică din clipa în care demonul a
căzut, căderea i-a fost veșnică” (p. 157). 

După lectura cărții traduse de Ieromonahul
Agapie, un lucru îmi este limpede: nu știu ce a
dorit să spună monahul athonit printre rândurile
tâlcuirii sale, știu însă ce a spus explicit Emilianos
despre Maxim, care „este cuprinzător și metodic,
însă metodic în mod ortodox. Cuvintele nu-i
izvorăsc din logică, nici dintr-un oarecare sistem al
său. Atinge, la momentul potrivit, toate problemele
sensibile, este un anatomist al duhului omenesc!”
(p. 65). Iar îndemnul maximian – folosit ca motto
de traducător ‒ trebuie urmat cu sfințenie: „acele
bunuri de care s-a împărtășit cineva prin harul lui
Dumnezeu este dator să le transmită, fără
zgârcenie, și altora” (Capete teologice și
iconomice I, 29). Cum se transmit aceste bunuri
depinde de fiecare dintre noi. 

Arhimandrit Emilianos Simonopetritul, Tâlcuire la
Sfântul Maxim Mărturisitorul. Capete despre dragoste,
Traducere din limba greacă și Cuvânt introductiv de
Ieromonah Agapie (Corbu), Arad, Editura Sfântul Nectarie,
2017, 163 p. 

Note:
1. Maximos Constans recenzează ediția din 2015 a

lucrării lui Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ, Περὶ  Ἀγάπης: Ἑρμηνεὶα
στὸν ἅγιο Μάξιμο (Ἀθήναι, Ἴνδικτος, 2015). Acest text este
accesibil la adresa: https://www.academia.edu/23174209/
Commentary_on_Maximos_the_Confessor_Chapters_on_
Love_by_Arch._Aimilianos. În acest text nu se amintește
nimic despre ideea care stă la baza interpretării propuse de
traducătorul român al scrierii pe care o avem în vedere.
Această recenzie nu este menționată în ediția publicată la
Editura Sfântul Nectarie. De asemenea, nu este menționată
nici introducerea pe care o face Nikolaos Loudovikos, pp.
7-16, la această ediție. 

2. Influența lui Evagrie Ponticul, Macarie, Diadoh al
Foticei, Marcu Ascetul asupra lui Maxim a fost evidențiată
de Marcus Plested, „The Ascetic Tradition”, în Pauline
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Allen and Bronwen Neil [eds.], The Oxford Handbook of
Maximus the Confessor, Oxford, Oxford University Press,
2015, pp. 164-176. Pentru rolul pe care l-a avut Macarie
asupra gândirii  lui Maxim vezi Idem, The Macarian
Legacy: The Place of Macarius-Symeon in the Eastern
Christian Tradition, Oxford-New York, Oxford University
Press, 2004. În opinia unui exeget avizat al scrierilor
patristice, „Scholars have debated the degree of Evagrios’
influence on Maximos, but these debates have not been
entirely conclusive” (M. Constans, art. cit., p. 61). 

3. Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri, 46,
traducere din limba greacă veche şi note de Laura Enache,
ediție îngrijită, studiu introductiv, indici, bibliografie și
note de pr. Dragoş Bahrim, Iaşi, Doxologia, 2012, p. 113.
Pentru influența lui Evagrie asupra lui Maxim ar trebui
consultată și teza de doctorat (nepublicată) a lui Griet Van
der Herten, De taal van Evagrius Ponticus en Maximus
Confessor. Lexicografitche en stilistische vergelijking van
‘De oratione’ met ‘De caritate’, Leuven, 1984. 

4. Lars Thunberg, Antropologia teologică a Sfântului
Maxim Mărturisitorul. Microcosmos şi Mediator, traducere
din limba engleză de Anca Popescu, Bucureşti, Sofia, 2005,
p. 316 și p. 354. În mod corect, Thunberg evidențiază faptul
că Jacques Farges și Marcel Viller, în articolul „La charité
chez les Pères”, din Dictionnaire de Spiritualité, vol. II,
1953, col. 553 sqq., nu fac nici o deosebire între Evagrie și
Maxim cu privire la acest subiect. În studiile sale, și
Maximos Constans evidențiază faptul că Sfântul Maxim
pur și simplu înlocuiește cuvântul „cunoaștere” din
scrierile lui Evagrie (Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ) cu „dragoste” (Ἡ
εἰς Θεὸν ἀγάπη). „We can safely conclude, that Maximos is
not simply an uncritical ’compiler’ of Evagrian sentences,
and that originality of the Chapters on Love consists in
establishing love at the heart of a system which tended to
marginalize it in favour of knowledge” (M. Constans, op.
cit., p. 68).

5. H.-U. von Balthasar, Kosmische Liturgie. Maximus
der Bekenner: Höhe und Krise des griechischen,
Einsiedeln, Johannes-Verlag 1961², p. 78.

6. Paul Géhin, Introducere la Chapitres des disciples
d’Évagre…, p. 57.

7. Cuvântul νοῦς (intelect, minte), care este identificat
cu „omul interior” (2 Co. 4, 16) în cap. 58, apare de 70 de
ori în Κεϕάλαια τῶν μαθητῶν Εὐαγρίου (Paul Géhin,
Introducere…, p. 54). 

8. Paul Géhin, Introducere…, p. 64-65.
9. Ibidem, p. 60.
10. Platon, Republica II, 428b-432b (trad. A. Cornea, în

Opere V, 1986, pp. 209-214: „Trei calităţi ale cetăţii noastre
le-am văzut, pe cât se pare. Ultimul aspect, datorită căruia
cetatea ar mai avea parte de încă o virtute, care ar putea fi?
Căci e vădit că tocmai aceasta este dreptatea!”); şi
Phaidros, 253 c (trad. G. Liiceanu, în Opere IV, 1983 p.
453: „trei părţi intră în alcătuirea fiecărui suflet”).

11. Unul dintre acești Părinți ar putea fi chiar Maxim,

care în Ambigua ad Iohanem, 37 (PG 91, 1293D), unde
Maxim afirmă: „După persoane, când numește cu numele
pe acest înger sau pe acest arhanghel, sau serafim, sau
celelalte ființe înțelegătoare care viețuiesc în ceruri” (trad.
D. Stăniloae, ed. 2006, p. 377). Sau: „cele ce sunt de una și
aceeași fire sau ființă, se disting între ele ca ipostasuri sau
ca persoane (ταῖς ὑποστάσεσιν, ἤγουν προσώποις), cum e
cazul cu îngerii, cu oamenii și cu toate creaturile ce se
contemplă în specie și gen. Căci îngerul se deosebește de
înger, și omul, de om, și boul, de bou, și câinele, de câine,
după ipostas, dar nu după fire și ființă” (Ep. 15, PG 91,
549C; trad. D. Stăniloae, Scrieri și Epistole hristologice și
duhovnicești, București, EIBMO, 2012, p. 187). Ceea ce
înseamnă că natura fiecărei creaturi menționate de Maxim
rămâne neschimbată indiferent de alegerile fiecărui ipostas
în parte. 

12. Această problemă este analizată de Teognost în al
său Thesaurus (traducere de Laura Enache, ediție îngrijită,
introducere, note și bibliografie de pr. Dragoș Bahrim, Iași,
Doxologia (col. Viața în Hristos. Pagini de Filocalie, nr. 5),
2015, pp. 159-163).

13. Spre exemplu, Sfântul Ioan Damaschin,
Dogmatică, traducere de pr. D. Fecioru, București, 2004, p.
41: „ceea ce este moartea pentru oameni, aceea este căde-
rea pentru îngeri. După cădere ei nu mai au posibilitatea
pocăinţei, cum nu o au nici oamenii după moarte”. 
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Cuvintele mistic și misticism nu încetează să
prolifereze, indiferent de domeniul în care apar ele
sînt însoțite de un dinamism efervescent. Pentru a
surprinde natura misticii creștine este nevoie de
înțelegerea unor mișcătoare și secrete influențe care
și-au pus amprenta asupra caracteristicilor sale
esențiale. Cuvîntul „mistic” a apărut în secolul al
XIV-lea, mai tîrziu răspîndindu-se și derivatele sale,
fenomen care a adus cu sine extensia sensului și
uneori chiar tăierea rădăcinii religioase, încît astăzi e
un loc comun ca publicațiile despre fenomenul mistic
să sublinieze absența contururilor precise ale
termenului mistic, precum și a termenilor derivați.
Dar această constatare este însoțită de necesitatea de a
oferi o definiție de tip euristic destinată să precizeze
care este direcția așteptată atunci cînd se vorbește
despre mistică. Este vorba despre un fenomen al
experienței interioare, al imediatului, mai puțin al
reflecției, concepției, experiența mistică avînd un
caracter inefabil. Semnul caracteristic este intensitatea
nevoii religioase care se exprimă în sentiment și
gîndire, în existență și stil de viață. Experiența mistică
se străduiește să atingă realul în el însuși, perceput ca
un absolut, și pentru a face aceasta inventează
demersuri non-raționale. Pentru ea, orice filosofie se
oprește la o idee a realului, nu atinge realul însuși ca
absolut. Este clar că experiența religioasă a ridicat
totdeauna probleme în măsura în care se găsea
confruntată cu demersul filosofic și metafizic, ea
însăși în căutarea înțelepciunii trăite. Istoricii
spiritualității au cultivat o manieră de a contrapune
tradiția ebraică și tradiția greacă: o apropiere
intelectuală a Ființei care apare ca Bine, Frumos, Unu,
pe de o parte, credința într-un Dumnezeu prezent activ
în istorie, de cealaltă parte; un Dumnezeu al
transcendenței, absolut, abstract, etern opus lui Iahve,
Dumnezeu al Alianței, început și sfîrșit al lumii, care
privește neîncetat cu bunăvoință spre oameni. Sînt

gînduri care trebuie să-l fi animat și pe neștiutul autor
al unui enigmatic tratat scris în Evul Mediu: O carte
despre contemplație numită Norul Necunoașterii sau
cum este unit sufletul cu Dumnezeu, traducere, cuvînt-
înainte și note: Gheorghe Fedorovici, București,
Editura Herald, colecția „Spiritualitate creștină”,
ediția a 2-a, 2019, 256 p. Nu puțini au fost cei care au
încercat să afle cine a fost autorul anonim, cel care a
așternut în paginile manuscrisului său experiența
întîlnirii interioare a omului cu divinitatea, dar
dincolo de supoziții neîmplinite nu a rămas decît
certitudinea influențelor lui Dionisie Areopagitul, cel
care cu Teologia mistică a pus bazele doctrinei
mistice, cel care prin geniul său speculativ a influențat
generațiile care i-au urmat.

Teologia mistică a lui Dionisie Areopagitul este
neașteptat de restrînsă ca număr de pagini și cu toate
acestea continuă să aibă un rol dintre cele mai
însemnate în literatura și în gîndirea creștină. Pentru
cei preocupați de aprofundarea înțelesului tainic,
mistic al credinței, Teologia mistică, cu rădăcinile sale
adînc coborîtoare în metafizica neoplatoniciană, este
o lectură decisivă. Calea propusă de Dionisie pentru
apropierea noastră de Dumnezeu este calea apofatică,
a cunoașterii prin necunoaștere, a înaintării „în
întunericul cel cu adevărat mistic al necunoașterii”, în
întunericul supra-luminos. Autorul necunoscut al
Norului Necunoașterii își îndeamnă cititorii să-l
urmeze într-o lucrare care nu poate fi atinsă prin
curiozitate intelectuală și nici prin imaginație, căci
norul și întunericul despre care vorbește autorul nu
sînt cele fizice, cele ale lumii înconjurătoare: „atunci
cînd zic întuneric, am în vedere o lipsă de cunoaștere,
ca atunci cînd, din pricină că nu le privești cu ochiul
tău spiritual, sînt întunecoase pentru tine toate acele
lucruri pe care nu le cunoști ori le-ai uitat. Și din
această cauză nu este numit nor de aer, ci nor de
necunoaștere cel aflat între tine și Dumnezeul tău”.
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Deși asupra termenului „mistică” persistă unele
controverse, totdeauna a fost acceptată ideea că
termenul mistic trimite la o realitate ascunsă, la
interioritatea experienței directe a prezenței lui
Dumnezeu, efortul de interiorizare fiind definitoriu
experienței mistice, experiența care se situează
dincolo de operațiunile intelectuale, gînd prin care
Plotin prefigura celebra spusă a lui Blaise Pascal:
Dumnezeu al lui Avram, Isac și Iacob, nu Dumnezeu
al filosofilor și savanților. Norul Necunoașterii cere
credinciosului ca prin lucrarea sa vrednică să apropie
virtuțile, alungînd păcatele, cere să urmeze căile vieții
contemplative, să nu se abată de la lectură, meditație
și rugăciune. De la primele rînduri ale cărții autorul își
îndeamnă cititorul la un exercițiu de smerenie și
sinceritate, cerîndu-i să-i citească paginile numai dacă
o face dintr-o chemare lăuntrică, dintr-o trebuință
interioară: „Căci, oricât de multă știință despre toate
lucrurile spirituale create ar putea avea un om, totuși
nu va putea ajunge niciodată prin propria sa înțelegere
la cunoașterea unui lucru duhovnicesc necreat, care nu
este altceva decît Dumnezeu. Însă prin desființarea
înțelegerii sale va putea, pentru că singurul lucru
înaintea căruia înțelegerea se desființează pe sine este
Dumnezeu. Și de aceea a spus Sfîntul Dionisie că cea
mai adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu este aceea
prin care El este cunoscut prin necunoaștere”.

Curentul mistic avea să capete amploare în
întregul Ev Mediu, secolul al XIV-lea fiind dominat
de mistica renană, reprezentată de Meister Eckhart și
de discipolii săi Johannes Tauler și Heinrich Seuse.
Printre gînditorii medievali, Meister Eckhart este unul
dintre cei mai originali, aproape atipic, nefiind nici
teolog, stricto sensu, nici mistic care-și povestește
viziunile. A fost și una și alta, deopotrivă mistic și
teolog, Lesemeister și Lebemeister. A predicat și a
predat în numeroase orașe ale Europei, predicile sale
au fost copiate, din acest motiv și deformate, fiind
folosite în acuzarea sa. Eckhart a scris despre omul
nobil ca omul care va ști să dobîndească împărăția
aflată într-un ținut îndepărtat, a scris despre detașare,
dar nu ca despre o stare de retragere din lume, recules
în sine, ci despre detașarea văzută ca una dintre
virtuțile cele mai de preț, pentru că „adevărata
detașare stă în aceea că spiritul rămîne la fel de
insensibil la toate încercările bucuriei și suferinței, ale
cinstei, pagubei și greșelii, precum muntele de plumb
față de o boare de vânt. Această detașare imuabilă îl
conduce pe om spre cea mai marea semănare cu

Dumnezeu. [...] Detașarea îl conduce pe om la
puritate, de la puritate la simplitate și de la simplitate
la neschimbare”. Meister Eckhart este autorul unei
opere în care se îmbină metafizica, mistica și teologia,
preocupările teologice și spirituale rostite sau scrise în
latină și germană, exercițiile de școală sau expunerile
teoretice.

Opera sa umanistă și mistică îl consacră pe Ioan al
Crucii drept referință majoră a misticii și spiritualității
creștine. Ioan al Crucii nu a scris o carte cu titlul
Noaptea întunecată, dar primul vers al poemului este
„În noaptea întunecată”; simbolul nopții este cheia
modului de gîndire și este legat de experiența mistică
a lui Ioan al Crucii în noaptea întunecată a simțurilor
și noaptea întunecată a spiritului. Sînt stările de inten-
să, de dramatică trăire ale celui care vrea să se elibe-
reze de propria natură senzuală pentru a se cufunda în
natura spirituală. Poemul și comentariile au fost rosti-
te „de către un suflet care a atins starea de desăvîrșire,
adică unirea întru dragoste cu Dumnezeu. El a trecut
prin dura osteneală și prin toate celelalte suferințe și
cazne, pe care le aduce cu sine calea îngustă care
duce la viața veșnică”. 

Noaptea întunecată a simțurilor este cea în care
sufletul este scos de Dumnezeu din stadiul începători-
lor, se desprinde de meditația discursivă, de dorințe
trufașe, renunță la avariția spirituală, la imperfecțiuni
cum ar fi necurățirea, mînia, lenea spirituală, invidia.
„Această Noapte, despre care spuneam că este
contemplația, creează în oamenii spiritului două felu-
ri de tenebre sau purificări, corespunzătoare cu cele
două părți ale omului, cea senzitivă și cea spirituală”,
atenționează Ioan al Crucii. Prima noapte este amară
și teribilă, în vreme ce a doua este mai îngrozitoare și
înspăimîntătoare. Misticul spaniol descrie în termeni
clari procesul prin care are loc purificarea simțurilor,
îndepărtarea de meditația discursivă și gîndirea cerce-
tătoare, sufletul optînd pentru calm și liniște, „căci
contemplația nu este altceva decît o înrîurire tainică,
pașnică și iubitoare a lui Dumnezeu care, dacă nu este
împiedicată, înflăcărează sufletul cu duhul iubirii”. 

Intenția autorului Norului Necunoașterii nu a fost
să scrie o introducere în teologia mistică, ci să
retraseze punctele forte ale experienței lui Dumnezeu,
să-l invite pe cititor să-și întoarcă privirea către
cunoașterea prin inimă, afectivă, către interioritatea
care deschide calea transformării spirituale.

CARTEA DE FILOZOFIE



Conflictele din Siria şi Irak ne arată, din nou, faţa
urîtă a omenirii, ură, cruzimi fără margini, crime,
genocid, dispreţ faţă de semeni, de trecutul şi
prezentul nostru. Creştinii din Siria şi din vecinătate
sunt masacraţi sistematic. Între cei asupra cărora s-a
abătut teroarea sunt şi yazidiţii.

În iulie 2002 scriam aici, pornind de la o carte,
despre yazidiţi1, cum au fost înţeleşi/ trataţi de-a
lungul timpului. De atunci am întâlnit yazidiţi în
diverse locuri din Caucaz/ Transcaucazia2 în
Nagorno Karabakh, din Franţa la Viena ori pe Eufrat
sau în cine ştie ce colţ al lumii. Am vorbit despre
viaţa lor, originea lor mult discutată, cîţi/ pe unde
sunt3, tradiţii ş.a., înţelegînd mai limpede parte din ce
nu cuprinsesem din sursele avute la îndemînă. De
atunci am văzut şi Kitb al-Jilwah/ Cartea revelaţiei,
atribuită Şeicului Adi4, Mishefa Reş/ Cartea neagră5

ş.a. Am discutat despre Şeicul Adi6 (se spune că
spiritul  lui ar fi o reîncarnare a Păunului înger),
despre al-’Adawiyya, „ordinul” fondat de el, am
văzut/ am vorbit despre Kitab Manaqib ash-shaikh
‘Adi b. Musafir/ Cartea faptelor Şeicului ‘Adi bin
Musafir (după tradiţie, ar fi zis: „am fost acolo cînd
Adam locuia în Paradis, şi cînd Nimrod l-a aruncat pe
Abraham în foc”), miracolele (karamat) lui, cei
patruzeci de discipoli, cum a lăsat că yazidiţii nu se
pot converti, şi nimeni de altă religie nu poate deveni
yazidit. Mi-au spus de ce cred ei că s-a ajuns să fie
consideraţi eronat „adoratori ai diavolului”, să fie
asociat Păunul Înger cu Şeitan. Sau cît de frumos e
Lalish7, cum au avut un fel de „principat”8,
speranţele, puţine dar vii, că vor putea trăi iar în
satele strămoşeşti.

În ultima vreme tot mai mulţi erau fugiţi din calea
ISIS. Despre apariţia ISIS, greşelile/ erorile/
interesele care au făcut ca această oroare a istoriei să
existe am mai scris. Cartea aceasta este a unei tinere
care (aidoma Nadiei Murad), a scăpat din ghearele

ISIS şi (împreună cu scriitoarea şi jurnalista Andrea
C. Hoffmann, specializată în problematica Orientului
Mijlociu şi a situaţiei femeilor musulmane), şi-a
povestit pătimirile.

Pe scurt, Farida Khalaf s-a născut în Kocho, „sat
situat în câmpia din sudul lanţului muntos irakian
Sinjar, cu o populaţie de 1700 de locuitori”. În
localităţile din jur locuiau mai ales arabi, care „se
deosebeau de noi din toate punctele de vedere, nu
doar religios”. Astfel, „noi vorbeam kurdă, ei arabă,
noi nu ne căsătorim decât în cadrul propriului nostru
grup religios, nu avem vreo legătură de rudenie în
acele localităţi”, ci „relaţii de prietenie şi mai ales de
afaceri cu musulmanii”. Băieţii aveau câte un „naş”
musulman, care le ţine capul la „ceremonia
circumciziei”, la care ia parte tot satul. Dar, deşi erau
legături de prietenie, „nu ne bucuram de o reputaţie
bună în rândurile musulmanilor”. Mulţi musulmani
arătau deschis asta. Bunicul îi povestea fetei: „Istoria
noastră e una a suferinţei şi a persecuţiei”. „Kurzii
musulmani, guvernatorii şahului iranian şi sultanii
osmani ne-au masacrat de zeci de ori. De nenumărate
ori ne-au răpit femeile, ne-au alungat din ţară, ne-au
ameninţat cu sabia să ne dezicem de credinţa
noastră”. Astfel, yazidiţii sunt numiţi abadat al-
sheitan/ „cei care se roagă la stăpânul iadului”, pentru
că „a existat cineva, cu multă vreme în urmă, care a
inventat această minciună”. Farida povesteşte că tatăl
ei i-a spus că yazidiţii se trag „direct din Adam”, sunt
„cei care au fost creaţi de Dumnezeu”, „celelalte
neamuri fiind „urmaşele lui Adam şi ale Evei”.
Bunicul i-a explicat credinţa lor, cum e perceput
„afară” Melek Taus, „Păunul Înger”, „Îngerul sublim
al Domnului”. După o legendă străveche, cînd
Dumnezeu le-a poruncit îngerilor să îngenuncheze în
faţa lui Adam doar el, Melek Taus, n-a vrut:
„solicitarea a fost o încercare din partea lui
Dumnezeu”, care „voia să vadă loialitatea îngerilor”,
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„dacă îl iubeau cu adevărat doar pe El, şi nu se vor
pleca în faţa unei alte vietăţi”. De aici vine problema:
„musulmanii înţeleg complet greşit”, gândind că
Domnul e supărat pe Melek Taus, de aceea îi spun
„îngerul căzut”, considerându-l „întruchiparea
răului”, chiar… Dar fata nu avea voie să spună
numele diavolului, pentru că, deloc în glumă, bunicul
i-a spus să nu-l pronunţe vreodată! Farida descrie
ritualurile din satul său, „inseparabil legate de mersul
naturii”, cum întâmpină primele raze de soare. Dar nu
se rugau „nicidecum la soare”, ci „mereu lui
Dumnezeu însuşi”. „Soarele îl veneram doar în
măsura în care veneram şi Luna, şi planeta Venus,
fiindcă prin ele curge energie divină”; „de mai multe
ori pe zi îl omagiem pe Dumnezeu prin chipurile
acestor aştri”. Lumina, mai ales a soarelui, e
importantă, pentru că „reprezintă locul nostru de cult
şi cea mai importantă legătură a noastră cu
Dumnezeu”. Descrie sărbătorile ca Sere Sal, Anul
Nou, din prima miercuri a lui aprilie, „miercurea
roşie”, în care, între altele se vopsesc ouă – care
reprezintă începutul lumii – în culori ş.a.. Sau
evenimentele anuale, cel mai important fiind toamna,
pelerinajul (femeile nefiind, ca la musulmani,
acoperite, trebuie ca măcar o piesă de vestimentaţie
să fie albă) la un loc mistic, Lalish, „o vale minunată,
verde, udată de două izvoare considerate sfinte”, la
cam 150 de km nord de Kocho, în munţii dintre
Mosul şi Dohuk. Aici cred yazidiţii, scrie Farida, că
Dumnezeu a coborît prima dată pe Pămînt, a creat cei
şapte îngeri9, soarele, luna, stelele, animalele,
plantele, rîurile şi mările”. În partea de jos a văii era,
odinioară, podul Silat, care „marca trecerea de la
partea lumească la cea cerească a Lalishului”; se
spune că „de o parte a lui e iadul, de cealaltă
paradisul”.

Viaţa acestei familii de oameni modeşti, fără
şcoală (din 1970 Sadam Hussein a introdus
obligativitatea şcolii, s-a construit o şcoală în
Kocho), era tulburată de iminenţa apropierii
conflictului de casa lor, prin diversele facţiuni
teroriste, cea mai cunoscută/ brutală fiind Dolat
Islamia fi Iraq va Syria, adică Statul Islamic din Irak
şi Siria, pe scurt Daesh, cunoscută în Occident ca
ISIS sau SI (Stat islamic). Era perioada cînd, „aveau
resurse financiare şi armament” mai mult decît orice
altă grupare islamistă, cuceriseră Fallujah şi Ramadi,
apropiindu-se de Mosul, „nenumăraţi şiiţi, creştini,
druzi şi alaviţi” încercând să fugă din calea morţii.

Yazidiţii se temeau să-i ajute şi pentru că „unii din
aceşti presupuşi refugiaţi sunt asemenea unor cai
troieni. Vin cu scopul de a înfiinţa noi celule teroriste
în oraşele irakiene”. Oamenii „vorbeau ciudat de
distant despre cele întâmplate, de parcă ar fi fost
vorba despre o catastrofă naturală care s-ar fi petrecut
în cu totul altă ţară”. Teroarea, după opinia generală,
era problema sunniţilor şi şiiţilor care luptau între ei.
Acolo, la Kocho, „aşa ceva nu s-ar putea întâmpla
niciodată”. Totul părea departe… până ce, pe 6 iunie
2014, a explodat prima maşină capcană în Mosul,
apoi marele oraş a fost cuprins de haos, jocurile
politice lipsite de noimă şi tensiunile religioase
(populaţia din Mosul, majoritar sunnită, considera
armata irakiană care ar fi trebuit să-i apere, „un corp
străin”, pentru că urma ordinele guvernului şiit,
condus de Nuri al Maliki, „pe care-l urau şi-l
considerau marionetă condusă de la Teheran”)
adînceau problemele. 

ISIS era la Sinjar, aproape. Se răspândeau în zonă.
Printr-un om influent din zonă, supranumit emirul,
ISIS, care „instituiseră un cordon în jurul satului”,
promiseseră că „totul va fi bine”, să nu fugă, să
predea armele şi să aştepte. Iadul era deja acolo. Li s-
a cerut ca, în trei zile, să devină toţi musulmani, altfel
vor fi trataţi ca toţi ceilalţi „necredincioşi”. Oamenii
au refuzat să-şi abandoneze credinţa, sperând că
soarta războiului se va schimba, va interveni cineva,
peshmerga, americanii... plănuind să fugă.

În 15 august 2014, scrie Farida au fost strânşi cu
toţii la şcoală, cu lucrurile lor de valoare, bărbaţii au
fost luaţi şi asasinaţi („bărbaţii voştri sunt nişte cîini,
de aceea trebuie să-i omorîm”), femeile triate”, iar
Farida şi alte tinere, unele şi 12-13 ani, care „puteau
fi tratate ca femei”, duse la piaţa de sclave10 din
Rakka. „Pur şi simplu nu-mi imaginam că islamul
poate justifica asemenea nelegiuiri”, spune Farida.
„La târgul de sclave din Rakka nu era un program
bine stabilit. Expoziţia cu vînzare era deschisă non-
stop. La orice oră din zi şi din noapte veneau bărbaţi
pentru a inspecta marfa”. Unele fete erau luate ca
sclave sexuale, altele, poate, soţii, altele drept
„cadou”. Farida a scăpat iniţial, avînd crize de
epilepsie, dar tot a fost cumpărată împreună cu nişte
prietene. În pragul violului şi-a tăiat venele şi,
scăpînd cu viaţă, a fost bătută crunt. Cel care o
cumpărase mai avea multe alte fete, le revindea.
Vîndută unei grupări ISIS din Deir al Sur, la graniţa
irakiană, trece iar prin chinuri cumplite. Fetele sunt
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violate, bătute. Încercînd să se sinucidă iar şi iar
Farida e bătută pînă la leşin în public de „stăpîn”,
încurajat de alţii, apoi cedată unei grupări a Armatei
Libere Siriene, unuia care să o vîndă mai departe.
Mulţi „stăpîni”, cei mai credincioşi, înainte de violuri
se rugau pentru a le „celebra” „ca pe un fel de slujbă
religioasă”. Le luau pe fete la rugăciuni, să le facă
musulmane, dar ele nu renunţau la religia lor.
„Fiecare aparţinea unui bărbat anume. Dar pe parcurs
stăpînul nostru se putea schimba dacă un bărbat era
dezgustat de o fată, dacă nu-i mai plăcea de ea sau se
plictisea, o vindea cît ai zice peşte mai departe unui
alt soldat al SI”.

În cele din urmă, pe 13 decembrie 2014 cîteva
fete reuşesc să evadeze, Farida ajunge la nişte rude
care locuiau într-un container din tabăra de refugiaţi
de la Dofuk (unde a întîlnit-o şi pe A.C. Hoffmann).
Acolo însă, auzea şi vorbe precum cele pe care le
rostise o femeie: „sărmanele noastre fetiţe
dezonorate. Nu se vor mai putea căsători niciodată,
nici un bărbat nu le va mai lua de nevastă. Viaţa lor e
pe vecie distrusă.”. Pînă la urmă, Farida înţelege că,
dacă va crede aceste vorbe, ISIS a cîştigat. Mai mult,
ajunge şi ea să ajute pe cei scăpaţi din iad. Între
aceştia şi mama Faridei, doi fraţi ai ei care se
prefăcuseră morţi cînd îi uciseseră cei din ISIS la
Kocho pe bărbaţii din sat. Doar ei doi şi alţi doi
bărbaţi scăpaseră, răniţi şi ei11. Urmare a unui
program, Farida a ajuns în Germania, unde au venit
apoi şi mama şi fraţii ei.

Am dorit să redau cît mai mult din această
„poveste” de viaţă cumplită cu descrierile locurilor,
comportamentul oamenilor, victimelor şi călăilor, al
celor care credeau că la ei „răul” nu poate ajunge,
modul în care s-a răspîndit molima ISIS. E o lectură
dificilă. După ce am terminat cartea am recitit arti-
cole din ziare din acea vreme despre „discuţiile”,
„preocupările” politicienilor, celor care puteau face
ceva, diverse cărţi despre ce şi cum a fost atunc12.
Farida a învins nu doar pentru că a scăpat cu viaţă şi
a putut să-şi spună povestea care a ajuns la noi. Dar
preţul pentru ea şi pentru yazidiţi, ca şi pentru mulţi
alţii aflaţi în calea flagelului, a fost cumplit. Lectura
acestei cărţi, care e bine să fie înţeleasă cu adevărat,
este una deloc uşoară. 

Farida Khalaf, Andrea C. Hoffmann, Povestea Faridei,
fata care a înfruntat ISIS, traducere din limba germană prin
Graal Soft: Bogdan Dascălu, Editura RAO, Bucureşti,
2016, 278 p.

Note:
1. Îşi spun yazidi, yezidi, ēzdi, ēzidi, dāsini sau funcţie

de locul/ tribul de origine, ori, ca un compromis, „yezidi-
kurd”.

2. Legat de prezenţa/ numărul/ situaţia lor în aceste
zone: The human rights situation of the Yezidi minority in
the Transcaucausus (Armenia, Georgia, Azerbaijan), A
Writenet Report commissioned by United Nations High
Commissioner for Refugees, Status Determination and
Protection Information Section (DIPS), May 2008.

3. Numărul lor la nivel global/ local e incert din varii
motive, inclusiv teama de a se declara. După unii, ar fi între
250.000 şi peste un milion (Kreyenbroek, P.G., K.J.
Rashow, God and Sheikh Adi Are Perfect. Sacred Poems
and Religious Narratives from the Yezidi Tradition,
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005, p. 5), după alţii mai
mulţi.

4. A fost scrisă, se spune, în anul 558 după Hegira de
şeicul Fahr-ad-Din, secretarul Şeicului Adi, care i-a dictat-
o.

5. Se spune că a fost scrisă de Hasanal-Basri, in 743
A.H. (Isya Joseph, The Sacred books and traditions of the
yezidiz, Richard G. Badger, The Gorham Press, Boston,
1919).

6. Şeicul ‘Adī ibn Musāfir al-Umawī (kurdă: Şex Adi,
n. în satul Bait Far, lângă Baalbek, 1017 – m. 1162).
Tradiţia spune că era renumit prin ascetism şi miracole.

7. Sat vechi de cca. 4000 de ani, din nordul Irakului.
Aici sunt cel mai sfînt templu al yazidiţilor, mormîntul
şeicului Adi, alte locuri sacre cu diverse semnificaţii.

8. Nu am aflat încă de cînd anume, dar în secolul al
XIX-lea era, în Imperiul Otoman, Êzîdxan/ Ţinutul
yazidiţilor. 

9. Apar în diverse grafii; sunt: Asaz’il, Grabra’il,
Mikha’il, Rafa’il (sau Israfil), Dadra’il, Azrafil şi Shamkil
(Shemna’il). Yazidiţii nu consideră că Păunul înger ar fi un
înger căzut, ci conducătorul îngerilor.

10. Pe 3.XI.2014 Statul Islamic al Irakului şi
Levantului a publicat o „listă de preţuri” pentru femeile
yazidite şi creştine. 

11. După un raport al Amnesty International
(September 2014 Index: MDE 14/011/2014, Ethnic
cleansing on a historic scale The Islamic State’s systematic
targeting of minorities in northern Iraq) s-a discutat cu 8
supravieţuitori din 6 maşini din sat; ei ştiau că au scăpat
cam o duzină, din alt grup poate 8, dar nu şi cîte grupuri au
fost, cîţi supravieţuitori. 

12. David L. Phillips, The Great Betrayal: How
America Abandoned the Kurds and Lost the Middle East,
Nadia Murad, The Last Girl: My Story of Captivity, and My
Fight Against the Islamic State ş.a.

170170 CONVORBIRI  LITERARE

C A R T E A  S T R Ã I N Ã



O carte la fel de stranie în aparență ca și povestea
pe care o spune. O carte hibrid, plesnind în toate
direcțiile, aidoma epocii zănatice în care trăim. Un
celebru dramaturg și regizor italian, director al
Piccolo Teatro din Milano, Stefano Massini, ale cărui
piese sunt jucate pe toate scenele lumii, relatează într-
un roman scris în 300 000 de versuri albe mărirea și
decăderea familiei Lehman, și o face atât de
convingător, încât este distins, în Franța, cu Premiul
Medicis Essai si Premiul pentru cea mai bună carte
străină din 2018.

Frații Lehman. Într-o vreme în care
(re)sentimentele de mefiență, dacă nu de ură
clocotitoare împotriva marii finanțe sunt în
continuare la ordinea zilei, ne amintim cu toții de
acea zi funestă de 15 septembrie 2008, în care colosul
bancar Lehman Brothers dădea faliment, dărâmând
prima piesă a dominoului financiar și inițiind cea mai
gravă criză contemporană, ale cărei consecințe
dramatice le plătim încă.

Dar pentru a înțelege și a ne face să înțelegem
cum s-a ajuns aici, ficțiunea, mai ales când e dăltuită
cu un umor năprasnic, poate fi mult mai clară și
convingătoare decât sute de articole savante sau de
tratate de specialitate. Acest palpitant roman-fluviu
povestește suculent și feroce cum s-a clădit un
imperiu industrial și financiar, tot mai mare și mai
puternic, absorbind, integrând, distrugând la nevoie,
întinzându-și tentaculele până ce vârtejul pe care l-a
creat l-a antrenat în hăul fără fund. Stefano Massini a
fost fascinat de epopeea acestei familii ieșite din
comun. Iscusința sa remarcabilă îl face să schițeze un
peisaj cu subtilități nebănuite fără a scrie un manual
de economie, vorbind doar despre oameni, despre
cele trei generații și cei paisprezece Lehman.

Pe 11 septembrie 1844 (chiar și fără vreun imbold
de clarvăzător, e greu să nu te întrebi ce semnificație
au recurențele fatidice ale unei date în istoria
Americii…), își făcea apariția la New York, sosind

din Bavaria natală, Heyum Lehman. Pe 15 septem-
brie 2008, visul său întrupat se făcea țăndări. Vreme
de peste 150 de ani, banca Lehman Brothers a vândut
lumii bumbac, cărbune, cafea, oțel, petrol, arme,
tutun, automobile, avioane, televizoare, calculatoare
și… iluzii. Frații au finanțat războaie, au acumulat
adevărate comori cumpărând tablouri, au produs
filme (King Kong), ba chiar au lansat și celebrele
reviste de benzi desenate centrate pe supereroi, pre-
cum Superman.

Oare cum se face trecerea de la un simț ascuțit al
comerțului la delirul marii finanțe? Cum reușesc oare
unii părinți să inventeze o meserie pe care niciun
copil nu o poate pricepe și cu atât mai puțin dori să o
exercite? Între măreție și decadență, între fericire și
damnare, cum să povestești ce s-a întâmplat, nu
folosindu-te de cifre, ci încercând să pătrunzi în
spiritul febril al acelor oameni mânați de un demon
interior? Massini o face în această istorisire detaliată
a călătoriei familiale, economice și biblice, prin
repetiții poetice, litanii profetice, trivialități episodice
și, încă o dată, mult umor. Aleargă prin fața ochilor
noștri o istorie a Americii, aidoma unui cal nebun
scăpat din frâu, călcând sub copite nenumărate crize
și războaie fratricide.

Dar să ne întoarcem la primul pas. Al lui Heyum
Lehman, „fiu de neguțător de vite/Evreu
circumscris/ducând o singură valiză…” și cântărind
cu opt kilograme mai puțin, în acel 11 septembrie
1844, după o lungă traversare de 45 de zile. Chiar din
port, ofițerul care îi controlează actele tânărului evreu
neamț îi simplifică numele în Henry Lehman: „Bine
ați venit în America! Și mult noroc!” A fost un prim
pas echivalent cu un act fondator. Henry fusese trimis
de tatăl său pentru a face bani și a se întoarce acasă.
Dar istoria avea să ia alt curs… Tânărul își deschide
o prăvălie în Montgomery, Alabama, o baracă
prăfuită care dădea spre o stradă aglomerată și
gălăgioasă, dar în care stăteau frumos rânduite, până
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la plafon, haine, pălării, mănuși, jupoane, stofe
diverse, cânepă și bumbac. Creierul familiei își
pierde însă capul în fața lui Rose, o clientă
încăpățânată, căreia îi face curte nu oferindu-i vreun
buchet de flori, ci două articole de îmbrăcăminte la
preț de unul… În scurt timp, își cheamă și cei doi frați
pentru a munci împreună și iată cum pășim într-o
aventură capitalistă extraordinară, desfășurată cu
viteza amețitoare a suflului incantatoriu al versului
alb, formă de oralitate teatrală și de saga romanescă
ce conferă o mare libertate prozei și îi deschide aripi
nebănuite

Succesiunea rapidă a episoadelor duce cu gândul
la filmele fraților Coen sau la o scenetă de pe
Broadway, ba poate chiar la mai vechile, dar mereu
proaspetele comedii bulevardiere, ale căror ecouri
transpar în relatarea întâlnirii dintre Henry Lehman și
viitoare sa soție Rose, sau a disputelor cu frații săi, în
profețiile obscure ale rabinullui Kassowitz, sau în
definirea strategiilor familiale pentru detectarea celui
mai reușit moștenitor din tânăra generație, în
derapajele artistice ale lui Bobbie Lehman,
considerate ca geniale intuiții de afaceri, ori în
ciondăneala frățească pe tema unui pat care conduce
la inventarea titlurilor finaciare… Semnificativ
simbolică și amuzantă e și fluctuația în rândurile
ocupate de familie în sinagoga din New York, oglindă
strâmbă a variațiilor bursiere de pe Wall Street. O
irezistibilă Țiganiadă modernă, o Comedie umană în
toată splendoarea sclipirilor inspirate, dar și a
poftelor neostoite, lizibilă și delectabilă prin râsul
declanșat de voioasa mușcătură auctorială din carnea
tare a unei realități contorsionate.

Probabil că frații Lehman nu au inventat America,
dar cu siguranță i-au modelat expansiunea
dezlănțuită, lăsându-se la rândul lor prinși în spirală,
obsedați de permanenta creștere, incapabili să se mai
oprească, scăpând până la urmă de sub control
această sete nesăbuită. Chiar dacă una din afirmațiile
lui Stefano Massini – „Am dorit să arăt umanitatea
și poezia băncilor” – ar putea părea provocatoare, pe
fondul rănilor încă fumegânde lăsate de marea criză
din 2008, romanul său nu e nicicum o încercare de
reabilitare a nebuniei speculațiilor bursiere, dar nici
nu se vrea a fi încă o carte despre hoția bancherilor și
lipsa de suflet a băncilor. Autorului nu-i plac, în mod
evident, cărările bătătorite și ia în răspăr doxa comu-
nă cu inteligența stilului său unic, astfel încât, la
încheierea lecturii, cititorul nu rămâne cu răspunsuri,

ci mai curând cu o multiplicare exponențială a între-
bărilor. Ceea ce poate fi salutar în vremurile de răs-
cruce în care trăim...

„Cred că se cuvine să vă pun o întrebare.
Una singură, în fond.
Pentru că e cea mai importantă
pe care o ființă umană
o poate adresa:
ce cuvinte v-ar plăcea să folosiți?

Dacă acest carnețel ar fi cel de mâine – sau de
peste 10 ani –

ce cuvinte nu v-ar plăcea să auziți?

Gura execută, ea nu are autonomie.
Buzele sunt salariate.
Fiecare pronunță sunetele pe care le alege.
Așa că
hotărâți ce vreți să spuneți.
Sau să nu spuneți.

Verbele pe care le veți proscrie.
Vorbele pe care le veți alunga.

Această bancă
care vă poartă numele
poate hotărî ce limbă vorbim”.
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Seneca, Hercule scos din minţi. Hercule pe
muntele Oeta, ediţie bilingvă, traducere din
limba latină, studiu introductiv şi note de Traian
Diaconescu, ilustraţii de Andrei Măceşanu,
Bucureşti, Editura Seneca, 2019.

Unul dintre sensurile termenului „generaţie”
(generatio în latină) este de răstimp, diferenţa de
vîrstă dintre tată şi descendentul său. În
antichitate, generaţia era echivalată cam cu
treizeci de ani. Acum am putea privi liniştiţi
către patruzeci. Atîţia au trecut de la apariţia
primului volum al tragediilor lui Seneca traduse
în limba română de profesorul Traian
Diaconescu. „Oedipus”, „Thyestes”,
„Agamemnon” şi „Phaedra” au fost urmate,
cinci ani mai tîrziu, de „Hercule scos din minţi”,
„Troienele”, „Hercule pe muntele Oeta” şi
„Fenicienele” (Editura Univers, 1979 şi 1984).
„Medeea” şi „Octavia” (atribuită lui Seneca sau,
altfel spus, aparţinîndu-i unui Pseudo-Seneca)
apăruseră în 1966, în traducerea lui Ion Acsan
(Editura pentru Literatură, Biblioteca pentru
toţi). Integrala tragediilor senecane trece acum
la o nouă generaţie, prin publicarea celor două
piese dedicate lui Hercule (Hercules furens şi
Hercules Oetaeus) la mereu surprinzătoarea
editură Seneca, într-un format care face cu
adevărat saltul spre publicul prezentului, pentru
că îmbină rigoarea ediţiei bilingve (textul
latinesc stabilit de Léon Hermann în cele două
volume apărute la Les Belles Lettres, 1925-
1926, şi traducerea românească a profesorului
Traian Diaconescu) cu ilustraţiile lui Andrei
Măceşanu care, la finalul fiecărui act, iau forma
unor benzi desenate, în negru şi brun deschis.
Coperta IV este elocventă: „Nu a promis nimeni

că va fi uşor. Tragedii. Benzi desenate! Ediţie
bilingvă... Toate într-o singură carte. Dar, pe
Hercule! «Nu e uşoară calea de la pămînt la
astre.»”

Studiul introductiv (p. 397-415) prefaţează
întreaga colecţie „Teatrul tragic senecan” pe
care această editură, sprintenă şi foarte prezentă
în sufletele şi bibliotecile cititorilor de toate
vîrstele, o plănuieşte. Seneca moralis şi Seneca
tragicus se dezvăluie pe de-a-ntregul,
luminîndu-se unul pe altul şi apropiindu-se fără
oprelişti de publicul contemporan nouă, care se
simte, legitim, contemporan autorului de acum
două milenii. 
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După un nou debut în rolul banditului
Juanillo din El Gato Montés la Los
Angeles (rolul cu numărul 151) în prima
parte a lunii mai, Plácido Domingo a
parcurs un traseu geografic preponderent
germanic, dar cu spectacole exclusiv
verdiene la Berlin (Macbeth), Dresda
(Nabucco), München (La traviata) şi
Baden-Baden (Simon Boccanegra) –
traseu a cărui singură excepţie
mediteraneeană şi non-verdiană a
constituit-o Noaptea spaniolă de la
Orange (spectacol televizat şi ulterior
reluat la Termele lui Caracalla, unde
„Lornionul” a fost de faţă, cum fusese şi la
inaugurarea producţiei la Arena din
Verona, în urmă cu doi ani). Acest drum a

fost presărat cu câteva sincope neaşteptate:
retragerea după primele două acte din primul
Nabucco de la Dresda şi renunţarea completă la
cea de-a doua La traviata de la Bayerische
Staatsoper, care, la rândul ei, venea după
anularea singurei reprezentaţii de Simon
Boccanegra programată în actuala stagiune la
Teatrul Mariinsky din Sankt-Petersburg. Pe
hârtie, aceste poticniri ivite în decursul marşului
triumfal dominghian păreau să nască semne de
îngrijorare, ele fiind de fiecare dată motivate
medical, însă autorul rândurilor de faţă nu a
împărtăşit sperietura celor mulţi şi necăjiţi,
întrucât, cu fiecare prilej, vocalitatea şi
dezinvoltura scenică a eroului nostru imediat
înainte şi imediat după renunţările respective
vestea fără umbre de îndoială o îmbucurătoare
continuitate a glorioasei sale cariere.

Confirmările de netăgăduit nu au întârziat să
apară, căci ocazii de întârziere nu există în
densitatea evenimenţială incomparabilă a vieţii
sale artistice. Aşadar, o dată cu deplasarea spre
Sud a traseului său teatral, cursul şi frecvenţa
firesc-supranaturale ale performanţelor
dominghiene s-au plasat din nou la cotele cu
care ne-a obişnuit şi cu care sfidează, în
continuare, mai modestele baremuri ale istoriei
şi ale anatomo-fiziologiei. 

Seria estivală mediteraneeană a fost deschisă
printr-o serie de trei spectacole de Giovanna
d’Arco în versiune concertantă. Titlul lipsea
apăsător din agenda „Lornionului”, care ratase
singurul prilej anterior (Salzburg, 2013) când
Plácidissimo abordase această partitură (între
timp importalizată pe CD la Deutsche
Grammophon). A fost o revanşă cu vârf şi
îndesat, toate cele trei reprezentaţii urcând pe
piscuri de muzicalitate şi tensiune artistică
anevoie descriptibile. În rolul lui Giacomo, tatăl
care (în această variantă care nu ţine seama nici
de istorie, nici de piesa lui Schiller, din care se
inspiră) îşi denunţă fiica pentru vrăjitorie şi prea
târziu descoperă că „ella è innocenta, pura”,
Domingo s-a prezentat magnific, susţinut la
nivel înalt şi de partenerii de scenă: minunata
soprană italiancă Carmen Giannattasio
(Giovanna) şi temperamentalul tenor american
Michael Fabiano (Carol al VII-lea), ambii
debutând pe rol cu succes deplin. Corul şi
orchestra titulare ale Teatrului Regal au evoluat
şi ele la altitudinea cerută de eveniment,
dirijorul James Conlon confirmându-şi statutul
neoficial de expert verdian. Cu a treia
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reprezentaţie am marcat şi o
cotitură personală în agenda
cronicii de faţă, întrucât am atins
250 de spectacole cu Domingo
(Domingo performances) şi, vorba
telegrafică a tenorului din
dedicaţia pe care mi-a oferit-o la
cabine: „Hope many more!”... O
întâlnire-surpriză în culise, în
aceeaşi perioadă, cu miticul
Ruggero Raimondi (şi un selfie
reuşit cu marele bas-bariton
italian) a condimentat cum nu se
poate mai savuros fierbintele
festin muzical madrilen, de
asemenea aşezonat cu două
reprezentaţii de Trubadurul cu
două distribuţii diferite, pe care le
vom comenta cu altă ocazie. 

Pentru celebrarea celor 50 de ani trecuţi de la
debutul veronez şi italian al lui Plácido
Domingo, faimoasa Arenă a programat trei
spectacole aniversare în care artistul şi-a etalat
varietatea personalităţii sale incomensurabile.
Ca prim eveniment, din calendarul arenian nu
putea lipsi Aida, titlu dirijat de Maestrul
Domingo, pe 28 Iulie, în varianta scenică
istorică a începuturilor, îngrijită de Gianfranco
de Bosio. Reprezentaţia (la care nu am asistat) a
fost curmată în mai multe rânduri de condiţiile
atmosferice duşmănoase, care însă, în
urmatoarele zile, au lăsat locul unei vremi
prielnice, astfel încât stagiunea a putut continua
sub cerul înstelat. Astfel, stelele au avut prilejul
de a-l admira pe superstarul spaniol în nu mai
puţin admirabila ultimă montare a, între timp,
regretatului Franco Zeffirelli: chintesenţă a
spiritului romantic şi a melodramei verdiene, La
traviata, întâmpinată cu aplauze şi urale şi
petrecută în aceeaşi manieră de-a lungul întregii
reprezentaţii. În centrul atenţiei, Germont tatăl
şi-a cântat aria Di Provenza... cu obişnuita-i
bonomie autoritară, emanată de siguranţa
prezenţei scenice şi a emisiei vocale, ambele de
o generozitate extraterestră. Alături de

olimpianul patriarh, soprana americană Lisette
Oropesa a debutat cu succes în Arenă, sprijinită
de explozivul tenor Vittorio Grigolo (nu mai
puţin vulcanic la aplauzele finale, când a
îngenuncheat cavalereşte în faţa Regelui Operei,
acesta binecuvântându-l hâtru şi zâmbitor)...
Numeroasa distribuţie a funcţionat la turaţie
ridicată: o combustie niţel obositoare doar
pentru Daniel Mazzucato (Annina), în timp ce
Clarissa Leonardi (Flora) şi Gianfranco
Montresor (Baronul Douphol) au evoluat chiar
încântător. A fost un spectacol bine închegat
muzical sub bagheta omniprezentului Marco
Armiliato şi, oricum, incendiar, încheiat printr-o
scurtă proiecţie a portretului lui Zeffirelli, în
aplauzele (nu puţine stropite de lacrimi) ale
publicului şi artiştilor de pe scenă, deopotrivă... 

Serbările dominghiene ale Arenei au
culminat cu reprezentaţia de gală din 2 August,
când, în variante scenice cu decoruri şi costume,
eroul nostru a evoluat în trei acte (în principiu,
finale, dar cu câteva adaosuri pertinente)
desprinse din trei opere diferite (toate verdiene):
Nabucco, Macbeth şi Simon Boccanegra. Sub
conducerea muzicală a tânărului maestru Jordi
Bernàcer, ansamblurile coral şi orchestral ale
estivalului templu al muzicii de operă s-au dat
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peste cap să se ridice la expectativele unui
eveniment fără precedent: un artist sărbătorindu-
şi 50 de ani de la debut şi prezentându-se tot „la
lucru”, după o carieră la rândul ei de o densitate
şi de o valoare fără precedente, la acelaşi nivel
astral al primilor paşi executaţi triumfal în urmă
cu o jumătate de secol. Atunci, îl interpreta pe
puccinianul Calaf, „Prinţul Necunoscut” din
Turandot, alături de legendara Birgit Nilson.
Acum, s-a înveşmântat în mantiile a trei figuri
monarhice verdiene: împăratul asiro-babilonian,
regele scoţian şi dogele genovez, tot atâtea efigii
monumentale în italienitatea lor sintetică şi
titulară, deşi cum nu se poate mai diferite
„etnic”, cronologic şi caracterologic: un triplu
prilej excelent pentru o strălucitoare trecere în
revistă a nenumăratelor calităţi nu doar vocale,
ci şi actoriceşti ale şi mai imperialului sărbătorit.
Cele două mari arii din operele de tinereţe ale lui
Verdi („Dio di Giuda” din Nabucco şi „Pietà,
rispetto, amore” din Macbeth, dublată şi de
arioso-ul „Mal per me che m’affidai”) au
pecetluit, în interpretarea regelui Plácido,
momentele de culminaţie şi, respectiv, de
abisalitate individuală ale seratei: de la lumina
salvării sufleteşti prin puterea rugăciunii
penitente la bezna osândei veşnice sub povara
blestemului ucigaş. Însă cei doi artişti care l-au
acompaniat în toate cele trei distribuţii, soprana
Anna Pirozzi şi tenorul Arturo Chacón-Cruz, au
contribuit şi ei cu momente solistice
de mare valoare (pentru prima,
scena morţii lui Abigaille şi teribilul
tablou al somnambulismului lui
Lady Macbeth; pentru cel de-al
doilea, o vibrantă „Ah, la paterna
mano” a lui Macduff şi o
emoţionantă „Cielo pietoso,
rendila” a lui Gabriele Adorno, toate
răsplătite cu ovaţii consistente). Li
s-a alăturat tânărul bas Marko
Mimika, mai întâi cu dificilissima
profeţie a lui Zaccaria şi mai apoi ca
partener de duet al lui Domingo în
impresionanta scenă a reîntâlnirii

dintre Iacopo Fiesco şi Simon Boccanegra. În
continuare, marele artist a condus concertato-ul
„Gran Dio, li benedici” cu măreţia tragică a
eroului ce se jertfeşte pentru binele colectiv: o
scenă de o grandoare dramatică şi muzicală
inegalabilă, meta-metaforă, totodată, a întregii
îndelungate cariere a marelui artist ce şi-a
consumat existenţa pentru sporirea frumosului
acestei lumi... Pentru acurateţea cronicii, merită
adăugat că moartea lui Simon Boccanegra a fost
efectuată scenic printr-o cădere nu mai puţin
veridică decât era în urmă cu zece ani, când
Plácido debuta în acest prim rol de bariton din
tot mai înstelata sa carieră... 

Reprezentaţiile areniene au dat satisfacţie şi
amatorilor de sunet natural, amplificările
microfonizate fiind excluse de această dată. S-a
recurs, însă, la amplificări (însă într-o manieră
discretă) pentru Noapte spaniolă de la Termele
lui Caracalla. Seara de 7 August a marcat aşadar
revenirea lui Plácido Domingo la Roma, cu
acest spectacol de Antología de la zarzuela
iniţiat la Verona în urmă cu doi ani şi care a făcut
deja obiectul unei cronici a „Lornionului
galactic”. Dirijorul Jordi Bernàcer şi tenorul
Arturo Chacón-Cruz l-au însoţit în Cetatea
Eternă pe inimosul Ambasador al teatrului liric
spaniol, soprana portoricană Ana María
Martínez completând infailibila echipă muzicală
ce a redat viaţă, încă o dată, unora dintre cele
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mai frumoase momente din repertoriul de
zarzuela. La mare şi dificilă concurenţă cu
persistentul cor al cicadelor din preajma
termelor, orchestra Operei din Roma a parcurs
cu conştiinciozitate exoticele partituri hispanice,
soliştii excelând, pe rând sau câte doi, în această
muzică antrenantă spre un univers aparte din
fertilul spaţiu mediteraneean. Compania de balet
Antonio Gades a oferit o completare coregrafică
pe măsură, impresionând adânc nu doar prin
temperamentul iberic al mişcărilor în sine, ci şi
printr-o sincronizare uimitoare la nivelul
ansamblului. Din lista pieselor solistice nu putea
lipsi, la Termele lui Caracalla, aria „No puede
ser” din La tabernera del puerto, cu care Plácido
făcuse furori în 1990, în primul Concert al celor
Trei Tenori. Acum transpusă un pic mai jos în
registru, interpretarea dominghiană s-a lăsat din
nou cu fiori pe şira spinării, întrucât (şi aici
merită să întrebuinţăm prezentul istoric) nimeni
nu ştie şi mai ales nu poate, ca el, să exprime atât
de bine dramatismul unei pagini muzicale scrise
pentru o voce omenească. Să sperăm că vom mai
asculta, începând cu viitorul apropiat, multe
asemenea pagini, izvorâte mai ales din preajma
Mediteranei!

Verdi: Giovanna d’Arco. Madrid, Teatro Real. 14
(premiera madrilenă), 17 & 20 Iulie 2019. Versiune de

concert. Giovanna: Carmen Giannattasio [debut
pe rol şi în teatru]; Carlo VII: Michael Fabiano
[debut pe rol]; Giacomo: Plácido Domingo;
Talbot: Fernando Radó; Delil: Moisés Marín.
Corul şi Orchestra Titulare de la Teatro Real.
Dirijor: James Conlon. 

Verdi: La traviata. Verona, Arena. 1 August
2019. Violetta Valéry: Lisette Oropesa; Alfredo
Germont: Vittorio Grigolo; Giorgio Germont:
Plácido Domingo; Flora Bervoix: Clarissa
Leonardi; Gastone de Letorières: Carlo Bosi;
Baronul Douphol: Gianfranco Montresor;
Marchizul d’Obigny: Daniel Giulianini; Doctorul
Grenvil: Alessandro Spina; Annina: Daniela
Mazzucato; Giuseppe: Max René Cosotti; Un
mesager/ Un servitor: Stefano Rinaldi Miliani.
Dirijor: Marco Armiliato. Mizanscenă şi decoruri:
Franco Zeffirelli. Costume: Maurizio Millenotti.

Coregrafie: Giuseppe Picone. Lumini: Paolo Mazzon.
Dirijorul corului: Vito Lombardi. Coordonator balet:
Gaetano Petrosino. Director de scenă: Michele Olcese. 

*** Placido Domingo’s 50th Anniversary Gala.
Verona, Arena. 4 August 2019. Nabucco: Sinfonia; Act
III: Va, pensiero; Oh chi piange?... Del futuro nel buio
discerno; Act IV [Zaccaria: Marko Mimica; Nabucco:
Plácido Domingo; Fenena: Géraldine Chauvet; Ismaele:
Arturo Chacón-Cruz; Anna: Elisabetta Zizzo; Abigaille:
Anna Pirozzi; Gran Sacerdote di Belo: Romano Dal
Zovo; Abdallo: Carlo Bosi]. Macbeth, Act IV [Macduff:
Arturo Chacón-Cruz; Malcolm: Carlo Bosi; Lady
Macbeth: Anna Pirozzi; Un Dottore: Romano Dal Zovo;
Una Dama: Lorrie Garcia; Macbeth: Plácido Domingo].
Simon Boccanegra, Act II: O inferno!... Amelia qui!...
Sento avvampar nell’anima; Tu qui?... Parla, in tuo cor
virgineo; Figlia?... Vecchio inerme il tuo braccio
colpisce?; Act III: M’ardon le tempia... Chi veggo!...
Gran Dio, li benedici. [Gabriele Adorno: Arturo
Chacón-Cruz; Amelia: Anna Pirozzi; Simon
Boccanegra: Plácido Domingo; Fiesco: Marko Mimica].
Dirijor: Jordi Bernàcer. Regia: Stefano Trespidi.
Scenografie şi lumini: Ezio Antonelli. Coregrafie:
Giuseppe Picone. Dirijorul corului: Vito Lombardi.
Director de scenă: Michele Olcese. Coordonator
companie balet: Gaetano Petrosino. 

*** Noche española. Roma, Termele lui Caracalla.
7 August 2019. Ana María Martínez, Arturo Chacón-
Cruz. Compania de balet Antonio Gades. Orchestra
Teatrului de Operă din Roma. Dirijor: Jordi Bernàcer.
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Arșița verii și dorința de a încerca o răcorire
într-un loc nou, despre care zvonul public zice deja
că e cool, m-a îndemnat să-mi petrec o zi de
weekend la o piscină deschisă anul acesta undeva
pe centura Iașului. Noul așezământ de relaxare
construit cu fonduri europene, după cum ne
informează panoul publicitar rămas probabil de pe
vremea deschiderii șantierului,  mă surpinde din
start cu două lucruri paradoxale, căci pe cât de
deranjante păreau pe atât de tentante se arătau de
fapt. Aglomerația prea mare în care excelau
trupurile tinere și bronzate și muzica ritmată de
club de noapte, deși eram în plină amiază, te
ademenește după o scurtă expectativă să intri și
să-ți cauți un șezlong liber, fie și undeva în capătul
curții interioare departe de piscină dar care te face
fericit că măcar l-ai găsit.

Nu m-am dus singur ci cu cei doi băieți mai
mici ai mei care se mai bucurau de vacanță,
dornici ca și mine de bălăcăreală. Am avut un
noroc chior căci după ce am intrat căutând cu
oarecare disperare niște locuri libere, o pereche
tocmai își strângea lucrurile să plece, lăsându-ne
șezlongurile lor chiar lângă piscina albastră ca o
lagună strălucitoare. Alături mai era unul liber,
lipit de o divă blondă, singurică, singurică cum se
spune,  ce se ungea vârtos deși cam tristă cu ulei
de plajă și care la întrebarea mea despre locul
respectiv îmi făcu semn din cap că putem să-l
ocupăm, dar fără a ne sugera vreo oarecare
simpatie căci probabil ar fi preferat în locul nostru
vreun tânăr arătos, sau măcar musculos.

În câteva minute eram deja întins sub umbrelă,
privindu-mi copii care se întreceau în apa
răcoroasă aproape pierzându-i din ochi în acea
adunătură colorată de oameni care de care mai
gălăgioși și care mi se păreau că acoperă ritmul

sacadat al unei chitare bas ce ieșea din
boxele profesionale de lângă bar, pe care-l
simțeam direct în diafragmă. Era un zgomot
abundent de muzică pe un fel de fundal de
găgăială, termenul fiindu-mi sugerat de
denumirea locației respective și care se
asorta copios cu linia melodică mai mult
decât stenică, foarte nervoasă, antrenantă.

Lume eteroclită, plină de tot felul de gură
cască, care de care mai dornic de ceva nou,
prea puțin prietenoasă și în mod evident mai
toți iritați de ceilalți din jur care le îngrădesc
libertatea proprie de mișcare.

Din prima mi-au sărit în ochi câțiva tineri
cu ceafa lată și plini de tatuaje deocheate,  cu
câte-o bere Corona în mâna solidă,
înconjurați de consoarte gălăgioase cu
țigările aprinse  și care țipau la copiii care se
scăldau nărăvași, apostrofându-i „Francesca stai
buono că te scot din apă și te duc acaza!”

Era clar că doamnele veniseră din Italia unde
își duceau traiul, revenite probabil pentru  câteva
zile, dornice să-și petreacă vacanța în orașul
autohton. Accentul femeii care-și certase fetița era
fără dubii napoletan, iar pe cel românesc nu numai
că-l uitase dar i se părea probabil cam țărănesc în
comparație cu cel al graiului din peninsulă pe care
trebuia musai să-l arate tuturor că-l cunoaște, mă
rog cât o fi cunoscând din el. Pe domni nu i-am
prea auzit pe italienește căci hăhăiau doar pe
românește după niște bancuri porcoase, așa că nu
mi-am dat seama dacă veniseră de pe aceleași
meleaguri și dacă dobândiseră și ei necondiționat
accentul napoletan.

Am dat o raită cu privirea de jur împrejurul
locației ticsite de lume și am conchis că mulți de
acolo erau stranierii noștri în concediul mult dorit
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pe plaiul natal. Dar nu numai ei, căci îmi săriră în
ochi și câțiva dintre clienții interlopi ai justiției
noastre neobosite și care face la nesfârșit obiectul
MCV-ului european, toți tatuați mai abitir ca
ceilalți consumatori și mai ales din cale afară de
musculoși, ceea ce îți dădea impresia că
bodybuilding-ul este pentru ei ca o religie care-i
obligă să exerseze ca și cum s-ar ruga cu mătănii
cel puțin de trei ori pe zi. Mă întrebam cum de nu
nimerise nici unul dintre ei lângă diva din dreapta
mea, căci nu era chiar urâtă, dar în scurt timp am
primit  și răspunsul văzând unul dintre indivizi
care îi dădea târcoale, oarecum deranjat de
prezența mea nevinovată alături de dânsa. Mă
privi ostentativ de mi se ridică puțin părul pe mână
gândindu-mă că de mult nu avusesem parte de o
așa relaxare, așa că hotărât să curm starea de
disconfort creată ad-hoc intru în apă să mă
răcoresc dar îl aud pe tânăr, impetuos „Ce mai
faceți domnule avocat?”.

Na, că mă recunoscuse gealatul deși nu-mi
fusese client și ce era să fac? Sper că nu o să-mi
ceară să facem schimb de locuri, m-am gândit.
„Bine, mulțumesc”, îi răspund văzându-mi de înot
spre cei doi copii ai mei care făceau scufundări la
câțiva metri mai departe. Insul nu-mi ceru un
schimb ca să nu se mai complice și cu tupeul
caracteristic genului îmi aruncă câteva cuvinte,
făcându-mi șmecherește din ochi, „stau și eu un
pic pe locul dumneavoastră!”. Și nici una nici
două, se așeză pe șlezongul meu cum îi spune
dislexicul Gopo, puștiul meu cel mic și intră
abrupt în vorbă cu tânăra blondă, deloc nedumerită
de îndrăzneala lui.  La insistențele sale fără perdea,
femeia cedă repede căci o văzusem cum îi întinde
sticla cu ulei de plajă să o ungă pe spate. Ce repede
știu unii să agațe, îmi zic. Pe vremea când eram de
vârsta lor parcă era mai greu, sau poate așa mi se
pare mie. Nu, nu, e secolul vitezei și al formulelor
rapide de cucerire care a pus stăpânire pe lumea
noastră-ntreagă. 

După câteva minute de înotat alături de copii
mei care împroșcau în stânga și-n drepata, dau nas
în nas cu o doamnă judecătoare care credea că-și
ascunde identitatea după niște ochelari de soare
negri și cu ramele mari cât jumătate din față.
Degeaba, tot am recunoscut-o, așa cum mă

recunoscuse pe mine tânărul agățător, observând-o
cum înota un bras ca la carte, pusă pe fapte mari,
în reprize de câteva minute, sigur din rațiuni de
menținerea siluetei care probabil începuse să-i
facă viața mai puțin confortabilă. Cu siguranță era
chiar doamna judecătoare, cea care de regulă face
multora dintre noi zile fripte în sălile instanțelor
căci are în  permanență un neastâmpărat chef de a
face poliția ședinței din te miri ce motiv. Mai ales
nesemnificativ. Convingerea asupra identității ei
mi-a fost certificată în momentul în care i-am auzit
glasul inconfundabil adresându-mi-se iritată, „fiți
atent domnule, că-mi stropiți ochelarii!” Doamne,
Dumnezeule și aici face poliția ședinței, îmi zic,
răspunzându-i cuminte ca la bară, „bine doamnă
președinte, am înțeles!” Nu i-a căzut bine replica
mea, căci s-a întors brusc spre marginea piscinei
de unde o asista mândru un bărbat grijuliu,
probabil soțul, și care a ajutat-o cu greu să iasă din
apă, schimonosindu-se puțin de efort, părându-i
ceva mai grea sarcina decât crezuse el.

Lângă doamna judecătoare, la doi pași se
întindea dogorită de soare una dintre colegele mele
avocate, iar mai încolo, culmea, cantr-o
inimitabilă și originală democrație românească
unul dintre membrii unui clan interlop și
binecunoscut al urbei, cu multe dosare pe rolul
instanțelor din toată țara. Doamne, ce faună, mi-
am zis. 

Un bărbos din piscină dădea copilului lecții de
înot plin de nervi și țipa într-una de se auzea peste
toată hărmălaia și muzica drăcească, ce ne
încingea mai tare decât soarele arzător, „Dominic,
ești tâmpit?! Ți-am spus dă din mâini pe rând!”.
Din șezlong, nevastă-sa țâtoasă din cale afară care
tocmai înfuleca din friptanele aduse de o
chelneriță prea obosită ca să mai strângă
scrumierele pline de chiștoace și sticlele goale de
bere ori de suc de pe măsuțele de sub umbrele,
privea nedumerită și apoi zise cu năduf, „Nicolas
a învățat mai repede, papa!”. Ăștia probabil stau
la Paris de mulți ani, mi-am zis, dacă și-au
împrumutat nume franțuzești odraslelor născute în
orașul luminilor, sau poate, cine știe, li se pare că
e mai intelectual să-i cheme așa, căci după fețe
păreau că ar fi avut ceva studii. E greu să
înțelegem ce se petrece în mintea românilor și mă
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refer la cei care chiar au minte, după ce se stabilesc
pe alte meleaguri.

În rândul din spate de șezlonguri doi tipi mai în
vârstă, probabil pensionari, un domn cu burtă și
ochelari de vedere cât sticla de borcan și o doamnă
distinsă, grizonată cu o năframă de mătase
protejându-i capul de arșiță, păreau un fel de
generația treia rătăcită printre celelalte două mai
obișnuite locului și ca mine se minunau și ei de
ceea ce vedeau și mai ales de ce auzeau. Ce mai,
trăim într-o lume liberă și internaționalizată,
pardon, globalizată trebuie să spun, în care nici
globul însuși nu mai știe ce neamuri ține în
spinare.

M-am așeazat pe locul meu eliberat între timp
de individul musculos plin de  îndrăzneala lui fără
margini și aș fi pus pus mâna în foc că deloc în
discordanță cu articlolele din cazierul judiciar,
încercând să-mi lecturez romanul luat cu mine
pentru clipele de răgaz.

Blonda de alături satisfăcută de cum o unsese
cu ulei atletul care dispăruse cu numărul ei de
telefon pe un bilețel  ascuns în slip unde sigur își
ține nu doar bogăția ci și memoria singurelor
lucruri bine făcute în viață își strângea bagajul
minimalist și-mi trimise un fel de zâmbet de
satisfacție căci măcar îi purtasem noroc.

Aveam de toate în piscina asta plină de
găgăială, mi-am zis, parcă e la teatru și tocmai ce
mă izbesc cu privirea de trupurile frumoase a unor
tineri actori de la naționalul nostru, dintre care
remarc un el și o ea, nu neapărat un cuplu, sau cine
naiba mai știe, care simțeau ritmul muzicii devenit
tot mai nervos și nu pregetau să-și miște șodurile
și mâinile dansând în apă, fără rețineri. Doar erau
într-o vacanță care din păcate se apropia de sfârșit.
Am sărit în picioare și am început și eu să mă bâțâi
în ritmul nebun, privindu-i cât de frumoși sunt.

M-am bucurat la vedera lor, căci tocmai îmi
spusesem în timp ce lecturam din romanlui lui
Cărtărescu, gros cât un ceaslov și pe care parcă nu
mai reușesc să-l termin, că mi-e dor de spectacole
și că abia aștept noua stagiune. 8 Femei e titlul
primei premiere anunțate de teatrul ieșean pentru
această toamnă și chiar zăresc între acei actori care
se uau ritmat și plăcut în bazin pe una dintre
protagonistele anunțate în distribuția premierei,

propunându-mi să văd neapărat comedia lui
Robert Thomas despre minciună.

Toată imaginea aceea a piscinei cu diversitatea
ei faunistică parcă dezlănțuită pe ritmurile muzicii
care-mi străbăteau timpanele dar și ventrele în
egală măsură, arșița verii și trupurile încinse
dansând fără rețineri în apa albastră cu miros de
clor abundent, întretăiat din când în când de adieri
olfactive de Chanel – Allure sensuelle sau
Givenchy – Ange ou demon, sigur de acele nuanțe
era vorba căci nasul meu mare nu mă înșeală
niciodată, cu chipurile gălăgioase de copii care-și
izbeau frenetic brațele de luciul răcoros al apei
sub privirile părinților plictisiți, cu tinerii cu
ochelari de soare, mulți ochelari de soare
mișunând peste tot și care-și protejau ochii de
strălucirea soarelui nemilos dar care de fapt se
ascundeau ei înșiși, iluzoriu, de curiozitatea
neiertătoare a altora care-și împărțea avid privirea
între sânii provocatori și picioarele lungi și cabrate
ale femeilor eliberate de orice pudori, sau între
imaginea câtorva burți revărsate indecent în
contrast cu mușchii altora crescuți cu steroizi,
peste noapte, cu bărbile tot mai dese ale masculilor
în trend și  fundurile bombate ale fetelor cu ața
între bucile pe care străluceau ca sideful picături
de transpirație, cu sticlele de tot felul și farfurii cu
resturi de mâncare răsturnate haotic printre
șezlonguri și mesele de plastic ascunse sub
umbrelele gigant din pânză decolorată desenate cu
reclame de mărci de bere aflate mereu în acerbă
concurență și mai ales cu găgăială aceea de fundal,
asurzitoare, unică în felul ei. Toate acestea mă
duceau cu gândul la zugrăveala  caragialescă a
lumii „care se aseamănă cu un vast bâlci, în care
totul e improvizat, totul trecător, nimic înființat
de-a binelea, nimic durabil” și care în ciuda
trecerii timpului și a modernismului venit peste
noi, cu viteza internetului în fond râmâne mereu
aceeași găgăială. Îmi venea să țip deodată, să
opresc totul într-o singură imagine, un fel de
fotografie mișcată din care să ies suprarealist și să
calc desculț și tihnit într-o lume normală, deși nu
știu bine cum ar mai putea fi aceea.
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Valoarea compozitorului Șostakovici, recunoscută și
în lume, forța de expresie a muzicii sale, situația cu totul
specială în care se afla Uniunea Sovietică după atacul
hitlerist din 22 iunie 1941 au conferit Simfoniei a VII-a
două semnificații: reflectarea tragediei războiului printr-o
formă de artă cu puternic impact asupra populației și
alegerea sa de către Stalin ca un instrument eficace de
propagandă. Dacă, așa cum se înțelege din memoriile
unor apropiați ai lui Șostakovici, prezentate în episodul
anterior, perioada de gestație a ideilor muzicale din
această lucrare a fost anterioară atacului german, partitura
încărcându-se cu durerea alimentată ani la rând de
teroarea politică ce a provocat suferințe inimaginabile
milioanelor de oameni simpli și unor reprezentanți de
seamă ai intelectualității sovietice, odată cu începutul
șocant al asediului Leningradului, compozitorul a
redirecționat public explicația muzicii sale spre tragedia
provocată de asediu. Cunoașterea omului, a profesio-
nistului Șostakovici, a epocii istorice din toate unghiurile
oferă elementele unui puzzle semnificativ pentru
decodificarea sensului ideatic din Simfonia a VII-a. 

Compozitor extrem de prolific, Șostakovici a dorit
mereu să fie prezent în „arena” muzicală. Capacitatea de
a scrie mult, repede și bine s-a dovedit prin numărul
impresionant de mare al opus-urilor, multe rescrise pentru
alte formule instrumentale decât în varianta originală, prin
filmele și spectacolele de teatru pentru care a imaginat
muzica, prin marșurile, corurile, lucrările camerale,
simfonice și vocal-simfonice, prin cantatele și operele pe
care le-a semnat. Compoziția a fost principala rațiune de
existență a lui Șostakovici (urmată de vocațiile de pianist
și de pedagog), de aceea s-a dovedit capabil să compună
în situații personale și sociale de-a dreptul tragice, care pe
alții i-ar fi blocat. Revenind la anul 1941, după ce a lăsat
să transpară mai ales în prima parte a Simfoniei a VII-a
tragismul terorii instaurată în deceniul 1931-’40 de
regimul politic, imediat după atacul surprinzător, violent,
al trupelor germane, el și-a dedicat opus-ul cu numărul 60,
în do major, Leningradului natal aflat sub asediu. Cred că
gestul se explică deopotrivă prin dorința de a „prinde”
momentul pentru a „plasa” noua lucrare și prin
patriotismul autentic. Evenimentele istorice de după

război au demonstrat voința sa irepresibilă de a rezista,
orice ar fi, pe scena vieții muzicale sovietice, iar dorința
lui de a lupta pe front i-a dovedit fără dubiu sinceritatea.

În condițiile șocului provocat de agresiunea militară
germană, cuprins și el de un puternic sentiment patriotic,
Dmitri Șostakovici a cerut de câteva ori să fie trimis pe
front. Dar nu problemele de vedere, pe care le-a avut
dintotdeauna, au argumentat refuzul ofițerilor, ci ordinul
special dat de Stalin pentru protejarea personalităților
elitei culturale. Toate au fost îndepărtate de Leningradul
asediat. Astfel, artiștilor li s-au creat condiții minime să
elaboreze opere cu puternic spirit civic necesare
momentului greu prin care trecea poporul rus, iar în
străinătate se trimitea semnalul că regimul politic avea
grijă de artiști. La începutul toamnei lui 1941,
reprezentanți de prestigiu ai intelectualității ruse, printre
care scriitorii Anna Ahmatova, Mihail Zoscenko și
compozitorul Dmitri Șostakovici au fost evacuați din
Leningrad la bordul unor avioane militare trimise special.
Evident, nu și-au putut lua decât obiecte strict necesare,
Șostakovici având, în plus, partitura Simfoniei Psalmilor
de Igor Stravinski. Înaintea plecării, el a fost implicat într-
un episod pur propagandistic. Cum la Conservatorul din
Leningrad funcționau brigăzi de pompieri alcătuite din
profesori și studenți, lui Șostakovici i s-a pus pe cap o
cască de pompier, a fost rugat să urce pe acoperiș și i s-a
făcut o fotografie. Compozitorul Dmitri Tolstoi, fiul
scriitorului Alexei Tolstoi a povestit:

Deși participarea lui Șostakovici la stingerea
incendiului nu a durat decît zece minute, nimeni din
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brigadă, sunt martor, nu a protestat împotriva diferenței
de tratament dintre el și noi. Toată lumea a înțeles că
Șostakovici trebuia protejat1.

Surprins și el de atacul militar hitlerist, Stalin a fost
conștient că, o vreme, țara sa nu va putea rezista
inamicului. De aceea, și-a dorit ca aliate statele din vestul
Europei și America de Nord. Rapid în reacții, cunoscând
valoarea internațională a lui Șostakovici, conducătorul
suprem al Uniunii Sovietice a ordonat toate măsurile
organizatorice și propagandistice pentru ca noua simfonie
să fie interpretată, ascultată pretutindeni în țară și în lume.
La prima audiție de la Kuibîșev au fost chemați de pe
front instrumentiști spre a participa la interpretarea
Simfoniei a VII-a. În timp ce armata germană pregătea
atacul decisiv al Leningradului, persoanele oficiale
răspunzătoare de apărarea orașului au primit ordin să
asiste la concert. Timp de două ore, artileria sovietică a
ocolit clădirea filarmonicii. Instrumentiștilor din orchestră
li s-au împărțit rații suplimentare de alimente. Publicul din
Moscova, Novosibirsk, Tașkent, Erevan a ascultat în sala
de concert și la radio ceea ce aș putea numi simfonia
patriotică a lui Șostakovici. Reacția emoțională a fost,
peste tot, intensă. În ziare au apărut zeci de articole despre
noua simfonie. În aprilie 1942, după numai o lună de la
prima audiție absolută, lui Șostakovici i s-a acordat
premiul „Stalin” clasa I. Ideologul Fadeev a transmis
intelectualilor cuvintele „generalissimului”: 

Să facem eforturi pentru a crea acum, în timpul
războiului, opere autentice, serioase, mari, dar care să
existe imediat, în prezent, nu numai în viitor..., așa cum
este Simfonia a VII-a...2

Interesat în cel mai înalt grad de simpatia și
solidaritatea autorităților, ale publicului din statele
capitaliste cu Uniunea Sovietică, Stalin a dat ordin ca
emițătoarele radio să retransmită în străinătate Simfonia a
VII-a. Microfilmul partiturii a avut aprobarea să fie
transportat cu avionul în Iran, de acolo în Irak, în Egipt
apoi cu vaporul la New York. Din Statele Unite ale
Americii, cópia a ajuns la Londra și, mai departe, în
Suedia. Peste tot, Simfonia a VII-a a fost cântată.

A doua zi după prima audiție de la Kuibîșev, în ziarul
britanic Times a apărut un comunicat despre concert. În
continuare, totul s-a legat: după două luni, la 24 mai 1942,
a fost semnat un acord de asistență mutuală între Uniunea
Sovietică și Marea Britanie, valabil 20 de ani. După încă
o lună, simfonia a fost programată prima oară în afara
Uniunii Sovietice, la Albert Hall din Londra. Cursa pentru
exclusivitatea prezentării partiturii în Statele Unite ale
Americii începea. Concurenții erau celebri: dirijorii Serge
(Serghei) Kussevitzky la Boston, Leopold Stokovski la
Philadelphia, Artur Rodzinsky la Cleveland, Arturo
Toscanini la New York. Spre a convinge autoritățile
sovietice să-i acorde drepturile de interpretare a Simfoniei,

Leopold Stokovski, unul dintre cei mai populari dirijori ai
epocii, cu succes și în lumea filmului, promitea că, în
afara concertelor publice transmise la radio, voia să o
înregistreze pe disc și să folosească fragmente într-o
producție cinematografică la Hollywood. 

Pentru a câștiga dreptul de interpretare publică și de
înregistrare a Simfoniei în America de Nord, toți șefii de
orchestră menționați au trimis la Moscova scrisori însoțite
de cv-uri și informații privind ocaziile cu care au inclus în
repertoriu lucrări de compozitori ruși/sovietici și de
Șostakovici. Prestigiul muzical, renumele de antifascist
ferm în declarații publice au contribuit la victoria lui
Arturo Toscanini. E posibil ca alegerea Moscovei să fi
ținut seama și de poziția sa: dirijor al orchestrei NBC, una
din cele trei rețele naționale americane de radio cu o
audiență mare, orchestra având, în plus, multe contracte
de înregistrări pe discuri. Astfel, după patru luni, la 19
iunie 1942, Simfonia a VII-a a fost interpretată în primă
audiție americană sub conducerea lui Toscanini. 

Tot explicabilă a fost reacția unor compozitori
importanți, stabiliți în America de Nord. După ce a
ascultat la radio opus-ul cu nr. 60, Serghei Rahmaninov a
comentat laconic: „Bun, și acum, să bem ceaiul”3. Cu
siguranță, deosebirile de vederi politice, imposibilitatea
pentru Rahmaninov de a se întoarce în Rusia natală,
succesul fulminant al simfoniei explică, măcar în parte,
reacția sa. Compozitorul și criticul nativ american Virgil
Thomson a scris că Simfonia a VII-a este „banală și
goală”, crezând că dacă Șostakovici va continua să
compună acest tip de muzică, „va sfârși prin a pierde
dreptul de a se considera compozitor serios”4. Al treilea
exemplu semnificativ de reacție a unui compozitor
important la audiția simfoniei lui Șostakovici este Béla
Bartók. Având alte convingeri compozițional-estetice,
plecat și el din țara natală (în 1940) tot în America de
Nord, fără speranța de a se întoarce, Bartók și-a exprimat
foarte repede în cazul unui compozitor, după numai un an
de la audiție, în 1943, desconsiderarea pentru simfonia lui
Șostakovici, preluând la rândul său în Concertul pentru
orchestră (revizuit în 1945, deci cu convingerea
neschimbată) aria din opereta „Văduva veselă” de Lehár,
dar în mod parodic. 

În ciuda reacțiilor menționate, și, bineînțeles, a altora,
sistemul american de publicitate a promovat intens
Simfonia a VII-a de Șostakovici, preluând subtitlul „a
Leningradului”. Legăturile muzicii cu opere literare
sovietice din același moment istoric, spre exemplu cu
poemul Recviem de Anna Ahmatova, au avut mai puțină
importanță în afara Uniunii Sovietice, cu toate că prima
parte a Simfoniei poate fi considerată un recviem. Chiar
dacă ascultătorul nu cunoaște caracterul tragic al anilor
sovietici de dinainte și din timpul asediului
Leningradului, încărcătura emoțională este covârșitoare,
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stârnind curiozitatea descoperirii resurselor motivaționale
pentru compozitor.

Simfonia și-a păstrat legătura cu politica și după
războiul cald, când a început războiul rece dintre Statele
Unite ale Americii, Vestul European și țările comuniste.
Acuzațiile de epigon al lui Gustav Mahler, adresate în
general lui Șostakovici ca autor de simfonii, au avut în
privința opus-ului cu numărul 60  puncte precise,
reproșându-i-se a fi un hibrid Mahler-Stravinski, prea
lung, prea patetic. Dar succesul acestei lucrări din 1943
până astăzi, traversând epoci, interese politice, etape
stilistice muzicale antagoniste, s-a perpetuat. Dintre
multele argumente ce îmi stau la dispoziție, mai citez doar
unul, inclus de S. Volkov în volumul menționat:

Îmi aduc aminte că în 1994 am ascultat Simfonia a
VII-a la New York împreună cu compozitorul Alfred
Schnittke, venit în America pentru prima audiție a uneia
dintre lucrările sale. La sfârșitul concertului, am văzut că
Schnittke era complet răvășit de ceea ce auzise. Și-a
întors spre mine un chip palid, emoționat, și mi-a spus că
a greșit serios în previziunile sale despre A Șaptea: „Este
o capodoperă”5. Din 1992 a trecut încă un sfert de veac și
mai bine, iar Simfonia a VII-a continuă să fie programată,
la fel ca în deceniile trecute, în stagiunile filarmonicilor,
în festivalurile importante din lume.

Automatul de muzică
Este un titlu ce li s-a potrivit în istorie lui Johann

Sebastian Bach și Georg Friedrich Händel, ca să ofer doar
două exemple. Șostakovici poate fi considerat alt

exemplu. Nu am ales nicidecum titlul cu sens peiorativ,
mult din ce a compus a intrat în istorie. Nici momentele
dificile, periculoase (care aveau să se repete peste câțiva
ani), nici succesele de proporții nu i-au afectat puterea
creatoare. Șostakovici nu făcea pauze de lucru, mai ales
pauze de compoziție. Atunci, în 1942, a citit febril,
încântat, ziarele pline de știri și articole entuziaste despre
succesul simfoniei sale acasă și în lume, după care s-a
întors la masa de lucru. Un timp, grijile, greutățile mari,
necazurile zilnice din familia sa, ororile asediului nu i-au
afectat cu nimic inspirația, munca asiduă, pasionată.
Rezultatele din 1942 și din anii următori au apărut în
opus-uri de tip diferit: a doua sonată pentru pian, simfonia
a VIII-a, al doilea cvartet de coarde, trio-ul cu pian nr. 2,
piese ocazionale cum au fost Jurământul comisarului
poporului pentru cor și pian, un marș pentru orchestră de
suflători, două piese pentru corul și ansamblul de balet ale
NKVD-ului, suita Leningradul natal pentru cor și
orchestră. Dar imediat după terminarea Simfoniei a VII-a,
Șostakovici a început să compună opera Jucătorii, pe un
text de Gogol. Insuccesele anterioare în acest gen – Nasul
(1927-1928) și Lady MacBeth din districtul Mțensk
(1932, acesta fiind exclusiv un insucces politic) nu i-au
slăbit pasiunea pentru operă. Iată că scrisul lui Gogol i-a
inspirat de-a lungul timpului pe unii compozitori ruși, de
vreme ce Mussorgski a compus opera Jenitba (Căsătoria,
1868) pe cunoscutul text, iar Șostakovici se întorcea la
scriitorul clasic după prima sa lucrare de teatru liric,
Nasul. 

Fiind capabil să compună una după alta lucrări în
genuri contrastante, multe de valoare clară, nu-i de mirare
că muzica din opera Jucătorii, elaborată imediat după
Simfonia a VII-a, a avut un caracter total diferit.
Dramatismul ajuns la profunzimile tragicului, violența,
grandoarea de recviem din opus-ul simfonic ce tocmai
străbătea lumea au fost înlocuite cu veselia, umorul
fantastic și grotescul. Cealaltă față a compozitorului
Șostakovici, care îi argumentează din nou originea, este
rar luminată în secvențe lirice, de o melancolie tipic
rusească, având trasee de melodie asimetrică și armonii
modale. Diversitatea de caracter este respectată de
compozitor, cum a procedat aproape întotdeauna, și în
interiorul acestei lucrări, fiecare tablou oferind
spectatorului o muzică diferită: scene de ansamblu și
monologuri lirice, pasaje dezvoltate simfonic, un
monolog în stil cameral în care personajul Gavriușa este
acompaniat doar de o tubă și de o balalaică. Scriind astfel,
Șostakovici a dovedit că nu a renunțat la deriziunea, la
umorul gratuit, ireal din perioade trecute, cum a fost cazul
operei Nasul, perioade ale căror creații au fost aspru
criticate de culturnicii și muzicologii timpului. Să fi crezut
el că  succesul-explozie al Simfoniei a VII-a, apreciată de
conducătorul suprem, încununată cu premiul „Stalin”, cel
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mai important din țară în 1942, i-au trimis în uitare
compozițiile iconoclaste? Ori, pur și simplu, acesta era
Șostakovici – un Ianus al componisticii care nu se putea
dezminți!

Oricum, deși a lucrat intens timp de nouă luni ale
anului 1942 la această partitură cu un corespondent
temporal de 50 de minute, simțul realității l-a obligat să
renunțe. Și-a dat seama că textul îi impunea compunerea
unei opere ajunsă la cinci ore sau chiar la o tetralogie după
model wagnerian. O operă pe care o considera
„irealistă”6. Cred că Șostakovici a înțeles imposibilitatea
montării unui astfel de spectacol în fosta Uniune
Sovietică, cel puțin în timpul vieții sale. Dar a scris unui
prieten că a lucrat la opera „Jucătorii” cu „convingere și
bucurie”7.

Tot în 1942, Dmitri Șostakovici a compus Șase
romanțe opus 62 pentru bas și pian pe texte de poeți
cunoscuți (Robert Burns, Walter Raleigh, William
Shakespeare) și pe versuri populare englezești. După
câțiva ani, și-au aflat interpretarea cu succes în Marea
Britanie și în Statele Unite ale Americii. Conform
obiceiului său, Șostakovici a realizat spre sfârșitul lui ’42
o primă versiune pentru orchestră mare, fără solist. Mult
timp mai târziu, în 1971, s-a întors la această partitură,
definitivând o variantă pentru bariton și orchestră. Încă
din primele note ale flautului susținut de corni apoi de
violonceli și contrabași poate fi recunoscut ambientul
sumbru, înnegurat din unele simfonii, iar discursul
melodic al solistului trimite spre Simfonia de mai târziu, a
XIII-ea, Baby Year, din 1962. Nu lipsesc nici din această
lucrare contrastele între secvențele sobru-întristate, de-a
dreptul dramatice, și cele jucăușe, luminoase. Astăzi,
audiția Romanțelor lasă ascultătorului aceeași impresie de
moderni-tate, spectaculozitate și lirism.

Afectat de moartea profesorului său Leonid Nikolaev
(2 octombrie 1942), la începutul lui ’43 Șostakovici a
scris Sonata a II-a în si minor pentru pian. Revenirea pe
plan compozițional la acest instrument după nouă ani, a
pus față în față rapiditatea ce îi era caracteristică și
lentoarea elaborării. Probabil pentru că era foarte
proaspătă în memoria sa, tema de marș urmată de
dezvoltarea din partea I, asemănătoare temei invaziei din
prima parte a Simfoniei a VII-a, a ajuns pe portative
„dintr-o suflare”. Dramatismul din prima parte, amintitor
al unor simfonii proprii, răceala neoclasică a expresiei din
partea a II-a, lirismul celei următoare, căreia autorul nu a
mai avut puterea să-i adauge, conform tiparului acreditat
istoric, ultimul act, reflectă, în afara elaborării lente,
climatul psihic-sufletesc incomfortabil din anii asediului
german, de care avea parte Șostakovici și în 1943.
„Automatul” de muzică Șostakovici a fost obligat să
funcționeze și cu sincope. Scriitoarea Marietta
Chaguinian a consemnat în primăvara acelui an pe foile

jurnalului său mărturi-sirea lui Șostakovici din timpul
ultimei lor întâlniri:

În exterior, totul pare să-mi meargă prost. Viața este
dură, încă nu m-am instalat, lucrurile de strictă necesitate
îmi lipsesc, n-am cu ce să aprind soba ca să fac căldură
pentru copii. Dar, pe plan interior, se pare că e bine.
Totuși, în ultimul timp nu am lucrat, și asta mă obosește.
Când nu lucrez, mă doare capul tot timpul – da, chiar și
acum. Asta nu înseamnă că nu fac nimic. Dimpotrivă, nu
mă opresc. Citesc un vraf de manuscrise, răspund la
scrisori. Dar nu este ceea ce am nevoie. Nu scriu muzică.
Sonata pentru pian este o marotă, o improvizație... Am cu
adevărat impresia că trăiesc un timp oprit. […] Sunt
prizonier al aversiunii pentru propria muzică, nu mai
vreau să o aud. Știți, este o mare fericire pentru un
muzician să-și asculte interpretate lucrările. […] În acest
moment, nu suport să ascult operă, nu o mai consider
decât un accesoriu. Nu suport nici o operă, dar și baletul
îmi repugnă. Singurul lucru care mă atrage este simfonia.
Aș vrea să compun a opta simfonie8.

Până să ajungă la prima pagină a simfoniei următoare,
Dmitri Șostakovici a învins perioada de blocaj
compozițional, pe cât de scurtă, pe atât de dureroasă,
trecând pe portative a doua sonată pentru pian, în mai a
orchestrat opt Cântece populare engleze și americane
pentru voce și orchestră iar la 2 iulie 1943 a început încă
o simfonie de război: a VIII-a. Avea să fie ultima simfonie
a războiului fierbinte, de pe front. Următoarele șapte pot
fi considerate simfonii ale războiului rece dar, la fel de
dureros, simfonii ale războiului dus de Șostakovici cu
puterea politică.

Note:
1. Solomon Volkov, 2004. Solomon Volkov –

Șostakovici și Stalin, Anatolia, Édition du Rocher, 2005,
pag. 217. Autorul volumului precizează în nota nr. 311 de
la pag. 435 că a preluat informația după “Tolstoj (D.A.),
Dlja čego vse eto bylo. Vospominanija , Sankt Peterburg”,
iar la nota nr. 312 de la aceeași pagină, referitoare la
întâmplarea de pe acoperișul Conservatorului, menționează
că a avut în anul 2002 o convorbire cu G. Glickman 

2 op. cit., pag. 216
3 op. cit., pag. 221
4 op. cit., pag. 221
5 op. cit., pag. 222
6 K. Meyer – Dmitri Chostakovitch, Fayard, 1994, pag.

274.
7 op. cit., aceeași pagină
8 op. cit., pag. 277
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Nicu Gavriluţă, Nicolae Dima, Sorin Mihalache,
Religie şi violenţă în Europa seculară, Editura Trinitas,
Editura Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, Bucureşti,
2016, 310 p.

În colecţia „Media Christiana”,
seria „Trinitas TV”, a apărut o carte
de dialoguri (care au putut fi urmărite
şi la postul Trinitas TV) între
universitarul ieşean Nicu Gavriluţă,
jurnalistul şi producătorul de film
documentar Nicolae Dima şi
diaconul şi universitarul (lector la
Facultatea de Teologie din Iaşi) Sorin
Mihalache, cu „tema principală”
„fenomenul religios, înfăţişat sub
chipurile sale extrem de actuale”. Titlurile cu care au fost
publicate aceste dialoguri: Toleranţa religioasă şi seducţia
new media, Terorism academic şi patologii religioase,
Haloween-ul – neopăgânism profitabil, Familia în
iudaism, creştinism, islam şi hinduism, Secularizarea – o
absenţă a codurilor de sens, Sacrul second-hand,
Tehnologia – noul „Dumnezeu” al lumii moderne?,
Islamul şi noua identitate a Europei, Sărbătorile pascale
azi, Intoleranţă, fundamentalism şi radicalism islamic,
Singurătatea, între maladie şi splendoare.

Sunt teme de stringentă actualitate (deşi cu rădăcini
venind de departe, în timp, din felul în care am înţeles să
ne construim societatea/ lumea în care trăim), care e bine
să fie discutate deschis, aplicat şi cu onestitate, şi este de
apreciat că acest fapt se petrece şi la un post de
televiziune. Lumea se schimbă şi noi odată cu ea, dar,
spune Nicu Gavriluţă într-un dialog, „indiferent de cum
vor arăta oamenii viitorului, ei vor purta în natura lor
sentimentul sacrului”, care, azi, „continuă să-şi facă
simţită fulgurant prezenţa în lume. numai că formele lui
de manifestare nu mai sunt neapărat canonice”.

Fiecare dialog în parte atinge, astfel, cel puţin o mare
temă actuală, dar care poate fi (şi este, foarte probabil)
privită în varii moduri de înţelegere – de la singurătate, o
„problemă” cu care, iată, din ce în ce mai mult se
confruntă şi românii, la felul în care trăim/ înţelegem/ ne
raportăm la credinţă/ sărbătorile religioase azi, într-o
epocă a comerţului cu orice şi a diluării/ neînţelegerii
corecte a valorilor, ori la modalitatea în care ajută sau
dimpotrivă mijloacele media, aşa cum sunt ele, la
înţelegerea lumii în care trăim. Sau aşa-zisele „religii
seculare”, cum numea Raymond Aron comunismul şi
nazismul, pe care Nicu Gavriluţă le defineşte drept
„creaţii pe dos ale adevăratei religii”. Sau „demonul”
tehnicii/ internetului şi „servitutea voluntară – pornind de
la teoria lui Étienne de Boétie, din secolul al XV-lea, ideea
de „model” şi conotaţiile actuale, „religia banului”, ori

problemele cu impact atât de adânc, care au dus la „criza
refugiaţilor” de azi, felul în care înţelegem islamul şi în
care înţelege islamul să se raporteze, prin diversele tipuri
de oameni care sunt „arondaţi” mai mult sau mai puţin
corect acestei religii, la lume.

O calitate de notat a cărţii ţine, dincolo de felul atent
în care sunt construite discursurile, de faptul că sunt, una
peste alta, „teme de viaţă” cu care avem mai fiecare dintre
noi de a face într-un fel sau altul, de la felul în care poate
un tânăr/ un om care merge la Vama Veche sau îşi
cheltuieşte parte din bani pe maşini, casă, ori care
consideră meseria un nou „viţel de aur” ş.a. să se
raporteze la Dumnezeu. Ori violenţa tot mai pregnant
prezentă în varii moduri, sau „supravieţuirea/ apropierea
de spirit” prin tradiţii care „nu mai sunt fapte vii de viaţă”
de multe, prea multe ori pentru noi. Ori cum înţelegem
unde începe şi ce înseamnă (in)toleranţa, de orice fel ar fi
ea, şi cum ne raportăm la ea. 

Sigur, fiecare cititor poate avea păreri asemănătoare
sau nuanţate, dar aceste dialoguri pot constitui o lectură
interesantă, şi, nu în ultimul rând, pot însemna şi tot atâtea
invitaţii la reflecţie.

Vasile Coroban, Studii. Articole. Eseuri, cuvânt
înainte (Modelul critic: Vasile Coroban) de Mihai
Cimpoi, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2018, 300 p.

Aminteam în semnalarea unei cărţi de Dumitru Apetri,
anume Amiezi răcoroase, apoi în alta despre Dimitrie
Cantemir muzician, numele lui Vasile Coroban. Acum

revenim cu un volum dedicat
acestuia, despre care, citim în Nota
asupra ediţiei, semnată de Mihai
Papuc, că este vorba despre „o
sumară selecţie” din textele semnate
de „unul dintre importanţii creatori ai
literaturii române din spaţiul dintre
Nistru şi Prut între anii 1946-1980”.
Reiterez: citesc cărţi de acest tip din
două perspective: odată cea literară/
tehnică, şi o alta plecând de la aceea

că, ne place sau nu, Moldova de dincolo şi cea de
dincoace de Prut au trăit separate ani mulţi, prea mulţi,
timp în care s-au construit şi „istorii” care comportă
destule diferenţe, sunt personaje care acolo au însemnat
ceva, au avut o contribuţie într-un domeniu sau altul de
remarcat dar care la noi sunt, unele, puţin spre deloc
cunoscute publicului larg. Şi, nu în ultimul rând, s-a
construit, dincolo de fondul nostru comun, o realitate pe
care e bine să o cunoaştem înainte de a vorbi despre
această parte a ţării noastre aflată (încă) în afara graniţelor
de stat. Vasile Coroban („prin excelenţă un critic literar şi
în acel sens că reacţionează prompt la apariţiile literare”,
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„model critic şi intelectual” scrie Mihai Cimpoi, care
mărturiseşte şi că îi datorează „începuturile sale literare”
celui omagiat) e unul dintre aceste personaje apreciate în
Moldova de dincolo de Prut, la noi fiind puţin spre deloc
cunoscut publicului larg, deşi a avut, vedem, contribuţii
importante. De altfel, scrie Mihai Papuc, şi dincolo de
Prut, în procesul de „revalorificare de calitate, de recitire
a tot ce s-a scris sub semnul dictatului şi
conjuncturismului politic” după 1945 până înainte de
1990, „Vasile Coroban a ajuns pe masa cititorului mult
prea târziu, abia în 2003”. Sunt în carte texte preluate din
volume (apărute între 1968-1985) despre cronicari
(Ureche, Costin, Neculce), proza narativă moldovenească,
Cantemir, romanul ca fenomen estetic, romanul modern şi
Divina comedie, originile romanului modern, ale nuvelei,
Don Quijote, Shakespeare, Dostoievski, Mérimée,
Călătoriile lui Gulliver ca „panoramă ironică a lumii”,
Boileau, o „distanţare ironică” în Istoria unui galbăn,
Milescu Spătarul şi tematica romanului popular chinez.
Aşadar o arie de cuprindere largă, raportată atât la
valorile, felul de a se scrie de pe meleagurile natale, dar şi
la cele ale literaturii universale, cu paralele/ concluzii
interesante, de observator/ analist atent şi cultivat, şi, cum
se vede din cele antologate (cu unele „discuţii” datorate
posibilităţilor concrete de documentare/ lectură pe care le-
ar fi putut avea), nu după „grilele” regimului de atunci. În
fiecare dintre texte am găsit câte ceva interesant, dar mă
voi opri succint doar la Dimitrie Cantemir – scriitor
umanist (din volumul cu acelaşi titlu, apărut în 1973), cel
mai amplu text antologat. Autorul pleacă de la câteva idei
de bază, între care: „Cantemir nu e o apariţie izolată,
nedeterminată în timp şi spaţiu”, ci „rădăcinile vastei sale
opere se alimentează, înainte de toate, din ceea ce au creat
înaintaşii”, Cantemir este „profund naţional în scrisul său
şi nu mai puţin universal, adică accesibil şi altor
meridiane decât acel al baştinei sale” ş.a., dar mai ales că
„influenţa literaturii noastre asupra lui Cantemir nu e
studiată nici măcar în treacăt”, deşi acesta datorează mult
înaintaşilor (de pildă, în cazul Istoriei ieroglifice Coroban
face referire la Miron Costin, vorbind şi despre secolul în
care a trăit acesta şi conjuncturile politică, militară,
culturală. Apoi excursul comparatist este cuprinzător, de
la Khayyam la Cicero, de la Agrippa la Coran, Hesiod ş.a..

Sunt câteva consideraţii, în tonul rubricii, legate de
această carte de restitutio (o preocupare, de altfel,
susţinută a editurii „Ştiinţa”), din opera lui Vasile
Coroban, un intelectual ale cărui contribuţii, astfel, sunt
readuse în atenţia noilor generaţii de cititori de limbă
română.

Doina Guriţă, Turismul religios în zona de nord-est a
României, Editura Tehnopress, Iaşi, 2013, 226 p.

După 1989 turismul în general, cel religios în

particular, în diverse formule, a avut
un ritm continuu ascendent, interesul
publicului fiind evident. Cum era şi
de aşteptat, au început să apară
lucrări de diverse facturi despre
turism, parte abordând şi turismul
religios. Lucrările strict dedicate
turismului religios sunt, după ştiinţa
mea, puţine. Multe le regăsim în
bibliografia acestei cărţi, în care
Doina Guriţă abordează analitic ce

înseamnă acest tip de turism pentru regiunea în care
locuim, ce potenţial are zona şi cum este valorificat, care
sunt perspectivele ş.a. Interesant e şi capitolul despre zona
Rhône-Alpes, din Franţa, comparativ cu ce se petrece la
noi. Din păcate, cum simţim toţi, lipsa infrastructurii
afectează din plin turismul în toate accepţiunile în
România. În plus, sunt multe de făcut şi în domeniul
turismului după perioada anilor ’90, cu tot ce a însemnat
„transformarea” necontrolată/ nereglementată corect a
ceea ce a fost înainte, şi nu doar în materie legislativă.

Sunt lucruri interesante şi pentru un nespecialist în
această lucrare de sinteză, realizată după o documentare
adecvată, autoarea beneficiind de o serie de stagii de
documentare/ pregătire şi peste hotare, urmare şi a
studiilor sale de specialitate. De pildă: România are peste
102 Moaşte sfinte sau părticele şi icoane făcătoare de
minuni, fiind pe locul cinci în lume, pe primul este
Grecia; majoritatea hramurilor se desfăşoară vara, dar şi la
începutul toamnei; dintre hramurile cu cea mai largă
audienţă: ele din Bucovina, în regiunea de nord-est a
României sunt 11 centre de informare turistică, doar 8
fiind pe listele administraţiei centrale/ Ministerului
Turismului, totalul aşezămintelor monahale în Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei: 176, în Arhiepiscopia Iaşilor: 79
ş.a..

Structura cărţii (după cuvântul înainte semnat de
Vasile Munteanu, şi Introducerea autoarei): Cap. 1 –
Abordări conceptuale ale turismului religios (cu
subcapitole despre forme de manifestare, delimitări
conceptuale, interdependenţe cu alte forme de turism,
potenţial, particularităţi pentru România ş.a.), Cap. 2 –
Potenţialul turismului religios din regiunea de nord-est a
României (particularităţi, caracterizare generală a
regiunii, cererea, oferta, evaluarea potenţialului), Cap. 3 –
Bune practici în turismul religios din zona Rhône-Alpes,
Franţa, Cap. 4 – Preocupări actuale pentru îmbunătăţirea
ofertei de turism religios în zona de nord-est a României,
Cap. 5 – Analiza cerinţelor şi satisfacţiilor consumatorilor
de turism religios în zona de nord-est a României, şi, în
final, concluzii, rezumat în franceză, anexe, bibliografie.

Am răsfoit cartea atent, şi, dincolo de abordările
tehnice şi/ sau conceptuale, mi s-a părut interesantă
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maniera de „radiografiere” a regiunii noastre, cu
potenţialul antropic, părinţii duhovnici, infrastructură,
tipologia marketingului, elementele de patrimoniu, tehnici
de comunicare, mod de abordare şi problemele ei de tot
felul, care, în final, nu sunt legate strict/ numai de turism,
fie el religios, cultural sau oricum altfel.

Bică Nelu Căciuleanu, Tiptila, Editura Timpul, Iaşi,
2015, 339 p.

Bică Nelu Căciuleanu şi-a dorit să transpună în
această carte un anume fel de realitate, dar mai altfel, prin
prisma acelor „lumini, umbre şi linii” care vin dinlăuntrul
ori din visele lui, dinspre lumea de
acum/ de altădată sau, poate, cea din
viitor aşa cum a fost „zărită” de
gândurile sale. Sau, cum spune
autorul, realitatea „imponderabilă, în
care aripile-mi flutură deasupra
realităţii în care există”. 

Şi, în acest fel, pendulând între
aceste „realităţi” şi închipuire, între
mai multe planuri ale visului/
imaginaţiei/ dorinţei („vise, amintiri,
emoţii de-o clipă, şi o a patra categorie, incursiuni în
viitor”)… e alcătuit acest text. (Scrie autorul: „unele
lucruri le-am visat fără să se fi întâmplat cu adevărat,
altele mi le-am imaginat, pur şi simplu, iar pe cele din a
treia categorie mi le-am amintit, pentru că le-am trăit
cândva aievea, scriindu-le, fie-mi iertat, fără reticenţe şi
fără pudoare, aşa cum m-am priceput.”) 

Aşadar, cititorul care va dori va călători pas cu pas
prin „jurnalul” acestei „realităţi” (peregrinându-se printre
întâmplări şi idei de tot felul, care pot părea ţesătura unui
amalgam care cuprinde viziunea autorului despre multe
lucruri/ gânduri ş.a., de la relaţiile interumane, relaţiile
bărbat-femeie – uneori în, să spunem, intimitatea lor şi
trupească, şi a gândurilor –, sex, despre cum Zidul
Berlinului sau Prutul „taie de ceva timp” câte un „popor
în două”, Fata Morgana, telescopul Hubble şi
Constelaţiile A45 şi C48, Les fleurs du mal, ateism şi
Marele Suflet Universal, buze, urmele lor, sâni, coapse,
fese, fantezii de tot felul/ dorinţele carnale cele mai
ascunse, Ceahlăul în literatura noastră, Einstein, „cuplul
androgin despre care ne vorbeşte Platon”, „crăpăturile”
întunericului, Facultatea de Atracţie, Bing Bang, până la
Greenwich şi cum e timpul fiecăruia, ca un arc întins ori
cum se vede curgerea timpului în viziunea autorului:
„Timpul aleargă îngrămădit, zgribulit în poştalion pe un
drum prăfuit  amintind de o veche iubire care mereu roade
din tine… ori la… sau…) în care personajelor li se
„construiesc” destinul, deciziile, paşii. Acestea
filosofează, abordează tot felul de căi/ idei, caută
răspunsuri sau se lasă în voia vieţii (a acesteia, ori a altor

vieţi – „Sara purta în altă viaţă numele Mihaela”; „mă văd
pe mine într-o altă viaţă când trăiam într-un corp
binecuvântat de femeie” ş.a.) ori a „fluxului erotic”.

Pe de altă parte, în acelaşi timp, spune autorul „eu
sunt toate personajele cu care mă-ntâlnesc”.

Cine e Tiptila? Aflăm chiar din primul text, deschis de
o vizită la ORL: „Casc şi adorm. Mi se-ntâmplă în vis să
arunc un pieptene fermecat şi în faţa mea să apară o
pădure deasă prin care să trec. Acolo o întâlnesc pe
Tiptila”, acesta fiind, de fapt, un „nume generic” pentru
„toate femininele pe care le-am cunoscut şi se insinuează
tiptil în visele mele”. Dar, şi altă femeie din viaţa/
gândurile sale, poate fi, aflăm, Tiptila. E „o iluzie. Ea e
când Speranţa, când Fata Morgana, când Tiptila.” Pe de
altă parte, „tiptilii”, sunt bărbaţii care „pătrund în pielea
ei”, „ţesând dorinţele în carnea-i” ş.a., care „nu lasă urme
când se sfârşeşte timpul şi ies pe rând din uz”, autorul
întrebându-se dacă nu o fi unul dintre aceştia.

Dorinţa autorului de a creiona un acest fel de discurs,
şi cu idei/ exprimări personale (cum ar fi: „Întinerind de la
o dimineaţă însorită la alta, umbra ta va creşte în greutate,
cuprinzându-ţi oasele cu muşchi fermi, ca aceia care cresc
pe stâncile golaşe dar semeţe, aşa cum vei deveni şi tu în
curând, luând formă de om”), dar narate în texte în care
„personajele”, fie „Tiptila” sau „tiptili” simt, trăiesc/ se
poartă şi comunică mai orice, „fără pudoare”, uneori
deloc. Totul pare mai curând o încercare de a se povesti pe
sine, cu gândurile, visele, închipuirile şi dorinţele mai
mult sau mai puţin „ascunse” pe parcursul mai multor
texte/ „întâmplări” legate între ele tocmai prin acest
numitor comun, decât o naraţiune cu alt plan, concret,
vizând vreun fel de fir care să ducă altundeva anume.
Poate asta e calea găsită ca să ajungă în acea închipuire a
sa numită „lume virtuală în care se joacă biliard cu
gândurile şi interesele, unde există numai suflet, şi în care
ne educăm trupurile să aibă puţintică răbdare.” Poate că…
sau… Sau, poate, am putea privi ce a vrut să facă autorul
în aceste pagini pornind de la fraza: „Mă gândesc, cum aş
putea amăgi Timpul, făcând o copcă în care să cad cu tot
cu patinele mele oţelite, şi să exist, între Amintiri, Poveste
şi Vis, într-o altă viaţă?”.

Iar dacă cumva astfel stau lucrurile, eventualul cititor
care va fi interesat de această carte ar putea privi aceste
pagini, această încercare de a scrie despre un anume fel de
realitate şi drept trăsăturile de penel care alcătuiesc cumva
un alt fel de desen al lumii lui Bică Nelu Căciuleanu, în
care acesta se „povesteşte” şi pe sine.

Marius Chelaru
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Profilul interior al călătorului din cea mai
recentă carte a Mariei-Elena Cuşnir, Călătoriile –
cli pe de eternitate (Editura Opera Magna, 2019),
se regăseşte, întreg, în tipologiile turistului şi
călătorului, explorate de Ana Blandiana în Oraşe
de silabe. Iată cine/ce este turistul poetei
Descîntecului de ploaie: „Desigur, dar fără ca el
însuşi să bănuiască, tu ristul este deţinătorul unei
formule de fericire. O lună de zile plecat din lumea
lui şi neintegrat, şi fără dorinţa de a se integra, altei
lumi, el este stupid, superficial, ridicol, dar
neimplicat în nimic, el îşi cucereşte – pentru o lună
de zile – starea edeni că de spectator absolut al unor
urîţenii şi frumuseţi care nu-l pot atinge”. În fond,
turistul este definitiv astfel pentru a putea fi mai
uşor deosebit de călător, amatorul de „evaziuni”,
încercînd să iasă cu orice preţ din „celula”
programului standardizat – de „profesionist”, de
scriitorul pentru care călătoria rămîne „cota
maximă” a existenţei sale: proza e, în primul rînd,
drum, oriunde ar avea loc. Pe cei doi îi separă nu
doar „orientarea” călătoriei, ci şi modurile atît de
diferite de percepere a lumii văzute; primul adună
în forme perisabile ceea ce vede ori, mai exact,
ceea ce i se arată, în vreme ce al doilea este
preocupat de fixarea în cuvinte. Fiecare călătorie
are partea lui a vedea şi partea lui a scrie; prima
este a turistului, a doua aparţine scriitorului mistuit
de o febrilă nevoie de cercetare a tuturor
posibilităţilor realităţii. Ceea ce îi apropie, însă,
este punctul de plecare, premisa; la originea
călătoriei stau, de fiecare dată, un „complex”, o
stare de spirit; turistul din cea de-a douăsprezecea
lună a anului prefe ră inconfortul din prea mare
obişnuinţă cu tiparul (totdeauna con fortabil pentru
omul secolului XXI!), iar călătorul încearcă să
săvîrşească prin drumurile sale „operaţia magică”
a ieşirii din durată prin contemplarea şi asumarea
„semnelor” fixate într-o procesualitate istorică:
semnele timpului. Atras de peisaj şi de iluzia
tuturor libertăţilor (s-au scris cărţi memorabile
despre psihologia omului în vacanţă), turistul se

desparte definitiv de călătorul a cărui profesie este
dezvăluirea sensului ascuns în simbolurile
culturale pe care le întîlneşte; turistul rătăceşte
acolo unde călă torul caută: primul pierde timpul,
al doilea îl regăseşte.

Maria-Elena Cuşnir e călătorul, cel care citeşte
locul văzut, atent la semnele timpului pe care în -
cearcă să-l regăsească; în Norvegia, Suedia,
Finlanda, Turcia, Grecia, San Marino, Italia,
Portugalia, Olanda sau Austria, Maria-Elena
Cuşnir caută foşnetul ascuns al locurilor, sufletul
care le persona lizează: „Orice ţinuturi am străbătut
am găsit de fiecare dată o fereastră spre foşnetul
lor ascuns. Esenţial mi s-a părut să descopăr
«sufletul», ceea ce personalizează acel loc. Fie că
te afli aproape de Polul Nord, pe dealurile
armonioase ce străjuiesc Viena, în ţinuturile
abrupte ale Muntenegrului, pe Riviera Franceză ori
în Alpi, la Finisterra, în Bretania, în Portugalia, la
Cabo da Boca, fiordurile, cascadele, mările cu
întinderile nesfârşite, munţii ale căror creste
sfidează înălţimile, miile de lacuri învăluite în
ceţuri misterioase, pădurile cu mesteceni ce cîntă,
fascinantele aurore boreale, neobositul soare de la
miezul nopţii – toate mi s-au înfă ţişat ca o lume
unică ce m-a îndemnat la visare şi meditaţie.
Fiecare colţişor cu vibraţia sau povestea lui dar,
toate, îngemănate în tim pul alături de care au fost”.
Distanţele dispar, fiecare loc vă zut reorganizîndu-
şi peisajul după capriciile unei stări dominante din
clipa contactului, dar, mai ales, după legile
imuabile ale sintaxei textului: fixat senzorial mai
întîi, înainte de a se aşeza defi nitiv în cuvinte şi a
ajunge astfel la singura formă de perpetuare a
frumuseţilor lui, spaţiul este vehiculul
sentimentelor celui care îl ia în posesie: nu mai
interesează circumstanţele călătoriei, nici mă car
ţara, oraşul, punctul de pe hartă unde are ea loc, ci
jocul de oglinzi al memoriei şi sufletului
călătorului, care realizează conexiunile interioare,
pregătindu-se mereu pentru o nostalgie viitoare.
Conexiunile interioare ale călătorului cu spaţiul în
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care pătrunde determină, în chip explicit, tema-
pivot a cărţii; oriunde va fi mers, Maria-Elena
Cuşnir identifică legătura omului cu ţara lui,
îngemănarea fiinţei cu peisajul, într-un fel de
geneză reciprocă. Astfel, în Norvegia, ordinea
interioară a spaţiului e în „deplină consonanţă” cu
rigoarea locuitorilor, sufletul lor „se împreunează”
cu lemnul construcţiilor, iar trăirea se uneşte”cu
muguri, rădăcini, frunze, ramuri, trunchiuri de
arbuşti sau copaci”, încît te poţi întreba cine pe
cine a creat: nu atît reperele geografice, „ilustra -
tele” lor interesează în cartea Mariei-Elena Cuşnir,
cît fiorul naturii şi răspunsul pe care îl dă acestuia
sufletul oamenilor. Tot astfel, în Finlanda, unde
oamenii şi natura „cîntă împreună”, (re)povestind
trecutul, întîmplări din vechime, în Grecia, căutînd
„semnele zeilor”, cu „amăgirea sau îndrăzneala de
a spera că vor păcăli timpul”, în Turcia, San
Marino, Italia, Portugalia şi Austria, pro vocînd
mereu o infuzie a trecutului în prezent, cealaltă
temă majo ră a călătoriilor şi meditaţiilor Mariei-
Elena Cuşnir.

„Prefaţa” cărţii e un jurnal al călătoriei prin
Suceava, colivia aurită a autoarei, dulcele spaţiu în
ruină, cu peisajul său dezolant („Hîrtii, mucuri de
ţigară, pungi, cioburi de sticlă, resturi menajere.
Trafic infernal. Ambuteiajul spulberă orice
speranţă de normalitate; orice urmă de bună
dispoziţie sau optimism dispare”, scrie cu
neascunsă amărăciune Maria-Elena Cuşnir); iar
dacă prezentul e al oamenilor depresivi, al haosului
unui „oraş cu porţile închise”, trecutul e al „oazei
învăluite în legendă”, al unui decor luminos: „Cu
cîteva decenii în urmă Sucea va se configura ca o
oază învăluită în legendă, îndemnând la visare, cu
o vibraţie unică emanată de rondurile şi aleile cu
mii de trandafiri, de parfumul suav al florilor de tei
şi salcîm sau de magnoliile albe. Toate întreţinute
de strădaniile oamenilor, cei ce simţeau deopotrivă
că sunt parte a acestui decor căruia îi dau via ţă şi
simţire”. Şi în notaţiile crude despre Suceava, cu
nostalgia unui illo tempore al vîrstei de aur,
regăsim acelaşi puls regulat al textului, pendulînd
între trecut şi prezent: peste tot, peisajul se vede
prin visarea la vremurile trecute, în Suceava
dezarticulată de o „mizerie aproape halucinantă”,
pe malurile Bosforului, în zariştea Nordului sau în

grotele cu pereţi de tuf din Cappadocia şi Konya,
unde călătorul îmbracă haina şi asumă gîndurile
pelerinului.

Temele din proza călătoriilor struc turează şi
cele cincisprezece poezii din Adierea luminilor,
care în chid în (ne)somnul cuvintelor drumurile
călătorului: „La Efes, lumi na aprinde imaginaţia/
Gîndurile – cercuri cu oxigen – mîngîie/ Us -
căciunea ochilor./ Nesigură, calc într-o lume în
care rămîi suspen dat/ Într-un vis cu poeme./
Începutul rămîne ascuns între pereţii dalelor -/
Cheie de lectură./ Bulgărele de pămînt pe care-l
frămînţi:/ Ţipăt reprimat/ Istoria îngenunchează
rîvnind o lungă tăcere:/ Prima ninsoare, copilăria,
destrămarea cea neresemnată/ Defilea ză neclar
mai presus de/ Golul din jur, mai presus de
întuneric./ Viaţa naşte din moarte – îţi spui./
Păsările zboară în stoluri/ Pînă la celălalt capăt al
cărării/ Bătută de vînturi – cîntec etern./ Suspin
etern” (Păsările zboară în stoluri). Elegiile
Mariei-Elena Cuşnir transfigurează cîntecul
toamnei şi (re)întîlnirea cu acasa copilăriei, cu
litera scrisă care îşi caută drumul „între miresme le
iluziilor”, într-un subtil, acroşant sentiment
religios, însoţind fragilul ritual existenţial, fiorul
destrămării şi libertatea incertă a plecărilor.
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Cu o prefață de Cristian Livescu și cu o prezentare
finală semnată de Ioan Holban, volumul semnat de
Gheorghe Gh. Bostaca (Iris, editura Timpul, 2019) se
prezintă ca o apariție editorială ce merită interes, mai cu
seamă că un element paratextual ne avertizează că avem în
față o antologie ce selectează 100 de poezii scrise de-a
lungul timpului, într-un interval lung cît o viață de om
(1968-2016). Tot din notița explicativă  rezultă și faptul că
volumul e împărțit în trei secțiuni, ce urmează, poetic, o
cronologie de suflet: Entropicele, Deșertul, Umbrele.
Desigur, putem identifica în cele trei secțiuni, pornind de
la titluri, o adevărată orchestrare a „căderii spre abis”,
prima secțiune având rol pregătitor-descriptiv a unei stări
de dezordine a elementelor, din care artistul ia ceea ce este
de luat, a doua sugerînd pustiul existențial, precedînd
astfel trecerea spre a treia stare, căderea ireversibilă spre
neant, acolo unde toate se pierd într-o infinitate a timpului.
Figurativ, putem vedea cum o parte a unui corp
tridimensional se transformă într-o curbă mult adîncită
spre interior, respectînd regulile concavității de de a
constitui rețele de puncte detașate de entitatea inițială.

Primul ciclu este și cel mai cuprinzător, acoperind un
traseu afectiv întins de-a lungul unor decenii. Se pot
identifica anumite nuclee, poli de semnatizare poetică, pe
care îi vom numi și descrie, în cele ce urmează; se impune,
mai întîi, o precizare: Gheorghe Gh. Bostaca e un poet
îndrăgostit de imagine, în mod indubitabil. De aici
pornește și concentrarea metaforică sub semnul „iris-ului”
din titlu, o imagine atotcuprinzătoare, cea care cuprinde în
sine și principalele rețele ce se configurează în acest ciclu/
ca și în volum, într-o articulare ce caută și descoperă
mereu fiorul oglindirii. În chip firesc, „ochiul”, devine un
prim nucleu de semantizare: „Prin ochi,/ A plîns o lume/ În
suflet./ Și ultima clipă a zilei/ A rămas/ Ca o amintire
limpede/ Pe o geană/ Pentru a fugi/ Cu cristalele/ Unei
lacrimi/ În roua dimineții”. În ipostaza dedusă de ochi/ iris,
„oglindirea” devine o proiecție sensibilă ce generează
întreg universul poetic. Timp, întinderi, geometrii
fabuloase, chipul iubitei, reîntîlnirile deloc întîmplătoare,
începutul și sfîrșitul, coincidențele vieții, toate sunt filtrate
de „triștii ochi/ Fără noi, cu durere/ Cîte puțin ne
reîngropăm.” Un alt pol semnificant este cel al iubirii.
Legată de o anume temporalitate specifică, iubirea e sortită
să trimită spre taine, spre „amurguri cețoase și poate
triste.” Legată de aceeași „oglindire”, iubirea se
sublimează „în roua dimineții”, determinînd adevărate
acumulări de imagini postsimboliste. „Zăgazuri sfărîmate/
Metamorfoze/ Monocordism/ Tăcere!/ Plopi cu crengi

plecate-n vînt/ Străzi tocite de pași/ Parcuri înecate de
frunzele galbene// Peste-un an”. Obsedat de „veșnicia ce
nu-mi aparține”, eul poetic completează imaginarul erotic
cu semnele unui timp revolut și abscons. Deosebit de
frumos în sine, poemul Balans e în alt registru: „Din nou,/
În genunchi/ Adun/ Un orizont pereche,/ Apoi,/ După ce
ultima/ Picătură/ De suflet s-a prelins/ În palmele tale,/ Îmi
va rămîne/ Ceva timp/ Și pentru mine”. Alte poeme sunt,
pur și simplu, fixări, forme de remember liric, prin care
autorul dezvoltă o paletă a unui tip de eros cogitativ. Cel
mai important nucleu se articulează însă la nivelul triadei
patronatoare a întregului univers poetic, eu-timp-spațiu,
prin care se întăresc semne și imagini. Eul delimitat de
mărcile timpului, eul completat de „spațiul cuprins de
ploaie”, eul „imens”, punctele determinante, , clipa/
„scînteie a focului veșnic”, „coloanele timpului străjuind
templul păcatului”, un „undeva” în simbioză perfectă cu
„cîndva”, neantul  ce cuprinde tot, drumurile ce
fragmentează traseul existenței, regăsirea mereu urmată de
alienare și alte asemenea, toate sunt sublimate într-un
„ultim amurg”, în care poposesc, veșnic, întrebările
chinuitoare contrase într-un ultim țipăt, neauzit.

Celalte două cicluri, mult mai mici la nivel de conținut,
Deșertul, respectiv Umbrele, continuă delimitarea curbei
adîncite spre interior. Deșertul re-compune fragmente
dintr-o lume dominată de absență, coborîrea și imensitatea
deșertică fiind rezultatul unei stări induse de neputința
acceptării realității triste: „După plecarea, ajunsul tău în
întuneric/ Sfîșiat uneori de fantasme/ Pe care n-am putut să
le alung/ Din toate secundele”.  Cît privește „umbrele”,
acestea se permanentizează și acompaniază tot mai mult
„glasul celui strigă în pustiu”, descoperind mereu impactul
scurgerii timpului: „Răscolesc timpul/ Ce l-am avut în
arendă/ Nimic nu se întoarce/ Totul deja pîlpîie/ prin zări
risipite/ Fără să spună dacă/ Îl voi mai atinge vreodată/
Într-o scurtă îmbrățișare/ Iremediabil tardivă”.

E o altă ipostază faustică a celui care, simțind teroarea
timpului-spațiu, găsind comunicare tot mai mult spre
lumea fantasmelor, a „nălucilor”, își concepe discursul
poetic ca pe o adevărată descătușare a eu-lui, în fața
neștiutului seducător, în absența altor oferte. Iar o pezie
precum Hazard nu face decît să întărească ideea de la
început că avem de aface cu un poet adevărat.: „Nisipul
mai păstrează/ Amintirea cîtorva pași/ Lîngă trestia ce-și
rupe tulpina/ În unda rece și calmă// Acum..., cerul se
apropiase întrucîtva/ Iar trestia-l soarbe-n licoare”.
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Valentina Balaban, Sub licență solară, editura
PIM, Iași, 2019, 126 p. Cu o prefață semnată de
Dumitru Anghel.

Valentina Balaban își continuă
cu mult succes periplul liric în
manieră modernă, cu o poezie-
program, cu intenția declarată a
poetei de a definitiva linia melodică
a creației sale literare, ca o Odă a
bucuriei beethoviene îndreptățite
spune Dumitru Anghel. Sub licență
solară, un titlu suficient de

provocator, Valentina Balaban își adună gândurile
poetice, trăirile lirice scriind în Fus de stele: Fulger
despicând albastru/ Prin hățiș de zări solare,/ Privitor
pe-un ghem de astru/ deșirat din Carul Mare.//
Împletind la vieți rebele/ Regizate-n noi decoruri,/
Creator pe-un fus de stele/ Scene propagate-n doruri.
Elementele cu care își construiește peisajul liric sunt
și ele de natură ușor stranie, venind din lumile
eterice, lumi pe care le cultivă în poemele sale. Deși
nu sunt elemente poetice la îndemână, elemente
palpabile așa cum reiese chiar din titlu, Valentina
Balaban știe să armonizeze cu fidelitate, realul cu
imaginarul Sub licență solară printr-o poezie-
program, încercând să-și definitiveze linia melodică a
propriei sale creații. Cele două grupaje de versuri din
această carte, Visuri dalbe și Pe arcușul prozodiei
cuprind rostiri poetice destul de diferite ca fond. În
primul grupaj întâlnim poeme precum: Praf de rai,
Zeitate, Pe autostrada apteră, poeme, în mare parte
ironice și adeseori ludice cu Entități ce împroașcă
ură,/ cu magnitudinea frustrărilor/ măcinate în
gândurile/ ce le sugrumă universul/ pe neajunsul
soarelui,/ limitat din ego-ul răzvrătit…, iar în cel de
al doilea grupaj, apelând la versul clasic spune:
Cerneala în buche valsează/ Prin file…ia viață,
vibrează/ O muză transmite prin liră/ Și-n rime
abisul conspiră… sau în Fântâna cu vise ea
descoperă cheia ideii conștiente Dacă în volumele
anterioare se putea observa un anume exces de grație
feminină, în acest volum Sub licență solară ea
transmite , ferm, și uneori chiar rece un dialog cu
elementele din altă sferă, din alte lumi, încercând să-
și atragă cititorul în universul greu tangibil cu mintea
mai ales: Ai putea să crezi, că ești doar Lumină,/ Ai
putea să crezi, vina-i doar în tină,/ Ai putea să crezi,
că ești templul sfânt/ Ai putea să crezi, vis ești din
pământ. Pentru ea, totuși, mama este prezent unicat,/

Din sublim în fii și fiice,/ Creatoare din matrice,/
Focul sacru-n lutul dat. Există în poemele sale o
anume aplecare spre lirica lui Eminescu sau Bacovia,
deși nici ecouri din Blaga nu lipsesc și asta dă o
anumită măreție poemelor sale. Cu o eleganță aparte,
spune Adi G. Secară – Halibey, Valentina Balaban a
dezlănțuit Lumina prin întunericul încercărilor!
Încercând tehnica metrului folcloric ea scrie: Vremea
vremuiește/ Timpul se topește/ Rătăciri..trufie…/
Pace ție!...// Capăt de coloană/ Infinită dramă/
Perpetuă magie/ Pace ție!...

Marian Nencescu, Lecturi cu premeditare,
editura U.Z.P., București, 2018 352 p. Prefață de
Mircea Coloșenco, având titlul: Voluptatea
foiletonistului, „ca violon d’ Ingres”.

Noua sa culegere, spune Mircea
Coloșenco despre Lecturi cu
premeditare, de Marian Nencescu,
rămâne o carte caracteristică pentru
lista de autori tratați – filosofi,
jurnaliști, istorici, scriitori – precum
și pentru problemele de exegeză
spirituală națională pe care le
tratează. Cu siguranță că Marian
Nencescu poate fi considerat un foarte bun critic de
întâmpinare dar, cu siguranță și unul de direcție.
Extrem de documentat, el face o sinteză a
jurnalismului, creativitate și onestitate, ceea ce din
păcate,astăzi se cam uită. Mulți dintre cei dedicați
acestei profesii confundând moralitatea cu interesul,
onestitatea cu hachițele, etc. pledoaria lui Marian
Nencescu pentru cunoașterea și mai ales
recunoașterea unei Legi a presei, corectă este
interesantă și bine studiată. Apoi, în carte, se vorbește
temeinic despre rolul ziarului Adevărul (mai 1898),
apărut la Iași sub conducerea lui Alexandru
Beldiman, care, ca mai toate revistele și ziarele
ieșene să fie transferate, prin proprie voință a
patronatului sau poate că nu, la București. Aflăm
multe lucruri de memorat despre semnarea actului
unirii din 1918, despre Contribuția Banatului și
Ardealului la Unirea cea Mare, sau despre Încă o
ctitorie brâncovenească ieșită la lumină. Este citat și
emoționantul articol semnat de Simion Bărnuțiu
(1808-1864) despre îndemnul fraților români pentru
Unirea prin voință, ceea ce se va concretiza peste ani,
adică în 1918. Câteva pagini de reală importanță,
Marian Nencescu le acordă lui Eminescu, gazetarul,
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evidențiind rolul Poetului în gazetăria națională,
remarcând faptul că Eminescu este modelul de
gazetar, total, dăruit și crucificat pe altarul acestei
arte: gazetăria națională. Cu inteligență și spirit
național Marian Nencescu face o scurtă privire
asupra rolului unor gazete ale timpului: Adevărul,
Gazeta Transilvaniei, Primele ziare românești de la
Chișinău (1917-1918), Ciulinul... studențesc,
Românul, Tribuna românească (Detroit), Lumina,
Vestitorul românesc, România, director Mihail
Sadoveanu, din care aflăm că nume de notorietate din
literatura română au contribuit în presa vremii cu
mult succes la fixarea specificului național și
militând pentru unitatea națională, fiind etaloane
pentru cititori. Cele trei capitole ale cărții: Jurnale,
jurnaliști, vremuri, Trepte și popasuri filosofice și
Seducția marilor seducători, propun o lectură
incitantă și plină de învățăminte. Demne de a fi
urmate. Se vorbește în termeni corecți și informativi
despre Camil Petrescu și Zaharia Stancu, despre Titu
Maiorescu pe care autorul îl numește Un kantian
afabil, despre Stephane Lupasco drept un filosof
printre fizicieni, despre Paradoxul Noica sau Noica și
modelul românesc al ființei. De asemenea, Marian
Nencescu accentuează rolul lui Vasile Alecsandri în
slujba idealului național, despre Dan Botta, I. Al.
Brătescu – Voinești, despre un Odobescu al exilului –
George Ciorănescu. Eminescu rămâne la autor cheia
de boltă, prezentând în această carte: Eminescu și
ardelenii în Amintirile lui Ștefan Cacoveanu.
Luceafărul sau dimensiunea Eminescu în cheie post-
modernă, și O relație imposibilă: Maiorescu –
Eminescu și Eminescu și fenomenul universalizării.
Multe dintre aceste probleme ale gazetarului și ale
gazetăriei sunt evidențiate și în interviul cu Doru-
Dinu Glăvan, intitulat: Am fost și am rămas jurnalist
cetățean. Se poate remarca faptul că intervievatul
este o adevărată conștiință civică și jurnalistică,
recunoscut și respectat de breasla jurnaliștilor
români, fiind reales în 2016 în unanimitate, sau așa
cum spune Marian Nencescu, aproape în unanimitate
în fruntea U.Z.P.R-ului. Despre acest interviu s-ar
cuveni să insist mai mult și cu siguranță o voi face.
Seducția marilor seducători despre care autorul scrie
cu atâta pasiune, ne face să constatăm că ne aflăm în
fața unei cărți temeinice, a unei cărți consistente, pe
care ar trebui să o studieze cât mai mulți dintre
jurnaliștii contemporani. Lecturi cu premeditare nu
este un dicționar al presei românești ci o carte model

de urmat citind despre marii înaintași, cei care au dar
dovadă de un remarcabil patriotism și de o maximă
onestitate profesională. Prin această carte meseria de
jurnalist se poate considera o artă a scrisului.

Cafe-i-ada pentru O mie și una de …cești, editura
Mușatinia, Roman, 2019, 122 p.

Cartea lui Ioan Uleanu, înainte
de toate poate fi considerată drept o
carte de îndrumare în tainele, de
mulți neștiute, ale cafelei, deși se
dau mari băutori de asemenea
licoare, o carte despre apariția,
destinul și împlinirea acestui
miracol în viața omului. Aflăm cu
bucurie despre o lucrare muzicală
unicat – Cantata cafelei, o mini-operă unicat în
componistica marelui compozitor J. S. Bach, cantată
apărută pe la anul 1732, în cafeneaua Katharrinstrase,
14 din Leipzig, acolo unde ilustrul compozitor își
căuta clipele de refugiu și de inspirație. Ioan Uleanu
întocmește în această carte a sa și o mică istorie a
cafelei și cafenelelor, istorie din care aflăm că în
urmă cu peste o mie de ani, într-o regiune din Etiopia,
regiune numita Kaffa, a apărut acest aliment, devenit
între timp, prin încercări repetate, o adevărată hrană a
sufletului, o licoare caldă și savuroasă, ajunsă astăzi
la stadiul de adevărată artă. Autorul face o utilă
trecere în revistă a drumului cafelei, din Kaffa și până
în zilele noastre, menționându-se multiplele stadii de
evoluție: Variantele preparării delicioasei băuturi se
înmulțesc în zilele de astăzi, fiecare făcător,
contribuind cu imaginația sa la înnobilarea acestei
arte. Dar la baza tuturor licori minunate şi mai ales
savuroase se află cafeaua, căreia i-am dedicat două
volume de versuri, până acum – spune Ioan Uleanu și
cuvintele lui sunt susținute de pohta de a scrie catrene
dedicate acestui magic aliment la care ne dedăm
aproape cu toții, de la mic la mare, acasă sau la
serviciu, în plimbările pe drumuri sinuoase sau la o
tacla. Îl țin de coadă, ușurel/ Și-i fierb lichidul
sfânt…/ Arome fine ies din el…/ E fericire, pe
pământ… sau Să mergem să bem o cafea/ E laitmotiv
pentru ea/ și-apoi… îți va spune… ceva…/ Studiind
mai profund… ceașca ta…//. De cele mai multe ori
atmosfera creează starea cea mai nimerită de a savura
o cafea, și Ioan Uleanu surprinde asta în catrenul:
Printre picături de ploaie/ O idee mi-a venit…/Să îmi
beau cafeaua astăzi,/Într-un loc bine ferit. Este un
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adevărat turnir liric, realizat de autor ,pe care îl
dirijează cu atentă și delicată măiestrie dând la iveală
modalități de preparare dar și desfătări ale sufletului
și mai ales ale spiritului: Combinând din oră-n oră/
Procentajul de cafea/ Am extras licori măiestre?
Cine oare le vor bea…? sau Patru’ș patru de pahare,
bea tot omu-n sărbătoare/ Și se simte mare, tare și
curaj și-mbărbătare (însă)/ Patru’ș patru de cafele,
dacă-ți pui mintea cu ele/ faci rostu’ de toate cele…
chiar și insomnia rebele…/ fie că abordează tem ape
care și-o propune cu catrene scrise în vers scurt, fie în
vers lung, aproape prozastic, Ioan Uleanu are măies-
tria de a defini spectaculos fiecare motiv liric.
Vizitând un amic, l-am găsit/ Înotând pasionat în
piscină/ Iar alături, pe masă, era…/ Cafeluța
fierbinte…divină. Pentru el, aceast aliment mirific
este creat anume spre a îndulci viața, pentru a face
comestibilă fiecare discuție, pentru a te determina să
ai o altă perspectivă asupra trecerii timpului, care ast-
fel nu mai pare atât de inutilă. Vraja cafelei te prinde
lecturând aceste catrene și pentru că nici unul dintre
ele nu se aseamănă cu altul decât ca subiect și:
savurezi metrica, ritmul și cadența versurilor, uneori
vesele, sprințare, alteori creând senzația de melan-
colie matinală, de aduceri aminte și de frumoase tre-
ceri în revistă a unor întâmplări de peste zi sau de
peste ani, amintiri spre care alunecă gândul și pe
care îl faci să te determine să fii, fie și pentru câteva
clipe fericit, mai spune Ioan Uleanu. Cele două vol-
ume apărute până acum, scrise de Ioan Uleanu, tre-
buie degustate dimineața la cafea, picătură cu pică-
tură, cuvânt cu cuvânt, pentru că altfel pierdem chiar
savoarea acestei licori. Dacă primul magazin de cafea
s-a deschis la Constantinopol în 1475, numit Kiva
Han, la Veneția apare după aproape două sute de ani,
adică pe la 1645. La Londra în anul 1652, la Paris în
1670, iar la București 1667, urmând ca în 1773
cafeaua să fie proclamată băutură națională în
S.U.A., fiind preferată micului dejun. Iată de ce nu e
de mirare că la anul 2019, la Roman, oraș domnesc a
trebuit să apară o astfel de carte, care să argumenteze,
prin catrene bine strunite, și bine meșteșugite, rolul și
rostul acestui divin aliment. Poemul neterminat al
cafelei, întregește acest ritual, dovedind, de astă dată,
în altă formă, că Ion Uleanu este un creator de toată
isprava: Moftuoși din toată lumea se-adunară împre-
ună/ Și au inventat coccursuri, ca s-o facă… pe-aia
bună!/ Cafeluța cea zglobie le trezește numai gân-
duri/ Chinuindu-le ființa, în nenumărate

rânduri//Cum să scoată doar esența din ibricul fer-
mecat!/ Și tot chinuindu-i…soarta, au făcut un
aparat!/Iar în blânda-i funcționare, au ieșit espresso
…multe/ Împânzindu-le în lume, de la mare pân’ la
munte!/ Dar miracol! Toate acestea, au acum același
gust… Și ca să nu vă rup plăcerea de a savura, în lin-
iște, catren cu catren, dar și acest poem până la capăt
mă opresc aici, invitându-vă la lectură, alături de
picătura miraculoasă, servită cu talent de Ioan
Uleanu.

Firiță Carp, Pestrițe, editura U.Z.P., București,
2019, 188 p.

Prin această carte de tablete,
Pestrițe, Firiță Carp scoate din lada
de zestre a amintirilor, dar și a
adevăratelor prietenii, esențe tari pe
care știe să le adune și să le
depoziteze în eșantioane mici, pe
pagini de carte, încercând să repună
în circuitul literar contemporan, dar
și în atenția cititorilor, a unui gen
literar în care înainte vreme, excelau Fănuș Neagu,
Mircea Micu și alții, și anume acel gen al semnelor
despre prieteni și prietenie, despre locuri și
întâmplări, toate văzute prin ochiul scriitorului Firiță
Carp. Mai întâi vreau să arăt, dacă mai e nevoie,
spune în Pre zicere, Firiță Carp, că viața este un
curcubeu imens, imens și frumos, uneori poate mai
frumos decât acela care încinge bolta cerească după
explozia ploilor de vară, un curcubeu care trebuie să
ne bucure mereu, oricât de pestriță i-ar fi alcătuirea,
chiar dacă noi nu-i distingem mereu întreaga
măreție. Chiar un curcubeu de cuvinte, frumos
întocmite în fraze ușor curgătoare, sunt aceste pagini
despre prietenie și prieteni pe care le aduce autorul,
cu multă dragoste, cititorului ca pe niște adevărate
guașe care au candoarea culorilor înlăcrimate.
Demersul lui Firiță Carp este cu atât mai important
pentru că aduce în prim plan nu neapărat nume
celebre, într-un fel sau în altul, ci pentru prietenii
adevărați pe care în descrie cu maximă acuratețe și
simplitate şi cu toată afecţiunea. Cu un deosebit har
de a-și valorifica talentul de scriitor, dar și pe cel de
jurnalist și de poet, autorul pleacă de la o secvență
de viață, de la o imagine, de la un gest, de la un
fragment de realitate și construiește în jurul a ceea ce
i-a atras atenția o imagine, unde adună chintesența
tabloului sau a portretului a cărui identitate o
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dezvălui abia în ultimele rânduri… spune criticul
literar Mioara Bahna, în textul de pe coperta a doua
a acestei cărți. Așa cum spuneam și altădată, Firiță
Carp își asumă misia de a picta suflete cu ajutorul
cuvintelor bine meșteșugite. Cu drag despre dragoste
ar trebui să se intituleze toate aceste tablete din cartea
Pestrițe, pentru că despre dragostea față de semeni
vorbește autorul în fiecare pagină a cărții. Croaziera
pe marea sufletului o face cu prieteni și cu prietenie,
când este Defectiv de ură. Detectoarea de metafore
sau Destin de solistă, Discordie încântătoare,
Fericirea de a fi fericit, Incredibila putere a credinței,
Majoratul unei bucurii, Mesteceni de linia întâi, O
nobilă încăpăținare, Sub corola de metafore, Un
albastru special sau Păpușar de elită sunt doar câteva
dintre tabletele scrise cu colțul inimii și adunate,
anume sub titlul acesta inspirat: Pestrițe. Încă odată
ne dăm seama, după lectura acestei cărți că Firiță
Carp este un Zămislitor de vise, vise pe care ni le
dăruie cu toată generozitatea de care este capabil.
Despre această carte nu poți să scrii decât cu
dragoste, pentru că autorul merită un strop de
afecțiune din parte fiecărui erou din această carte și
din partea fiecărui cititor. 

Constantin Guzgă, Trezvie în noapte, editura
Timpul, Iași, 2019, 114 p. Cuvânt însoțitor pe coper-
ta a patra, semnat de poetul și eseistul Cassian Maria
Spiridon.

Dacă până mai ieri suspectam că
sunt tot mai puţini poeţi care sunt
legați, prin versul lor, de patrie, de
lăcașurile sacre ale acestui neam,
citind cartea lui Constantin Guzgă
am constatat că m-am cam înşelat.
Cartea Trezvie în noapte se deschide
chiar cu un poem dedicat Mănăstirii

Putna, un poem de o frumoasă construcție lirică, așa
cum și merită acest sfânt lăcaș: mormânt de Lumină/
spre Înviere/ secunda din infinit/ce bate a veșnicie/
izvor de lacrimi a unui neam/ în veci cântat de
durere… sune Constantin Guzgă, amintindu-ne de
superbele versuri ale lui G. Coșbuc: Sunt suflet din
sufletul neamului meu, știind că Putna-i un neam, o
Țată! Tot în aceeași linie se înscrie și poemul Iașul în
toamnă în care: din turle de biserici/ aud bătăi de
clopot/ dau viață vechilor zidiri… chiar dacă: pe
inimile noastre bolnave cad frunzele cu toamna
întreagă, așteptând iarna care întârzie (cum se

numește un alt poem al său). Prin versurile sale, poe-
tul face o adevărată radiografie a orașului în diverse
anotimpuri, prin diverse trări lirice sau mai puțin
lirice dar cu o anumită încărcătură semntimentală,
astfel încât, așa cum scrie Cassian Maria Spiridon:
Poetul trece printer anotimpuri, alături de îngerul
care, ne spune, înveșmîntă-n lumină/ chipul meu
palid… În poemele lui Constantin Guzgă stelele sînt
locuite de zâne iar primăvara este infidelă; totul este
îmbrăcat într-un halou de lumină mîntuitoare. În
poeziile lui Infinite orizonturi/ se deschid… așteptând
soroace mai bune ca înveșmântați în lumină/ să
facem pact cu timpul… să putem călători: către infi-
nite orizonturi/ ce ne așteaptă/ să trecem hotarul/ din-
tre moarte și viață... Acest dialog cu timpul în marea
sa trecere îi dă posibilitatea lui Constantin Guzgă să-
și exprime întregul legământ cu timpul din chiar clipa
nașterii, secundă după secundă. Fără a fi neapărat o
poezie filosofică, poezia lui Constantin Guzgă este
una a problematicii existențieale, a trăirilor, radi-
ografiind liniștea suspectă care stăruie în Univers, în
care se pot distinge doar fâlfâitul de aripi al păsărilor
în zbor sub cerul azuriu. El constată că în toată
această zbatere liniştea se așează pe orizont unde
pământ și cer respiră infinitul într-un sărut secret…
Trezvie în noapte este cartea unui poet ce își asumă
suficiente probleme despre viața de aici și viaţa de
dincolo, despre trecerea și pe-trecerea timpului într-o
lume tot mai cenușie, tot mai neexpresivă, care nu
lasă loc de melancolie și nici de meditații profunde.
De aceea unele poeme par reci și aproape ostile unui
cititor nepregătit pentru o astfel de lectură.

Emilian MARCU
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Sâmbătă 10 august 2019, la  Muzeul Municipal
„Regina Maria” Iași a avut loc un eveniment
deosebit: Ion Muscalu – Aniversare 70 de ani. Cu
acest prilej  a fost lansat volumul Biruit-au gândul,
Ampilophie Hotinu, autor Ion Muscalu, Editura
Danaster, 2019. Moderatorul acțiunii: Aurica
Ichim.

Vineri 30 august 2019, la Muzeul „Carol I”,
Secția de etnografie Brăila  a fost organizată o
masă rotundă cu tema Limba Româna, identitatea
noastră!, activitate dedicată Zilei Limbii Române.
Organizatori: Muzeul „Carol I”, Secția de
etnografie Brăila și Uniunea Scriitorilor din
România, Filiala Iași, Reprezentanța Galați-
Tecuci. În program: Importanța limbii vorbite în
formarea personalității, din punct de vedere
psihologic; Limbă și gândire; Tehnologie și
formare culturală; Moștenirea comunistă astăzi:
„limba de lemn” și supraviețuirea ei; Conotația și
denotația astăzi; Tendințe în abordarea limbii în
poezie și proză; Recital de poezie. Au participat
scriitori din Brăila și din Galați, elevi  de la Liceul
„Gh. M. Murgoci” Brăila. Moderatori: Brândușa
Ilie, dr. muzeograf și Violeta Craiu, scriitor.

Pe 28 februarie a.c. Filiala noastră a împlinit 70
de ani de la înființare, moment pe care îl vom
sărbători prin organizarea primei ediții a
acțiunii: Salonul Scriitorilor, ce se va derula între
11 si 15 noiembrie 2019. Astfel, în perioada
amintită vor fi organizate zilnic prezentări de carte
la sediul Filialei. Prin Ziua cărților, publicul
iubitor de literatură se va întâlni cu  aparițiile
editoriale recente ale membrilor Filialei Iași a
USR. Rugăm până la data de 15 octombrie 2019 pe
cei interesați să ne comunice  titlurile pe care vor
să le lanseze.Ziua cărților se va desfășura zilnic, în
intervalul 11-14 noiembrie 2019, la sediul Filialei.
În data de 15 noiembrie 2019 va avea loc
festivitatea de încheiere a primei ediții a
acțiunii Salonul Scriitorilor, prin  lansarea
volumelor dedicate aniversării a 70 de  ani de la
înființarea Filialei ieșene a  USR  și vor fi acordate
premiile anuale ale Uniunii Scriitorilor din
România – Filiala Iași. Nu vor lipsi lecturile
literare ale colegilor noștri. Așteptăm cu interes
propunerile și sugestiile dumneavoastră privind
desfășurarea acțiunii și suntem încrezători că
împreună vom reuși să asigurăm succesul primei
ediții a Salonului Scriitorilor.
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V A R I A

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘIUNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
EVENIMENTELE LUNII AUGUST 2019EVENIMENTELE LUNII AUGUST 2019

Ana PARTENI

Dimitriu Eugen – 01.10.1923
Mircea M. Pop – 01.10.1926
Diaconu A. Mircea – 02.10.1963
Adămuţ Anton – 04.10.1962
Rados Andreas -04.10.1938
Ignat Dumitru – 04.10.1942
Vicol Sultana Mihai – 5.10.1948
Călinescu Alexandru – 05.10.1945
Coroiu Constantin – 06.10.1943
Mandache Bogdan Mihai – 07.10.1955
Șolea Marius Marian – 11.10.1974
Alexandru Șerban –11.10.1940
Zub Alexandru – 12.10.1934
Ciupercă Livia – 13.10.1947
Dorian Gellu – 13.10.1953

Mardare Gabriel – 15.10.1950
Marcu Emanoil – 17.10.1948
Necşanu Dumitru – 17.10.1948
Fluturel Vasile – 17.10.1946
Dram Constantin – 20.10.1958
Petrescu Redi Nicolae – 20.10.1951
Sava Nicolae – 23.10.1950
Gălăţeanu Iorgu – 23.10.1948
Batog Bujeniţă Mihai – 25.10.1945
Steiciuc Carmen Veronica – 25.10.1968
Ciobotari Călin – 26.10.1979
Munteanu Constantin – 26.10.1945
Bogdănescu Simion

(Puflea Gh. Ion) – 27.10.1951
Onciu Adrian – 29.10.1968

CALENDAR OCTOMBRIE



Din viața filialei – anii ’60

În ziua de 21 mai 1960 este organizată  o acțiune
de sărbătorire a scriitorului Tudor Arghezi, în
colaborare cu Filiala Academiei RPR. A avut loc o
conferință susținută de Constantin Ciopraga despre
„viaţa şi opera lui T. Arghezi”. În cadrul acțiunii,
George Lesnea a recitat o poezie închinată lui T.
Arghezi. „Participarea publicului la această
manifestare a fost foarte slabă din vina secretarului
ştiinţific al filialei şi a secţiei culturale a Sfatului
Popular Regional”. Tot la 21 mai,  tov. Prof.univ. Al
Dima a conferențiat în aula Facultății de științe
juridice despre opera sărbătoritului, „de astădată
conferința fiind ascultată de un public numeros”.

La 13 iulie 1960 are loc ședința filialei în care s-
a discutat despre situația “șantierului literar” şi
orientarea scriitorilor din Iaşi spre abordarea temelor
reliefate de sarcinile puse în fața oamenilor muncii de
către cel de al III-lea congres al partidului. „Din
pricină că cei mai mulți tovarăși se află în concediu,
nu se consideră ședința ca fiind izbutită”.

Planul de lucru al Filialei Iaşi  pentru perioada
octombrie-decembrie 1960: (...) filiala elaborează în
prezent un poem dramatic de mare amploare închinat
sărbătoririi centenarului Univ. „Al. I Cuza” care se va
prezenta pe scena Teatrului Naţional la 26 octombrie.
La alcătuirea textului lucrează tovarăşii George
Lesnea, Horia Zilieru, Fl. Mihai Petrescu, N. Barbu,

V. Stoleru şi regizorul N.Al. Toscani

Conform Procesului verbal al şedinţei plenare
lărgite  a Filialei Iaşi din 1 martie 1962, Ion Istrati,
secretarul filialei,  este aspru criticat: „Există o
mentalitate a tov. Istrati care a dus la izolarea lui.
Tovarășului Istrati îi place lauda. (...)Nici pe linia
etică a unui secretar de filială, tov. Istrati nu
corespunde. E greu de acceptat apariția lui în stare de
ebrietate la o ședință de alegeri, la un cenaclu sau la
o întâlnire cu scriitori străini”.(Nicoale Taţomir) Alte
critici au fost aduse de  Dumitru Ignea: „Tov. Istrati,
apreciat în  activitatea sa, nu a  primit ani de zile nici
o critică. Nu a admis să i se schimbe o singură virgulă
din manuscris. Aceasta i-a dăunat muncii, în primul
rând tov. Istrati şi în al doilea rând colectivului”. Ion
Istrati recunoaşte că şi-a pierdut oarecum „bara de
direcţie” şi că nu a condus activitatea Filialei spre
țelurile ei precise. Ca o concluzie, Istrati a  asigurat
că va medita la criticile aduse şi că „va trage toate
concluziile creatoare necesare”. Începând cu 1 martie
1962, tov. Ignea Dumitru este numit, în urma
alegerilor, cu jumătate de normă, în funcţia de
secretar literar îndrumare creaţie la Filiala Uniunii
Scriitorilor din Iaşi. Biroul de conducere al Filialei
Iaşi este format din: Dumitru Ignea, Al. Dima, Ion
Istrati, George Lesnea, N. Taţomir

196196 CONVORBIRI  LITERARE

In memoriam Sabina Fînaru
Scriitoarea Sabina Fînaru a încetat din viață miercuri 4 septembrie

2019. Sabina Fînaru s-a născut la 7 octombrie 1959 la Suceava. A fost
conferențiar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și lector
de română la Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți.

A absolvit Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filologie, în
anul 1982, în 1998 susținându-și doctoratul cu lucrarea „Mircea
Eliade. Mituri și motive mitice greco – latine”.

Dintre cărțile publicare amintim: „Eliade prin Eliade”
(2002,2006),  „Literatura română de la început” (2005),

„Translucidități (2014), „Revelațiile intimității. Studii despre Mircea Eliade” (2014), „Alma mater. Limbă,
literatură și civilizație latină” (2015), „Poeți romantici”(2015).

În anul 2015, Sabina Fînaru a devenit  membră a Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România.
Pentru activitatea scriitoricească, a primit numeroase premii: Premiul Societății Scriitorilor Bucovineni

pentru Istorie și Critică Literară (2002), premiul Fundației Culturale a Bucovinei pentru Restituiri (2005),
premiul Fundației Culturale a Bucovinei pentru Critică literară și de  artă (2015), Premiul Filialei Iași a USR
pentru monografii (2016).

Prin plecarea Sabinei Fînaru la cele veșnice, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași  a pierdut o
bună eseistă și un inspirat filolog.



După o vară în care căldura a fluierat a pagubă pe
ulițele diabeticului tîrg al Iașului, cu vești de la
prietenii de prin alte colțuri cum că se pregătesc
înfricoșate întîlniri întru spirit la început de toamnă,
facem și noi genuflexiuni în așteptarea festivalurilor
literare de la Bacău și Brăila – Tulcea, ciulind
urechea și după alte novitele de la prietenul Câțcăuan
ot Bistrița. Dar tot e mai comod aici, cu teancul de
reviste în față, adulmecînd noutăți și provocări,
dedulcindu-ne la lecturi fragede. Vrednici, prietenii
noștri din Lugoj, ne trimit un număr proaspăt din
Actualitatea literară din care aflăm că Adriana
Weimer și-a lansat un nou volum de versuri iar Ion
Simuț (pe care încep să-l compătimesc, dar de, dacă
l-a mîncat!) mai primește un bobîrnac (al cîtelea?) de
la Nicolae Silade. De citit și referința la o carte care
a atras atenția criticii: Jurnalul cu și fără Nae
Ionescu semnat de Elena Margareta Ionescu cu
cronică semnată de Radu Ciobanu. Odiseea relației
Elenei Margareta născută Fotino cu celebrul profesor
este relatată frust, fără menajamente sau cosmetizări,
chiar dacă lamentațiile soției părăsite ating exaltarea.
Consequtur: „Elena-Margareta Ionescu s-a stins la
treizeci și unu de ani după Nae, în plin comunism și
în aceeași uitare și mizerie materială ca atâtea alte
mari doamne din perioada interbelică”. Mai rămîneți
în preajma lui Ovidiu Pecican și notelor sale despre
Doinaș dar și a dialogului lui George Motroc cu
Tudora Teofana Patrichi despre cartea sa cu subiect
Sadoveanu ajunsă la a V-a ediție. Și ne mutăm în
curtea revistei Noul Literator reclădită de
Constantin Pădureanu (căruia îi promit materialul pe
care cu amabilitate mi l-a solicitat). Intrăm mai întîi
în paginile de poezie cu Hanna Bota: „așteptam și eu
pe o balanță să fiu cântărită/ dar era o coadă prea
mare în ziua din urmă/și-am adormit ca fecioarele
neînțelepte din parabolă/ acolo pe cântarul din
văzduh” (Iubire la judecata de apoi), apoi cu
Passionaria Stoicescu: „Aș fi nefericită să nu fi
pus/în poeme acele muzici și culori/ cu care s-a

contopit uneori/ sufletul meu către sus…” (Către
sus) dar și, o surpriză, Liviu Apetroaie: „spaimele
acestei nopți/ le voi trăi într-o zi/ până la fiirea lor//
acolo unde va fi frig/ și-mi va trebui setea/ grea de la
tine/ pentru întâia spălare” (resemnare). Pentru că, se
pare, miza acestui număr este cea lirică, închei cu o
reverență față de memoria lui Puși Dinulescu cu un
catren al acestuia: „Aș vrea să fiu un ruj de buze,/ Să
mă porți mereu în geanta ta…/ Să trec pe-a buzelor
peluze…/ Te-aș fi sărutat măcar din mers…” (Aș
vrea…). În Orizont ne atrage atenția interviul lui
Cristian Pătrășconiu cu Rodica Culcer, interviu care
rememorează un aspect aparte al evenimentelor de
acum 30 de ani din punctul de vedere al unui om de
presă, cu greutate și autoritate. Sunt radiografiate
trusturile de presă care au prosperat și influențat
cititorii după 1990, în special. Un punct apăsat este
pus pe momentul apariției televiziunilor de știri. Iată
și o declarație sentențioasă a Rodicăi Culcer care
poate vă convinge să cetiți respectivul interviu:
„Istoric vorbind, presa a fost aliata democrației
atunci când a fost lăsată să se exprime, adică între
1996-2000 și, parțial, după 2004, când puterea
politică nu a ținut-o sub obroc”. Același Cristian
Pătrășconiu pune o întrebare incomodă ca subiect al
unei anchete: „Ce vârstă ați mai vrea să aveți?” Eu
nu răspund, pentru că pe mine nu mă mai întreabă
nimeni, după o privire compătimitoare, așa că au
răspuns Melania Cincea, Ioana Bâldea
Constantinescu, Doina Jela, Monica Pillat, Irina
Margareta Nistor printre care „s-au rătăcit” Eugen
Stancu, Cristian Vasile și Lucian Ionică. Excelent și
din altă zonă, articolul Ioanei Pârvulescu
Intelectualii și Caragiale. Și sunt multe popasuri de
lectură în opera lui Caragiale unde întîlnim glose
asupra termenului. Dar definiția lui Caragiale e
clară: „Omul care desprețuiește orice ocupație de
imediată utilitate pentru el și pentru lume și se dedă
la nobila profesie de gânditor – se numește un
intelectual”. Ne oprim și la Argeș. De unde
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„extragem” una din zisele lui Gheorghe Grigurcu:
„Orice pierdere ireparabilă, fie și a unui mic obiect
pe care nu-l găsești, nu este oare un echivalent al
morții? O particulă de moarte anticipativ introdusă în
viața ta”. Îl firitisim și noi încă o dat pe Constantin
Trandafir la cei 80 de ani, împreună cu redacția, și vă
poftim la provocarea lui Liviu Ioan Stoiciu: Putem
vorbi de o responsabilitate morală a actului critic?
Aparent, o întrebare retorică dar, supusă tulburărilor
sociale, afectată de presiunea politică, ea trebuie
nuanțată. Așa cum o face LIS, trecînd prin experiența
Cercului literar de la Sibiu ori transformările de după
1947. Cel pe care autorul îl folosește drept ghid este
Cornel Regman, cu prilejul centenarului aniversar,
invocat la Sibiu în luna mai a lui 2019. Îl așteptăm pe
Leo Butnaru să revină de pe drumurile Serbiei dintr-
un serial care devine epopee și ne oprim la versurile
lui Spiridon Popescu, un ludic și esopic de calitate
care își prezintă și în limba frîncă, varianta Paula
Romanescu, versurile. Noi vă oferim, mai valahi,
versiunea autohtonă: „Îndrăgostită, foc, de poezie –/
Cum nici un cititor n-o să mai fie –/ Moartea,
plângând, îl roagă pe poet/ Să treacă Acheronul mai
încet.// Poetul, însă, om ciudat din fire,/ Nu-i ia în
seamă roua din privire,/ Ci, ispitit de malul celălalt,/
Se-avântă-n râu și-l trece dintr-un salt” (Se-avântă-n
râu). Din Acolada reținem (printre altele)
sinceritatea lui Alex Ștefănescu în fața memoriei
privind discutatul și comentatul său op de acum 14
ani, Istoria literaturii române contemporane. 1941-
2000. Cîntarul cu care apreciază criticul opiniile
favorabile și cele nefavorabile arată cam așa după
scrisa lui Alex Ștefănescu: „aproximativ o sută de
comentarii favorabile și în jur de două sute
nefavorabile”. Interesantă este și informația
rocambolescă, cea cu furtul (real) al laptop-ului în
care, pe lîngă o agendă de nume de simpatizanți ai
lui Emil Constantinescu, era și textul Istoriei. Ca
urmare, scrie criticul, „în România mare s-a făcut
presupunerea că, nefiind în stare să scriu Istoria, am
înscenat jaful, ca să am o scuză în fața opiniei
publice pentru eșecul meu”. Oricum, finalul este
unul în favoarea autorului, care consideră că acum
Istoria a revenit în atenția cititorilor tineri mai ales.
Facem și două popasuri lirice: unul la Costel Stancu:
„Din cînd în cînd,/ Dumnezeu își dună nebunii/ și îi
întreabă:// Cine sunteți voi?// Ei îl arată,/ fericiți,/ cu
degetul”. Și altul la Maria Grădinaru: „ca să fie cu
folos/ fântâna trebuie construită/ în cel mai arid loc

din lume// eu am săpat adânc în mine/ până am ajuns
la izvor/ și am început să trăiesc” (fântâna).
Deschidem și o mai proaspătă Românie literară.
Interesant și provocator serialul pe care ni-l propune
Mihai Zamfir despre Macedonski și Eminescu, cu
precizări privind mobilul ascuns și mai vechi al
catrenului care i-a adus anatema contemporanilor lui
Macedonski. Între lauri și balauri, Grete Tartler
avertizează că un nou volum de versuri este pe cale
să apară la Editura Junimea. Am obosit să
contabilizăm reacțiile la nefericitul articol al lui Ion
Simuț privind revistele literare, așa că nu-l mai
comentăm nici pe acesta și vă îndemnă și noi alături
de criticul Vasile Spiridon să deschideți romanul lui
Ovidiu Dunăreanu Lumina îndepărtată a fluviului.
Istorisiri din Condica marinarilor și micilor
praznice, ediția a 2-a, proaspăt editat de Junimea.
Iată și o carte semnată de Mircea Cărtărescu, primită
cu rezerve de Daniel Cristea-Enache: Melancolia,
Humanitas, 2019: „Cele două povești, aproape
nepublicabile la un scriitor de calibrul lui Cărtărescu,
se mai salvează prin refugiul (și al protagonistului, și
al autorului) în reverie și vis, în excurs oniric și
revelații care s-au întâmplat deja: nu în textele de
față, ci în alte pagini ale prozatorului”. În fine, un
ultim popas la Apostrof. Unde ocolim din nou un
răspuns al Martei Petreu la același articol al lui I.S.
de care pomeneam ceva mai devreme și facem un
binemeritat duș liric din Adrian Popescu: „Poeții
sunt defuncții pentru care,/ Cu ochii roșii, tulburi și
sticloși,/ Îmi mai luam o carte la culcare./ O
terminam în cântec de cocoși.// Dormeam, sfios, cu
ea sub pernă,/ Credeam că ei dețin secretul,/ Prin
care poți avea, eternă,/ O viață plină ca buchetul…”
(Poeții). Dintre recomandările de lectură ale revistei:
Cartea Reghinei a Ioanei Nicolaie, apărută la
Humanitas, Așa cum spuneam, moartea sub
semnătura lui Aurel Pantea, apărută la Cartea
Românească ori Pereți, semnată de Alice Valeria
Micu și făcută public de Școala Ardeleană. Nu ratați
nici scrisorile inedite oferite de revistă grație
doamnei Doti Stanca care îi au ca „adrisanți” pe
Radu Stanca și pe Doti Stanca. Tot aici veți afla
lucruri interesante despre „Cerchiști” în mărturii
inedite.
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„Bună ziua! Aş dori să vă trimit 2 poezii pen-
tru a fi publicate în numărul următor al revistei
dumneavoastră dacă vi se par eligibile pentru a
apărea în revista dumneavoastră. Maria
Mendler” – Maria, înainte de a ne dumiri cu „eli-
gibilitatea” textelor, un sfat: cînd scrii „2 copii”
sună corect; cînd scrii „2 poezii” nu mai sună
corect, ești obligat să scrii numărul de poezii nu
cu cifra 2 ci cu cuvîntul „două”. Cât despre
texte, nu, nu sunt „eligibile”, iar cuvîntul ”eligi-
bil” este folosit, în acest caz, incorect. Textele
sunt niște versificări primare ale unor articole de
gazetă de perete care ne amintesc despre
brigăzile de satiră și umor din perioada
ceaușistă: „Sistemul medical/ Se comportă cam
banal,/ Ministerul e penal,/ Iar oamenii sunt într-
un continuu calvar,/ Stând înlănțuiți pe patul spi-
tal./ Luptând fiecare contra morții,/ Lăsați în fața
porții,/ La mila sorții./ Vrei bolii să-i
supraviețuiești?/ Moartea ca s-o păcălești/ Fisa
tre’ s-o trânteşti!/ Pe medic îl inveselești/ După
ce corupția o întregeşti./ Bate în uşa ta,/ Te sună
viața./ În ultimul ceas,/ Iar medicul spune pas./
Te pune pe asteptare,/ Deşi-ți trebuie operare./
Dacă se agravează,/ Poate că te operează,/ Dar
doar dacă bănetul îl încasează./ Apoi domnu’
doctor gafează,/ Şi la picioru’ sănătos operează./
Iar apoi te externează./ De ieşi viu sau mort nu
mai contează” – Maria Mendler, ne pare rău, ați
greșit adresa.

„Bună seara, sunt Mălina Grigoriță, elevă în
clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Al.I. Cuza” Iaşi,
iar astăzi îmi fac curaj să trimit doar trei poeme
din mulţimea pe care o am, către revista
Convorbiri Literare, pe care o citesc şi o am în
biblioteca personală. Îmi aduc aminte că am
scris chiar şi un articol atunci când aţi venit la
liceul nostru, m-am bucurat mult şi m-am bucu-
rat şi mai mult când am auzit că putem trimite
poeme pentru a  fi publicate în revistă, astăzi

trimit cu speranţă...! Şi aştept un răspuns înapoi,
fie el negativ sau pozitiv. Vă las mai jos un scurt
CV şi poeziile mele. Vă mulţumesc anticipat! –
Mălina, e bine. Dar putea fi și mai bine. Spun
acest lucru ca să fiu puțin rău cu tine dar și pen-
tru că: folosești prea multe cuvinte ca să spui
același lucru mai simplu și mai direct; impune-ți
o anumită tematică generală când trimiți un gru-
paj de versuri unei reviste; mai multă atenție la
dactilografierea textelor pe care le trimiți. Dar
totu-i OK. Pentru antologia Curierului din luna
octombrie voi propune publicarea textelor trim-
ise. Felicitări!

„Buna ziua. Vă trimit atașat o proză scurtă
(scrisâ de mine) pe care o propun spre publicare
în revista ‘Convorbiri Literare’. Vă rog sa îmi
spuneți dacă materialul este potrivit pentru pub-
licare. Cu respect, Mircea Băduț” – Mircea, tex-
tul nu este scris rău  dar nu iese cu nimic în
relief, nu emoționează, nu incită la lectură, nu
stârnește nici un sentiment. Povestești „la rece”
o întâmplare din copilărie (personajul principal e
de genul feminin, dar asta are mai puțină impor-
tanță pentru cititor) când, împreună cu tatăl tău,
ai urcat în podul casei (prima oară în viață) unde
ai descoperit tabloul lui Alexandru Ioan Cuza. Și
îți pui câteva întrebări legate de tablou. Cam la
atât se rezumă tot epicul povestirii. Cam puțin.
Din această cauză textul pare mai degrabă un
mic reportaj și mai puțin o proză. Citez doar
câteva fraze  din acesta: „Este întuneric beznă
aici. Însă după ce ochii mi se obişnuiesc,
reestimez: nu este chiar beznă. Ace de lumină se
strecoară înăuntru printre ţigle şi îmblânzesc
întunericul, aşa că încep să disting în jur
contururi: într-un colţ grămezi informe de
lucruri, în altul muchii de mobilă veche. Şi totul
presărat cu mult praf. Nici mirosul nu e prea
îmbietor. ‘Ai mai urcat vreodată într-un pod de
casă?‘ m-a întrebat mai devreme tatăl meu. ‘Este
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chiar fascinant!’ a spus tot el, nemaiaşteptând
răspunsul meu, fiind deci sigur că nu. Aşa că am
urcat scara cu un amestec de curiozitate (proba-
bil cu speranţa confirmării unor experienţe
imaginate de prin cărţile citite) şi de scepticism
(tatăl meu este genul de persoană care se entuzi-
asmează un pic cam prea uşor). Suntem în podul
casei vechi a bunicilor lui, într-un sat aflat la
vreo douăzeci de kilometrii (?; n.n.) de oraşul
nostru provincial, într-o zi rece din miezul
primăverii. E şi nu e o experienţă grozavă: da,
jocul luminilor în întuneric ar putea fi fascinant,
însă abandonul pe care îl simt în jur mă
stinghereşte. Tatăl meu se avântă prin colţuri,
deranjează grămezile de obiecte, stârneşte praful
şi mormăie cuvinte ce se vor mobilizatoare. Ca
să nu mă mai simt stingheră mă concentrez pe
jocul rezelor de lumină revelate de praful din
aer, şi pentru un timp evadarea chiar îmi
reuşeşte. ‘Asta o fi ce cred eu?’, spune în timp ce
suflă praful de pe un sul de hârtie cartonată,
împachetat neglijent şi tocmai scos dintr-un
cotlon al acelui pod. ‘Daaa!’, conchide, şi eu mă
apropii nu atât din curiozitate cât pentru a ieşi
din starea de zgribulire ce m-a cuprins aici.
Disting cu greu imaginea din tabloul desfăşurat,
dar nu mă dumiresc. Pare a fi versiunea extra-
large a unei ilustraţii din cartea de istorie. ‘Hai
să coborâm! Îţi povestesc jos despre.‘ Şi apoi,
reveniţi în căldura casei, îmi spune despre
amintirea lui. Coborârea şi acomodarea la
atmosfera camerei mi-au alungat starea aceea de
stinghereală, şi cred că lui i-au dat răgazul să-şi
adune gândurile şi cuvintele”.

„Mă numesc Vasile Lungu, locuiesc în
frumosul oraș Onești și vă trimit pentru

publicare o lucrare inedită la care lucrez de mai
mulți ani, un poem epic despre viața marelui
nostru poet național Mihai Eminescu. Vă rog să
îmi spuneți dacă v-ar interesa publicarea lui.
Despre onorariul bănesc vorbim după publicarea
primelor seriale” – Domnule Lungu, sunteți
primul corespondent al acesti rubrici care îmi
vorbește despre ”onorariu”. Problema e: dacă și
următoarele ”seriale” sunt ca cel de acum (șapte
pagini de versificări naive, din care nu are sens
să exemplificăm deoarece am bloca inutil niște
spațiu din rubrica noastră), nu ne interesează
oferta dumnevoastră. Vă dorim sănătate!

Mioara Andone din Târgu Neamț, care ne
trimite aproape un volum întreg de  texte pline
de locuri comune și naivități, în care se simte
ecoul lecturilor neasimilate din câțiva poeți
clasici români (Coșbuc, Alecsandri, Goga), ne
amenință în final: „Dorința mea de a publica este
foarte mare, drept pentru care voi reveni până
îmi voi vedea prima poezie pubicată în
Convorbiri literare” – Mioara, speranța, după
cum știi din bătrânile zicale, moare ultima.
Singurul sfat pentru tine este să te întorci în
bibliotecă.
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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.




