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Distopia lui Aldous Huxley, Minunata lume
nouă, prin dezvoltarea de neimaginat a științei, a
tehnologiei care înaintează triumfător spre
anihilarea, mai mult, eliminarea omului așa cum a
evoluat și s-a format în lungul mileniilor, este, cum
uimit se arată și autorul, încă în 1956, în
Reîntoarcerea în minunata lume nouă, o realitate
copleșitoare. Distopia publicată în 1932 ne pregătea
pentru minunata lume de azi. Dar nu-i singura.
Numeroase sunt utopiile și distopiile care ne-au/ ne
deschid tot mai larg porțile către o lume a mașinilor,
în care tehnologia tot mai avansată face regula.
Cărți, reviste, filme science-fiction conturează cele
mai fabuloase lumi în care nanotehnologia și roboții
ne augmentează capacitățile intelectuale și chiar
fizice. Suntem  sub îngăduitoarea, blînda lor teroare. 

Despre aceste anticipări, astăzi mai toate
materializate, scrie Günther Anders în al doilea
volum din Obsolescența omului. Despre distrugerea
vieții în epoca celei de-a treia revoluții industriale
unde, vorbind despre obsolescența individului,
schițează o teorie generală a conformismului, teorie
născută din uimirea produsă de anticiparea literară,
grafică, cinematografică, prin radio și televiziune la
care astăzi se alătură vasta desfășurare virtuală a
internetului, care au creionat/ creionează lumea în
care trăim. Context în care  gînditorul se întreabă și
asupra funcției acestor „artiști” în lumea
contemporană și răspunsul este: „…Acești oameni
scriau sau desenau ca și cum n-ar fi fost scriitori sau
artiști liberi, ci salariați ai tehnocrației; ca și cum ar
fi fost slujba lor plătită să-i educe pe contemporanii
lor, adică pe noi, să devină cetățeni buni și
nepotrivnici, pe scurt: conformi, ai lumii tehnice”. 

Sînt apreciați drept cei mai puerili și mai vulgari
scriitori, cu trimitere la autorii de science-fiction.

Copilăria este marcată de lumea basmelor în care

mai totul e cu putință și se rezumă la lupta destul de
schematică dintre bine și rău.

Timpul a confirmat cam toate „profețiile”
acestor autori, fantezii care impun tehnicienilor,
inginerilor, savanților care sunt direct implicați în
continua augmentare a realizărilor tehnologice să se
conformeze. Astfel sunt obligați să se
autodepășească permanent.

Răspunsul dat de Anders la întrebarea: a cui
fantezie o au acești autori, este edificator: „…Au
fantezia fratelui lor mai puternic, fantezia celor care,
alături, în laboratoarele și atelierele lor, se apleacă
asupra planșelor lor și care imaginează împreună
lumea exclusiv tehnică de poimâine”.

„Profeții” și „profețiile” lor asupra viitorului
sunt practic echivalentul unui furt de patente, furt
pentru care păgubașii le sunt recunoscători,
„plagiatele” acestora fiind în fond propagandă
pentru ei înșiși. Ce fac acești „plagiatori”, „profeți”
ai lumilor ce vin/ au venit deja: „..Ne familiarizează
pe noi, fiii unei epoci totalmente tehnice care se
ivește, cu un viitor totalmente tehnic care se
pregătește de azi pe planșe; să ne obișnuiască încă
de azi cu această lume; să ne reeduce încă de azi
întru conformism cu această lume a viitorului. Cu
alte cuvinte: dacă tehnica este binevoitoare față de
autorii de science-fiction, asta se petrece fiindcă ei
ard de nerăbdare să o preceadă ca heralzi, fiindcă ei
se oferă să funcționeze ca o «a cincea coloană» și să
obțină pentru ea victoria deja înainte de victorie. Și
asta încă pe gratis. «Acolo unde intervenim noi»,
așa-i asigură ei pe frații mai mari din laboratoare și
ateliere, «acolo rezistența e deja înfrântă, acolo
omenirea a acceptat deja tehnicizarea voastră totală,
acolo drumul pentru invazia voastră e deschis»”
(Günther Anders).

Tot acest arsenal, pus în operă de autorii de astfel
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de fantezii, îmbracă o formă agreabilă, a
divertismentului, unul nu lipsit de succes. Și de ce
de succes, pentru că divertismentul este teroare. De
ce? Pentru că ne dezarmează în totalitate:
„Neseriozitatea apariției sale are drept consecință
faptul că noi ne deschidem fără grijă și ne livrăm
fără apărare, cu mult mai fără grijă și mai fără
apărare decât acelei terori obișnuite care ne este
prinsă de trup în montaje zornăitoare; că ne pierdem
pofta de a rezista încă înainte ca ea să poată
înmuguri; că asimilăm influxul său insidios încă
înainte să bănuim cu ce ne infuzează  ̶   și toate
acestea înseamnă că putem fi înfrânți de
divertisment deja dinaintea luptei. 

Nu doar ceea ce refuză rugămințile noastre este
nemiloasă, și astfel teroristă, ci și (mai ales astăzi)
ceea ce, apărând atât de confortabil și inofensiv, și
prezentându-și ofertele cu atâta blândețe, nu ne lasă
să ajungem măcar la gândul de-a spune nu, de a
opune rezistență sau de a cere milă. Sistemele
dictatoriale care încă mai apelează la bastoane de
cauciuc și amenințări cu moartea sunt deja
lamentabil de învechite, antice, și, în orice caz, mai
puțin periculoase decât cele care pot să se bazeze pe
distracție sau fie și numai pe cântece siropoase. Între
puterile care ne formează și ne deformează astăzi nu
mai există nicio alta care să se poată măsura în
forță de modelare cu divertismentul”. 

Este realitatea cutremurătoare a divertismentului
și a puterii cu care ne confiscă, nu doar capacitatea
filtrării prin gândirea personală, dar ne ruinează și
orice încercare de a discerne. 

Divertismentul în ascensiunea sa a căpătat rolul
de monopol, unul de nezdruncinat. Orice urmă de
rezistență individuală, dar mai ales a lumii în
totalitatea ei față de modul triumfal al acesteia s-a
evaporat. Situație motivată de uimitoarea capacitate
a divertismentului de metamorfozare, de adaptare și
îngurgitare a oricărui context social fără scrupule
sau tabuuri: „…Această industrie se aseamănă unei
bestii omnivore lipsite de preferințe, se aseamănă
unui animal care nu are doar apetit pentru tot, ci are
și darul de a înghiți orice conținut, cu tot cu păr și
piele, și de a-l elimina, după cea mai scurtă digestie,
ca excremente dulci. Fie că-s funeralii de stat ori
cimpanzei care fumează, catastrofe navale sau
prezentări de modă, baze ridicate peste noapte sau
orașe pustiite peste noapte  ̶   nu numai că bestia nu

întâlnește nicăieri rezistență, ci nici nu dă niciodată
peste ceva care să-i facă greață. De tabuuri nici n-a
auzit. Câtă vreme poate mereu să înhațe, să
prelucreze ce-a devorat, să elimine ce-a prelucrat și
să ne pună în față ce-a eliminat, îi este indiferent ce-
i ajunge în fața botului. Și știe că nu se dă înapoi nici
măcar de la mestecarea, din nou, a propriilor sale
produse, pentru a le elimina apoi pentru a doua oară,
lăsând să cadă în urmă-i romanele ca prelucrări
radiofonice și să se scurgă din sine cântecele ca
evergreens.

Și noi suntem expuși acum acestui
bombardament continuu. Căci ceea ce lasă să cadă
animalul ne este menit nouă, și anume pentru
consumul nostru fără răgaz. ̶ Și, așa cum am văzut,
1) noi suntem gata oricând, fără a suspcta ceva,
pentru orice ni se recomandă ca „nimic altceva decât
divertisment”; și 2) nu există nimic care să nu ni se
poată oferi ca „divertisment”.

Acesta are drept consecință, în mod inevitabil, că
și noi ne transformăm în ființe care mănâncă și
digeră totul. Îmbucătura fiind atât de ușoară și de
comodă, nu mai simțim deloc ce înghițim, iar
înghițind deja în mod reflex realizăm această
trasformare cât ai zice pește. Au trecut de mult
vremurile în care „a înghiți în sec” se spunea despre
cei care n-aveau ce înghiți. În zilele noastre, invers,
„înghit în sec” cei care nu mai pot rezista terorii
îndopării lor, cei care, cu fiecare îmbucătură pe care
o înghit, trebuie să înghită și un pic de răpire a
libertății. Cine consumă neliber, consumă
nelibertate” (G.A.).

Astfel orice conținut, orice marfă, produs al
tehnologiei la zi sau și din viitor, grație
divertismentului va fi acceptat, cumpărat, consumat
fără clipire. 

„Divertisment, remarcă gânditorul din Breslau,
este arta cu tendință a puterii. Ba chiar (căci cu
ajutorul ei victimele avute în vedere pentru mâine și
poimâine îi sunt deja aduse, deci victoria este
asigurată înainte de victorie) chiar arta ei
avangardistă cu tendință. Din acestă perspectivă,
science-fiction este arta avangardistă cu tendință a
tehnicii”. 

În societățile conformiste, societăți din care
suntem parte, două diferențe care înainte erau
prezente, astăzi sunt inoperante.  1. Cea dintre
coerciția explicită și cea implicită.  2. Cea dintre a se
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conforma și a fi conformat”. 
Societățile conformiste sunt sisteme prestabilit  ̶

armonice, în care are loc zi de zi, oricum, o
constantă „aducere la conformitate, și pe cât de
discret, tot pe-atât de temeinic. Evident, acestei
„vieți de zi cu zi în întregul ei” nu-i aparțin doar
relațiile noastre interumane, ba acestea sunt puse pe
locul doi, pe primul stând astăzi relațiile dintre noi
și lumea noastră a lucrurilor, adică lumea noastră a
aparatelor: că doar suntem conformați lumii
noastre în primul rând prin aceea că trebuie să ne
adaptăm la miile de produse-sirenă din jurul nostru;
că ne orientăm după miile de echipamente care
alcătuiesc, împreună, „lumea”, și că (de parcă asta
ar fi natura noastră secundă) folosim pârghiile
instrumentarului administrativ și tehnic din jurul
nostru în așa fel încât suntem folosiți de acesta.
Întrucât nimeni nu are libertatea să-și aleagă epoca
odată ce s-a născut în ea, și nici nu poate să-și
aleagă „lumea lui” dintre lumile posibile; și
întrucât, în cele din urmă, nimeni nu poate trăi fără
epoca în care s-a născut, nu există nimeni care să nu
fie deloc conformat”.

Suntem toți, oricât ne-am opune, conformați.
Cine nu are telefon mobil, cine nu deschide radioul
sau televizorul, cine refuză să apeleze la toate
aparatele care ne invadează, frigider, aragaz, mașină
de spălat, automat de cafea, etc. Ne conformăm,
suntem conformați cu sau fără voie, încât, „operarea
noastră a mașinii și funcționarea mașinii nu mai
constituie decât un singur proces. Cu asta nu este
atins, desigur, un punct final definitiv, căci noi
suntem acum adaptați la faptul de a fi adaptați ca
atare, suntem adaptați mult mai bine (și prin asta
mult mai puternic expuși oricărei alte proceduri
viitoare) decât înainte; și este discutabil dacă poate
să mai fie vorba de o sistare a creșterii.

Inutil să mai subliniem că ceea ce e valabil
pentru fiecare adaptare particulară este valabil și
pentru sistemul de adaptare care se numește
„societate a conformismului” (G.A.).

Suntem anesteziați de iluzia libertății care ne-o
oferă generoasă societatea conformismului;
conformistului îi este răpită posibilitatea de a
cunoaște mecanica conformismului: „Mecanismul
conformării acționează ca inexistent fiindcă e
eficace, și anume reușește atât de temeinic și
complet, încât nu mai are nevoie de măsuri speciale

de conformare. Nici n-ar putea să funcționeze mai
dialectic. E prea bun ca să fie recunoscut (G.A.).

Günther Anders descrie sintetic procesul circular
sau spiralat care menține și perpetuează societatea
conformismului: „Cu cât mai totală puterea, cu atât
mai mută porunca ei. 

Cu cât mai mută o poruncă, cu atât mai de la sine
înțeleasă obediența noastră. 

Cu cât mai de la sine înțeleasă obediența, cu atăt
mai bine asigurată iluzia noastră de libertate. 

Cu cât mai bine asigurată iluzia noastră de
libertate, cu atât mai totală puterea”. 

Pe cât de activ ne manifestăm, tot pe atât de
pasivi suntem în fața conformării: „Cel care
consumă ceva e supus în același timp unei îndopări;
că cel care își pornește radioul din proprie voință o
face întotdeauna ca un om educat întru „ascultare”;
că cel care-și exprimă părerea propagă întotdeauna o
opinie care i-a fost îndesată în minte. Și, invers, că
cel care primește misiunea de a propaga o opinie o
va pronunța întotdeauna ca pe o convingere
personală; că cel care este obligat să asculte își va
găsi întotdeauna în asta plăcerea „sa”; că cel care se
supune obligației de a consuma va avea întotdeauna
poftă „de la sine” pentru cele ce-i sunt oferite în jur
̶  și tot pe-atât de cert este că (această afirmație stă la
baza tuturor cazurilor) cel care este conformat s-a și
conformat dintotdeauna; și viceversa: că cel care se
conformează a și fost conformat dintotdeauna  ̶  pe
scurt: că fenomenul cu care avem de-a face în
sistemele conformismului este un singur proces
„medial”; un proces pentru care delimitarea
componentelor pasive și active ar fi tot atât de lipsit
de sens pe cât ar fi să împarți periferia unui cerc în
ceea ce-i convex din afară și ce-i concav dinăuntru”
(G.A.).

Cu supunere, în pasivitate ne lăsăm manipulați
de aparatele noastre, de la televizor la internet prin
care suntem dirijați de cei interesați, subliminal, prin
reclame, sugestii, etc. către noi și noi nevoi tehnice,
de care, în fapt, ne-am putea lipsi fără mari pierderi
și / sau suferințe, adesea iluzorii, induse: „Când noi,
făcuți ocupați, sărim de colo colo în haina pestriță a
așa-zisei activități și a așa-zisei libertăți, suntem
furați până și de libertatea de a simți lipsa libertății;
și când, consumatori obligați, alergăm după mărfuri
pentru a ne lăsa umpluți de ele până în cel mai
întunecat colț al sufletului nostru, am renunțat și la
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acea ultimă rezervă, inaccesibilă din exterior, de
intimitate, libertate și demnitate, în care, de la
Epictet și până la predicile de ieri despre
„autenticitatea” existențială, predecesorii noștri încă
mai puteau să se refugieze. Pe cât de puțin mai
există astăzi zidul dintre „interior” și „exterior”, căci
„interiorul” nostru este astupat de mărfurile livrate,
„liber” și „neliber”  ̶   iar abolirea acestei diferențe
conduce, chiar dacă asta pare să contravină regulilor
obișnuite ale aritmeticii, spre hegemonia pasivității
și a nelibertății” (G.A.). 

Conectați permanent și direct prin aparatele
noastre cu exteriorul, grație radioului, tv, internet,
telefon, etc., universul intim, universul ce nu mai
este separat de lumea exterioară, cele două
universuri nu sunt doar conforme, devin congruente.
Dispar zidurile. De ne-am uita la arhitectura ce ne
înconjoară, zidurile sunt structuri de oțel și sticlă,
sunt tot mai transparente. 

„Un conformist optim nu este doar conformist, ci
congruist. Iar asta înseamnă, la rândul său, că el nu
numai că se mulează conținuturilor care-i sunt
pregătite și livrate, ci, în cele din urmă, își
suprapune conținutul vieții sale sufletești cu aceste
conținuturi” (G.A.). 

Și gânditorul însoțește aserțiunea cu câteva
postulate asupra conformistului: „El nu mai are
nevoie și nu mai poate avea nevoie decât de ceea ce
îi este impus; nu mai gândește și nu mai poate gândi
decât ceea ce este gândit pentru el; nu mai face și nu
mai poate face decât ceea ce-i este făcut; el nu simte
și nu mai poate simți decât cum se așteaptă de la el. 

Formulă: întrucât în sistemul conformismului
cerea și oferta au fost aduse la congruență; și
anume astfel încât ofertele să treacă drept ordine;
iar aceste ordine, la rândul lor, funcționează ca
interdicte, și anume astfel încât ele îl împiedică pe
cel vizat până și să-și reprezinte altceva decât ceea
ce îi este oferit  ̶   zidul dintre interior și exterior a
căzut”.

Kavafis are un poem care poate ilustra realitatea
în care trăim astăzi, sub titlul Ziduri: „Fără teamă,
fără milă, fără rușine,/ în juru-mi mari și înalte ziduri
au clădit./ Și stau și disper acum aici./ Mă gândesc
doar la soarta aceasta care-mi devoră sufletul;/ căci
aveam atătea lucruri de împlinit pe afară. / Ah, când
clădeau aceste ziduri, cum de nu mi-am dat seama?/
Totuși n-am auzit zvon de mistrii, și nici glasuri./ Pe

nesimțite m-au închis în afara lumii” (traducere de
Aurel Rău). 

Evaporarea zidurilor este însoțită de dispariția
vieții interioare, a sinelui propriu, ce este congruent
cu tot ce ne înconjoară: „Sufletul congruistului este
îngrozitor de plin, plin până la refuz, fiindcă e
inundat de lumea care năvălește în el (mărfuri,
opinii, sentimente, atitudini), incomparabil mai plin
decât sufletele care existaseră înaintea lui, că el,
precum buretele cu apa, a devenit acum coextensiv
lumii, cel puțin cu ceea ce îi este impus ca „lume”
(G.A.).

Congruistul este întreaga sumă a oamenilor,
integral masificată, o masificare prin care
individualitatea este anihilată în lumea producerii și
reproducerii de masă. O realitate decisivă expusă în
clar de eseist: „1. că acestor milioane li se livrează
fără excepție aceleași lucruri sau chiar (precum, de
exemplu, prin radio) unul și același material. Asta
înseamnă, la rându-i, 2. că pentru aceste milioane de
oameni, „ceilalți”, în loc să le fie semeni, le sunt în
primul rând tovarăși de livrare. Asta înseamnă, la
rându-i, 3. că toți „tovarășii de livrare” devin
congruenți cu un asemănător, respectiv cu un același
material livrat. Asta înseamnă, la rându-i, 4. că acest
material, aparținându-le tuturor, este proprietate
socialistă. Iar asta înseamnă, în cele din urmă  ̶   și
astfel devine inteligibil și titlul paragrafului, „dubla
lipsă de ziduri”  ̶  , 5. că n-au căzut doar zidurile
dintre ceea „ce este livrat și cei cărora li se livrează”,
ci (prin asta) și cele dintre cei cărora li se livrează.
Teorema învățată la școală, „dacă două mărimi sunt
egale cu o a treia, atunci ele sunt egale între ele”,
capătă aici sensul: „dacă doi tovarăși de livrare sunt
aprovizionați cu un material asemănător și sunt
asemănători cu el, atunci devin asemănători și între
ei”. 

Am devenit la rându-ne transparenți, nu ne mai
diferențiem, nu mai există intimitate, diferența
dintre cunoașterea de sine și cunoașterea celuilalt a
fost abolită.

Ne etalăm cu voluptate viețile pe facebook.
Toată lumea are acces la viața fiecăruia. Nu mai
există secrete, comori ascunse, totul e exhibat.

„Lipsa de rușine trece, în societatea
conformismului, drept sinceritate, deci drept virtute,
iar această virtute este considerată un semn de
loialitate. Printre spusele contemporanilor noștri nu

44 CONVORBIRI  LITERARE



știu vreuna care să fie atât de reprezentativă precum
cunoscuta mărturisire a lui Eisenhower despre
trupul său bolnav (înregistrată, desigur, de întreaga
telenațiune): „I have nothing to hide” [N-am nimic
de ascuns]. Tocmai prin naturalețea cu care a spus
aceste cuvinte (și cu care putea să le spună) le-a
transformat într-un document clasic al societății
conformismului. Să nu ne lăsăm pradă iluziilor.
Dispoziția exhibiționistă pe care ne-am format-o sub
„blânda teroare”, deci în societatea conformismului,
ne este caracteristică exact la fel cum este
autoincriminarea pentru oamenii care trăiesc sub
teroarea sângeroasă, deci în dictaturile totalitare.
Nu-i clar de ce defectul nostru ar fi mai puțin rău sau
mai puțin dezonorant decât cel al celuilalt, pe care
nu obosim să-l disprețuim. Doar că e mai puțin
răspândit propagandistic” (G.A.).

Nu mai avem nimic de ascuns, au dispărut
secretele, nu urmează decât tăcerea, muțenie
generalizată. Stăm unul lângă altul, față în față,
foarte aproape, fiecare cu telefonul în mână, telefon
care ne absoarbe în lumea lui virtuală, comunicăm,
din când în când, deși suntem la un pas, prin scurte
sms-uri și astea analfabete; suntem atrofiați
lingvistic. Au dispărut, dispar punțile lingvistice, așa
cum curând vor dispărea, dacă n-au și dispărut
cărările dintre vecini. Muțenie activă și în familie,
sau cu cei apropiați, toți prezenți în aceeași cameră,
umăr la umăr, confiscați în simultaneitate de
emisiunea tv. 

„Zgomotul milioanelor de voci care este generat
astăzi nu reprezintă nimic altceva decât  ̶ și în
aceasta constă noua funcție a vorbirii astăzi  ̶   un
singur „monolog colectiv” vorbit pe roluri
distribuite. Societatea conformismului ca întreg
vorbește cu ea însăși” (G.A.). 

Ne îndreptăm cu o viteză cosmică către o lume
tautologică, în care mai vibrează iluzia dialogului.
Tindem, dacă nu am ajuns, în era conformismului
spre o perfectă armonizare, până la a deveni identici.
Nu reușim totdeauna să fim suficient de congruenți,
nu ținem pasul, dovadă a slăbiciunii noastre, a
eșecului. Realitate în care deslușim trei lucruri: „1.
Că eșuăm în congruism fiindcă suntem încă,
oarecum, „noi înșine”; 2. (invers) că evaluăm faptul
de a fi noi înșine ca pe un „eșec”, întrucât vedem în
eul nostru doar un rudiment; 3. Că nu mai
cunoaștem nicio altă confirmare a faptul nostru de a

fi noi înșine decât cea care ne provine din eșecul
nostru” (G.A.). 

În era conformismului ne pierdem, odată cu
libertatea și demnitatea de a fi oameni; congruismul
ne răpește inclusiv posibilitatea de a discerne dacă
mai suntem indivizi, individualități, că am fi încă
noi înșine.

Trăim într-o lume manipulată, direcționată și
stăpânită de universul multiform al reclamelor, este
un univers constituit „din lucruri care se oferă și care
ne solicită.

Reclama este un modus al lumii noastre. În
limbajul ontologiei: se impune ca «fiind» și este
recunoscut ca «fiind» doar cel care radiază o forță
de expunere și de atracție mai mare în «bellum
omnium contra omnes»”(G.A.).

Există doar ceea ce se arată, ceea ce se expune,
ca într-o expoziție, dar una în care „exponatele” ne
curtează, până la a  echivala pe a fi cu a curta:
„Adevărata proprietate a corpului feminin
subliniază eseistul, cel puțin a imaginii atractivității
sale, a devenit acum industria publicității”. 

Asistăm, în imperiul publicității, la dispariția
tabuurilor de orice natură. Un imperiu în fața căruia
ne-am pierdut orice urmă de rezistență. Ne-a fost
răpită inclusiv libertatea de a rezista reclamei,
indiferent sub ce formă ne este livrată. Suntem
recrutați în insidioasa armată a acestui blând
imperiu, în care suntem în calitatea noastră de clienți
și consumatori angajați ca lichidatori ai mărfurilor
livrate non-stop. Suntem sclavii produselor livrate
de stăpânii noștri, aparatele. 

Ne este livrată pe toate canalele dispariția clasei
muncitoare, a proletariatului, un adevăr dar și o
înșelătorie în același timp. Cu adevărat, nu mai
există proletariat așa cum era el definit în secolul
XIX, îmbunătățirea condiției sale materiale este
incontestabilă, această realitate nu-l deposedează de
rolul său rămas același, dar astăzi bine marcat de
perdeaua de fum a bunăstării generalizate.

„De mai bine de o sută de ani se încearcă, prin
livrarea de „conștiință falsă”, împiedicarea
muncitorului de a recunoaște că este muncitor    ̶ căci
tactica de a sufoca educația conștiinței sale de clasă
nu se reduce la nimic altceva. E la îndemână să
presupunem că îmbunătățirea incredibilă pe care a
cunoscut-o în ultimele decenii viața muncitorului și
care, în unele țări, a eliminat deja terenul „proletar”
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i-ar pregăti sfârșitul și acestei acțiuni de prevenire.
Însă lucrurile stau invers. Căci acțiunea de prevenire
s-a răspândit atât de colosal, încât acum nimeni nu
mai scapă înșelătoriei, toți sunt victime ale acesteia.
Și e cât se poate de clar de ce. Întrucât, pe de-o parte,
consumul a devenit sarcină de lucru și, pe de altă
parte, nu există nimeni care să fie non-consumator,
și prin asta non-angajat, a devenit necesar să ni se
facă imposibilă tuturor înțelegerea statutului și a
tipului ocupației noastre. Dar asta înseamnă că noi,
din orice clasă am proveni, am devenit nepoții
proletarilor de ieri: suntem cei înșelați.

Standardul de adevăr pierde în fața standardului
de viață, în care loisirul face regulă. De la blestemul
muncii am translat în așa-zisele insule de libertate
oferite generos de tot mai cuprinzătorul nostru timp
liber   ̶ unul în care ni s-a răpit clipa noastră de răgaz,
de a fi noi cu noi și nu supuși corvezilor de umplere
a acestui timp cu așa-zise plăceri: „Când sirenele
fabricilor anunță sfârșitul schimbului, ele anunță de
fiecare dată, simultan, că începe acum autocrația
inevitabilă a lumii de sirene a mass-media și a
reclamelor, că noi suntem acum sub controlul ei, că
încep acum orele faptului nostru de a-fi-salariați
nelimitat și necontractual, orele prin al căror mâl
trebuie să răzbim cu sudoarea frunților noastre
descrețite (G.A.).

Automatizarea deschide și mai larg porțile
timpului liber, a loisirului, adevărată corvoadă
asumată acum benevol și nu cu cheltuială puțină.
Timp în care toți devin congruenți produselor pe
care le achiziționează, devin la fel de obtuzi, la fel
de imbecili și la fel de vulgari ca și proprietatea lor;
nelibertatea libertății lor le infestează întreaga
existență, și încă definitiv (G.A.).

Consumatorul este transformat în „agent
secret”, fiindcă, ne spune Günther Anders, el însuși
nu trebuie să știe despre ce-i vorba în acțiunile sale,
fiindcă se ascunde tocmai de el însuși de ce și pentru
cine își exercită el activitatea stând în fața mesei.

Dar odata înțeles uzul neobișnuit al acestui
termen, avem dreptul să-l preluăm și să spunem: în
calitate de consumatori, noi, cei de azi, suntem în
genere «agenți secreți»”.

Servitutea, starea noastră de sclavie în fața
mărfurilor livrate non-stop și necondiționat, și pe
care avem obligația să le lichidăm cu o cât mai mare
repeziciune, pentru a fi înlocuite cu altele, este

însoțită de „plăceri” livrate cu aceeași generozitate. 
„Întrucât transformarea muncii noastre în acte de

consum este cea mai bună metodă pentru a asigura
funcția repartizată nouă de agenții secreți, starea
ideală a sistemelor conformiste ar fi atinsă abia
printr-un totalitarism al plăcerii, adică abia atunci
când s-ar reuși încorporarea în toate activitățile
noastre a aparenței sau a „sentimentului” că ar fi
acte de consum. Indiferent dacă acest paradis
artificiel vulgar va putea fi impus sau dacă această
idee trebuie să rămână utopică, fapt e că se încearcă
sistematic aducerea noastră cât mai aproape de acest
scop. Ca martor stau, de exemplu, nenumăratele
texte de reclamă americane, care, indiferent la ce
muncă sau achiziție ne cheamă, culminează fără
excepție în asigurarea: It́s fun. Ideea «celei mai mari
fericiri pentru cei mai mulți» nu putea ajunge mai
jos de-atât” (G.A.). 

Și cine nu cunoaște pe propia piele insidioasa și
înșelătoarea ofertă a reclamelor prin care ni se
propune intrarea într-un paradis căruia, vrem nu
vrem, ajungem mai toți să ne conformăm. Se
înțelege, este o ofertă făcută dispersat, cu accent
solistic, pentru a nu mai sesiza marea înșelătorie. 

„Livrarea contemporană, țintind conformarea,
cooptarea și masificarea, nu decurge niciodată ca
alimentare a maselor ca mase (sau servind-o
indiferent cum), ci astfel încât indivizii izolați, chiar
dacă, desigur, nenumărați, să fie serviți izolat și să
recepționeze izolat. Masificarea se produce
„solistic”. „Soliștilor” li se difuzează, de exemplu,
emisiunea radiofonică: milioane de oameni stau
izolați în fața aparatelor lor și recepționează
emisiunea în confortul caselor lor. 

Evident, această promovare a individualizării
(transmiterii și receptării) nu se află în contradicție
cu scopul conformării; din contră, este ea însăși un
instrument al conformării. Căci ea nu urmărește
formarea indivizilor sau asigurarea intimității, ci,
invers, obținerea masificării. Astfel, ea reprezintă
încă un caz de «atribuire falsă»” (G.A.). 

Munca este tot mai dispersată, suntem
freelancer, lucrăm de acasă, suntem totodată și
consumatori casnici. E o modificare în care a
dispărut orice posibilitate de coagulare prin care s-ar
putea accesa la dreptul de a stăpâni și folosi
libertatea, posibilitatea la care am renunțat, după
cum se vede, cu multă veselie.
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„«Masificarea prin dispersie» vizează
întotdeauna simultan două deposedări de putere. Nu
doar depotențarea indivizilor ̶  anume prin livrarea
de mărfuri produse în masă care îi transformă în
ființe masificate; ci, în același timp, depotențarea
maselor ̶  anume prin „dispersia” acestor mărfuri.
Întrebarea mai puțin dezirabilă azi: cea a existenței
indizivilor reali sau cea a unei mase adevărate este
una fals pusă. E totuna dacă umblăm de colo acolo
ca „indivizi masificați” sau dacă stăm ici și colo ca
«mase descompuse în indivizi»”(G.A.). 

Am fost cu program manipulați, educați în a nu
ne dori decât ceea ce ne este livrat de marele aparat,
o realitate căreia ne conformăm, deși nici măcar nu
încercăm să decelăm cine ne-a impus-o: „Nu,
sistemul conformismului n-are nevoie să ne dicteze
fiecare mișcare a mâinii, să ne impună fiecare
propoziție, să ne spioneze fiecare cuvânt. Întrucât
ne-a stabilit deja totul „avant la lettre”, el poate
mereu să se arate generos, poate mereu să rămână
liberal. 

Însă liberal nu în ciuda faptului că e un sistem
complet, ci tocmai de aceea. 

El nu e terorist în ciuda faptului că e blând, ci
tocmai de aceea (G.A.). 

Iar noi suntem victimele sale nu în ciuda faptului
că nu ne simțim servitutea, ci tocmai de aceea. 

Nici ideologiile n-au fost scutite de
obsolescență. 

În 1978 Günther Anders publica un scurt eseu
despre Obsolescența ideologiilor. Fapt confirmat
după 1989 și comentat pe larg de Francise
Fukuyama în Sfârșitul istoriei și ultimul om,
publicată în 1991. 

Pentru același gînditor nici conformismul nu este
scutit de teroarea obsolescenței sub etichetă:
Conformistul nu se conformează, sau este lăsat să
practice această iluzie, iluzia libertății, a liberului-
arbitru.

„Dacă ne întrebăm care sunt diferitele funcții pe
care le exercită oamenii în societatea
conformismului, răspunsul este: lăsându-i la o parte
pe cei care sunt interesați în crearea societății
conforme, deci în a-i face pe semenii lor să se
conformeze, societatea constă din „conformanzi” și
„conformați”. Adică: parte oameni care sunt
destinați sa fie conformați, și parte oameni a căror
prelucrare s-a încheiat deja. Asta nu vrea să spună,

evident, că omenirea ar fi împărțită astăzi în două
grupuri distincte: în cei deja deveniți produse finite
și în materia primă a indivizilor neformați, căci încă
neconformi. Mai degrabă fiecare aparține în același
timp ambelor grupuri, căci în societățile
conformismului nu există nimeni care să nu fi fost
deja conformat într-un fel sau altul, și, pe de altă
parte, nu există încă niciunul care să fie atât de
perfect conformat încât să nu aibă nevoie, prin
prelucrare continuă, prin conformatio continua, să
fie ținut în frâu și să fie adaptat situațiilor mereu
noi” (G.A.).

Asistăm, suntem supuși continuu la blînda
teroare a conformismului care caută să ne facă pe
toți conformi. Aparatele care ne-au invadat existența
sunt cel mai eficient mijloc de a ne face tot mai
conformi. 

În 1958 Günther Anders aprecia că „lumea
aparatelor ne conformează mai dictatorial, mai
irezistibil și mai ineluctabil decât dictatura terorii,
sau decât teroarea împinsă pe sub imaginea despre
lume a unui dictator a putut sau ar fi putut s-o facă
vreodată”.

Astăzi situația este încă și mai conformă, adică
mai gravă decât suntem capabili să ne imaginăm,
asta dacă mai avem vreo urmă de discernământ. 

Eseistul nu exclude prezența excepțiilor, a celor
care totuși nu se conformează: „Ce există sunt
numai «conformanzi» și «conformați»: oameni,
așadar, care trebuie și urmează să fie conformați, și
oameni care, fără să știe cum li s-a întâmplat, sunt
deja conformați. Există însă excepții, iar ele nu
trebuie trecute sub tăcere. Mă gândesc aici în primul
rând la o anumită specie de publiciști, care aprobă
explicit atitudinea conformării și care fac din
apărarea stării de lucru oricum dominante propria
lor misiune (chipurile nepopulară)”. 

Această specie fiind criticii culturali
profesioniști, care se încăpățînează să nu se
conformeze. Sunt Cassandrele care în zadar își
clamează profețiile, ca-ntotdeauna nu sunt crezute,
deși cele prezise se împlinesc pas cu pas. 

Epoca mașinilor spirituale, pe care atât de sigur
o anunță Ray Kurzweil, în cartea cu același titlu,
prin intrarea triumfală și triumfalistă a acestora în
lumea în care încă mai trăiesc și oameni neconformi
este una care ar trebui dacă nu să ne înfricoșeze,
măcar să ne pună mari semne de întrebare.
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Gheorghe Simon: Vă propun să ne oprim
asupra artei cititului şi a scrisului, asupra
cititorului şi a scriitorului.

Mihai Zamfir: Dacă vorbim despre citit şi
despre scris, de fapt, despre lectură şi scriitori, este
evident că scriitorii sînt o minoritate din cei care
citesc. Cea mai mare parte a oamenilor sînt cititori.
Scriitori - foarte puţini. Or, cei mai interesanţi, după
părerea mea, nu sînt scriitorii, ci cei care, citesc,
fără să aibă pretenţia de a fi autori cei care, trăiesc,
mai mult sau mai puţin în preajma autorilor, prin
intermediul cărţii. De cîte ori vine vorba acum, în
zilele noastre, de citit, există un fel de teamă
obligatorie: ce ne facem, că nu se mai citeşte!
Această plîngere continuă asupra faptului că nu se
mai citeşte a devenit un loc comun. Nu sînt de
aceeaşi părere. Din punct de vedere strict material,
se citeşte astăzi de mii de ori mai mult decît s-a citit
vreodată. Şi, dacă în cursul conversaţiei noastre,
voi avea prilejul să revin, vă voi explica de ce cred
că aşa stau lucrurile. 

Însuşi actul lecturii, al cititului, nu e foarte  bine
înţeles de toată lumea, şi de aici confuziile dese în
legătură cu absenţa cititului. Cum procedăm noi?
Ne aşezăm cu o carte pe  canapea, pe fotoliu, în faţa
unui birou, poate, chiar în pat, şi începem să citim;
dar cititul este o cucerire, pînă la urmă, foarte
recentă. Cititul „în gînd”, cum zicem noi, cititul
fără voce, a apărut tîrziu, abia la sfîrşitul epocii
romane. Toată Antichitatea a citit cu voce tare;  în
Grecia şi în Roma se citea numai cu voce tare. Era
aproape o jignire, cînd citeai ceva, să păstrezi textul
pentru tine, să-l înregistrezi şi să nu comunici celui
care era de faţă ce scrie acolo. De-abia la sfîrşitul
epocii romane, de-abia în timpul Sf. Augustin, se
trece la cititul în gînd, adică la cititul fără voce, la
cititul cu mintea. E o cucerire recentă. Nu ştiu cîtă

lume este astăzi conştientă de acest fapt. Ne-am
obişnuit atît de tare să citim în gînd, să citim cu
mintea, încît faptul că nu mai pronunţăm cuvintele
nu ne mai deranjează şi nu mai deranjează pe
nimeni. 

Apoi, lectura a fost un ceremonial, în sensul că
se citea puţin de către foarte puţini. Cititul cu voce
tare a continuat, a fost majoritar multă vreme chiar
şi după ce s-a citit în gînd. Iar lectura pentru sine,
adică nu pentru ceilalţi, rămăsese o situaţie
excepţională. În puţinele locuri unde se citea, adică
mai ales în biserici, în mînăstiri, în tot ansamblul
religios al Evului Mediu, lectura cu voce tare a
continuat să fie dominantă. Cel care citea încet
devenise un fel de specialist; numai copiştii,
secretarii din mînăstiri sau persoanele importante
aveau acest privilegiu al cititului fără să deschidă
gura. Iar lectura a continuat să fie un privilegiu,
secole la rînd. Această situaţie istorică a existat şi,
fără voia noastră, ea continuă să influenţeze lectura
contemporană, adică lectura făcută azi, în 2019, în
Europa, cînd atîtea mijloace tehnice ne stau la
dispoziţie şi cînd atîtea cărţi aşteaptă să fie citite.
Lectura ca privilegiu, lectura ca excepţie, lectura ca
eveniment au condiţionat societatea umană secole
la rînd ani. Ar trebui să ne întrebăm în ce măsură o
mai condiţionează şi astăzi. 

Gh.S:. Mă bucur să constat o altă opinie
asupra cititului, nu o îngrijorare. Amintesc un
argument al lui Antonie cel Mare, cel care a
reformat creştinismul, şi singurul, dacă nu
primul, care admitea ucenici, fără ca aceştia să
fie ştiutori de carte, să ştie să citească şi să scrie.
Asta înseamnă că ei auzeau cuvintele care se

rosteau sau învăţăturile pe care le primeau, pe
cale orală, fără să ştie să le consemneze.
Receptau, deci,  doar cu simţul interior al minţii. 
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M.Z.: Nuanţa aceasta s-a menţinut sub altă
formă şi atunci cînd am fi crezut că, pur şi simplu,
a dispărut odată cu momentul Guttenberg, odată cu
apariţia tiparului. Nu s-a schimbat însă
fundamental, pentru că textul scris a continuat să
fie o realitate. Textul scris a continuat să fie aceeaşi
realitate şi cînd era scris, cînd era adică manuscris,
iar după aceea, cînd a fost pe hîrtie sub formă de
carte. Manuscrisele au fost mai accesibile, în primii
ani de după invenţia lui Guttenberg, decît cărţile
tipărite. Pînă astăzi incunabulele constituie un fel
de patrimoniu universal, sînt nişte piese ce rămîn
sub forma unor prime încercări de a trece de la
mînă la maşină. Apariţia cărţii lasă poate
majoritatea oamenilor să-şi închipuie că, odată cu
Guttenberg, odată cu dezvoltarea tiparului, cartea şi
lectura au devenit bunuri comune. Lucrurile nu stau
chiar aşa. Incunabulele sînt mai preţioase decît
manuscrisele. Trebuie să spun că lectura a fost
secole la rînd, după Guttenberg, o îndeletnicire rară.
Foarte puţini oameni citeau; foarte mulţi ascultau.
Dar aici, lucrurile deveneau complicate, pentru că
se trecea prin diferite filtre: ce înţelegea omul
respectiv din lectura cu voce tare? Cărui bagaj de
cunoştinţe i se adresau cuvintele celui care citea?
Ce înţelegea ascultătorul cu mintea lui din discursul
pe care îl auzea? Şi, mai ales, cît putea reţine? Acest
adjiuvant formidabil al memoriei care este cartea
lipseşte, cînd e vorba de o lectură publică, de o
predică, de adresarea către o mulţime strînsă
laolaltă, de discursul ţinut unei armate. Sînt cuvinte
care trec, sînt auzite şi se pulverizează în neant. Ce-
a reţinut fiecare?! Foarte greu de spus. Lipsit de un
suport concret, şi tot timpul verificabil, cum e
cartea, discursul oral prezintă acest risc al alterării
sensului. Treptat, dincolo de preoţi, călugări,
persoane politice, autorităţi ecleziastice şi statale,
legate de curtea regală, legate de tribunale, legate
de sistemul juridic, dincolo de aceste entităţi, a
apărut pînă la urmă, persoana cu totul specială, care
făcea lecturi de texte ce se adresau unui public
eterogen. Această lectură pentru mai mulţi, această
lectură în public a încurajat un anumit fel de, să
zicem, literatură. Şi aici începe o istorie distinctă a
culturii, cel puţin în Europa. 

Oamenii au început 
să nu mai poată trăi fără poveşti

Gh.S.: La schitul Sihla, în timp ce se pregustă
din bucate binecuvîntate, un tînăr ucenic citeşte.
M-am întrebat deseori cui citeşte tînărul ucenic,
deoarece nu ascultă nimeni. Ştim că la Cina cea
de Taină nu se vorbeşte, se tăinuieşte şi se
pregăteşte ce avea să urmeze. Dar altceva aş fi
vrut să vă spun, pornind de la calitatea dvs, de
profesor. La facultate nu suportam profesorii
care îşi scoteau dosarul şi începeau să citească
monoton, fără accent şi fără intonaţie. Mai ales
dacă profesorul îşi publicase cursul, iar acum nu
făcea decît să ni-l citească. Cumpăram cursul şi
nu-l mai frecventam. Ne pregăteam să-i cerem
un autograf, asigurîndu-ne, în felul acesta,
promovarea examenului. Una e cuvîntul scris şi
alta cuvîntul rostit cu vocea umană. Neagoe
Basarab, în Învăţăturile sale către fiul său
Teodosie, spune: Odată ce a zburat cuvîntul nu-
l mai poţi aduce înapoi. Se cuvine mare atenţie la
citirea cu voce tare, la rostirea cuvîntului. Aici
putem să invocăm chiar pe Dumnezeu
Creatorul. În Geneză, Dumnezeu e rostire,
Dumnezeu zice şi apoi face. Dumnezeu e rostire,
Verb creator, făcător şi ziditor. Creaţia e ordine,
iar omul se cuvine să fie în ordine. Mă bucur că
dvs faceţi un exerciţiu al cititorului
dintotdeauna. 

M.Z. Relaţia de care vorbeaţi adineauri, relaţia
oralitaţii cu publicul este foarte complexă şi, în
acelaşi timp, ea înseamnă o forţă de creaţie pe care
nu o bănuieşti la început. Mă refer la faptul că dvs
aţi vorbit de Verbul creator, divin, care, prin simplă
pronunţie, creează realitatea. Pot să spun că cei care
s-au specializat în lectură, adică cei care, în
comunităţile umane, povesteau, relatau, erau
întotdeauna personaje speciale. Umanitatea a fost
de-a lungul existenţei ei, încă din perioada
primitivă, obsedată, evident, de două condiţionări
grave şi anume, de scurtimea vieţii şi de scurtimea
spaţiului în care ni se desfăşoară viaţa; viaţa umană
e foarte limitată în timp şi foarte limitată în spaţiu.
Oamenii trăiesc doar cîţiva ani şi se mişcă pe un
teritoriu infim, faţă de dorinţele şi de posibilităţile
lor de a cunoaşte. Cei ce reuşeau să călătorească în
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spaţiu erau o minoritate care nu reprezintă nici
măcar unu la sută din total. Şi atunci a apărut
povestirea, folclorul de natură compensatorie; omul
a simţit nevoia să aibă acces la mult mai multe
realităţi paralele cu cea pe care îi era dat s-o
trăiască. A simţit nevoia unor alte existenţe, care să
nu fie doar existenţa lui, banală şi eventual tristă.
Primele povestiri orale au încercat să anuleze aceste
condiţionări fatale şi profund frustrante pentru om.
Au luat naştere astfel poveştile, care au avut o
funcţie compensatorie extraordinară. Oamenii
încep să nu mai poată trăi fără poveşti, pentru că ele
ofereau exact ceea ce ei aveau nevoie, şi anume o
realitate paralelă, infinit, de obicei, superioară
realităţii cunoscute, realitate în care limitările de
timp nu mai existau, în care puteai parcurge
distanţe colosale în cîteva secunde, anulînd şi
limitarea noastră formidabilă în spaţiu. Poveştile
acestea au reprezentat un fel de hrană continuă
pentru umanitate. Întotdeauna, cînd se începea
povestirea, se intrta în altă lume. Iar cei care
ascultau, majoritatea analfabeţi, apelau la un
specialist. Simţeau că dincolo de imediatul lor,
există ceva pe care toţi ar vrea să îl aibă, adică
această lume cu totul neobişnuită. Aşa au apărut aşa
numitele cărţile populare. Dacă facem un inventar a
ceea ce se numeşte cărţi populare, vedem că
teritoriul lor e foarte restrîns, în întreaga Europă.
Sînt cîteva importante, fabulele, începînd cu cele
din Grecia antică, care le preluau pe cele indiene,
epopeile Iliada şi Odiseea, Alexandria, aşa-
numitele fapte ale lui Alexandru cel Mare, vieţile
sfinţilor, ale cîtorva sfinţi mai spectaculoşi. Deci
cîteva zeci de nuclee narative, comune tuturor
popoarelor pe care noi le cunoaştem, adică tuturor
popoarelor indo-europene  Şi atunci, de aici,
această funcţie extraordinară a oralităţii
compensatorii, adică a oralităţii care tinde să creeze
o realitate paralelă, a apărut la început ca o surpriză
plăcută, după aceea, treptat, ca ceva de care omul
nu se mai putea lipsi. 

Lectura, aşa cum o înţelegem noi acum, în anul
de graţie 2019, lectura de masă, lectura prin carte
răspîndită în milioane de exemplare e ceva recent.
V-am arătat cît de recentă este citirea „în gînd”,
citirea fără rostire. Lectura generalizată, să zic aşa,
e ceva şi mai recent. La noi în ţară de exemplu (şi

dacă spun la noi în ţară mă refer la Principatele
Române), de-abia tîrziu, în secolul al XIX-lea, prin
reformele lui Cuza şi prin reformele Regelui Carol
I, s-a generalizat învăţămîntul obligatoriu primar şi
apoi învăţămîntul gimnazial. Aşa au apărut cititorii.
Pînă pe la 1830-1840, lectura era încă un lux. Noi
ne plîngem azi că nu se mai citeşte; un mic efort de
imaginaţie ne-ar arăta că la 1830 se citea extrem de
puţin, iar cei care citeau erau o mînă de privilegiaţi.
Ceilalţi se mulţumeau să asculte; alţii nici măcar
acest privilegiu nu-l aveau. Şi atunci vedeţi că
cititul, de care noi ne plîngem azi că e pe cale să
dispară, trebuie cîntărit şi, în orice caz, comparat cu
situaţiile istorice concrete. Or, în acest caz, ne dăm
seama că lectura răspîndită, lectura de masă e o
realitate recentă. Din fericire, pe lîngă multele
mizerii pe care le-a adus, secolul XX a adus şi
această formidabilă realizare care este instrucţiunea
publică, răspîndită pentru toţi; de vreo 150 de ani,
la noi în ţară numai cine nu vrea nu învaţă carte. Ar
trebui de asemenea să vedem că situaţia din
România nu este mult diferită de cea din ţările
Occidentului european. În Franţa secolului al XIX-
lea, analfabetismul era încă strivitor, în Anglia la
fel, în Spania atingea proporţii cumplite. Cine citea
atunci? Înseamnă că numărul celor care aveau
acces la lectură rămînea extrem de redus. Aşa că
una din marile cuceriri ale epocii noastre o
reprezintă această lectură pentru toţi, de care nu
trebuie să ne plîngem.  

Lectura tradiţională se adresează şi altui
public, dar şi altui tip de cărţi

Gh.S.: Pornind de la titlul rubricii dvs. din
România literară, Întoarcerea la cărţi, aţi
pomenit de Iliada şi Odiseea. Se spune că cele
două epopei fac parte din setul celor cinci mari
cărţi ale lumii, fără de care nu există cultură. Aş
aminti aici versurile Fiului de Domnitor, ale
timpului şi ale spaţiului, ca depărtări şi
apropieri, din Eminescu: De din vale de Rovine/
Grăim, Doamnă către tine/ Nu din gură, ci din
carte/ Că ne eşti aşa departe. Iar cu privire la
întoarcere, ca răspuns, aceasta e nostalgie.
Ultima probă, ultimul test la care e supus Ulise
ţine tot de nostalgie, de întoarcere în timp şi aici
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îşi face apariţia Actorida, actorul, care distribuie
rolurile. La propunerea Penelopei, Actorida îl
roagă pe Ulise să descrie patul lor nupţial. Patul
era o operă de artă, construit chiar de mîna lui
Ulise. Era artă, era creaţie. Descrierea trebuia
confirmată de Actorida, în felul acesta,
identitatea era restaurată şi confirmată, prin
anamnesis, memoria salvatoare. Aşa au fost
salvate vreo 800 de poezii din creaţia lui Radu
Gyr, graţie unei memorii fenomenale a unui fost
deţinut politic, Grigore Caraza. Poeziile au fost
memorate cu fidelitate şi cînd a ieşit din
închisoare, poeziile au fost salvate prin
transcriere. La Colocviile de la Putna a fost
abordată această temă gravă şi urgentă, a
transmiterii valorilor culturale şi spirituale.
Comunicarea e plenară, nu e ceva subsidiar, nu
e pe ascuns. Împărtăşirea e de faţă cu toţi, nu e
singulară, dar nici în comun. Numai
mărturisirea e personală şi tainică. Nu uit că şi
dvs. vă bucuraţi de o memorie cu totul ieşită din
comun. Aveţi memorate mii de versuri. Ele vă
ajută să intuiţi mai repede miezul cunoaşterii
poetice. Joyce mărturiseşte că în trei zile a
memorat vreo 500 de versuri, gata să le repete
oricînd. O altă ciudăţenie a citirii e suportul
semnelor. În şcolile din Marea Britanie au fost
scoase de pe perete ceasurile cu cadran. Elevii
neavînd cum citi ora, în rotire, pe cadranul
desfăşurat al zilei. Elevii nu pot citi un ceas
mecanic, cu limbi care indică ora, minutul,
secunda. Ei sunt obisnuiţi acum cu ceasuri care
le indică ora , înscrisă cu cifre, în clipa în care o
citesc. Acestea pot fi atingeri ale memoriei
colective, pierderi din care nu putem salva
semnele.

M.Z.: Nu vă mai răpesc multă vreme. Aş vrea
să închei această mică excursie pe teritoriul cititului
şi al memoriei. Cei mai alarmaţi de scăderea
lecturii sînt cei care cred că lectura ar fi parazitată
profund şi, pînă la urmă, anulată de noile mijloace
tehnice de citit; mă refer la mijloacele electronice şi
vizuale, adică de tot ce ţine de computer şi de
televiziune. Că acestea fac într-un fel concurenţă
cititului tradiţional e fără îndoială; dar nu cred că
ele reprezintă pericole reale. Pentru că, în variantă
electronică, poţi citi numai anumite cărţi, cele la

care contează demonstraţia matematică sau fizică,
unde e importantă concluzia la care ajungi. Acestea
într-adevăr au găsit în mijloacele electronice şi
vizuale un sistem foarte productiv, ce ajută mult pe
cel care vrea să se instruiască. Cealaltă lectură,
adică lectura tradiţională, se adresează altui public,
dar şi altui tip de cărţi. Cărţile care sînt valori, să
zicem aşa, în sine, cărţile care sînt mai ales cele de
literatură sau de filozofie; ele nu cred că pot fi
citite, în mod normal, pe suport electronic. Sau,
dacă pot fi citite, cititorul nu se alege cu mare lucru.
Cartea umanistă presupune re-venirea, re-citirea, o
dată, de două ori, de trei ori, a unui anumit
fragment, chiar şi pentru a fi înţeles exact. Ei, bine,
acele cărţi nu se pretează unei tratări tehnice. Cît
priveşte cealaltă spaimă, că se va citi din ce în ce
mai puţin şi că treptat, să zicem, ca o exagerare,
numărul scriitorilor va depăşi numărul cititorilor,
nu cred că este o perspectivă serioasă sau demnă de
luat în considerare. Gîndiţi-vă numai la un fapt
simplu. V-am spus că de-abia de vreo două sute de
ani la noi în ţară, asistăm la o lectură de masă, adică
la citirea răspîndită în întreaga comunitate naţională
a unui popor. De-abia în secolul XX a apărut un mai
mare număr de persoane, de scriitori, de obicei,
autori de romane, care s-au gîndit la un lucru
simplu anume să trăiască din scris, să nu mai aibă
nici o altă meserie. Visul acesta a fost prima oară
încercat de un autor din secolul XVIII, de Abatele
Prévost, poate primul care a nutrit ambiţia,
modestă, de a trăi, mizerabil, la un nivel material
din cele mai joase, dar a trăi numai din scris. Şi aşa
a produs cele vreo 40 şi ceva de cărţi. Una singură
a rămas celebră, Manon Lescaut. Dar, dincolo de
asta a scris enorm, în această tentativă umilă de a
trăi din scris. În secolul XIX, tentative au fost mai
multe. Balzac a trăit din scris. Practic, în a doua
parte a vieţii lui, Dickens a trăit tot din scris. În
secolul nostru, sînt mult mai mulţi, începînd cu
Simenon, autorul a sute de romane. Însuşi faptul că
anumiţi scriitori, autori, au încercat să nu mai aibă
altă meserie decît aceea de a scrie ne arată că
numărul cititorilor nu este atît de mic. Dacă
numărul cititorilor ar fi aşa de mic, însăşi tentativa
de a trăi din scris ar părea o aberaţie şi n-ar mai
practica-o nimeni. Dar dacă au avut-o cîţiva, care
chiar au reuşit, înseamnă că există în continuare

1111CONVORBIRI  LITERARE



mulţi cititori. Şi, oricît ar părea de curios, continuă
să se citească, fiindcă nevoia de această lume
paralelă cu lumea în care trăim, nevoia de a te
adînci în lumea paralelă pentru a compensa toate
frustrările lumii reale pe care sîntem siliţi s-o
îndurăm, rămîne puternică. Ea există din noaptea
timpurilor, dar continuă să existe şi astăzi.

La întrebări, cum ar fi, de exemplu, ce carte îmi
place cel mai mult, îmi e greu să răspund; cineva se
poate lăuda că a citit de 40 de ori Război şi Pace, şi
eu îl înţeleg foarte bine; sau că a învăţat un roman
pe dinafară. Asemenea performanţe sportive sînt
însă întotdeauna şi riscante, şi puţin bizare. Să fii
omul unei singure cărţi, nu e foarte profitabil şi nici
foarte inteligent. Cu cît te legi de mai multe cărţi,
cu atîta eşti mai în cîştig, cred eu, decît să faci
fixaţie pentru un anumit text sau pentru o anumită
carte. Nu e bine să faci fixaţie nici măcar pentru
cărţile pe care le-ai scris tu însuţi. Autorii mă aleg
ei pe mine. Cărţile ţi se impun deodată, misterios şi
imperativ. Niciodată nu au existat prea multe cărţi,
indiferent de numărul cititorilor imediaţi. Literatura
se scrie „pentru totdeauna.”

Gh.S.: Reamintesc o observaţie a lui
Cervantes, despre anumite cărţi care ar face rău
cititorului, cărţi care dăunează, care smintesc,
adaug eu, pentru cineva cu mintea slabă, cu o
cultură precară. O carte poate să-l răstoarne,
să-i răsucească mintea. Cervantes e de părere că
mai bine să-i fie tăiat braţul, mîna care scrie,
decît să scrie o carte care să dăuneze, şi nu una
care să dăinuie şi să facă bine cititorului. Asta
înseamnă că cel care scrie are o mai mare
răspundere. I.D. Sârbu avea conştiinţa gravă,
severă, asupra actului de a scrie: cînd citesc sunt
singur (monahul, monos, singur, cînd citeşte),
cînd scriu suntem trei. Şi întotdeauna ne
întrebăm cine e cel de-al treilea, pentru că unul
ar fi cititorul, al doilea ar fi el, autorul, cel de-al
treilea m-am gîndit că nu poate fi decît
Dumnezeu Creatorul, cel care îţi poate da peste
mînă. Harul vine cînd nu te aştepţi. Cea mai
mare fericire a oricărui scriitor, creator, e
bucuria albinei care ar fi nimerit floarea cu
nectar bogat şi să culeagă cuvîntul bun, potrivt,
exact. La Sfînta Liturghie, în oricare biserică de
la noi, se începe cu o invocare, Binecuvîntează,

Părinte! Binecuvîntează pe cei ce te
binecuvîntează! Cu privire la lectură, mă bucur
că sunteţi optimist şi convins de raţiunea de a
scrie. Nu s-ar mai scrie, dacă nu ar fi cititori.
Fără a confunda cititul cu piaţa literară, cu
succesul de public. Admir lectura tăcută, lectura
ingenuă. Mi-aş fi dorit atît de mult să fi fost
studentul dvs. Sunt sigur că nu vă citeaţi
cursurile, ci eraţi liber în discursul limpede, clar
şi fără piruete aiuritoare. Un privilegiu al dvs. e
acela de a citi o operă în versiune originală, în
limba în care a fost scrisă opera.

M.Z.: Profesorul bun trebuie să fie şi un actor
bun, un actor cu rol dificil: el trebuie să capteze
atenţia, de cîteva ori pe zi, a unui public în general
indiferent. Ca şi la actori, textul interpretat nu-i
aparţine profesorului. Modul de a-l interpreta
marchează diferenţa dintre un autor (profesor) bun
şi unul mediocru. Lectura mea a fost întotdeauna
„intensivă” – de unde numărul mic de autori
analizaţi în Scurtă istorie, I-II.

În ceea ce priveşte comentarea unui text, literar
sau nu, idealul este să iei contactul cu el aşa cum a
fost conceput de autor, adică în limba lui originală.
S-a răspîndit însă mult comentarea literaturii, a
filozofiei, de către persoane care au citit aproape
exclusiv în traducere tot ceea ce analizează. Se
poate şi aşa. Dar, evident că se pierde ceva foarte
important, ceva esenţial, fiindcă nu există două
limbi la fel. Iar autorul de literatură posedă acest
talent special de a scoate la suprafaţă virtuţile
secrete ale unui anumit idiom. Şi-atunci, cînd scrie
literatură, el, de fapt, face să iasă la lumină
elementele ascunse ale unei limbi. Or, acestea nu
sînt aceleaşi cu cele din altă limbă, aşa că dacă
citeşti în traducere, se pierde ceva esenţial. Vă
mulţumesc! 

Gh.S.: Vă mulţumesc din toată inima pentru
bună primire şi să ne ajute Dumnezeu să ne
întîlnim în pace şi sănătate.

Mănăstirea Agapia, Luni, 16 septembrie 2019

Interviu realizat de Gheorghe SIMON
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Domnule profesor Adrian CIOROIANU,
înainte de toate, felicitări pentru acest demers
editorial dedicat Centenarului, apărut chiar la
Iași, ca și acest interviu! Când a apărut ideea
realizării unor analize de bilanț, cum şi cât de
repede s-a realizat cartea?

Adrian CIOROIANU: Mulțumesc!
Povestea e relativ simplă: ideea mi-a venit într-o
zi ploioasă, la Marea Neagră, pe la început de
august 2017, eram la niște prieteni din Mangalia
și, ca orice român ajuns la mare, sufeream că am
parte de nori! Era înainte de prânz, și-atunci m-
am gândit să citesc ceva, sau să scriu ceva – și,
cu caietul de note în față, dintr-o dată mi-a venit
ideea unui volum despre Centenarul care urma
în anul următor (2018), și mi-am dorit un volum
într-atât de complet încât să nu fiu nevoit să-l
scriu singur, ci să pun la lucru și pe unii dintre
numeroșii mei prieteni cercetători sau
universitari (istorici, sociologi, economiști,
politologi, arhiviști, istorici de artă etc.), din
București, Chișinău, Cluj, Craiova, Iași,
Suceava, Târgu-Jiu. În aceea amiază, țin minte
că am făcut sumarul și lista de colaboratori – și,
cu două-trei excepții, lista a rămas aceeași până
la apariția volumului, în care există 18 studii,
adică eu (în calitate de coordonator al volumului)
plus 17 alți specialiști, pe diferite teme.

De la un prim contact, titlul cărţii pune pe
gânduri... Dacă facem o scurtă, dar esenţială
listă, ,,CE au învăţat românii din ultimul secol de
istorie”?

Adrian CIOROIANU: Cred că au învățat că

democrația are propriul ei preț, că e mereu
imperfectă, că e mereu nesatisfăcătoare pentru
toți, că e adesea nedreaptă etc. – dar, cu toate
acestea, fragila democrație e infinit mai bună
decât orice formă de dictatură. Sau, cum am mai
scris undeva, cea mai imperfectă democrație tot
e mai bună decât cel mai perfect totalitarism!
Convingerea mea este că românii au înțeles acest
lucru, care nu-i o formulă matematică, ci ține de
bunul simț. Nu vă lăsați înșelaţi de așa-zisul
număr mare al nostalgicilor după „epoca” lui
Ceaușescu! De fapt, acei oameni își regretă
tinerețea lor – și nu traiul lor în comunism, din
care nu prea e nimic de regretat, la drept vorbind. 

În plus, cred că statul rămân a mai învățat
unele lucruri care, în 1918, ar fi fost de negândit.
Un exemplu: din 2014, România are un
președinte selectat dintr-o minoritate a țării – un
detaliu care mie mi se pare un punct pozitiv
pentru istoria noastră contemporană. Vă
imaginați că, după Primul Război Mondial,
vreun român etnic ar fi crezut așa ceva posibil?
Nu prea cred. Ei, bine, în 2014 și 2019, românii
(inclusiv cei etnici) au votat un româno-german,
fără probleme. Sau gândiți-vă la toate dezbaterile
despre femei/bărbați, sau cele despre familie (e
clar că, sociologic și demografic, familia din
2018 nu mai este cea din 1918 etc.), sau cele
despre sexualitate etc. În cartea pe care o propun,
eu și restul autorilor nu facem o judecată de
valoare, ci doar constatăm ce anume a mers și ce
nu a mers; nu „tragem de urechi” pe bunicii
noștri că nu au prevăzut viitorul – de fapt, nici o
generație nu prevede viitorul, pentru că în viitor
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există mereu surprize („lebede negre”) la care azi
nu ne gândim.

În ceea ce priveşte partea negativă, a
nerealizărilor, folosind tot o parte din titlul
cărţii, ,,ce NU au învăţat românii din ultimul
secol de istorie”?

Adrian CIOROIANU: Probabil că
principala lecție pe care încă nu am învățat-o ar
fi aceea că, mai ales într-o democrație, există
domenii care nu trebuie politizate. Educația,
armata, serviciile de securitate, poliția, sănătatea,
dezvoltarea infrastructurală ș.a. – toate acestea,
dacă vor fi politizate în viitor, vor stagna – chiar
și într-o democrație. Pentru că ele sunt capitole
sociale de interes statal. Abordarea lor trebuie să
fie, deci, una statală. Românii trebuie învățați să
lucreze în grupuri axate pe scopuri (statale,
naționale, regionale, geopolitice etc.), nu numai
pe fidelități clientelare (partinice sau de
familie/clan etc.). Adică, pe înțelesul tuturor: o
autostradă națională nu este o chestiune de
partid, ci ține de sănătatea statului. Este o rușine
colectivă că, în cei 30 de ani de la căderea
comunismului, infrastructura noastră rutieră sau
feroviară rămâne atât de modestă. Orice
kilometru de autostradă care nu există în
România de azi este o pierdere din PIB-ul
României de mâine! Lucrurile nu sunt mai
complicate de atât! Ca istoric, asta îmi aduce
aminte de toamna anului 1916, când noi am
trimis să lupte pe Carpați niște tineri care, băieți
de la câmpie fiind, în majoritate, nu mai văzuseră
munții în viața lor – pentru că noi, atunci, încă nu
aveam arma „vânătorilor de munte”, spre
deosebire de inamicii noștri!

Care este părerea dvs. despre manipularea
maselor necunoscătoare de Istorie, care au
înțeles că la 1 decembrie 2018 am celebrat 100
ani de „existență”?

Adrian CIOROIANU: Sincer, eu am altă
părere. Românii nu sunt altfel decât restul lumii.
Masele de români pot fi educate mai mult sau
mai puțin, dar în legătură cu Istoria există un

oarecare bun simț comun, care-i face pe români
să asculte opinia celor pe care ei îi recunosc
drept specialiști (pe merit sau nu, dar aceasta e
altă poveste!). Mie mi se întâmplă frecvent. Îmi
scriu mulți oameni, unii cu cele mai aberante idei
sau întrebări. Cel mai adesea le răspund cu
răbdare și, în majoritatea cazurilor, ei trec de
partea mea. Apropo de ce spuneți, nu cred că
există foarte mulți români care să gândească, azi,
că statul român are 100 de ani „de existență”. Nu
uitați că, dincolo de familia noastră regală,
domnitorii medievali sau Alexandru Ioan Cuza
au încă mulți fani printre români, ceea ce e foarte
bine, pentru că ei merită! 

Un întreg subcapitol l-aţi dedicat pentru ceea
ce numiţi ,,eterna problemă a infrastructurii
româneşti”... A fost şi rămâne ,,arma” fără de
care orice modernizare substanţială rămâne
doar parţială?

Adrian CIOROIANU: Problema e una
reală, doar că românii nu trebuie să lege
„infrastructura” numai de drumurile noastre (și
de modesta lor stare, de care vorbeam mai sus).
Infrastructura este ceea ce se află la baza oricărui
construct al nostru, material sau intelectual.
Degeaba ai medici buni într-un spital dacă
spitalele însele sunt „moderne” după spiritul
anilor ’70. Degeaba ai talente în țară – de la
olimpicii la matematică la artiști – dacă nu ai
rețeaua de instituții care să-i valorifice.
Imaginați-vă că într-o școală românească, de ieri
sau de azi, vine un celebru profesor, un savant
care vrea să explice o nouă teorie a chimiei sau a
astronomiei etc.; elevi curioși există, profesorul
vizitator doldora de știință există, doar că
respectiva clasă de curs nu are tablă, nici cretă,
nici proiector, nici ziduri etc. și de fapt ne aflăm
înr-o poiană, sub doi stejari tineri. Ei bine, cam
despre aceasta e vorba. Cunoaștem cum ar trebui
să fie, dar nu suntem încă acolo – aceasta e
povestea infrastructurii românești.

O altă sintagmă care atrage atenţia –
,,modernizare în zigzag”... A fost aceasta o
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constantă de-a lungul unui secol de existenţă (şi
nu numai), indiferent de regimul politic? În ceea
ce priveşte viitorul, teoria maioresciană a
formelor fără fond poate deveni cândva
inactuală?

Adrian CIOROIANU: De fapt, mai corect
ar fi spus că toată istoria noastră, de la
romanizarea dacilor și până azi, este un lung
proces în zig-zag – prin datul geografiei. A
observa acest lucru nu este o ironie sau o critică,
ci o constatare. Gândiți-vă prin câte schimbări
radicale a trecut societatea noastră numai în
ultimii 200 de ani. Pe vremea lui Tudor
Vladimirescu eram o periferie (nici
independentă, dar nici ocupată) a Imperiului
Otoman; o sută de ani mai târziu, în 1920, eram
un avanpost al lumii occidentale în fața
Răsăritului sovietizat. Înainte de Primul război
mondial eram o țară a marilor moșieri, iar peste
numai câțiva ani, după război (și după reforma
agrară a Regelui Ferdinand) am devenit o țară a
micilor proprietari de pământ. În 1938 eram o
țară în plin proces de dezvoltare capitalistă, iar în
1948, tot noi, eram în plin proces de avânt spre
comunism. În 1987 (să zicem), în regimul neo-
stalinist al lui N. Ceaușescu eram supuși și tăcuți,
iar 20 de ani mai târziu, în 2007, aceeași țară cu
aproape aceeași cetățeni (mult mai gălăgioși)
devenea membră a Uniunii Europene! Așadar,
iată câte schimbări profunde, aproape peste
noapte. Evident că acest zig-zag istoric (când
spre bine – când spre rău, ba spre reformă – ba
spre contrareformă, când spre democrație – când
spre autocrație, ba spre Vest – ba spre Est etc.) a
influențat și firea noastră, și cultura noastră
politică, și comportamentul social al oamenilor.
Nu este o scuză, dar este o explicație pentru
inconsecvența de care dăm uneori dovadă.

Pe de altă parte, eu nu sunt partizan al ideii
„formelor fără fond” a lui Titu Maiorescu.
Dimpotrivă, cred (asemenea lui Eugen
Lovinescu ș.a.) că e foarte bine că am importat
(și importăm în continuare) ,,forme” din
Occident, pentru că acest împrumut e doar prima
etapă dintr-un proces mai lung – iar apoi, în altă

etapă, aceste forme, în timp, își vor crea “fondul”
de care avem atâta nevoie. Deci, din acest punct
de vedere, rămân optimist: în istoria noastră, o
mulțime de “forme” occidentale au părut la
început bizare, iar acum sunt normă curentă –
gândiți-vă cum erau îmbrăcați orășenii noștri
acum 200 de ani și cum suntem noi îmbrăcați azi,
sau la ce învăța un copil într-o școală
bisericească pe la 1820 și la ce învață un elev de-
al nostru azi etc.   

Fiecare parte a cărţii merită o discuţie
amplă, dar o să ne rezumăm la un titlu cu
valoare de concluzie: un titlu atrage atenţia:
,,Suntem printre câştigătorii secolului XX”...
Totuşi, nu este excesiv de optimistă această
viziune?

Adrian CIOROIANU: Nu e deloc excesivă,
pentru că se poate demonstra foarte lesne.
Haideți să facem un mic bilanț. În privința
teritoriului, poate că nu avem noi granițele pe
care ni le-am dori, dar oricum cele de azi sunt
mai mari (în favoarea noastră) decât cele care
erau în anul 1900. În privința societății: de bine,
de rău, am trecut și prin experiența de tip fascist
a legionarilor din anii ’30, și prin regimul
comunist al anilor ’50-’80, sigur că ne-au afectat,
dar iată că suntem din nou capabili să
reconstruim o democrație – după ce, în ultima
sută de ani, am cunoscut tot felul de
autoritarisme, de la Carol al II-lea și I. Antonescu
până la C.Z. Codreanu, Gheorghiu-Dej sau
Ceaușescu. În fine, aș spune că și calitatea
democrației noastre de azi este alta (mai bună)
decât democrația din România de acum un secol,
din 1920, să zicem. Democrația nu este niciodată
perfectă, dar eu sincer cred că cea de azi este mai
sănătoasă și mai solidă decât cea de acum o sută
de ani. Toate acestea, și altele, mă fac să cred că
noi am fost printre “câștigătorii” acestui secol
XX, atât de dur și de întortocheat.

În final, propuneţi ,,mai multe teme pentru
acasă”... Toate aceste priorităţi pot reprezenta
puncte de plecare pentru un viitor şi consistent
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proiect de ţară...?
Adrian CIOROIANU: Cred că da. Pe

termen mediu și lung, eu sunt convins că acest
proiect de țară o să apară. Totul e să avem pace
în lume și în zona noastră. Noi, românii, avem o
capacitate de regenerare foarte mare (o arată
istoria noastră), dar tot ce avem nevoie, pentru a
ne pune în valoare energiile și creativitatea, este
o cât mai lungă perioadă de pace și de relativă
stabilitate democratică. Adică exact ce ne-a
lipsit, în istoria noastră modernă!

S-a vorbit mult în acest context al
Centenarului despre patriotism... Ce a însemnat
el acum un secol şi ce mai înseamnă astăzi acest
cuvânt? S-a schimbat ceva esenţial şi pozitiv în
mentalitatea românilor sau această noţiune şi-a
pierdut orice valoarea din cauza regimului
comunist?

Adrian CIOROIANU: Patriotismul e un
proces, în care inevitabil unii oameni intră mai
mult, alții mai puțin; nu e o sarcină pe care să o
pui pe umerii tuturor. Nu poți cere cuiva să fie
patriot ca și cum ai da unui elev o temă pentru
acasă. Personal, am impresia că românii sunt mai
patrioți decât recunosc ei înșiși. Dar, atenție, nu
numai eroii pozitivi sunt patrioți! Credeți că,
oare, “Conducătorul” Ceaușescu sau “Căpitanul”
Codreanu nu au fost patrioți? Ba au fost, doar că
binele țării, așa cum îl vedeau ei, era toxic pentru
majoritatea românilor. Apoi, aș mai spune că, în
opinia mea, românii de azi își iubesc țara, dar
problema este că ei nu au încredere (sau au
încredere mică) în statul român, în autoritățile și
instituțiile statului. Țara și statul nu sunt același
lucru! Poți iubi România și, simultan, poți critica
un guvern sau altul, fără probleme – acesta fiind
un avantaj al democrațiilor. Numai în dictaturi a
fi patriot înseamnă să asculți orbește de un șef
politic sau religios etc. 

În fine, aș mai adăuga că patriotismul este și
el mereu în evoluție, la noi și peste tot în lume,
pentru că el e o construcție culturală – adică, nu
e o dragoste oarbă, instinctivă, cu care omul se
naște, ci e un proces de acumulare, de

sedimentare și distilare a unor sentimente,
experiențe etc. Din practica mea la catedră, cred
că nici nu e bine să-i ceri unui tânăr să fie patriot
– în schimb, trebuie să-i creezi condițiile ca el să
devină. Și, mai ales, trebuie spus tuturor
semenilor noștri că a fi patriot înseamnă să-ți
iubești țara ta, dar fără a o disprețui pe a altora.

În loc de concluzii, se poate spune că acest
Centenar a reprezentat o şansă pentru o altfel de
imagine externă, dar şi internă a României?

Adrian CIOROIANU: Fiecare zi pe care o
trăim este o astfel de șansă. Imaginea externă a
țării nu poate fi substanțial mai bună decât
realitatea internă, aș spune. Eu nu cred în
cosmetizări de ocazie, ci doar în simpla muncă
de zi cu zi, fără dramatisme, fără hei-rupuri.
Dacă fiecare dintre noi își face treaba lui bine,
deja, pe termen lung, câștigul de imagine se
acumulează. Centenarul a fost doar un bilanț, un
moment în care ne puteam eventual întreba ce
am făcut bine sau rău în propria noastră istorie,
noi și înaintașii noștri din ultimele patru-cinci
generații (în istorie, de la Herodot încoace, o
generație are 20 de ani). Într-un roman de-al lui,
Camil Petrescu vorbește despre acei elevi care își
propun să învețe, dar nu de azi, ci mereu ,,de
lunea viitoare” etc. Nici noi nu trebuie să
așteptăm ,,restartarea” sau ,,șansele” numai de la
aniversări sau de la cifre rotunde, ci putem să le
abordăm chiar de azi. 

Amintiți în studiul dumneavoastră de
insatisfacțiile avute privind faptul că nu ați
primit la timp alte analize care ar fi dezvoltat
volumul, la fel de interesante: o retrospectivă a
arhitecturii românești, a horticulturii
peisagistice din România, a cinematografiei
românești... Lista putea continua cu un bilanț
literar sau sportiv, pe care le-ați fi vrut. Este
posibil să mai încurajați publicarea lor?

Adrian CIOROIANU: Nu, nu am în plan
acest lucru. Acesta este riscul tuturor volumelor
colective. E normal, autorii scriu în ritmuri
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diferite, inevitabil cineva va fi primul iar
altcineva va fi ultimul care-ți va trimite textul,
unii mai au și alte proiecte în paralel etc. Una
peste alta, eu sunt mulțumit de ceea ce a ieșit;
poate că volumul putea fi mai complet, dar la fel
de bine se putea să nu fie deloc! Văd jumătatea
plină a paharului: pentru mine și colaboratorii
mei e mai important că propunem, celor care au
citit cartea sau o vor citi, unele teme de reflecție.
Asta e tot ce-și poate dori mai bun un autor.

Vă rugăm să fiţi de acord să încheiem acest
dialog cu o invitaţie la lectură şi la reflecţie,
pornind de la un scurt fragment din cartea dvs...

,,... Am numit această tentaţie a modernităţii
româneşti «o imposibilă evadare» din Balcani”
(p. 14).

,,... Dacă istoria este o lecție, războaiele sau
bătăliile se câştigă cel mai adesea, nu pe linia
frontului, ci pe infrastructură” (p. 31).

„Românii au fost entuziaști în pretențiile lor
periodice de a fi «,ars etapele»” (p. 33).

Adrian CIOROIANU: O să răspund pe
rând:

Geografic vorbind, noi nu suntem în Balcani,
de fapt, dar istoria ne-a marcat și ne-a apropiat de
acest spațiu, de victoriile sau de dramele lui. Da,
noi vrem să „evadăm” din această arie simbolică,
pentru că noi am vrea să fim vecini cu Italia, cu
Spania, cu Franța sau Anglia. Dar acest lucru nu
o să întâmple prea curând... E bine că noi privim
spre Occident, dar în același timp trebuie să
facem ce depinde de noi pentru ca Balcanii și
vecinii noștri să fie și ei bine și într-o bună formă
democratică.

Da, aceasta este o axiomă în lumea strategilor
sau a profesioniștilor militari: sigur că și curajul
soldatului este important, dar la fel de importantă
este logistica – adică, ca acel soldat să primească
o pâine, în fiecare zi. Soldații germani ai
generalului von Paulus, ajunși la Stalingrad, în
iarna lui 1942-’43, erau foarte curajoși, dar toate
calitățile lor au devenit inutile în momentul în
care, încercuiți fiind în plină iarnă, n-au mai avut

ce mânca. În Războiul nostru de Independență, în
1877, am avut soldați care au luptat cu mare
vitejie, la Plevna sau Rahova ș.cl. – dar am avut,
în spatele lor, prin grija politicienilor de atunci,
un lung convoi de care trase de boi care duceau
pe front, peste Dunăre, toate cele necesare, de la
muniție la merinde. Din acest motiv spuneam în
carte că bătăliile se câștigă pe front, dar
războaiele, cel mai adesea, se câștigă în spatele
frontului, de către cel care este mai bine
organizat.

Da, această ,,ardere a etapelor” e motiv de
mândrie la noi – și, deseori, pe drept cuvânt. E
adevărat că noi am ars etapele pe drumul
modernizării noastre (de ex.: când am avut nevoie
de o Constituție modernă, în 1866, am luat
constituția belgiană și am adaptat-o) și la fel
facem și azi, în raport cu unele cerințe ale Uniunii
Europene etc. Pentru o țară care, în numai 150-
200 de ani, a trecut din Orient în Occident (pentru
că acesta e cazul nostru, mai simplu spus), era
inevitabilă această ,,ardere a etapelor”. 

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că
acumulările cele mai serioase și trainice au,
totuși, nevoie de timp. Ne putem grăbi, de multe
ori, dar nu putem trăi tot într-o grabă. Uneori, poți
avea surpriza că tocmai acele etape pe care le
credeai arse se întorc peste tine și te lovesc din
spate. În ultimii ani, chiar în contextul
Centenarului, pe când tocmai ne lăudam cum am
scăpat acum 30 de ani de dictatorul Ceaușescu
etc., am putut vedea cu surprindere cum, la noi,
tendințele autocratice din politică nu au dispărut
odată cu regimul comunist. Așadar, e bine să
,,ardem etapele”, dar e și mai bine să înțelegem
corect fiecare treaptă de sub pașii noștri și să
învățăm o lecție din tot ce ni se întâmplă. În
istorie, aplicând metafora dintr-o fabulă
binecunoscută, cred e mai bine să ai constanța și
încăpățânarea broaștei țestoase decât inconștiența
și viteza uneori sinucigașă a iepurelui. 

Interviu realizat de 
Elinor POPESCU şi George MOTROC
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Sunt câteva cazuri extrem de rare, la noi, în
cultura noastră, doar acesta unic, prin care, într-
o comparaţie imediată, existenţa literaturii este
umilită, degradată, coborâtă în derizoriu, privită
dintr-o perspectivă atât de înaltă încât tot
domeniu artistic se descalifică pe moment. Aşa
este cărticica aceasta: Aniţa Nandriş-Cudla, 20
de ani în Siberia, Amintiri din viaţă, Ediţie,
prefaţă şi postfaţă de Gheorghe Nandriş, Ediţia a
6-a, Humanitas, 2016. Pentru a explica afirmaţia
este necesar ca în primul rând să dezambalez
scrierea, să o desfac din întreg compusul
publicistic prin care îi este direcţionată
receptarea înspre un eventual cititor care este
astfel obligat să o perceapă strict numai sub
unghiul unei lecturi anticomuniste,
transformând-o în ceea ce ea nu este: o scriere
de propagandă, desigur una pozitivă dar până la
urmă tot propagandă. Deşi prefaţatorul, cel
căruia îi datorăm scoaterea acestei capodopere la
lumina tiparului, admite în prefaţa sa observaţia
altcuiva că noţiunea de „comunism” nici măcar
nu este pomenită de Aniţa în cartea sa (p. 7).  Şi
cu toate acestea lectura este direcţionată în acest
sens, al anticomunismului à outrance, de parcă
ne-am înghesui şi noi lângă ea, cu toată
problematica noastră, ca nişte profitori. În ceea
ce mă priveşte, cu adevărat nu doar că nici acum
nu sunt comunist dar nu am fost deloc nici
măcar atunci când era destul de riscant să nu fii,
şi cu toate acestea propun o eliberare a acestei
cărţi din chingile ideologiei, oricât de mult
ideologizarea ne este convenabilă nouă, celor de
azi. Propun această modificare de perspectivă

critică, abandonarea grilei politice, nu pentru că
nu ar fi adevărată iar eu, în sinea mea, ader
complet la ea, ci doar pentru că ea o
nedreptăţeşte pe autoare, o micşorează
reducând-o la dimensiunile noastre, ale
oamenilor obişnuiţi, ale celor din istorie, ori
această carte depăşeşte cadrele istoriei. Să aflăm
deci ce este ea dacă o luăm în afara tuturor
acestor referinţe care, ce-i drept!, ne avantajează
mult dar doar pe noi, cei din posteritatea
autoarei, iar acum eu fac propunerea să o privim
în sine, făcând abstracţie de timpul istoric,
descoperind-o ca fiind o naraţiune doar, un
poem epic despre constanţa speranţei şi a
izbăvirii.

Pentru a izbuti să realizăm aceasta, sunt două
mari teme de sub jurisdicţia cărora trebuie să
eliberăm scrierea Aniţei Nandriş-Cudla:
comunismul şi ororile lui – pe de o parte, iar pe
de altă parte exilul în Siberia, acel etern Pohod
na Sibir. Vom avea astfel ocazia să o aşezăm mai
degrabă lângă celebra Amintiri din casa
morţilor, lucrare de artă şi nu una documentar
istorică, realizând că şi scrierea bucovinencei
este, mai presus de toate, o operă pură, de
dincolo de orice rutină artistică, un unicat.
Purcedem la drum deci cu observaţia că editorul
intervine chiar începând cu titlul, căci 20 de ani
în Siberia nu îi aparţine autoarei, şi încă din
punctul de început detaliul acesta trădează
contribuţia editorilor, a căror bună credinţă şi
adecvare nu pot fi contestate dar Aniţa Nandriş-
Cudla şi-a numit totuşi scrierea Amintiri din
viaţă, într-un ton neutru şi universal în acelaşi

1818 CONVORBIRI  LITERARE

MAI MULT MAI MULT 
DECÂT LITERATURADECÂT LITERATURA

Ion PAPUC



timp. Titlul originar al cărţii este mult mai
adecvat cu conţinutul ei în măsura în care
autoarea se prezintă pe sine, identitatea sa
sociologică, încă de la origini. Ea spune totul
despre sine, prezentând o realitate epică în
integralitatea ei şi de peste orice tendenţiozitate,
aşa cum îi stă bine unui mare artist. Siberia
există masiv în carte dar nu ca unic scop al ei
deşi editorii  se străduiesc politizând să excludă
orice altă tramă epică dintre cele prezente în
scriere, vizionând cu accente mari o presupusă
ideologie din carte deşi nu aceasta este reala
natură a scrierii. Căci cu toate că această
neimplicare politică, această obiectivare artistică
de peste orice condiţionare exterioară nu a fost
una voită, calculată de autoare, ea nu este una
mai puţin eficientă în a înălţa cartea în sfera
marilor creaţii impersonale. Deci nu doar
Siberia comunismului atroce ci un conflict mai
amplu, unul mitologic între moscali (atenţie:
moscali, nu ruşi, nici sovietici şi nici într-un caz
comunişti!) şi austrieci, poate Orient şi
Occident, între o sperată acasă şi o îndepărtare
de până la marginile lumii, dincolo de viaţă,
poate chiar în moarte, fie ea şi provizorie,
acestea fac substanţa adevărată a scrierii.
Călătorirea Aniţei împreună cu cei trei copiii ai
ei este una epopeică, similară până la un punct
cu aceea a anticului Ghilgameş, o legendară
anabasă şi apoi o catabasă mântuitoare. O
anabasă pentru că în fapt ea este o expediţie, un
Exod obligat, deloc voit, ascensiunea în
interiorul răului, posibil a fi identificat cu
comunismul, cu care coincide doar, drept
dovadă că autoarea nu îl pomeneşte niciodată
precum în textele sacre nu este pomenit
Necuratul. Şi apoi catabasa, Întoarcerea,
coborârea, revenirea în lumină la ai săi, înspre
familie, la origine, la un presupus bine. 

Dar, peste această tematică maximă, creaţia
Aniţei Nandriş-Cudla este în primul rând o
miraculoasă faptă lingvistică, asupra epidermei
lexicale a operei în cauză trebuie stăruit pentru
a-i evidenţia forţa artistică iar aici, din acest
punct de vedere, originalitatea autoarei este una

radicală. Pentru că ea, fie şi din neputinţă, ignoră
limba literară şi scrie exclusiv în graiul local, din
Bucovina ei. I-a fost mai la îndemână, şi editorii
au avut inteligenţa să respecte această neputinţă,
lipsa accesului la un idiom lingvistic oficializat,
lipsă care i-a prezervat geniul lexical:
exprimarea în graiul local. Noi românii suntem
născuţi cu acest handicap definitiv, că nu am
avut din totdeauna, ca cei privilegiaţi, parte de
un destin istoric comun, nu am avut o patrie
unitară. Am suplinit această deficienţă
congenitală cu grija pentru o unitate lexicală şi
de gramatică de peste orice diviziune teritorială.
În timp ce alţii au avut neglijenţa de a-şi
conserva diferenţele dialectale de până la exces,
acceptând dificultatea de a comunica verbal de
la o regiune la alta, noi ne-am strâns ca limbă în
noi înşine, unitari nu geografic, nici politic, dar
lingvistic, precum la o stea neagră, o forţă
gravitaţională maximă, ne-am concentrat în noi
înşine, gata să ne topim într-un acelaşi nucleu.
Robi ai unui limbaj tot mai oficial, ameninţat de
osificare, tot mai restrâns în el însuşi, riscul este
de a ne fi chircit prea mult în aceeaşi limbă
literară prea de tot accesibilă însă una stafidită,
tot mai săracă, în primejdie de a fi sclava altor
idiomuri lingvistice. Nefiind în cunoştinţă cu
astfel de rigori, Aniţa Nandriş-Cudla scrie în
graiul ei de acasă, deprins de la părinţi, de la
moşii ei. Rezultatul este o canava de o rară
bogăţie, cu sonorităţi de muzicalitate celestă. O
limbă de o rară dulceaţă, cu adevărat un fagure
de miere, după cum spunea şi Poetul. Pe de altă
parte, asemeni unui mare creator de poveste,
pentru a face cât mai verosimilă naraţiunea sa
autoare introduce în fluxul verbal şi cuvinte
străine, specifice celor relatate: rusisme,
germanisme, nu doar localisme, dar sinonimiile,
explicaţiile ca de dicţionar ale autoarei,
contextul în care apar le garantează
accesibilitatea. Sigur că există dascăli care se
plâng că întâmpină dificultăţi de lexic în a preda
la clasă textele clasicilor noştri, în care există
cuvinte ieşite din uzul curent al limbii, cea de tot
chircită sub povara atâtor norme. Copiii de azi
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pot învăţa două sau chiar trei limbi străine, dar
sucombă când li se pretinde să-şi extindă
cunoaşterea limbii materne, refuzând să
deprindă câteva arhaisme sau unele
provincialisme. O ruşine!

Acum, după ce am recitit aceste Amintiri din
viaţă a nu ştiu câta oară, regret că nu am ocazia
să le parcurg transpuse şi într-o altă limbă,
desigur în una de mare circulaţie, care să îmi fie
accesibilă. Ar fi fost sarcina oficialităţilor
române să asigure răspândirea universală şi a
acestei scrieri nu doar, în cea mai mare parte, a
purulenţelor care le ocupă tot timpul şi toate
resursele. Un alt popor ceva mai demn ar fi
profitat în varii moduri să propage în lume o
astfel de scriere. Ar fi ajutat poate şi la realizarea
unui film artistic inspirat de epica bucovinencei.
Ar fi fost şi într-un caz şi în celălalt în adevăratul
avantaj al culturii noastre. Spun toate acestea
pentru că, după ce am insistat asupra meritelor
de fi fost scrisă în graiul bucovinean, abia odată
eliberaţi de dulcea povară a acestuia putem
observa celelalte merite ale cărţii Aniţei
Nandriş-Cudla. Ele ar fi cu atât mai vizibile în
transpunerea ei în alt idiom lingvistic, scoţând-o
dincolo de farmecul ei lexical.

Luată ca epică în sine, scrierea este de-a
dreptul palpitantă şi se citeşte, cum se spune, cu
sufletul la gură, cititorul parcurgând-o cu o
curiozitate maximă pentru a afla ce se întâmplă
cu această răpire a unor populaţii, fără nici o
logică anume, nu prizonieri de război ci inşi
civili, precum această femeie cu cei trei copii ai
ei, oameni dislocaţi din cuibul lor şi duşi la
distanţe uriaşe, dintr-un context social şi
geografic într-altul complet diferit în care nu
aveau disponibilitatea genetică să
supravieţuiască. E, în felul ei, o carte de aventuri
care explorează o lume exotică din punctul de
vedere al autoarei. Aniţa Nandriş-Cudla are
harul de a descrie universul uman pe care îl
străbate, dovedind o memorie a detaliilor
aproape neverosimil de exactă, precum atunci
când îşi aminteşte biciul cu care un soldat pus pe
furat, surprins în acţiune o biciuieşte pe mama sa

până la o lăsa infirmă definitiv. Aceste Amintiri
din viaţă, cu realismul lor maxim sunt o scriere
nu doar patetică şi palpitantă ci mai ales
expresiv realistică, în care autoarea nu încetează
o clipă să nu observe cu rară acuitate şi să
consemneze grozăvia nedreptăţii care i se face ei
şi familiei sale.

Rezumând, voi observa că scrierea
bucovinencei este în primul rând o faptă
stilistică de excelentă artisticitate, exemplară
tocmai prin muzicalitatea formei provinciale a
lexicului în care a fost redactată. Apoi ea
interesează prin naraţiunea palpitantă pe care o
desfăşoară, fiind o carte de aventură şi
explorare. Şi ea mai este un uimitor antidot
pentru ateii de pretutindeni şi din totdeauna. Ca
să înţelegem aceasta, trebuie să ne amintim că
din trenul care o răpeşte din cuibul ei, Aniţa
Nandriş-Cudla cu un creion muiat în salivă scrie
pe o batistă un mesaj către cei care i-ar putea
ajuta mama rămasă infirmă în casă, batistă pe
care o aruncă pe geam şi ea ajunge la destinaţie,
iar cartea însăşi este tot un astfel de mesaj,
similar vreunuia scris de un naufragiat, pus într-
o sticlă şi aruncat apoi în apele oceanului cu
şanse infime că va ajunge la un salvator. În acest
sens, prin analogie, voi observa că scrierea este
importantă pentru un ateu care poate descifra
astfel ce este Dumnezeu. Nu neapărat unul din
Biblie sau din cine ştie ce altă carte sfântă.
Desigur eroina cărţii îndată ce ajunge înapoi în
satul natal se duce la biserică să se roage, să se
spovedească la preot şi să primească
împărtăşania. Dar mă refer nu la acest
Dumnezeu al bisericii de care ea aparţine ci la
acela pe care îl invocă încontinuu acolo, la nord
de Cercul polar, un Dumnezeu al speranţei şi al
disperării omului. Al oricărui alt om, căci fără el
nu se poate trăi, fără acela nu există viaţă! 
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Parfumul: un vis suprem al materiei, oferit de simțul
olfactiv. Muzica: alt vis suprem al materiei, oferit de
simțul auditiv. Parfumul și muzica alcătuind un tandem
suprasenzorial. La ora lor magică, materia se dorlotează
adormind și visîndu-se pe sine însăși. 

*
Scriptor. Ochiul tău și urechea ta, mintea ta umplute

cu simulacrele estetice ale începutului. Și cu toate
acestea nu recunoști acum o autenticitate mai deplină. 

*
Melancolia: o detașare a omului de o lume care nu-l

mai convinge prin consistența sa palpabilă, prin
realitatea sa imediată. Un soi de impresionism moral. 

*
„Cine a observat cu oarecare atenție sufletul feminin

va pune la îndoială, ca eveniment normal, entuziasmul
erotic al femeii pentru frumusețea masculină. Ba chiar
se poate prezice care anume tipuri de femeie vor face
excepție de la această regulă. Iată-le: mai întîi, femeile
cu suflet oarecum masculin; în al doilea rînd, cele care
de la început au practicat fără limitări viața sexuală
(prostituatele); în al treilea rînd, femeile normale care au
la activul lor o viață sexuală plenar exercitată și ajung la
maturitate; în al patrulea rînd, cele care prin constituția
lor psihofiziologică vin pe lume înzestrate cu un
«temperament puternic»” (Ortega y Gasset).

*
A face artă înseamnă nu numai a clarifica, a

delimita, a organiza, ci și, în largă măsură, a profita de
confuzia, de devălmășia, de neorînduiala care persistă a
lucrurilor. A te balansa între un ideal reformator și
acuitatea păguboasă a constatării stării de fapt. 

*
A.E.: „Cea mai conformă morală cu gradul de

civilizație la care am ajuns e o morală a mefienței”.
*

Fulgerul: o compensație a cerului întunecat. 
*

„Un site cu produse felurite, destinate cu precădere
copiilor și cu reduceri de sezon afișează, dacă îl privești
cu atenție, denumiri cel puțin ciudate ale obiectelor. De

vină este, mai mult ca sigur, traducerea automată, dar
rezultatul e de tot rîsul. Cîteva exemple: «capcană de
detectare a întunericului alimentar», «geantă de
depozitare a aerului gol», «cordon de cauciuc pentru
păr», «roller autocolant cu sertar din lemn», «scaun înalt
pentru copii fără braț», (urmat de necesarul) «fotoliu
pentru copii fără fotoliu», «femei tricotate bej», «dinți
de bambus» și, în final un recognoscibil… «pîlniu de
plastic»” (Dilema veche, 2019). 

*
Mișcătoarea sinceritate a defectelor asumate.

Posibila lor înălțare pînă la cota calităților. 
*

Pentru X, mica bîrfă zilnică are adesea prospețimea
sublimă a metaforei. Surpriza e terenul pe care se
plasează ambele expresii. Unii o preferă pe prima, alții
pe a doua. A.E.: „Iar alții pe amîndouă”. 

*
Posteritate. Scriptorul alcătuiește imaginea unui

Celălalt aidoma unui personaj cu numele său dintr-o
piesă de teatru, nădăjduind că-l va putea interpreta după.
Dar de cîte ori nu se întîmplă să nu fie distribuit în acest
rol?

*
Goethe despre poezia epocii sale: „în ziua de azi,

poeții scriu de parcă ar fi cu toții bolnavi, iar lumea toată
un imens spital”. Ca și: „Literatura romantică a atins
fundul prăpastiei: ororile producțiilor mai noi nu se pot
închipui de un nivel mai scăzut”. 

* 
„Aș pune prinsoare că în 1913 nimeni nu va mai

pomeni de scrierile sale” (e vorba de Chateaubriand)
(Stendhal).

*
L-am vizitat zilele trecute pe Eugen Barbu la vila sa

din Zamora, pentru a-i solicita o colaborare la Familia.
Dorește să pară superior absent, amuzat de spectacolul
lumii, deși e un actor frenetic al acestuia. Ochi
micșorați, grăsime reliefată pe piept, gesturi ostentativ
molcome. O lene orientală de ins care-și digeră
succesul. Îl găsesc așezat în curte, de vorbă cu un
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„negru” personal. Din interior se aude pesemne vocea
soției: „Cine a venit?”. Răspunsul autorului Groapei:
„Nimeni”. Mă invită la etaj, în camera sa de lucru.
Teancuri de volume masive, o superbă panoramă a
Bucegilor la fereastră, un telefon alb. M-am simțit ca un
cetățean care vrea să înainteze o petiție la un ghișeu,
după ora închiderii. Acum înțeleg arțagul pe care i l-a
provocat lui Eugen Barbu ca și altora gestul
condotierului Petru Dumitriu, care, stabilindu-se în
Occident, a „trădat” această lume scriitoricească
angajată colectiv (însemnare din 1971). 

*
„În Franța, un cardinal e chemat în fața Justiției. E

acuzat că nu a divulgat faptul că un preot din dioceza lui
a comis abuzuri se*uale asupra unor minori. Pe cardinal
îl cheamă Barbarin. Da, e barbar, domnule Barbarin, să
tăinuiți asemenea barbarii” (Dilema veche, 2019). 

* 
A.E.: „Trebuie, colega, să ai de la naștere cerul gurii

apt pentru gustul bucatelor critice și mirosul pentru cele
poeticești. Altminteri, în condiția ta, riști să rămîi veșnic
flămînd”. 

*
Luciditatea nu e o indiscreție sui generis? 

*
Spiritul său cum o legătură strînsă cu mai multe

noduri a unei sfori cu care țăranul leagă grijuliu un sac
plin de produse gospodărești.

*
Scriptor. Nimic nu te bucură mai mult în textul tău

mai vechi decît o frază „izbutită” pe care ai uitat-o și pe
care o regăsești imprevizibil. Te bucură mai mult decît
una pe care abia ai așternut-o, deoarece prima, în mica
istorie a ființei tale, se încarcă de fiorul trecutului. 

*
Efemerul: un ornament mai mult sau mai puțin

reușit al eternității.
*

„Cred că am suferit mult cînd am pierdut-o. Cu toate
acestea n-am resmițit nici un fel de revoltă. Pentru că
niciodată nu m-am simțit prea în largul meu cînd ceva
îmi aparține. Mi se pare întotdeauna mai firesc să regret.
Și, cu toate că văd limpede în mine, niciodată nu m-am
putut împiedica să cred că Jeanne trăiește mai mult în
mine într-un moment precum cel de astăzi decît pe
vremea cînd se ridica ușor pe vîrfuri pentru a-și încolăci
brațele în jurul gîtului meu” (Camus).

*
A.E.: „Oare de ce nu avem mai multă încredere în

femei, după cum s-a spus, cele mai raționale ființe?”
*

Bate cîmpii grației cu nervozitatea călcîielor sale

fragede.
*

Norocul: o fantezie a Destinului, nenorocul: un curs
realist al acestuia.

*
Prin ea însăși suferința îți impune condiția

modestiei. Dar de cîte ori n-o ignori?
* 

Crede în cei ce te ignoră, în cei ce nu te văd pe
stradă, ori dacă te-au văzut te uită îndată, în cei ce nu-ți
vorbesc și nu te-ascultă, în cei ce nu te atrag și nu te
resping, în cei ce nu-ți sunt nici prieteni nici dușmani,
precum o imagine sintetică a lumii tale. A lumii.

*
Distingînd o sută de nuanțe ale negrului, chinezii au

estetizat Infernul (l-au prefăcut într-o chinezărie).
*

„Indiferent dacă omul suferă ori este într-o
dispoziție bună, el nu are nici o îndoială că poate găsi
motivul acestei situații, doar să vrea să-l caute. Deci îl
caută… Adevărul este că nu poate găsi motivele pentru
că nici măcar nu bănuiește unde le-ar putea căuta… ce
se întîmplă?... Omul ia drept cauză a stărilor sale ceea
ce, de fapt, este consecința lor; de ex. o lucrare
întreprinsă într-o stare de bună dispoziție (în fond,
întreprinsă pentru că buna dispoziție îl și îmboldise la
drum) reușește: iată deci, lucrarea este motivul bunei
dispoziții… În realitate, reușita este și ea condiționată
exact de ceea ce condiționa buna dispoziție – adică
fericita coordonare a forțelor și sistemelor fiziologice”
(Nietzsche).

* 
Jubilația lucrului terminat, jubilația lucrului

neterminat. 
*

A fi poet: a putea pluti prin lucrurile înconjurătoare
precum printr-un văzduh. 

*
Cîte o imagine, cîte o reflecție nesatisfăcătoare pare

uneori a se împlini în subconștient, aidoma unui fruct
care se coace pe neașteptate și pe care îl poți culege. 

*
Să recunoaștem: cuvîntul cu etimologie slavă,

văzduh, e mai plin de misticismul obîrșiei sale decît
sinonimul aer, ce reflectă precizia latină. Infinit și
limită.

*
„Mia Ellery, în vîrstă de 36 de ani, este încă în viață

datorită labradorului ei Bentley. Britanica a căzut pe
scări, a leșinat și putea să moară sufocată pentru că îi
dislocase cîteva vertebre din zona gîtului, dacă dulăul nu
dădea alarma și nu făcea imposibilul pentru a aduce

2222 CONVORBIRI  LITERARE



ambulanța acasă. (…) Labradorul în vîrstă de cinci ani a
început să latre, dar a realizat că fetița Miei, Honour (6
ani), nu îl auzea pentru că avea căștile pe urechi și
asculta colinde. A fugit în camera fetiței și i-a tras căștile
la o parte. Fetița l-a respins supărată pentru că a
deranjat-o, așa că Bentley a fugit la telefonul fix și i l-a
adus fetiței. (…) Bentley a prins-o de bluziță pe fetiță și
a tras-o pînă în tocul ușii pentru a o vedea pe mama ei
întinsă pe jos. Honour a înțeles că trebuie să facă ceva și
a sunat la numărul de urgență 999” (Click, 2019). 

*
Majoritatea pisicilor albe cu ochi albaștri sunt surde. 

*
A.E.: „Epigonul. Caută cu febrilitate un autor căruia

să-i fie un adorator prea smerit. Să-l exploateze așa cum
și acesta îl exploatează, captîndu-l în raza sa de
influență”. 

*
Nietzsche referindu-se la Wagner: „Acest gen de

artist este de suspectat tocmai acolo unde nu încape nici
o glumă”.

*
Scriptor. Cuvînt afectat de graba cu care îl transcrii

de teamă să nu-i pierzi efemera sclipire, aburoasa
identitate care, iată, au și dispărut în minusculele
intervale ce stigmatizează raportul condeiului cu hîrtia. 

*
Poezia își aparține doar sieși ca orice Destin. 

*
Mojicia esteticului reprezentată de tendențiozitatea

sa. Exemplu: „realismul socialist”.
*

„Sentimentul de a te vedea greșit înțeles iscă
mîhnirea cea mai plăcută, o învăluire atît de calmă a
inimii. Pentru om este unul dintre cele mai înălțătoare
sentimente, căci este singurul care ne îngăduie să
spunem, conștienți de valoarea noastră: sunt mai presus
și mai bun decît mă înfățișează ceilalți” (Titu
Maiorescu).

*
Senectute. Din ce în ce mai puține lucruri mă

interesează, din ce în ce mai puține lucruri nu mă
interesează. 

* 
Și uite cum încercam să uit ceea ce încă nici n-am

memorat.
*

„Vara sau primăvara, la cafenele, pe bulevarde, pe
sub porticuri, femeile elegante îmi amintesc întotdeauna
de femeile de altădată, din Babilon sau din Alexandria.
Probabil că totul se datorează machiajului, unghiilor
vopsite, picioarelor descoperite, puse în evidență de

soare, de liniște, de lene, amestecul, deci, de barbarie și
de rafinament, adică tocmai cum îmi închipui eu cele
două civilizații” (Cesare Pavese). 

*
O durere otova, atît de monotonă. Ai dori-o

împrospătată. 
*

Visele nocturne: a te privi involuntar în oglinda unei
ficțiuni care, deși e a ta, nu-ți aparține. 

*
Existență cotidiană sfîșiată între obligații și așa-

zicînd libertăți care devin la rîndul lor tot un soi de
obligații.

*
A fi liber realmente, id est egal cu sine. 

*
„Este desigur posibil ca atunci cînd citim ceva într-

o limbă pe care nu o înțelegem bine să găsim ceva ce nu
există în textul acela; și cînd cititorul e el însuși un om
de talent, poezia străină poate, printr-o întîmplare
fericită, să scoată la iveală din adîncul cugetului său
ceva important pe care el crede că l-a găsit în ceea ce
citește. Și e adevărat că, traducînd proza lui Poe în
franceză, Baudelaire a realizat o îmbunătățire izbitoare:
a transformat într-o franceză excelentă ceea ce e deseori
o engleză neglijentă și de proastă calitate. Mallarmé,
care a tradus în proză franceză mai multe poezii ale lui
Poe, a realizat o îmbunătățire similară” (T. S. Eliot). 

*
În apele Oceanului Pacific trăiește peștișorul

Mixima care are patru inimi, dispuse în organism cu
funcții separate: una pentru partea superioară a corpului
și celelalte pentru organele digestive, mușchi și coadă.
Poate trăi mai multe luni fără hrană și se apără de
dușmani secretînd substanțe fumigene în care se
ascunde. 

*
Dacă ne-am da seama de cîte ori contextul decide

relevanța unui text, a unei propoziții rostite, a unui
simplu gest, ne-am înspăimînta. Despotismul perfid al
contextului. 

*
De remarcat că o speranță poate fi cu atît mai vie cu

cît e mai puțin conștientă de sine, dispersată în suflarea
vieții.
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Edgar Morin spune deseori cu amǎrǎciune în
interviurile sale cǎ el este un autor foarte
cunoscut (tradus în 27 de limbi în 42 de țǎri) dar,
în mod paradoxal, marginal, deoarece el este
foarte citat şi mediatizat dar aproape nimeni nu
analizeazǎ ideile sale fundamentale. Acest adevǎr
are multiple explicații. Edgar Morin este un
fabulos orator şi prezența sa fizicǎ, carismaticǎ,
chiar şi la venerabila vârstǎ de aproape 100 de ani
(s-a nǎscut la 8 iulie 1921), pune în umbrǎ ideile
sale. Toatǎ lumea asociazǎ cuvintele
„complexitate” şi „Edgar Morin” dar puțini sunt
cei şi cele care spun în ce constǎ într-adevǎr
contribuția sa esențialǎ la teoria complexitǎții.
Edgar Morin este inclasabil: este el sociolog?
filosof? antropolog? eseist? memorialist?
jurnalist de idei? Lipsa unei etichete disciplinare
eclipseazǎ ideile sale. Stilul sǎu este circular,
nelinear. Pentru adversarii sǎi, Edgar Morin se
repetǎ tot timpul. În acest context, traducerea în
limba românǎ a operei sale fundamentale Metoda
este un eveniment de mare importanțǎ. Publicul
românesc are astfel la dispoziția sa centrul viu al
întregii sale opere, concretizate într-un mare
numǎr de cǎrți. Toate cǎrțile sale sunt orientate de
ideile din Metoda, elaboratǎ de-a lungul a 27 de
ani (1977-2004): Vol. 1: Natura naturii, Seuil,
Paris, 19771.

Vol. 2: Viața vieții, Seuil, Paris, 19802.
Vol. 3: Cunoaşterea cunoaşterii, Seuil, 19863.
Vol. 4: Ideile, Seuil, Paris, 19914.
Vol. 5: Umanitatea umanitǎții, Seuil, Paris,

20015.
Vol. 6: Etica, Seuil, Paris, 20046.
În anul 2008, Editura Seuil a reunit cele şase

volume în douǎ volume pe hârtie biblia7.

Edgar Morin povesteşte el însuşi
extraordinara epopee a scrierii acestui magnum
opus în cartea Aventura Metodei8. Sejurul în
1969-1970 la Institutul Jonas Salk, în California,
este determinant. El descoperǎ  opera lui Gregory
Bateson, John von Neumann, teoria informației şi
comunicǎrii a lui Claude Shannon şi Warren
Weaver. Edgar Morin gǎseşte  o primǎ definiție a
termenului de „complexitate” la William Ross
Ashby şi conceptul de „auto-organizare” la Heinz
von Foerster, care îi inspirǎ propriul sǎu concept
de „auto-eco-organizare”. Este interesat de
conceptul de „ordine din dezordine” formulat de
Erwin Schrödinger. Edgar Morin, întors la Paris
în 1972, are intuiția unei „bio-antropologii”. Este
obsedat de o cunoaştere universalǎ reunind
cunoaşteri dispersate în diverse discipline. Deşi
nu era interesat de o metodologie, cuvântul
„metodǎ” i se impune ca o evidențǎ, ca fiind
rezultatul final al cǎutǎrii sale. Ïn septembrie
1973, în timpul unui sejur la Universitatea din
New York, începe redactarea unei introduceri
generale la Metoda. În urma unei întâlniri
providențiale se refugiazǎ într-un castel din
Toscana unde, între 1975-1976, redacteazǎ de
dimineața pânǎ seara, posedat de o irezistibilǎ
forțǎ, prima schițǎ a proiectului sǎu. Prietenii sǎi
erau derutați crezând cǎ Edgar Morin face o operǎ
de vulgarizare, de jurnalist. Eşafodajul nu avea un
plan precis. Edgar Morin evocǎ, în acest context
„o nebuloasǎ spiralǎ” care prinde contur cu
timpul. Mǎrturia sa este importantǎ deoarece
intrǎm astfel în laboratorul sǎu intim de creație.
Astfel apare în 1977 Natura naturii, care are o
recepție publicǎ favorabilǎ datoritǎ contextului
intelectual: structuralismul era în declin iar
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marxismul se prǎbuşea. Edgar Morin observǎ cu
ironie cǎ opera sa intereseazǎ publicul in caz de
crizǎ9. 

Cu timpul, Edgar Morin trece de la
cunoaşterea complexǎ la gândirea complexǎ. El
este interesat de pricipiul contradicției şi, în acest
context, influența logicii contradictoriului a lui
Stéphane Lupasco este evidentǎ. De-a lungul
acestor 27 de ani ai elaborǎrii Metodei, Edgar
Morin trǎieşte în ritmul operei sale: opera îi
impune propria sa logicǎ de viațǎ internǎ, care îi
determinǎ propria sa traiectorie de viațǎ, şi care,
la rândul ei, influențeazǎ viața operei.

În prezenta prefațǎ voi sublinia ideile esențiale
ale Metodei fǎrǎ nici o pretenție de exhaustivitate,
care ar cere o întreagǎ monografie.

De la începutul primului volum Natura
naturii, Edgar Morin formuleazǎ câteva întrebǎri:
ce înseamnǎ prefixul „auto” care apare în
expresia „auto-organizare”? ce înseamnǎ
„organizare? ce înseamnǎ „complexitate”?10 În
acest context, Morin introduce o buclǎ fizicǎ-
biologie- antropo-sociologie. El descoperǎ astfel
trei obstacole majore: enciclopedic,
epistemologic şi logic, pe care doreşte sǎ le
depǎşeascǎ printr-o reorganizare a sistemului
mental de abordare. Morin subliniazǎ necesitatea
neologismelor fǎrǎ a inventa neapǎrat noi
cuvinte. El analizeazǎ legǎtura, în domeniul
fizicii clasice, fizicii cuantice şi astrofizicii, între
degradarea energiei şi degradarea ordinei. „Prima
apariție (termodinamicǎ) a dezordinii aduce
moartea – scrie Morin. A doua (micro-fizicǎ)
aduce ființa. A treia (de genezǎ) ne aduce creația.
A patra (teoreticǎ) leagǎ moartea, ființa, creația şi
organizarea” – scrie Morin11. El ajunge la
concluzia, care i se pare extraordinarǎ, cǎ prin
dezintegrare cosmosul se organizeazǎ12.
Interacțiunea este placa turnantǎ între dezordine,
ordine şi organizare. Morin considerǎ cǎ aceastǎ
buclǎ tetralogicǎ, cu patru termeni
complementari, concurenți şi antagonici, trebuie
plasatǎ în centrul problematicii naturii13. Printr-o
analizǎ inspiratǎ, plinǎ de metafore, Morin
clarificǎ dialogul între ordine şi dezordine. El
scrie „lumea nouǎ care se deschide în fața noastrǎ

este incertǎ şi misterioasǎ. Ea este mai degrabǎ
shakespearianǎ decât newtonianǎ. Asistǎm la o
epopee, o tragedie, o mascaradǎ şi nu ştim care
este scenariul principal şi nu ştim dacǎ existǎ un
astfel de scenariu...”14.

Astfel, Morin este condus spre noțiunea de
„complexitate”, introducând noțiunile de
„sistem” şi de „sisteme de sisteme“, reluate de la
Stéphane Lupasco15. Sistemul înlocuieşte
noțiunea de „obiect” simplu şi substanțial. El este
o unitate globalǎ, o unitas multiplex, organizatǎ
de inter-relația între elemente. Sistemul este în
acelaşi timp omogen şi eterogen. Proprietǎți noi,
emergente, apar prin organizarea şi unitatea
globalǎ. Morin subliniazǎ, citând din nou pe
Stéphane Lupasco, existența diversitǎții în şi prin
unitate, dominate de forțe antagoniste16

(principiul de antagonism sistemic). Dincolo de
reducționism şi holism, Morin subliniazǎ
pertinența conceptului de complexitate.
„Totalitatea este mai mult decât totalitatea.
Totalitatea este mai puțin decât totalitatea” –
proclamǎ Morin17. 

Relația între observator şi sistem observat
aratǎ cǎ obiectul nu poate elimina subiectul.
Incluziunea antagonismului în sânul unitǎții
complexe se aflǎ la baza metodei complexitǎții.
Morin se lanseazǎ într-o lungǎ analizǎ a
conceptului de „mecanism” – fizic, biologic,
uman, social, pentru a conclude asupra necesitǎții
unei inversǎri coperniciene când analizǎm ideea
de „maşinǎ vie”18. În acest context, Morin
subliniazǎ pertinența ideii de buclǎ retroactivǎ în
ciberneticǎ şi a ideii de buclǎ de deschidere
organizaționalǎ.  Noțiunea de „sistem deschis”
este crucialǎ pentru înțelegerea complexitǎții.
„Deshiderea înseamnǎ existențǎ. Existența
înseamnǎ, în acelaşi timp, imersarea în mediul
înconjurǎtor şi detaşarea de acest mediu
înconjurǎtor”19. O permanentǎ luptǎ între moarte
şi viațǎ caracterizeazǎ sistemele. 

Un interesant capitol se intituleazǎ
„Emergența cauzalitǎții complexe”. Morin
distinge „endo-cauzalitate” (localǎ) şi
„exocauzalitate” (generalǎ). El subliniazǎ
importanța cauzalitǎții  circulare (retroactivǎ şi
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recursivǎ) şi reconsiderǎ noțiunea de „finalitate”.
Morin elaboreazǎ noțiunea de „endo-eco-
cauzalitate” şi de „dialogic”: dialecticile endo-
exo-cauzale au un caracter aleatoriu.  

De caracter enciclopedic, acest prim volum al
Metodei, permite totuşi elaborarea câtorva idei
clare.

Complexitatea se impune ca imposibilitate a
simplificǎrii. Complexitatea nu înseamnǎ
„complicație” ci interdependențǎ. Totul este
complex.  Dezordinea, incertitudinea, antinomia
fecundeazǎ un nou tip de înțelegere: gândirea
complexǎ. Incertitudinea nu poate fi eliminatǎ din
cunoaştere. „Complexitatea este un progres al
cunoaşterii care implicǎ necunoscutul şi misterul”
– conclude Edgar Morin. Misterul „ne libereazǎ
de orice raționalizare delirantǎ care pretinde a
reduce realul la idee şi ne aduce, sub formǎ de
poezie, mesajul a ceea ce nu poate fi conceput”20.

Al doilea volum al Metodei, Viața vieții, se
deschide în mod semnificativ, cu un citat din
Lautréamont. Edgar Morin ne spune de la bun
început: „Cǎutarea mea a Metodei nu pleacǎ de la
un sol ferm, ci de la un sol care se surpǎ.
Fundamentul acestei cercetǎri este pierderea
fundamentului ştiințific, absența oricǎrui
fundament, dar el nu este neantul”21.

Eco-natura, prin virtutea sa de spontaneitate, îi
permite sǎ se organizeze în eco-sisteme de mare
complexitate fǎrǎ existența unui centru
organizator. Este o naturǎ „maternǎ”: „ea hrǎneşte
fiecare ființǎ vie şi, în acelaşi timp, ea se hrǎneşte
prin ființele vii pe care le hrǎneşte”22. Bunǎtatea
naturalǎ este, în acelaşi timp, o barbarie naturalǎ.
O selecție fǎrǎ milǎ regizeazǎ eco-organizarea.
Natura-mamǎ este, în acelaşi timp, natura-cimitir
şi hecatombǎ. 

Controlul eco-sistemului asupra societǎților
umane creşte pe mǎsurǎ ce el însuşi este controlat
de aceste societǎți. Aşa-zisa dominare a naturii de
cǎtre ființa umanǎ induce un proces de regresie
care îşi aruncǎ umbra mortiferǎ asupra biosferei
şi deci asupra umanitǎții. Aceste considerații ale
lui Edgar Morin se vǎdesc extrem de pertinente în
lumina dezbaterilor contemporane despre
anthropocen23. Societǎțile sunt entitǎți geo-eco-

bio-antropolgice: „Nu existǎ o naturǎ purǎ şi nu a
existat niciodatǎ o societate purǎ” – scrie Morin24.
Conştiința ecologicǎ este o conştiințǎ planetarǎ. 

Edgar Morin ajunge la concluzia cǎ
autonomia auto-organizǎrii vii este produsul
dublei dependențe organizaționale între generativ
şi fenomenal. Unitatea între genos şi phenon
genereazǎ ființa vie. O aplicație interesantǎ a
acestei concluzii este relația între sex şi creier25. 

Morin prezintǎ  o analizǎ pasionantǎ a noțiunii
de „individualitate”. Ce este un individ: o unitate
elementarǎ? un sub-sistem? un sistem global?
Inspirat de fizica cuanticǎ, Morin formuleazǎ un
principiu de incertitudine privind realitatea,
natura şi situația unui individ viu. Nu putem
reduce un individ la o individualitate singularǎ.
Individualitatea vie posedǎ caractere complexe,
implicatǎ la toate nivelele auto-geno-pheno-
organizǎrii. Morin introduce o definiție bio-
logicǎ a subiectului care nu se bazeazǎ nici pe
conştiințǎ nici pe afectivitate. Baza este ego-auto-
centrismul, ego-auto-referința şi ego-auto-
finalitatea. Cum se vede, Morin nu introduce
neologisme: el preferǎ cuvintele compuse care
sunt adaptate complexitǎții, adicǎ reunirii a
diverselor ordine de realitate. „Eul” are o
structurǎ paradoxalǎ. El are şi nu are, în acelaşi
timp, o individualitate. Auto-referința este
imposibilǎ. Auto-cunoaşterea este, în acelaşi
timp, auto-ignorarea26. Contradicția între statutul
obiectiv şi statutul subiectiv al individului viu
genereazǎ tragedia existenței vii: „Individul este
o cuantǎ a existenței. El este efemer, discontinuu,
punctual, o ființǎ aruncatǎ în lume între douǎ
abisuri – nantul naşterii şi neantul morții. În
acelaşi timp el se auto-transcende şi apare, pentru
el însuşi, ca centru al universului”.27 Morin
foloseşte o expresie îndrǎzneațǎ: „Noi suntem
meta-animale datoritǎ sufletului şi spiritului,
deoarece noi suntem super-animale”28. El aratǎ cǎ
interioritatea noastrǎ psihicǎ ignorǎ interioritatea
noastrǎ fizicǎ. Noi suntem inconştienți de
maşinǎria fabuloasǎ a corpului nostru prin
miliardele sale de celule. Existǎ un mister al al
naturii noastre animale, o schizofrenie între
ochiul exterior şi ochiul interior. 
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O discuție importantǎ şi stimulantǎ este cea
asupra societǎților29. O societate semnificǎ o
totalitate organizatǎ şi organizatoare, a cǎrei
existențǎ este datoritǎ interacțiunilor de
comunicare şi asociere. Societǎțile sunt traversate
de diviziuni, opoziții, conflicte: homo sapiens
este singura ființǎ vie a cǎrui agresivitate nu are
limite.

Morin stabileşte o listǎ a ceea ce „ucide”
individul: abtracția, cauzalitatea simplǎ,
proclamarea puterii genelor, excluderea
subiectului, înlocuirea indivizilor prin sisteme,
determinismul, hazardul, dominanța statisticǎ,
etc.30 Pertinența observațiilor lui Morin este
impresionantǎ în contextul contemporan,
caracterizat prin slǎbirea legǎturilor sociale.
Contraponderea este tocmai complexitatea.
Organizarea viului presupune specializarea, non-
specalizarea, poli-specializarea şi anti-
specializarea (dar cuvântul „transdisciplinaritate”
nu apare în vocabularul lui Morin).

Este imposibil de ajuns la o definiție univocǎ
a ceea ce înseamnǎ viața. „Viața” este o noțiune
multi-dimensionalǎ, complexǎ şi inevitabil
circularǎ: existența viului depinde de organizarea
viului care, la rândul sǎu, depinde de existența
viului. Gândirea complexǎ nu vizeazǎ o
perspectivǎ dominatǎ de incertitudine şi
antinomii. Viața este un complex de
eterogeneitǎți, de dispersie, de dezordine, de
erori, care structureazǎ bucle, cicluri, nenumǎrate
circuite aflate în perpetuǎ interacțiune. „Gândirea
complexitǎții – conclude Morin – este felul de a
gândi prin care gândirea ia conştiințǎ de sine şi
dezvoltǎ ceea ce ea a fost dintotdeauna; o
aventurǎ în norul necunoaşterii”31.

Note:
1. Edgar Morin, La Nature de la Nature, Seuil, Paris,

1977.
2. Edgar Morin, La Vie de la Vie, Seuil, Paris, 1980.
3. Edgar Morin, La Connaissance de la

Connaissance, Seuil, Paris, 1986.
4. Edgar Morin, Les idées. Leur habitat, leur vie,

leurs mœurs, leur organisation, Seuil, Paris, 1991.
5. Edgar Morin, L’Humanité de l’Humanité.

L’identité humaine, Seuil, Paris, 2001.
6. Edgar Morin, L’Ethique, Seuil, Paris, 2004.

Exemplarul din colecția mea poartǎ urmǎtoarea dedi-
cație: «Pour Basarab, cette éthique, évidemment transdis-
ciplinaire, son compagnon, Edgar» («Pentru Basarab,
aceastǎ eticǎ, evident transdisciplinarǎ, companionul sǎu,
Edgar».

7. Edgar Morin, La Méthode I-II, Opus, Seuil, Paris,
2008.

8. Edgar Morin, L’aventure de La Méthode, Seuil,
Paris, 2015.

9. Idem, p. 43.
10. La Nature de la Nature, op. cit., p. 10.
11. Ibid., p. 42.
12. Ibid., p. 45.
13. Ibid., p. 56.
14. Ibid., p. 82.
15. Ibid., p. 99-100.
16. Ibid., p. 118.
17. Ibid., p. 126.
18. Ibid., p. 173.
19. Ibid., p. 206.
20. Ibid., p. 384.
21. La Vie de la Vie, op. cit. , p. 9.
22. Idem, p. 58.
23. Basarab Nicolescu, „Filosofia şi transdis-

ciplinaritatea ca soluţie a provocărilor lumii
contemporane – panterorismul, anthropocenul şi
transumanismul”, in Claudiu Mesaroş (Ed.), Filosofia în
universitatea contemporană, Editura Universităţii de
Vest, Timişoara, 2017, p. 26-34.

24. La Vie de la Vie, op. cit. , p. 77.
25. Ibid., p. 128.
26. Ibid., p. 185.
27. Ibid., p. 194.
28. Ibid., p. 220.
29. Ibid., cap. 6, p. 236-254.
30. Ibid., p. 264.
31. Ibid., p. 393.

Prefațǎ la Edgar Morin, Metoda, 6 volume, în curs de
apariție la Cartea Româneascǎ Educațional. Toate traduce-
rile din limba francezǎ a citatelor din aceastǎ prefațǎ lui
Basarab Nicolescu.
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„...de-acum și munții i-am pierdut din vedere, 
și înstrăinarea noastră este hotărâtă 

cine știe pentru câtă vreme!”
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie, IV)

Încă revin, în discuțiile despre memorie și
amintire, câteva locuri comune, idei acceptate ca
atare și de multă vreme. Bunăoară, că memoria
privește raportarea noastră la timp și doar la timp.
Mai precis, la timpul trecut. E solidară cu timpul,
cum s-a exprimat odinioară un învățat. Nu ar
exista memorie în absența raportării la trecut, nici
amintire. Chiar și atunci când ne amintim chipuri
sau locuri ce scapă identificării temporale, în joc
ar fi un act temporal, aducerea în prezent a celor
trecute. 

Nu știu cum ar putea fi înțeleasă forța acestor
locuri comune. Căci, luate ca atare, comportă
ceva de neînțeles. De ce memoria ar privi numai
timpul, la limită doar timpul trecut? Cum să-ți
amintești un „cândva” fără un „undeva” al celor
întâmplate? Și cum să regăsești cele trecute în
absența celor prezente și a celor viitoare? E
imposibil de intuit așa ceva. Însă, probabil,
simțim nevoia de a ține la distanță unele moduri
stranii ale temporalității. De pildă, prezentul celor
trecute, faptul că trecutul există doar în măsura în
care este acum prezent (cum spune Augustin în
Confesiuni, XI, 23). La fel, intimitatea timpului
trăit cu un loc anume și cu ceea ce îl locuiește,
fără de care ar fi o simplă abstracție.

Nu e vorba însă doar de atât. Fie că știm sau
nu, întreținem o prerogativă singulară a
temporalității. Credem, de exemplu, că timpul
trăit contează mai mult decât locul de viață, decât
orice altceva sensibil. Iar trecutul ajunge să ne

condiționeze mai mult decât cele prezente și
viitoare. Chiar și atunci când cineva ne apare
legat excesiv de prezent, de satisfacțiile și
pasiunile acestuia, credem că se supune
prezentului unui anumit trecut. Sau, în alți
termeni, unui trecut prezent. Mintea omenească
resimte frecvent puterea uriașă a timpului,
comparabilă probabil doar cu cea a morții. Îmi
amintesc că Dimitrie Cantemir, reluând o idee
mai veche, în Icoana de nezugrăvit a științei
preasfinte, consideră că dintre cele create de
Dumnezeu „doar două scapă cu totul de sub
stăpânirea omului, anume timpul și viața” (IV, 1).
Dedică chestiunii timpului o carte întreagă,
extinsă, nu și locului însă, despre acesta vorbind
mai puțin. 

Într-adevăr, percepția timpului pare să fi
devenit mai relevantă decât cea a locului. De
pildă, limitele temporale ale vieții ne apar mai
grave decât oricare altele. Marile drame sunt
legate mai ales de ceea ce, odată petrecut, nu mai
poate fi refăcut sau reluat. Până și faptul morții e
perceput adesea în cheie temporală, ca limită
definitivă a timpului trăit. Ne interesează mult
timpul în care a trăit cineva, de când anume și
până când, ce a făcut în cutare an sau în cutare
zile. Nu neapărat și locurile unde a trăit sau pe
care le-a părăsit cu totul. Cele proprii vieții
interioare, trăiri sau stări de spirit, le discutăm de
regulă în limbajul temporalității. Spunem, de
pildă, că izbucnesc deodată sau treptat, durează
mult sau puțin, se succed unele după altele.
Afirmăm ușor despre această viață că e trecătoare,
vremelnică. Însă faptul că își părăsește adesea
locul, chiar definitiv în cele din urmă, nu a
generat în limba vorbită un termen asemănător.
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Ca și cum nu ar exista și o zădărnicie a locului. Ca
și cum doar timpul i-ar trece, nimic altceva.

Există însă scriitori, de ieri sau de astăzi, care
știu să lase în urmă astfel de locuri comune. Sau
să le dejoace complet, în scenarii de felul celor
narative. Atrași de contrastele mari ale vieții, ei
regăsesc înțelesuri neașteptate ale memoriei și
amintirii. Mă voi opri în continuare la trei
asemenea scenarii, mult diferite între ele și, totuși,
apropiate prin unele efecte în zona imaginilor
memoriale.

În paginile din Repetarea (1843), Kierkegaard
constată, de pildă, că aducerea aminte nu privește
doar trecutul. Caută să vadă în ce măsură e
posibilă repetarea în viață, dacă viața poate
„reîncepe” cu adevărat după o fractură
neobișnuită. Decisivă ajunge nu simpla
recuperare a trecutului, ci reluarea liberă a
cursului vieții. Va spune că ideea repetării poate fi
înțeleasă cam în felul în care era înțeleasă
reamintirea (anámnesis) la vechii greci. „Și așa
cum ei ne învățaseră că orice cunoaștere e o
reamintire, la fel ne va învăța și noua filosofie, că
întreaga viață este o repetare”1. Există însă o
diferență esențială față de anamneza greacă.
„Repetarea și reamintirea sunt una și aceeași
mișcare, doar că în direcții opuse; ceea ce ne
reamintim a fost și se reia îndărăt, în timp ce
veritabila repetare ne-o amintim către înainte. De
aceea, repetarea, dacă e posibilă, îl face pe om
fericit, în timp ce reamintirea îl face nefericit...”.
Să reținem formula paradoxală de mai sus: a-ți
aminti către înainte. Kierkegaard nu e convins de
înțelesul socratic al anamnezei, căci ar pretinde
un adevăr general și neutru, dat ca atare pentru
orice om. Îl atrage incomparabil mai mult un
paradox de inspirație creștină, cel al amintirii
către înainte. Perspectiva devine cea a clipei
unice, aptă să transfigureze întreaga viață.
Adevărul se descoperă personal și în lumina clipei
eterne, după modelul christic al Întrupării. „Ce ar
fi viața dacă nimic nu s-ar repeta? Cine și-ar dori
să fie ca o tablă pe care timpul înscrie în fiecare
moment ori un nou text, ori un epitaf al celor deja
petrecute?”2. Se întrevede aici relația dintre

repetare și un posibil sens eliberator. Sensul vieții
nu înseamnă ceva valabil în același fel pentru toți,
o maximă sau un epitaf cu valoare generală. Omul
nu-l descoperă când, întâmplător, are ocazia să și-
l reamintească, precum sclavul fără nume din
dialogul Menon. Nu înseamnă ceva neutru și
atemporal. Se anunță în acea clipă hotărâtoare,
cum o numește Kierkegaard, când timpul și
veșnicia se intersectează realmente, când voința
omului și cea a Domnului se află în comuniune. 

Năzuința repetării prinde chip într-o manieră
distinctă cu fiecare viață în parte. Constantin
Constantius, personajul care, în scrierea invocată,
joacă rolul unui confident versat și îndoielnic, nu
reușește acest lucru. El merge la Berlin, unde
fusese și altădată, dorind să se bucure din nou de
viața dusă cu ani în urmă. Revede orașul și vechea
gazdă, restaurantul unde obișnuia să-și petreacă
multe ore, teatrul unde vizionase cu mare plăcere
o farsă. Doar că nimic nu-i mai apare concret sau
real, repetarea nu e posibilă. Tânărul, un alt
personaj, cu sensibilitate poetică și religioasă,
reușește într-o anumită măsură. După ce cunoaște
iubirea pasională, se logodește cu fata iubită pe
care, de fapt, nu o înțelege prea bine. Ea aștepta
de la el bucuriile simple și normale ale vieții. Or,
tânărul își dă seama că nu poate urma modul ei de
viață. Resimte o formă de vinovăție și, în același
timp, de anxietate. Își abandonează logodnica și
pleacă la Stockholm, unde încearcă să retrăiască
cele petrecute cu ceva timp în urmă. Mai târziu și
aproape întâmplător, face lectura Cărții lui Iov,
care-l ajută să înțeleagă ce se întâmplă cu sine, să-
și vadă cu adevărat propria vină3. Este ceea ce
conduce la modificarea profundă a percepției
temporale. Va regăsi iubirea pe care a tot căutat-o,
însă, acum, o iubire pentru ceva ideal, ca o icoană,
în planul unei fidelități desprinse de cele
sensibile. Cu totul alta este situația lui Iov,
personajul biblic, abia acesta ilustrează adevărata
repetare. „Doar copiii nu și i-a căpătat Iov îndoit,
deoarece o viață omenească nu poate fi dedublată
în acest fel”4. După ce pierde aproape totul, le va
regăsi în întregime și chiar îndoit, atât credința și
îndreptățirea legii, cât și sentimentul vieții duse
așa cum se cuvine. 
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E posibil totuși ca viața obișnuită, supusă
adesea unor mecanisme oarbe, să-și afle un curs
propriu? Ce șanse are, de pildă, în fața memoriei
impersonale, a morții comune și sigure pe care
aceasta o instituie?

Să ne amintim ce se petrece în romanul Toate
numele, de José Saramago. Perete în perete cu
Arhiva Generală a Stării Civile locuiește José, un
funcționar mărunt, simplu registrator, aproape
neștiut de ceilalți. Arhiva Generală a Stării Civile
este un edificiu al memoriei neutre și complete,
indiferent că e vorba de cei vii sau de cei morți.
Acolo se află fișele tuturor, singurele ce vorbesc
despre existența lor. Avea ca deviză expresia
„Toate numele”5. Domnul José își descoperă, în
chiar solitudinea lui deplină, o pasiune aparte.
Simte nevoia să adauge la numele unor oameni
din Arhiva Generală măcar câteva mențiuni cu
privire la viața lor, un cuvânt, o fotografie, o
însemnare, o dată oarecare, o imagine, un semn.
Caută să refacă viața lor singulară din chiar ceea
ce află în presa și în instituțiile vremii. Pentru el,
memoria îi ține în viață pe cei morți și dă
substanță existenței celorlalți. La un moment dat,
pătrunde noaptea în Arhiva Stării Civile, unde
găsește, din întâmplare, fișa unei femei
necunoscute, pentru a cărei biografie trăiește în
continuare o adevărată obsesie. Ar fi dorit enorm
să o întâlnească. Află de existența ei, este aproape
de întâlnirea cu ea, doar că între timp femeia
necunoscută moare. Fișa ei va fi mutată de
funcționari în arhiva rezervată celor morți, fapt ce
complică ancheta domnului José. Continuă să
caute date și semne despre moartea acelei femei.
Merge în Cimitirul General, unde un păstor bizar
schimbă la întâmplare numele de pe mormintele
celor socotiți sinucigași. Se îndreaptă apoi către
casa părinților ei, cu gândul că ar putea să o
recunoască în unele lucruri personale. Se petrece
atunci un lucru neobișnuit. Își dă seama că nu ar
trebui să mai continue, ci să lase neatinse lucrurile
din camera ei și neștiute ultimele ei întâmplări din
viață.

Memoria pe care o asigură Arhiva Generală a
Stării Civile este una indiferentă. Află o

prelungire în Cimitirul General, ce are aceeași
deviză, „Toate numele”. Face posibilă o amintire
de felul celei funerare, întrucât legitimează
birocratic uitarea. Tocmai ea consacră în sfera
socială adevărata moarte. În contrast total cu
această memorie, se naște pasiunea domnului
José de a reface chipul unor oameni. Într-o lume
pe care o vede fără sens, această pasiune dă
conținut vieții sale. O spune în multe rânduri, de
pildă când întâlnește în cimitir un păstor care
schimbă la întâmplare numerele (și, cu aceasta,
numele corespunzătoare) de pe morminte.
„Operele hazardului sunt infinite”, afirmă când
vede o astfel de nebunie. Îi va mărturisi acelui
păstor că e decis să caute întruna femeia
necunoscută, altfel ea riscând să rămână printre
cei morți. Cultivă, de fapt, un gen aparte de
amintire, care îi ține în viață pe cei atrași în uitare
chiar de memoria legitimată instituțional6. Nu are
nevoie pentru așa ceva decât de lucruri mărunte,
detalii sau fragmente, precum însemnările din
ziare. Aș observa că acest gen de amintire nu
privește trecutul ca trecut, nici timpul ca atare.
Aduce mereu în față locul unei posibile prezențe,
de pildă drumurile parcurse de acea necunoscută,
locuința unde a trăit și școala unde a învățat, sala
de clasă și fereastra de unde putea să privească
până departe. Când ajunge în asemenea locuri,
mai ales în vechea locuință, domnul José resimte
urmele unei prezențe personale, intime, încât va
lăsa totul neatins.

Voi încheia cu referința la o scenă care mi se
pare fabuloasă. Ea se află în Amintiri din
copilărie, în ultimele pagini ale scrierii. Când, în
căruța lui moș Luca, Nică și Zaharia ajung la
Codrii Pașcanilor, privesc în urmă și par copleșiți
de tristețe. Sau poate de un alt sentiment, mai
puțin obișnuit. Să revedem însă un mic fragment.

„După un scurt popas, făcut la podul de la
Timișești, de pe Moldova, pornim înainte spre
Moțca și suim încet-încet codrul Pașcanilor. Apoi,
din vârful acestui codru, mai aruncăm,
nemernicii de noi, câte-o căutătură jalnică spre
munții Neamțului: urieșii munți, cu vârfurile
ascunse în nouri, de unde purced izvoarele și se
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revarsă păraiele cu repejune, șopotind tainic în
mersul lor neîncetat, și ducând poate cu sine
multe-multe patimi și ahturi omenești, să le înece
Dunărea măreață! 

– Ei, ei! măi Zaharie, zic eu, coborându-ne la
vale spre Pașcani; de-acum și munții i-am pierdut
din vedere, și înstrăinarea noastră este hotărâtă
cine știe pentru câtă vreme! 

– Cum ne-a fi scris de la Dumnezeu Sfântul,
zise Zaharia, cu glasul aproape stins, ș-apoi
rămase dus pe gânduri tot drumul...”.

Aș remarca mai întâi că amintirea se află acum
în relație nemijlocită cu drumurile și locurile
vieții. Un loc anume, Codrii Pașcanilor, desparte
cumva două lumi, numite aici asemeni unor
ținuturi ale existenței omenești. Sau asemeni unor
direcții mari și opuse ale privirii: către Munții
Neamțului și către târgul nevăzut al Ieșilor.
Numită explicit este doar prima direcție a privirii.
Din când în când, Nică și cu Zaharia aruncă
înapoi „câte-o căutătură jalnică”. Nu caută să
vadă în zare un anume sat, cu oamenii sau casele
lui. Privirea e atrasă de cu totul altceva, oarecum
atemporal: „urieșii munți, cu vârfurile ascunse în
nouri, de unde purced izvoarele și se revarsă
păraiele cu repejune, șopotind tainic în mersul lor
neîncetat...”. Sufletul se simte deodată copleșit de
această imagine. Uită atunci de sine și de
întâmplările vieții. Pentru o clipă, starea jalnică a
celor doi „nemernici” nu mai are importanță.
Privirea duce mult mai departe, iar ceea ce văd
face loc unei amintiri fără timp. Înălțimile din
zare par să atingă cerul, veșnicia însăși („urieșii
munți, cu vârfurile ascunse în nouri”). La fel și
ceea ce purcede din adâncul lor. Cade în umbră
imaginea celor trecute, la fel și a celor prezente
sau viitoare. Față de ce se descoperă în depărtare,
celelalte lucruri suportă condiția simplă a
temporalității: vin, stăruie un moment și trec. Este
un adevăr banal, însă importanța lui devine
enormă când ajunge trăit ca atare. Către un
asemenea adevăr îndreaptă acum amintirea însăși.
Ea devine, pe neașteptate, amintire a ceva
imemorial, ce vine de nu se știe când și duce nu se
știe unde. Altfel spus, devine aducere aminte,
intuiție limpede a ceea ce transcende timpul dat.

Există ceva enigmatic în cele contemplate. Și
ceva limpede, senin, dincolo de zbuciumul acestei
vieți. Pentru câteva clipe, imaginea e absolut
minunată. Când se retrage din raza privirii, va fi
resimțită imediat o formă de înstrăinare („Ei, ei!
măi Zaharie, zic eu, coborându-ne la vale spre
Pașcani; de-acum și munții i-am pierdut din
vedere, și înstrăinarea noastră este hotărâtă cine
știe pentru câtă vreme!”).

Cum bine s-a spus, „amintirea e posibilă pe
temeiul uitării, iar nu invers”. Aici, în scena din
paginile lui Creangă, amintirea se hrănește din
uitarea de sine și își trăiește adevărata frumusețe
când ia distanță de memoria obișnuită.
Admirabilă ca atare, narațiunea glorifică pe
neașteptate acest gen de amintire, a cărei evocare
devine aducere aminte.

Note:
1. Søren Kierkegaard, Repetarea, traducere de Adrian

Arsinevici, Amacord, Timișoara, 2000, p. 27. Subintitulată
O tentativă de psihologie experimentală și semnată cu un
pseudonim, Constantin Constantius, cartea e scrisă asemeni
unui roman epistolar, cu personaje și confesiuni, întâmplări
și reflecții.

2. Ibidem, pp. 28-29.
3. Prima variantă a cărții lui Kierkegaard, scrisă la

Berlin, la puțină vreme după despărțirea de logodnica sa,
Regine Ølsen, în octombrie 1841, descrie faptul sinuciderii
ca singura soluție a tânărului. A doua variantă – cea
definitivă, din vara anului 1843 – revine asupra acestui
final al cărții; ultimele șapte-opt pagini sunt rescrise,
soluția în fața angoasei fiind acum alta.

4. Ibidem, p. 116. 
5. M-am referit pe larg la această narațiune și la genul

de memorie pe care-l evocă în Fabula existențială,
Polirom, Iași, 2018, pp. 92-97.

6. În convorbirile cu Jorge Halperin, din 1998,
scriitorul spune, printre altele, că omul există tocmai ca,
prin exercițiul personal al memoriei, să-i mențină în viață
pe alții, mai ales pe cei simpli și tăcuți. În discursul ținut în
fața Academiei Suedeze, cu ocazia decernării Premiului
Nobel pentru literatură (1998), avea să mărturisească în
legătură cu Toate numele: „o persoană pleacă în căutarea
altei persoane pentru că a înțeles că viața nu are nimic mai
important de cerut de la o ființă umană”. Este absolut
memorabilă această afirmație. Într-adevăr, când cineva
pleacă în căutarea altui om, se poate vedea atunci pe sine ca
o ființă omenească.
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Fără să-mi propun să dezvolt subiectele invocate
în numărul anterior al revistei „Convorbiri
Literare”, aș face o incursiune mai degrabă
accidentală printre date care pot constitui suportul
altor dezvoltări temeinice. Aș porni de la
următoarea constatare a lui Negoițescu – de mare
actualitate (dar asta e o altă poveste). Spune, așadar,
Negoițescu: „Nu se mai citește aproape nimic. Se
învață foarte puțin. Marii scriitori ai neamului sunt
complet ignorați. De aici dezastrul examenelor de
bacalaureat. Tinerii cunosc toate, dar absolut toate
regulile jocurilor sportive. Cunosc campionii
sportivi. Știu pe dinafară pe conducătorii statelor și
pe politicieni. Nu știu însă să scrie!”. Când făcea
aceste afirmații, în 1937, Negoițescu avea nici mai
mult nici mai puțin decât 16 ani. Similar, la 10 ani,
Maiorescu le spunea părinților colegilor săi de la
Brașov că singura zestre pe care trebuie să le-o
transmită copiilor lor este școala. Dar la 16 ani, când
era deja îndrăgostit de Arghezi, Hortensia Papadat-
Bengescu, Camil Petrescu sau Lovinescu, preceda
aceste cuvinte și de soluția pe care o întrevedea:
„Imperios cerută la noi apare Străjeria. Tineretul
pare salvat. Se pare că începe o epocă de regenerare.
[…] Străjeria intră aici în rol. […] Pregătește calea
spre cultură. Spre adevărata cultură” (29). Nu e
important aici că, la 16 ani, ca atâția alții care nu
aveau vârsta lui fragedă, Negoițescu s-a înșelat în
privința soluției de regenerare. De altfel, el a ieșit
foarte repede de sub vrajă. Important este să
constatăm diagnosticul exact, nevoia de a ieși din
marasm, angajarea într-un proiect supraindividual.
La șaisprezece ani, Negoițescu, caută cu ardență
soluția unei salvări, individuale și colective, vrea să
participe la o acțiune de regenerare, de salvare a
neamului. E locuit de impulsuri bovarice, dar

arivistul („O, vreau atât de mult să fiu cineva și sunt
așa de nerăbdător!”, exclamă într-un loc –
NEGOIȚESCU 1997: 52) are în vedere dăruirea
pentru ceilalți, nevoia de a se dărui, de a sluji, ba și
nevoia de a nu fi singur, de a fi apreciat, iubit,
nevoia cuiva căruia să i se devoteze cu superbie. Își
caută maestrul pe care să-l slujească. Îl găsește în
Lovinescu care, prin moarte, adaugă pasionalității
cu care se dăruiește un aer tragic: Negoițescu se
simte abandonat, exclus, singur printre străini. La
25 august 1943, într-o scrisoare către Dinu
Nicodim, vorbește despre Lovinescu astfel: „Știu
acum că pierzând atât de curând pe marele și
veneratul Maestru care începuse să împrăștie
negurile singurătății ce m-au învăluit totdeauna,
generozitatea lui încă o dată m-a copleșit, lăsându-
mi nădejdea  puternică a ilustrei prietenii, cu care
Domnia Voastră m-ați dăruit. Teama aproape
morbidă ce o am în fața vieții (în copilărie am
cunoscut, în mijlocul jocului cu ceilalți tovarăși,
senzația de panică ce năștea din gândul unei
singurătăți îngrozitoare: îmi închipuiam că nimeni
și nimic dimprejur nu există, că totul nu e decât o
iluzie creată de un Dumnezeu demonic – și așteptam
în fiecare moment să se risipească și să rămân
conștiință izolată într-un chinuitor gol), deși
contopită cu dorința arzândă de a sorbi tot ce poate
da această misterioasă licoare, m-a făcut să simt
nevoia unei prietenii părintești, pe care să se sprijine
ce e mai intim în ființa mea. Închis cu șapte lacăte
în mine, neîndrăznind să deschid o cât de mică
fereastră prin care să pătrundă lumina, fricos să nu
mă ucidă această lumină, plin totuși de o adevărată
patimă a confesiunii, găsisem în fine, în Lovinescu,
omul pe care să-l iubesc și să-l idolatrizez spiritual,
încât din aceste sentimente îmi venea curajul de a
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mărturisi acele intime vibrații de adolescent anxios”
(NEGOIȚESCU 1997: 159). 

Or, din tot acest fragment, dincolo de
confesiunea despre el și Lovinescu, foarte relevantă
este paranteza în care Negoițescu vorbește despre
anxioasa experiență a singurătății. Aceasta, da,
experiență revelatoare. Să recitim: „în copilărie am
cunoscut, în mijlocul jocului cu ceilalți tovarăși,
senzația de panică ce năștea din gândul unei
singurătăți îngrozitoare: îmi închipuiam că nimeni
și nimic dimprejur nu există, că totul nu e decât o
iluzie creată de un Dumnezeu demonic – și așteptam
în fiecare moment să se risipească și să rămân
conștiință izolată într-un chinuitor gol”
(NEGOIȚESCU 1997: 159). Apoi, să nu uităm
teama: „aproape morbidă, în fața vieții”, pe care o
invocă. Aș adăuga acestor experiențe o alta, a
teatralității, care imaterializează și vacuizează
lumea, experiență ce poate fi reconstituită din prima
scrisoare a lui Radu Stanca din romanul epistolar. El
evocă aici scena în care realul capătă aerul de
stranietate al lumilor teatrale, duble, imateriale, de
joc. Iată: „Astfel, seara când am descoperit
«castelul» […] Fiecare cu păpușile ei, cu
evenimentul ei, ca într-o revistă fantastică, montată
cu exorbitanță, într-un cadru uriaș, cu concursul
unor actori stranii – de la cetate ca atare până la
actorul Arndt, fantomă opacă a unui trecut
ireversibil, –  și totul numai pentru plăcerea a doi
spectatori” (NEGOIȚESCU 1978: 2-3) Fapte țineau
de ceea ce Radu Stanca numește „experiențele
noastre spirituale” (s.n.) (NEGOIȚESCU 1978: 2).

Pentru a completa zona aceasta de stranietate, să
aducem în discuție, dinspre plutonic, un alt fapt,
care nu poate fi trecut cu vederea în tentativa de
argumentare a unui Negoițescu manierist. La 20 de
ani, în 1942, concepe o piesă al cărei titlu, Ora
oglinzilor, trimite fatalmente la obsesiile narcisiste
ale manieriștilor. „Jurnalul lui Damian”, personaj în
care, dacă nu se ipostaziază, pune ceva din ceea ce-
l preocupă, din obsesiile proprii, conține următoarea
mărturisire: „Ceea ce mă înspăimântă e acest efort
sterp al cuvintelor, înșirate ca perlele false într-un
colier. Golul interior, de o uscăciune oribilă, pare că
se întinde tot mai mult, cucerind pe fiecare clipă un
nou compartiment al vieții, o ultimă celulă în care se
refugiase resortul natural de viață. […] Și totuși mai
scriu, cu acea disperată speranță că totuși într-o zi

cuvintele se vor umple ca prin farmec de seva
opulenței de viață”. Atât de bogat în sugestii
analitice, textul acesta – care deconspiră mobilul
oricărei fapte, care, ca și în cazul lui Cioran, este
identificat în vidul interior și în teama invocată ceva
mai devreme – continuă, deschizând alte nișe
hermeneutice: „Golul dinăuntru provoacă și
împrejurul exterior o singularizare la fel de
dureroasă. Parcă întreaga lume se topește sub
bagheta magică și rămân, înfiorător de singur, pe un
glob înghețat de mii de ani. // Această singurătate,
penibil confirmată de lipsa prietenului și a iubitei, se
cere înlocuită de admirația celor străini pentru arta
mea. Sunt sensibil la tot ceea ce se referă la
persoana mea. Chiar o sensibilitate maladivă.
Singurătatea mea grozavă cere această substituire.
Dacă nu pot locui în inima unei ființe iubite, mă cer
locuibil în inima amorfă a masselor, terorizate de
prezența mea groasă…” (NEGOIȚESCU 1997:
171). Prin urmare, la rădăcinile scrisului lui
Negoițescu, a angajărilor sale trebuie indiscutabil să
plasăm starea de spirit deconspirată în aceste
afirmații. Cine e Negoițescu aici?! Un spirit
decadent, posedat de sentimentul neputinței, scriind
cu speranța că va descoperi, prin scris, viața,
plenară, bogată, o vitalitate care să nu aibă nevoie
pentru a exista de drogul artei și al frumosului, o
beție a simțurilor plină de propriul gol. Într-o notiță
disparată din perioada 1948-1952, și de data aceasta
nu mai e vorba de masca unui personaj, Negoițescu
notează: „Cea mai profundă, cea mai ascunsă
disperare din mine: vidul căscat între corpul meu și
celelalte. Situația curioasă de a fi în corp. Uneori mă
jenează corpurile celorlalți. Totdeauna m-am simțit
străin în familie. Poate fiindcă în corpurile lor
recunoșteam trăsături din al meu și această legătură
biologică mi se părea stranie, umilitoare. Dar când
iubesc, uit corpul și vidul dispare. Oare nu mă
iubesc îndeajuns? Iubirea față de mine nu atinge nici
măcar normalul? Pe cine iubesc?” (NEGOIȚESCU
1997: 180). Așa încât, deducem, scrisul e, evident, o
formă de a umple acest gol, de a-și da un sens.
Scrisul e însă, fatalmente, și o formă de solidaritate;
îl presupune pe celălalt, cu care Negoițescu intră în
dialog. Își citea textele prietenilor, le trimitea
variantele scrise; aștepta ca spusele sale, volumele
sale scrise să schimbe eventual lumea. Proiectele lui
în plan social – și nu puține – se înscriu în această
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paradigmă. Tocmai de aceea, scrisul capătă o
semnificație foarte corporală. Nu știu dacă
Gheorghe Crăciun a invocat undeva acest tip de
experiență, dar, evident, ce spune Negoițescu se
pliază pe corporalitatea de care el vorbește. Căci
scrie Negoițescu: „Corpul gândește: orice
preocupare legată de artă e gândită de corp, vine din
neliniștea și desfătarea lui, orice frază mai frumos
scrisă a fost gândită de corp, pentru deliciul lui.
Numai ceea ce e arid, ceea ce e moral pur, politic
pur, existențial pur sau religios pur a fost gândit de
spirit. Unde, în existențial, moral, politic sau
religios, apare o cât de vagă aluzie artistică, totuși
trebuie atribuit corpului care înșeală,c are se
comportă ca și cum ar fi spirit. // Unde e vorba de
corp, spiritul îl gândește, ca să-l distrugă. // Toată
problema e: a desființa corpul sau acest corp? // Tot
ceea ce e aici scris: ca să ascundă corpul”
(NEGOIȚESCU 1997: 181). Balotă știe bine toate
acestea din moment ce se întreabă retoric: „Nu era
el, Nego, un obsedat al corporalității?” (BALOTĂ
1993: 15). Și dacă este vorba de corp, chiar de
stranietatea perceperii lui, nu poarte să nu fie vorba
și de sexualitate, spațiu în care inteligența și
senzualitatea se presupun, toate pe terenul unui
nihilism care exclude naturalul, și odată cu el tot ce
ține de procreație, de relațiile dintre sexe. Or,
teritoriul acesta e unul privilegiat manieriștilor.    

Ce propun, deci, este să-l privim pe Negoițescu
în integralitatea sa. Și nu e vorba doar de nevoia de
a aduce în discuție scrierile sale „politice” atunci
când discutăm despre Istoria literaturii, paginile de
jurnal sau memoriile când discutăm despre critica sa
literară etc., ci și de a vedea unitatea organică, fără
rest, dintre biografie și operă, dar nu în sensul
criticii biografice, nici în sensul psihanalizei sau
psihocriticii, ci mai degrabă în acela al identificării
experienței revelatorii care generează un tip de
prezență exprimată prin scris. În fond, ne
interesează să înțelegem până la capăt resursele și
mizele scrisului lui Negoițescu – iar o bună plasare
în context, o schimbare a sistemului de referință e
mijlocul sigur de a nu greși. E de văzut, deci, cât din
aceste obsesii abia enunțate aici îi parcurg, din
umbră, viața, deci opera, și cum anume, cu ce
consecințe, se manifestă frica, senzația golului,
nevoia prieteniei, a tutelei etc. Dar este evident că
nu putem ignora aceste fapte în interpretarea pe care

o propunem. Așa cum nu putem eluda experiențele
lui, să zic așa, psihanaliste: pe 28 iunie 1954, îi scrie
lui Radu Stanca: „Nu mai știu nimic despre voi de
prea mult timp. Eu sunt la Psihiatrie de trei
săptămâni și când voi ieși (peste o săptămână sau
peste trei?) voi pleca la Doinaș” (NEGOIȚESCU
1978: 307). Apoi, pe 11 iulie 1954: „Eu sunt încă în
clinică unde s-ar părea că mai stau chiar până la
finele lui iulie” (NEGOIȚESCU 1978: 308). Vor
mai fi fost astfel de episoade? Concret, despre ce va
fi fiind vorba? Va studia cineva arhivele clinicii din
Cluj, cum s-ar întâmpla în alte culturi, pentru a afla
detalii – de dragul adevărului și al prețuirii pentru
valorile noastre?! Și nu putem eluda din zona
plutonică a scrisului lui Negoițescu latura care
angajează senzualitatea, plăcerea aproape corporală
din care se nasc emoțiile, acele vibrații care trec din
rațiune în spațiile difuze ale aproximărilor,
indefinitului. Așa încât e și firească întrebarea dacă
nu cumva felul de a trăi și de a citi literatura, de a
scrie chiar despre ea, nu se naște, la Negoițescu, din
dispozițiile lui homoerotice. Oricum, în
reconstituirea arhitecturii interioare a lui
Negoițescu nu pot fi ignorate mărturisirile din
Straja dragonilor (un al doilea volum, aflat în
posesia lui Emil Hurezeanu, urmează să fie publicat
la Editura Apostrof). E aici dovada unei dezvăluiri
totale, care trebuie și ea pusă în ecuația scrisului lui
Negoițescu, care scrie cu dragoste, înțelegând prin
dragostea nu doar devoțiune totală, ci și un fel de
supunere oarbă față de obiectul pe care îl pătrunde
în resorturile lui morale; se iubește pe sine scriind
astfel, dar simte nevoia confirmărilor din partea
celorlalți, care, astfel, îi validează existența. E și
firească întrebarea dacă nu cumva, prin Eminescu,
Negoițescu se iubește pe sine, dacă nu cumva, prin
Istoria literaturii, nu-și realizează înainte de toate
un autoportret. Dar, evident, critică înseamnă
dragoste – adică senzualitate, beție a simțurilor,
exercițiu narcisist, deopotrivă: „Cred că nu poate fi
o critică mai profundă (în sens pozitiv), decât aceea
născută din dragoste față de opera discutată”, spune
într-un loc (NEGOIȚESCU 1978: 160). Iar
altundeva, pe 30 septembrie 1950: „În Shakespeare -
ul lui Gundolf, critica bogată, substanțială așa cum
poate da gustul bine nutrit de filosofie și o
inteligență avidă, ușor senzuală (aceasta ar fi, poate,
chiar definiția criticei!)” (NEGOIȚESCU 1978:
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221). 
Așadar, un Negoițescu, fără îndoială, de

descoperit. Și pentru el, dar și pentru cultura
română, care riscă să-și ignore una din prezențele
sale cele mai luminoase și europene. Dar la sfârșitul
acestei schițe asupra unui alt Negoițescu, nu pot să
nu formulez câteva întrebări la care, în fond, cine
scrie despre Negoițescu ar trebui finalmente să
răspundă. 

Cum pot fi explicate motivațiile atât de diferite
ale scrisului lui Negoițescu? Scrie pentru a se releva
prin alții pe sine, pentru a-și revela parcă teritoriile
interioare altfel inaccesibile, de aici doza de
narcisism și chiar de corporalizare a scrisului său
(devenit corp – al altora și al sinelui –, scrisul
proiectează într-un fel de beție a simțurilor), dar, în
același timp, scrie pentru a-i seduce, convinge și,
finalmente, orfic, pentru a-i metamorfoza pe ceilalți.
E singur, se simte bine în singurătate, dar are nevoie
de ceilalți, care trebuie să-l admire, să-l urmeze, pe
care vrea să-i dirijeze, să-i implice în proiectele lui
care devin colective. Se numește într-un loc „un
adolescent anxios”, „plin totuși de o adevărată
patimă a confesiunii” (NEGOIȚESCU 1997: 159).
Experiența estetică pe care și-o asumă, trăirea
exultantă, senzuală și inteligentă a emoțiilor, vrea să
le-o împărtășească celorlalți. Își dorește să fie
deopotrivă învățăcelul, supus unui magistru, pe care
îl caută aproape maladiv (fie el Lovinescu sau
Eminescu), pentru că numai astfel poate exista,
numai astfel ființa sa se umple de sens, dar
deopotrivă vrea să fie magistrul, care visează
proiecte utopice, colective, donquijotești, în
contrast cu ceea ce timpul permite, în care îi atrage
pe ceilalți, dorindu-și să-l urmeze. 

Putem evalua corect sistemul său critic cu
evaluările și analizele propuse fără să fim afini
orizontului său cultural?! Într-o scrisoare din 1943,
către Dinu Nicodim, mărturisește că a fost „nutrit și
cu muzică veche, ce îmi e atât de preferată:
Scarlatti, Rameau, Bach și Hydn” (NEGOIȚESCU
1997: 159); la 20 de ani, e îndrăgostit nu numai de
Maiorescu și Lovinescu, ci și de Oscar Wilde și
Gide; în fine, pictorii favoriți ai unuia dintre
personajele Orei oglinzilor sunt Bosch, Brueghel-
Nebunul, Van Gogh, Memling, Van Eyck, Marie
Laurencin. Să nu-i uităm pe romanticii germani, dar
nici pe scriitorii de la cumpăna secolelor, din

Europa Centrală. Am putea citi Istoria chiar și
numai cu acest scop: de a stabili harta culturală
interioară a lui Negoițescu. Sunt convins că vom
avea surprize și că i-am putea înțelege mai bine
opțiunile.  Cred că e riscant să discutăm despre
opera lui Negoițescu, despre judecățile, evaluările și
analizele lui, despre Negoițescu, de fapt, fără să
cunoaște bine referințele pe care le folosește.

Și-aici urmează o altă întrebare. Ca Balotă, mai
târziu, Negoițescu ar fi putut să scrie despre Thomas
Mann, despre Goethe, despre Kafka, ba chiar ar fi
putut s-o facă în câteva limbi de circulație. El e
obsedat însă de Eminescu, de literatura română;
vrea să se adreseze înainte de toate cititorului
român, pariul lui (ca și viața) privește nu realizarea
personală, ci neamul pe care îl slujește, limba și
literatura lui. Mi se pare firesc să cred că realizarea
personală nu poate fi gândită în afara neamului său,
culturii și civilizației române. Și aici nu cred că e
eronat să vorbim, explicit, despre patriotismul lui
Negoițescu. Citim din textul de adeziune la
mișcarea Goma, difuzat de Europa Liberă:
„Personal, eu nu fac parte dintre cei care
intenționează să emigreze. Prea multe, și în bine și
în rău, bucurii și suferințe, mă leagă de țara înc are
m-am născut și pentru drepturile și gloria căreia
strămoșii mei au luptat. Bunicul meu, ardelean, a
fost memorandist; tatăl meu, muntean, și-a vărsat
sângele în războiul din 1916. Iar eu mi-am dedicat
întreaga existență cercetării și promovării literaturii
române ceea ce mi-a adus, cum spuneam, destule
bucurii, dar și suferință: operele mele, pe de o parte,
și anii de închisoare, pe de alta, stau mărturie”
(NEGOIȚESCU 1990: 13)

Și-apoi, ce-l va fi făcut pe Negoițescu să fie
îndrăgostit, în junețe, de Hortensia Papadat-
Bengescu, de lumea ei?! Boala pătrunsă peste tot în
lume, naturile psihotice ale unei lumi căzute?
Îndrăgostit de Hortensia Papadat-Bengescu și
refractar la opera lui Mateiu Caragiale? Și ce va fi
rămas în Istorie din această dragoste?

În final, o mirare. Dintre cei care l-au cunoscut,
doar Balotă, deși destul de târziu și nu suficient de
detaliat-argumentativ, vorbește despre manieristul
Negoițescu, Balotă care prefațase cele două volume
ale lui Hocke în românește și care, știindu-l bine, pe
Negoițescu, înțelegea prea bine și ce e cu
manierismul. Va fi fost o tăcere programată?
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Publică târziu, abia după apariția Istoriei, textul deja
invocat „Negoițescu sub semnul lui Narcis”, care
trebuie discutat amănunțit. În tot cazul, se va fi
situat Negoițescu pe sine sub semnul barocului?!
Într-un succint text numit „Despre baroc”, din
Engrame, afirmă că, la noi, pe urmele lui
Perspessicius, el este unul dintre cei care a folosit
cuvântul cu un sens pozitiv, în opoziție cu Al. Piru
și alții. În schimb, scrie despre Euphorion-ul lui
Balotă și aici afirmă ideea existenței unei critici (și
implicit a unei literaturi) trans-estetice.

Apoi, Manierismul în literatură, în traducerea
românească, sfârșea cu o Miniantologie de poezie
concettistă românească, realizată de D.P.Fuhrmann.
Erau aici Cantemir, Mircea Demetriade, Urmuz,
Vasile Voiculescu, Ion Barbu, Tristan Tzara, B.
Fundoianu, Sașa Pană, Ilarie Voronca, Dan Botta,
Șuly (adică Tașcu Gheorghiu), Nina Cassian Leonid
Dimov și Horia Zilieru. Să lipsească tocmai
Negoițescu?! Promit să revin asupra poeziei lui. Să
lipsească, de asemenea, Radu Stanca? Sigur, lipsesc
și Mihai Ursachi, și Emil Brumaru, și Șerban
Foarță, lipsesc Mircea Ivănescu, Cioran, Al.
Odobescu, așa cum, la ediția a doua, din 1998, nu
sunt de găsit Mircea Cărtărescu ori Emilian
Galaicu-Păun. De altfel, Negoițescu nu apare
niciodată în volumul Adrianei Babeți despre
Dandysm. Să precizăm, însă, că celebrul poem
Corydon, poate capodopera lui Radu Stanca, e
inspirată chiar de I. Negoițescu? Cu el, de fapt, ar
trebui încheiate aceste pagini critice. Încheiem însă
mai convențional: 

Un rafinat crepuscular, deopotrivă un
întemeietor, Negoițescu trebuie recitit: prin
complexele analitice pe care le implică, nu sunt doi
ca el în critica românească, poate nici în cultura
română în general.
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Istoria literaturii noastre numără nu puţini
Sfinţi şi smeriţi slujitori ai Altarului, între poeţi şi
prozatori, de la Dosoftei, Ioan Iacob Hozevitul,
Antim Ivireanul, Varlaam, Iosif, scriitorul de
cântări, la Daniil Tudor, Gala Galaction,
N. Steinhardt, Valeriu Anania, până la mai tinerii-
contemporanii noştri Ioan Pintea, Dorin Ploscaru
şi Constantin Hrehor: lângă ei, uneori, în
descendenţa lor literară, o sumă întreagă de poeţi
ai sentimentului religios, puţini dinainte de 1990
(Daniel Turcea, Ioan Alexandru), mai mulţi după
dispariţia cenzurii. Între primii, o personalitate
distinctă a scrisului o are Constantin Hrehor;
publicistul din Mierea din drumul pelinului
(2000), Iarba din roata amurgului (2001),
Tămâie şi exil (2002), Muntele mărturisitor
(2002), Cheile Împărăţiei (2004), dar, mai ales,
poetul din volumele Târziu înclinat (1991),
Ninsori providenţiale (1994), Păstorul viziunilor
(1996), Pseudonimele îngerilor (1999), Privirea
zidită (2000), Pianul înzăpezit (2002), Lup fără
haită (2005) şi graficianul din majoritatea cărţilor
primilor doi (poetul, mai cu seamă, îi datorează
multe imagini „de însoţire” a versurilor) sunt
enoriaşii foarte apropiaţi parohului bucovinean de
la Grăniceşti (pe drumul dinspre Suceava spre
Siret, găsiţi o intersecţie, luaţi calea la dreapta,
spre Rădăuţi, şi ajungeţi repede în parohia
vrednicului preot, remarcabilului poet).

Chiar dacă prezent cu un grupaj de poeme
(Portret cu fructe) într-un volum colectiv, Prier
(1988), adevăratul debut în poezie al lui
Constantin Hrehor se produce cu Târziu înclinat.
Lirica sa pendulează între geografia săracă a
realului şi splendoarea unui Eden unde moartea-

învierea e metafora tutelară: „acolo soarele
piaptănă apele/ şi-i aproape aproapele,/ păstorul
logodeşte cu/ urmele,/ meteoriţii, fluturii,
turmele?/ focul e-un mire nebun prin păduri/
arbori de ceară dorm pe securi,/ pâinea-i înaltă,
fântânile-n porţi,/ blânde mormintele plugărite de
morţi/ acolo unde lacrima cade, mănăstirea se
face pe loc/ sparge mirtul fereastra, ghindele
plesnesc de noroc,/ clopotu-şi toceşte genunchii
pe dealul de lemn/ sfinţind vinul păgân, dând
groparului semn./ e sub zăpadă lungă-nviere/
naştere lungă, nimeni nu piere…/ acolo soarele
poartă pe umărul stâng luna/ sfinţii ies din pereţi,
printre semenii lor,/ despre semenii lor,/ despre
pluguri vorbesc, despre oi, lepădându-şi cununa/
stau la ospăţ, beau o gură din tăriile cele/ îşi plâng
morţii împreună între adâncite ulcele./ e-o lungă
înviere acolo/ soarele piaptănă apele/ şi-i aproape
aproapele,/ tu eşti cum nu se poate mai frumoasă
ca drumul întoarcerii acasă…” (Voievodeasa).
Cititorul poate fi frapat de decorul „mistic“ al
poeziei lui Constantin Hrehor, cu un lexic ce se
compune în principal, în acest volum de început,
din cuvinte precum troiţă, îngeri, clopot, litanie,
biserică, templu, profet, rugă, cruce, dar nu este o
trăire mistică, precum la Daniel Turcea, un filtru
de percepere a lumii în orizontul unei mereu
repetate epifanii, ci un mod de a reconstrui
această lume prin sentiment şi prin ceea ce
oamenii din vechime numeau „cântec”. Astfel,
poezia lui Constantin Hrehor nu-şi extrage seva
atât din morala creştină, din miturile biblice, cât,
mai degrabă, din sunetul lirei „păgânului”
Amphion. De aici, varietatea registrului poetic,
incluzând, printre notele cele mai percutante, un
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erotism difuz, calm, nu lipsit de voluptate, adunat
în poezii pur şi simplu frumoase, precum această
Noapte: „pe marginea sufletului tău/ luminoase
ale străjerilor urme/ în secrete cămări acum se
aleg/ culorile scumpe, otrăvurile/ fierbinţi precum
carnea miresei;/ cuvintele tale-s o prelungire a
mesei/ pe care au ars sentinţele cinei de taină,/
noaptea se odihneşte-n fiinţe/ prezicerile scapără-
n lucruri…/ târziul intră pe sub ferestrele uşi/ ca o
vidră în vizuina tocmită sub ape,/ mâna-stalactită
de sânge/ doarme pe clape/ fulgerul îşi prelinge pe
zid cenuşa de aur,/ e carnea ta o liniştită prisacă-n
amurg;/ printre golite cupe îmi recompui
începutul pe aşternutul vinovat,/ ard mirodeniile
suspendate în munte,/ eremitul primeneşte
candela pustiită/ în lacrima copilului în mine-
ngropat”.

Câteva poeme ale cărţii de debut – Oraşul de
frişcă, Pe străzile roşii, Epistolă, Casă – sunt
datate „Paris, sept (oct.) ’90”. Scrise, probabil, cu
ocazia unei călătorii în „Oraşul lumină”, aceste
texte sunt interesante din perspectiva reacţiilor
intelectualului român de azi faţă de valorile
occidentale; ele vorbesc despre un mod de
integrare (intrare, revenire) în Europa, la care
trebuie să luăm seama. Poemele lui Constantin
Hrehor cu această tematică sunt o ilustrare
aproape perfectă a unei fraze antologice spusă de
Părintele Galeriu într-un interviu publicat în
revista „Cronica”, la începutul anilor ’90: Iubesc
Apusul dar urăsc relele lui. Coincidenţa gândului
unor oameni din generaţii diferite nu surprinde
defel; nu e o „afurisenie“ (în genul imprecaţiilor
pudibonzilor ori ale celor ce mai cred Apusul „în
putrefacţie”), nici o uimire perpetuă ca a
înaintaşului Golescu: e o raportare lucidă, o rană
sângerândă încă, pe care nu ştim deocamdată,
cum s-o vindecăm. Tema va reveni, peste ani, în
Lup fără haită, dovedind subtextul aprins polemic
al poeziei lui Constantin Hrehor: ironic, sarcastic,
luând parte la „războiul” civilizaţiilor şi al
valorilor, care se poartă, azi, într-o lume confuză,
pierzând vechi repere şi întârziind să-şi găsească
altele noi. Iată ce spune, consecvent poetul peste
exact paisprezece ani, particularizând mesajul
lansat în Epistolă, Pe străzile roşii, în Oraşul de

frişcă, cu gândul la Casă: „au sosit ei/ slugi cu
sclipici la aristocraţi trândavi,/ la neştiutori de
strămoşi cu biografii de sârmă,/ au aur în lobi, pe
degetele putrezite-n miasme/ pe culoarele albe cu
tube şi corni, cu/ saxofoanele vidanjorilor/ au
case-pagode, piramide/ cu faraoni de celuloid,
mansarde kitsch/ în care vor sta părinţii în rame
de lemn/ precum în şezlonguri contesele, sirii,
ducii, babele/ cu doagele pardosite de dogi cu
botniţă, de rozarii/ franciscane ori ediţii larousse/
pe poduri de flori au venit/ şi-s mândri de roma
genetică/ deşi latina e doar în latrină prin şcoli/
ave/ imperator caesar, divi nervae, filius, nerva
traianus/ augustus germanicus, dacicus pontifex
maximus tribunicia/ potestate XIII, imperator VI,
consul V, pater patriae!/ toţi ştiu asta/ aurul
imperial atârnând de gâtul jegos e mărturie/
destulă…/ manele, băieţi, cu asta se intră în Troia/
scafandrii piară în Universitate,/ ei şi-au ales
miopia!/ apocalipsa e cu noi, profetul malraux
despre acest veac a dat ştire!/ iată-i/ cu fermoarele
roz, cu mărgele în nas, cu fuste/ de plastic, cu
papagali norocoşi pe umăr, cu papagali/ paranoici
pe limbă!/ vai de pisaniile voastre, domni/ vai
vouă mănăstiri, manuscripte, părinţi deportaţi/ în
muzeul satului,/ vai vouă pietre mute şi proaste de
când e lumea!“ (târâş cu steaua după mine).

Într-o caldă prezentare la volumul Păstorul
viziunilor, Cezar Ivănescu desluşea două dintre
mărcile specifice poeziei lui Constantin Hrehor:
„Ca şi pentru Paul Emanuel – zice Cezar
Ivănescu, într-un adevărat spirit ecumenic, unind,
în spirit măcar, pe catolici cu ortodocşii –, pentru
Constantin Hrehor «Poesia-i veşmântul de
sărbătoare al lui Dumnezeu» făptura umana
degradată, umilită, îngenunchiată se mai poate
salva murmurând versuri sau rugăciuni,
anamneză fragilă care-o apropie de viziunea
primordială a Logosului creator“; şi, tot acolo,
Cezar Ivănescu remarcă „autenticitatea
emoţională” a poeziei lui Hrehor. De altfel, tema-
pivot a cărţilor sale este poezia, iar figura lirică de
focalizare a discursului rămâne poetul însuşi care
caută mereu „trupul de aer“, se târăşte, cum
spune, prin galeria obscură a paginii pentru a-şi
(re)descoperi inima – fereastra izbăvitoare.
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Alergând numai „pe jungla roşie a inimii“, poetul
din cărţile lui Constantin Hrehor nu percepe realul
prin ceea ce s-a numit „vederea secundă“: nu-l
interesează ce se vede, cum voia Radu Petrescu,
ci, mai ales, ce simte. Textul e zidărie, construcţie
până la formele şi culoarea acesteia, însă, vor fi
fost criteriul inimii şi lumea văzută prin „ţevile
inimii sacre“, care e altfel: aici liniştea şi spaima
au culoarea mov, sub text e un papirus, munţii
sunt de purpură, cuvintele se adună după un zid
nevăzut, ţipătul e verde şi singurătăţile, albe.
Trecută prin inimă, poezia e o continuă explorare
a lui nimeni şi a nimicului, pline de sensuri, însă:
„când faci poezie/ eşti al nimănui, nimicul în
preajmă e un/ invincibil imperiu,/ nimeni nu are
cu ce să te ajute/ eşti ca sub dărâmăturile de după
cutremur/ auzi gemete din toate părţile/ auzi
huruitul îngrozitor din pământul/ de sub tine, auzi
semne foşnind sus/ ca nişte arătătoare într-un
ceasornic uriaş/ cum umbra lor spintecă corăbiile
mării/ cum umbra lor acoperă cu beznă
emisferele./ nu spui prietenilor, pribegilor cu care/
te însoţeşti spre emaus/ pentru ce tai flacăra în
lampa demodată/ bolboroseşti în toate limbile
numiri/ te sufoci/ în strânsoarea inelelor de foc/
ale propriului sânge ca antonie ascetul împresurat
de ispitele/ deşertului,/ nu spui nimic poesia ca şi
moartea/ e-o experienţă personală/ nimeni din
capătul ei care nu-i nicăieri/ nu a venit să-i
comunice/ neînţelesurile…” (prelecţiune).

Frapează în poezia lui Constantin Hrehor
refuzul memoriei culturale a textului, una din
temele preferate de poeţii generaţiei sale; pentru
Hrehor, codul cultural apasă, striveşte, taie
„jungla“ inimii, o cartografiază, îi risipeşte
farmecul misterios: poetul căută, mai degrabă,
memoria văzduhurilor. Această temă oferă una
din structurile de profunzime ale cărţilor lui
Constantin Hrehor; o regăsim peste tot, în diverse
ipostaze, poate cea mai radicală, aparent
„eretică“, în două poeme; astfel, dacă în curs
despre curgerea filosofiei se spune că poetul „e o
dobândă fără limite a nefericirii“, iar „singura
pulbere salvatoare e Poesia“, ilustrele versuri
venind, iată, din „lumea celor care n-au cunoscut
niciodată cuvântul“, în istoria literaturii către

origini, poetul îndeamnă la revoltă, la dezvăţul de
cuvinte şi la întoarcerea dincolo de origini, înainte
de Logos: „în acelaşi dezvăţ de cuvinte/ cu
respiraţii scriem apocalips/ e pâinea peste prea
mult circ/ uite necuvântătoarele/ de dinainte de-a
fi cugetarea/ ce liniştite-şi pasc umbra/ cât
anonimat/ atâta poesie“. E aici o interpretare
personală a unei teme de lungă tradiţie în poezie,
venind de la începutul Evangheliei după Ioan: „La
început a fost Cuvântul“; în adevăr, înainte de El,
însă, va fi fost lumea celor care nu l-au cunoscut
niciodată. Mai fericită, poate? Astfel: „(ce versuri
ilustre dă din viscere/ tristeţea,/ ce ambiguităţi
unice agonia,/ ce minunată e lumea celor care/ nu
au cunoscut niciodată/ cuvântul!)”? De la cuvânt
încep, iată, îndoiala, suferinţa, interogaţia, toată
drama dar şi superbia fiinţei; înainte nu erau decât
lumina sângelui între stâlpii frigului, mirele şi
mireasa – figuri lirice importante în poezia lui
Hrehor –, ca o nuntire a inimii cu frigul realului
de ghips, creat prin cuvânt: nu întâmplător, poetul
şi poezia se asociază lunii decembrie (raţiunile de
istorie literară sunt subtextuale: atunci, în
decembrie, au murit/ s-au născut Dosoftei, Marin
Sorescu, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Ioan
Alexandru, de exemplu): „de mulţi ani în
decembrie/ moare câte un poet/ poarta cerului se
subţie, cad îngerii din şa./ veacul retoric începe
într-un singur verset/ până la sânge tras la rindea./
acum nici zgârcit aici nu mai ninge/ steaua
colindătorilor taie poteci prin noroi,/ în octava de
sus spectacolul zilei ieftin se stinge,/ anonime se
sting ferestrele lumii în noi./ au gust de absint/
stihurile zvârlite cruciş/ sub plita ironicului secol
sărac,/ umedă umbra tigrului scrâşneşte-n desiş/
precum osia strâmbă în zodiac şi iar e poesia/ o
pasăre împodobită cu răni/ şi iar e poetul un
curcubeu împuşcat,/ de mulţi ani în decembrie nu
mai e pază în vămi/ şi indiferent doarme zeul
împărat…“ (de mulţi ani în decembrie). În lumea
celor care n-au cunoscut cuvântul e sângele
poeziei; în lumea care, spre nenorocul ei, a învăţat
cuvântul, realul numit e, adesea, al circului,
bufonului, al unei garderobe de măşti; astfel:
„iarăşi e târgul plin de guri strâmbe/ de muieri
proaste, de sergenţi şi scâncet de drâmbe/ e patria
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lor circul, garderoba de măşti –/ ieftinul paradis/
de două milenii aşteptăm un profet să urle ce-o/ să
se-ntâmple/ peste noi, cezar a fost uns, Dionis./
zornăie banii, obscenii pitici pe tarabe/ palestina
burduşeşte consignaţii cu ipocrite podoabe,/ pe
peronul balcani/ flori politice vând ţigăncile în
prier,/ se repetă visul cu spicele grase şi vacile
slabe,/ se înalţă spitalul la cer./ cu şampanie
stingem carnea fumegând sub şenile/ mileniului
ridicol îi dăm onorul din şa/ viril colbul romei
eterne din nou se va/ deştepta,/ în vitrina geto-
dacicelor noastre fosile…” (spice pentru stemă).

Într-o altă ordine, universul inimii se uneşte cu
teritoriul realului în ceea ce aş numi geografia
interioară; Bucovina lui Constantin Hrehor e,
asemeni Câmpiei lui Panait Istrati şi Fănuş Neagu
ori Deltei lui Tudor Dumitru Savu, expresia unui
anumit spaţiu trecut prin filtrul estetic: Suceviţa e
„grinda cu greieri” pe plutele Bistriţei „Dorna se-
ntoarce la vatră”, la Grăniceşti „grădina revărsată
în casa mare/ albă/ în lacul ucenicului plin de
pâlpâitoare/ firide,/ peste bârlogul femeii/
concertele brandemburgice încă o dată“, iar când
„mă duc cu tăietorii de lemne/ s-aud lupii
îngereşte cântând/ luna-i o sfeclă roasă de iepuri
bezmetici/ în calendarul curmat/ de frunza
lemnului sfânt”. Acesta e universul inimii;
teritoriul realului e un oraş surdo-mut cu
„nesfârşite plecări, plecări definitive/ case
vulgare/ flăcări pretutindeni/ câinii adunaţi la
popota depozitelor de/ gunoaie”. Imaginea
oraşului, unde, de dimineaţă până seara, se
cioplesc idoli şi „nimicnicia predică stadioanelor
părăsite” este una din metaforele obsedante ale
liricii lui Constantin Hrehor, structura cea mai
complexă regăsindu-se în Pianul înzăpezit şi Lup
fără haită: spaţiul poetic al oraşului provincial –
un topos bacovian, la noi – e foarte bine
personalizat în cărţile poetului bucovinean.
Aproape nimic din Bacovia, aici; undeva,
realitatea de mucava a burgului e „spartă” de
nostalgia mării (tranşee în timp de pace),
altundeva, cantina flămânzilor e vis-à-vis de
„cazarma îngerilor şchiopi”, iar săptămâna care
adună zilele ca pe „o colecţie de cizme prăfoase“
explodează într-un vis născut „între anticariat şi

geamul röentgen” (bătaia cu poezii): realul se
adună în acest oraş: „acelaşi oraş – o antichitate
prelungă:/ biserici în comă, pe balustrade
locuitori/ fără nume, discoteci, câini şi mâţa ta/ în
rucsacul surorii/ aşteptând agentul zoo./ aceiaşi
castani/ acelaşi tramvai verde/ doar cimitirul îşi
mai schimbă geografia/ în expansiune – rutenii,
evreii, rromii,/ pravoslavnicii, catolicii,
penticostalii, baptiştii şi/ din când în când câte un
politician de frişcă/ despre care nu ştie nimeni de
ce nu-şi ia/ tot neamul…” (toate ziarele mor
seara). Universul inimii, însă, fisurează cercul
ermetic (bacovian) al burgului leneş, iar păstorul
viziunilor naşte o lume veselă, colorată intens,
dincoace de plictis şi dincolo de cotidianul inert:
„pe deasupra burgului leneş vor pluti/ olandezi
zburători, zeppeline, orchestrele/ aniversărilor
oranj/ se închid ferestrele, cuştile cu/ fluturi
patrioţi, helicopterele prizoniere/ zbârnâie în
pânzele vigilent întinse între/ punctele cardinale/
în măşti de oţel orizontului i se/ contrage profilul/
nori laudă amnezia calului alb/ tare eşti frumoasă
în tristeţe,/ uite pe scenă câte ghilotine s-au adus/
pentru acest adevăr simplu!“ (se adeveresc toate).

Cu sufletul în mână, învăluit „de muzica
raiului gol“, filtrând mereu realul în formă de
inimă, poetul îşi regăseşte spaţiile de identificare
în somnia/ trezia oglinzii („invenţie nebună“, loc
al pierderii, perfid) şi în singurătate: „solitudinea
e singura victorie”, „singurătatea e singurul
urmaş/ care ne moşteneşte pentru totdeauna“, zice
poetul despre singurătatea „mai goală decât un
nud grec, mai mincinoasă/ decât draperiile
boreale/ atotputernică atotţiitoare”: e poezia
însăşi pentru un poet adevărat care se întreabă,
retoric, fireşte, în Cheile Împărăţiei: „E grav când
civilizaţia sinonimă cu înstrăinarea; când se
seculari zează şi sufletul, ce mai e de
secularizat?”. Chiar: ce mai e de secularizat?
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Iunie 1899

Marţi 1 / 13 iunie 1899

Telegramă
Schiderilla
Bad Gastein
Acceptat condiţiile. Rog rezervare mijlocul iulie.

Maiorescu1

Joi 3 / 15 iunie 1899. Zi caldă. De la 9 ore dimineaţa
până la 5¼, am stat nemişcat în cancelaria profesorilor,
unde se făcea alegerea pentru senat. La 5¼, începerea
despoierii scrutinului, m-am dus în sala No IV şi am
ţinut, până la 6, examene de logică. Apoi am revenit în
cancelarie, unde se terminase despoierea scrutinului; am
aflat că am fost ales cu 34 voturi contra 24 date lui Gr.
Ştefănescu. Liberalii au lucrat din toate puterile de
partid pentru al lor. Au votat însă pentru mine din
liberali: dr. Kalinderu, dr. Romniceanu, C. Dimitrescu
Iaşi poate şi Basilescu. Au mai votat pentru mine
guvernamentalii ministrul general Lahovary, ministrul
Dissescu, directorul serviciului sanitar Obregia, M.
Vlădescu. Probabil Toma Ionescu nu, precum şi
directorul Cultelor, Chiricescu, nici n-a venit la vot
(deşi-mi promisese votul).

Asemenea, n-a venit dr. Iacoteanu, deşi-mi
promisese cu evidenţă2 votul său.

Fireşte, n-a venit Babeş! A votat pentru mine
rectorul C. Dimitrescu-Iaşi. M-au minţit şi au votat
contra mea Felix şi Grecescu3. A votat contra mea
Theodor.

Sara la mine, Carp (sosit tocmai din Tzibăneşti), J.
Negruzzi (venind din Iaşi ca să voteze pentru mine),
Germani, Mat. Dobrescu, Vărnav, apoi şi A.
Marghiloman.

Violentă imputare a mea către Carp, de ce nu stă cel
puţin ziua de mâine întreagă aici, ca să avem de la 5-7
şedinţă de comitet la clubul nostru, fiindcă el pleacă la
băi şi ne lasă singuri în sesiunea parlamentară, care se va
deschide la 12 iunie şi unde va trebui luată poziţie faţă
de guvern.

Se decide cel puţin şedinţă mâine la 2 ore.
Ieri s-a împuşcat în Cişmigiu Ştefan C. Mihăilescu4

(Stemil).

Vineri 4 / 16 iunie. Eu dureri de cap. Uşurat, după o
diaree la 3 ore în club.

De la 2 – 4½, în clubul constituţionalilior, cu Carp,
Arion, Laurianu, T. Rosetti, Marghiloman, Germani,
Varnav, Dobrescu. Carp a plecat la 5° 40’ prin Predeal la
Vitel, cu copilul său Grigore. Eu cu Laurianu, la
cimitirul Bellu, la înmormântarea lui Stemill.

Sâmbătă 5 iunie. Deja dimineaţă la 7 ore, +16° R în
umbră. Şi eu fără dureri de cap.

Mâine reîncep Kissingen. La 4 universitate, comisia
de examen de docenţă pentru C. Rădulescu-Motru. La
masă, Jacques Negruzzi şi Stefan Gane din Botoşani,
prost, explicând-mi cât a cheltuit din mia de franci
cerută de el de la clubul nostru „pentru alegeri”.

Duminecă 6 / 18 iunie. Cerul acoperit. Ceva vânt
mai răcoros. Am beut un pahar Kissingen.

La oferta făcută ieri de junele pictor Michel
Simonidis, din partea Ministerului Cultelor (Take
Ionescu), să mă portreteze el şi pe mine în tabloul O
lecţie de anatomie de 6 metri, pavilionul medical (de
lângă Cotroceni?), împreună cu Toma Ionescu, care ar fi
anatomul – dinaintea unui cadavru, un profesor al lor
din Franţa, decanul Măldărescu, Babeş, ministrul Take
Ionescu şi studenţi răspund astăzi pe o cartă de vizită:

T. M.
mulţumeşte pentru amabila propunere de a figura în

tabloul Lecţie de anatomie şi regretă că nu poate primi,
neavând în momentul de faţă timpul de a poza.

Telegramă
Avocat Filotti

Galaţi.
Pleacă deseară, este mâne dimineaţă Galaţi.

Maiorescu
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Telegramă
Laurianu,

Bucureşti
Strada Labirint 39.

Filotti cere prezenţa d-tale. I-am telegrafiat că
soseşti mâine dimineaţă.

Maiorescu.

Mişcarea ţăranilor din Slatina sângeros reprimată!

Marţi 8 / 20 iunie. Ploios, dar termometrul la 6½
ore, +5° R. Ieri Săulescu, Lupu Costaki, Ştefan Gane,
alaltăieri Stirbei etc. Tot electorale, şi alte depeşe
electorale lui Marghiloman la Buzău şi lui Laurian la
Galaţi, unde e azi balotajul său. S-a dus Nicu Filipescu
acolo, să lucreze contra lui.

Şi duminecă şi ieri, Lunea Floriilor, şi azi şi
poimâine ocupat cu examenul de docenţă filozofică a lui
C. Rădulescu-Motru.

Ieri, s-a dus mica Zozo Bengescu cu sora ei Nelly iar
acasă la maică-sa, după ce au fost vro 12 zile la noi ,din
cauza anghinei difterice a micei surori Lizeta, care acum
s-a îndreptat.

Frumoşi şi blânzi copii.

Vineri 11 / 29 iunie 1899. În fine, azi terminat
examenul de docenţă al lui C. Rădulescu-Motru;
nesfârşite procese-verbale; ultimul cu elogii, îl
recomandă pentru Psichologie şi Istoria Filosofiei, nu
însă şi pentru Estetică, după cum cerca el.

Vânt cald, scirocco, nesuferit zăduf.

Sâmbătă 12 / 24 iunie. Deschiderea parlamentului
cu sesiune extraordinară, cu un foarte scurt mesagiu.
Lumea, sub impresia revoltei de ţărani de la Slatina
(chestie electortală cu „escrocul” Bogdan-Piteşti, care
fusese însă în societatea-literară „Ileana” cu Cons[antin
Lahovari, Bico-Brăiloi; la masă la Nicu Filipescu
„Sarul” Peladan5), care a fost reprimată de armată, 14
morţi, mulţi răniţi. Poziţia curioasă a lui N. Fleva,
„tribunul poporului”, în asemenea minister.

Acelaşi vânt ferbinte şi noi deseară, masă la 12
tacâmuri, generalul Poenaru, Frosa Baicoianu cu
Marioara, Stan Predescu, Sfilcovici, Ianov, Nică I. Negri
cu nevasta etc.

A mai venit sara după masă, făr’ de veste, dar foarte
à propos Alexandru Marghiloman cu Eliade. Am cetit
frumoasa nuvelă a lui Mehedinţi, Buruiană. –
Inteligente observări şi fine ale d-nei Marghiloman.

Mercuri 16 / 28 iunie 1899. După călduri mari, ieri,
ceva ploaie şi azi, cer acoperit. Acum 7½ ore dimineaţa,

14½° R. 
Zilele trecute supraocupat cu examene la

universitate, procesul Pluvier, zilnic senat şi apoi
adunare la club, articol în „Constitutionalul” despre
alegerea prezidenţilor parlamentului şi mai ales
obositoarele şedinţe de sara a senatului universitar,
pentru numirile la multele catedre vacante. Acum
pregătesc discursul la adresă pe mâine.

Telegramă
Alexandru Holban

Iaşi.
Rog trimiteţi îndată notiţele biografice. Trebuie să

expediese vineri.
Maiorescu.

Telegramă
Advocat Filotti

Galaţi.
Rog trimite şi terminele proceselor precedente

pentru raportul Danubiana.
Maiorescu.

Vineri 18 / 30 iunie 1899. Nu ieri am ajuns la cuvânt
la discuţia adresă în senat, când au vorbit numai liberalii
Ilariu Izvoranu şi Aurelian, ci azi, de la 2¼ la 3¾.
Căldură, lume enorm de multă, tribuna damelor plină
etc. etc. Succes, ca mai nainte. Mi-a răspuns violent şi
strident ministrul Cultelor, Take Ionescu. Dar eu la 4 m-
am dus alături, în universitate, unde am trebuit să asist
la examenul de licenţă al d-nei Victoria Ghiacoiu şi să
examinez din Logică şi Istroria Filosofiei. Apoi la 5½,
şedinţa creditului bulgo-român.

Sâmbătă 19 iunie / 1 iulie. Pledez la tribunal, secţia
II, în sfârşit marele proces Pluvier contra Ministerului
de Resbel.

Duminecă 20 iunie / 2 iulie. Dimineaţa la 5 ore, +
14° R. Trebuie să mai cetesc vro 6 teze, să fac „raport
anual6” pentru Danubiana, să expediez Enciclopediei
din Sibiu articolele geografice, litera H, şi apoi teribila
muncă a stenogramelor! Şi tot azi, să pregătesc pledarea
la casaţie, pentru recursul d-nei Boldescu, Titulescu,
Mandrea contra primăriei Craiova (testamentul Aman),
care e mâine şi unde am adversari pe Stătescu, C.
Boerescu şi Stelian. Şi azi 3 – 6, ultimele examene din
Logică .

Sunt copleşit de lucrări simultane urgente.

Marţi 22 iunie / 4 iulie. Ieri, căldura cea mai
excesivă, sara la 9, ardea încă aerul afară, şi eu, de la 9½
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sara la 11, în Senatul Universitar, unde am admis
profesura lui A. Naum la universitatea Iaşi, pentru
catedra de limba şi literatura franceză.

Peste zi, Barbu Ştirbei, Cămărăşescu, Policrat,
Laurianu, Luther etc. Procesul Aman şi Zappas, senatul,
stenogramele. – Azi dimineaţă, tot stenograme. M-am
sculat la 4¼, ca să le pot termina până la 9 dimineaţa.

Telegramă
Naum profesor

Iaşi. 
Aseară Senatul Universitar a admis unanim numirea

dumitale la catedra vacantă.
Maiorescu.

Dar a ţinut chiar corectarea stenogramelor până la
11¾ şi apoi perpetua întrerupere cu corectura spalturilor
gazetei; toate aceste au durat până la 4¼ după amiazi.
Cu întrerupere a ¼ oră cafea, ¼ oră dejun, ½ oră trăsură
la senat şi tipografie între 2 şi 4, pe căldură excesivă, am
lucrat „fără încetare”7 12 ore de-a rândul, munca cea
mai migăloasă şi obositoare.

Mercuri 23 iunie / 5 iulie. Raport asupra tezei de
licenţă a d-nei Zoe Apostolescu, născută Broviceanu;
raport asupra lui Anton Naum pentru universitate, mai
am de făcut raportul Danubianei, să trimit 2 lăzi cu cărţi
la Gimnasiul „Ioan Maiorescu” din Giurgiu, câteva
scrisori, azi se închide, cel mult mâine, senatul, căldura
e excesivă – şi mâine plecăm în vacanţă!! De astă dată,
bine meritat.

Joi 24 iunie / 6 iulie 1899. 
Telegramă

Negulescu, profesor universitar,
Iaşi.

N-am aflat nimic nou. Plecăm mâine Gastein.
Maiorescu.

Telegramă
Teohar Antonescu,

profesor universitar
Iaşi

Cele mai călduroase urări de fericire.
Maiorescu.

Telegramă
Hotel Josef Ungarth 

Sinaia
Rog reservaţi astăzi joi sara pentru două nopţi marea

odaie două paturi.
Maiorescu.

Plecat la 2¾ de acasă pe mare căldură, dar tot veseli
că scăpăm; îndată în tren mă ard cu chibrituri, T. Nica
(mergând la Braşov să-şi ia pe nevasta, care vine din
Anglia fără paşaport) şi îmi spune să pui felie de lămâie
(dezinfectant) şi apoi îmi aduce sare de la restaurant, îmi
fac cu umezeala lamâii şi cu sare un fel de „îngheţare”8

peste degetul cu beşica, peste vro 3 ore totul uscat, fără
durere şi fără formare de beşică; arsura plată.

Vine în compartimentul nostru şi profesorul de
Teologie Cornoi (mergênd la Karlsbad) şi ne aduce 5
cornuri la gara Piteşti.

La Sinaia, pe la 7½, răcoare, aproape frig. Fireşte cu
pardessus. Încântător.

Avem numai odaia No 18 în etajul I. Cele spre alea
ocupate, salonul cel mare şi odaie de alături, de contesa
Bray cu cele 2 fete ale ei şi o guvernantă (Miss), care
vorbeşte bine nemţeşte.

Ea foarte amabilă cu noi, ne trimite a doua zi un vas
cu flori sălbatice frumoase (trandafirul cela galbin
sălbatic zice că se cheamă wilde Trolle; mioriţe, ochiul
boului etc. etc.). Că să ne vedem mai des la Bucureşti
etc. – 

Câinele cumpărat de la ţigani (pentru 50 centime, nu
1 franc, cum cereau ei), fiindcă îl chinuiau. Şi o pisică
oarbă, scăpată de tânăra contesă Elisabeta de câini şi
băeţi. – 

Vineri 25 iunie. Peste zi cald, sara foarte răcoare.
Plimbări la palat / castelul Peleş la Juca, dar secretarul
(prosteşte) nu vrea să ne anunţe, fiindcă regina s-a
coborît la ceai şi Juca e cu ea. Apoi îl ceartă grozav Juca
pentru această prostie. Scrisoare de la ea, cu scuze. Vine
mâine şi dejună cu noi. 

Dormim mult, peste zi, mai ales eu, şi de schimbarea
temperaturei.

Gentili căpitanul Pierre Greceanu cu nevasta,
născută Aslan. Lunga vizită de 1½ oră a doamnei Bety
Ionescu.

Sâmbătă 26 iunie / 8 iulie 1899. Sinaia. Plouă.
Dejunăm cu Juca şi mergem împreună la gară, fiindcă
sosesc fetele ei din Bucureşti, ca să se instaleze în
Sinaia. Grecenii vin la gară să-şi ia ziua bună de la noi.
E şi m-e Bety, Take Ionescu la gară, frapant de amabilă
cu mine; soseşte şi bărbatu-său (Ministru de Culte) din
Bucureşti.

Pe la 1 plecăm, la 2½ (ora austriacă) în sleeping la
Braşov. Din ce în ce mai odihniţi.

Duminecă 27 iunie / 9 iulie. Pe la 2 ore, sosim la
Viena. N-am suferit deloc de căldură. Mergem la
pension „Exquisite” Palais Equitable, colţ, Graben şi
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Stefanusplatz, salonaş şi mare iatac, vedere
Stefanusplatz – Graben, etajul II, peste mezzanin, lift,
electricitate. Foarte bine. 7 florini pe zi, împreună
(numai odăile).

Telegramă
Răspuns plătit
Bad Gastein
Rog telegrafiaţi dacă sunt pregătite 14 iulie camerele

comandate. Adresă Viena pensiunea Exquisite Palais
Equitable.

Maiorescu9

Luni 28 iunie / 10 iulie. Eu dormit rău din cauza
degetului ars, care mă durea. Între 3 şi 4 ore noaptea,
desperare în singurătatea gândului. Dar apoi, învinsă cu
reflecţie.

Cafea în odaie a 50 creiţari cu unt şi 40 creiţari fără
unt. Bine. Apoi ieşit la amplete, croitorul Frank, bilete la
Raimundtheater (loc de orchestră, primele 4 bănci10 a 3
florini), la o spiţerie pentru deget ulei de carbol11 şi
pansat.

Temperatura plăcută, 17° R la umbră.
Prânzit bine în odaie, a 2 florini. Sara, cu

Gumpendorfer-Tramway, de la Operă la
Raimundtheater, unde de la 7½ – 10 (teatrul altfel
plăcut) Gespenster12 de Ibsen, jucat de trupa din
Deutsches Theater din Berlin. Mare actor Friedrich
Kayssler (fiul Alving, fiziceşte degenerat), bun Max
Reinhardt13 (dulgherul14 Engstrand) idem. Eduard von

Winterstein15 (Pastorul). Bine Louise Dumont (văduva
Alving). Excelent ansanblu. Dar teribila dramă,
psihologică. Anicuţa, la ultima scenă între mama şi fiul
care nebuneşte, aşa de excitată, încât a trebuit să
părăsim teatrul. (bătăi de inimă etc. De abia acas, unde
găsim buna cină rece cu bere pe ghiaţă, aranjate în
salonaş, se linişteşte.

Marţi 29 iunie / 11 iulie. Viena. Sculat la 6, beut o
primă cafeluţă la cafe de l’Europe pe Stefansplatz. Mai
cald azi.

Pansat degetul din nou cu ulei de carbol16. E mai
bine. Nu mă mai doare.

Sara, la Venedig in Wien; cinat la Petit Trianon, care
nu mai e ce era; totuşi binişor. Petrecut. 

Mercuri 30 iunie / 12 iulie. La 8° 35,’ plecat cu
Orient-Express de la Westbahn, până la Salzburg, unde
am sosit la 2° 2’, pe mare căldură; răcorit cu îngheţată,
café etc. la barul din hotel de l’Europe, şi la 3° 14’ plecat
mai departe, spre sud, sosit la 5° 7’ după amiază, la

Lend-Gastein, unde în sfârşit răcoare în noua odaie No
3, etaj I, spre râu şi stradă (odaia 5, cu singurul balcon,
dar mică, cu 1 pat, alături 4 idem, poate amândouă
împreună?). Buni „păstrăvi”18 cu unt proaspăt,
Spatenbräu în butelii, dar primul mediocru. Degetul iar
mai inflamat, îi punem vaselină.

Note:
1. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul

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

continuă în limba română.
3. Dimitrie Grecescu. 
4. Ştefan C. Mihăilescu (Michăilescu, pseudonim

Stemil, 1846 – 1899), publicist, profesor, filozof, scriitor,
secretar general la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, unul dintre fondatorii revistei „Tranzacţiuni
literare şi ştiinţifice”, redactor al publicaţiilor „Revista
contimporană” şi „România liberă”.

5. Joséphin Péladan (1858 – 1918), numit „Sâr”
Péladan, scriitor, critic de artă şi ocultist francez, care a
înfiinţat ordinul „Ordre de la Rose-Croix Catholique”.

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

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

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

9. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.

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

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

12. Fantomele, dramă de Henrik Ibsen. 
13. Max Reinhardt (1873 – 1943), actor şi regizor

austriac, profesor de actorie şi intendant, unul dintre cei
mai renumiţi directori de teatru ai vremii şi fondatorul
festivalului de teatru „Salzburger Festspiele” (1920). 

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

15. Eduard von Winterstein, actor. 
16. Louise Dumont, actriţă. Ultimele două cuvinte

adăugate ulterior.
17. Ultimele trei cuvinte în limba germană în

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

continuă în limba română.

JURNAL, Volumul V: 1899. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere,
note, glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.
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*
[Bucureşti], 6 ianuarie 1944

B[ulevar]d[ul] Constantinescu, nr. 15
Parcul Domenii

Stimate domnule Torouţiu,

Iarăşi am primit un pachet de „Convorbiri
literare“. Înainte de toate, să vă spun încântarea cu
care răsfoiesc totdeauna această revistă şi folosul ce
trag adeseori din substanţialele ei pagini.

Vă scriu pentru a mulţumi de atenţia ce-mi daţi
trimiţându-mi publicaţia gratuit.

Ca să nu fie nici o neînţelegere, amintesc că în
ultimii ani, în vreo două rânduri, am comunicat în
scris că nu plătesc abonamentul, deoarece în general
mi se trimit reviste fiindcă sunt scriitor, iar în schimb
le dau colaborarea.

Cu dumneavoastră situaţia este mai complicată,
căci s-ar părea că nu ţineţi la contribuţia mea
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D.V. BARNOSCHI D.V. BARNOSCHI ŞI REVISTAŞI REVISTA
„CONVORBIRI LITERARE”„CONVORBIRI LITERARE”

Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia şi bibliografia prozatorului, traducătorului şi memorialistului D.V. Barnoschi (n. 21 septembrie 1884,
Ţigănaşi, Jud. Iaşi – m. 29 mai 1954, Bucureşti) nu sunt cunoscute, în detaliu, aşa cum ar merita un astfel de narator care,
prin cărţile sale, a impus un anume stil şi o anume viziune asupra unor momente din istoria naţională.

Instruit şi cultivat, D.V. Barnoschi a înfiinţat două reviste, Cărvunarii, în două serii şi Ronsard în care au publicat cei
mai însemnaţi scriitori ai timpului.

A colaborat timp de un deceniu, fără întrerupere, la revista Adevărul literar şi artistic, unde a imprimat un anume mod
de a citi, a reciti şi a înţelege literatura naţională şi cea universală.

La revista junimiştilor, Convorbiri literare, din motive încă necunoscute prozatorul D.V. Barnoschi a colaborat o
singură dată cu un fragment din arhicunoscuta sa carte Cărvunarii1.

Şi aceasta se întâmpla în anul 1928. Relaţiile lui D.V. Barnoschi încetează definitiv cu această publicaţie.
Se impune, totuşi, să menţionez că în paginile celei mai occidentale publicaţii româneşti, numele şi opera lui D.V.

Barnoschi a reţinut interesul lui Gala Galaction2, Alexis Nour3 şi Alexandru Bilciurescu4, care în lapidarele dar sugestivele
lor microrecenzii au relevat noutatea prozei acestui scriitor aşa de uitat astăzi.

Ş toate acestea se datorează unei prejudecăţi ~ colaboraţionismul lui D.V. Barnoschi cu germanii în timpul întâiului
cataclism mondial.

Şi tot din acelaşi motiv a pierdut, definitiv, şi catedra universitară de la Facultatea de Drept a Universităţii din
Cernăuţi.

Epistola pe care o transcriu aici, necunoscută, este trimisă lui Ilie E. Torouţiu, istoric şi critic literar, director al revistei
Convorbiri literare.



scriitoricească, şi, astfel, vă rămân dator fără să
vreau.

Ideea că nu ţineţi la scrisul meu, mi-a sugerat-o
împrejurarea că nici măcar nu aţi anunţat ultimul meu
roman Stăvilare5, care, totuşi, a fost foarte bine primit
de presă.

Această atitudine nu m-a deranjat însă destul, şi
vă trimit alăturat o nouă tipăritură6 apărută de câteva
luni.

Ca să mă achit de abonament, v-aş trimite, la
întâmplare, un studiu7, ce am gata, în apărarea
neologismului (Naţionalism şi neologism), dar nu îl
am decât într-un singur exemplar şi mă intimidează
anunţul de pe coperta revistei (manuscrisele
nepublicate nu se înapoiază).

Dacă totuşi aţi binevoi să mi-l restituiţi în cazul că
nu v-ar conveni, vă rog să-mi telefonaţi ca să vi-l
trimit.

Primiţi vă rog încredinţarea celor mai deosebite
sentimente.

D.V. Barnoschi

Note
* Originalul acestei epistole, inedite, se află la

Biblioteca Academiei Române. Cota S 23/XXXIII.
1. D.V. Barnoschi ~ Cărvunarii. Scene istorice în

Convorbiri literare, 61, ianuarie-aprilie 1928, p. 38-45.
2. Gala Galaction ~ D.V. Barnoschi ~ Originile

democraţiei române în Convorbiri literare, 54, nr. 5, mai
1924, p. 412-413. [Articolul este semnat cu iniţialele: G.G.].

3. Alexis Nour ~ D.V. Barnoschi ~ Cărvunarii. Poveste
istorică 1823-1827 în Convorbiri literare, 61, mai-august
1928, p. 340-342. [Articolul e semnat As. Nr.].

4. Alexandru Bilciurescu ~ D.V. Barnoschi ~ Neamul
Coţofănesc în Convorbiri literare, 63, mai 1930, p. 623.

5. D.V. Barnoschi ~ Stăvilare. Se aleg apele. Roman.
[Bucureşti], Editura Naţională Gh. Mecu, [1942], 378
pagini. Exemplarul din biblioteca mea are următorul
autograf: Scumpei mele fetiţe, Enca, preţioasă
colaboratoare, împreună cu mulţumiri din toată inima
pentru că mi-a atras atenţia asupra sfârşitului care avea să
fie aşa cum se poate citi în fragmentul despuiet, lipit pe
ultima pagină. Tatăl, 3 iunie [1]942

6. D.V. Barnoschi ~ Sarea pământului. [Bucureşti],
Editura Remus Cioflec, [1943], 127 pagini.

7. Studiul lui D.V. Barnoschi ~ Naţionalism şi
neologism nu s-a publicat în revista Convorbiri literare.
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Continuarea corespondenţei adresate de
protopopul Ioan Meţianu lui Aron Densuşianu (vezi:
B.A.R., S 29/DXXXI) în primii ani de rezistenţă a
fruntaşilor români faţă de acţiunile umilitoare şi
discriminatorii ale autorităţilor maghiare de după
instaurarea regimului dualist austro-ungar ne oferă şi
surpriza unor ostile reacţii ale impetuosului avocat,
publicist şi viitor universitar ieşean la adresa
camaradului de luptă naţională din vecinătatea
Braşovului: 

3
Zărneşti, 15/27 august 1873

Mult Stimate Domnule!
Întâlnindu[-]mă cu D-l [Vicenţiu] Babeş1,

Redactorul „Albinei”2, când trecù la Bucuresci
pentru Societatea Academică. Şi între altele
arătându[-]mi dorinţa de a trece la re[î]ntoarcerea
Sa din Bucuresci prin Făgăraşiu, spre a se mai
în₫elege cu D[-]voastră în Cauza Districtului şi,
sciind eu că o primire sau întâmpinare mai
călduroasă a acestui bărbat din partea D[-]voastră
s[-]ar considera ca şi o demonstraţie din partea
maghiarilor şi maghiaronilor, mă văd silit a Te
întreba pe Domnia Ta că oare n-ar fi mai consult
[potrivit] ca noi să sfătuim D-lui Babeş la
re[î]ntoarcerea de la Bucuresci să lase pe altădată
cercetarea Făgăraşiului? Nu doară că mi[-]ar păsa
ceva de considerantele [sic] maghiaronilor*, ci mai
mult pentru ca să nu strice Cauzei** prin
informaţiuni false şi altele.

Te rog a[-]mi răspunde arătându[-]mi părerea
D[omniei] Tale.

După care, pre lângă salutare cordială, sum Al
D-Tale Stimătoriu,

Ioan Meţianu
P[roto]p[o]p.

*   Între care cel dintâi eşti tu [nota A.D.].
** Câtă făţărnicie! A. Densusianu.

Da, maliţioasele note din subsolul epistolei
aparţin mult stimatului destinatar şi, evident,
nu doar reflectă o funciară neîncredere în
bunele intenţii ale lui Ioan Meţianu, ci se
constituie în grave învinuiri la adresa celui
care, după cum consemna şi adnotarea lui Aron
D. din subsolul epistolei precedente, va face
curând importanţi paşi, urcând merituoase
trepte în ierarhia ecleziastică ortodoxă.
Episcop de Arad din 1875 şi mitropolit al
Ardealului din 1899 (până la moartea survenită
în 3 febr. 1916), el va rămâne în conştiinţa
urmaşilor prin devotamentul manifestat în
iniţierea ori susţinerea multor acţiuni social-
culturale vizând interesul românilor, ca şi prin
coordonarea lucrărilor de edificare, în Sibiu, a
Catedralei Mitropolitane şi a Institutului Teologic-
Pedagogic (azi – Facultatea de Teologie „Andrei
Şaguna”).

Ce anume provocaseră asemenea imputări şi cât
de motivate vor fi fost? S-au manifestat cumva şi
direct, în vreo împrejurare publică/privată, nefericit
ecou al diferenţelor confesionale, sau au rămas doar
la nivel de lăuntrică ostilitate din partea lui A.D.?

Nu avem toate datele necesare pentru a ne putea
pronunţa cert, întru infirmarea sau confirmarea
acuzelor. Sigură este, în parte, doar labilitatea
personajului. Fire introvertită şi capricioasă, cel de al
treilea născut al preotesei Sofia va fi adesea mai mult
decât incomod chiar şi pentru rudele sale apropiate,
aşa cum şi-n corespondenţa Densuşienilor3 găsim
îndeajuns de nefericite indicii. Deocamdată însă,
dintr-o ultimă scrisoare a protopopului Meţianu
cunoscută nouă şi adresată probabil lui Nicolae D.
(jurist şi istoric, frate mai mic al lui Aron), aflăm
sorgintea a parte dintre confuziile ce au iscat
surprinzătoarele resentimente... 
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4
Zărneşti, 8 no[i]emvrie 1873

Domnul meu!
După ce eu, zilele trecute, din propriul îndemn

umblai pe la Braşov, să aflu mai mulţi soţi, ca să
facem împreună paşi[i] necesari pentru eliberarea
D-lui ad[vocat] Densiusianu – şi după ce, neaflând,
m-am văzut silit şi singur a intreveni [sic] la
Căpitanul Sup[e]r[ior] şi [la] D-l Ministru [al]
Justiţiei spre scopul se sus, observându[-]le „că atât
intelighinţia, cât şi poporul român este indignat până
la suflet pentru arestarea unui advocat ca
Densiusianu, unui tată de familie, unui nobil de sute
de ani4 din a cărei familie mulţi membri şi[-]a vărsat
sângele pentru patrie” – şi adăugând că „dacă omul
într[-]o adunare municipală nu[-]şi poate spune
convingerile sale, apoi Constituţia nu mai are înţeles
faţă de noi”.

Cu câtă măngăiere am scris eu acestea, cu atâta
amăriciune am trebuit să aud astăzi, de la un amic,
că Doamna Densiusianu [Elena, soţia lui Aron], nu
sciu de la cine ar fi înţeles, şi s-ar fi esprimat într[-
]acolo, că Domnul advocat Densiusianu s[-]ar fi
arestat pentru aceea căci eu aş fi sprighinit în
Comissiunea municipală de la 6 octo[m]b[rie] a.c.
acea propunere a fiscalului Roman „că, nefiind
completă cercetarea contra funcţionarilor suspiuşi,
să se întregească prin ascultarea lui Codru, Grămoi
şi alţi martori” [ca avocat, A.D. apărase comunităţi
rurale româneşti şi faţă de abuzurile fiscale ale
autorităţilor maghiare].

Este drept că Roman a făcut propunerea de sus,
dar eu sciu că am vorbit aşa: mai întâi mi[-]am
arătat părerea de rău, căci nu s[-]a terminat
cercetarea de atâta timp, apoi am zis că recunosc că
nu s[-]a ascultat martori şi aşa cercetarea nu[-]i
completă, – şi nu[-]mi rămâne decât să propun
ascultarea lor, nu însă ascultarea acelor martori pe
care-i propune Roman, ci a altor martori pe care-i
vor arăta inculpaţi[i]  funcţionari suspiuşi – cu care
ocasiune de Densiusianu nici pomenire n-a fost, ceea
ce eu pot jura că n-am auzit.

Dacă eu în causa funcţionarilor suspiuşi am avut
acea convingere că cercetarea nu era completă, şi că
în interesul causei trebuia completată cu spusele
martorilor ce[-]i vor produce inculpaţi[i], apoi cum
vin în suspiciune că aş fi lucrat contra lui
Densiusianu, când aici nici vorba nu fu de
Densiusianu şi causa lui, ci numai curat de causa

funcţionarilor suspiuşi, între cari nicicum nu se
numera şi Densiusianu; cum vin eu în prepus, când
de la alegerile dietali încoace eu totdeauna am mers
cu Densiusianu în şedinţele la care am participat, –
ba, de[-]mi aduc bine aminte, şi la 6 octo[m]b[rie],
înainte de şedinţă, vorbind de cauza funcţionarilor
suspiuşi, spunându[-]i D-lui Densiusianu părerea
mea, dânsul încă zicea că n-avem ce face dacă
cercetarea nu e completă.

Deci Te rog – pre lângă adânca mea compătimire
– a spune Doamnei Densiusianu că oricine i[-]ar fi
spus despre mine contrariul a fost rău informat, iar
D-voastră, care aţi fost prezenţi la acea adunare,
aduceti[-]vă bine aminte de mersul lucrului şi
mărturisiţi adevărul, – căci, altfel, eu unul voi fi silit
a face loc altuia în Comissiunea municipală, ca să nu
mai aibă oameni[i] ocasiune a mă mai cleveti cu câte
neadevăruri, de care nici n[-]aş fi visat.

După care, cerându-mi scuză că te[-]am
incomodat, sum [şi] rămân Al D-tale Stimător,

I. Meţianu
P[roto]p[o]p.

N.B. De cumva s[-]ar fi vorbind despre aceea că
Roman ar fi făcut vreo propunere separată pentru
darea D-lui Densiusianu în judecată, apoi eu nu
numai n[-]am pornit asemenea propunere, dar nici
nu sciu să se fie făcut vreuna asemenea.    

Şi, de îndată ce am amintit că momentele de
capricioasă instabilitate ale lui Aron Densuşianu s-au
manifestat şi în relaţiile sale de familie, de îndată ce
bine se ştie şi că, deseori, până şi cei aflaţi în hăţişul
luptelor social-politice „pătimesc” ca oameni, că
supremei jertfe cad pradă nu numai cei care animă
baricade sub unduiri de flamuri, ci şi cei – sau mai
ales cei – care duc viaţa „de jos”, lipită pământului,
să întregim acest episod şi cu câteva frânturi de „un
alt fel” de mărturii, domestice în curgerea lor, dar
mult jertfelnice prin povara dusă…

Instalat preot greco-catolic în mult sărăcăciosul
Densuş din 1858, fratele George, greu apăsat şi de
imposibilitatea reparării bisericii aflate-n paragină, şi
de insomniacele griji ale căpătuirii numeroasei sale
familii (doi părinţi, opt copii şi mama Sofia), îi scria
fratelui Aron, pe la început de ianuarie 1874, deci
curând după eliberarea acestuia din arestul preventiv
de la Târgu Mureş: „Crezi frate căci şi noaptea tresar
din somn şi mă gândesc – fata îmi e de mărit[at], doi
filii absolvează la Haţeg, trebuie să-i dau la gimnazii,
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doi filii îmi sunt la Hunedoara la şcoală – eu nu cred
de aceste torture să o duc mult, pentru că îmi văd
starea în prezente, de a nu-i putea creşte şi mor cu
ruşine”.

Nu altfel i se va plânge George  şi mezinului
Nicolae, iar în prag de toamnă va reveni, la fel de
disperat, către amândoi consanguinii, cărora, la
vremea potrivită, le susţinuse în parte şcolarizarea:
„Ce mă tortură mai greu e că sub renumele [meu] eu
sum de perit, căci toţi mă plătesc cu aceea, căci am
fraţi avocaţi în stare bună. [...] Socotii să vă scriu
vouă la toţi poate mă veţi ajutora batăr în ăst an cu
câte ceva. Că eu tot bolunzesc de cugete şi nici că mai
pot avea odihnă – că în ăst an îmi socot eu cu de
amănuntul toate şi nu am nici un venit: nici să vând”.

Şi, cum din partea lui Aron n-a primit răspuns, pe
sărmanul preot (gândind că epistola sa „nu s-a
primit”) îl împinge păcatul să-i trimită în mai mare
siguranţă o alta, în plic sigilat, prin intermediul
vicarului de Braşov, explicând acestuia banalul motiv
al apelării la bunăvoinţa sa. Urmarea? O aflăm din
amara spovadă către fratele Nicolae: „La trei zile mă
trezii cu o epistolă de patru folii, cât o cazanie, în care
mă admoniază despre slaba mea manipulaţiune
[gospodărire] şi că şi el are filii şi nu mă poate
ajutura. La două zile, mă trezii cu altă epistolă
vomitoare de foc asupră-mi, că de ce i-am adresat
epistola prin vicariu, contrariul lui [opozantul lui], şi
l-am blamat pe el şi familia, îmi zice nebun, nu merit
a-mi mai scrie şi că nu mă va ierta şi mă va învăţa
altădată minte, va atrage dispreţul tuturor fraţilor
asupră-mi şi nescari espresiuni, căci de ce nu mi-ai
garantat tu ajutorul şi alte mai multe ameninţări…
Mă îngrozii când o cetii, ba mama începu a lăcrima”.

Înverşunarea lui Aron nu se va domoli nici în ajun
de Crăciun, George înştiinţându-l pe Nicolae că
acesta nici fiicei Emilia (cea aflată în prag de măritiş
şi dorindu-l naş) nu voieşte „a-i scrie, mă mir de om
– la cât se poate reduce şi-l plâng cu amar; mamei
asemenea nu voliesce a-i scrie nimica, şi nu e ziuă în
care să nu-l pomenească de două trei ori şi în rânduri
[de multe ori] plânge de amar, căci aşa o
desconsiderează, de mă necăjeşte şi pe mine,
adesaori, de fug din casă”.  

În ton cu deznădejdea ce-i măcina adesea pe
Densuşieni, nevoiţi să înfrunte multele poveri ale
vieţii într-un mediu sărăcăcios şi extrem de ostil prin
opresiunea maghiară, este tânguitoarea epistolă a
Iuliei, sora mai mare a celor patru fraţi. Căsătorită în

Răchitova, nu departe de satul natal, a avut de suferit,
în cei 54 ani de viaţă, pierderea a cinci din cei opt
copii, precum şi a soţului, astfel că, spre sfârşitul
anului 1888, avea a se jelui lui Nicolae:

„Cu lacrimile în ochi amintesc zilele amare ce le-
am ajuns. Voi, fraţii de dincolo de Carpaţi, nu v-
aduceţi aminte că aţi avut o soră, iubitoria, care în
vremurile trecute, deşi nu v-a putut ajuta îndeajuns,
totuşi v-a primit totdeauna cu iubire frăţească. Iar voi
nici barem o epistolă nu-mi scrieţi, dacă nu ne ajutaţi
cu altceva. [...] Dreptul zicea răposatul meu frate
Georgiţă [George, †1887] că: «Voi vreţi a pune în
picioare într-un an naţiunea română», iar de
mormintele părinţilor noştri nu îngrijiţi, măcar un
bolovan să puneţi la capetele lor. [...] De multe ori
treci pe la Teiuş sau Piski [Simerea] şi totuşi nu te
abaţi niciodată pe la noi. Şi oare ce e mai aproape?
Naţiunea sau o soră? Ţara Haţegului a rămas fără
Densuşieni şi Densuşianii fără ea. Aşadar, [î]ţi mai
aduc aminte încă o dată că am rămas în uşile altora şi
trăiesc din bunăvoinţă. Te sărut, Iulia Dariu”. 

Note:
1. Vincenţiu Babeş (1821-1907) – avocat, ziarist,

orator şi om politic (de patru ori deputat în Dieta de
la Budapesta); membru fondator al Societăţii Literare
Române (1866), precursoarea Academiei Române
(1879), precum şi al Partidului Naţional Român din
Transilvania (1881), al cărui preşedinte a şi fost
(1890-1902); tată a nouă copii, între care şi reputatul
academician dr. Victor Babeş.

2. Albina (1866-1876) – publicaţie fondată de
Andrei Mocioni şi Vicenţiu Babeş la Viena; tipărită
din 1869 la Budapesta (bisăptămânal), deşi i se
interzisese difuzarea în Ungaria; în ea a debutat
publicistic şi M. Eminescu (ian. 1870), întru apărarea
fostului său dascăl, Aron Pumnul.  

3. Vezi Densuşienii: corespondenţă, [volum editat
de] Ioachim Lazăr şi Adela Herban, Cluj-Napoca,
Argonaut, 2011, pp. 232-245 şi 280-281.

4. Un strămoş al Densuşienilor, Ioan Pop de
Haţeg, fusese înnobilat în 1671 de către Mihail
Apaffy I, principe al Transilvaniei între anii 1661-
1690.   

4949CONVORBIRI  LITERARE
I N E D I T



Aceia dintre noi cari şi-au făcut ultimele studii de
spe cializare la marile şcoli ale Apusului şi cari apoi, cu
trecerea anilor, s’au întors în același Apus spre a lua
parte, alăturea de învăţaţii celorlalte naţiuni, la diferite
congrese şi conferinţe, ştiu că noi Românii nu stăm,
calitativ, mai prejos de ceilalţi Europeni, proclamați în
situaţia lor de «Occidentali» ca deţi nători oarecum
exclusivi ai «adevăratei şi înaltei
civilizaţii». Dar chiar cantitativ, dacă
ţinem seamă de numărul de suflete al
întregului popor, învăţaţii, literaţii şi
artiştii noştri reprezintă o foarte bogată
societate de capete superioare. Adăogaţi
la aceasta vechimea de şase sute de ani a
culturei noastre crea toare în artă
superioară, vechimea de aproape cinci
sute de ani a activităţii literare în limba
noastră naţională şi vechimea de trei
secole a technicei şi ştiinţei româneşti
originale și va înţelege oricine că e pur şi
simplu nedemn, de noi și de strămoşii
noştri, să ne recunoaştem un biet stat
balcanic, a cărui civilizaţie e de abia de
jumătate de veac.

Burghezul bine hrănit care prin civilizaţie înţelege
exclusiv pe cea materială, administrativă, edilitară,
alimentară, e dispus să proclame orice oraş american
cu străzi curate, hoteluri bune, canalizaţie completă,
superior Florenţei şi incomparabil faţă de «murdarul»
Neapol. Cam aceiaşi confuzie e astăzi în mintea
fraţilor şi concetăţenilor din Transilvania cari, deprinși
cu o civilizaţie materială superioară celei din Regat,
proclamă drept balcanică întreaga viaţă a vechiului
Regat.

Dacă însă fraţii, pentru că sunt un trup şi suflet cu
noi oricare le-ar fi rătăcirea actuală (de care recunosc
că suntem în mare parte vinovaţi noi, cei din Regatul
vechiu, prin stupida noastră administraţie şi prin
politica încă mai deplorabilă introdusă dincolo de

munţi), nu se vor putea ţine mult timp în poziţia falşă
şi nedreaptă pe care au luat-o faţă de vechiul Regat,
Minorităţile din toate provinciile noastre mărginaşe
vor fi mult mai statornic înclinate să găsească
inferioară cultura noastră românească şi, cultivând-o
esclusiv pe cea a națiunilor mai mari din care fac parte,
nu vor căuta să o cunoască pe a noastră, decât spre a-i

găsi cusururi.
E dară o datorie urgentă şi hotărîtoare

pentru viitorul consolidării şi unităţii
sufleteşti a Patriei noastre întregite să
dăm cărţi în limba ungară, germană şi
rusă concetățenilor noştri de aceste
naţionalităţi. Să se traducă sistematic tot
ce e mai de seamă în literatura şi ştiinţa
română, să se dea expuneri critice şi
istorice asupra artei noastre, să se facă
albume, colecţii şi călăuze bogat ilustrate
pentru întreaga ţară, în limbile pomenite.

Alăturea de aceasta să se dea pe
româneşte tot ce e mai bun din literatura
şi ştiinţa creată de reprezentanţii
diferitelor minorităţi cari trăesc în
România. Învăţaţii şi artiştii lor să fie

aleşi, onorific, spre a le demonstra stima și prețuirea
noastră, în diferitele societăţi ştiinţifice, literare şi
artistice general româneşti şi la neîncrederea lor să
răspundem cu cea mai larg omenească înţelegere şi cel
mai distins cavalerism în conştiinţa tăriei noastre
indiscutabile.

Dar, mai mult ca toate acestea, noi, învăţătorii de
toate gradele, suntem datori cu ceva foarte modest dar
de o impor tanţă capitală: trebue să dăm manuale bune
despre literatura, istoria, geografia, ştiinţa, arta
românească, în limbile minorităţilor, pentru şcoalele
lor de toate categoriile şi de toate gradele. Ce s’a făcut
până acum, afară de prea puţine excepţii, e slab,
neinteligent prezentat şi absolut dăunător.

(din Învățătorul român, anul I, nr. 4, aprilie 1922)
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1. Biserică

Noapte de noapte
mă trezesc
aprind veioza
mă uit la ceas
mă gândesc la
cât mai am până
la ora sculării
apoi sting veioza
și adorm din nou.
Parcă aș trage
clopotele
într-o biserică
unde nu vine
niciodată
nimeni.

2. Salcia
Salcia japoneză
din fața blocului
îmi intră zilnic
în balcon
odată cu soarele
spre scăpătat.
Cred că știe
ce face.

3. Cuvinte
Nu am 
cuvinte 
pentru tăcere.
Abia
de am

pentru ploaia
care-mi răpăie
în
geam. 

4. Doctorul
Doctorul
mi-a spus
să urc și să cobor
scările.
Genunchii mei
spun zilnic
că e un
îngâmfat.

5. Condiție umană
Am ajuns 
să stau la bloc
vai
ce chin ce jale
îmi opresc când vor
apa caldă
curentul
telefonul
TV-ul.
Slavă domnului
că există
încă
lumina soarelui
deasupra capului meu.

6. Testament
Aș vrea să mor
pe o stradă
fără nume
pe unde să nu treacă
nimeni
trei ani de zile.
Să fie
un fel de 
grevă
metafizică
a contemporanilor mei.
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7. Nu mai suport
Cineva
intră pe poarta
casei mele
nu-i un vecin
nu-i poștașul
nici țăranul cu lapte
că nu-i văd șovarca
nu deschid necunoscuților
sunt prea bătrân
și nu mai suport
fețele noi
biciuite de speranțe
deșarte

8. Undeva un țipăt 
Stau pe câteva
trepte de lemn
care nu duc nicăieri
într-o poiană
undeva
între sat și pădure.
Dacă aș avea un fiu 
i-aș lăsa moștenire
acest loc...
Când și când bate vântul
și eu țip.

9. Clipă
Câteodată
plâng fără motiv
și e bine
ceva ascuns se liniștește
ceva inexistent se naște
nu fac nici o mișcare
plâng fără motiv
aud pe covor pașii nimănui
și mă bucur
ca un copil

10. Cine nu
Cine nu și-ar aminti
întâiul sărut

prima caisă 
ruptă de-a dreptul din pom
gura-nmiresmată 
gândul aiurea
acea plutire a ființei
strivindu-se de zidul alb 
al căsuței pândarului
precum oglinda care crapă brusc
întrerupând imaginea

11. Păianjenul
Dimineață
un colț de soare pe fotoliu
mă simt privit dintr-o nișă a timpului
candidez la titlul de nenăscut
păianjen din colțul tavanului
vrei să fii prietenul meu? 

Din volumul în pregătire Adevărul și peria de haine.
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Mama eternă

Ochii tăi înverziți
mă cuprind în rotundul lor
de parcă aș sta întins pe iarbă
privind cerul 
din alb/negru-n color 

Brațele mă redau ție
sub forma sacrificiului firesc
desprins de golul de dinaintea prăbușirii 
în care gravitația poartă vina
căderilor de lacrimi, de ploaie, de mere, 
când vorbim între noi cu vocile iubirii

De tot ceea ce atinge 
palma ta întinsă și primitoare
se face praf și pulbere stelară
sau de pământul din care
ți-am modelat surâsul 
care m-a ținut în ploaie
afară.

Ochii tăi înverziți
sunt mai mari decât 
ochii mei pot să cuprindă
un fel de boltă cerească
pe care mâna mea înspre tine
începe să crească
să împădurească
să pască din trupul 
pregătit în poeme să nască.

Vulturul alb

Asemenea unui laț aruncat
deasupra cirezii
îți simt ochiul căutându-mă

și în cele din urmă ştrangulându-mă
cu acea înlănțuire, din ce în ce mai fermă
în care zbaterea devine fatală...
împotrivirea fiind 
o invitație ascunsă de ochiul vigilent al lumii

Totul e să nu-ți lăcrimeze privirea
să rămână senină și neafectată
trecând pe deasupra mea 
neluată în seamă
ca și cum o inimă sângerândă ar putea
să nască indiferența sufletelor
astfel rănite
de zborul păsării demontat
o dată cu aripile puse la păstrat 
pentru o nouă încercare
de cucerit porumbițele vulturului alb.

Viața nu se termină în moarte

Oprește-mi palma
cum ai opri cirezile de tauri
cu vorbe
preschimbate-n zbor de fluturi
cu fluturi preschimbați
în dinozauri

Oprește-mi năpustirea
înspre tine
sau vijelia-nvârtitoare
ce-ți pune păru-n
bigudiuri
și ochii tăi
iau nopții din culoare...

Oprește-mă să-ți fiu 
singurătate
sau umbra care tot încearcă
să stivuiască-n noi
lumi disperate...

Oprește-te
și du-mă mai departe
și du-mă mai departe...
mai departe
căci viața nu se termină 
în moarte.

Din volumul Viața nu se termină în moarte
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ÎNGERUL OBOSELII

E cenușiul existenței, Max!
Sau poate un gol care se-ntinde
ca o pecingine mută
de-aici pînă-n țara de nimeni știută.

E îngerul oboselii sau poate
plictisul depus ca rugina  
pe scuturi
ca uitarea pe margini de gând.

E cenușiul existenței, Max!
În cele din urmă n-ai încotro:
Cobori. Urci. Iar cobori. Lași în urmă
o mare de zgură.

E cenușiul existenței, Max!
Șoarecii timpului rod fără-ncetare.
Libertatea de-afară e plină de ziduri.
Spre seară
prin sufletul măreț
auzi cum șuieră a pagubă pustiul.

FERESTRELE OARBE

Oricînd un vers amar va-ntârzia în mine.
Trec orb și surd prin
toamna cu fantomatice suspine
pe-aceleași străzi călcate de sclavi

și de-mpărați.
Mulți zice-vor:
Uite-l pe Daniel Corbu
poetul blestemat ce scrie despre ființă

univers despre necunoscute glorii și istorii
ale sinelui

despre agonii    cetăți obosite și alte aiureli
metafizice și este dușmanul de moarte
al poeziei roz!
Iată-l pe cel jefuit de îngeri și nopți
pe cel ce poartă în vers holograma ruinii !
Se spune c-ar admira potopiții de haruri
hohotul cruciadei divine

că ar purta în fiecare rană un sacerdot
al sardanapalnicei vorbiri.

Dar eu sunt trecătorul posac
pe-aceleași străzi printre aceleași zădărnicii 
sunt cel ce șterge cu grijă 
ferestrele oarbe ale desăvîrșirii.
ORICÂND UN VERS AMAR VA-NTÂRZIA
ÎN MINE.

UN ALT BEETHOVEN
Poetului Dumitru Crudu

Politețea trebuie gonită din fiecare poem.
Nu-i o rușine să scrii despre sânge
și carne      despre sex și neant
nu-i o rușine să mori
fără coroană de spini pe creștet.
Poți muri pur și simplu
în timp ce vorbești
despre patimi despre fericite havuzuri
despre ploaia de îngeri
sau despre coapsa iubitei

care te-a părăsit anul trecut.
Nu-i o rușine să scrii
despre cătușele ruginite ale ploii de-april
NU-I O RUȘINE SĂ MORI FĂRĂ
COROANĂ

DE SPINI PE CREȘTET.
Nu-i o rușine să alungi politețea
din fiecare poem
Îmi spune cineva ce se-aude?
Un alt Beethoven cântă Simfonia.
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Arta închipuirii de sine 
Om sunt şi eu şi toate ale lumii îmi sunt deopotrivă
sunt om întrucât pot privi în mine însumi
şi mi-e dat să văd cortegiul de umbre
cum răsar nestingherite
precum secundele în secundar
în pelerinaj spre un prezent
din care doar eu sunt absent.

Om sunt şi-mi arde sufletul 
precum flăcările în vâlvătaie
prefigurau frica de moarte a lui Van Gogh.
Mai mult uimire şi încântare
mi-e sufletul
de ceea ce mi-e dat să văd şi să înţeleg
lumea fiind pecetluită ca un cod secret.

Sclipitoare şi deşartă ne apare de departe
arta închipuirii de sine
cum arde sufletul
fără să îl vadă nimeni
ca un rug aprins
arde mai din nimic
precum din nimic se iscă mânia
ca să ne vedem mai bine la faţă
fără să ne schimbăm
ci doar să mimăm comedia.

Adevărul poetic ne umple de bucurie
Adevărul poetic ne umple de bucurie
şi stăruie asupra celui robit 
de pustia clipei 
prin epitete răvăşite
prin verbe înrobite.

Surpate sunt toate 
deodată 
cu pârguirea luminii 
în mugurul candelei 
într-un schit înspicat 
pe colina însingurării

de unde vulturul îşi ia zborul 
tot mai sus  
în rotiri tot mai strâmte 
cât ultima privire nu-l mai poate atinge. 

Şi din bolta cea largă a necuprinderii 
ne priveşte iertător 
pantocrator
mai viu decît clipa dintre tată şi fiu 
în chip neînchipuit de cuvinte
Verbul jertfitor. 

Revelaţie
Aruncă în el cu vorbe
cu zvonuri deşarte
îl ameninţă cu pierderea sufletului.
Până la urmă omul se lămureşte
că e ceva la mijloc
şi pe el nu-l cuprinde.

I se aminteşte istoria
şi vede că istoria se repetă
fără să se clintească nimic
din firea omului.
Până la urmă
Adevărul ajunge în cărţi
o pură ficţiune. 

Ca pe covoare îi scutură
codul genetic
îi anticipă până la o milionime de secundă
mişcarea pleoapelor
când va vedea moartea.
Îi numără paşii
pentru o sută de ani de singurătate.

În laboratoare ultrasofisticate
genialoidul
cu prea fine mănuşi protectoare
jubilează 
realizând
cum se moare mai uşor şi mai repede
încât l-au făcut pe om 
să creadă
că veşnicia e vorbă în vânt
gumă de mestecat pentru sofişti.

În schimb 
nu au reuşit să prevadă
nici în vreo cabală
surparea umană
dacă omul se va întâlni vreodată
cu el însuşi. 
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temerile oglinzii
? de ce eviți atât de mult să stai
în fața ta ca în fața unei oglinzi
de ce ți-s buzunarele pline cu zaruri
îmi  repet continuu ca pe o mantră

știu
cât de bine te simți când
dai vina pe ceilalți  și ție
nu vrei să-ți adaugi nici un reproș
viața ta e incredibil de importantă

nu ai nevoie de oglinzi
nici de zaruri

ai dori poate un lucru sau două, trei
să schimbi în viața ta
dar orice schimbare e pierdere a ceva din tine
iar ție nu-ți place să pierzi nimic
niciodată
ești închis în coaja unui ou
pe care nu vrei să o spargi

te consideri membru cu drepturi depline
al rasei umane și totuși ți-e frică
de ceva
? de ce, de când, de unde,
de cine 

ești singur în camera aceasta
e întuneric
nu ai curajul să aprinzi lumina 
? crezi că vei fi înconjurat
de o nuntă de cobre când
vei apăsa întrerupătorul
hai, ai îndrazneala de a iubi lumina
doar licuricii iubesc întunericul
e perfecțiunea pe care ei o devoră

? ți-e teamă de demonii tăi
așa cum sunt ei: frumoși ori urâți,
mai vechi ori mai noi, mai cuminți sau mai tupeiști,
liniștiți, zgomotoși, orgolioși, triști ori veseli,
înalți ori pitici
nu cred lucrul acesta
ei fac casă bună cu tine
și calcă apăsat în urma pașilor tăi

! nu, acum trebuie să fii tu
cel care dorește să deschidă ușa

cel care trebuie
să spargă coaja oului
e plină lumea de idioți
și totuși idiotul din această poveste
ești tu

tu ești oglinda idiotului care privește
în oglindă și are buzunarul plin 
cu zaruri

tu ești oglinda în care se reflectă
o oglindă care nu vrea să arate lumii
ceea ce se vede
ceea ce trebuie să vadă

! de teamă

lumina din rănile tale
au trecut mii de ani de când
te-ai născut
au trecut și primăveri și toamne
și ierni și veri

toate au trecut
cu sau fără folos pentru trupul acesta al tău
ca un vas de unică folosință de care
nu ai avut niciodată vreo grijă

trecea nestingherit prin inima lui
sângele dar și dragostea
durerile tale erau doar ale tale
nu ale celorlalți

dumnezeu te voia rănit
iar prin rănile tale trimitea lumina
să te trezească la viață
să vezi rădăcinile dar și aripile
rădăcinile
care ți-au zidit casa
aripile
care ți-au zidit zborul spre cer

! câte speranțe, câte iluzii
și toate oferite gratis
cât de scump plătim neîmplinirile
oferă-ți o făclie
aprinsă
chiar în miezul zilei

scoate inima la drumul mare
chiar dacă ea nu e magazie pentru întâmplări

și caută îngerii
miei aruncați nevinovați în gura lupului –
să-ți ofere pe tavă floarea speranței
către ziua de mâine

într-o zi
că va fi seară că va fi dimineață
o să iei lumina din rănile tale
să aprinzi o lumânare
cu ea vei aprinde mii de lumânări
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De ziua Cuvântului
La început
Cuvântul

s-a scris singur
de către sine

pe sine
cu cerneală de foc.

Când oamenii au învățat să scrie
cuvintele s-au îmbrăcat

în toate culorile.

Către asfințit
redescoperim cuvintele scrise

cu cerneală de foc
și ne regăsim

în lectură sacră
din Cartea vieții.

Jertfă
Din cuvinte tăcute

așterni cărare
peste boabe de grâu.

Din holda aurie 
prin paiul de aur

începi să urci
pe peretele rotund de ceară

până la vatra focului.

Acolo te ții de flacără
și treci pe o ușă de rouă.

Iar flacăra coboară
mistuindu-ți combustia

adunată o viață.

În ochii noștri
rămâne doar ușa de rouă

pe care ai plecat. 

Mirare
Atâția ani Doamne
am crezut că te caut

și atât de târziu
mi-am dat seama
de timpul irosit.

Tu erai lângă mine
eu trebuia

doar să-ți vorbesc.

Numărătoarea copacilor
Poarta pădurii încuiate

am spart-o cu strigătul verde
cipul clorofilei

peste noi 
drumeții.

Prin vene
aleargă pădurea

cu nervii înlemniți de bucuria
nordului înscris pe mușchii verzi

iarbă ancestrală
din care cerbii rod
anotimpurile reci.

Mă cutremur
prin fiecare creangă
în care gândurile tale

aduc anotimpurile bejeniei.

Amețit în raiul de fluturi ai iernii
zbor

din copac în copac
numărând rădăcinile
ascunse în inima mea

care se leagănă 
și descântă:

câte fire de suspin în țărână
atâția copaci în grădină.

Plimbare prin pădurea de psalmi
Psaltirea

o pădure nesfârșită
psalmii

niște copaci înfloriți
în rod

cu dăruire
viețuind și murind.

Eu
pe cărări pândite de jivine sălbatice

bat la poarta fiecărui copac.

Psalmii
răspund ciocănitului meu

ca un xilofon
în tonuri de simfonie stelară.
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Ada a divorţat de „bulumacul” ei, cum obişnuia
să se laude, şi cu banii strânşi fără ştirea bărbatului
şi-a cumpărat un apartament în centrul Sucevei. A
sărbătorit evenimentul chemându-şi noii vecini la
un bairam: muzică în surdină, bucate tradiţionale
şi băuturi pe alese. La cei 25 de ani ai ei, s-a
învârtit printre invitaţi ca o zvârlugă în plină
adolescenţă, îndemnându-i să guste din toate şi să
bea, după dorinţă. Blondă cârlionţată, cu două
viorele neastâmpărate şi un corp de şerpoaică,
prezentându-se cu un decolteu apetisant, a dat
muzica ceva mai tare şi şi-a invitat vecinul de
alături la dans, spre stupoarea soţiei. I-au urmat
exemplul şi alţii, mai ales că băutura îi încălzise
destul de bine pe bărbaţi.

- Am impresia că eşti cam timid, a început Ada
o conversaţie provocatoare, cu o voce joasă. Te
pomeneşti că stai sub papucul soţiei şi acum te
gândeşti la consecinţe…

- Nici una, nici alta, i-a răspuns Doru în doi
peri, trăgând cu ochiul spre deschizătura
decolteului.

- Îţi place mişcarea asta unduitoare care uneşte
perechile până la contopirea unuia cu celălalt?

- Nu crezi că exagerezi? i-a întors el întrebarea,
simţindu-i braţele încordate.

- Nu, nu, s-a grăbit amfitrioana să pună
lucrurile la punct. Vecinii trebuie să trăiască în
armonie şi eu asta te fac să pricepi. Noi doi şi-o
mustaţă, care pe mine m-a înnebunit, de cum am
văzut-o… i-acum, du-te la soaţă care abia aşteaptă
să-ţi spună două vorbe tăvălite prin miere
polifloră…

Şi, în vreme ce gazda încerca să pună mâna pe
un alt dansator, Dorothea şi-a prins bărbatul de un
braţ ca într-un cleşte, repezindu-i mierea între
ochi:

- Marş acasă, coteiule, din atmosfera asta
pestilenţială, că-mi vine să vomit! Când ţi-am spus
să mă scoţi la restaurant şi la dans, „n-am chef, că-
s obosit de la muncă”, a încercat să-l imite, după ce
a încuiat uşa. Acum ţi-au scăpărat ochii, călcâiele
şi toate alea, potaie netrebnică ce-mi eşti!...

Doru nu era trecut prin tocător pentru prima
dată. Avea impresia în asemenea momente că,
dacă, prin reducere la absurd, nevasta ar fi avut la
îndemână o mitralieră, ar fi descărcat toate
gloanţele în pieptul lui ca într-o dihanie. S-a retras
şi de data asta în sine ca într-o carapace, lăsând-o
să-şi descarce nervii până i s-a duce gura până la
urechi.

- Cu mine eşti mutulică, dar cu farfuza nu ţi-a
mai tăcut fleanca, mototolule!... Cu mine eşti
cactus şi cu potloaga liliac înflorit, visător şi
parfumat. Ai sorbit-o prin toţi porii şi acum taci ca
porcu-n păpuşoi!... Cred şi eu, dacă îţi tot cârcâia
la ureche tot felul de baliverne! 

Câtă vreme l-a prelucrat Dorothea pe Doru,
ceilalţi musafiri i-au mulţumit Adei pentru trataţie,
retrăgându-se, ghiftuiţi, în apartamentele lor.

Dimineaţa, Doru şi-a făcut singur cafeaua, a
înfulecat ceva pe fugă şi s-a repezit pe scări, să nu
întârzie la serviciu. În faţa blocului, torcea o
maşină de un albastru metalizat, de-ţi lua ochii, iar
de la volan s-a auzit o voce deja cunoscută:

- N-ajungi în cinci minute pe jos, urcă repejor,
mi-ar părea rău să zici că din cauza mea ai
întârziat.

Doru, acelaşi mut în cele cinci minute,
deschizând portiera, i-a mulţumit în faţa şcolii, iar
femeia, într-o rochie blue-ciel, mortală, şi aceiaşi
zulufi, i-a gângurit din nou: 

- Eşti un dansator desăvârşit şi, sunt convinsă,
un gânditor profund…
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Impresionat de ultimele cuvinte, profesorul a
urcat treptele de dinaintea şcolii, vesel ca un
guguştiuc în aşteptarea perechii. Se întâmpla să fie
prima dată, când cineva şi-a dat seama de o calitate
esenţială care îl caracterizează. „Iată o femeie cu
spirit de observaţie şi, bineînţeles, deşteaptă”, şi-a
zis el, intrând în cancelarie şi repezindu-se după
catalog.

Venind vorba în clasă de Ana lui Manole, din
balada populară, lui Doru i-a răsărit în minte
imaginea Adei: blondă naturală, un chip angelic,
glas de turturică, psiholog desăvârşit… În pauză,
deplasându-se pe hol, omul s-a văzut pe un zid
neisprăvit, urmărind cum Ana-Ada se luptă cu
stihiile dezlănţuite, ca să răzbească până la el.

- Ce-i cu tine, Doru? Parcă ai călca prin
străchini, l-a abordat o colegă, înainte de a intra în
cancelarie.

Acesta n-a apucat să-i răspundă. Au intrat în
hărmălaia de dincolo de uşă, unde toată lumea
vorbea şi nimeni nu asculta ce spune vecinul. Cu
paharele în mână, colegii comentau rezultatele
ultimelor alegeri. Doru, se ştia, era în afara
subiectului, de aceea se aşeză lângă perete,
încercând să-şi imagineze din nou că e printre
„calfe şi zidari”, singurul care nu trădase
jurământul şi acum o aştepta pe Ana-Ada cea
iubitoare şi gata să se jertfească. A venit, în
schimb, aceeaşi colegă, cu un pahar plin în mână,
zgâriindu-i cortexul:

- Te-ai apucat să visezi cai verzi pe pereţi, după
cum se vede, i-a reproşat, întinzându-i o licoare
roşie de căpşună. Bea şi te veseleşte, că au ieşit tot
ai noştri, dacă tot votăm ca proştii…

- Eu n-am fost la vot, aşa că am să beau în
sănătatea celor mulţi şi proşti. O să vină şi vremea
când ăştia o să-i întindă pe băţ pielea vornicului
Moţoc. Istoria nu iartă…

Ajuns acasă, când să descuie, ochii i-au fost
atraşi de uşa cealaltă, în cadrul căreia i s-a părut că
vede proiecţia femeii gata de jertfă. A stat buimac
un minut, cu cheile în mână, apoi ceva l-a scuturat
şi l-a făcut să intre în apartament. 

La bucătărie, oalele străluceau, însă toate erau
goale. Doru şi-a făcut două ochiuri, a ronţăit o
bucată de cozonac „de pe vremea lui Burebista”,
şi-a turnat un pahar din Tămâioasa lui preferată şi

s-a aşezat să citească. După câteva pagini, sfertul
de Cotnari l-a doborât şi l-a adus cu capul pe birou,
deasupra mâinilor încrucişate. Aşa l-a găsit
Dorothea, care abia a aşteptat să deschidă altă
repriză:

- Dormi ca un nătărău. Că noaptea te
zbenguieşti în braţele alteia şi după aceea stai şi
visezi la cât de bine ţi-a fost!... Dormi ca un
neruşinat, că radaşca te-a vrăjit să nu mă aştepţi
când vin frântă de la lucru… Dormi în neştire,
dormire-ai somnul cel de pe urmă!…

Cu toate că a auzit-o de la primele cuvinte,
Doru a rămas în aceeaşi poziţie, timpanele sale
vibrând la maximum, odată cu nervii zburătăciţi în
aceeaşi măsură, iar mitraliera neveste s-a oprit la
sunetul soneriei. S-a dus imediat să vadă cine este
la uşă.    

- Doamnă, s-a auzit de pe hol glasul de
turturică, primiţi, vă rog, acest buchet de flori, o
dovadă a respectului meu faţă de persoana
dumneavoastră.

Din locul său, Doru vedea scena şi a reuşit
chiar să zâmbească. Dorothea a luat florile şi a
crezut că nu trebuie, sub nici o formă, datoare:

- Dă-mi voie să-ţi prezint şi eu omagiile mele,
terfeloagă ce-mi eşti! lovind-o peste cap şi risipind
buchetul în toate părţile. A închis uşa cu izbire,
continuând în casă cu meliţa. Altădată dau cu tine
de toţi pereţii şi-ţi dogesc cel cap cârlionţat,
animală buiacă şi capră plină de râie!... Şi tu,
haidăule, ce stai şi te uiţi la mine? Ai crăpat, te-ai
adăpat şi la mine nu te-ai gândit! N-ai avut timp!
Din cauza gărgăunilor care-ţi mişună pe creier!
Lasă că ţi-i scot eu!...

Era prea de tot. De astfel de scene Doru
avusese mereu îndată după nuntă. Nu era chip să
se uite la o femeie, că o zi-două nu mai avea linişte
în casă. Acum însă o vedea turbată şi, dacă înainte
îi întorcea spatele câte o săptămână, de data asta
nu ştia ce va urma.

- De azi şi până ţi-oi spune, i-a venit imediat
confirmarea, ai să dormi singur ori cu naiba, cu
mine nici într-un caz! Ai priceput? Şi nici la
mâncare să nu te aştepţi!

În momentul acela, Doru s-a ridicat de pe
scaun, a venit până la uşă, s-a uitat o clipă la
nevastă, a închis uşa cu încetinitorul şi, fără nici o
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vorbă, a învârtit cheia în broască. S-a apucat să
corecteze nişte teste, dar n-a fost chip. Dorothea
bodogănea în continuare ca-ntotdeauna. În
asemenea situaţii, dispunea de un vocabular şi o
forţă inepuizabile. Într-un târziu, a tăcut, dar numai
după ce un vecin i-a bătut în uşă, cerându-i să se
potolească.

În seara aceea Doru s-a culcat flămând şi tot aşa
a plecat dimineaţa la şcoală, unde a trecut pe la
clase fără nici un chef. Nedormit şi înfometat, a
intrat în restaurantul „Belvedere”, îndreptându-se
către o masă dintr-un colţ mai puţin vizibil. După
câţiva paşi, s-a ridicat în faţa lui, zveltă şi
zâmbitoare, Ada.

- Bun întâlnişul, vecine, i-a urat, uitându-i-se
drept în ochi. Asta-i curată telepatie. Acum mă
gândeam la tine şi iată-te în carne şi oase. Stai cu
mine, dacă n-ai nimic împotrivă…

Doru, bulversat de întâmplare, s-a aşezat pe
scaun, având şi de data aceasta gura încleştată.
Îndată a răsărit un fost elev care i s-a adresat
politicos:

- Bine aţi venit, domnule profesor! Ca de
obicei, meniul zilei? Dumneavoastră, doamnă? s-a
întors către Ada, aşteptând confirmarea dascălului.

- Tot aşa, băiete, a ciripit turturica. Şi, în plus,
adu, te rog, o fiolă de vin demidulce. Am auzit
despre tine că eşti un profesor de nota zece, a
început Ada, fixându-l din nou. Toată lumea te
laudă, mai ales că ai publicat şi o carte. Ce mai, eşti
vedeta oraşului. Pe deasupra, eşti şi de o modestie
rară, ceea ce-ţi dă chipului o anumită nobleţe. Sunt
convinsă că întâlnirea noastră nu e deloc
întâmplătoare şi am simţit de la început că suntem
două firi complet compatibile. Soarta ne-a adus
faţă-n faţă, o bucurie imensă pentru mine. Unde
mai pui că am consultat horoscopul, al meu şi al
tău, iar rezultatul e uimitor. Stelele spun că suntem
hărăziţi unul altuia şi că vom înflori…

„Doamne, asta nu-i Ana! Şi nici ea n-are de
gând să tacă”, şi-a zis Doru, enervat, fără s-o mai
asculte. S-a ridicat şi a plecat afară, lăsând-o pe
femeie cu peroraţia întreruptă. Şi-a cumpărat de la
un chioşc câţiva covrigi pe care i-a ronţăit până să
ajungă acasă. Aici, soţia îl aştepta cu acelaşi
meniu:

- Ai venit, secătură? Am auzit că ieri ţi-a
gângurit la ureche vorbe drăgăstoase o colegă,
Veronica parcă o cheamă, profesoară de
prostologie pe-acolo. Nu-ţi mai ajung fufele,
craidonule!...

Doru s-a uitat în tavan, scrâşnind, şi a ieşit pe
hol.

„Mă duc să mă agăţ undeva de o creangă…
Numai aşa o să am parte de linişte… În crângul de
la marginea oraşului…”, şi-a imaginat locul.

În stradă, s-a întâlnit cu un văr pe care nu-l mai
văzuse demult. Acela, bucuros nevoie-mare, s-a
uitat la el curios:

- Ce-i cu tine, Dorule? Ţi s-au înecat corăbiile?
Hai cu mine să ne îmbătăm, că azi e ziua mea de
naştere. Abia am scăpat de gura nevestei, dacă nu
i-au plăcut gogoşarii pe care i-am cumpărat. Cât pe
ce să-mi dea cu o tigaie-n cap…

„A mea n-a ajuns încă până acolo… Doar gura-
i de ea…, a filozofat Doru în gând. Beau un rachiu
pentru asta, poate chiar două, poate chiar trei… Te
pomeneşti că asta urmăreşte, să mă elimine… Îi
fac în ciudă şi nu mă mai spânzur!...”
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„Am trăit vreme de şaisprezece ani mai mult sau mai
puţin în pielea acestei alte persoane, suspicios faţă de cei
bogaţi şi totuşi trudind să câştig banii cu ajutorul cărora să
mă pot bucura şi eu de libertatea de mişcare şi seninătatea
cu care unii dintre ei îşi condimentau vieţile. În toată
această perioadă, aşa cum era de aşteptat, mulţi cai au
murit sub mine: Mândrie Rănită, Aşteptare Înşelată,
Necredinţă, Fandoseală, Lovitură Dură, Nu Mai Fac. Iar
după o vreme nu mai aveam douăzeci şi cinci de ani, apoi
nu mai aveam încă treizeci şi cinci şi nimic n-a mai fost la
fel ca înainte.” 

(F. Scott Fitzgerald)

Prima ediţie a Drumului către viaţa privată a
apărut în 2009. După aproape un an, în care am fost
consilier la Cancelaria Primului-ministru, Partidul
Naţional Liberal (PNL) a ieşit de la putere şi, în locul
său, a venit Partidul Democrat Liberal (PDL), într-o
alianţă temporară cu Partidul Social Democrat (PSD),
condus de Mircea Geoană. Am plecat din guvern o
dată cu guvernul liberal. Eram şomer. Ideea de a
publica atunci o carte de texte politice trebuia să
satisfacă, în primul rând, iluzia că astfel continuam să
fac ceva, să lucrez. Cartea exprima deschis atitudinea
mea pro-liberală, în contextul în care liberalii se aflau
deja în opoziţie. Nu fusesem membru de partid şi nu
aveam de gând să devin. În fapt, începând de atunci,
relaţiile mele cu liberalii au fost mai degrabă
sporadice. Aş minţi dacă aş spune că nu speram ca
liberalii, prin Crin Antonescu, să câştige alegerile
prezidenţiale din 2009, dar eram aproape sigur că n-o
vor face. 

Cu un an înainte, publicasem prima mea carte de
fragmente, Contribuţii la apocalipsă. La lansarea ei,
care a avut loc la Curtea Berarilor, au fost prezenţi –
între cei aproape 100 de invitaţi gata de un tărăboi
nemaipomenit – doi miniştri şi încă alte personaje
importante. Atunci însă mă aflam „la putere”.
Fusesem ruşinat de impresia de poet inadaptat pe care
credeam că o lăsasem celorlalţi prin publicarea acestei
cărţulii, aşa că voiam să-mi schimb poziţia, publicând

o carte despre politică. Ea trebuia să fie o revenire la
vechea mască (politică). 

Am publicat-o în grabă. Am încropit-o din texte
publicate anterior, dar şi dintr-un lung eseu pe care îl
scrisesem, iniţial, pentru un om politic liberal. Cartea
avea să ia titlul acestui din urmă eseu – un text
politizat până la prostie, ideologizat excesiv şi prost
scris, destul de incoerent, dar pe care mi l-am asumat
din frondă (un alt motiv nu cred să mai fi existat). El
exprima, în esenţă, ceea ce încă mai credeam, dar într-
o formă care mă zgâria pe creier. Dacă există vreo
dovadă a pro-europenismului meu naiv din perioada
anterioară crizei economice, acest eseu o arată fără
drept de apel. Schematic şi stupid, e probabil singurul
text optimist pe care l-am scris vreodată. Nu-i deci o
surpriză că nu mi-a ieşit. El venea într-o contradicţie
cu apocaliptismul din cartea de fragmente, pe care
unele citate din Richard Rorty, referitoare la
autonomia sferei private faţă de cea publică, nu au
reuşit s-o escamoteze. De fapt, această contradicţie
reprezintă şi astăzi una dintre temele mele predilecte
de meditaţie. Mărturisesc că n-am ajuns niciodată la o
reglare a temperaturii interioare în funcţie de
temperatura societăţii, ceea ce a făcut ca textele mele
private şi cele politice să o ia, uneori, în direcţii
diferite, iar aceasta nu numai din punct de vedere
stilistic. Cea mai gravă problemă politică pe care mi-
a creat-o publicarea cărţii a fost însă contradicţia
dintre ideile ei principale şi ceea ce se întâmpla atunci
când am publicat-o: izbucnise criza economică. În
ultimul capitol, în care făceam trimitere la alegerile
prezidenţiale ce urmau să aibă loc peste câteva luni,
se întrezăreşte falimentul viziunii expuse în carte, dar
– evident – nu mai era nimic de făcut. 

Optimismul european se afla, după cum vedeam
lucrurile, de partea lui Crin Antonescu, în timp ce
Traian Băsescu reprezenta opţiunea celor care,
temându-se de viitor, voiau să aducă la conducerea
României un personaj cu mână de fier. Astăzi,
interpretarea aceasta ar putea părea complet greşită.
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Într-adevăr, Băsescu a devenit – după alegerile din
2009 – un campion al pro-europenismului de criză şi
al neoliberalismului, în timp ce Crin Antonescu, mai
degrabă un euro-sceptic. Vorbim însă – înainte şi după
izbucnirea crizei – de aceeaşi Uniune Europeană (UE)
sau criza economică a condus la schimbarea
semnificativă a politicii UE şi, mai ales, a liderilor ei,
Germania şi Franţa? În acest articol nu puneam la
îndoială şansele capitalismului global de a-şi reveni
rapid. Judecata ca atare era deci departe de-a fi o
„contribuţie la apocalipsă” sau măcar o evaluare
radicală a semnificaţiei crizei. 

Teza principală a cărţii era aceasta: Traian
Băsescu reprezintă o deturnare de la liberalism. Spre
deosebire de susţinătorii dreptei, care vedeau în
Băsescu un instrument aflat în mâna liberalismului,
eu îl plasasem într-o relaţie de continuitate cu Ion
Iliescu şi de contradicţie cu Emil Constantinescu şi
Schimbarea din 1996. Contradicţia cu Schimbarea din
1996 fusese asumată chiar de către noul preşedinte,
care, după alegerile din 2004, a pretins că instituie un
nou regim şi conferă dreptei o nouă direcţie, diferită
de cea pe care o avusese în perioada 1996 – 2000. Mai
greu de înţeles era relaţia de continuitate cu Iliescu,
mai ales că, aşa cum arătasem într-una dintre analizele
mele, Băsescu îl învinsese, la alegerile prezidenţiale
din 2004, pe Adrian Năstase, dar într-un proiect
iliescian. Atunci Năstase jucase deci rolul lui Iliescu.
Această continuitate nu se referea însă la
compatibilităţi doctrinare (Traian Băsescu ordonase
PD să treacă peste noapte de la social-democraţie la
liberalism), ci felul de a conduce, care, după părerea
mea, este în esenţă nedemocratic sau, cel puţin,
neliberal. Ca şi Iliescu, Băsescu a condus ţara
autoritar, domnind peste capul politicienilor ca unul
care crede că ştie mai bine decât oricine ce are de
făcut. Perestroikismul iliescian a fost înlocuit de
băsism. Mărturisesc că, astăzi, asocierea dintre
perestroikism şi neoliberalismul lui Băsescu mă
surprinde, ba chiar mă terifiază. 

M-am întrebat de mai multe ori, de-a lungul
timpului, care este originea anti-băsismului meu.
Cum se face că am ajuns să susţin această teorie? De
la bun început, anti-băsismul m-a pus într-o relaţie
inconfortabilă cu mediul cultural, dominant băsist,
dar şi cu mulţi dintre prietenii mei, care au rămas
constant de partea lui Băsescu şi, apoi, a lui Iohannis,
mergând pe un drum de la care eu mă abătusem încă
de la început. M-am întrebat, prin urmare, adesea

dacă ceea ce susţin este corect sau nu reprezintă decât
efectul constrângerilor mediului pe care l-am
frecventat. 

În 2006 şi 2007, când am scris primele mele
analize elaborate, am avut, cel mai probabil, în minte
faptul că Bogdan Teodorescu, la firma căruia lucram
atunci, fusese implicat – în calitate de comunicator –
în campania de succes a lui Emil Constantinescu şi
apoi în aceea, care a fost un eşec, a lui Adrian Năstase.
În cazul său, anti-băsismul era expresia trecerii de la
Convenţia Democrată din România (CDR) la PSD.
Traiectoria mea, care mi-a influenţat reprezentările
privind politica internă, se suprapunea, în parte, peste
a lui. În 1999, am intrat în presă la un ziar pro-
Constantinescu, dar, după alegerile din 2000, am
lucrat la ziare pro-Năstase, poate cu excepţia ziarului
„Curentul”, care, deşi vag pro-Năstase, era în realitate
un ziar de dreapta şi a susţinut Alianţa DA. Acesta
este, de altfel, şi ultimul ziar la care am lucrat înainte
de a mă angaja la firma lui Bogdan Teodorescu şi a
participa, în calitate de copywriter, la campaniile PSD
din 2004. Chiar în timpul campaniei, am publicat
însă, în revista „Cadran Politic”, mai multe articole
critice la adresa PSD, lucru de care – spre lauda lui –
Teodorescu n-a fost deranjat (la drept vorbind, nici nu
cred că le citea). La începutul anilor 2000, am oscilat
între cederismul devenit desuet şi pesedism, fără a
reuşi să mă fixez de-o parte sau de alta1. Plecând, în
2003, de la „Independent” la „Curentul”, am urmărit
să mă apropii mai mult de dreapta sau, în orice caz, să
revin la ea după ce ultima mea experienţă la un ziar de
dreapta – „România liberă”, în 2000 – fusese
nefericită (totuşi scurtă). Nu m-am înţeles însă cu
patronul Mihai Iacob din cauza lipsei de entuziasm cu
care susţineam politica editorială a ziarului, aşa că am
fost fericit să pot scăpa de el şi să ies din presă pentru
a intra în comunicare politică.

Nu e uşor – chiar şi după atâţia ani – să
conştientizez toate cauzele care m-au făcut să adopt o
poziţie anti-Băsescu, dar una dintre ele a fost, în mod
sigur, schimbarea treptată a atitudinii mele faţă de
intelectualii de dreapta. Ca orice tânăr care s-a hrănit
spiritual, în anii ’90, din cărţile publicate la
Humanitas de Gabriel Liiceanu, am fost iniţial foarte
ataşat de intelectualii de dreapta şi le-am citit cărţile şi
revistele (am continuat să le citesc şi după ce mi-am
schimbat semnificativ opinia faţă de ei). Îndepărtarea
mea a avut loc treptat şi poate niciodată complet.
Ipocrizia şi aşa-zisul elitism, ca şi poziţiile lor
publice, aflate în răspăr cu propriile mele convingeri
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la care ajunsesem în cunoştinţă de cauză, după ce
devenisem jurnalist, au pus din greu la încercare
loialitatea ataşamentului meu iniţial. Faptul că, la un
moment dat, l-au luat în braţe pe Băsescu n-a fost,
pentru mine, decât o ultimă lovitură, căci mă
îndepărtasem deja de intelectualii de dreapta încă
înainte de 2004, cel puţin în ceea ce priveşte
chestiunile politice. Devenisem tot mai conştient de
diferenţa dintre interesele lor şi interesele mele. Eu
proveneam dintr-o familie de oameni simpli din
Suceava. Eram sărac şi înaintam cu greu prin haosul
social al acelor vremuri. Treptat, mi-am dat seama că
interesele de dreapta corespund, ipotetic, numai la un
nivel foarte înalt – să spunem cultural – cu propriile
mele interese, în timp ce la nivel social nu corespund
aproape deloc. Conştientizarea acestor deosebiri de
interese mi-a dat multă bătaie de cap şi, în parte,
incongruenţele din primele mele texte, inclusiv din
„Drumul către viaţa privată”, sunt cauzate de
dificultatea de a defini propriile mele interese şi valori
în raport cu interesele şi valorile de dreapta. Poziţia
mea s-a clarificat în timp, chiar dacă n-a luat, până
acum, niciodată o formă acceptabilă. 

În analizele de început, am insistat asupra ideii
cederiste, ca şi cum ea ar fi fost calea corectă către
democraţia liberală. Într-o anumită măsură, cred şi
astăzi că acest lucru este adevărat, dar perspectiva
mea asupra anilor ’90 s-a schimbat, de-atunci, destul
de mult. Ea este, într-un fel, mai bine exprimată de
poeziile lui Marius Ianuş din Manifest anarhist. Îmi
aduc şi acum aminte de o zi din anul 2000, când
Cristian Pantazi mi-a dat să citesc din acest volum,
care spunea exact ceea ce simţeam, ceea ce eram
atunci. România trecea printr-un moment-cheie, un
moment foarte ciudat, nici astăzi înţeles aşa cum
trebuie. Practic, ajunsese aproape de incapacitatea de
plată. Se făcuseră privatizări de-a valma, se
liberalizase piaţa şi totul se soldase cu o gaură mare în
buget şi cu sărăcirea majorităţii românilor. Exista o
mare nemulţumire socială, o deziluzionare – prima
mare deziluzionare. România îşi trasase, în politica
externă, o direcţie pro-europeană şi pro-atlantică, dar
nu părea să fie băgată prea mult în seamă. Susţinerea
intervenţiei americane în Iugoslavia nu a adus cu sine
aderarea la NATO, dar a fost momentul în care
România a intrat, practic, în zona de influenţă
occidentală. Cei mai mulţi români n-au fost de acord
cu această decizie, ceea ce a condus la eşecul politic
al lui Emil Constantinescu. La alegerile din 2000,
românii au sancţionat terapia de şoc a CDR şi politica

externă a lui Constantinescu. Cu toate acestea, ţara o
luase deja în direcţia în care o trimiseseră preşedintele
şi CDR aproape împotriva poporului. E foarte clar că
România nu avea, în 1999, altă cale decât cea pe care
a luat-o. Totuşi, atunci ea a pierdut ceva esenţial.
Căderea economiei, conflictul politic intern,
incertitudinile geopolitice – toate au adus România
într-o situaţie imposibilă, care n-a fost lămurită nici
astăzi. Tocmai de acea perioadă, în care totul începe
să devină real, se leagă începuturile douămiismului
literar, ale mizerabilismului literar (apoi şi al celui
cinematografic). În 1999 Marius Ianuş a scos Hârtie
igienică, iar în 2000 Manifest anarhist. Poezia lui
Ianuş este reacţia imediată, brutală, obscenă la eşecul
tranziţiei. S-a spus că Ianuş este împotriva
postmodernismului optzeciştilor. E-adevărat, dar mai
relevantă mi se pare reacţia sa faţă de capitalismul
real. Este de fapt prima reacţie de acest fel. Ea nu e
una anti-capitalistă, ci este o semnalare a
capitalismului real, a instituţionalizării lui definitive,
un fel de a spune că: „Suntem în real, fraierilor”. 

Pe-atunci, abia aterizasem în Bucureşti. După un
an în care am fost şomer, m-am angajat la „Cronica
Română”, un ziar pro-Constantinescu. Am fost o
singură dată la un cenaclu literar, la Universitate. Erau
acolo câţiva studenţi, de fapt studente, care aşteptau
ceva, nu se ştie ce. Am plecat repede, înainte de a
începe, şi am coborât în barul negru de la litere, unde
am băut un suc, având aerul că sunt un fel de scriitor
incognito. Apoi, am ieşit din Universitate şi nu am
mai revenit decât după 20 de ani, când am ţinut un
curs. Şi totuşi, Facultatea de litere, cenaclul literar,
acea boemă din care s-au născut fracturiştii, mai cu
seamă poeziile anarhiste ale lui Marius Ianuş, în care
mă regăsesc ca-ntr-un frate (deplâng faptul că, în
timpul crizei economice, a căzut în damblaua lui
Gogol; dar, cine ştie, poate că nu-i întâmplător), toate
acestea mi-au rămas în minte ca imaginea unei picturi
pline de forţă într-o colecţie mediocră.  

În 1998, când – după finalizarea, la Iaşi, a studiilor
de filosofie – m-am mutat în Bucureşti, gândul meu a
fost să mă înscriu la un master şi să continui să
studiez. Masterul a fost însă un semieşec. Aveam o
maşină de scris, la care am conceput un eseu despre
lucrarea Despre limită, de Gabriel Liiceanu2. Cunosc
foarte bine opera lui Liiceanu. Până la un punct, ceea
ce am scris eu este o deviaţie filosofică şi literară
(apoi şi politică) de la ceea ce a scris Liiceanu. Tema
mea de cercetare era: Despre paradox în opera lui
Dostoievski. În comisie s-a nimerit un anume
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Alexandru Boboc, despre care Liiceanu scrisese (se
pare că pe bună dreptate) un text foarte puţin
măgulitor. M-a respins imediat după ce-a constatat că
scrisesem despre Liiceanu. Mama, care-mi cumpărase
o garsonieră minusculă la Hala Traian, era
decepţionată. A fost cât pe ce să ajung înapoi la
Suceava. În anul care a urmat, i-am tot recitat mamei
refrenul „Caut loc de muncă”, iar eu stăteam în casă
şi citeam Dostoievski şi Gogol. Nu m-am interesat
deloc de un loc de muncă, dar deja din vara anului
viitor nu se mai putea şi, după un scurt intro la o firmă
de „publicitate” din Prelungirea Ghencea, m-am
angajat în presă. În toamnă m-am înscris iarăşi la
master, cu un eseu neutru despre Wittgenstein, şi de
data aceasta am intrat. Dar, lucrând full time, nu
aveam timp de master. Tocmai începusem să scriu
despre restituirea proprietăţilor, privatizarea IAS-
urilor, dosarele Securităţii... Am amânat masterul un
an. Următorul an, mi-am dat însă demisia din presă ca
să învăţ. Repede am putut să constat că profesorii de
la Bucureşti dispreţuiau şcoala de la Iaşi şi considerau
că jurnaliştii sunt ultima speţă umană. Când i-am
prezentat lui Mircea Flonta (mare profesor)
comentariul meu la un text despre etică scris de
Wittgenstein, a fost destul de uimit de acribia
interpretării mele. Cu toate acestea, mi-a dat doar un
8, adăugând că de la Iaşi nu pot veni studenţi foarte
buni. Am mai avut probleme şi cu alţii, dar în esenţă
nu m-au băgat în seamă deloc. La sfârşit, mi-au
distribuit un profesor din oficiu pentru coordonarea
tezei. Profesorul se numea... Alexandru Boboc. Am
avut o singură discuţie cu el, în rest m-am descurcat
singur. Am sfârşit masterul, dar mama nu m-a crezut
niciodată. Mi-a spus că o mint, asta şi pentru că mult
timp am refuzat să-mi ridic diploma. (Am uitat să
spun că, în anul în care fusesem respins, am fost la
cursul despre Fiinţă şi timp al lui Liiceanu. Un curs
foarte bun!)

Jurnalismul, la care m-am reîntors după
terminarea masterului, a fost pentru mine, o ucenicie
în scepticism. În total, am fost jurnalist cinci ani (cu
mai multe întreruperi) şi am scris la ziare importante
şi la ziare mici. Invariabil, ajungeam să fiu exasperat
de politica editorială şi să caut altceva. Experienţa mi-
a arătat că a fost mai degrabă o abordare greşită. E
mai bine să rămâi într-un singur loc. Am plecat de la
un ziar mic de dreapta la unul mare, tot de dreapta.
Am constatat, în scurt timp, că nu era deloc acelaşi
lucru. Ion Iliescu de la „Cronica Română” nu era

acelaşi cu Ion Iliescu de la „România liberă”. Pe
primul trebuia să-l critici pentru că era un politician
retrograd; pe al doilea, să-l înfierezi pur şi simplu. Ura
faţă de Iliescu era, la „România liberă”, sarcină de
serviciu. Cine n-o respecta ajungea să fie considerat
fie prea moale, fie subversiv. Dacă şeful de secţie
trebuia să-ţi modifice de trei ori materialele,
radicalizându-le mesajul, puteai să te gândeşti că
urmează să pleci. Dar poziţia faţă de Iliescu era una
dintre cele mai previzibile. Pentru a face faţă, trebuia
să cunoşti îndeaproape interesele de business ale
patronului, sistemul lui de relaţii, obsesiile lui
politice, sursele de publicitate ale ziarului etc.
Lucrurile nu stăteau diferit nici la ziarele de stânga,
unde distanţarea lui Iliescu de Năstase, a lui Năstase
de Mitrea şi Dan Ioan Popescu construiau grila de
lectură. Un ziar era pro-Mitrea, altul pro-DIP, şi
amândouă pro-Năstase (dar fiecare în alt fel). La
ziarele pro-Năstase era de rigoare să-l critici subtil pe
Iliescu şi să-l favorizezi pe Constantinescu, care
devenise oricum irelevant şi făcea opoziţie liberalilor.
Acest prelungit exerciţiu de obnubilare, acest
„cumplit meşteşug de tâmpenie” nu m-a făcut să-mi
schimb opinia despre jurnalism, pe care continui s-o
consider una dintre cele mai frumoase meserii; din
păcate, m-a convins să ies din presă şi m-a îndreptat
către comunicare. În comunicare, poţi să scrii un text
în care nu crezi, dar nu poţi fi obligat să-l semnezi.

Eram în 2004. Lucram într-un domeniu nou, la un
nivel de profesionalism relativ ridicat, iar salariul mai
mare era preţul pentru stresul mult mai mare. Colegii
îmi păreau, toţi, bine pregătiţi şi ambiţioşi. Atmosfera
de la birou era diferită de aceea a redacţiilor de presă,
cu care fusesem obişnuit. Redacţia e un loc animat, în
care se discută vrute şi nevrute, se înjură de mama
focului, se fumează mult şi, uneori, se bea. Cel puţin
aşa stăteau lucrurile în acei ani. Unul dintre foştii mei
directori îşi turna, în fiecare dimineaţă, o cantitate
îmgrijorătoare de whiskey în filtrul de cafea. În
schimb, în biroul de PR domneşte liniştea şi
secretomania (care, în perioada campaniilor
electorale, devine o adevărată paranoia). Fiecare
lucrează adesea la texte despre care ceilalţi nu au
habar şi, în orice caz, pe care nu au prilejul să le
citească. Profesia de specialist în relaţii publice
presupune o execuţie perfectă a sarcinilor, astfel încât
plasarea în presă a textelor să nu aibă efecte nedorite.
Dimpotrivă, textele jurnalistice sunt scrise de obicei
în grabă şi pentru a stârni reacţii, a face scandal.
Aceste obiective sunt, evident, opuse, de unde
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diferenţa dintre comportamentul PR-istului şi acela al
jurnalistului. 

Făcusem – profesional şi financiar – un progres,
dar uneori nu mă simţeam foarte bine, mai ales din
punct de vedere moral şi afectiv. După terminarea
studiilor, în loc să mă arunc în abisul poetic, pentru
care aveam vădite înclinaţii, eu am intrat în presă. În
loc să revin la libertatea absolută a poeziei şi a
filosofiei existenţiale, eu am intrat în comunicare.
Aceste alegeri, care vin împotriva instinctelor mele,
nu sunt explicabile decât printr-o teamă incalculabilă
de-a ajunge un ratat sau chiar mai rău decât atât; de
asemenea, printr-un soi de dandism nu lipsit de
apetenţă faţă de putere. Unele experienţe ale
trecutului, istoria familiei mele şi decizii radicale cu
consecinţe dezastruoase, pe care le-am luat atât în
timpul liceului, cât şi al facultăţii, m-au făcut să devin
circumspect în faţa abisului poetic şi să-mi doresc să
fiu un om mai degrabă echilibrat. Din punctul meu de
vedere, nu am depăşit linia roşie în privinţa relaţiilor
cu politica şi m-am simţit întotdeauna mult mai ataşat
de Marius Ianuş sau Dan Sociu decât de nu importă
care politician. La drept vorbind, am ştiut unde mă
aflu şi că nu e cazul să fiu ipocrit. Să nu fiu ipocrit –
aceasta a fost grija mea în toţi anii de presă şi de
comunicare. E-adevărat, eu urmasem studii de
filosofie – şi poate că formaţia mea intelectuală a fost,
şi ea, o cauză a orientării mele profesionale ulterioare.
Poate că, în fond, cel mai bine pentru mine ar fi fost
să fiu profesor şi, dacă n-am ajuns, aceasta se
datorează şi instinctelor mele anarhice. Dar, oricum ar
sta lucrurile, trebuie să recunosc că, în acelaşi timp în
care sensibilitatea m-a orientat către poezie, am fost
mânat de-o dorinţă demonică spre cunoaştere, în
special spre cunoaşterea puterii. Există deci ceva real
în acest parcurs al meu, ceva ce mă defineşte în felul
în care sunt eu însumi. Într-adevăr, n-a fost deloc uşor
să mă împart tuturor tendinţelor mele sufleteşti. 

Trecusem „de partea cealaltă”, produceam texte
pentru uzul politicienilor în locul celor în care îi
criticam. Trebuia să intrumentez cunoştinţele
dobândite prin lecturi, să le folosesc în afara
obiectivelor mele intelectuale. Este adevărat că am
plecat din presă pentru că nu puteam să public texte
cu adevărat critice, altfel spus să fiu autonom.
Jurnalistul e, în cele mai multe cazuri, un PR-ist al
intereselor patronului său. Este la fel de adevărat că a
contribui la construcţia discursului politic poate să
aibă şi o latură plăcută şi chiar bună. Specialistul în
relaţiile publice din domeniul politic joacă un

oarecare rol în asigurarea coerenţei discursului public
şi în apărarea valorilor democratice. Totuşi, deşi am
lucrat ani buni în domeniul comunicării politice, n-am
reuşit să mă împac niciodată cu instrumentarea cerută
de această profesie. Dorinţa mea a fost mereu de a
scrie ceea ce vreau şi de-a mă picta în cuvinte pe mine
însumi – nu pe alţii. 

În 2004, mă situam în disonanţă cu PSD, dar nici
noua Alianţă DA nu-mi inspira prea multă încredere,
iar înlocuirea lui Theodor Stolojan cu Traian Băsescu
în cursa pentru alegerile prezidenţiale mi s-a părut,
aşa cum li s-a părut multora, suspectă. Nu fusesem un
admirator al lui Băsescu nici în anii precedenţi şi,
dacă detestam aroganţa lui Adrian Năstase, plânsul lui
Băsescu mi-a făcut greaţă. Am scris discursuri pentru
Adrian Năstase, dar nu am vrut să-l votez. Cu atât mai
puţin însă l-aş fi votat pe Băsescu, aşa că în ziua
votului am stat acasă. După alegeri, Bogdan
Teodorescu a rămas alături de Adrian Năstase, în timp
ce eu m-am orientat treptat către liberalii lui
Tăriceanu. Politica PNL, care pe-atunci era politica
Guvernului, a fost în ochii mei calea corectă între
pesedism şi băsism şi, în acelaşi timp, o continuare a
politicii CDR din anii ’90. 

Nu reuşisem să continui studiile de filosofie (altfel
decât acasă, de unul singur), cu atât mai puţin să intru
în mediul universitar. Mă îndepărtasem şi de direcţia
Ianuş; în schimb, am devenit un bun interpret de
politică internă şi un cunoscător al sistemului
mediatic. Bogdan Teodorescu m-a încurajat şi m-a
susţinut, m-a inclus în proiectele editoriale ale
Institutului PRO. Începusem să scriu comentarii
politice destul de devreme, încă de prin 2000. Mi-am
făcut ucenicia în presa politică, dar, neavând vocaţie
pentru jurnalismul de ştire, m-am orientat treptat către
comentariu şi, ulterior, către comunicarea politică.
Experienţa în presă a influenţat profund modul meu
de interpretare, care este unul practic, fără prea multe
referinţe culturale. Citatele din diverşi autori sau
jargonul filosofic nu erau admise în presă. Analiza
trebuia să fie orientată către actualitate şi să nu se
hazardeze în generalizări şi profeţii. Nu în ultimul
rând, trebuia să se integreze în paradigma dominantă,
pro-europeană. În ceea ce mă priveşte, deşi am
susţinut, de voie sau de nevoie, normativismul pro-
european, am fost înclinat de la început către analiza
politicii reale (realpolitik). Am păstrat însă o raportare
permanentă la câmpul intelectualilor, fiind la curent
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cu lucrările şi analizele lor. N-am suferit niciodată de
condescenţa complexată a politicienilor şi chiar a
jurnaliştilor faţă de intelectuali, fiind conştient de
influenţa, ca şi de limitele puterii lor. Totuşi, analizele
mele n-au fost, în cea mai mare parte, analizele unui
intelectual, în primul rând din cauza constrângerilor
mediului.

Din 2004, când am devenit copywriter şi apoi
cercetător la Institutul PRO, analizele mele au devenit
mai complexe şi mai curajoase. Nu puteam depăşi cu
totul limitele analizei contextuale, dar am introdus tot
mai multe referinţe culturale, care aveau uneori un
caracter ornant, şi de asemenea am făcut referire la
cauze istorice, am invocat un context discursiv mai
larg. Bogdan Teodorescu, cel care coordona întreaga
activitate, mi-a dat mână liberă, chiar dacă analizele
mele nu mergeau neapărat în direcţia pe care o dorea
el. Mi-aduc aminte că scepticismul său faţă de felul
meu de-a scrie a fost înfrânt după evaluările foarte
pozitive pe care le-am primit din partea lui Silviu
Brucan (şi, într-un anumit moment, din partea lui Ion
Iliescu), căruia i-a plăcut ceea ce scriam. Nu aveam o
părere bună despre Brucan, dar îl consideram
competent în privinţa înţelegerii politicii. Am scris în
acea perioadă unele dintre cele mai bune analize şi,
pentru prima dată, am putut să scriu articole de
atitudine în „Ziarul financiar”. De fapt, alternam
analizele politice cu luările de poziţie, neavând încă
destul sprijin pentru a mă exprima în felul dorit de
mine. 

Pe lângă articolele publicate în presă, redactam
zilnic analize tehnice pentru clienţii politici. Acestea
erau seci, aveau în vedere politica reală. Ele au
influenţat mult modul meu de a gândi. Am făcut acest
lucru ani de zile, obişnuindu-mă să adaug, în fiecare
dimineaţă, informaţii noi la o interpretare în timp real.
Am trăit deci într-un timp mediatic şi politic, pe care
îl deconstruiam şi reconstruiam eu însumi prin
interpretările şi recomandările mele. Oricât ar părea
de ciudat, aceste texte aveau uneori şi o miză
personală, căci – în anumite momente – viitorul meu
profesional a depins de evoluţiile politice. Acest viitor
părea strâns legat de politica naţională, deşi eu eram
un personaj mărunt în întregul scenariu. Distanţa
dintre statutul meu social şi implicaţiile politicii
asupra vieţii mele m-a chinuit mereu. Stăteam acasă,
în pat, aşteptând rezultatul alegerilor, ştiind că, în
cazul în care clienţii patronului meu vor pierde, cel
mai probabil îmi voi pierde şi eu jobul. Din acest
motiv, analizele mele tehnice au căpătat o anumită

acuitate, iar implicarea emoţională a crescut. Mă
enervam când recomandările mele nu erau urmate,
când discursurile mele nu erau citite şi uneori am
folosit textele publicate în presă pentru a mă delimita
de anumite decizii luate de către clienţii politici.
Publicistica unui comunicator politic este diferită de
aceea a unui jurnalist cu normă întreagă sau a unui
intelectual. În mod normal, el nici n-ar trebui să scrie
în presă; dac-o face, articolele sale iau inevitabil
forma unor poziţii personale integrate sau distanţate
în raport cu propriii clienţi, poziţii care-i pot ameninţa
relaţia cu aceştia sau, cel puţin, cu patronatul firmei la
care lucrează. La un moment dat, un coleg mi-a atras
atenţia că articolele mele anti-băsiste, publicate în
„Ziarul financiar”, fuseseră remarcate la Cotroceni,
lucru care m-a făcut să mă gândesc la legătura dintre
apartenenţa la o firmă care avea clienţi din PSD şi
anti-băsism. Teodorescu nu mi-a spus niciodată ce
anume să scriu, dar este evident că această legătură
putea fi făcută de către oricine şi ea se constituia rapid
într-o acuzaţie de ordin moral. Era ca şi cum aş fi fost
un avocat (dacă nu chiar un propagandist mascat) al
acestor clienţi. De altfel, în întreaga mea „carieră” de
comunicator m-am confruntat constant cu acest risc.
Acesta e şi motivul pentru care, din 2012, când am
revenit în comunicare, am publicat puţine articole şi
numai când exprimarea publică a unei opinii mi s-a
părut a fi necesară. În câteva rânduri, am fost însă
obligat să folosesc, pe lângă articolele de distanţare,
demisia, care e şi ea o formă de discurs. Sunt
specialist în argumentarea demisiilor. 

Note:
1. La sfârşitul anilor ’90, văzusem pentru scurtă vreme

în Uniunea Forţelor de Dreapta, condusă de Varujan
Vosganian şi Adrian Iorgulescu, o alternativă la CDR.
Interesant e că Bogdan Teodorescu a fost, pentru ceva
vreme, unul dintre liderii acestei formaţiuni. 

2. Editura Humanitas, 1994.
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„nu mă sfiesc a spune că/ şi eu mai strâng
câte un gând întunecat” 

Gabriela Chiran face parte din noua poezie a
Iaşului, provenită din elita didactică, de catedră,
care a stat în penumbră, observând mutaţiile de
sensibilitate petrecute în ultimele decenii. O
fracţiune rezervată, care nu s-a situat pe
baricadele generaţiei, nu s-a „bătut” pentru
manifeste reformiste, nu a căutat să facă parte din
grupări ocazionale, ci a rămas în aşteptare,
urmărind din off spectacolul sedimentării unei
identităţi, azi din ce în ce mai bine profilate în
viaţa noastră literară. Altfel spus, şi-a potenţat
liricitatea, aşteptând momentul prielnic al ieşirii la
rampă. Nu e singura prezenţă de acest fel, care s-
a afirmat lent, în regim de discreţie, oarecum în
afara disputelor dintre valuri şi promoţii
creatoare. A avut în schimb posibilitatea să
discearnă pragmatic în confruntarea dintre cele
două soluţii de supravieţuire a poeziei la început
de mileniu, cotidianul şi orfismul, înclinând cu
predilecţie spre a doua modalitate, nu din spirit
polemic, ci din dorinţa de a reînnoda contactul cu
„visătorii” de legendă din anii dictaturii, de la
Nichita la Mihai Ursachi. La vârsta plenitudinii,
Gabriela Chiran a publicat puţine titluri – Bruiajul
frunzei de cireş (Editura Timpul, 2014),
Triunghiuri captive (2015), Negru duios (2016),
ambele la Junimea, şi Efectul de real (Timpul,
2017), cărţi serioase în reflexie, bine gândite,
asupra cărora merita să ne aplecăm, remarcând
amestecul de arabesc abstract şi melancolie
difuză, o poezie de penumbre, uşor pedantă, fără
sentiment, fără consum afectiv, fără gesturi
tandre; o poezie în care contururile foşnesc într-o

glorioasă neputinţă. Locuind în două „case”,
cum spune undeva, una a spaţiului concret,
cealaltă a abisului iluzoriu, poezia sa
oscilează mereu între aceste lumi distincte,
fiecare privită cu alt ochi, cu altfel de
atitudine. Fără rezerve, o treceam pe autoare
în ofensiva mai largă a de-feminizării
poeziei feminine, prin francheţea gestului
liric şi tendinţa de a intra în zonele dificile,
de coşmar ale trăirii. Şi nu greşeam.

Au urmat, iată, alte volume, peste gură
un crin (Timpul, 2018) şi Imitaţie fildeş
(24:ore, 2019), care consolidează ideea
dualităţii constitutive actului cunoaşterii, în
fibra căreia se află ascuns precar cuvântul,
oscilând între lumină şi întuneric, între
paradis şi infern. Poeta ştie să creeze tensiune,
pune totul pe seama unui black-out concomitent
solarităţii, o „gaură neagră” activă care
periclitează lucirea dinăuntru a fiinţei: „de nicio
parte – întuneric lumină/ o singurătate ca asta/ nu
mişcă perdeaua/ nu ridică obloanele// nu cunoaşte
agonia înecului/ nici de fluierat/ nu fluieră a
pagubă// nu apasă pe niciun buton/ de alarmă ci
numai/ pe miezul/ cordului deschis aşteptând/
propria vibraţie// – imagine/ în oglindă”
(singurătatea cuvântului). Dintre cele două lumi –
una radioasă şi cealaltă neguroasă, foşnind a
umbre – fiinţa pare ademenită mai mult de beznă,
de noaptea obscură dantescă: „există/ o fâşie de
întuneric ce te trage spre ea// un drum pe care/
anunţându-se de departe prin alarme sonerii/
megafoane/ trec/ numai fantomele fricii cum/
trec/ pe o stradă anume/ doar dube isterice/
furgonete kaki// tu să n-o iei pe străzi lăturalnice
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pe vreo uliţă neumblată/ fricii îi plac fundăturile//
adulmecă/ ia urma cuvântului dibuieşte-o cum
poţi şi ţine drumul/ întins// iar dacă ai noroc să
aprindă în tine/ Dumnezeu lumina/ se stinge fâşia/
de întuneric// şi-l vezi în faţa ta – cuvântul/ cu
pricina” (călăuza) Se petrec „întâmplări” cu totul
stranii în fapta poemelor Gabrielei Chiran, ca de
pildă: „ridicarea luminii din întunericul cărnii”;
sau „o invazie/ din albul smerit (!)/ negrului în
care toate/ se întorc”, unde albul se pleacă umil în
faţa negrului; sau „viscole arhetipale/
răzbunătoare” care vor să fie luate în seamă;
pişcotul muiat în „şampania lacrimii.../ îl mestec
încet/ încet/ să-i cuceresc aromele”; „o
desperecheată mână/ vrea parcă/ să răzbească prin
fumul vederii dinăuntru”; sau proba de costume
într-o „cabină cu oglinzi deformatoare”, pentru un
„bal abstract” (!!). Ca să nu mai vorbim de acţiuni
de extremă inocentă cruzime, învăluită într-un
regim al elaborării lucide: „sap în groapa
memoriei în lucruri.../ sap în fiecare lucru îi
decelez imaginea”; „singur/ cerşind cuvintelor
frăţii de sânge...// la fel îţi spânzuri în pendulă
ochiul/ şi-aştepţi să iasă timpul din beţie/ să se
trezească să vorbească”; sau cheia de pe colţul
mesei, de la cavoul „zugrăvit într-un oranj
cochet”, ţinând cuvântul în „frigul material” al
tăcerii. E o experienţă care elimină spontaneitatea
în favoarea construirii unui mister de cameră, din
schiţe simple, golite de imaginaţie, căutând efecte
simbolice. Vrea să împace realul meditativ cu
imaginarul reveriei.  

„de atunci am ştiut că lumea fusese tăiată/
definitiv adverse”

Dintr-un text al său antologic, aflăm că poezia
nu înseamnă emancipare, respiraţie liberă în viaţa
lumii, ieşire din steril şi vulgar, ci o stare de
captivitate, de situare în jertfă, în voia privirii unei
alte vederi: „în orb traversând libertatea/ cu
făptaşii grămadă/ în ea// parcă/ aşa/ mă duci pe
mine/ Doamne/ ca pe-o ruşinoasă vină//să nu văd/
afară/ să nu se vadă/ înăuntrul/ căptuşitei cuşti//
din toate părţile/ flancate bine/ ca nimeni să nu-i
împiedice/ înaintarea// în orb” (poezia ca o
cuşcă). De remarcat modul în care eul poetic îşi

ficţionează prezenţa în spaţiul confesiunii, „stă la
vedere”, ia o poziţie gravă, se lamentează, cade în
extaz, pluteşte „între frică şi râs, între înţelepciune
şi somn”, se admiră în oglinzile reci ale sufletului,
dar mai ales veghează la destinul precar al
cuvintelor. E pusă la încercare puterea de a căuta
finalităţi ascunse rostirii de sine. Poemele se sting
în convenţie, duc cu ele dorinţa de a trăi neapărat
spaime textuale: „poartă mult negru cuvintele
mele/ e datoria lor de suflet noncolor/ să
omagieze-aşa/ absenţa/ concretizată în câte o
plecare în câte/ un mormânt// altfel cum să se
ivească sensul acestei întâmplări/ obşteşti cică...//
alb/ să mă îmbrace/ din interior” (dressing). 

Polaritatea existenţială domină această poezie,
obscur-iniţiatică, cu uşoare tangenţe mistice şi
întunecimi de inspiraţie, livrând concretul unui
fond oniric bine asistat, care ascunde în vălurile
lui latenţe vizionare. Un registru expresionist, în
criză de fantezie, dar expansiv în secvenţele de
oroare, pune stăpânire pe materia de fundal a
confesiunii, antrenând sentimentul thanatic.
Discursul se crispează, se comprimă pe axul
rigorii, convoacă semne violente, lansând efecte
„tari”, fără stridenţe, doar în glorie estetă:
„nimănui nu-i mai este foame de numele tău/ de
cântecul tău// pare să fi fost o conspiraţie a crimei/
şi n-a fost decât o lucrare perfect robotizată la
ghergheful/ rutinei// ca nişte organe pe care trupul
tău firav nu le-a putut sătura/ pulsează/ iarba pe
iarbă/ norul pe nor/ cerul pe cer/ de altceva
flămânde// alunec şi eu pe un gâtlej/ trec printre
organe prin canioane de sânge sleit// ce plâng?/
răcoarea valului spasmul unui gust/ sacrificat
mereu// pe tine partea respinsă/ din mine?” (parte
respinsă). Dispersia, risipirea, devitalizarea
complică ecuaţia lirică, dar imprimă un timbru
personal monologului, care se victimizează, cade
în pocăinţă, îşi radiografiază fără milă suferinţa:
„chiar vrei/ să ştii că-mi simt organele fugind din
trup?// dar/ la ce bun să ştii că dimineţile mele
sunt săgeţi înfipte în ochi/ că amiezile duhnesc
pur şi simplu/ iar nopţile ca de un ciumat/ fug de
mine?// şi-apoi tu pe toate de la început le ştii şi le
vezi// de ce trebuie/ arunci/ să-ţi spun şi eu despre
ele şi încă în mod repetat/ Doamne?” (ce fac). Nu

6868 CONVORBIRI  LITERARE



putem să nu remarcăm saltul pe care volumul
peste gură un crin îl execută, spre poezia de
esenţă gravă şi francheţe expresivă.

„cad ca într-o miere vâscoasă rapace/ în
neantul intim/ rotindu-mă lent –/ mă poate
cuvântul desface?”

Vocaţia sensibilă a Gabrielei Chiran se
îndreaptă spre un patetism lucid şi epurat, odată cu
volumul Imitaţie fildeş, surprinzător prin
modalitatea de a pune la cale enigme stranii, dintr-
un real din ce în ce mai amorf, mai defectiv de
mister. Retragerea în aşa-numitul turn de fildeş ar
fi soluţia de evaziune în idealitate, în feeric şi
sublimitate, acel locus amoenus, unde visarea şi
solipsismul inventiv sunt în largul lor. Numai că
refugiul izbăvitor într-un fel ni se închipuie şi
altfel se arată în lumea de azi, cu etajele ei asaltate
enervant de larmă trivială şi iscoade viclene. Nici
turnul de fildeş nu mai e ce a fost: „şi totuşi mai
mult pe-aici stau/ în turnul mitraliat nu doar de
secunde/ cu ferestrele sparte/ nu doar de explozii
solare...// atentă la invizibile drone cu zgomote/
depăşind decibelii permişi/ programate să spulbere
ecouri/ ce-ar răzbi din văile spaimei şi umilinţei//
aici pe lângă cuvântul găzduind imagini/ cu lebede
refugiindu-se-n iureş/ – în turnul meu/ imitaţie
fildeş” (Turn) Se spune că metafora cu turnul de
fildeş, tour d’ivoire, a fost folosită pentru prima
oară de criticul francez Charles Augustin Saint-
Beuve (1804-1869), într-una din poeziile
volumului său Gânduri de august (Pensées
d’août, 1837), unde celebrul Alfred de Vigny
(1797-1863) era comentat astfel: „Și în secret,
Vigny, încă înainte de zenit, se întorcea în turnul
său de fildeș” (Et Vigny, plus secret, comme en sa
tour d’ivoire, avant midi rentrait), ceea ce sugera
că, spre deosebire de contemporanii săi romantici
Victor Hugo și Lamartine, Vigny se distingea prin
apatie ostentativă față de problemele epocii,
recurgând la o viață cu totul retrasă. La rândul său,
autorul Educaţiei sentimentale, Gustave Flaubert
(1821-1880) folosea această expresie pentru a
sublinia o „aristocrație a spiritului”, decuplată de
ordinarul tulbure şi fastidios. În corespondenţă, el
folosea frecvent imaginea turnului de fildeș, ca loc

privilegiat creaţiei şi înseninării („...Ca să vă
dedicaţi vocației, urcați în turnul vostru de fildeș și
acolo cufundați-vă în visele voastre singulare”;
„Am încercat totdeauna să trăiesc într-un turn de
fildeș; dar marea cea mizeră care îl înconjoară se
înalţă până sus, valurile bat în ziduri cu aşa o forță,
încât este pe cale să se prăbușească.”) Azi, turnul
de fildeş este utilizat în chip orgolios, ca figură de
stil ce arată o ruptură prezumţioasă, alternativă de
refugiu la socialul vulgar şi amorf, sugerând
voluptatea derivei şi izolării: „te lupţi cu tine/
pentru libertate/ sunt ascuţite baionetele dar şi cu
tăişul/ confiscat de/ botul umed de rouă/ al
trandafirului şi de o parte/ şi de cealaltă...// vă
împingeţi pe jar/ sub apă/ vă trageţi afară înăuntru/
în cercul/ intangibililor/ în hora inepţilor” (lin). 

Cartea se centrează pe această zădărnicie a
actului desprinderii spre evul singurătăţii, a
încercării de a ocupa o încăpere morală
superioară, edenică, în condiţiile în care
ostilitatea îşi arată colţii peste tot. Intervine, în
turnul de control al damnării melancolice, un fel
lucid de a reciti trecutul, de a amenda momente de
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slăbiciune şi de cedare. Notaţia concepe diagrame
în volute elaborate, adoptă o topică mereu mai
anevoioasă, închipuie mici scene evanescente,
trecute prin pânza subţire a reveriei: „mă simt
culpabilă: am gonit tristețea… cu/ piatra mea/
prețioasă cu inima am aruncat în ea/ lovind-o
drept în inima ei/ de fugară tenace// și mă simt
vinovată/ se oploșise printre foi printre gânduri/
mă spiona când/ tot acolo plănuiam/ şi eu să
găsesc îndurare// primenea locul să mă culce/ își
dilata/ ca să-l lumineze cât de cât/ – pupilele/ să
mă țină trează// sunt vinovată:/ că până la urmă
prevăzătoarea/ ce voia decât/ să-mi iau pentru un
cântec care să-i semene/ doza de real/ la timp/ şi
nu/ deocamdată n-a venit bucuria/ în locul ei s-a
strecurat în schimb o mare/ pisică/ a cărei privire
trece prin mine absentă// ca printr-o ceață de
sticlă” (indiferență) 

„Doamne, mi-ai pierdut printre cenuşi de/
oase urma”

Poemele Gabrielei Chiran încifrează existenţa,
alcătuiesc ţesături manieriste care se derulează
prozaic, cu iritări şi elanuri în van, în aceeaşi
perspectivă strict binară, proprie unei poetici care
evocă o putere generativă ocultă: „rău și cu bine e
bine/ rău ar fi cu încă un rău// dar sigur de cele
mai multe ori e mai rău să/ pierzi un singur cercel
decât/ o superbă pereche/ din aur alb:/ te uiți așa
de departe la cel rămas/ și nu știi ce poveste se
mai poate face cu el// ba dacă stau să mă gândesc/
parcă tot e mai bine unul să-ți rămână ai o/ șansă:/
cu ochiul unic/ dinăuntru/ undeva între noapte și
zi/ – negru aurul celuilalt/ să-l respiri”
(coincidentia oppositorum). Alteori nevrozele duc
surghiunul la paroxism: „bate-o cioară cu clonțul
în nucă bate... și/ bate/ doamne/ bate parcă în
creierul meu/ bate degeaba…// zboară cu nuca în
clonț/ până sus/ cioara o aruncă/ de-acolo fix sub
roțile unei skode/ nuca se face bucăți/ ah/ pe asfalt
mi se împrăștie creierul// zeci de ciori atacă din
părți” (analogii) Versurile refuză tonalităţi sau
ornamente plastice desuete, se derulează vag
dureros, cu o energie care transformă prezenţa
realului întâmplat/ neîntâmplat în dramă cu
foşnete estete. 

În acest registru afectiv auster, apar frânturi
alegorice, ducând cu ele marca deziluziei şi
renunţării: „nu cred în caldul acesta livid:/ frigul
își are în grădina dezbrăcată/ un cuib/ de unde iese
după dorință la drum/ să taie toate căile gândului
știu de astă-vară/ de când/ un suflu de nicăieri mi-
a răcorit gândul/ încins de o sete de fugă:/ chiar
acum iese frigul din cuib – ce/ spuneam?// îmi taie
gleznele se încolăcește pe trup/ până sus înspre
gând// nu știe frigul că gândul e-acum un ghețar
plutitor/ pe un ocean de calm – aisberg// nu știe că
în el/ prea de mult stă apa/ zglobie cândva a fugii
a alergării pe clape/ că nu pot/ nici măcar/ în
imaginar să alerg/ avându-și și el imaginarul o
odaie/ minusculă/ aici/ prea aproape” (resemnare
de toamnă). A trăi deplin mediul poeziei şi a lăsa
liberă comunicarea cu substanţa afectivă denotă
maturizare expresivă, confirmare a edificiului
găsirii de sine, el însuşi un refugiu şi o speranţă:
„uneori atât de bine seamănă singurătatea –/ și e
vorba/ de-acea singurătate frumoasă și limpede/
aceea cu ceașca de cafea lângă dânsa/ cu cărți
împrăștiate peste tot în memorie// de singurătatea
cu capul în mâini – stând/ nu de supărare așa/ nu/
ci căutându-te pe tine și pe apropiații inimii/ tale
vii sau morți printre învelișurile ei/ amăgitoare//
de singurătatea trează în locul tău/ păzindu-ți bine
ideile notând cu precizie/ tot ce-ai uita/ tu în
somn// de singurătatea care/ îți spală picioarele în
aburul liniștii ei/ care te hrănește cu milă te
îmbracă frumos/ și te lasă apoi/ printre oameni/ să
te uiți pur și simplu la curgerea lor/ nesfârșită/ să
asculți/ murmurul curgerii lor îngânat de-o/
mandolină pe ștefan cel mare/ chinuit de/ un
acordeonist tuciuriu pe lăpușneanu/ de-un
cantautor de ocazie în pasajul gen/ labirint ca
toate pasajele din care tu nu știi să ieși/ (tot ea/
care te urmează la mică distanță/ scoțându-te unde
trebuie)// da seamănă atât de bine singurătatea
aceasta/ cu moartea” (asemănare). Un poem cu
totul remarcabil...

Întoarcerea privirii dinspre real produce
obsesia realului. Preocupată de spaţiile superioare
ale imaginii, poezia Gabrielei Chiran depăşeşte
convenţia ficţiunii şi înaintează în vizionar.
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În romanul actual, prelucrarea artistică
a unor „decupaje” din realitatea imediată
rămîne încă o modalitate de interes ce
poate asigura reuşite editoriale. Nevoia de
informaţie, de adevăr filtrat prin
intermediul poveştii bine găsite venea, e
adevărat, din anii de dinainte de 89, cînd
romanul suplinea aproape toate canalele
posibile de apropiere de informaţiile
interzise, atunci. Desigur, redactate în cu
totul alte contexte, romanele de astăzi au şi
alte strategii narative: rămîne însă ca
evidentă această foame de „efect de real”
pe care le urmărea, cu atîta uriaşă
dezvoltare epică, Balzac.  

Depărtându-se de problematici de
multe ori reluate de atîtea romane
contemporane, cu un  titlu deliberat

metaforic, descoperim în textul epic semnat de
Petru Constantin Teodor, Colonia pinguinilor
(Editura 24 ore)  o (relativ nouă) arie de interes
narativ,  deoarece cartea tratează, într-un registru
deliberat realist şi aplicat ca atare, o situaţie
socială tot mai dilematică, mult comentată
(steril) în peisaj economic, politic, civic real.
Este vorba despre existenţa celor care sunt
înregimentaţi, prin factor biologic, în cunoscuta
vîrstă a treia, pe scurt, pensionarii. În romanul
lui Petru Constantin Teodor, imaginea ad-hoc  a
ceea ce e numită  „colonia a pinguinilor” trimite
spre o reprezentare în mic a acestora, într-un
peisaj ad-hoc, repere fiind cîteva blocuri dintr-
un oraş incert, un scuar şi cîteva bănci pe care
obişnuiesc să se aşeze cei cîţiva pensionari din
zonă; contactul lor cu lumea „celorlalţi”, unde e

zgomot, concerte, trafic, ceva locuri de muncă...
se realizează prin alţi vecini, denumiţi
„ocazionalii”, cei care, prin activitate diurnă fac
parte din societatea exterioară, deşi unii sunt, de
asemenea, apropiaţi de vîrsta pensionării. E o
lume în mic, suficientă însă pentru a înţelege cîte
ceva din avatarurile lumii mari, cea din care se
extrag viitorii pensionari. 

Narativ privind devenirea romanului, e
ingenioasă şi cu efecte pragmatice inteligente
soluţia adoptată în edificarea textuală,  şi cu
efecte de imediată credibilitate epică. Practic,
romanul se prezintă o radiografie ad-hoc a unei
stări de fapt, prin intermediul unor fişe
tipologice plasate în secvenţe iniţiale, prin
inserarea unor discuţii edificatoare şi prin
plasarea consistentă a unor comentarii/
intervenţii/ interpretări, dintre care cele ale unor
personaje duale,  arbitri/ raisonneuri, Matei,
respectiv Costin, nu întîmplător numiţi şi
„ocazionalii”, de către membrii de drept ai
grupului. Cît priveşte metafora titulară, i se
rezerva finalului posibilitatea de a o explicita,
tot la nivel de comentariu, al naratorului.
„Pinguinii sunt nişte păsări aparte care, deşi au
aripi, nu pot zbura. Cu siguranţă, Creatorul le-a
înzestrat iniţial cu această însuşire, căci altfel ar
fi fost absurd să aibă aceste flotoare; în natură
există un echilibru perfect şi nimic nu este lipsit
de sens. Au plătit însă tribut faptului că au
încercat şi au reuşit de-a lungul generaţiilor să
fie singurele din specia lor care au atins
verticalitatea, nu doar atunci cînd se deplasează,
ci şi cînd sunt în repaos”. În continuare, textul
oferă imaginea corespondentă, cea care
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generează proiecţia epică propriu-zisă a
romanului de faţă: „La rîndul lor, pensionarii şi
bătrînii în general sunt şi ei o categorie aparte de
oameni; expresie a tributului pe care aceştia au
fost nevoiţi să îl plătească pentru un lung şir de
realizări în evoluţia lor, început cu homo erectus,
trecînd prin homo faber, homo ludens şi sfîrşit
cu homo sapiens. Dintre toate fiinţele, omul are
nevoie de cel mai mult timp de sprijin pentru a
supravieţui. În celelalte cazuri, după doar cîteva
luni, puii se desprind de părinţi şi devin
independenţi tot restul vieţii. (...) Paradoxal,
oamenii aceştia, deşi ajunşi la o vîrstă
venerabilă, se poate spune că au cîştigat bătălia,
desigur una de etapă, cu moartea; au pierdut-o
însă pe cea cu viaţa. // Pinguinii şi bătrînii. Două
specii ale aceluiaşi regn atît de diferite, dar cu
destine atît de asemănătoare. Unii înaripaţi dar
ţintuiţi la sol, ceilalţi vieţuind fără a trăi însă
plenar.”

Aflaţi spre final de existenţă, pensionarii se
dezvăluie cel mai bine prin discuţii nesfîrşite,
mobil al întîlnirilor aproape obligatorii în scuar.
Prin acele dialoguri (care înlocuiesc o
factualitate de neconceput) cititorul află ce e de
aflat despre mentalităţi, filosofii existenţiale,
nostalgii de epocă, păcate mai vechi sau mai noi.
Procedeul, ingenios, conduce spre realizarea
unor veritabile tipologii prin care lumea în mic/
colonia există. Prin vîrsta lor (dincolo de
ocazionalii ceva mai tineri) personajele cuprinse
de imaginarul romanesc au cîte ceva în comun,
fapt care îi şi adună, zi de zi. Despărţiţi de satele
copilăriei, ei au trăit mare parte din viaţă într-un
urban industrializat forţat, cu aparenţe de
siguranţă materială şi de importanţă socială.
Ajunşi în ipostaza de membri ai „coloniei de
pinguini”, ei vor augmenta importanţa micului
scuar, providenţial pentru ei, deşi creat printr-o
întîmplare..., devenit astfel spaţiu al singurei
certitudini care le-a mai rămas. Cu ironie
sarcastică adesea, alteori cu mici alunecări spre
sentimentalism camuflat, naratorul completează
fişe existenţiale de efect, care, emblematic,
pleacă de la eticheta onomastică (se poate lesne

observa faptul că „ocazionalii” se deosebesc de
pensionari şi prin denominări neutre: domnul
Matei, cel care prefera plimbări prin parcul mare
al oraşului, oprindu-se doar rar prin scuar,
respectiv celălalt comentator, Costin, bărbat încă
în activitate, în dezacord cu părerile şi
ideologiile etichetate ca fiind modelate prea
mult de emisiunile unei anumite emisiuni).
Celorlalţi, „pinguinilor”, nucleul dur în viziunea
naratorului, după cum spuneam, li se
completează fişe de existenţă pornind chiar de la
numele acestora, fără ca procedeul să pară
desuet. Primul e Mişu Ciubotaru, decan de
vîrstă, cu manifestări oscilante, interesant
ordonate în prezentarea sa narativă. A lucrat,
cum altfel...într-o fabrică de încălţăminte; acum,
de pe banca sa are cea mai bună privelişte către
bordelul neoficial din zonă (ţintă nemărturisită a
unei vieţi active încheiate definitiv), are păreri
naţionaliste, a făcut armata la...securitate,
cîntecul său ostăşesc favorit fiind în consonanţă
cu acest aspect, pare un actor surprins în multe
ipostaze, inclusiv de „mare crai” pe vremuri sau
de agent cultural local, în momentul de faţă.
Nelu Cepoi, relevat în ipostaze dominate de
ambiguitate, pasionat de murături şi de intrigi de
cartier şi de alcov, cu un trecut adulterin posibil,
pentru care ar fi suportat un tratament specific
violent în zona creierului mic, fapt care ar
justifica  un comportament specific la băutură.
După cum îl indică numele, Costache Dascălu
este intelectualul grupului, fiind, după propria-i
glumă, triplu licenţiat: Educaţie Fizică şi Sport,
respectat pentru poziţia socială din vechime de
inspector şcolar şi pentru intransigenţa opiniilor.
În aceeaşi prezentare compozită, el are atribute
diverse: e, ca şi ceilalţi, naţionalist, nostalgic al
vremurilor „de dinainte”, eurosceptic, ceea ce nu
îl împiedică, printre altele, să aibă preocupări de
homeopatie, fiind vraciul acceptat al „coloniei”.
Sandu Temelie, fost maistru constructor,
simpatizat pentru poziţiile sale „imparţiale”,
prin care e mereu de partea interlocutorului
(naratorul îl compară cu rabinul din anecdota
ştiută), secretar neoficial al grupului, responsabil
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al activităţilor gospodăreşti din părculeţ. Nea
Ghiţă Ciocan e meşterul locului, chiar al
cartierului, în probleme ce ţin de electricitate,
instalaţii, lăcătuşerie. Mai degrabă hirsut,
intervenţiile sale, punctuale şi edificatoare, se
referă doar la agricultură şi la pensii. Prezentat
ca membru relativ recent al grupului, Temistocle
Cărăuşu are fobia cîinilor şi mai e numit de
ceilalţi „omul cu sacoşa”, purtînd, ca pe
vremuri, un asemenea obiect emblematic cu el. I
se mai spune şi „buletinul de ştiri”, pentru
acurateţea cu care relata cele aflate de la
emisiunile informative urmărite înainte de aveni
la întîlnirile grupului. De asemenea, statutul său
de „excentric” este întărit de faptul că poartă
prin buzunare felurite „ciudăţenii” (reţete
medicale, articole decupate din ziare) pe care le
oferă ca probe ale propriului discurs.

Aceasta e „lumea scuarului”, o lume tot mai
îndepărtată  de cea mare, deşi rumoarea
cartierului şi a oraşului e la doi paşi. Biografiile
lor modelate de mutarea de la sat la oraş, cîndva,
neînţelegerea vremurilor „capitaliste”, urîţenia
blocurilor din preajmă (atrasă ca
formă de „culoare locală” ce
completează propriile trăiri ale
personajelor), nostalgii de tot felul,
inclusiv aceea a plasării într-un
subconştient comun a unui spaţiu
natural al copilăriei pierdute,
înlocuit, definitiv, cu cu un scuar
populat de cîteva bănci şi
personalizat augmentativ, plasarea
discuţiilor şi comentariilor ca
subtitlu al activităţilor curente, pe
care le făceau şi ei, înainte de
pensionare, făcute acum de alţii,
din lumea de dincolo de scuar,
inclusiv de vecinii lor,
„ocazionalii”, încă prinşi în sistem
activ. Fără să alunece în
caricaturizare, naraţiunea e vie,
convingătoare, creionînd o
veritabilă galerie tipologică.
Marele plus al romanului rezultă

din modul iscusit  în care dialogurile devin
edificatoare, împlinind „fişa” iniţială prezentată
de narator în primele secvenţe ale textului. Fără
să fie „poiana lui Iocan”, scuarul ce îi primeşte
pe pensionarii din locuinţele „gri” din apropiere
devine o „lume” în sine.

Prin urmare, un narator inteligent, fără
paradă de simpatii evidente, prezintă o situaţie
fără ieşire a celor pe care îi aseamănă cu o
„colonie a pinguinilor”. E meritul romanului, în
general, să identifice lumi posibile/ ficţionale,
desprinse însă artistic dintr-o aşezare reală a
vieţii, supunîndu-le comentariilor, interpretărilor
diverse ale cititorilor; autorul romanului de faţă
a descoperit o nişă, pe care a exploatat-o textual
inteligent cu profit epic evident. Fără să se lase
atras în capcane majore, romanul lui Petru
Constantin Teodor relevă un prozator interesant,
bun cunoscător al strategiilor textuale şi fin
observator al societăţii contemporane.
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Observam cu ceva timp în urmă, vorbind
despre volumul lui Radu Negrescu-Suţu, La
Bocca della Verità (2016), că acesta manifestă
o cultură a dialogului, concretizată nu doar în
interviurile din volum, ci şi în eseurile şi în
proza sa. Eseurile-dezbatere Dialogul
teologilor şi Dialogul filosofilor, în care acest
mod de expunere era preferat unei transpuneri
eseistice clasice, precum şi interviurile erau
exemple clare pentru această predilecţie.
Autorul cu rădăcini în „Iaşii de odinioară”
revine pe scena cultural-literară autohtonă cu
un amplu dialog, de data aceasta explicit
prezentat ca atare, un dialog condus cu
abilitate de Liliana Corobca. Iluzia
cristalizării. Comunism, exil, destine, Liliana
Corobca în dialog cu Radu Negrescu-Suţu
(Editura Corint, Bucureşti, 2019) reprezintă

rezultatul concret al „confruntării” de idei şi de
experienţe dintre cei doi. 

Deşi am mai făcut-o, revenim la o prezentare
succintă a personalităţii lui Radu Negrescu-Suţu, al
cărui destin aparte se pretează unei recapitulări
oricând. Este fiul colonelului Aurel-Mihai Negrescu
şi al principesei Georgeta Rudolf Suţu, stră-
strănepoata domnitorului Alexandru Nicolae Suţu şi
fiica cronicarului ieşean Rudolf Suţu. Radu
Negrescu-Suţu iniţiază în 1977, sub impulsul dat de
acţiunile lui Paul Goma, un protest împotriva
nerespectării drepturilor omului în România, pe care
îl semnează împreună cu Ioan Marinescu, Dan Iosif
Niţă, Raymond Păunescu şi Nicolae Windisch, fiind
cunoscuţi drept Grupul Canal 1977. Ca urmare a
acestei iniţiative este arestat şi condamnat la un an
de muncă forţată la Canalul Dunăre - Marea Neagră.
După o serie de experienţe care includ greva foamei
şi persecuţii din partea autorităţilor comuniste,
forurile din străinătate se sesizează şi va fi eliberat şi

expulzat din ţară la sfârşitul lui 1977, într-un final
obţinând azil politic în Franţa şi stabilindu-se la
Paris. De aici, continuă lupta pentru libertăţile
cetăţeneşti şi pentru democraţie, chiar şi în perioada
zbuciumată a tranziţiei. Până în prezent, Radu
Negrescu-Suţu a publicat versuri (doar în primii ani,
ai tinereţii), proză scurtă, eseuri, articole (polemice),
interviuri, a reeditat Iaşii de odinioară ai bunicului
său, Rudolf Suţu, şi a realizat o impresionantă Carte
de aur a familiei Suţu, un studiu în genealogia
familiei sale pe filieră maternă.

Liliana Corobca este la fel de cunoscută atât
pentru activitatea sa de cercetare în domeniul
exilului românesc şi al cenzurii comuniste, cât şi ca
autor de romane. Lucrează în cadrul Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc, editează documente cu
relevanţă din literatura exilului (dintre care amintim
antologia Poezia românească din exil, Institutul
Cultural Român, 2006), iar pe filiera cenzurii,
studiul cu cea mai mare rezonanţă şi care s-a bucurat
de o receptare pe măsură este cunoscutul Controlul
cărţii. Cenzura literaturii în regimul comunist din
România (2014). Originară din Republica Moldova,
în 2019 a publicat, în colaborare, amplul volum
Panorama comunismului în Moldova sovietică.
Contexte, surse, interpretări. Cât priveşte partea
creatoare a activităţii sale, romanele, dintre care
amintim Kinderland (2013, 2015), Imperiul fetelor
bătrâne (2015), Caiet de cenzor (2017) ş.a., îi sunt
premiate şi traduse. 

Dialogul cu care cei doi încântă cititorii pe
parcursul volumului Iluzia cristalizării. Comunism,
exil, destine a pornit în urma vizionării, de către
Liliana Corobca, a documentarului realizat de Ana
Iorga, România de sânge albastru. Urmaşii
domnitorilor îşi spun povestea în exclusivitate!, în
cadrul căruia Radu Negrescu-Suţu era protagonistul.
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Punctele de întâlnire care au putut determina dorinţa
iniţierii unei conversaţii cu fostul disident comunist,
deja parţial evidente din prezentarea activităţii şi a
intereselor celor doi parteneri de dialog, sunt
prezentate şi de cercetătoare în prologul volumului,
Înainte de prima întrebare: „viaţa cotidiană în
regimul comunist, soarta aristocraţiei în această
perioadă, copilăria în comunism, grupul Canal 1977,
exilul cu formele sale multiple, activitatea politică şi
culturală în exil, personalităţi ale exilului românesc,
viaţa religioasă şi biserica românească în Franţa,
exilul ca temă literară, trădători versus eroi
anticomunişti, decepţii, deziluzii, stânga franceză şi
«desţăraţii» noştri, post-exil, post-comunism,
reminiscenţe totalitare astăzi”. Toate acestea şi nu
numai sunt dezvoltate şi dezbătute în paginile
volumului de faţă.

Punctele de discuţie enumerate sunt cuprinse
într-o structură cronologică şi logică, cartea fiind
împărţită în funcţie de cinci mari teme relevate de
acestea: Copilăria unui fiu de prinţesă, La răscruce.
Anul 1977, Un copac în exil, Cărţi de aur şi alte
cărţi (aici este abordat şi un alt punct care îşi găseşte
un loc destul de amplu în dialogul celor doi, şi
anume activitatea literar-artistică a lui Radu
Negrescu-Suţu), Noţiunea de „prezent”.
Bineînţeles, ca în orice conversaţie care decurge în
mod natural, subiectele se întretaie, planurile
temporale se suprapun, se fac salturi de la un timp la
altul, fapt care aşază totul în perspectivă, nuanţând
problemele discutate şi ansamblul concluziilor
implicite. Dialogul reuşeşte, favorizează chiar, şi
evidenţierea unei alte predilecţii pe care o observam
în cazul lui Radu Negrescu-Suţu, şi anume cea
pentru rememorare şi povestire. Ghidat de
întrebările Lilianei Corobca, care punctează esenţa
şi atinge punctele declanşatoare pentru ca
interlocutorul său să pornească pe firul memoriei,
acesta (ne) relevă acel sâmbure al povestirii şi
rememorării moştenit de la strămoşii memorialişti
moldoveni, pe care îl activează atât funcţional,
pentru îndeplinirea scopurilor volumului, cât şi
gratuit, de dragul conversaţiei şi al schimbului de
idei şi de experienţe. 

Primul capitol al cărţii, asemănată de Liliana
Corobca cu un „roman scris la patru mâini”,
vorbeşte despre copilăria unui fiu de prinţesă, însă o
copilărie marcată de penuria şi de degradarea socială

specifice acelei epoci, Radu Negrescu-Suţu fiind
născut în 1950. Datele comune ale vieţii în
comunism sunt amplificate de originile
„nesănătoase” ale familiei Negrescu-Suţu, atât pe
filieră paternă, tatăl fiind un susţinător al monarhiei,
cât şi pe filieră maternă, prin descendenţa princiară.
Un detaliu cunoscut din viaţa acestor aristocraţi
decăzuţi (o decădere de ordin financiar, social, iar nu
spiritual) este faptul că încadrarea lor în noua
societate nu era facilă, nefiindu-le permis nici
dreptul la muncă. Soluţia pentru un timp a stat în
vinderea de obiecte din patrimoniul familial, obiecte
care din simboluri devin bunuri de schimb, marfă la
talciocurile capitalei, reactivându-şi valoarea
financiară (deşi mult diminuată), până atunci
valoarea simbolică având preeminenţă. Cadrul este
completat de prezentarea anturajului familiei,
remarcându-se, pe lângă figurile „genitorilor”
copilului Radu, personaje precum mătuşa Rodica
Suţu, sora mamei, pianistă, sau alţi prieteni ai
familiei, cu toţii încercând să păstreze ceva din
atmosfera în care erau obişnuiţi să trăiască înainte de
1948. Această primă parte îşi găseşte un
corespondent direct în cea de a patra, în care Liliana
Corobca îl invită pe Radu Negrescu-Suţu la o
incursiune în genealogia familiei, pe baza Cărţii de
aur a familiei Suţu. Mai exact, se recurge la schiţarea
unui arbore genealogic-cultural al acestei familii cu
tradiţie, de la „poeţii naţionali romantici” eleni, fraţii
Alexandru şi Panayotis Suţu, la reprezentanţi literari
ai familiei în secolului al XIX-lea, printre care şi
junimistul Alexandru Gr. Suţu, ajungându-se la
figura autorului Iaşilor de odinioară, Rudolf Suţu, şi
la vărul soţiei acestuia, boemul Alexandru Cazaban.
Literaţii enumeraţi sunt completaţi de figurile
pictorilor din familie, ale muzicienilor (printre care
şi Rodica Suţu, mătuşa deja menţionată), oameni ai
scenei ş.a.m.d. Tabloul genealogic-cultural este
completat implicit de însuşi Radu Negrescu-Suţu, nu
doar ca literat, ci şi prin preocupările sale în materie
de pictură.

A doua parte a cărţii se opreşte asupra
momentului reprezentat de evenimentele
tumultuoase ale anului 1977, numit de protagonistul
însuşi „momentul de cumpănă al vieţii mele”.
Evenimentele acestui an marchează schimbarea în
destinul interlocutorului Lilianei Corobca, o
schimbare râvnită însă. Ele fac şi subiectul filmului
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documentar realizat de Dragoş Zămosteanu, Grup
Canal ‘77, în care protagonist este acelaşi Radu
Negrescu-Suţu, singurul dintre cei cinci semnatari ai
apelului acestui grup care se mai află în viaţă.
Lansarea volumului Iluzia cristalizării. Comunism,
exil, destine a fost însoţită, de altfel, de proiecţia
documentarului, atât la Bucureşti, cât şi la Iaşi, în
prezenţa atât a regizorului, cât şi a „personajului”
principal. Determinarea care l-a caracterizat în acele
momente pe Radu Negrescu-Suţu vine, conform
spuselor proprii din volum, în ciuda unui
moldovenism contemplativ asumat de acesta: „deşi
am fost dintotdeauna un visător, un contamplativ
levantin, în acel moment am devenit brusc un om de
acţiune”. Despre exilul care urmează acestui
moment critic Liliana Corobca şi Radu Negrescu-
Suţu vorbesc în a treia parte a dialogului lor, Un
copac în exil. Titlul este preluat de realizatoarea
interviului dintr-un text al partenerului său de dialog
din La Bocca della Verità, Despre mimetism, în care
exilatul este „asemuit unui copac care creşte către
cer, întinzându-şi ramurile către libertatea
văzduhului, neîngrădit de nicio oprelişte. Totuşi,
copacul nu poate exista, biologic vorbind, dacă nu
are rădăcinile bine înfipte undeva, într-un pământ
din care să-şi poată trage seva şi forţa vitală necesare
existenţei sale. Copacul dezrădăcinat încetează a
mai exista, libertatea văzduhului nemaifolosindu-i la
mare lucru, decât poate în mod aparent şi iluzoriu.”
(citat din eseul menţionat, din volumul La Bocca
della Verità, Ed. Junimea, Iaşi, 2016).

În existenţa exilatului Radu Negrescu-Suţu se
întâlnesc două teme care l-au însoţit din copilărie, şi
anume fascinaţia faţă de mediul socio-cultural
francez, în care a ajuns să trăiească, şi dorul de
„acasă”, întrucât din primii ani ai existenţei sale îşi
aminteşte că „în casă nu se vorbea decât despre
Paris, atunci când nu se vorbea despre Iaşi”. Dincolo
de implicaţiile de ordin spiritual ale vieţii de exilat,
sunt abordate, cu un ochi critic exersat de ambele
părţi ale canalului de dialog, şi dimensiunile
politico-sociale ale ceea ce reprezintă viaţa în exil.
Cele două perspective, a celui care a trăit fenomenul,
respectiv a specialistului care l-a studiat, se îmbină
oferind cititorului un cadru complet şi complex
asupra sa, în care viziune de ansamblu şi insistenţa
asupra particularului se scot reciproc în evidenţă.
Ultima parte, Noţiunea de „prezent”, continuă

discuţiile despre exil şi despre opresiunea
comunistă, prin abordarea tranziţiei, a tulburărilor
anilor ‘90, în care întoarcerea „acasă” reprezintă un
alt punct decisiv. 

Fructuosul dialog dintre Liliana Corobca şi Radu
Negrescu-Suţu se poartă, aşadar, pe această glisare
constantă de la cadrul general, social, la cel
particular, personal chiar. Cei doi nu se feresc să îşi
exprime chiar şi dezacordurile, văzute, cu
înţelepciune, drept semne nu de discordie, ci de
liberă şi totodată profitabilă intelectual exprimare.
Întreaga conversaţie este susţinută cu trimiteri şi
citate din diverşi autori, de la Heliade-Rădulescu la
Eminescu, la Cincinat Pavelescu sau Păstorel
Teodoreanu, la Blaga, Ion Barbu şi până la Mihai
Ursachi, nume cărora li se adaugă altele din
literatura lumii, precum şi din literatura exilului
românesc. Însăşi creaţia lui Radu Negrescu-Suţu
constituie un punct de pornire pentru o serie de
întrebări prin care Liliana Corobca urmăreşte să
descopere determinările creatorului de literatură,
mai ales că ea însăşi cunoaşte şi această dimensiune
existenţială. Autodidact asumat, măcinat de o
curiozitate continuă de a cunoaşte („noi căutăm toată
viaţa câte ceva, este trist atunci când ajungi să nu
mai cauţi nimic, este semn de senectute avansată sau
de infatuare”), cu o viziune pe filieră romantică
asupra creaţiei (temele „mă abordează pe mine”),
Radu Negrescu-Suţu se lasă descoperit în toate
aceste dimensiuni de „chestionarul” condus cu
precizie de Liliana Corobca. Nu lipsesc însă, pe
alocuri, nici confesiunile acesteia, lăsându-se la
rându-i purtată de farmecul dialogului. 

Iluzia cristalizării. Comunism, exil, destine,
Liliana Corobca în dialog cu Radu Negrescu-Suţu
(Editura Corint, Bucureşti, 2019) reprezintă un
volum în care destinul unui om este relevat de şi
relevă la rândul său o epocă şi evenimentele care au
marcat-o. Uniţi de preocuparea pentru acelaşi
fenomen (dar nu numai), cei doi interlocutori îl
prezintă din două perspective diferite, ca experienţă
trăită, respectiv ca obiect de cercetare, ca experienţă
livrescă. Cartea are drept punct de plecare întâlnirea
a doi oameni, a doi moldoveni care îşi asumă
chemarea povestirii, a doi oameni pasionaţi de
schimbul de idei şi de experienţe, care se lasă
fermecaţi reciproc de acestea.
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Deşi căzută în uitare, lirica lui Gheorghe Pituţ,
provocând, în urmă cu ani, sub impulsul Fundaţiei
timişorene Augusta, un festival-concurs de ecou,
dispărut sub auspicii bihorene, dă semne de
resuscitare. Cei din Beiuş şi-au amintit că poetul ar
putea fi sărbătorit la cei 80 de ani pe care i-ar fi putut
împlini (n. 1 aprilie 1940, la Sălişte). El, merită,
indiscutabil, această atenţie glazurată festivist în
spaţiul natal iar discursul său liric pare „mai actual
decât al congenerilor săi”, cum opina, în a sa
voluminoasă Panoramă, Marin Mincu. Când intra,
„venit din păduri”, pe Poarta cetăţii (volum apărut în
1966), Gh. Pituţ îşi mărturisea răspicat şi orgolios
filiera transilvană, blazonul rural, biograficul fiind
„absorbit” în text iar gravitatea apartenenţei, cu aură
eticistă, fiind clamată repetitiv. Evident, astfel de
motive recurente, poetica expresionistă, folclorismul
şi blagianismul l-au marcat definitiv pe poetul pornit
în aflarea „sunetului originar”, răsfoind „cartea
naturii” şi înviorând – nota Ştefan Augustin Doinaş –
lirismul de concepţie. O coborâre la „puterile
primare”, în preajma izvoarelor telurice, văzând în sat
o vatră cosmică asigură regenerarea celor care,
„smulşi din părinţi”, dezrădăcinaţi, acuză, strigător-
deceptiv, „de pe muntele Datoriei”, uitata cutumă
morală. Încearcă, aşadar, să-şi redescopere rădăcinile
fiinţei, să-şi alunge spaimele provocate de reificare,
de „răul secolului”, de invazia întunericului. O lume
în destrămare, asaltată de „puhoaiele materiei”,
bântuită de „viscole negre”, în care chiar Dumnezeu
„rugineşte / în cuibul nepăsării” – iată peisajul propus
cu tuşe neoexpresioniste de poetul care îşi punea
speranţa în căutare. Fiindcă lumea, aflăm, este „darul
gândurilor bune”. Chiar dacă „suntem strălucitori şi
efemeri ca florile neantului”.

Gh. Pituţ a fost, neîndoielnic, un om bun,
înconjurat de o puzderie de prieteni-poeţi. E drept,
iniţiativa acelui Festival a pornit de la Timişoara şi nu
din Ţara Beiuşului. Până la urmă, printr-un transfer

normal, el a fost preluat de bihoreni, Fundaţia
Augusta angajându-se a tipări manuscrisul
încununat cu marele Premiu. Ceea ce s-a şi
întâmplat ani în şir, recolta (lirică şi exegetică)
fiind bogată.

De simplitate expresivă, lirica lui Pituţ
sondează zona gravă. Acest „bărbat păduros”,
văzut ca un poet al nopţii (cf. M. Ungheanu),
nu cultivă imaginile bucolice. Dimpotrivă,
cutreierat de interogaţii şi nelinişti, el simte că
lumea veche, arhetipală, e primejduită.
Apocalipsa citadină (vezi Fum, 1971) vorbeşte despre
insecuritatea fiinţei. Sosit în „cetate”, el denunţă
oraşul ca loc demonizat, provocând dezordine,
alienare. Asediat, subconştientul tenebros, terorizat de
„jungla marilor oraşe” visează un spaţiu sacru pentru
a vindeca ruptura, ieşirea din sine. Să observăm că
deschiderea cosmică nu are de-a face cu retorica
romantică (stelele, neapărat fixe, sunt „înşurubate în
gheţuri negre”) după cum pădurea (contrapusă cetăţii)
invocă primordialitatea, scuturată însă de elemente
feerice. În fond, poet al ontosului, preocupat de
întemeierea fiinţei (scria Paul Dugneanu într-o carte
despre „devenirea poetică”, echipată cu utile repere
cronologice, întocmite pilduitor de Valentina Pituţ),
autorul volumului Noaptea luminată, cu simţurile
exacerbate, în alarmă, copleşit de acest univers
apăsător ne anunţa că înoată „către izvor” (vezi
Bucuria). Structură conflictuală (cum a demonstrat
cândva Valentin F. Mihăescu), cultivând un productiv
dualism, poetul are, repetăm, nostalgia originilor şi
dezvoltă, cu mijloace suprarealiste, viziuni mari,
apocaliptice, creionând un univers catastrofic,
impenetrabil, de vreme ce „un Sfinx e universul tot”.
Să nu uităm că originala sa semioză poetică, analizată
exemplar de Paul Dugneanu (Editura Muzeul
Literaturii Române, 2007), atentă la intertextualitate
nu putea ignora sonetul (ca poezie canonică),
anunţând, cu reflexivitate calmă, întoarcerea la
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clasicitate. Cercetând „devenirea poetică”, acelaşi
Paul Dugneanu distingea două etape majore în creaţia
lui Gh. Pituţ, apariţia Stelelor fixe (1977) fiind o bornă
de neocolit după statismul primei faze, definită prin
„aluvionări succesive”.

În fine, „convertirea” (ca opţiune formală) nu
înseamnă şi părăsirea vechiului univers poetic. De
cert rafinament prozodic şi cărturăresc, sonetistul Gh.
Pituţ, rămâne, deopotrivă, orfic şi orfevru,
sublimându-şi trăirile şi domolind răul existenţial prin
„sprijin anteic”. Încât acest „primitiv modern” (cum l-
a văzut Marian Popa), atât în imagerie cât şi în
poetică, pildă de fraternitate scriitoricească, ar avea
dreptul, într-o vreme a contestărilor (unele furibunde),
de „o postumitate demnă de poezia sa” (cf. Geo
Vasile). Re-naşterea Festivalului ar consfinţi că cel
retras „pe spatele tăcut al lumii” beneficiază, şi prin
strădaniile soţiei (de o remarcabilă tenacitate), de un
viitor cert. Chiar dacă acest poet aparte nota
înfrigurat, în mai 1991, pe un plic, versuri cumva
premonitorii (v. Îndreptaţi cristalul): „Viaţa noastră n-
are / Altă căutare / Decât are valul”.

Nici zgomotos, nici industrios în poezie, Gh. Pituţ
a plecat cu discreţie din viaţă lăsând amintirea unui
„mare om bun” (cf. Cezar Baltag). Dar omul şi opera
s-au completat fără a se potenţa prin tobele
publicitare; reînviind timpul prin cuvintele – „mortar
divin”, el, poetul, ajuns „scrib la bătrâneţe”, stârneşte
somnolenţa „amintirilor obscure” şi îşi acceptă sisific
povara: „Eu sunt fiul oamenilor/ care duc o greutate/
dintr-un loc/ în altul” (Eu). N-am putea spune că Gh.
Pituţ a fost ignorat ori subapreciat de critică. El a
cules din toate părţile (taberele) aprecieri şi acest
favorabil curent de opinie, cumva suspect, şi-a tăiat
vad. Iar poezia sa, îndatorată, negreşit, „duhului
ardelenesc” e cutreierată de sentimentul genezei,
pulsând o dată cu „fiorii virgini ai materiei”. Obsesia
primordialului se înstăpâneşte peste acest teritoriu
liric. Poate nu atât forţa imaginativă, cât întemeierea
vitalistă sigilează acea primă etapă din devenirea sa
poeticească, afişând un prelungit modernism blagian.
Poet al naturii, Pituţ are un puternic sentiment al
locului; acel primordial acasă, oferind – la umbra
mitică, în cotloanele arhaicităţii – o pulsaţie colosală,
îmbătată de „des-limitare”, ochiul „gândind nehotare”
(v. Pan) dar şi un vizionarism îndoliat, întunecat care
rezonează cosmic. Văzut ca „poet păduros” (cf.
Eugen Simion) autorul Stelelor fixe are, indubitabil,
respect pentru „obârşia lucrului” şi acuză stări

coşmareşti, provocate (ca în Vocea roboţilor) de
civilizaţia alienantă. Lângă simbolul ascensional
(vulturul), lângă speranţa întreţinută de amintitele
„stele fixe”, înşurubate „în gheţuri negre”, replicând
unui terifiant şi grandios sfârşit, răvăşind „puhoaiele
materiei”, poetul invocă şi evocă spaţiul silvestru,
proteguind liniştea fiinţei. Deşi, să observăm, pădurea
(misterioasă şi ameninţătoare) rămâne „un loc
periculos”; dar casa părinţilor e „în pădure” şi chiar
poetul, oferind lemnului (ca element al
primordialităţii) înţelesuri existenţiale îşi doreşte
trecerea în arbori: „oasele-mi sunt în bună parte de
lemn noduros şi uscat”. Aparţinând, biografic, acestui
spaţiu, închinându-se rădăcinilor rurale, el îşi
defineşte identitatea poetică la confluenţa dintre
etnicism, folclorism şi blagianism (afinitatea fiind
dovedită). Gh. Pituţ, să recunoaştem, n-a şocat, iar
priza critică n-a cunoscut blamabile obtuzităţi. Cu o
voce distinctă, dar egală mereu cu sine, el desfăşoară
o viziune lirică ca teritoriu etic, răscolit de trăirea
senzorialului, fără a se lăsa corupt de mrejele
eroticului. Îşi trage forţa din „sânge de pădure” şi sub
ameninţarea timpului- fierăstrău recunoaşte, cu
înţelepciune, supremaţia „nisipului nebiruit” (De
toamnă), întristând carnea. Câteodată, acompaniind
„frigul iubirii” (v. Ovidiu) ori „singurătatea înstelată”,
răzbate „vocea socială”; scapă, în numele „ecoului cel
obştesc”, câte un vuiet (precum răbufnirile lui Goga,
aici surdinizate), acuzând „timpul silei”: „O, când
prosperă şobolanii/ Salvarea stă numai în ciumă”.

Să nu uităm că Gheorghe Pituţ aparţine unei
generaţii (cea a anilor ‘60) care a refăcut legăturile cu
tradiţia, formându-se în epoca bibliotecilor sigilate,
încălcând tabu-urile. Dincolo de tematica
recuperatorie, de stilul „generaţionist”, dincolo chiar
de graniţele acestei generaţii (după unii,
supradimensionată), poetul trebuie citit prin
contribuţia sa distinctă, tensionată de coabitarea
tradiţionalismului cu expresionismul, oferind
contraste surprinzătoare. Am zice, pe urmele altora,
că oximoronul e condiţia poeziei sale. Antologia din
1982, Noapte luminată, ar fi, chiar prin titlu, o probă.
Indiscutabil, un nordic, el mărturiseşte, în pofida
ezitărilor, că „s-a întâmplat să cad pe lume / când
stăpân era întunericul”.

Poet al nopţii, aşadar (cum l-a văzut M.
Ungheanu), aspiră spre lumina care e „nebunia firii”
(constată Valentin F. Mihăescu). Încercuit de această
ameninţare neagră, hrănind fantasii, deschizând
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„flori/ pe rănile neantului” (Noapte, I), poetul se
revoltă durernic: „Trăiesc lumini obscure/ ce dor ca
rănile” (Dezechilibru). Or, noaptea – ca „maică a
lumii”, prăbuşită „ca o scroafă neagră” – trage „un
munte de tăcere”. Ea poate fi, în prelungire blagiană,
proteguitoare de mistere, potenţând tainele. Și
noaptea lui Blaga, reamintim, era luminoasă (vorbind
de „întunericul bun” şi de lumina ucigătoare a tainelor
lumii); iar osânda de a sta în lumină („trimis în
lumină”) se însoţeşte cu teama de a o părăsi. Astfel de
decantări blagiene lucrează în sensul iluminării
interioare, făcând din cuvinte, prin acest dozaj polar,
chiar şansa izbăvirii, spărgând întunericul: „cuvintele
sunt numai felinarele mele”. Iar noaptea curge
nesfârşită în urmă-i.

Credincios unei formule (cea a poeziei
transilvane), căutând „sunetul original”, Gh. Pituţ nu
ocoleşte accentele expresioniste. Omul e o fiinţă
damnată şi, cu simţurile în alertă, asediat de întuneric
pare a recunoaşte că soarele, indiferent, fără vlagă,
rămâne „veşnicul dator”. Și poetul e pedepsit a vedea
„cum moare ziua”. Dar el, privegheat de „ochiul
neantului” (cum sună titlul unei plachete din 1969),
acuză lumea reificată în care se mişcă. Pământul, un
„copil de fum şi zgură”, jungla oraşelor, cu betonu-i
„candid” şi „otrava din cetate” obligă la un ton
meditativ, încărcat de anxiozitate, deschis –
deopotrivă – spre profunzime şi gravitate. Matca
rurală e invocată stăruitor, hipertehnicismul, constată
alarmat, ne aşează, odată „cu smulgerea din părinţi”,
pe ruinele apolinicului, ameninţând chiar „lanţul viu”;
iar „un strat de smoală şterge / luminile din cer”
(Mereu).

În a doua sa etapă, confiscat de rigorile sonetului,
poetul distilează această materie şi e ispitit de
rafinament livresc. S-ar părea că grandoarea
demonică face loc, cu gravitate de ritual, estompând
tragismul, unei calmităţi care ar stinge, aparent,
contrariile. Dar poetul ne avertizase: „limitele mă
cotropesc / mă înghesuie-n mine” (Dualitate). Și
această dualitate, întreţinând un fertil joc al
contrastelor, pendulând între universul arhetipal şi
mijloacele suprerealiste, între datorie şi vină
developează chiar infernul lăuntric, eliberând
„furtunile, care gem închise în noi”. În fond,
tragismul ţine de menirea (ursita) poetului: „dăm
acest copil / Soarelui şi Nopţii deopotrivă”.

A fost Gh. Pituţ doar un poet de fundal?
Postumitatea sa, apărată pios şi acribios de Valentina
Pituţ, dovedeşte că poetul s-a desprins de pluton

însingurându-se. Și nu e asta dovada unei opere cu
relief distinct? Având vocaţia prieteniei şi o mare
putere iertătoare, el, zic cei care l-au cunoscut, ar fi
reuşit, azi, văzând răul din jur, să ne îmblânzească.
Dar poetul s-a stins prematur, („năpraznic”, am putea
scrie, folosindu-i superlativul favorit), convins că are
o misie: „urc trudit cu bolovanul meu”. S-a retras cu
discreţie, pornit în căutarea „tatălui prim”, bănuind că
va dăinui prin poezie: „cântecul meu e dezgroparea
mea”.

Să amintim apoi, pe urmele altora, că Gheorghe
Pituţ şi-a construit discursul liric pe suportul unui
„energetism afectiv” (cf. Romul Munteanu),
conjugând miracolul naturii cu recunoştinţa filială,
mărturisită deseori. În acest topos „priincios”,
edenizat, devenit o securizantă rezervaţie mitologică
(casa, codrul, muntele), poezia a rămas o datorie
princiară, oblojind rana dezrădăcinării. Pe temelie
aforistică, cu iz moralizator, ea purta spre cititor, fără
afectare şi exhibare, o îngrijorare tragic-vizionară. În
preajma ei roiesc, desigur, marile interogaţii. Cu
gravitate ardelenească, poetul le va fi cercetat
răbduriu, mâhnit de încălcarea unui cod străvechi,
recunoscându-şi finitudinea: „E noapte nesfârşită-n
urma mea. / Trupul meu e o lumânare / cu flacăra
îngropată în ea”. Sfârşind neaşteptat (6 iunie 1991, la
Bucureşti), cel care publica Ochiul neantului are
dreptul, acum, la o altă vizibilitate într-un climat
literar confuz şi gălăgios, asaltat de cohortele
veleitarilor. Căutând fără istov sunetul originar,
semnatarul volumului Cine mă apără (1968) se va
apăra tocmai prin poezia sa „curată”, provocând,
sperăm, armata exegeţilor. Poet „cu satu-n glas”,
Gheorghe Pituţ n-a vrut să seducă, refuzând graţia
lirică în numele fondului grav, ardelenesc, cinstind
temelia etică şi reîntoarcerea la matcă.

P.S. O surpriză ne rezervă Florian Chelu Madeva,
„izvoditor al sonetului muzical”, cel care, după un şir
de volume dedicate sonetului muzical (printre care un
Eminescu, în 2016, alături de Florica Gh. Ceapoiu),
ne propune, la editura orădeană Primus, volumul
Sonet (2019), convins că „a sosit vremea” unui
bihorean; bineînţeles, Gheorghe Pituţ, cel sortit unei
„morţi timpurii”, cu „o primă integrală muzicală
săvârşită la sonetele unui bihorean”, cum citim în
Cuvântul încheietor.
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Pe Gheorghe Grigurcu îl interesează din ce
în ce mai puţin ideile care nu sunt îmbrăcate în
haina confesiunii, deoarece el este încredințat
că resortul lăuntric al mărturisirilor este mai
convingător decât uniforma ideatică
„obiectivă”. În acest spirit este adusă în
discuție, în paginile de Jurnal, IV (Bucureşti,
Editura Eikon, 2019), problematica sincerității
jurnalelor scriitoriceşti: „G. Călinescu,
bunăoară, a afirmat că «jurnalul este principial
nesincer». Aşa să fie? Dar ce putem înţelege

prin «sinceritate» în planul expresiei literare? Fireşte,
nu spovedania nudă, care, oricât de încărcată de
tensiunea «autenticităţii» existenţiale, e prea posibil
să nu treacă de locul comun. Atunci să fie însuşi actul
creator marca unicatului pe care ni-l oferă acesta? Cu
o ambiguitate uşor contrariată, Baudelaire vedea în
«sinceritate» nu altceva decât «un mijloc de-a fi
original». [...] Aici intervine autoritatea enigmatică a
ficţiunii, acea graniţă ce ne desparte dureros-fericitor
de real în lumea plăsmuirii artistice” (p. 285). Pentru
a întări cele spuse, autorul își ia mai departe aliat și
un citat din Oscar Wilde: „«Lipsa sincerităţii e oare
un lucru atât de teribil? E pur şi simplu o metodă care
ne permite să ne multiplicăm personalităţile»” (p.
286). Această scindare într-o multitudine de entități
umane este asemănătoare, în concepția sa, mixajului
moralei sincerității cu amoralismul.

Hotărâtoare este pentru Gheorghe Grigurcu
maniera în care își duce moralmente existenţa („Eşti
cel ce eşti spre-a putea fi cel ce ai putea fi. E la urma
urmei singura cale onestă a existenţei tale” – p. 217).
De aceea, mai relevant decât ceea ce reușește să
împlinească este, pentru el, neîmplinirea ca formă a
smeririi într-o lume plină de aproximaţii, relativizări
și improvizaţii, unde vânzoleala de fapte tinde spre
utopia definitivului. Afundat în scepticism, neputinţă

și recuzare a intimității, importantul nostru scriitor își
dă seama că nu se poate apropia de sine însuși decât
retrăgându-se din fața zgomotului mundan. Totodată,
nu știe dacă înseamnă un regres sau un progres față
de biata sa identitate faptul că devine tot mai tolerant
cu sine însuși. Însă, în orice caz, îi vine greu să
mărturisească, chiar și față de sine, sentimentul de
„orfan nativ” pe care îl încearcă uneori. Dacă se
amestecă prea mult cu semenii, există riscul ca nici să
nu mai poată ființa el însuși, nici să poată deveni
celălalt, rămânând să fie „o interfaţă goală precum o
adiere a Neantului” (p. 348). În anii copilăriei, se
raporta la celălalt precum la sine, dar, ajuns la
maturitate, poziționarea a început să se inverseze,
nutrind, nu arareori, dorinţa ingenuă de a se putea
raporta la celălalt precum la sine, așa cum făcuse la
prima vârstă. Dar, indiferent la ce vârstă s-ar afla, are
grijă să se ferească de oamenii care s-au născut
maturi, necunoscând ce este copilăria. 

Își simte Gheorghe Grigurcu cumva fiinţa tot mai
despărţită de sine, lipsită de propria-i intimitate? Să
fie grav faptul că înlăuntrul său se simte identic cu cel
care a fost? Următoarele rânduri infirmă aceste
ipoteze: „Nutream multă vreme iluzia naivă că pentru
a accepta moartea e nevoie de un soi de mutaţie a
eului care devine, prevenitor, o altă fiinţă (s.a.). Ei
bine, acum îmi dau seama că m-am înşelat. Rămân
acelaşi în starea mea lăuntrică preacunoscută precum
starea civilă. Aidoma cărţii de identitate, care, ultima
oară, mi-a fost dată pentru totdeauna” (p. 86). După
Amarul Târg al Jiului, a doua reședință, de la Târgu-
Cărbuneşti, este considerată drept un fel de bovaric
Yonville, unde cetățeanul de onoare al orașului dă,
barbian, cu sâc din Isarlâk într-o „slavă stătătoare”.
Oriunde s-ar afla, el se simte covârşit de cele ce i s-
au putut întâmpla (nu multe) și, în acelaşi timp, se
crede extenuat de ceea ce nu i s-a putut întâmpla (nu
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puține). Impresia avută este că, în cursul unei
aceleiaşi zile, spiritul îi întinereşte şi îmbătrâneşte,
alternativ, în tranziţia ritmului biologic de la odihnă
la oboseală. Oboseala („o moarte în rate” – p. 419)
este considerată a fi o trădare de sine, repetată de
câteva ori pe zi, doar odihna asigurându-i
importantului nostru critic și istoric literar benefica
nelinişte care îi activează prolificul spirit creator.

Copleșit de ceea ce i s-a întâmplat de-a lungul
vieții și extenuat de ceea ce nu i s-a putut întâmpla,
Gheorghe Grigurcu nu invocă drept scuză pentru
neîmplinirile sale slăbiciunile speţei umane în
genere, ci și le asumă în nume propriu, ca pe o
atitudine a cavalerismului sufletesc: „Nu te sfii să-ţi
notezi clipele de oboseală, derută, sterilitate, întrucât
îi poţi stimula astfel pe eventualii mari ambiţioşi care
te vor citi: unii vor fi satisfăcuţi a constata că astfel de
stări te pun într-o condiţie de inferioritate, ceea ce le
oferă putinţa de-a merge înainte, alţii vor avea
prilejul de a-şi da seama că nu doar lor li se întâmplă
aşa ceva, fapt identic stimulator” (pp. 342–343). A sta
de vorbă cu sine însuși devine pentru autorul
studiului Bacovia – un antisentimental un remediu
atât împotriva solitudinii, cât şi a socializării. Iată
principiile de conduită ale celui pentru care
originalitatea autentică înseamnă singurătate: „Nu
aplauda fiindcă nu vei fi băgat în seamă, nu protesta,
fiindcă vei fi hulit. Nu te asocia fiindcă vei fi dat la o
parte, nu te disocia fiindcă ţi se vor atribui malefice
intenţii. Nu progresa fiindcă vei risca enorm, nu
regresa fiindcă va fi inutil. Nu te deplasa fiindcă nu
vei ajunge nicăieri, nu rămâne pe locul tău fiindcă nu
vei scăpa de pedeapsă” (p. 440). Este profesat în
aceste rânduri un modus vivendi ce pare a fi preluat
din Glossa eminesciană.

Gheorghe Grigurcu îşi poate însuşi cu îndreptățire
ca pe o deviză sintagma latină amor veteris mundi și
se întreabă dacă trecutul s-ar putea absolvi treptat doar
prin simpul fapt că este sau că a trecut: „Să fie această
iubire pentru trecut un refugiu din faţa prezentului
agresiv ori o stratagemă a viitorului ca focalizare
virtuală a trecutului pe care prezentul îl acceptă doar
cu statutul său documentar? O mirobolantă
promisiune” (p. 191). Amintirile îi provoacă un efect
cathartic, deoarece oamenii şi întâmplările de demult
nu-i mai aparţin doar lui, ci lumii prin care a umblat,
ficţiunea în care s-au transformat ele (amintirile) fiind
o formă de transcendenţă. Crâmpeiele de amintire din
adolescenţă şi din prima tinereţe nu sunt corelate atât

cu persoane (colegi și prieteni), cât cu spaţiile unei
solitudini deambulatorii, propice reveriei. Nu
întâlnirile și discuţiile au rămas importante, ci
răgazurile, golurile semnificative în care își regăsește
identitatea. În plus, mai apar și unele răsturnări de
planuri temporale: „Odinioară (copleşitor de lungă a
fost acea perioadă), te mirai că toţi oamenii sunt mai
în vârstă decât tine, acum (cu ce viteză trece timpul;
să fie o impacienţă a Neantului?), te miri că toţi
oamenii sunt mai tineri decât tine” (p. 435). Dar și
oricare dintre cei din jur poate aduce argumentele sale
irefutabile: „Te priveşte cu condescendenţă pentru că
e mai bătrân decât tine. Te priveşte cu condescendenţă
pentru că e mai tânăr decât tine” (p. 310). Criticul
ajunge să trăiască paradoxul următor: cu cât anii vieţii
i se împuţinează, cu atât par a fi mai mulţi și, cu cât i-
au fost mai mulţi, cu atât parcă sunt mai puţini. 

Impresia pe care o nutrește Gheorghe Grigurcu
este că timpul se spaţializează, că poate cuprinde
dintr-o privire sintetică episoadele semnificative ale
vieţii, ca şi cum ar avea în faţă un tablou. Dacă
altădată timpul i se părea că era similar succesiunilor
specifice muzicii şi literaturii, odată cu înaintarea în
vârstă îi pare a fi apropiat de condiţia sinoptică a
artelor vizuale. Atunci când i se întâmplă să revadă,
după ani de zile, casele, străzile, pieţele și parcurile
din oraşele în care a locuit cândva, totul i se pare
meschin micşorat, asemenea unor haine strâmte, din
cauza unui „anume cinism al lucrurilor (nu doar
oamenii pot fi cinici). În consecinţă ar trebui să decid
între falsitatea memoriei afective şi cea a percepţiei
actuale. O lipsă de bun simţ a materiei s-ar cumpăni
cu delicateţea amintirilor, astfel cum un zgomot de
bolovani prăvăliţi s-ar suprapune peste sunetele unei
muzici” (p. 304). 

Trecătorul prin vârste nu-şi dă seama dacă i s-a
dilatat între timp sufletul, însă, dacă i se ivește, rar,
ocazia să intre în casele în care a locuit odinioară, are
o impresie de dedublare în mediu sepulcral, neştiind
dacă este el sau un altul care se află acolo înhumat. În
cel mai bun caz, este acuzată o stare de inhibiţie ce
ține de sfera superstiţiilor: „Dacă le-aş trece pragul
din nou, n-ar fi ca şi cum aş călca pe un teren interzis?
O stranie tabuizare mă face să le asimilez unor mistere
(ficţiuni personale care s-au obiectivat). Poate (sunt
aproape sigur!) că odăile mi s-ar părea micşorate,
asemenea unor veşminte ce au intrat la apă. Lucrurile,
umbrele, ungherele, ecourile s-ar înfăţişa într-o
configuraţie necunoscută, ca o primenire pentru o altă
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existenţă ce nu mi s-ar mai cuveni. Ar fi ca un roman
sau o piesă de teatru golite de personajele cunoscute,
înlocuite de altele, nefireşti, poate chiar
înspăimântătoare. Drama ar rămâne probabil aceeaşi,
o demonie i-ar schimba eroii” (pp. 283–284). Este
încercată și teama de o dezamăgire ce ar putea fi
pricinuită de confruntarea dintre imaginile mitizate
ale amintirii şi meschina realitate trăită în prezent,
sleită de orice substanță fabuloasă.

Anii copilăriei şi ai juventuţii i-au absorbit cu
aviditate lui Gheorghe Grigurcu imaginea lumii,
atunci când era puţin atent la propria fiinţă, pe care o
raporta frenetic la ceea ce se afla în jur. În schimb,
multiplele și fireștile frustrări adunate de-a lungul
anilor acordă întâietate la senectute introspecţie,
ducând tot mai mult la desprinderea de cele lumeşti,
ca un efect al cunoaşterii aprofundate a sinelui. Doar
ajuns între două vârste („la cumpăna apelor”, cum ar
spune Lucian Blaga), omul se mişcă între cele două
extreme, impasibil, într-un echilibru bine reglat,
automatizat parcă, „aidoma unui ins care merge lejer
pe bicicletă. Nu-l interesează prea mult nici «mersul
lumii», nici eul” (p. 178). Ilustrativă pentru această
nesiguranță ce ține de comedia vârstelor mi se pare
următoarea consemnare: „O duduie vorbea la un post
tv. despre necazul unui «bătrân de 46 de ani». Altă
duduie vorbea de asemenea la un post tv. despre noul
prim-ministru al Franţei, un «tânăr de 46 de ani»” (p.
133). 

În distincta ipostază de il mezzo del camin,
caracterizată prin lipsă de curiozitate, există o
stăpânire de sine, un calm imperturbabil ce asigură
echilibrul între amintire şi aşteptarea a ceea ce va
veni. Amintirea, care şterge datele fade ale memoriei
(„Memoria e plebeiană, amintirea e aristocratică” – p.
207), se asociază cu aşteptarea, ele constituind cele
două mari orizonturi ale fiinţei umane. Dacă amintirea
întruchipează esenţa celor ce s-au întâmplat
(melancolia de fond a creatului), orizontul de
aşteptare purcede din neîntâmplat (din increat), între
ele existând misterioasa complicitate a întregului.
Amintirile amintirilor se supraetajează în construcţia
absconsă a trecutului și își dispută întâietatea pe o
scară a ierarhiei melancolice: „Cele mai noi îşi arogă
o blândă autoritate sceptică faţă de cele mai vechi,
invers decât în societate unde părinţii îşi protejează
odraslele” (p. 271).  

Istoricul literar Gheorghe Grigurcu ajunge să se
întrebe: „De ce-am iubit atât de mult în copilărie şi în

fragedă tinereţe istoria? De ce mă visam un istoric? Să
fi fost un preambul la cultul trecutului personal, al
amintirii ce abia se înfiripa şi avea nevoie de un girant
prestigios? Sau o pavăză împotriva lirismului ce se
apropia ameninţător? O grandioasă obiectivare ce-ar
fi putut să-i ţină piept?” (p. 328). Totul a început
astfel: „Elev în clasa a patra primară, am ieşit de la
şcoală mai devreme cu un simţământ ieşit din comun.
[...] Nu fără bucurie încercam pentru prima oară
impresia de-a mă afla la o răscruce. Pentru prima oară
copilul care eram devenea conştient de însemnătatea
amintirilor ce se conturau deja. Eram şi totodată parcă
nu mai eram eu. Aşteptam ceva (s.a.), de-o imprecizie
care căpătase o mare intensitate. Dintr-odată un
rudiment al unui gând m-a fulgerat. Aştept, mi-am zis,
un timp care să se transforme el însuşi necontenit în
amintiri, care să-mi îmbogăţească necontenit
amintirile pe care le aveam deja. Devenisem intuitiv
un devot al trecutului ce se prefigura. Atât de precoce,
naivitatea descoperea viaţa lăuntrică. Azi aproape nu-
mi vine a crede că am trecut aievea prin acea
neobişnuită dimineaţă” (p. 95).  

„«Oricine poate scrie jurnal», ar fi afirmat
Alexandru Dragomir (sursa, de nu mă înşel, e Andrei
Pleşu). Chiar aşa?” (p. 16). Nu, nu este chiar așa, iar
Jurnal, IV o confirmă din plin, pentru autor
calendarul neconstituind „demonul său, inspiratorul,
compozitorul şi paznicul”, așa cum considera Maurice
Blanchot. Variatele și profundele pagini ale
prezentului jurnal reprezintă o tentativă de sustragere
din captivitatea diurnă a calendarului (care este
sporadic înregistrată), recurgându-se la sistematice
evadări din timpul mundan. Poetul Grigurcu, la fel ca
și criticul de poezie (alături de toți confrații săi),
trăieşte un al patrulea timp: „Nici prezent, nici trecut,
nici viitor. Un timp fictiv care, spre a nu-l descuraja
iremediabil, dă impresia că-i nutreşte nemijlocit
textul” (p. 195). Defalcarea diurnă („legea
calendarității”) este contracarată în Jurnal, IV de
scrisul cu pecete personală al autorului său.
Consemnarea „Alergie la timp. Jünger a refuzat toată
viaţa să poarte ceas” (p. 321) mi se pare a fi
interesantă, deoarece diaristul considerat a fi cel mai
longevivi din lume nici nu a simțit (lipsindu-i
ceasul...) când i-au trecut cei 102 ani ai vieții. Nu am
fost atent să văd dacă Gheorghe Grigurcu poartă ceas
la mână...
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În afara unui cerc restrâns de specialiști,
numele lui D. Karnabatt (1877-1949) nu spune
mai nimic cititorului de azi. Uitatul scriitor
frecventase însă cenaclul lui Macedonski și
dobândise oarece faimă ca poet și gazetar în
epoca premergătoare marii Uniri, fiind considerat
la acea vreme unul dintre cei mai talentați
reprezentanți ai simbolismului românesc. Elogiat
de Macedonski și Minulescu (ultimul îi recita pe
de rost versurile), poetul era apreciat și în afara
cercurilor de orientare modernistă, atrăgând
atenția unor critici precum Mihail Dragomirescu
sau Ilarie Chendi, afiliați altor tendințe
ideologice. Până la Primul Război Mondial,
scriitorul publică într-un ritm constant, pe lângă
articolele din presă apărându-i mai multe volume
de versuri, precum Crini albi (1901), Opale și
rubine (1904), Poemele visului (1906), Harpegii
(1907), Parfum antic (1907), Crini albi și roșii
(1917). Din păcate, gazetăria politică va pune
capăt carierei literare a lui Karnabatt, colaborarea
la publicațiile pro-germane („Seara”, „Gazeta
Bucureștilor”) contribuind decisiv la
marginalizarea sa în perioada interbelică, după ce
delicatul poet al crinilor apărea pe banca
acuzaților și era condamnat în celebrul proces al
ziariștilor de după terminarea războiului. Într-un
volum relativ recent, istoricul Lucian Boia îi
menționează numele în lista „germanofililor”,
mai evidentă decât admirația față de ocupant
fiind însă fobia față de ruși – atitudine explicată
într-o broșură din 1915 (Rusia în fața cugetării
românești), edificatoare pentru gândirea
gazetarului militant. 

Deși de origine străină (bulgărească, se pare),

după cum o arată numele, D. Karnabatt a
fost un gânditor politic de factură liberal-
conservatoare, admirator al tradițiilor
autohtone, al lui Carol I și al dinastiei de
Hohenzollern, singularizându-se astfel în
raport cu scriitorii din jurul lui
Macedonski, care erau în marea lor
majoritate antidinastici și se revendicau de
la mișcările socialiste și anarhiste. De
aceea, probabil, în noua lume românească
de după Marea Unire, fostul colaborator la
„Gazeta Bucureștilor” se va refugia în
credință și va pune în practică preceptele
morale ale cultului franciscan (vezi
volumul Sfântul Francisc din Assisi și
spiritul franciscan, 1920), refuzând să
rămână până la capăt, ca magistrul său, un
apologet fanatic al „religiei artei”. Descoperirea
credinței autentice îl va fi vindecat pe Karnabatt
de vanitatea de scriitor și de orice fel de ambiții
sociale, determinându-l să abandoneze, practic,
literatura. Oricum, simbolismul poeziilor sale, de
coloratură mistică, rămâne o formulă depășită de
evoluția liricii noastre interbelice, mai bine
primită fiind în epocă literatura soției sale,
Lucrezzia Karnabatt (Karr.), autoare ce a militat
pentru drepturile femeii, publicând câteva
romane „de scandal” percepute atunci drept
„revoluționare” (Sexul de peste drum¸
Demoniaca, Dionisia, Venera și porcul șcl), dar
desconsiderate ulterior de istoria literară din
cauza presupusei lor carențe de valoare estetică.
Așa cum a demonstrat însă Angelo Mitchievici în
studiul Decadență și decadentism în contextul
modernității românești și europene (2011),
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cărțile cu pricina – încadrabile, e drept, în
categoria literaturii de consum, cu toate
ingredientele aferente – au contribuit
semnificativ la emanciparea gustului literar,
ilustrând în spațiul autohton o formulă inedită de
roman decadent, față de care publicul a
manifestat mereu un viu interes (dovadă fiind
reeditarea romanului Dionisia după 1989 într-un
tiraj de invidiat, de mii de exemplare).

În pofida opțiunilor estetice radical diferite, se
pare că soții Karnabatt alcătuiau totuși un cuplu
armonios, evocat cu admirație și afecțiune de
memorialiștii vremii. Spre deosebire de
popularitatea de care s-au bucurat scrierile de
altminteri foarte cuminți ale partenerei sale de
viață, poezia lui Dimitrie (adunată în volume
precum Crinul mistic sau Ode medievale) nu a
mai avut niciun fel de ecou, fiind ignorată atât de
publicul larg, cât și de criticii profesioniști.
Preocupat mai mult de mântuirea propriului
suflet decât de gloria literară, înainte de a trece în
lumea umbrelor D. Karnabatt și-a recapitulat
totuși destinul de scriitor în câteva splendide
pagini confesive în care a evocat lumea de
odinioară a copilăriei petrecute pe malurile
Dunării, cu locurile și cu oamenii săi, dar și viața
literară și artistică din Bucureștiul Vechiului
Regim, cu cafenelele lui celebre (Capșa,
Fialkowski ș.a.) și cu tot ce i-a adus capitalei
noastre faima durabilă de Paris în miniatură. În
fapt, înclin să cred că abia volumul său de
memorii (Bohema de altădată, Editura Vremea,
1944), pe care l-am descoperit cu uimire în
mormanul de cărți scoase nu de mult la vânzare
de văduva regretatului anticar ieșean Dumitru
Grumăzescu, îi fixează autorului un loc în istoria
literaturii noastre, scoțându-l din anonimat și
marginalitate. Voi încerca în cele ce urmează să-i
conving și pe cititorii revistei noastre să caute
cartea – în anticariate și biblioteci deocamdată,
până se va găsi editorul cu inițiativă care să pună
din nou în circulație asemenea piesă rară, vânată
de cumpărătorii cu năravuri bibliofile.

Dincolo de raritatea ei de obiect de colecție,
cartea lui Karnabatt are meritul de a fi adus în

discuție pentru prima oară în cultura română
tema boemei, dar nu la modul abstract-teoretic, ci
printr-o serie de portrete edificatoare, mărturisind
natura sacrificială a demersului creator. Pornind
de la sensul romantic al termenului, consacrat de
Henri Murger în Scènes de la vie de bohème și
ilustrat ulterior de o întreagă tradiție culturală,
scriitorul român plasează originile autohtone ale
fenomenului în cea de a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, figurile tutelare cu care se deschide
galeria portretelor de „boemi” fiind Caragiale și
Delavrancea. Lui Macedonski i se recunoaște de
jure statutul de rege neînconorat al confreriei
boemilor, dar Karnabatt nu îi consacră în carte un
capitol de sine stătător, căci miza polemică
subiacentă a demonstrației sale vizează
reabilitarea magistrului ostracizat prin
convertirea involuntară la macedonskianism
(adică la un stil de viață boem) a celor mai de
seamă dintre adversarii săi. Iar unul dintre aceștia
a fost chiar Caragiale, care sancționa mereu
derapajele donquijotești ale amfitrionului de la
„Literatorul”, devenit ținta predilectă a ironiilor
sale. 

Karnabatt invocă importanța cenaclului
macedonskian ca spațiu privilegiat de exprimare
a libertății de creație și de opțiune ideologică,
menit a oferi scriitorilor o alternativă la junimism
și gherism, în contextul polemicii cu mari ecouri
în epocă dintre intelectualii elitiști din jurul lui
Maiorescu, de nuanță conservatoare și pro-
germană, și „proletariatul intelectual” tot mai
numeros păstorit de Constantin Dobrogeanu-
Gherea. Individualist ireductibil, dar om de
societate și de dialog, marele dramaturg nu a
rămas fidel niciunui partid, trecând de la liberalii
antidinastici (ucenicia și-a făcut-o în revistele
satirice ale lui N. Orășanu) la junimiști și apoi la
socialiști, pentru a-și afirma în cele din urmă
convingerea că România nu poate fi salvată decât
prin instaurarea dictaturii regale. După cum se
știe, „nenea Iancu” a fost prieten cu socialistul
Gherea, dar și cu naționaliștii Vlahuță și
Delavrancea, simpatizându-i și pe Take Ionescu,
liderul Partidului Conservator-Democrat, precum
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și pe „radicalii” lui G. Panu, și pe „poporaniștii”
de la „Viața Românească”, și pe naționaliștii
ardeleni (îl vizitează pe Goga în închisoare).
Neîncrezător și de aceea incapabil să facă un
angajament politic de durată, Caragiale a rămas
însă fidel crezului său artistic – și tocmai această
consecvență cu sine ca scriitor i-a adus, spune
Karnabatt, aprecierea unanimă în breaslă.
Memorialistul semnalează în consecință eșecurile
repetate ale scriitorului în tentativa lui de a se
chivernisi și de a deveni un burghez cu succes în
afaceri, pentru a evidenția în schimb idealismul
marelui nostru comediograf, care a fost și un
pasionat meloman (îi plăcea să asculte la
nesfârșit muzica lui Beethoven, gratulat în cercul
lui de amici cu apelativul „Babacul”).

Asemeni lui Caragiale, nici Delavrancea nu s-
a regăsit pe sine în cercul elitist și conservator al
Junimii, vădind încă din tinerețe o structură
sufletească romantică, de boem și de trubadur
visător. Apartenența fiului de căruțaș de la bariera
Vergului la marea familie a boemilor ar putea fi
pusă la îndoială, având în vedere gloria de care s-
a bucurat Delavrancea de-a lungul vieții atât ca
scriitor, cât și ca orator politic. Definind însă
boema ca stil de viață ce presupune nu doar
afirmarea libertății individuale în raport cu
constrângătoarele convenții și prejudecăți
burgheze, ci și existența unui contrast
semnificativ între aspirațiile creatoare și
realizările concrete, D. Karnabatt elogiază de fapt
frumusețea acestui tip de viață superioară, trăită
mai mult în imaginație. Față de burghez, care
trăiește în imediat, obsedat de ideea succesului în
societate, boemul preferă din start marginalizarea
și își asumă ratarea ca pe un fel de blazon.
Karnabatt atribuie ca atare termenului o conotație
mai degrabă aristocratică decât proletară,
atrăgând atenția asupra faptului că în sociatatea
românească a existat o asemenea confrerie de
spirite alese și neînregimentate politic, care se
plasa, repet, la egală distanță și de gregara
mulțime a intelectualilor proletarizați, și de
comunitatea elitară a „mandarinilor” spiritului.
Iar ceea ce îi unește pe acești creatori care și-au

ratat opera într-o mai mică sau mai mare măsură
(volumul se deschide cu un poem intitulat
Ratații) este nu doar devoțiunea cvasireligioasă
față de artă, ci și angajamentul etic față de soarta
propriului popor, în contextul politic agitat al
răscoalelor țărănești și al luptei pentru unitate
națională. Plasându-se el însuși în categoria
distinsă a „boemilor” („ai visului ratați”, după
propria-i caracterizare), Karnabatt încearcă să
explice de fapt, indirect, precaritatea estetică a
literaturii române din așa-numita perioadă „de
tranziție” ce leagă Epoca Marilor Clasici și a
Junimii de interbelic. 

Căutând să explice natura „bohemei” lui
Delavrancea (scriitor care „a fost și a rămas un
bohem fiindcă a fost și a rămas până la sfârșit un
poet și un artist al vieții”), memorialistul se vede
nevoit să distingă la rândul său între „o bohemă a
mizeriei, a rataților, a celor neadaptați vieții
sociale” (nefrecventată niciodată de scriitorul cu
origini modeste) și una „de lux”, aristocratică,
care e „bohema fanteziștilor vieții sociale”.
Delavrancea și Caragiale preferau să se
întâlnească la localuri selecte, în compania unor
amici aleși pe sprânceană (prieteni comuni le
erau generalul Mitiță Lambru și Victor Ionescu,
fratele lui Take Ionescu), precum și în casa lui Al.
Vlahuță, care știa să fie mereu o gazdă primitoare
și să medieze cu înțelepciune dialogul nu
totdeauna pașnic dintre cei doi scriitori cu
personalitate accentuată. Spre deosebire însă de
Caragiale și Delavrancea, care și-au risipit rarele
înzestrări artistice în politică și gazetărie, dar care
au trăit totuși îndeajuns pentru a lăsa în urma lor
opere semnificative, ceilalți, mai puțin talentați,
au avut și neșansa de a muri cu toții în floarea
vârstei, secerați de boli și de disperare. Acești
autori „de pluton” conturează însă mult mai exact
portretul „boemului” tipic, fiind reprezentativi
pentru posibilitățile de atunci ale literaturii
noastre și pentru precaritatea condiției sociale a
profesiunii de scriitor. Karnabatt se oprește,
succesiv, asupra celor pe care i-a cunoscut direct,
precum Cincinat Pavelescu (trubadurul și omul
de spirit par excellence, admirat și iubit de o
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lume întreagă, dar al cărui geniu s-a consumat în
improvizații orale), Iuliu Cezar Săvescu
(delicatul poet al Polului înghețat, bântuit de
fantastice viziuni hivernale), Ștefan Petică (cel
mai talentat scriitor din epocă, cu o personalitate
genialoidă, de tip eminescian), D. Teleor (umorist
celebru la vremea lui, pe care posteritatea l-a
reținut însă doar ca amic al lui Caragiale), Al.
Antemireanu (combativ gazetar de orientare
conservatoare la „Epoca” lui Nicu Filipescu, dar
lipsit de noroc ca romancier), C. A. Nottara
(romancierul en titre al epocii, autor al câtorva
cărți de mare rafinament) sau Jean de Mitty
(descendent al Golfinenilor, veche familie
boierească din Oltenia, ajuns unul dintre cei mai
iluștri foiletoniști parizieni). Tabloul „boemei”
bucureștene este completat mai apoi cu figura lui
Archibald („ziaristul prin excelență al partidului
conservator” și portretist înzestrat, din familia lui
Saint-Simon – la origine un „băiat de tăbăcar”),
la care se adaugă inubliabilele siluete ale
caricaturiștilor Jiquide-Tatăl și N. S. Petrescu-
Găină, surprinse anecdotic, în câteva secvențe
memorabile. Merită semnalată în acest context
activitatea de mecenat a lui Alexandru Bogdan
Pitești – personaj controversat, expulzat din
Franța pentru anarhism, dar elogiat în România
ca patron al artelor, despre a cărui personalitate
D. Karnabatt oferă niște amănunte prețioase
(exploatate inteligent de regizorul Nicolae
Mărgineanu în Ștefan Luchian, celebra peliculă
despre viața marelui pictor). Memorialistul
atrage de asemenea atenția asupra talentului
extraordinar al acestor doi mari artiști, care și-au
sacrificat vocația pe altarul succesului imediat și
al cerințelor pieței (printre altele, Jiquide a
ilustrat și culegerile de anecdote ale prolificului
Th. D. Sperantia, foarte citite la vremea lor).
Admirabile sunt și portretele de actori, de la
legendara Frosa Sarandy, partenera de odinioară
a lui Matei Millo, la tinerii Const. Murgeanu și
Aurel Petrescu, a căror frumusețe neverosimilă,
de zei, a rămas pe veci în amintirea celor ce au
avut norocul de a-i vedea jucând. 

Tabloul vieții literare și artistice reconstituit

de D. Karnabatt completează în chip surprinzător
imaginea pe care istoria literară a fixat-o
perioadei respective, memorialistul arătând cum
scriitorii „boemi” din Bucureștiul de pe vremea
domniei lui Carol I, ce și-au făcut de regulă
ucenicia pe lângă Macedonski, au luptat nu doar
pentru emanciparea estetică a literaturii, ci și
pentru idealul național (simbolistul Ștefan Petică
scrie, de pildă, la „România Jună” a lui Aurel C.
Popovici), preferând să-și rateze destinul lor
creator pentru o cauză nobilă. Dacă cei mai mulți
dintre ei mor de timpuriu, cu regretul de a nu-și fi
putut împlini vocația, alții, precum uitatul Jean de
Mitty, vor fi confruntați cu lipsa de recunoaștere
a notorietății lor internaționale în propria țară (D.
Karnabatt consemnează slaba receptivitate a
publicului românesc față de geniul marelui
foiletonist, ce conferențiază la Ateneu cu sala
aproape goală). De mare actualitate sunt și
considerațiile autorului față de schimbările
survenite în presa de după război, în care
foiletonul se vede înlocuit de articolul pur
informativ, impersonal și telegrafic, marcând
triumful „americanismului”.   

Întorcându-se peste ani în Giurgiul copilăriei
sale, D. Karnabatt nu mai regăsește nimic din
peisajul de odinioară. Iată cum descrie autorul
momentul reîntâlnirii: „Am revăzut, după mai
bine de un sfert de veac, dus de nevoi, orașul în
care mi-am petrecut anii copilăriei. Ce pustiire
grozavă a trecut peste el și peste oamenii de
acolo! Mai întâi a trecut războiul. Din războiu,
însă, alte orașe și orășele s-au refăcut mai
frumoase, pline de voioșia omului renăscut,
începând o viață nouă pe un fir de continuare a
trecutului (s.n.). Pe aici, însă, ca și în multe alte
orașe, chiar care nu au avut nimic de pătimit în
războiu, a trecut grozăvia unei urbanistice de
împrumut. Urbanistica anglo-filă, care,
devastând tot ce a scăpat de urgia războiului, a
clădit pe temeiuri cu totul nepotrivite, potrivnice
chiar împrejurărilor caracteristice, specifice țării
noastre. A nesocotit în primul rând, aci, ca mai
pretutindeni, în slugărnicia imitației – adevărată
maimuțăreală – o condiție fundamentală: clima
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țării, climă de soare și căldură, arșiță uneori. A ras
până la pământ stufoșii, bătrânii copaci moșteniți
de la generații, plini de umbră și răcoare, în stare
să înfrunte vânturile, dăruind odihnă și adăpost în
zile de arșiță celor cari aveau nevoie de popas, de
tihnă, de visare, ori de inofensivă pălăvrire
provincială. [...] Erau aici două grădini de farmec
provincial, care au făcut încântarea copilăriei
mele. În mijlocul orașului, una numită Centru
–grădină circulară cu trei ronduri, mărginite de
copaci bătrâni cu stufișuri și boschete. Pe aici mi-
am risipit visurile copilăriei mele și tinereței,
ascultând în înserările și în nopțile duminicelor și
sărbătorilor valsurile lui Waldteufel, și Strauss cu
Dunărea albastră, valsurile lui Ivanovici, Barca
pe valuri, La Fille du Marin cântate de muzica
militară a regimentului V de dorobanți. În
preajma Dunării, sus, dominând un larg orizont,
având în față malurile înalte ale Bulgariei, era o
altă grădină numită Alei – plină de aleie, cu
copaci stufoși, plini de umbră și răcoare, prielnici
visării. [...] În fundul de taină al sufletului port, ca
într-o sticluță de argilă, parfumul specific al
apelor. Când mă cobor în mine, aspir până la
încântare acest parfum”. 

Simțindu-se înstrăinat în România Mare de
după război, pentru care a luptat dar în care nu s-
a mai regăsit, D. Karnabatt a celebrat „bohema de
altădată” ca pe o formă de ideală comuniune,
împărtășită cu devotament sacrificial de o
întreagă generație de scriitori nedreptățiți de
istoria noastră literară. Căci epoca premergătoare
Primului Război Mondial n-a fost nici pe departe
una fără valori, după cum ni s-a tot spus, din
vinovată inerție, când nu din ignoranță. Plasând-
o sub geniul tutelar al lui Caragiale și
Delavrancea, ce-și află expresia artistică cea mai
specifică în „umorism” și în „poezie”, autorul
cărții de față ne învață să o privim altfel, căutând
să înțelegem prețul plătit (ratarea, boema) de
scriitorii acelei generații de sacrificiu pentru ca
marile împliniri ale literaturii noastre interbelice
să fie posibile. Căci autorul lui Kir Ianulea
trăiește postum și prin Teleor, dar și prin
caricaturiștii Jiquide și Petrescu-Găină, tot astfel

cum fantezia lui Delavrancea irumpe în gamă
minoră în versurile poeților simboliști, pregătind
intrarea în scenă de mai târziu a lui Arghezi sau
Ion Barbu. Nu pot să nu reproduc, în încheiere,
aceste versuri despre noblețea ratării cu care se
deschide cartea de față și pe care D. Karnabatt le-
a compus probabil la vîrsta bilanțurilor și a
aducerilor-aminte, când iluzia nemuririi prin artă
nu i se va mai fi părut vorbă goală: „Iubesc ai
visului ratați:/ Talente mari, necunoscute,/
Frumoase voci rămase mute,/ O, tineri zei
înmormântați!// Tu, inspirat al poeziei/ Frumos și
brun ca Lucifer,/ Trăsnit din înălțimi de Cer,/ Te
pierzi în nopțile beției.// Crezând în vocea ta
eternă,/ Urmaș al mândrului Orfeu,/ Îmbătrânit,
te sbați din greu,/ Cerșindu-ți viața în tavernă.//
Împins de-o patimă păgână,/ Te-ai afundat în ape
de culori,/ Scoțând Veneri, scoțând comori,/...
Agonizezi cu pensula în mână.// Frumoșii visului
ratați,/ Talente mari, necunoscute,/ Divine
inspirări pierdute/ Vă strâng la inimă ca frați!”.

„Ratarea” lui D. Karnabatt capătă astfel
semnificații adânci din perspectiva
memorialisticii sale, care e o literatură de cea mai
bună calitate, de „boem” salvat finalmente ca
scriitor. Un scriitor minor, de bună seamă, cum
sunt însă nu puțini în bogata noastră literatură, pe
care se cuvine să o cinstim cum se cade.
Redescoperind frumusețea unor asemenea cărți
uitate.
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La fel ca volumele precedente de versuri scrise
de Friedrich Michael (de la Eusebeia, 1991 la
Periphyseon: despre Fire – opt rostiri poetice,
2015), Iluminările întunecate (Editura Cartea
Românească Educaţional, Iaşi, 2020) este o carte
dinadins provocatoare, densă tematic, ofertantă
intertextual, care îşi extrage parţial sensurile
dintr-un dialog viu, autentic cu mai multe religii,
culte şi mentalităţi, dar şi cu diferiţi homines
religiosi – de la Ioan Gură de Aur, Grigorie
Teologul şi Meister Eckhart la Henri Corbin şi
Rudolf Otto – ai căror centri de interes
hermeneutic jalonează de bună seamă şi procesul
de transformare a Iluminărilor întunecate într-o
veritabilă via mistica.

Uvertura peritextuală este una derutantă
pentru orice neiniţiat în tainele Coranului. Ea
reproduce Sura 109. Al Kafirun
(Necredincioşilor), alcătuită din şase versete
revelate profetului la Mecca: „În numele lui
Dumnezeu cel Milos și Milostiv. 1. Spune: ,,O,
voi, necredincioși! 2. Eu nu ador ceea ce adorați
voi. 3. Și nici voi nu adorați ceea ce ador eu. 4.
Nici adorarea mea nu este asemeni adorării
voastre. 5. Și nici adorarea voastră nu este
asemenea adorării mele. 6. Voi aveți religia
voastră, iar eu am religia mea.”  Este vorba despre
una dintre surele timpurii, recunoscute pentru
acordarea la „tonalităţile escaladării apocaliptice,
ale deciziei finale şi ale ameninţării cu grozăviile
Judecăţii de Apoi” (cf. Peter Sloterdijk, Zelul faţă
de Dumnezeu. Despre lupta celor trei
monoteisme), dar şi pentru opţiunea decisă de
separare orgolioasă a comunităţii islamice de
restul lumii. În mod evident, pe lîngă titlul
oximoronic, mottoul prefigurează deopotrivă
sonurile dominante, a(l)titudinea poetică de

elecţie şi mizele de adîncime ale unei cărţi în care
misticul, existenţialul pur şi poieticul îşi dau mîna
pentru a chestiona şi re-dimensiona rostul unui
destin ajuns acum, de bună seamă, la un nou hotar
fiinţial. Misticul – pentru că vocea poetică
explorează, dezinhibat, mai multe teritorii de
expresie religioasă, cu intenţia implicită de a le
distila esenţele înalt spirituale. Existenţialul pur –
pentru că, dincolo de orice tentaţie de obiectivare
sau generalizare, dincolo de orice detentă
metafizică ori filosofico-teologică, eroul
Iluminărilor întunecate îşi delimitează fără
emfază şi perimetrul ontogenetic. În fine,
poieticul – pentru că, în spatele neliniştitoarelor
interogaţii sau exclamaţii ale scepticului căutător
de Adevăr, se ghiceşte, adesea, şi voinţa de a crea
texte versificate de cea mai bună calitate estetică.

Sigur, ceea ce atrage dintru început atenţia
cititorului este intensitatea ieşită din comun a
arderilor de vector mistic din poeme. Dezabuzat
ori cinic, tulburat sau cerebral, convulsionat ori
sulfuros, proiectantul – şi deopotrivă beneficiarul
– Iluminărilor întunecate îşi exhibă înainte de
orice altceva nevoia de raportare la o alteritate
radicală unificatoare, deşi percepută polimorf(ic),
inclusiv ca un fel de extensie sumbră a propriei
identităţi, conform unei logici clarificate în
Tăcere şi neputinţă („Căci eu eram tu şi tu erai
eu,/ unul singur, despre care nu pot afirma nimic,/
doar că ar fi fiind un intens sentiment de iubire/
atotcuprinzătoare, remanenţă a unei subtile
îmbrăţişări/ a sinelui cu propriul său sine”). În
fapt, destinatarul primelor confesiuni lirice sau
partenerul de drum epifanic predilect în
majoritatea secvenţelor poetice este un Tu
(im)precis, dar destul de tenebros, căruia îi sunt
atribuite cu precădere însuşiri sau calităţi întoarse,
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din sfera unei Negativităţi primordiale: „El este
semnul minus spus lui minus,/ retragerea din sine
a celui pus temelie/ dintru început în spatele
cerului;/ negativitatea sa, inacceptabilă punere
iniţială,/ rămîne pe vecie în întunericul sepulcral/
cel mai terifiant cu putinţă./ Lui nimic din ceea ce
este în ceruri / sau pe pămînt nu i se aseamănă./
Nimic nu se adună la sine./ El este minus pus cu
tărie/ în fața oricui,/ calea tenebrelor, întunecată
potecă/ pavată cu groază și spaimă,/ care începe și
se sfîrșește cu sine./ Sămînță neagră de întuneric,
/ boboc de trandafir calcinat în ceruri/ a cărui
cenușă funebră acoperă/ lumea întreagă ca o
ploaie cernită!/ Negarea sa, adresată realității
întregi,/ este mai presus de toți zeii;/ numai el, cel
cu chipul negru desenat pe fond negru,/ este
adorat de poeți în tăcere,/ preoți ai unei religii
atemporale” etc. 

La fel ca aici, majoritatea secvenţelor din
prima parte a cărţii au drept catalizator poematic
un absolut al dorinţei, în sensul descris undeva de
Emmanuel Lévinas („dorinţa e absolută dacă
fiinţa doritoare este muritoare, iar cel Dorit
invizibil”), deşi ecranul pe care acesta se
proiectează pare frecvent blurat de ispitele prea-
lumeşti cunoscute: îndoiala de sine şi de Altul,
teama de singurătate radicală, tentaţia negării
(auto)dizolvante şcl. Rînd pe rînd, textele adaugă
noi linii de profil scrijelit în cernelurile întunecat
expresioniste potrivite mai degrabă unor scenarii
cu potenţial deimografic decît unor versete (fie
ele şi satanice!), dedicate invizibilului, Dorit
totuşi cu ardoare: „Unul singur e el, fără altul,
nicidecum triplu;/ lumina flăcării sale negre arde
într-o firidă întunecată/ dincolo de fiinţă, de viaţă
şi de spectrul imaculat al intelectului sacru./ Căci
lui nu i se potriveşte niciun nume,/ nicio invocare
nu i se poate adresa, nici măcar în
genunchi”(Singurul întuneric); „Cel ce le
cunoaşte pe toate/ [dar] nu se gîndeşte la nimic,/
tot astfel cum/ nu voieşte nimic./  Ci este un altul,/
care gîndindu-se / pe sine însuşi/ le adună pe
toate/ la unitate./ Dar dedesubt,/ dincolo/ de orice
silogism/ cu licăriri de oţel albastru/ ca mantia
cerului vara,/ aşteaptă în pace/ lăuntrică/ cel
preaplin de cunoaştere” (Abandon) etc. etc.

Punînd însă în scenă poetică propriile
(in)certitudini, autorul nostru glisează voit între
imprecatio şi adoratio, pentru a atinge adesea un
nivel de intensitate vecin pragului combustiei.
Abia spre finalul cărţii, o anumită nevoie de
compensare şi echilibrare energetică îl determină
să deturneze atenţia cititorului înspre o serie de
figuri lirice şi ecouri livreşti încărcate de
semnificaţii. Elementele de recuzită menită
consacrării („cîntecul lyrei/ cu strunele sale
ciupite/ de degetele de argint ale zeului.../ Este
muzica sferelor,/ psalmodiată în limba păsărilor”)
sau cele de bestiar mitologic („căţelul
pămîntului”, „balaurul alb, castrat şi bolnav”,
„limacşi lipicioşi”), diferitele toposuri ori figuri
de sorginte mito-culturală (Hecuba, „bătrîna căţea
împovărată de ani mii şi mii”, „Troia, mormîntul
eroilor falnici,/ cetate ridicată odată de zeii cei
albi”, „cei căzuţi, / glorioşii din faţa Porţii
Şcheiene”, „munţii unde/ Marele Pan/ cînta-va
din nou din/ naiul duios, cu păstori laolaltă./ Este
noua Helladă” ş.a.). nu slăbesc totuşi sensul major
al viziunilor ce evoluează, precum neliniştitul lor
arhitect, între eternele mysterium  tremens şi
mysterium fascinans.

„Iluminările întunecate” ale lui Friedrich
Michael nu se nutresc însă doar din ceea ce Toma
De Aquino numea cognitio Dei experimentalis.
Pe fundalul sibilinic al secvenţelor mistice –  în
marea lor majoritate, îndîrjite, bulversante în
frumuseţea lor convulsionată – tresaltă, cu egală
putere, atît energiile curat existenţiale, cît şi cele
distilate poietic. Uneori, nu-i vorbă, ele par
mişcate de spectrul extincţiei generalizate, ce dă
impresia că se poate materializa în cele mai
sinistre forme. Aşa cum se întîmplă, spre
exemplu, în litania sfîşietoare intitulată cîntecul
copilului mort: „Atîrnat în ştreang, copile,/ tu
cînţi atît de frumos!/ Din gîtul tău, înfăşurat în
funie,/ răzbat uluitoare triluri funebre./ «Să trăim
moartea vieţii, aleluia!», / spune cîntecul tău,/ şi
«să murim viaţa morţii!»./ Copile, ce frumos
cîntec cînţi,/ cîntarea cîntărilor răsună în cimitir,/
în putreda-ţi carne pînă şi/ viermii albi dansează
spasmodic/ cu unduiri de ondine”. Alteori,
impulsurile de curent ontologic sunt captate sub
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lentila măritoare a po(i)eticului preocupat, parcă
mai mult ca oricînd, de formele de insinuanţă ale
unui rău ce ameninţă fie Lumea însăşi, fie doar
frînturile de lume textuală. În teribilul Sacrificiu,
ambele forme de reprezentare sunt oricum
echivalate, metonimic, cu feţele de inocenţi „ucişi
prea devreme,/ smulşi cu brutalitate din uterele
lor de aur/ şi azvîrliţi jos, pe pămînt, în noroiul
amestecat cu sînge închegat/ în care se zbat
damnaţii Infernului”. Deşi insidios, palpitul
existenţial, distilat în aur poietic, freamătă şi în
viziunile trecute prin filtrul alchimic, minate, la
un nivel interpretativ, de nostalgii livreşti, iar la
un altul, de spectrele neputinţei auctoriale:  „În
scrieri vechi şi sfinte se spune de maeştri/ că toate
cîte sunt date să stea sub soare/ în aur galben îşi
găsesc simplificarea înceată:/ metalele, fierul cel
alb ori cuprul din insula Venerei,/ ba chiar şi
cositorul; sărurile, cîte or fi pe lume,/ tot aur or să
fie, cu apa transmutată în galbenă licoare./ E bine
definită mişcarea în nigredo, albedo, citrinitas,
rubedo,/ în cărţi de altădată./ Dar cum e dat să fie,
acolo,/ mai sus de ceruri albe, cînd toate sunt doar
unul,/ în galbenă de aur splendoare majestuoasă,/
să mişte în sinea-şi simplă particula eternă/ ce-a
fost dintru-nceputuri,/ niciun cuvînt nu scrie.”

Nu trebuie să uităm, desigur, că „substanţa
poeziei mistico-religioase este angoasa depăşită
spre conştiinţa de sine a fiinţei salvate” (Eugen
Dorcescu). Iar pentru autorul Iluminărilor
întunecate, această conştiinţă de sine trece prin şi
asimilează, obligatoriu, conştiinţa scripturală.
Este exact ceea ce dovedeşte, spre exemplu,
Contrapunctul pe deplin edificator, pe care
scriitorul îl construieşte ca un ataşant elogiu adus
limbii adamice sau limbii perfecte. Aducînd la o
rugoasă unitate majoritatea motivelor şi
atitudinilor, fie ele existenţiale ori poetice,
dezvoltate de-a lungul întregului volum, textul
merită citat în întregime: „O singură limbă
vorbesc toţi morţii –/ aceasta este deja un lucru
cert –/ cei ce nu s-au născut încă./ Este limba
aşteptării,/ limba albastră ca zarea,/ cea înţeleasă
de înaripaţii/ vieţuitori în ceruri,/ fie ei zei sau
îngeri,/ la faţă albi ca spuma laptelui:/ o limbă
nerostită/ vreodată de nimeni,/ de nerostit,

nerostita./ Ea este, fără niciun dubiu,/ limba
perfectă! Cantilenă albastră,/ sufletul meu te cîntă
vrăjit/ mai de dinainte de toţi vecii,/ recurenţă
onomatopeică –/ identicul din străfunduri/
regăsindu-se pe sine însuşi./ Cînt lin, monodie
murmurată/ armonios de însuşi Linus-tracul”. 

La fel ca adîncirea în iubirea cîntată în
Apropiere, aptă să dizolve sau măcar să amîne
senescenţa şi moartea, fie ea de trup ori de literă,
ispita re-conectării prin poiein la această ipostază
a limbii păsărilor – care e, să ne amintim, nu doar
„temei şi vehicul al unei armonii pizmuite de Zeul
însuşi” (cf. Andrei Pleşu), ci şi limba unităţii
primordiale – irizează cu putere întunecatul
univers liric configurat de Friedrich Michael. Ba
chiar îl transformă într-o apologie mascată a
originarului, în căutarea căruia Poetul se poate
dovedi, într-adevăr, un autentic restaurator de
Sens.
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Popularitatea lui Mircea Eliade legitimează
valul de exegeze care a sporit cu precizie
geometrică în decursul timpului şi segmentează
grupul specialiştilor care acordau mai mult credit
unei anumite secvenţe a operei eliadeşti în raport
cu celelalte. Evident, disproporţiile ce ţin de
pregătirea teoretică, anvergura obiectivelor fixate,
viziunea şi afinităţile comentatorului sunt
inerente. Totuşi, justeţea unei cercetări riguroase
ar trebui să pornească tocmai de la această
realitate şi să chestioneze validitatea ierarhiilor
valorice avansate de exegeţi. Problematica
organicităţii operei lui Eliade este unul dintre
argumentele esenţiale în combaterea unora dintre
efectele indezirabile ale notorietăţii literare şi
ştiinţifice de care ajung să se bucure marile
personalităţi culturale, transformarea textelor în
pretexte pentru acreditarea propriilor perspective
critice sau pentru susţinerea unor noi metode de
cercetare fiind exemplele cele mai frecvente ale
revizitărilor animate de elanuri reverenţioase ori
contestatare. Se cere, aşadar, un puternic efort de
sinteză care să discearnă faţetele stratului compact
de exegeze, relecturând, în acelaşi timp, opera
care l-a generat, în integralitatea şi dinamica sa
istorico-culturală.

Cu volumul Reversul istoriei. Eseu despre
opera lui Mircea Eliade (a doua ediţie, Eikon,
Bucureşti, 2016), Mihai Gheorghiu realizează cea
mai complexă şi reuşită sinteză a gândirii literar-
estetice eliadeşti, propunând totodată un scenariu
hermeneutic original, care scrutează modelele
culturale constitutive istoric într-o veritabilă
revalorificare critică. Din paginile cărţii se
conturează un profil complet şi nuanţat al lui
Mircea Eliade, demonstrând vocaţia indeniabilă a
deschiderii către sistematizarea, schematizarea,

clasarea şi interpretarea unei generoase
bibliografii. Literatura, publicistica, diaristica şi
opera de filosof şi istoric al religiilor, toate
segmentele operei eliadeşti, alcătuiesc o unitate
indisolubilă, un ansamblu organic ce se
guvernează după sistemul său autonom de legi
căci, după cum aflăm, „Eliade se compune şi se
recompune pe sine însuşi în fiecare dintre aceste
domenii care sunt legate de una şi aceeaşi tensiune
a spiritului creator” (p. 8). Cartografierea axelor
gândirii eliadeşti realizată în paginile acestui
amplu volum fixează reperele inconturabile,
clarifică, explorează, clasifică elementele care
compun câmpul conceptual şi delimitează cadrul
teoretico-literar, orientând receptarea. Autorul
elaborează un minuţios act demonstrativ şi
constructiv-hermeneutic care validează principii
estetice profunde. Frenezia redescoperirii
„feţelor” lui Eliade este prezentă la fiecare pas, iar
efervescenţa intelectuală care a marcat secolul XX
se arată drept simptom elocvent al mutaţiilor
produse în mentalitatea europeană şi în cea
românească. Volumul se clădeşte pe o reţea
extinsă de asocieri, date culturale şi conexiuni
conceptuale, fapt ce anticipează amplificări şi
intensificări inedite ale problematizărilor expuse.
Raportarea perpetuă la concepte, într-o
perspectivă estetică implicită sau explicită se
conjugă cu subtilitatea analizei, unghiul de
percepţie şi judecăţile emise respectând stadiile
evolutive ale gândirii creatoare a lui Mircea
Eliade. Problematica este mai întâi intuită,
formulată, iar apoi o întreagă tradiţie de gândire
este trecută prin filtrul interogărilor autorului
pentru ca, în final, să ofere răspunsuri. Principiul
tutelar ce ordonează colecţia de analize care
compun lucrarea este cel cronologic şi impune o
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dozare exactă a periodizărilor şi a razelor lor de
acţiune în câmpul alunecos al intenţiilor de
statornicire a unei fizionomii literare unitare.
Diacronia se insinuează ca un aliat statornic în
cazul de faţă, întrucât biografia intelectuală a lui
Mircea Eliade slujeşte drept factor aglutinant al
premiselor volumului. Întregul eşafodaj
hermeneutic se subordonează, aşadar, firului
istoriei, ancorat într-o dublă dimensiune, istoria
intelectual-spirituală a scriitorului şi cea a
înlănţuirii proceselor istoriei universal-obiective,
subordonată autocratic celei dintâi prin acţiunea
universului literar. 

Prin instrumentarul pe care îl întrebuinţează,
Mihai Gheorghiu explică, ratifică şi pigmentează
polimorfismul creaţiei lui Eliade, privită ca
edificiu organic. Reformularea, redefinirea şi
sintetizarea reprezentărilor pe care le deţinem
asupra personalităţii şi operei eliadeşti reprezintă
coordonatele fundamentale pe care se articulează
această analiză exhaustivă, care se lasă elaborată
şi modelată pe parcursul unui traiect interpretativ
meticulos, atent la fiecare irizaţie de semnificaţie
ce ar putea deriva. Exordiul lămuritor prin care se
deschide volumul stabileşte mizele, structura şi
specificul studiului, statuând că „într-adevăr, nu
este nicidecum vorba de a reface un mit, o
imagine, ci de a asculta vocea eliadiană în
puritatea şi gravitatea ei originară” (p. 7). Autorul
descrie literatura ca gesticulaţie spirituală şi
intelectuală, care îşi înregistrează şi dezvăluie
propriile mecanisme de cristalizare a sensului,
însă nu se aventurează să întocmească un dosar
critic extensiv pentru opera de istoric al religiilor,
după cum procedează cu celelalte segmente ale
activităţii scriitoriceşti a lui Eliade, dar pledează în
favoarea apartenenţei acesteia la acelaşi nucleu al
gândirii şi recunoaşte cu francheţe că o atare
abordare revine unui specialist al domeniului,
rezumându-se la o serie de observaţii percutante
care trasează traduc ritmurile metabolismului
literar-filosofic ce definesc textele eliadiene.
Autorul volumului contracarează eventualele
trivializări ori improvizaţii la care sunt supuse
textele aflate constant sub lupa hermeneutică:
„Trebuie oare să ne despărţim de Eliade? Trebuie

oare să-i ardem efigia, aşa cum ni se propune
încă? Nu cred. Dimpotrivă, cred că trebuie să
continuăm să medităm la lecţia unui umanism al
bunei deschideri către spirit, către transcendenţă”
(p. 9). Reducţionismul şi minimalizările marilor
subiecte asupra cărora a insistat Eliade în întreaga
sa activitate sunt, de asemenea, amendate cu
acribie.

Lucrarea este structurată în opt capitole ce
schiţează itinerariul literar-intelectual al lui
Mircea Eliade, primul, dedicat „pariului
eliadian” şi unei „mathesis universalis în lumea
spiritului”, funcţionează ca un suport teoretic
pentru progresiile conceptuale, dublând aria de
acţiune a exerciţiului de sinteză cu veleităţi de
practică maieutică, recurgând frecvent la acte
interogative şi dialoguri cu tradiţiile de gândire şi
cu textele tratate: „Întrebarea lui Eliade este deci:
Cum poate fi suportată «teroarea istoriei» în
perspectivă istoricistă?, cum putem fi liberi în
această maşină a timpului care se autoreproduce
ca istorie liniară a descentrării? Cum poate fi liber
omul modern închis în galera istoriei ca simplă
curgere fără sens a timpului? Încercând să
răspundă, Eliade ajunge la ideea unei epoci
apocaliptice a omului dominat de istorie” (p. 39).
Sub genericul de cogito eliadian sunt înglobate
toate avatarurile gândirii scriitorului, cu
ocurenţele, versiunile şi răstălmăcirile simbolice
pe care acesta le-a ataşat realităţii. Literatura lui
Eliade se dovedeşte a fi cel mai sensibil domeniu
la captarea undelor prefacerii sistemului de repere
metaforic-spirituale, consemnând expresiv
metamorfozele universului creaţiei prozatorului:
„literatura este un domeniu esenţial al cogito-ului
eliadian. Literatura care trebuie să edifice şi să
clarifice o experienţă a sinelui şi o regândire a
lumii. Pentru că a comunica este o experienţă
fundamentală a sinelui. A comunica simbolic, a
deveni constructorul unei lumi simbolice este o
experienţă decisivă a cogito-ului” (p. 30).
Infailibilul seismograf face ca expansivitatea
simoblică să apară ca transparentă şi trasează
itinerariul imaginarului către formula realismului
arhetipal, care animă proza fantastică. 

Cel de-al doilea capitol constă într-o
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incursiune în întâia etapă a creaţiei literare
eliadiene, consacrată prozei cu reflexe
autenticiste. Discutând despre Literatură şi
autenticitate în Romanul conştiinţei nefericite,
Mihai Gheorghiu descrie periplurile existenţialiste
ale conştiinţei literare eliadiene, ce căuta să se
afirme pe sine şi să îşi manifeste adeziunea la o
generaţie dornică de a relata emfatic experienţa
omului aşezat în faţa unui nou început al istoriei:
„Conştiinţa eliadescă este acum la început o
izbucnire a căutării, un proces al cunoaşterii şi al
afirmaţiei de sine, o lungă şi intensă procesiune
pentru afirmare, pentru dobândirea unui sens al
propriei existenţe şi a existenţei de grup a
generaţiei care trebuie la rândul ei afirmată,
creată, impusă” (p. 54-55). Autorul volumului mai
reconstituie, în linii generale, climatul cultural şi
ipostazele receptării primelor romane semnate de
Mircea Eliade, tratând principalele teme ale
dezbaterilor literare care au modelat fizionomia
prozei româneşti secolului al XX-lea. Pornind de
la celebra întrebare ridicată de Mihail Ralea, „De
ce nu avem roman?”, se sistematizează tabloul
evoluţiei simţului literar al spaţiului românesc
dintr-un moment de cotitură, inventariind cele mai
însemnate culmi ale gândirii critice care s-au
pronunţat asupra destinului romanului modern.
Camil Petrescu şi Mihail Sebastian sunt invocaţi
drept modele antagonice ale receptării viziunii
eliadeşti asupra creaţiei romaneşti. În acest stadiu
de avânt autenticist şi biografist, vitalismul
scriiturii se confundă cu spectrul revoltei
adolescentine şi cu năzuinţa unei reforme
antropocentrice sincronizată cu marile spirite ale
culturii europene. Hipertrofierea lucidităţii
exuberante şi pasiunea insurgenţei teoretice şi
literare cadenţează confiniile actului artistic
întrucât „totul are o coloratură demonic-romantică
şi vitalistă, sensul trece prin carne pentru diaristul
elevat şi plin de vicii carnale care este totuşi
terorizat de necesitatea ascezei, de spiritualitate,
de metafizică şi mântuire” (p. 61). Romanul
adolescentului miop şi Maitreyi sunt un prilej
pentru autorul studiului de a aduce în discuţie
„apologia lipsei de temeiuri” şi „vraja eficace” a
transfigurării iubirii în mit modern, oprindu-se

succesiv asupra câtorva dintre cele mai vocale
opinii critice emise de exegeţii şi istoricii literari
români, ilustrativă fiind perspectiva manolesciană
conform căreia Eliade ar întrebuinţa o tehnică
subversiv corintică în romanul ce ipostaziază un
model ionic. Permanenta revenire la directivele
criticii consacrate îi permite autorului să
consolideze coloratura unor modele hermeneutice,
iar variaţiile tonului glisează printre nuanţele
aprobatoare, revizioniste ori contestatare de-a
dreptul, semn că sedimentelor unei tradiţii de
receptare li se conferă contururi precise şi li se
delimitează riguros influenţa.

Cel de-al treilea capitol tratează proza
fantastică şi dramaturgia eliadiană, dintr-un unghi
hermeneutic axat pe o dublă prefacere a
universului literar, pe mutaţia valorilor metafizice
şi pe cea a valorilor epice, conducând la profilarea
unui „realism permanent subminat de mitic”.
Aflăm că valenţele arhetipului învăluie setea de
autenticitate şi primatul existenţialului, iar
consecinţa va fi aceea că „istoria, presiunea
timpului istoric va dispărea aproape cu desăvârşire
şi o dată cu ea toată mitologia existenţialist –
trăiristă. Libertatea va fi definită de acum încolo
ca trăire a epifaniei sacrului, a fiinţei. Iar această
trăire este o descoperire a adevărului, nu o
experienţă a unei subiectivităţi exaltate” (p. 142).
Aceste metamorfoze ale imaginarului se răsfrâng,
implicit, şi asupra temporalităţii şi experienţei
iniţiatice, piloni ai experienţei metafizice. Figura
lui Mihai Gheorghiu îi dedică următorul capitol
figurii carismaticului Nae Ionescu, mentorul
strălucitei generaţii a Interbelicului, „pater et
magister”, căruia discipolul său, Mircea Eliade, îi
devine editor şi capătă responsabilitatea de a
modela reprezentarea pe care posteritatea o va
făuri pornind de la efectele personalităţii
magnetice a profesorului. Mantia trăirismului
avea să treacă printr-un proces de resurecţie prin
editarea culegerii de articole semnate de Nae
Ionescu, interzisă de cenzura regimului lui Carol
al II-lea, şi, mai ales, prin postfaţa eliadiană, cu
valoare pronunţată de manifest politic şi cultural.  

Ideile profesorului transmise cu vervă
oratorică încolţesc în gândirea tânărului Eliade,
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cunoscând dezvoltări şi adaptări, pe care scriitorul
le va valorifica acerb în publicistica sa şi în
polemicile purtate cu contemporanii săi, între care
Camil Petrescu se erijase nu de puţine ori în
adversar redutabil. Cele două părţi ale studiului
dedicate Itinerariului spiritual cuprins între anii
1921-1945 şi perioadei de vârf a mizelor
ideologice din cercurile intelectuale ale
Interbelicului urmăresc interacţiunile lui Mircea
Eliade cu avânturile politice, cu tradiţionalismul,
ortodoxia, mediate de înrâuririle ideilor unor
personalităţi ca Nae Ionescu, Nicolae Iorga,
Constantin Rădulescu-Motru, Nichifor Crainic
sau Dumitru Stăniloaie. Autorul conturează
succinte şi totodată dense introduceri în sistemele
lor de gândire, realizând paralele între ţesăturile
lor ideatice, care dau replici şi comunică cu o
întreagă tradiţie filosofică europeană. Dinamica
relaţiei dintre spiritul modernilor şi antimodernilor
pare să îl preocupe în mod deosebit pe Mihai
Gheorghiu, întrucât consideră, şi argumentează
energic afilierea lui Eliade în cea de-a doua tabără:
„reacţia intelectuală antimodernă este o
componentă intelectuală majoră a secolului XX.
Autori ca Spengler, Schmitt, Jünger, Heidegger,
Eliade, Jung, Evola, Guénon, Hesse etc. sunt
autori care au o conştiinţă antimodernă, care sunt
critici faţă de modernitate, faţă de miturile
modernităţii. Nu turnesolul politicii dă seama de
această conştiinţă a antimodernităţii, ci
respingerea sau chestionarea unei raţionalităţi care
se vede pe sine ca fiind întruparea perfecţiunii
capabile să conducă subiectul uman la
desăvârşire, la realizarea paradisului libertăţii
totale” (p. 404). Controversatul legionarism al lui
Eliade apare, în consecinţă, drept o oglindire a
pornirilor predilecte ale timpului său. Ultimele
două capitole din cuprinzătorul volum, analizează
contribuţia gânditorului şi savantului Mircea
Eliade la domeniile care i-au adus prestigiul
intelectual, Istoria religiilor, filosofia istoriei,
hermeneutică, încheind cu opera sa
memorialistică în aceeaşi manieră erudită. Astfel,
portretul ultimului Eliade se cristalizează din
parcurgerea tuturor acestor etape ale biografiei
sale spirituale şi scriitoriceşti. 

Ampla sinteză elaborată de Mihai Gheorghiu
reactualizează analitic şi completează strălucit
lunga tradiţie hermeneutică preocupată de opera
proteică a lui Mircea Eliade. Scrisă  sub
imperativul de a comprima semnificaţiile fără a le
trunchia, cartea Reversul istoriei. Eseu despre
opera lui Mircea Eliade se slujeşte cu graţie de
rafinamentul simplităţii expresive, semn că
autorul este preocupat de acurateţea stilului care
afirmă, implicit, prin fiecare pagină, că scopul
primordial al demersului său este acela de
comunica, aşa cum dialoghează el însuşi cu creaţia
eliadiană şi cu posteritatea critică. Din spatele
stindardului clarităţii, exegetul rămâne la tribuna
academică şi, lipsit de orice formă de pedanterie,
nu iese din dispoziţia protocolară cu care tratează,
meticulos, problematica aleasă. Avem în faţă un
volum erudit, în care abundenţa notelor de subsol,
completărilor bibliografice şi a trimiterilor la
reperele culturale înlesnesc dezvoltarea
conformaţiei conceptual-tematice. Cert este că
Mihai Gheorghiu, un împătimit al cercetării
sinuoase, sceptic în privinţa presupusei aluri
bătătorite a complexului obiect de studiu ales, se
angajează într-un temerar efort de resurecţie a
bibliografiei din arhivele româneşti şi europene şi
aduce importante completări şi precizări
documentare. Eclectismul intelectual, lectura
metodică şi rigurozitatea mânuirii informaţiei şi a
plasării acesteia în construcţii demonstrative
edificatoare pentru figuraţia tematică a universului
eliadian se îmbină pentru a răspunde unui set de
necesităţi vitale ale demersurilor de acest gen:
confruntarea, confirmarea şi consolidarea poziţiei
proprii în raport cu opera lui Mircea Eliade,
oferind o replică rezonantă în mulţimea compozită
de voci ale exegeţilor.
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După un studiu despre romanele lui Eugen
Lovinescu, în 2011, Ligia Tudurachi îşi continuă
concentric preriplul ştiinţific prin modernismul
interbelic românesc printr-o nouă carte: Grup
sburător. Trăitul şi scrisul împreună în cenaclul
lui Eugen Lovinescu (Editura Universităţii de
Vest, Timişoara, 2019). De data aceasta atenţia
cercetătoarei extinde câmpul de investigaţie
către aspecte paraliterare, dar relevante pentru
ceea ce s-a numit cenaclul, revista şi grupul
sburătorist, „instituţii” coagulate în Bucureşti în
jurul divinului critic. Rezultatul e un fel de
roman biografic pasionant, în care frecventatorii
apartamentului familiei Lovinescu din
Bulevardul Elisabeta 95 şi apoi din Câmpineanu
40 au construit un fel de personaj colectiv menit
să dea seama de un anume fel de a înţelege şi de-
a practica literatura. Cum se ajungea în locuinţa
cu pricina, cum arăta camera unde se desfăşurau
şedinţele, care era protocolul secundar
săptămânal şi cel principal duminical, care era
atitudinea gazdei (a servitoarei, a veteranilor
grupului, a novicilor, a celorlalţi vecini scriitori),
cine ce citea şi cum, cine cu cine era prieten şi ce
însemna această prietenie, cum se reflectă etosul
acestui personaj colectiv sburătorist în ficţiunile
şi jurnalele participanţilor, ce obiecte-fetiş şi ce
piese de mobilier însoţeau permanent şedinţele,
ce-a însemnat prezenţa fizică în cenaclu pentru
eventualele strategii de seducţie în interiorul
comunităţii, ce rol a avut Monica şi cum a
marcat viaţa grupului patronat de tată evoluţia
ulterioară a fiicei  – iată câteva dintre zonele de
reflecţie ale autoarei. Ele sunt întreţesute nu
doar de conjecturi persuasive, ci şi de citate
semnificative din memorialistica şi proza

grupului şi mai ales de o bibliografie care să
susţină această perspectivă sainte-beuviană
asupra unui fenomen definitoriu pentru
modernismul cultural autohton.

Structurat triptic (Viaţa, Comunitatea,
Literatura), consistentul demers al Ligiei
Tudurachi demonstrează că, deşi Eugen
Lovinescu a edificat prin strategii conştiente
viaţa intelectuală a grupului, fiecare membru şi-
a păstrat autonomia, adică propriile idiosincrazii
creatoare şi comportamentale, propriile
vulnerabilităţi, propriile poziţii de ideologie
literară. Simpla enumerare a câtorva nume
împricinate (Hortensia Papadat-Bengescu,
Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, I. Negoiţescu,
Zaharia Stancu, Ticu Archip, Bogdan Amaru,
Mihail Şerban, Camil Baltazar, Şerban
Cioculescu, Isac Peltz, Ieronim Şerbu, I.
Valerian, Cella Delavrancea ş.a.) poate arăta cât
de diversă era coloratura grupului, pe de o parte,
dar poate şi susţine atitudinea constantă a
corifeului, pentru care prietenia literară nu se
extindea la obliterarea simţului critic, adică nu
se amestecau eticul şi esteticul. Intimitatea
păstrată în toţi anii de viaţă ai cenaclului din
sufrageria apartamentului lovinescian (1919-
1943), cu protocoale şi habitudini consacrate, nu
a afectat stilistica şi tematica din producţiile
literare ale membrilor, chiar dacă această
intimitate a fost prelucrată ficţional în
nenumărate cazuri. „În felul în care şi-au
imaginat-o membrii cercului”, afirmă autoarea,
„existenţa în grupul de la Sburătorul a fost,
aşadar, o existenţă comunitară, în care scriitorii
şi-au continuat, fiecare, destinul solitar. Grupul a
oferit un cadru comun unor vieţi ce şi-au urmat
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cursul în izolare; comunitatea a asigurat climatul
prielnic scrisului, un «Olimp» în care fiecare să
«se simtă bine». De aceea, odată înscris în grup,
sburătoristul a devenit preocupat de ceea ce-l
ţinea departe de ceilalţi, şi nu de ceea ce-l
apropia de ei. S-ar putea, la limită, spune că ceea
ce s-a vrut cu adevărat împărtăşit la Sburătorul a
fost, exclusiv, pasiunea singularităţii ca atare”.

Acest tip de coeziune centrifugă e ilustrată de
Ligia Tudurachi printr-o investigaţie asupra
semnificaţiei numelui ales pentru cenaclu şi mai
ales prin interpretarea unei lucrări celebre de
Victor Brauner: „Desen cu grup sburător”. Mi
se pare acesta unul dintre cele mai interesante
puncte de analiză ale volumului şi el e întru totul
în spiritul epocii culturale patronate de
Lovinescu, atât de deschise la nou şi la
intertextualităţi vizuale suprarealiste. După
trecerea în revistă a unor tipologii de „zburător”
(Icar, Pegas, tânărul înaripat heliadian), autoarea
se opreşte aplicat asupra desenului lui Brauner,
care înfăţişează exact dinamica grupului

lovinescian: în prim plan e reprezentat un
„sburător” căruia îi lipsesc datele ascensiunii şi
ale vieţii (atârnă în aer, având capul lipsit de
expresie facială străpuns de o creangă); tot în
prim plan apare focul sacru (al literaturii, al
culturii, al ideii), iar în planul din spate e un grup
uman de sexe diverse, cu trăsăturile conturate şi
trupurile nude strânse unul în altul, vizibil
erotizate. „Dar îmi place să citesc, pornind de
aici, sensul enigmei la care trebuia să răspundă
numele Sburătorului. Pentru că, fie că e sau nu
legat de realităţi istorice, desenul lui Brauner
reprezintă grupil şi tensiunea sa spre creativitate
ca o comunitate sensibilă şi emoţională, care îşi
împărtăşeşte aproape epidermic elanurile şi
ratările. Asta e de limpezit în obiectul istorico-
literar al Sburătorului, cea mai importantă
grupare de scriitori din literatura română: un
raport, în permanenţă renegociat, între scris şi
trăit, între gestul individual şi comunitatea care
îl susţine, între prezenţa intelectuală şi cea
afectivă, între afirmarea auctorialităţii şi trăirea
ei sensibilă, în mijlocul celorlalţi şi în relaţie cu
ei”. E vorba, în ultimă instanţă, de un patronaj
spiritual care a evitat atât idolatria, cât şi
încremenirea colectivă într-un tipar.

Cartea Ligiei Tudurachi subliniază cu
apreciabile eforturi analitice pregnanţa unei
familii literare al cărei părinte fondator şi-a lăsat
descendenţii să se afirme liber şi, astfel, să
marcheze indelebil o epocă. Mişcarea
lovinesciană a fost, de aceea, complementară cu
a congenerului G. Călinescu – a edificat unui
halou socio-afectiv în jurul textelor care şi-au
îngropat mereu autorii. Scrisul a devenit, astfel,
complementar trăitului. Pe lângă celebrele
„agende literare”, cartea aceasta va sta fără
îndoială ca însoţitoare indispensabilă.
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Am afirmat într-un eseu anterior că un istoric
britanic, anume Geoffrey Roberts, a publicat, în
anul 2002, alt volum de referinţă ce aborda istoria
celui de Al Doilea Război Mondial şi a Uniunii
Sovietice dinspre mijlocul secolului XX; e vorba
de cel intitulat Victory at Stalingrad. The Battle
that Changed History. Alături de masivul op al
lui Anthony Beevor, intitulat de-a dreptul
Stalingrad, cartea lui G. Roberts este, cred, una
dintre cele mai importante scrise de istoricii
occidentali despre evenimentele cruciale de la
Stalingrad, cândva numit Ţariţân, iar astăzi, cum
se ştie, Volgograd. Tot Geoffrey Roberts este de
părere că încleştarea de la Stalingrad din 1942-
1943 a adus dacă nu cea mai mare, atunci una din
cele mari victorii din istorie. Ea a revenit Armatei
Roşii, condusă atunci de generali capabili
asemenea lui Jukov, Konev, Vasilevski,
Rokossovski, Eremenko sau Ciuikov, mulţi de
origine modestă, ţărănească, spre deosebire de
generalii germani, proveniţi din aristocraţia
prusacă: von Paulus, von Manheim ş.a. Istoria a
dovedit încă o dată că marii oameni capabili,
marile talente indiferent în ce domeniu se înscriu,
pot proveni la fel de bine din clasele sus-puse ca
şi din masa umilă a poporului. Este o insinuare a
aceluiaşi Anthony Beevor atunci când arată, cu
argumente solide, cum Armata 6 germană
condusă de generalul Friedrich von Paulus a fost
ţinută în loc şi decimată de Armata 62 sovietică
comandată de generalul Vasili Ciuikov. Pe
aceeaşi idee pune accentul şi Geoffrey Roberts
când scrie despre originile generalului şi apoi
mareşalului Gheorghi Jukov, pe care tot el îl
consideră cel mai mare general din Al Doilea

Război Mondial!
„Povestea unanim acceptată a copilăriei

lui Gheorghi Jukov sună ca un basm tipic
despre omul sărac care se îmbogăţeşte
miraculos. Născut într-o familie de ţărani
din Rusia rurală în anul 1896, spune
povestea, Jukov a devenit ucenicul unui
blănar la vârsta de 12 ani şi a fost trimis
apoi să muncească la Moscova. Recrutat în
armata ţarului în 1915, a luptat în Primul
Război Mondial. A fost rănit şi decorat
pentru vitejie. Influenţat de Revoluţia Rusă
din 1917, tânărul Gheorghi a intrat în
Armata Roşie şi, apoi, în Partidul
Comunist, luptând de partea bolşevicilor
victorioşi în timpul Războiului Civil.
Selectat pentru a se pregăti ca ofiţer, Jukov
a avansat în ierarhia Armatei Roşii,
ajungând în cele din urmă mareşal al
Uniunii Sovietice şi cel mai vestit general
sovietic din cel de-al Doilea Război Mondial.”

Astfel debutează altă carte a lui Geoffrey
Roberts – Mareşalul lui Stalin. Viaţa lui
Gheorghi Jukov, tradusă din limba engleză de
Anca Irina Ionescu şi publicată la Editura
„Corint” (colecţia „Istorie”) în 2019, cu o prefaţă
de Armand Goşu. Cartea lui Geoffrey Roberts
este fără tăgadă în primul rând o lucrare de
istorie, cu statisticile şi informaţiile ştiinţifice de
rigoare, scrisă însă de un autor cu talent literar, un
povestitor autentic căruia, în afară de naraţiune
nu-i sunt străine nici descrierea şi portretizarea,
nici elementele de reportaj, nici anecdota şi, mai
cu seamă, nici senzaţionalul. Valenţele literare
sunt vizibile şi din coerenţa şi fluenţa relatărilor,
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din lejeritatea şi directeţea lor astfel încât cartea
poate fi categorisită şi drept o biografie uşor
romanţată a unui erou popular precum Gheorghi
Jukov. Sub aceste aspecte volumul Mareşalul lui
Stalin este foarte aproape de amintita lucrare
masivă a lui Anthony Beevor, căruia i s-a
recunoscut inclusiv talentul de romancier
mulţumită căruia a primit atât premii de
publicistică dar şi măcar unu de literatură.
Fluenţa relatării, ca şi elementul anecdotic pot fi
detectate chiar din debutul cărţii, acolo unde
Geoffrey Roberts ne informează despre
Copilăria şi tinereţea lui Jukov:

„Povestea lui Jukov începe la 1 decembrie
1896, în satul Strelkovka din provincia Kaluga, la
aproximativ 130 km sud-vest de Moscova. Tatăl
lui, Konstantin, era cizmar, iar mama, Ustinia, se
ocupa cu muncile agricole. Numele familiei
Jukov este derivat din cuvântul rusesc juk, care
înseamnă „gândac”. În vorbirea populară, poate
însemna şi „potlogar”. Pentru ambii părinţi ai lui
Jukov, aceasta era a doua căsătorie, căci soţii
anteriori (ai ambilor, n.m., I.L.) muriseră de
tuberculoză. În memoriile sale, Jukov îşi
aminteşte că părinţii lui erau relativ în vârstă
atunci când s-au căsătorit [...]. Dată fiind viaţa
grea a ţăranului din Rusia, poate nu este
surprinzător faptul că Jukov îşi amintea sau îşi
închipuia pe părinţii lui mai bătrâni decât erau în
realitate” (op. cit., pp. 31-32).

Amănunte semnificative sau anecdotice din
viaţa copilului şi a adolescentului Jukov sunt
oferite de autor în acest prim capitol, de pildă
atunci când subliniază că viitorul mareşal a putut
beneficia de o educaţie corespunzătoare datorită
revoluţiei culturale de la începutul secolului al
XX-lea, când învăţământul primar a devenit
accesibil şi în satele ruseşti; sau în rândurile prin
care citează din memoriile sale, acolo unde Jukov
mărturişeşte adoraţia pentru tatăl său, dar şi
momentele mai puţin fericite când era pedepsit
„pentru o greşeală oarecare”, ameninţat cu
cureaua şi obligat să ceară iertare. Însă,
dimpotrivă: „Eram încăpăţânat şi, indiferent cât
de tare mă lovea, îmi muşcam buzele şi nu

ceream niciodată iertare. Într-o zi, m-a bătut aşa
de rău, că am fugit de acasă şi am stat trei zile
ascuns în câmpul de cânepă al unui vecin.” (ibid.,
p. 34). Se prea poate ca asprimea tratamentelor şi
duritatea pedepselor să fi influenţat caracterul
autoritar, de multe ori inflexibil, al viitorului
mareşal în relaţiile cu subordonaţii săi.

Ascensiunea acestuia începe, aşa cum a
sugerat autorul, din 1915, când a fost recrutat în
armata Rusiei ţariste. În timpul Primului Război
Mondial a fost rănit şi decorat pentru fapte de
bravură. În întâiul deceniu şi jumătate de carieră
militară, Jukov a fost ofiţer de cavalerie. Această
armă a rămas o pasiune pe viaţă şi, la marea
Paradă a Victoriei din iunie 1945, din Piaţa Roşie,
mareşalul care cucerise Berlinul a apărut în
fruntea colanelor învingătoare pe un superb cal
alb. Monumentul ridicat în onoarea lui Jukov în
apropierea Kremlinului, la 50 de ani de la
terminarea ostilităţilor (1995), este o statuie
ecvestră. S-a înrolat în Armata Roşie chiar la
începuturile regimului bolşevic, la 1 octombrie
1917, pentru ca, peste doi ani să devină membru-
candidat al Partidului Comunist. Participă la
bătăliile Războiului Civil şi este iarăşi rănit în
octombrie 1919. Este decorat din nou, în 1921,
pentru curajoase fapte de arme. De atunci încoace
viaţa şi cariera lui Gheorghi Jukov s-au legat
pentru totdeauna de Armata Roşie şi de Partidul
Comunist sovietic. Ne place sau nu, el a fost un
tovarăş credincios al partidului şi un ostaş
imbatabil al unei armate biruitoare în cea mai
mare confruntare de forţe militare din istorie. Se
poate spune că aşa au fost vremurile şi că nu a
existat o alternativă, dar chiar în acest fel au stat
lucrurile. În 1923, la vârsta de nici 27 de ani, a
fost avansat comandant de regiment de cavalerie,
imediat fiind trimis să urmeze o şcoală superioară
de cavalerie la Leningrad, astăzi Sankt
Petersburg. Era în octombrie 1924. În martie
1933 a fost numit comandant al unei divizii de
cavalerie, ca după doi ani să i se confere Ordinul
„Lenin”, una din cele mai importante decoraţii
sovietice. Pentru un timp ca al nostru, când
războiul electronic a devenit realitate, oricine îşi
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poate pune firesc întrebarea dacă arma cavaleriei
mai era eficientă în ajunul celui de Al Doilea
Război Mondial. Încă da, dacă nu uităm că
germanii se foloseau în stepele Rusiei şi de
atelaje tractate de cai, iar printre camioane,
tancuri şi autotunuri unele subunităţi ruseşti au
ajuns la Berlin şi îmbarcate în căruţe! Chiar şi
astăzi, unităţile vânătorilor de munte se ajută, în
relief accidentat, de cai de povară care cară
echipament, arme şi muniţie, provizii ş.a.
Gândindu-ne nu numai la pasiunea lui Jukov
pentru cavalerie, vedem cum aceasta este
persistentă şi utilă până nu se ştie când. 

În fine, miza comentariilor noastre nu este
pusă pe astfel de aspecte, ci pe figura unui
excepţional comandant a cărui devenire,
consacrare, temeritate şi pricepere au impresionat
o lume întreagă. Dwight Eisenhower, celălalt
mare comandant de oşti din a doua conflagraţie
mondială, l-a întâlnit pe Jukov în vara lui 1955, la
prima conferinţă pentru dezarmare de la Geneva,
la care au luat parte delegaţiile celor patru mari
puteri învingătoare în Al Doilea Război Mondial.
Lumea se afla deja în era nucleară. Cei doi au
întreţinut relaţii cordiale în ciuda unor diferende
de ordin politic şi doctrinar. Este binevenită o
caracterizare a lui Jukov realizată de fostul mare
aliat, apoi adversar ireconciliabil din epoca
Războiului Rece, deja preşedintele Americii,
Dwight Eisenhower:

„În perioada în care am colaborat în timpul
războiului, fusese un om independent, încrezător
în sine, care îmbrăţişa în mod evident doctrina
comunistă, gata oricând să se întâlnească bucuros
cu mine pentru a discuta orice problemă
operaţională şi pentru a găsi împreună o soluţie
rezonabilă. [...] Acum la Geneva, după mai mulţi
ani, era un om suspus şi îngrijorat. […] Vorbea de
parcă ar fi repetat o lecţie pe care fusese silit s-o
înveţe până a memorat-o la perfecţie. Era lipsit de
vioiciune, nu zâmbea şi nu glumea niciodată, aşa
cum făcea în trecut. Vechiul meu prieten executa
ordinele superiorilor săi. Nu am rămas cu nimic
după această discuţie privată, decât cu un
sentiment de tristeţe” (p. 347).

Nu am îndoieli că observaţiile lui Eisenhower
erau exacte, ştiind că după încheierea războiului
mareşalul Jukov a avut de a face cu doi
„superiori” ingraţi şi abuzivi: Stalin şi Hruşciov.
În mai 1946, după ce în acelaşi an fusese ales în
Sovietul Suprem şi numit comandant al forţelor
terestre sovietice, „Jukov era chemat în faţa
Consiliului Militar Suprem şi acuzat de egoism şi
lipsă de respect faţă de omologi”. Şedinţa era
prezidată de însuşi Iosif Stalin iar printre
participanţi, în afară de liderii partidului, se aflau
foşti tovarăşi de arme, între care Semion
Budionîi, Ivan Konev, Konstantin Rokossovski,
Serghei Ştemenko, Vasili Sokolovski, Alexandr
Vasilevski, toţi generali colaboratori ai lui
Gheorghi Jukov din timpul operaţiunilor purtate
împotriva germanilor. Deznodământul: Jukov a
fost înlăturat de la comenduirea forţelor terestre
şi trimis la comanda regiunii militare Odesa.
Totuşi sancţiunea a fost blândă în raport cu ceea
ce le făcuse Stalin miilor de ofiţeri superiori
executaţi în 1937-1938, între care însuşi
mareşalul Mihail Tuhacevski, întemeietorul
Armatei Roşii împreună cu Lev Troţki. A fost
ulterior anchetat în legătură cu prada de război
luată de el în timpul cât fusese comandant al
zonei de ocupaţie sovietice din Germania. O
mare cantitate din bunuri i-a fost confiscată.
Reabilitarea lui Jukov s-a conturat din 1949, dar
a fost aproape deplină în toamna lui 1952, cu
câteva luni înainte de moartea dictatorului. În
perioada lui Nikita Hruşciov mareşalul Uniunii
Sovietice a fost ministru al apărării (1955-1957)
ca pe urmă să cadă din nou în dizgraţie.

La Stalingrad Jukov a fost trimisul special al
lui Stalin, având rolul de coordonator al celor
două fronturi care opuneau rezistenţă,
împiedicându-i pe nemţi să cucerească în
întregime oraşul şi apoi s-o apuce spre sud,
vizând ocuparea câmpurilor petrolifere de la
Baku. Anthony Beevor subliniază în volumul
Stalingrad că, după evaluarea situaţiei, Jukov
împreună cu Vasilevski au cerut lui Stalin o
întrevedere în care să-i expună detaliat planul lor
operaţional. Stalin, iniţial de altă părere, a
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acceptat în cele din urmă propunerile celor doi
generali. Ele s-au materializat apoi, în septembrie
1942, în Operaţiunea „Uranus” de încercuire a
forţelor germane, operaţiune declanşată la 19
noiembrie 1942 şi încheiată la 3 februarie 1943
cu senzaţionala victorie a ruşilor. În afară de
Stalingrad, Jukov fusese cel care organizase
îndrăzneaţa şi totodată disperata contraofensiva
din faţa Moscovei, din decembrie 1941, apoi
bătălia de la Kursk din vara lui 1943 şi
campaniile din 1944-1945 care au dus la
ocuparea Berlinului şi la capitularea Germaniei.
Meritele lui Jukov în câştigarea acestor bătălii
decisive a fost uriaş, dar el nu a lucrat singur ci în
colaborare cu ceilalţi generali şi mareşali, sub
directa îndrumare a lui Stalin. 

Fiindcă războiul s-a câştigat practic în est prin
nimicirea celor mai multe forţe ale Reich-ului, s-
a vorbit de capacitatea superioară a
conducătorilor militari şi politici sovietici.
Germanii au continuat însă să-i subaprecieze,
pretinzând că victoriile lor s-au datorat aliatului
numit „generalul Iarnă” şi noroaielor nesfârşite,
primăvara şi toamna, din stepele ruseşti. Jukov a
replicat spunând că atât gerul cât şi noroaiele erau
la fel şi pentru soldaţii sovietici. Hitler a greşit, de
fapt, subestimând resursele economice şi militare
ale ruşilor, capacitatea lor rapidă de refacere şi
miza inadecvată pe tactica blitzkrieg (război-
fulger) care, din mai multe motive, între ele şi
distanţele enorme, a eşuat în faţa Moscovei la
finele lui 1941. Toate aceste probleme şi încă
multe altele sunt minuţios analizate de Geoffrey
Roberts în cartea sa. Mă întorc şi subliniez că ele
nu sunt simple analize de istoric ci sunt detaliate
şi agrementate cu descrieri ale stărilor de spirit
ale combatanţilor, cu sesizarea implicaţiilor
politice, cu citate numeroase, bine alese din
documentele vremii, dar şi din bogata literatură
despre războiul de pe frontul estic şi înfrângerea
definitivă a Germaniei naziste.

În biografia lui Jukov, un episod deplorabil
pentru noi, românii, a fost coordonarea
operaţiunii de ocupare a Basarabiei şi Bucovinei
de Nord, din vara lui 1940. Rechemat din

Mongolia, unde câştigase o importantă bătălie
contra japonezilor, în august 1939, la Halhin-Gol,
Jukov a fost numit în mai 1940 comandant al
Regiunii Militare Speciale Kiev. Însă, „În
momentul în care a sosit la Kiev, Jukov se afla în
faţa unei misiuni presante: să pregătească invazia
teritoriului României”. Cedate fără luptă de
guvernul de la Bucureşti, teritoriile româneşti,
vizate prin tratatul germano-sovietic de la 23
august 1939, au fost ocupate în două zile. Jukov
n-a fost însă mulţumit de conduita trupelor în
timpul invaziei şi după aceea. Între deficienţele
sesizate figurau: „lipsa pregătirii de luptă,
organizarea şi controlul inadecvat al unităţilor,
munca slabă de culegere a informaţiilor,
disciplina care lăsa de dorit şi comportamentul
incorect faţă de populaţia locală.” (s.m., I.L., op.
cit., p. 107). Comandanţii de divizii neglijenţi au
fost pedepsiţi, inclusiv „unul dintre ei [trimis în
faţa curţii marţiale] deoarece pierduse controlul
asupra diviziei, iar soldaţii lui umblau bezmetic
prin Basarabia” (id.). Mareşalul se integrase într-
un sistem dictatorial represiv pe care l-a slujit
fără crâcnire până la sfârşit, altă dovadă fiind
implicarea lui în mişcările antiocupaţie din vara
şi toamna anului 1956, din Polonia şi Ungaria. În
contextul internaţional de atunci (războiul anglo-
franco-israelian împotriva Egiptului) Jukov a dat
glas temerilor sovietice privind atacul unor forţe
inamice dinspre vest: „...dacă vom părăsi
Ungaria, îi vom încuraja pe imperialiştii
americani, britanici şi francezi. Vor considera
aceasta o slăbiciune din partea noastră şi vor
porni ofensiva […]. Vor adăuga la Egipt şi
Ungaria” (p. 358).

Cartea lui Geoffrey Roberts, dincolo de
zugrăvirea în tuşe groase, de lumini şi umbre, a
portretului unui mare om de arme, dincolo de
cantitatea imensă de informaţie despre războiul
din Rusia şi epoca imediat următoare, este un
antidot pentru neuitare, pentru o profilaxie a
nerepetării marilor greşeli din istoria recentă. 
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Doi scriitori, două voci auctoriale: cea feminină şi
cea masculină ale romanului de „analiză psihologică” şi
nu numai. Cea feminină e lipsită de cochetăria la care,
probabil, ne-am aştepta, dar lucidă şi abilă în
construcţia „epicului pur” pe care şi-l dorea, fără a
eluda compromisul sensibilităţii narative. Cea
masculină e orgolioasă, pe alocuri megalomană1 în
dorinţa de a-şi transforma „concurenţii” la glorie în
bieţi „discipoli”. Peste timp, par să formeze un cuplu
stabil, cel puţin dacă ne gândim că, in abstracto, au
ajuns să ocupe, ba chiar să reprezinte cei doi poli în
interiorul cărora se aşază reperele, criteriile la care ne
raportăm acum, în deplină maturitate, pentru a
ierarhiza, cronologic şi evolutiv, modernitatea
românească. 

Cu certitudine, genul de roman căruia i le-am putea
sub suma şi pe cele propuse aici discuţiei s-a mai
practicat şi înainte de 1927, anul apariţiei Concertului
din muzică de Bach, şi după 1933, când era publicat
Patul lui Procust. Francofilia, citadi nismul, noi
abordări ale unor mai vechi teme precum boala,
gelozia, dar şi rupturile de ritm, tendinţa de obiectivare,
toate recomandările lovinesciene adică, se regăsesc şi
în romanele lui Liviu Rebreanu, căci şi Ion, şi Pădurea
spânzuraţilor, şi Ciuleandra îşi supun, la un moment
dat, protagoniştii unei ana lize psihologice. Dar
alinierea celor trei nume nu se susţine la o analiză mai
atentă. De fapt, în cazul lui Rebreanu, universul prozei
poartă o amprentă atât de bine motivată de coerenţa in -
ternă a operei, încât ni se pare mai folositoare o analiză
a romanelor în unitatea lor, cum poate este cazul să o
facem şi în privinţa lui M. Blecher sau H. Bonciu. 

Dar pe Hortensia Papadat-Bengescu şi pe Camil
Petrescu îi unesc, înainte de toate, paradoxal, nu
similitudinile de destin literar, ci diferenţele. 

Romanciera şi-a găsit în scris, dacă e să ne
încredem în mărturisirile din corespondenţă, un
refugiu. Aşa se face că a de butat târziu, la patruzeci şi
trei de ani, cu Ape adânci. Numeroa sele drumuri
parcurse pentru a ajunge în capitală şi în special
perseverenţa, aciditatea cu care îşi modifica textul în
urma lec turilor2 din cadrul cenaclului Sburătorul

(compromis pe care Camil Petrescu nu l-ar fi făcut sub
nici o presiune) conturează o personalitate artistică
hotărâtă să facă pe plac receptării, dar rezervându-şi
dreptul de a nu abdica de la propriile standarde estetice
(chiar dacă acestea aveau să se formeze, cum se ştie,
sub zodia influenţei). Şi-a propus chiar să includă ca
nucleu de interes tematic boala – deşi conştientă că nu-
şi va afla prea mulţi adepţi în societatea timpului, care
căuta mai degrabă evadarea în „utopiile fericite” decât
psihologiile morbide sau, în orice caz, în pragul
patologicului. A avut curajul să o considere
„compromisul firesc dintre viaţă şi moarte, lupta cu
peripeţii diverse între cele două puteri egale,
semnalizarea caducităţii”. Însă „i-a ieşit” cu totul
altceva, cel puţin în Concertul din muzică de Bach. Ca
în Creanga de aur sadoveniană, unde Constantin
trădează tarele nu ale unei puteri corupte, ci ale Puterii
cu majusculă, prin ereditatea sa, bolnavul prinţ
Maxenţiu ne tri mite cu gândul la decăderea unei
artistocraţii întregi, a Aristocraţiei, din nou, cu
majusculă. 

În asta constă, la urma urmelor, posibilitatea
romanului de a sări peste generaţii în căutarea
cititorului pierdut. Intuim, printre rânduri şi în contrast
cu lumea pe dos a Rimilor, de pildă, sau, în final, a
Drăgăneştilor, nostalgia nobiliarului, echivalentă,
întrucâtva, cu nostalgia aproape masonică a Crailor...
Căsătoria sa cu Ada Razu, „făinăreasa”, balzacian
contract de vânzare-cum părare, arată cu degetul
involuţia morală, perversitatea condam nabilă din
spatele aparenţelor, sedimentul ticăloşit care stă la baza
relaţiilor adulterine ce revin, obsesiv, pentru a face şi
desface cupluri, aproape toate „surde” la armonia
muzicii clasice. 

Ne vom începe, atipic, analiza printr-o concluzie:
monde nitatea este, de fapt, supratema romanelor sale.
Am recurs la acest artificiu pentru că din el decurg
serioase implicaţii în apro pierea celor doi romancieri,
ambii tributari influenţei lovines ciene. În special asupra
zonei tematice au acţionat şedinţele Sburătorului (şi nu
la capitolul, să spunem, al stilului, propriu fiecărei
individualităţi creatoare în parte), care vor continua,
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chiar şi in absentia, peste ani şi ani, să trimită
romancierii (fie ei celebri ori în curs de afirmare) la cel
puţin două puncte de sprijin în structurarea textelor. 

Cel dintâi – „descoperirea poeziei urbane [s.n.], a
specifi cului orăşenesc, privit fără ură, dar şi fără
exaltare lirică, ci dintr-un simplu interes de cunoaştere
[s.n.]”3. Cel de-al doilea, completând, natural, spusele
criticului de mai sus, face legătura cu procedeele
epicului şi perspectiva/pluralitatea de perspective
subsumate naraţiunii: „Fără să aducă prin sine nici o
calificare estetică, prezenţa urbanului impune o lume
nouă cu probleme noi, de o psihologie mai complexă şi,
oricât ar părea de para doxal, se poate afirma că aduce
cu sine chiar psihologia, posibilă numai de la anumite
forme de civilizaţie”4. „Materialul prim e însă o
problemă, în definitiv, tot secundară”, scrie în
continuare Lovinescu. În replică, mondenitatea va fi
văzută, de ambii ro mancieri, din interior, prin prisma
conştiinţelor acelor protago nişti aleşi să-şi împlinească
destinele în spaţiul textual şi deveniţi, la rândul lor,
naratori, deci creatori de ordin secund ai opului pe care
fiecare cititor, după „putinţa şi cunoştinţa lui”, îl va
recrea etern. „Atitudinea scriitorului faţă de dânsul [faţă
de materialul epic, n.n.] are o importanţă mult mai
mare, atitudine care nu mai este lirică”, dimpotrivă,
tinde să se personalizeze, sub forme dis tincte şi evident
inegale, în acea „analiză psihologică dindărătul mai
tuturor creaţiilor epice”. Dar mai cu seamă din spatele
unor eşafodaje cum sunt Concert din muzică de Bach şi
Patul lui Procust, produse ale maturizării literare, care,
chiar dacă s-a în tâmplat oarecum accidental, „peste
noapte”, articulează o „epică de analiză psihologică”
suscitând interes mai ales graţie ine ditului său5.

Sigur, judecata de valoare a acelei conştiinţe
directoare care a fost, în epocă, Lovinescu implica şi
modelele la care cei doi romancieri, buni cunoscători de
literatură universală, s-ar fi putut raporta sau din
construcţia cărora s-ar fi putut inspira. De pistarea
locului comun din scriitura mai multor romancieri
tribu tari unor literaturi diferite în timp şi spaţiu fusese,
de altfel, întâia preocupare a criticii noastre, mai ales
atunci când unul din termenii comparaţiei era naţional,
iar celălalt dobândise faima universalităţii. Putem
vorbi, la acest nivel, de o practică mai ne obişnuită
pentru o literatură eminamente imitativă cum a fost, în
suficiente cazuri, şi literatura română: atât Hortensia
Papadat-Bengescu, cât şi Camil Petrescu insinuează,
sub diverse chipuri, depăşirea modelului.

În cazul lui Camil Petrescu, evidentele conexiuni cu
abor darea stendhaliană a procesului de creaţie sunt
surclasate de în clinaţia spre analiză psihologică,

vizibilă în elementele de paratext din Patul lui Procust:
„Povesteşte net, la întâmplare, totul ca într-un proces-
verbal [s.n.] (Căci, cu adevărat, bănuiam mai in -
teresante decât întâmplarea însăşi alunecuşurile din
condei, di gresiile)”. Construcţia sub impactul
gidianului efect de mise en abâme nu-i este nici ea
străină „regizorului” textual Camil Petrescu. Tiparul
romanesc instituit de Margaret Mitchell în celebrul Pe
aripile vântului e recunoscut ca model de Hortensia
Papadat-Bengescu, dar ciclul Hallipilor are, în final, o
cu totul altă ţinută. Căci personajelor ei (nu numai celor
feminine) le sunt rezervate şi trăiri apropiate de Virginia
Woolf. Şi la Proust, modelul par excellence al
romanului de analiză psihologică, mondenitatea e una
dintre faţetele romanelor, nu însă şi cea mai importantă.
Deşi erotismul ori boala (fizică şi/sau psihică) i se
alătură supratemei, ca în cazul interbelicilor români,
miza com plexului său ciclu romanesc se îndreaptă către
recuperarea, prin actul scrierii, dar şi prin produsul
finit, opera, a timpului, a me moriei, reale sau ficţionale,
care a generat, ab originem, scriitura ca mod de viaţă al
naratorului-protagonist, numit, o singură dată pe
parcursul sutelor de pagini, Marcel. 

Într-un interviu pe care îl regăsim în publicistica
literară a vremii, Hortensia Papadat-Bengescu critica, la
scriitorul francez, excesul de snobism care „îi limitează
investigaţia”, deşi s-a bu curat de „şansa de a fi fost
indiscret, cu mare talent”... Cu tot importul de procedee
(introspecţia, recursul la „memoria” fizio logică,
monologul interior etc.), îşi rezervă dreptul la o origina -
litate remarcabilă, care o face, credem noi, superioară
romanului camilpetrescian. Mai ales că perspectiva de
abordare a mondeni tăţii – atât a sa proprie, cât şi a
personajelor sale, cum reiese din întregul ciclu al
Hallipilor, nu numai din romanul de faţă – este externă,
se trece, la modul fizic, propriu-zis, prin intermediul
unui personaj folosit de autoare şi în romanul anterior,
cel care deschide trilogia, Fecioarele despletite6, din
provincialul şi, nu de puţine ori, „bârfitorul” târg în
capitala misterioasă şi totuşi accesibilă. În micul Paris
care-şi află, la rându-i, un posibil Combray în
Prundeniul unde-şi va compune Marcian simfonia. Din
dorinţa de evadare, proprie omului, nu scriitoarei, a
rezultat, cum vom vedea, o neaşteptat de verosimilă
societate bucureş teană, cu toate tarele ei de factură
naturalistă, dar şi cu personaje care încearcă să se
detaşeze de „mocirla” existenţială a celor mulţi, de care
sunt legaţi printr-o ereditate condamnabilă...

„Romanul, cercul închis al unei acţiuni, privită sub
toate unghiurile ei de vedere”7; iată o intuiţie pentru a
cărei lapidari tate Camil Petrescu ar fi fost, desigur,
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gelos. Şi care altfel îi pune în dialog, cum vom vedea în
rândurile ce urmează, la un metanivel, pe cei doi
romancieri. Mai mult, concepţia sa asupra modernităţii
include, ca şi la Camil Petrescu, orgoliul de a genera
epigonism: „a fi modern în roman, problemă mereu la
ordinea zilei în epoca noastră, înseamnă să realizezi în
formula ta de crea ţie ceva care precede şi care e urmat,
în sensul de adoptat”8. Dar, spre deosebire de acesta, şi
curajul de a refuza să scrie la co mandă după 1948,
oferind lumii un personaj printre personaje... 

Dacă alegem totuşi să nu ţinem seama de bio-
bibliografia romancierilor, un fapt rămâne de ordinul
evidenţei: cele două romane, deşi considerate fiecare în
identitatea lui, funcţionează împreună ca reper unic în
canonul literaturii române. Roman cierii şi-au dat
replica în ideea înnoirii, imediate şi mediate, cu toată
responsabilitatea tocmai în spaţiul produsului finit, care
este, în primă şi ultimă instanţă, opera. Poate şi pentru
că, în di versitatea procedeelor, în diversificarea
tematică, îi apropie unitatea influenţei, cvasi-ideologia
lovinesciană. 

În acest context, spre deosebire de Hortensia
Papadat-Bengescu, „constructora de roman românesc
modern”9, Camil Petrescu şi-a propus construirea unui
sistem. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război, ca şi Patul lui Procust nu sunt simple convenţii
textuale, inspiraţii de moment, ci rezultantele unui plan,
cărţi scrise „cu metodă”. Trecând prin toate speciile
literare, autorul lor va ajunge mai târziu la roman, după
ce-şi va fi încercat mai întâi, fragmentar, condeiul în
zone mai puţin ex plorate de congeneri. Însă
pretutindeni domină efectul scontat al analizei „lucide”
(„Câtă luciditate, atâta dramă!”), şi anume acela de a
ajunge la „dimensiunea adâncă a substanţei, depăşindu-
se interesul relaţiilor între oameni ca indivizi”, ceea ce
atrage, din partea protagoniştilor, „reacţiuni adecvate
indefinit, imprevizi bilul devenirii concrete, sentimentul
metafizic al existenţei”. Ca şi Hortensia Papadat-
Bengescu, romancierul nu a debutat cu un roman; dar,
dacă în cazul celei dintâi, nuvela pregătea terenul
desfăşurării epice şi al procedeelor în esenţă
psihologizante, în cazul său poezia10 făcea parte, alături
de preferinţa ulterioară pentru eseu, publicistică şi
dramaturgie, dintr-un proiect, mărtu risind şi el aceeaşi
titanică obsesie a capodoperei, a operei îm plinite
semantic, precum Comedia umană, doar în întregul ei. 

Alături de speciile care ţin strict de sfera literarului,
tre buie să menţionăm şi scrierile filozofice, întrucât
preferinţa ro mancierului pentru Bergson şi Husserl a
fost ani de-a rândul, chiar la recomandarea autorului, o
„(mo)nadă” interpretativă. Versul alb, modern, din

poemele sale conţine, în centru, ideea-metaforă,
deţinătoarea virtualităţii existenţiale („Eu am văzut
idei”), motiv pentru care numeroşi exegeţi i-au tratat
textele drept simple aplicaţii ale fenomenologiei
husserliene, reducându-le semnificativ originalitatea
valorică. La fel s-a întâmplat şi cu pie sele de teatru, în
majoritate nonscenice, deci dificil de reprezentat,
întrucât accentul cade pe absolutizarea unui conflict,
adesea de natură ideatică, stabilit între tipologii care se
confruntă pe spaţiul unei situaţii-limită. 

Şi publicarea celor mai importante înainte de
apariţia ro manelor n-a fost o întâmplare: Jocul ielelor
(1918), Act veneţian (1919), Suflete tari (1925) conţin
premisele caracterologice ale protagoniştilor de mai
târziu, dar şi trimiterea de mare subtilitate care-l leagă
pe Camil Petrescu de Hortensia Papadat-Bengescu. Şi
în cazul său, mondenitatea funcţionează ca supratemă,
dar are notabilul privilegiu de a fi fost văzută din
interior, căci roman cierul însuşi e martorul direct al
vieţii gazetăreşti şi al lumii teatrului pe care o citim în
spatele preocupării existenţiale a per sonajelor din Patul
lui Procust.

Camil Petrescu este, de fapt, unul dintre acei
romancieri care a simţit în permanenţă nevoia unui
sprijin în afirmarea propriei identităţi textuale, prin
urmare şi a formulei narative din Patul lui Procust.
„Noua structură şi opera lui Marcel Proust”, eseu
publicat, pentru prima dată, la doi ani11 de la apariţia ro -
manului în Revista Fundaţiilor Regale şi mai târziu în
Teze şi antiteze, certifică – plasându-se orgolios sub
directa „îndrumare” proustiană, care făcuse valuri în
Europa Occidentală, prin ur mare nu putea da greş nici
la noi – în primul rând folosirea per soanei întâi ca
garanţie a autenticului. Oricum, cel care nu poate vorbi
„onest decât la persoana întâi” despre experienţele
semi existenţiale din Ultima noapte... nu va avea, nici în
Patul lui Procust, nevoie de un narator omniscient. 

Aşa se face că refuză cunoaşterea totală,
prestabilită, dar nu a deznodământului, ci a adevărului
din spatele măştilor pe care personajele le poartă, nu o
dată, adesea chiar faţă de propria lor identitate. După
cum îşi arogă dreptul de a spune nu, în egală măsură, şi
analizei psihologice „la sânge”12, de tipul celei apli cate
în romanul Hortensiei Papadat-Bengescu. Nu putem
nega că există, în ambele romane, trimiteri la trăirea
interiorizată, la acel „trup al sufletului” despre care
vorbea romanciera, adău gându-i „sensibilitatea,
freamătul nervilor”. Doar că, în primul caz, ele au forţa
unui univers de sine stătător, cu legi proprii, în care
numai iniţiatul poate pătrunde, pe când la Camil
Petrescu deţin, paradoxal, o funcţie de exteriorizare, de
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raportare a eului la alteritate, la celălalt, dar nu în
complexul joc al socialului din descrierile capitalei, ci
în raporturile care fac legătura cu ero tismul, în
„legăturile periculoase” de alcov, aşadar în intimitate.
Importantă, sub acest aspect, este şi poetica obiectelor
din roman: fiecare obiect care îşi face apariţia în
momentele cu greutate semnificativă la nivel
evenimenţial joacă un rol. De pildă, sta bilirea unei
punţi de legătură între intimitatea camerei (şi, prin
extensie, a fiinţei) Doamnei T. şi cei doi amanţi se
transferă veiozei, umilei veioze şi jocului de lumini şi
umbre făcut de aceasta, sugestiv pentru relaţiile
clandestine ce-i leagă pe cei trei protagonişti. Deşi
Camil Petrescu s-a autoproclamat anticalofil, deşi îşi
propusese să scrie împotriva exceselor metaforizante,
amănuntul, iată, i-a scăpat. Spre încântarea cititorilor
însă, mai ales a acelora care ştiu că una dintre
sinecdocile momentului erotic trebuie descifrată în acea
tendinţă caragialescă de „a face lampa mică” a
personajului feminin. 

Concert din muzică de Bach şi Patul lui Procust –
două titluri cu o structură şi sonoritate apropiate.
Ambele conţin o tri mitere explicită la sfera intimităţii,
primul prin evaziunea în spaţiul creator de viaţă
ficţională al muzicii, al doilea prin sugestia erotică
(romancierii sunt şi creatorii unor scene de gen
memora bile, lipsite de pudibonderie). Iar despre
simbolistica lor s-a vorbit deja atât de mult încât
credem că nu mai este cazul să o pre cizăm şi noi aici.
Ni se pare mai important să precizăm ideea de autentic,
de verosimilitate implicată în titluri, ca, de altfel, şi în
traiectul ulterior al romanelor, care se înscrie tendinţei
de obiec tivare atât de intens promovate de E.
Lovinescu. 

„Feliile de viaţă” sunt rezultatul unei priviri atente
în oglinda cotidianului, dar şi al unei acţiuni de decelare
a faptului de excepţie (nu întotdeauna moral), atipic,
ascuns în banal. Mon denitatea a fost aleasă ca
supratemă întrucât conţine premisa alcă tuirii din
numeroşi indivizi, iar fiecare dintre aceştia reprezintă
un eu aparte, demn de pus sub lupă, interesant mai ales
fiindcă se va dovedi modificabil, sub impulsul
interacţiunii cu ceilalţi, din punct de vedere
comportamental. În plus, să mai notăm un amă nunt
inedit: dintre toţi protagoniştii celor două romane, cei
mai „reuşiţi” în ordinea creionării existenţiale sunt Lică
Trubadurul (masculinitatea prin excelenţă) în cazul
Hortensiei Papadat-Bengescu şi Doamna T.
(feminitatea prin excelenţă) în cazul lui Camil Petrescu.
Un alt fel de Madame Bovary c’est moi... 

Rememorând şi descrierile capitalei din cele două

romane, vom conştientiza şi diferenţa de tonalitate
dintre ele: în Concert..., existenţa protagoniştilor e
sinonimă cu o rotire din ce în ce mai puternică, pusă
când pe ritmurile unui vals de societate, când pe
tonurile unui tango al infidelităţii; în Patul lui Procust,
conştiinţa se sufocă sub faldurile de asfalt ale marelui
oraş.

Note:
1. Termenul este folosit de Dinu Pillat, în op. cit., p.

112, cu referire la „forţa de catalizare pe linia autenticităţii
subiective” pe care Camil Petrescu şi-o autoatribuia,
gândindu-se la repeziciunea cu care s-au succedat romane
precum Maitreyi, Rusoaica, Donna Alba sau Adela.

2. Din istoria Concertului din muzică de Bach fac parte
şi următoarele rânduri, adăugate, pentru mai multă
credibilitate estetică, deşi nu era nevoie, imediat după titlul
operei: „Acest roman s-a citit pe măsură ce a fost scris şi a
fost lucrat pe măsură ce s-a citit în şedinţele literare ale
cercului Sburătorul din anul 1925”.

3. Vezi „Poezia epică urbană”, „I. Consideraţiuni
generale”, din E. Lovinescu, Istoria literaturii române
contemporane, ed. cit., p. 194.

4. Ibidem.
5. Aceasta include „scriitori ce au adâncit analiza până

la reconstituirea întregei plase de acţiuni şi reacţiuni
sufleteşti din dosul faptelor, adică a naraţiunii pur epice”,
aşa-numiţii „analişti ai conştientului, la care vom adăuga şi
pe cei ce, fără analize precise, sondează inconştientul sau
realizează prin acumulare şi sugestie stări de conştiinţă
obsesive, mor bide, inanalizabile”. Printre aceştia,
Lovinescu, intuitivul critic promotor de nume noi, i-a
menţionat şi pe  M. Blecher, Ury Benador ori Gib
Mihăescu.

6. Poetica personajului-receptor.
7. Această definiţie a fost dată de romancieră în

interviul „Cu scriitoarea H. Papadat-Bengescu despre
creaţie”, din Vremea, 26 mai 1935, apud Dinu Pillat, op.
cit., p. 107.

8. „Întâlnire cu d-na Hortensia Papadat-Bengescu”, în
Viaţa, 19 iulie 1941, ibidem, p. 108.

9. Vezi Nicolae Creţu, Constructori ai romanului: Liviu
Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu,
Editura Eminescu, Bucureşti, 1982.

10. Debutul său editorial s-a produs o dată cu apariţia
volumului Versuri. Ideea. Ciclul morţii.

11. Eseul apărea în numărul de pe 1 noiembrie 1935, cf.
Dinu Pillat, op. cit., p. 109.

12. Putem înţelege termenul şi la propriu, şi la figurat,
dacă avem în vedere „incursiunile” autoanalitice ale
prinţului Maxenţiu.
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Repus în lumină astăzi, cazul dramaturgiei lui
Horia Lovinescu deschide dosarul scriitorului
care revine de fiecare dată în actualitate,
indiferent de revizuirile şi recuperările ocazionale
pe care critica, cu gesturi timide, poate le-a adus
operei sale în ultimii ani, cu prejudecăţile şi
pecetea pe care pactul cu ideologia comunistă le
imprimă definitiv operei sale, alături de alţi
dramaturgi ai momentului precum Aurel Baranga
ori Paul Everac. Nu este acesta cazul scriitorului
irecuperabil sub aspect moral şi estetic, cât mai
curând cazul scriitorului majoritar compromis, pe
de o parte prin prisma acestei permanente umbre
a păcatului de epocă sub care dramaturgia sa
descinde în posteritate, pe de altă parte din cauza
faptului că, în plus, un studiu integral dedicat
operei sale nu s-a realizat în critica românească
până de curând. După monografia pe care Natalia
Stancu o publică în 1985, Horia Lovinescu. O
dramaturgie sub zodia lucidităţii, dar care
recuperează exclusiv pe dramaturg în raport cu
actualitatea antumă, un studiu de amploare care să
urmărească pe autor trecând vămile posterităţii, în
lumina unui fenomen care să surprindă scindarea
publică a celor doi Lovinescu, a dramaturgului de
succes, voce de primă linie a unei ideologii de
epocă, şi a scriitorului rămas în umbră după 1989,
recuperat ocazional prin intermediul câtorva piese
mai cunoscute, cum este cazul piesei Moartea
unui artist din 1963, nu s-a realizat. 

Subiectul unei teze de doctorat susţinute în
2017 la Oradea, dramaturgia lui Horia Lovinescu
se leagă astăzi de numele criticului Alin Ştefănuţ,
care publică un an mai târziu volumul
Dramaturgia lui Horia Lovinescu. Explorări ale
abisului, propunând cu această ocazie, nu doar o
recuperare o operei integrale a scriitorului, cât şi

o încercare de a găsi cheia unei lecturi prin care să
se poată vizualiza expresia cea mai adâncă a
scrisului ,,horialovinescian” în general. Astfel că,
vizualizând în analiza sa prin intermediul fiecărui
text în parte, virtualitatea operei întregi, autorul
studiului se găseşte în postura unui tenace şi
perspicace comentator, care apelează la privirea
fragmentară a lecturii sistematice în care acesta
găseşte, se pare, garanţia finală a privirii de
ansamblu. Propunându-şi să realizeze galeria
operei integrale, Alin Ştefănuţ străbate astfel toate
vârstele creaţiei dramaturgice a lui Horia
Lovinescu, într-un volum pus în final sub semnul
reflecţiei, al abisalităţii, unde accentul se
răsfrânge asupra ,,fiinţei umane situată în
orizontul interogaţiei” (p. 345). 

Respectând gradual paşii acestei revizitări
complete a operei dramaturgului român, autorul
volumului ajustează şi adaptează din mers
maniera în care duce la bun sfârşit demersul său.
Rămâne de remarca faptul că în economia cărţii
cele cinci capitole consacrate autorului nu
respectă astfel un principiu simplu cronologic al
operei, cât ele se realizează în conformitate cu
cinci nuclee în jurul cărora criticul îşi construieşte
demonstraţia: în conformitate cu noile raporturi
determinate de schimbarea regimului politic şi
contextul epocii (capitolul II – Raporturi
interpersonale în cadrul familie şi capitolul III –
Monografia unor timpuri în schimbare), în
perspectivă simbolică şi mitică (capitolul IV – Mit
şi legendă în reinterpretarea lui Horia Lovinescu)
ori în perspectivă parabolică (capitolul V –
Galeria umanităţii). 

Făcând încă de la început radiografia
obiectului său, tânărul critic surprinde nu doar
diversitatea tematică şi stilistică a scrierilor
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dramaturgului, autor a nouăsprezece drame şi opt
piese într-un act, între care se numără atât drame
istorice, farse poliţiste, dar şi drame de idei etc.,
dar şi inegalitatea valorică a operei sale.
Distanţându-se de obiectul cercetării sale atunci
când este nevoie, analiza întreprinsă
repoziţionează astfel un autor a două vârste
poetice: pe de o partea cea circumscrisă
realismului-socialist, căreia îi revine în mare parte
o literatură conjuncturală şi prea puţin valoroasă
estetic; pe cealaltă parte, o vârstă literară
recuperabilă din punct de vedere literar,
reprezentată de dramaturgia parabolică şi cu
adânci referinţe mitologice şi simbolice. Având
această disponibilitate critică a partajării în
interiorul vârstelor creaţiei dramaturgului,
istoricul literar recuperează în paralel şi
perspectivele circumscrise epocii şi timpului.
Ceea ce rămâne de sesizat este faptul că
perspectiva estetului se îmbină permanent cu cea
a istoricului distant şi imparţial, care nu caută să
compenseze lipsa de valoare a unor piese prin
raportare la epocă, nici nu întreprinde un act
oricum neverosimil de recuperare estetică oarbă,
ci echilibrează perspectivele unui studiu
recuperator din punct de vedere literar, cu faptele
de netăgăduit ale conjuncturii de epocă. 

Dubla poziţionare în raport cu debutul
dramaturgului prilejuit de apariţia piesei Lumina
de la Ulmi, oferă astfel, în cel dintâi capitol al
volumului, perspectiva unui text recunoscut nu
exclusiv ca ,,probă a compromisului fondator”,
cum o numeşte Ioan Stanomir la un moment dat,
cât şi cea a nostalgiei unei culturi şi a climatului
intelectual fondator pentru dramaturg. Este vorba
mai cu seamă de imaginea unui Horia Lovinescu
ca ,,avatar” al Lovineştilor în ansamblu,
important climat familial şi intelectual, care
apropie şi desparte totodată, în aceeaşi epocă, trei
destine diferite de scriitori: Horia – Monica –
Vasile Lovinescu. Dacă piesa de debut a
scriitorului este diagnosticată de critic ca o
,,angajare lipsită de convingere”, ce poartă din
perspectiva ideologiei epocii accentuatele
amprente ale unei formaţii intelectuale
privilegiate, cea de-a doua piesă, identificată de

autor ca moment fondator a evoluţiei sale ca
dramaturg, Citadela sfărâmată este şi cea care
confirmă pe autor ca dramaturg oficial al
realismului-socialist. 

După o atentă analiză mai curând tematică a
unor piese reunite în jurul principalelor nuclee ale
dramaturgiei lui Horia Lovinescu, ca familia,
motivul dublului, conflictul între generaţii,
miturile etc., criticul deschide cel de-al treilea
capitol cu câteva observaţii esenţiale în ceea ce
priveşte analiza uneia dintre cele mai instabile şi
totodată vulnerabile zone ale creaţiei
,,horialovinesciene”: piesele compromise
ideologic. Intrând în acest teritoriu de umbră a
teatrului lui Horia Lovinescu, autorul volumului
Dramaturgia lui Horia Lovinescu. Explorări ale
abisului alege nu atât perspectiva estetului, cât
justeţea criticului şi a istoricului care echivalează
pactul comunist al scriitorului cu gestul ieşirii din
anonimat al acestuia. Perspectiva oportunismului
scriitoricesc alternată cu cea a condiţiilor
improprii ale unei epoci, rebalansează cazul
scriitorului compromis în virtutea a trei
perspective rămase totuşi fundamentale pentru
demersul recuperator întreprins cu prilejul acestui
studiu. Citite fie ca documente de epocă din
perspectiva postumităţii de după 1989, fie ca
simple dovezi ale oportunismului scriitorului, ori
ca ,,elemente ce ţin de laboratorul de creaţie a lui
Hora Lovinescu” (p. 131), în general, piesele într-
un act ca Elena, Revederea, Adolescentul, Maria,
...Şi pe strada noastră, O casă onorabilă, Omul
care... ori Oraşul viitorului reactualizează
întregile clişee comuniste, nu fundamentând o
operă, ci oferindu-i peisajul complet. Dacă piesa
Al patrulea anotimp, publicată în 1969
condensează din perspectiva criticului ,,etapa de
maturitate a curentului de creaţie oficial”, o piesă
ca Elena interesează din perspectiva în care
aceasta integrează nuclee narative importante ale
întregii opere, anticipând creaţiile dramaturgice
ulterioare, în vreme ce comicul din... Şi pe strada
noastră ori dimensiunea de farsă-poliţistă a piesei
O casă onorabilă ilustrează mai degrabă latura
experimentală a teatrului lui Horia Lovinescu.  
Cea de-a doua latură a dramaturgiei autorului,

106106 CONVORBIRI  LITERARE



înţeleasă aici nu atât ca vârstă creatoare (pentru că
nu un principiu neapărat cronologic este respectat
în acest caz), cât ca dimensiune creatoare în
general, face obiectul celui de-al patrulea capitol,
unde în planul principal al analizei este
circumscrisă imaginea creatorului, element
recurent şi chiar central în creaţia acestuia.
Diferenţiind între două ipostaze diferite ale
acestuia, fie ca artist măcinat de demonul creaţiei,
fie ca artist steril, criticul aduce în lumină cel
puţin două piese fondatoare în acest sens: Omul
care şi-a pierdut omenia şi Moartea unui artist.
Pentru cea din urmă, rămâne de semnalat şi
lectura diferenţiată pe care autorul studiului o
prilejuieşte celor două finaluri care circulă odată
cu variantele pe care autorul le oferă în timp
textului. Nu fără ecou rămân în această
perspectivă şi dramele istorice ale dramaturgului,
Petru Rareş (1967) şi Patima fără sfârşit (1977),
dar şi o piesă precum Şi eu am fost în Arcadia, de
la care se prefigurează de altfel direcţia eseistică
şi dimensiunea speculativă a operei lui Horia
Lovinescu, intuibilă şi cu alte ocazii. 

Întreprins ca un act critic cu valenţe
exhaustive, demersul acestui studiu circumscrie
în cele din urmă spre ultima direcţie a scrisului
dramaturgului, marcat din perspectiva acestuia de
piesa Hanul de la răscruce, ca text fondator
pentru o etapa caracterizată de ,,simbol, parabolă,
alegorie, metaforă, cadru vag, toate având rolul de
a sublinia condiţia omului în faţa diferitelor
aspecte ale vieţii şi ale morţii” (p. 248).
Identificând cele câteva dominante ale acestor
texte, ca problematica morţii, centralitatea crizei
în opera dramaturgului, ipostaza de ,,noneroi” a
personajelor, conflictul centrat pe individ şi
valoarea simbolică a ipostazelor umane regăsite
aici, demersul analitic converge spre texte precum
Oaspetele din faptul serii (1955), O întâmplare
(1958), Paradisul (1960), Jocul vieţii şi al morţii
în deşertul de cenuşă (1968), dar şi Karamazovii
(1981), adaptarea dramatică după celebrul roman
al scriitorului rus, pe care dramaturgul îl
realizează împreună cu regizorul Dan Micu. Dar
un ultim reper al vârstelor creaţiei dramaturgice
ale lui Horia Lovinescu îl stabileşte criticul abia

odată cu analiza piesei Roşu şi negru, piesă căreia
lectura în cheie parabolică, ca o critică disimulată
asupra sistemului comunist, oferă încă o dată
perspectiva parcursului eminamente inegal al
dramaturgului, nu doar în raport cu propria operă,
ci şi în ceea ce priveşte aderenţa sa ideologică. 

Traversând integral etapele creatoare ale
dramaturgului, ceea ce sesizează în studiul de faţă
este o perspectivă panoramatică nu doar a unei
opere, cât şi a unui scriitor şi implicit, a unei
epoci. Teatrul conjunctural, cel ideologic, teatrul
social, rămân totodată imaginea unei epoci în care
oportunismul întrepătrunde în acelaşi timp
condiţia în sine a scriitorului, în vreme ce abia
teatrul simbolic şi parabolic, dar şi cel istoric, vin
să salveze în perspectiva propusă, cu adevărat,
opera unui scriitor prea puţin recuperat în
perioada postcomunistă. Circumspect şi adaptabil
în analiză, autorul volumului revizuieşte
verificând totodată permanent pertinenţa ideilor
sale. Situându-se permanent în marginea studiilor
de referinţă, interogând constant opinii şi expresii
critice, acesta recunoaşte în măsura în care se
distanţează. Poate tocmai de aceea frecventele
luări de poziţie ale acestuia rămân şi cheia unui
discurs critic nu întotdeauna liniar, deşi aproape
mereu riguros, în care ciocnirea de idei devine în
câteva cazuri mai antrenantă decât urmărirea în
sine, fără abatere, a obiectivelor critice ale
volumului. Confruntând opiniile asupra
dimensiunii expresioniste a teatrului lui Horia
Lovinescu, se arată criticul de nuanţă, în vreme ce
un acord asupra vârfului creaţiei
,,horialovinesciene” naşte totodată o ciocnire de
idei cu unii dintre criticii momentului. În cele din
urmă, un astfel de demers de recuperare a
dramaturgiei uneia dintre importantele figuri ale
familiei Lovinescu rămâne un act de semnalat,
căreia critica sigur îi va datora câteva contribuţii
semnificative. 
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Jurnalul lui Gheorghe Grigurcu a ajuns la volumul al
patrulea. Masiv, desigur, având ca simbol imagologic, pe
copertă, statueta „gânditorului” de la Hamangia. Se ştie,
specia are trecut şi prezent cu faimă, supusă totdeauna
controversei, şi din cauză că tipologia ei este iregulară.
Se vorbeşte de o „poetică”, dar diversitatea genului
contrazice sistemul de principii teoretic-literare. Mai
ales, ca în cazul nostru, când e vorba de o individualitate
ireductibilă. Că jurnalul a fost contestat, eroarea sare în
ochi, chiar dacă aparţine şi unui cugetător de statura lui
G. Călinescu. Spune diaristul Gheorghe Grigurcu, critic
şi poet reputat: „chiar dacă le apreciez scrierile, mă
îndepărtez de scriitorii care resping specia jurnalului
literar”. Jurnalul e un discurs care are oroare de
literatură? Poate oroare de literaturizare la îndemâna
unor scriptori veleitari. Este, nici vorbă, literatură şi încă
una dintre cele bune dacă autorul are anvergură. Maeştrii
jurnalului sunt mulţi, nume mari şi cunoscute ca atare,
subiectul prosperă prin controversă.

Jurnalul în discuţie şi-a găsit statutul polivalent, pe
voce proprie, confesiune liberă şi expresivitatea strict
literară, în ambele situaţii având un efect pronunţat cât
priveşte credibilitatea. Transcrie, „stilizează” şi astfel are
efect mai accentuat cât priveşte credibilitatea
confesiunii. Dar, bineînţeles, nu există un singur mod de
a face literatură diaristică, modul glisant fiind una din
clauzele jurnalului. Autorul spune ceva esenţial despre
viaţa spiritului, notează (zilnic?) obsesiile lui,
deschizându-se spre cititorul de azi precum şi, se
înţelege, în postumitate: „Spre a-i aproxima gustul,
comentezi inclusiv faptul divers, nu în ultimul rând cel
ieşit din comun”; „Starea de creaţie: o tinereţe continuă”.
Eruditul scriitor ne asaltează cu stilul aforistic, plin de
farmec şi pe înţelesul bunilor cititori. Spre argumentare,
simţim nevoia să cităm mult, poate nu este un abuz:
„Visul e firesc tocmai prin doza sa de ireal”; „Precum
oglinda, eternitatea n-are chip propriu”; „Formidabila
putere a bucuriilor inconştiente”; „Sănătatea e adaptare.
Spiritul e inadaptare. Subtila lor (totuşi) conciliere”;
„Prietenia poate fi un izvor, un râu, un lac, o mlaştină.
Uneori, succesiv, toate la un loc”; „Duplicitarul: un

bisexual moral”; „Iubirea nu oboseşte niciodată, doar tu
oboseşti. Oboseala: o stare de inautenticitate”; „Binele
nu e niciodată banal. E doar simplu”; „Strategia faţă de
tine însuţi, un factor implicat în orice creaţie literară”.
Împreună cu aceste cugetări proprii sunt şi numeroasele
citate extrase din autori reputaţi (cele mai multe din
Mallarmé, Baudelaire, Julien Green, Cesare Pavese, Lev
Şestov, Tolstoi, Ionesco, Malraux, Jules Renard, Jean
d’Omersson, Monseniorul Ghica, Eliade etc). Aceste
fraze memorabile îmbogăţesc L’écriture du „je” şi, nu
de puţine ori, du jeu, exclud impresia de improvizaţie sau
de notaţie rapidă. Paginile devin dense, meditaţia
dobândeşte acuitate, observaţia are fineţe, cu toate că, de
regulă, jurnalele au amplitudine, deschidere maximă a
spovedaniei. Jurnal IV are 524 pagini, celelalte trei,
anterioare, tot cam atâtea fiecare, în total, peste 2000 de
pagini. Şi urmează, bănuiesc alte mii. Gheorghe
Grigurcu recunoaşte: toţi campionii discursului confesiv
sunt atinşi de hipertrofia eului.

Temele sunt de o diversitate enciclopedică. Selectez
câteva. Majoritare sunt reflecţiile despre experienţele şi
stările de spirit, iar la capătul celălalt interesul
(arghezian, ionescian) pentru lucrurile mici. În cea mai
mare măsură îl preocupă aspectele vieţii, complementar
şi puţin despre moarte (fără panică), într-un echilibru
dintre ceea ce aparţine vieţii interioare şi lumii dinafară,
destinului uman şi simbolismului cosmic. Jurnalul
devine astfel opera unui narator cultivat care ştie să
converseze cu cititori literari de toate gradele. Modul de
exprimare a jurnalului este dialogul. Gheorghe Grigurcu
îşi asociază, pentru aceasta, cuvântul care exprimă
sentimentele profunde, dar adesea şi stările sentimentale:
„Până la urmă nici măcar ideea nu are rolul decisiv, ci
cuvântul”. Ajunşi la cuvânt, să vedem subiectul cel mai
bogat care este arta cuvântului şi pe producătorii acestei
arte: „Relaţia dintre poet şi actor. În vreme ce poetul
exprimă interiorizarea maximă, actorul e cel mai
extrovertit dintre slujitorii artei”; „Sterilitatea
scriptorului să fie rezultatul unui scrupul calitativ
exacerbat (…) sau să aibă o cauză mai adâncă, o abisală
inadaptare la sine a fiinţei?”; „Starea de creaţie: o
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tinereţe continuă”; „A-ţi aminti cu adevărat înseamnă a
crea. A crea moralmente viaţă din viaţă”; „Frumuseţea în
artă nu e fertilă, aidoma femeilor frumoase care n-au
instinctul matern. E un rod ultim al existenţialului
personal, care-şi atrage apogeul dispărând în sine”. Dar
scrisul? „Strategia faţă de tine însuţi, un factor implicat
în orice creaţie literară, cum într-un război”, „Scrisul are
nostalgia oralităţii. Întrucât această lume a cernelii şi a
duhului reprezintă în interiorul său libertatea, dar în afara
sa o formă de captivitate”; „Când scrii se cade să simţi în
jurul tău o constrângere confortabilă, similară cu cea a
unei haine în care te simţi „bine”; „Nu poţi scrie
satisfăcător decât despre lucruri pe care le cunoşti
aproximativ. Suficienţa cunoaşterii depline îţi dă o
dispoziţie de torpoare”. Poezia e regina scrisului:”Poezia
e o dreptate în sine, resimţită instinctiv, o dreptate a
creaţiei”; „Poezia e o stare de vis a autorului transpusă în
text pentru a deveni o stare de vis a textului însuşi”. În
context, problema metaforei reţine special atenţia:
„Metafora: cel mai emoţionant pact al contingentului cu
absolutul, deschizând stilului, cum spune Proust, «o
poartă spre eternitate»”; „Aştepţi să-ţi treacă prin minte
o metaforă cum o promisiune de mântuire”; „Metaforele
dolorice: viermi care se transformă în fluturi”. Iubirii,
Gheorghe Grigurcu îi acordă o atenţie medie, chiar şi în
poezia sa, dar reflecţiile sale au pregnanţă: „Mai uşor
găseşti pe cineva să te admire decât să te iubească.
Admiraţia:un mod elegant de-a te sustrage iubirii”:
„Erosul e mai primejdios decât filia, deoarece are un
pivot de energie instinctuală. Nu am auzit de sinucideri
din pricina prieteniei dezamăgite, în schimb din pricina
iubirii trădate ce să mai zicem…”; „Iubirea nu oboseşte
niciodată, doar tu oboseşti. Oboseala e stare de
inautenticitate”; „Oricât de pecabil ar fi, cel ce iubeşte
capătă un atribut divin, inundându-şi u lumină
transfiguratoare obiectul”. Şi cu ceva surâs: „Dacă n-ai
parte de iubire, mulţumeşte-te măcar cu admiraţia. Iar
dacă nu ai parte de admiraţie, mulţumeşte-te cu
notorietatea. Iar dacă n-ai notorietate, măcar cu simplul
act al prezenţei”. Femeia, personajul principal în acest
spectacol, are un rol ambiguu, care poate să sugereze o
uşoară misoginie: „Femeile au o indiferenţă profundă şi
fundamentală pentru poezie. Se aseamănă în asta cu
oamenii de acţiune - toate femeile sunt oameni de
acţiune”; „Când o femeie începe să i se pară ridicolă,
totul e pierdut. Vechea ta emoţie, strânsă ca un ghemotoc
netrebnic de hârtie”; „Frumuseţea femeii e un soi de
trufie a naturii, din care pricină comportarea trufaşă a
celei ce are darul de a o poseda întristează precum un
exces. 

Gheorghe Grigurcu e de-o sobrietate care induce
ideea (greşită) că n-are atingere cu lucrurile neînsemnate,

cu fantasmagoriile, cu umorul. Deşi umorul nu-i totuna
cu comicul, se obişnuieşte o aproximativă sinonimie:
„Să fie comicul o poezie sui generis, distractivă? Întrucât
în percepţia sa intervine scânteia imprevizibilului
precum în metaforă”; „Comicul e social, sublimul
autist”. A şi găsit, cu plăcere, câteva glume: Căsătoria
este adoptarea unui bărbat adult care nu mai poate fi
crescut de părinţii săi; nişte britanicii au chemat poliţia
pentru că aveau o şopârlă sub pat, dar era vorba de o
pereche de şosete murdare; un german a găsit un
proiectil neexplodat din al Doilea Război Mondial,
autorităţile constatând că era vorba de o banală vânătă, e
drept de aproape 5 kilograme şi cu o lungime de 40 cm.
„Veselia când nu e împărtăşită, poate deveni grotescă
mai curând decât tristeţea”. Un longeviv care a decedat
la 123 de ani se oferea drept exemplu personal al
abstinenţei: „Trebuie să fim cumpătaţi. la 114 ani am
renunţat la alcool şi la tutun”. Scriind despre copilărie şi
despre senectute, inima diaristului e mai mult senină.
„Dintr-un punct de vedere, senectutea e o pierdere de
ritm”; „Aidoma copiilor,bătrânii nu cunosc decât rareori
starea de plictis…”. Odată cu trecerea timpului, se
produce „fragilizarea fiinţei vârstnice”; „O poetă de-o
bună bucată de vreme la vârsta a treia. Dar pe care o
vocaţie eroticească altoită pe o zdravănă egolatrie o face
să întinerească fabulos”. Pline de interes sunt şi
ciudăţeniile culese de diarist: roşia a fost iniţial de
culoare galbenă, nu roşie, rechinul este cea mai bătrână
vertebrată din lume, corpul uman conţine suficient fier
încât să poată produce un cui de 7, 5 cm. lungime,
scorpionul îşi poate ţine respiraţia timp de 6 zile, prin
mersul său, un om face ocolul pământului în decursul
vieţii sale de aproximativ două ori.

Şi câte şi mai câte teme cogitabunde: libertate,
tăcere, somn, suferinţă, ipocrizie, minciună, originalitate,
loc comun, lucruri, amintire, raţiune şi spirit, linguşire,
cultură, critică literară. Portrete, mai rare, Al Andriţoiu,
de pildă. Puţine momente autobiografice, în frunte cu
domeniul Cărbuneşti. Mai mult despre stil. Ceea ce ne
obligă să mai adăugăm câteva propoziţii în încheiere. O
definiţie a autorului: „Stilul: o paradoxală libertate
constrânsă, similară unei credinţe intime”. Gheorghe
Grigurcu are o bună relaţie cu arta cuvântului, ştie să dea
un caracter memorabil faptelor, combinând documentul,
cronica, poemul şi scenariul epic. Spontaneitatea e prinsă
în pagini bine lucrate, fragmentarismul se organizează în
discurs coerent, informul capătă formă şi asigură
identitate de gen.
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Această parafrază inteligentă şi expresivă
constituie titlul pe care Răzvan Bucuroiu l-a dat unei
trilogii consacrate mânăstirilor din ţara noastră,
împărţită pe regiuni1: Muntenia şi Dobrogea;
Transilvania şi Maramureş; Oltenia şi Banat, care se
va încheia, presupunem, cu un al patrulea volum
dedicat marilor lavre şi unor chinovii din Moldova şi
Bucovina. Paginile adunate în cele trei volume au
apărut iniţial în revista „Lumea Credinţei”, condusă
de autor, într-o durată de aproape două decenii. Ele
nu sunt însă un ghid exhaustiv al aşezărilor noastre
monastice, întrucât criteriile par să fi fost selecţia şi
varietatea („Varietatea reface sufletul”, susţinea
Baltasar Gracián). Citite – sau recitite – în
continuitatea lor organică şi nu în izolarea pe care o
impune apariţia în revistă, aceste texte – sau
majoritatea lor – evocă mai puţin ziaristica şi mai
mult un demers coerent şi complex, întreprins cu
afinitate, chemare şi afecţiune pentru acest reper
cardinal al trecutului şi prezentului românesc:
Mânăstirea. Răzvan Bucuroiu adaugă demersului său
o discretă şi impecabilă documentare: de pildă,
paginile consacrate Coziei, ceva mai multe decât ale
celorlalte capitole, par un nucleu de monografie. În
plan istoric, Răzvan Bucuroiu nu uită rolul ctitorilor,
începând cu cel al Coziei, Mircea cel Bătrân,
continuând cu Mihai Viteazul, Matei Basarab, Şerban
Cantacuzino, revenind, chiar şi când este vorba de
arhitectură monastică, la Sfântul Mucenic Constantin
Brâncoveanu şi ilustrând implicit o afirmaţie cu
valoare de aforism a savantului dreptmăritor Virgil
Cândea, potrivit căreia marile înfăptuiri din istoria
noastră medievală au fost rodul colaborării armonice
dintre Domnie şi Biserică.

Însă, întrucât mânăstirea şi vatra ei liturgică nu
sunt un muzeu, Răzvan Bucuroiu le percepe la fel de
bine actualitatea. S-a vorbit mai mult ca despre un
lucru excentric cu referinţă la Mânăstirea Frăsinei,
rectitorită de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica în

secolul al XIX-lea şi aşezată – singura din ţară –
deplin sub regulile athonite, inclusiv interdicţia ca
femeile să-i treacă pragul; măsură acceptată şi de
către defunctul regim. La o distanţă de un kilometru
de Mânăstirea Frăsinei, există şi o biserică destinată
fetelor şi femeilor (ele se opresc aici, bărbaţii
continuă drumul spre chinovie). Iată un citat mai lung
dintr-unul din volumele lui Răzvan Bucuroiu vădind
o mână sigură de scriitor: „Am asistat, într-o
caniculară zi de iulie, la o slujbă care se ţinea la
umbră, în afara acelei bisericuţe. Era adunat popor
mult, în majoritate femei necăjite, îngrijorate. Doi
călugări coborâseră «în vale» special pentru a citi
Moliftele Sfântului Vasile cel Mare şi pentru a sâvărşi
Taina Sfântului Maslu, unicul ajutor al celor care se
chinuiau aici de multă vreme. Căci în acel loc vin, cu
o disperare şi o încredere ca rupte din Evanghelie, din
ce în ce mai multe femei asupra cărora lucrează
nefast farmecele şi vrăjitoria. Sunt persoane care nu-
şi mai găsesc locul de ani de zile, care nu mai au casă,
familie, rude ori prieteni, care au pierdut totul, în
afara speranţei în sprijinul duhovnicesc. Şi minunile
se petrec! Se petrec ziua în amiaza mare, în curtea
bisericii, în faţa unei numeroase asistenţe, totdeauna
impresionate. Pe cine nu ar şoca urletele neomeneşti,
zbuciumul necurmat, spasmele şi suferinţa acestor
femei, evidente mai ales când se invocă numele
Sfintei Treimi şi al Maicii Domnului, sau atunci când
călugării le stropesc cu agheasmă? Ce conştiinţă – fie
ea şi atee – ar rămâne insensibilă văzând domolită
această viitură demonică, sau văzând cum torturile
sufleteşti şi trupeşti încetează, ca la un semn, în urma
rugăciunilor şi formulelor sacre? Mai mult, cine ar
putea contesta existenţa duhurilor potrivnice atunci
când ar vedea copilaşi de-o şchioapă cum se zbat în
braţele mamelor lor, rostind cu voci neomeneşti
cuvinte înfricoşătoare?!” (III, pp. 7-8).

O bună parte din istoria Bisericii noastre
naţionale, implicit a monahismului, a fost una
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nescrisă, începând cu ororile consecutive promulgării
Decretului 410 din 28 octombrie 1959 – în mare
măsură comandă hruşciovistă – menit să golească
mânăstirile. Desigur, analele acestui trecut au fost
precedate de istoria orală. Şi, în acest sens, afirmaţiile
lui Răzvan Bucuroiu sunt în deplină consonanţă cu
realitatea, precum acelea referitoare la moaştele celor
patru martiri de la Niculiţel, date la iveală de o viitură
în 1971: „În ziua de 12 ianuarie 1973, sfintele moaşte
au fost aduse în biserica Mânăstirii Cocoşu, puse sub
un baldachin şi cinstite cu toată evlavia creştinească”
(I, p. 107-108). Curajosul gest i-a aparţinut
Preasfinţitului Gherasim Cristea, pe atunci arhiereu-
vicar al Episcopiei Dunării de Jos, care mai întâi le-a
ascuns doi ani în Biserica Sf. Atanasie din Niculiţel.
Şi tot lui, dar şi ÎPS Calinic al Argeşului le aparţine
restaurarea Mânăstirii Brâncoveni. Este întru totul
adevărat ceea ce spune autorul trilogiei – un adevăr
paradoxal – că sora lui Ceauşescu, Elena Bărbulescu,
a contribuit din plin la acest act. Era la sfârşitul anilor
’80, când ÎPS Calinic m-a luat de mai multe ori la
mânăstirea cu doi mari ctitori (Matei Basarab şi Sf.
Constantin Brâncoveanu). N-am ştiut însă că în
subsolul palatului de la Brâncoveni „...au fost aduse,
spre păstrare, adevărate sfinte moaşte: coloane şi
capiteluri de la mânăstirea-martir Văcăreşti” (III, p.
85), tot aşa după cum nu mi-ar fi putut trece prin
minte că Matei Basarab este ctitorul a două biserici
din Vidin, una purtând hramul Sfintei Parascheva (cf.
III, p. 131). De altfel, cele trei volume oferă multe
date şi detalii insolite sau demne de reţinut, precum
acestea privind Mânăstirea Snagov: „...aici se găseşte
cel mai mare ansamblu de pictură murală medievală
din România” (III, p. 98); „de aici se păstrează, la
Muzeul de Artă al României, uşile împărăteşti de o
răpitoare frumuseţe” (III, p. 98).

Este bine-venit şi flerul gazetăresc, cum grano
salis, pe parcursul acestui vast şi variat itinerar
monastic. Nu mi-aş fi imaginat că există în ţara
noastră artişti-ctitori de mânăstiri. Este vorba de
sculptorul Vasile Gorduz – trecut în urmă cu un
deceniu spre Domnul – şi de soţia sa, pictoriţa Silvia
Radu. Cei doi au înălţat „o mânăstire de şes, ridicată
lângă albia împădurită a Argeşului, aproape de
Găeşti” (III, p. 145). Aceasta nu este însă singura lor
ctitorie, după cum scrie Răzvan Bucuroiu: „Viaţa
artistică a lui Vasile Gorduz a fost marcată de verile
petrecute pe malul mării, la Vama Veche, unde lucra
cu frenezie, aproape neîntrerupt, frământând piatră şi

ţărână balcanică. Cei doi soţi au ridicat una dintre
cele mai frumoase (şi adecvate stilistic) biserici din
România. Este cea de la Vama Veche...” (III, p. 146).

Există, totodată, artişti care au ales să primească
„îngerescul chip”, călugărindu-se mai întâi şi primind
apoi preoţia, devenind ieromonahi, situaţia actorului
Dragoş Pâslaru, căruia Răzvan Bucuroiu îi consacră
un scurt şi frumos capitol, Valerian preotul (III, p.
137-139).

Este, iarăşi, reconfortant să afli că o familie a dat
trei călugări Bisericii noastre, şi asta nu pe vremuri,
ci în prezent: „Stareţul actual (al Mânăstirii
Topolniţa, n.n.), părintele Pavel Nicolăescu, a fost
ridicat la rangul de arhimandit în 2005, în prezenţa
Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Olteniei, a
Preasfinţitului Nicodim Nicolăescu, Episcop al
Severinului şi Strehaiei (fratele după trup al
stareţului), şi a năstavnicului de la Vodiţa – al treilea
frate după trup al arhimandritului Pavel” (III, p. 55)...
Şi mi-am amintit de cei trei preoţi slujitori, fraţii
Dură, sau de cei patru preoţi fraţi slujitori Benchea,
proveniţi dintr-o familie din Blaj.

Există în tripticul realizat de Răzvan Bucuroiu şi
câteva scurte „convorbiri duhovniceşti”, demne de
toată atenţia, începând cu dialogul purtat cu părintele
Laurenţiu Popa, stareţul Mânăstirii Stânişoara, care
numeşte credinţa un dar conferit de Dumnezeu
(„Omul a fost creat să creadă în Dumnezeu şi să aibă
sprijin de la El”) şi distinge între a-L cunoaşte şi a-L
simţi pe Dumnezeu: „Asta e şi virtutea creştină de
căpătâi: să te simţi mereu în prezenţa lui Dumnezeu.
Asta e lucrarea cea mai înaltă... Nu să-L cunoşti, ci
să-L simţi!” (I, p. 144). Iar următoarele cuvinte ale
stareţului: „El este mai presus de toate Dumnezeul
păcii, al iubirii şi al milei. Apoi al dreptăţii...” evocă
marea şi (aparent) paradoxala afirmaţie a Sfântului
Ioan Scărarul: „Pacea este de patru ori mai mare
decât dreptatea”.

La Curţile Duhului este un demers literar unic în
felul său şi ar fi păcat să nu se completeze în mod
firesc cu un volum închinat Moldovei cenobitice.

1. Răzvan Bucuroiu, La Curţile Duhului, 1. Vetre
mânăstireşti din Muntenia şi Dobrogea, cu un Cuvânt
înainte de Costion Nicolescu, Editura Lumea Credinţei,
Bucureşti, 2014; Răzvan Bucuroiu, La Curţile Duhului, 2.
Vetre mânăstireşti din Transilvania şi Maramureş, Editura
Lumea Credinţei, Bucureşti, 2015; Răzvan Bucuroiu, La
Curţile Duhului, 3. Vetre mânăstireşti din Oltenia şi Banat,
Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2017.
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Dacă mi-am închipuit vreodată că știu ceva
despre femei, după lectura volumului O noapte
cu Mollly Bloom. Romanul unei femei
(POLIROM, 2019), mi-e limpede că m-am
înșelat amarnic. În prelungirea investigației
exhaustive din Ulysses. 732. Romanul
romanului (unde personajul feminin fusese
menționat mai degrabă tangențial), Mircea
Mihăieș îi consacră acum 500 de pagini dense,
în care Marion Bloom este supusă unei
radiografii complete. Se putea intui, încă din
2016, că Molly ocupă un loc special nu doar în
economia romanului, ci și în mintea&inima
exegetului, care îi schița un profil în contradicție
cu o întreagă tradiție interpretativă, tentată să o
situeze la antipodul Penelopei. Așa cum scriam
într-o cronică din „Ateneu”, „sub lupa eseistului,
ni se dezvăluie o femeie cu amăgirile și
dezamăgirile ei, cu frământările și speranțele
sale, atractivă pentru majoritatea bărbaților, dar
cu anumite limite date de instrucția precară.
Molly e un personaj viu, plauzibil, o femeie
scoasă din insectarul prozei victoriene, unde era
redusă la câteva roluri casnice, îngrădindu-i-se
dreptul de a simți, de a conta”.

Era, în filigran, o promisiune pe care Mihăieș
o onorează acum, într-o carte care i s-a impus pe
măsură ce lucra la edificiul joycean. O carte care
s-a transformat, din mers, într-un fascinant joc
intelectual, într-o provocare dincolo de limitele
literaturii, așa cum mărturisește autorul în final:
„Zguduită în străfundurile sale, conștiința
omenească și-a recăpătat echilibrul prin
asumarea neambiguă, chiar sfidătoare, a
corporalității și a sexualității. E, poate, marea

lecție pe care ne-o predă extraordinarul personaj
al lui James Joyce. Din acest motiv, cartea de
față a început să fie, de la un anumit punct,
istoria unei ființe vii, în carne și oase, pe care am
urmărit-o cu uimire și încântare în ascunzișurile
minții ei și în ecourile cuvintelor rostite sau doar
gândite”.

*
A urmărit-o în 14 capitole/ipostaze, care sunt

tot atâtea unghiuri din care „personajul
ficțional” este privit, cu precizarea că ea
reprezintă „cea dintâi reconstituire «biografică»
a personajului Molly Bloom datorată unui singur
autor”. Deloc întâmplătoare, această precizare
ține să sublinieze, ab initio, că e vorba despre un
act de pionierat, prin delimitarea unui teritoriu
(hermeneutic). Mihăieș se poziționează explicit
pe terenul biograficului, într-un tablou
aglomerat de enorma bibliografie consacrată lui
Joyce și capodoperei sale. E, în definitiv, o
„metodă” consacrată în lumea universitară, prin
definirea a ceea ce se cheamă, în jargon
academic, „stadiul cercetării”. Culoarul pe care
și-l alege este „conectarea cititorului direct la
mintea ei. Sau, mai precis, la vocea minții
personajului.” Obiectiv ambițios, pentru
realizarea căruia sunt puse în mișcare
instrumente inter- și trans-disciplinare, cum ar fi
istoria și critica literară, close-reading-ul și
hermeneutica, mitologia, teoria comunicării,
antropologia, psihologia și psihanaliza, moda și
muzica, dar și științele cognitive sau chiar
medicina generală.

A pătrunde în mintea femeii e o aventură ce
comportă nenumărate riscuri, amintind de
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peregrinările miticului Odiseu. Mircea Mihăieș
o face cu discernământ, prin asimilarea unor
sugestii utile, pe care le proiectează pe fundalul
Irlandei de la începutul veacului XX, dar și prin
bogate trimiteri la contextul european. A o
înțelege cu adevărat pe Molly (Tweedy) Bloom
– ne avertizează autorul – înseamnă a coborî și
către rădăcinile hispanico-gitane ale
personajului (care vine din Gibraltar), care
trebuie coroborate cu dimensiunea irlandeză a
vieții sale, precum și cu evreitatea soțului, ceea
ce conturează o identitate compozită, sumă a
unor elemente disparate, care fac din ea un
adevărat „evantai”.

*
Pornind de la aceste date, cartea

demonstrează, seducător, că Molly Bloom nu e
nici pe departe o femeie de condiție modestă,
incultă, incapabilă a se ridica la nivelul soțului.
Mihăieș respinge acest mod misogin de a privi
lucrurile, dar și interpretările feministe, care
încearcă „reabilitarea” lui Molly cu instrumente
ideologice, străine de spiritul romanului. În
răspăr cu ambele tendințe, criticul răstoarnă
interpretările consacrate, propunându-ne
imaginea unei femei puternice, care preia
controlul într-o căsnicie aproape eșuată,
încercând să o resusciteze printr-un gest extrem:
un adulter fățiș (sperma amantului de pe cearșaf,
mobila mutată din cameră) prin care încearcă să-
și aducă acasă (adică în relație) soțul rătăcitor.
Aventura cu mai potentul Hugh Blazes Boylan
nu se reduce la o nevoie strict sexuală sau la o
simplă răzbunare, ci are conotații ce implică o
revoltă asumată, prin care femeia își clamează
drepturile, într-un gest care ascunde nu doar o
mutație mentalitară, ci și sugestii politice vizând
statutul Irlandei sub dominație britanică.

*
Într-o cronică recentă, Vasile Spiridon

vorbește despre „efortul ieșirii din tiparul
procustian”. Ceea ce face/gândește Molly se
înscrie, într-adevăr, în scenariul negocierii unei
alte identități, care să-i pună în valoare calitățile
oprimate de mentalitatea (post)victoriană. Molly

nu își (mai) acceptă statutul de soție, cu tot ce
presupune el. Nu mai e doar nevasta lui
Leopold, ci femeia care joacă roluri multiple, pe
care și le alege în funcție de nevoile sale. Ea are
un comportament care presupune un amestec de
inițiativă, curaj și deziluzii. Într-o lume care
privește femeia drept o bucată de carne,
destinată plăcerii (fie că e vorba de fanteziile
perverse ale lui Leopold sau de ocheadele pe
care i le aruncă alți bărbați), Marion Bloom se
revoltă, transformându-se din vânat în vânător.
Nu întâmplător, ea este asociată cu nevasta din
Bath a lui Chaucer, de care o leagă, peste secole,
numeroase fire. Și una și cealaltă înțeleg să-și
valorifice armele cu care au fost înzestrate spre
a-și supune bărbații, sfidând astfel convențiile
epocii în care trăiesc. Ce le deosebește este
modul în care povestea lor ajunge la cititor, iar la
acest capitol Joyce își dovedește modernitatea
printr-o „delegare” de voce, prin care
perspectiva îi revine lui Molly, într-o manieră
care mi-a amintit de subiectivitatea
protagonistului din romanul camilpetrescian. În
capitolul „Penelope”, Molly acționează și
relatează ca un Gheorghidiu feminin, filtrând
totul prin propria conștiință, ceea ce echilibrează
restul romanului care îl avea în prim-plan pe
Leopold.

Molly este, de fapt, o „poveste” despre
singurătate, absență și uitare. O poveste dintr-o
minte exterioară, care, paradoxal, vorbește fără
ca personajul să vorbească. Una în care cititorul
vede vocea ei. Îi aude gândurile niciodată rostite
și totuși vizibile. „Limba” lui Molly este suma
frământărilor și speranțelor sale. Fiindcă Ulysses
nu e doar un roman despre corporalitate și
sexualitate, ci și unul despre aspirații și visuri,
despre nevoi și așteptări. O narațiune construită
pe tensiunea natural-cultural, care nu e a lui
Leopold, ci a lui Molly, cea care se zbate între
două tentații, pe care le-ar vrea depășite,
conștientă că omul nu e decât o „bucată de
slănină.” Nu întâmplător, ea visează un bărbat
care să aibă intelectul lui Leopold și fizicul lui
Boylan, un minotaur cult, care să-i satisfacă
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toată plăcerile. Molly privește bărbatul ca
simplu instrument, răzbunând astfel tagma
feminină, oprimată într-o lume misogină. Nimic
n-o împiedică să-și caute fericirea (iluzorie), ea
fiind un Odiseu mental mai convingător și subtil
decât soțul care se consolează în brațele unor
femei îndoielnice. Adevăratul Ulise este ea,
femeia-bărbat, femeia-mecanism, care rătăcești
în propria existență în căutarea emancipării și a
împlinirii.

*
S-ar putea discuta mult și cu folos despre

competența cu care Mircea Mihăieș reușește să
înțeleagă, nuanțat, ceea ce pare de neînțeles:
mintea unei femei. În lectura sa, personalitatea
lui Molly dobândește contururi urieșești, de o
însemnătate nebănuită la o lectură grăbită.
Romanul femeii amenință să sugrume romanul
criticului. Să nu uităm însă că O noapte cu Molly
Bloom nu e doar romanul unei femei, cum
pretinde subtitlul, ci și romanul unui critic
despre o femeie. Una formidabilă. Comparabilă,
așa cum suntem avertizați, liminar, cu Ema
Bovary, Anna Karenina și Eula Varner Snopes.
Nu trebuie uitat nici că „reabilitarea” &
„redimensionarea” lui Molly se datorează unui
autor erudit și rafinat, care topește în interpretare
o bibliografie consistentă, pe care o utilizează
critic, cu discernământul necesar. Așa se explică
numeroasele pasajele polemice, în care Mihăieș
corectează erorile din traducerea lui Mircea
Ivănescu sau cele în care contrazice opinii
critice clasicizate, devenite normă. Iar asta îl
obligă inclusiv la precizări de ordin teoretic sau
metodologic, cum sunt, spre exemplu, cele
privitoare la felul cum trebuie privite „indicațiile
regizorale” ale lui Joyce: „Un text trebuie înțeles
în funcție de semnificațiile generale, nu de
întâmplătoarele lui articulații lingvistice. Molly
Bloom nu vorbește, pur și simplu, așa cum
indică propozițiile de mai sus. Dacă ar fi vorbit,
nimic n-o împiedica s-o facă explicit. Joyce nu
folosește în scop literar limbajul ireverențios. S-
ar putea spune, ca o răzbunare pe exegeții
îmbătați de propria subtilitate, că îl folosește

exclusiv pentru a-i ironiza pe criticii literari.”
Strivitoare prin calitatea argumentației, O

noapte cu Molly Bloom te obligă la o relectură a
romanului joycean. L-am recitit, constatând, cu
un amestec de plăcere și dezamăgire, că Ulysses
e foarte diferit de tot ceea ce credeam că știu. Mi
s-a dezvăluit o lume ficțională locuită altfel de
către alte personaje. Însă nu doar înțelesurile
diferite pe care le-a căpătat narațiunea post-
mitologică m-au pus pe gânduri, ci și
metamorfoza lui Molly, în care n-am mai regăsit
femeia planturoasă și plină de fantasme
bovarice, ci un „asamblaj”, un mecanism fiabil,
în care pulsează o lume interioară inteligentă și
rece. Pentru că Mircea Mihăieș a supus-o unei
primeniri care echivalează cu o de-mitizare
dublată de o re-mitizare, menite să o aducă în
prim-planul narațiunii lui Joyce. Acolo unde, de
altfel, îi era locul.
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Peste douăzeci de volume au marcat devenirea
poetică a Ioanei Diaconescu, etape ale unei
ascensiuni proiectate spre palierul clarificărilor lirice.
Succesiunea titlurilor pune în lumină tendinţe
afirmate şi uitate, reconfirmate şi nuanţate, într-o
căutare de sine care îşi rosteşte traseul. Fascinantul
debut, cu enunţul său dincolo de convenţii, deschide
un univers liric suspendat – la modul superior –
dincolo de limite. Titlurile ulterioare confirmă
tentaţia ascensională, dilema omului prins între sacru
şi profan, care îşi afirmă sau îşi transfigurează
dualitatea, prin metafora elementelor sau
personificarea forţelor. Titlurile intersectează semne
şi simboluri, devin sintagme personalizate ale unui
traseu existenţial asumat (Poemul cu părul alb, Caiet
căzut pe mere). Mai recent, titlurile mărturisesc
demersul integrator de identificare a esenţei, ce
structurează spiritul şi materia, reflecţia şi emoţia,
Eul şi Sinele (Ţesuturi – maniera specială de generare
a structurilor, salvarea din disfuncţional;
Dezariparea* – recuperarea condiţiei umane ca
opţiune a cunoaşterii.) 

Poemele Ioanei Diaconescu îşi constituie limbajul
într-un câmp lexical armonic şi într-un univers de
reprezentări aproape materiale. Starea din care eul
liric ar trebui să descindă este una de
imponderabilitate, creată de „incomparabilul abur al
luminii eterne”, iar materialitatea devine obligatorie.
Originea se află în cerurile aurorale, „în flăcările care
nasc flăcări”. Tiparul perfect se conturează în
cotidian, inducând incertitudinea elementelor
mundane: iluzie sau semn, asfalt topit sau ninsoare
modificată de halucinaţia celui care identifică îngerii.
Trăirile sunt suprapuse („până la transparenţă, până la
expiere, până la înălţare”), proiecţiile lor sunt axiale
(„roşii pete de sânge închegat ale soarelui...argintul
lunii care mă îmbracă”). Percepţiile sunt bivalente
(„zăpada violentă de departe aduce a ninsoare”),

trupul protestează împotriva propriei materializări şi
aşteaptă un înger cu instincte primare devoratoare,
asociat felinei pure ce atacă prin pustiul alb. 

Starea de descindere pe pământ este o
„dezaripare”, căreia îi corespunde mereu „re-
ariparea”, transformarea este o alternare perpetuă a
condiţiei umane, conştientizată şi dorită, ca o
compunere şi recompunere a eului/ a perechii
aeriene, pe care nimeni nu vrea să o înţeleagă sau să
o fixeze. Vederea este mai puţin clară decât viziunea,
în care se prefigurează aripa îngerului, ce ar putea fi
deopotrivă un adaos al fiinţei sau un dar promis, eul
sau celălalt. Zborul devine incert, paralel înălţării
previzionate, orice apropiere în trup este o apropiere
în spirit („Smulsă din sinea mea.../ Cu braţe care nu
erau/ Sufletul lu se adâncea în mine”). O dispariţie
acceptată, este anulată de lacrimile îngerului, dar
fiinţa se teme de înviere, ca şi cum astfel ar scăpa din
condiţia dată („ În care nu mai dădeam socoteală
nimănui/Nici despre viaţă nici despre moarte”).
Imaginea îngerului se recuperează în orice decor,
dintr-o pană ce se reintegrează apelor ancestrale, la
începutul lumii şi la capătul ei.

Starea de trăire pe pământ se constituie la
intersecţia senzaţiilor şi percepţiilor („În lumina de
lună/ O carapace de solzi te închide... Un frig ca de
moarte/ Îţi intră pe uşă/ În timp ce deşertul te încinge/
Cu dogorâtoru-i ogor”). O margine de Rai se
întrezăreşte pe tărâmul subpământean, acolo unde
apa poate fi contemplată, dar nu băută. Condiţia
umană se conservă în puritatea ei, între oameni şi sub
ameninţarea acestora („Haina mea albă... totuşi
salvată...eu tot fug şi tot fug cu spatele întors/ Unei
lumi în derivă ce nu mă cuprinde”). Virtutea e o stare
de elecţiune, o trăire sub pavilionul alb, sub lumina
unor astre „cum n-au mai fost vreodată pe ceruri”.
Viaţa poate fi zbor, pământul poate îngloba stele şi
aur lichid, oamenii pot fi smulşi, aruncaţi în vârtejuri
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solare. Suferinţa asumată e vecină salvării nesperate
prin graţia unor vietăţi nedeterminate sau a unor forţe
nedefinite („Într-o vale a văii se adâncea o altă vale/
A văii...De cealaltă parte a Pământului ramuri”). 

Starea de trăire pe pământ e şi o stare de creaţie.
Poetul e un suflet răpit, strămutat, pândit şi chemat
către ceea ce pare să-i fi fost destinat. El nu poate
locui aproape nicăieri, dar poate survola literele pure
din clepsidra scribilor. Are un trup fragil, dar cineva îi
ascunde în inimă „misterul înserării fără stingere”. El
scrie chiar şi atunci când ziua se luptă cu amurgul, pe
mâini i se aruncă „mari pete de sânge”. El scrie chiar
pe aer, uită ceea ce nu credea că poate să uite; i se
frâng degetele scriind, dar nu vede această frângere.
Uneori i se poate lua însuşi discursul, transpus în
semne neînţelese, deci invizibile, doar astfel şi-ar
constata infirmitatea. Poetul aude în interioritatea sa
cuvintele perfecte rostite de vocea de sus, vocea unei
conştiinţe „ucigătoare de praguri”. O lumină fără corp
le poartă pe deasupra norilor, iar poetul le recunoaşte
ca fiind „aspru îndurerate”, apoi le rosteşte cu propria
voce, mărturisind. Sub această ipostază terestră omul
candidează la starea de înger, cu acces la mângâierea
razei, la aprinderea de pe marginea văii luminoase. 

Dincolo de aceste stări de transcendenţă, se
insinuează graţia şi gravitatea unei relaţii de iubire
limitate de moarte, sau de semnificaţiile ultime. Aşa
cum vocea vine din Cer şi din Pământ, iubirea este
una şi aceeaşi, îndreptată către ceruri şi pământuri.
Zâmbetul şi sfânta teroare reliefează evoluţia omului
în raport cu lumea, cu divinitatea, cu celălalt. O
chemare de dragoste e o invitaţie la severitate şi
ferocitate. Feminitatea subînscrisă unui semn – acela
al cosiţelor împletite – pare sigură de sine, de
adevărul naturii care o confirmă. Diamantul care nu
însemna nimic a fost smuls de pe deget, acolo a curs
sângele fragilor şi astfel s-a confirmat miracolul
anotimpurilor. Feminitatea răstălmăcită în peisaj îşi
asociază jertfele capitale ale istoriei şi relaţia cu
timpul („În munţi e târziu dar abia acum e
începutul”). Perenitatea este semnul frumuseţii,
culmile împădurite se împletesc în cosiţe, frumuseţea
îşi recapătă dreptul de a semăna unei capodopere.
Poemul naiv proiectează scenariul ideal al întâlnirii
unui marinar „frumos ca un zeu” şi a unei fete cu trup
de naiadă, eşuată pe ţărm şi tentată să se scufunde în
iarbă. „Glasul în lacrimi” o atenţionează tremurând,
dar naiada este dispusă să exploreze uscatul, iarba şi
valurile de sub pământ. 

Simbolul se naşte în spatele imaginii şi în spatele
nuanţei. Albastrul inexorabil e o lume din care se
desprind alte lumi, cum ar fi „albastrul îngăduitor”,
salvator, sau albastrul-azur, pe care îl scutură
copacul, creator al nopţii, al detaliilor anatomice ale
îmbrăţişării: rouă, degete, tălpi, braţe şi palme. În
peisajul desfăşurat se încearcă salvarea culorii
albastre prin Pietrele Cerului, albastre-verzui. Apoi
totul se transferă în nonculoare, voaluri imaculate
invadează întunericul strălucitor. Raza îşi pierde
semnificaţia sacră şi eşuează în iarbă. Undeva, nu se
ştie unde, se rostogolesc pietrele nopţii, asupra cărora
se interoghează retoric („unde vor înnopta?”). 

Forţa imaginii e dublată de forţa cuvântului, astfel
se creează poemul profund care înaintează între
semne fără a distruge echilibrul universului.
Rafinamentul semnului lingvistic se creează prin
compunere: marea ucigaş-pătimaşă, penajul negru-
violaceu, regele-pasăre. Compunerea conferă
semnificaţie multiplă şi proiecţie superioară, asociind
aspectului exterior un sens profund, interior (marea
ucide justificat, nonculoarea este de fapt culoare
intensificată, există o fiinţă cu alcătuire de pasăre şi
cu atribute regale). Limbajul poetic destructurează
unitatea frazeologică inducând un joc aproape
interzis: „poarta fostului imperiu...care-mi scapă
urma”; „încă o aripă desenată în chip de aripă”; „Şi
atunci am şoptit încet asta îmi mai lipsea că în rest/
Le-am trăit pe toate”. 

„Dezaripare” desemnează condiţia celui care iniţial
a avut aripi – fie că le-a dobândit prin generare
angelică, fie că le-a purtat virtual, sub imperiul unei
emoţii puternice sau al altui elan vital. Pierderea
aripilor este accidentală sau impusă, condamnare sau
acceptare. Pendularea între cele două ipostaze este, de
asemenea, conturată ca o libertate acordată fiinţei,
anume pentru a-i ocaziona conturarea propriei limite.
În vederea acestei nelimitări perpetui se generează
imaginarul supraimpresionat al Ioanei Diaconescu,
mişcarea alertă a privirii şi reorientarea auzului,
circulaţia aerului celest sau teluric, rostogolirea
spaţiilor în ele însele, adâncirea simţurilor în reflecţia
originară. Dezaripare este un volum poetic creat
pentru susţinerea lirică a conceptului etic şi pentru
reliefarea viziunii plastic-simbolice a omului tentat de
ideal.

* Ioana Diaconescu, Dezaripare, Iaşi, Editura Timpul,
2019. 
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Dans cu amurgul (Editura Eikon, Bucureşti,
2018, prefaţă de Victoria Milescu) este al
patrulea volum de versuri al lui Vasile Toma.
Titlul sugerează o stare paradoxală: împăcarea
cu sfârşitul (intervalul, sorocul). Putem fi, oare,
îngăduitori cu timpul, dănţuind cu inexorabilul
său spectru? Răspunsul poate fi afirmativ în
cazul în care ne considerăm cu destinul împlinit,
sau dacă avem o credinţă mare în măsură să
anihileze frica de sfârşit. Pentru autor, timpul
este o entitate relativă, derulându-se mai rapid
sau mai lent, în funcţie de starea afectivă a celui
care îl trăieşte: „Când eşti fericit ţi se pare/ că
timpul se micşorează/ cu viteza luminii.../ Dar
acum te târăşti ca un melc/ spre hotarul
amurgului –/ sperând ca puterea gândului tău/ să
amâne inevitabilul./ Fiindcă te bucură orice
adiere/ de vânt, orice mireasmă/ de floare, de
parcă ai fi frate/ cu păsările călătoare”
(Contemplare în oglindă, 1). Timpul constrâns
sporeşte intensitatea percepţiilor, revelează
sensul existenţei. Ajuns la o vârstă decisivă,
poetul recurge la o explorare autoscopică,
elegiacă. Avem a face cu o poezie cu o retorică
minimă, bazată, în primul rând, pe exprimarea
unui lucidităţi reflexive. Din perspectiva celui
cu experienţă acumulată, sunt transmise
învăţături: „Nu plânge după adolescenţa/ trecută
ca apa prin sită”, „fără iubire, viaţa/ nu-i decât
un gol dureros”, „nu te preface că nu cunoşti/
singurătatea sau tristeţea;/ chiar şi ele îţi pot
aduce mângâiere”, „nu te risipi în lucruri/ de
care nu eşti mândru –/ şi nu face promisiuni/ în
care nici tu nu mai crezi”. Scopul acestor
îndemnuri este de a da sens existenţei, pentru

„ca lumea să devină mai umană” (Contemplare
în oglindă, 1-10).

Parcă pentru a confirma ideea
crepuscularităţii asumate, incriminate, poezia lui
Vasile Toma are o comprehensiune sapienţială,
exprimând gândirea prin metafore. Cuvintele
nespuse, ca un cântec integrator, însumează
toată poezia prezumtivă, implicită a lumii. O
iubire târzie („tu – ca un dar al zeilor,/ eu – ca un
cântec al liniştii.// Între noi: dragostea,/ icoană şi
rană!” – Visând cu ochii deschişi) este capabilă
să salveze omul de la pieire, să-l transforme în
cutia de rezonanţă a frumuseţii existenţei. Unele
poeme se numesc explicit şi conceptual: Dreptul
la existenţă, Dreptul la fericire, Împotriva
uitării, Împotriva nimicului, dar materia lor este
lirică, relevând natura dublă a autorului,

117117CONVORBIRI  LITERARE

IUBIREA IUBIREA 
CA REMEDIU AL TIMPULUICA REMEDIU AL TIMPULUI

Paul ARETZU



sensibilă şi reflexivă. Starea de nelinişte a
acestuia este generată de nevoia unei soluţii de
existenţă, care nu poate fi aflată nici în viitorul
limitat, nici în trecutul irosit: „Nu vreau să merg
în întâmpinarea zăpezii/ cum nu vreau să trăiesc/
în oglinzi.// Însă cântecul beznei mă înfioară/ în
toiul amiezii...// Atunci mă întorc în copilărie/ ca
la o cetate invulnerabilă/ precum braţele
mamei!” (Împotriva uitării). Teama de neant îi
dezvăluie dimensiunea neputinţei, a destinului
implacabil. Singura certitudine admisibilă este
iubirea, capabilă să transcendă fiinţa, să o
salveze de moarte, să-i redea bucuria trăirii.
Marcat de iminenţa sfârşitului, autorul
recunoaşte că viaţa este totuşi o experienţă
generoasă: „Dar viaţa e-un drum/ printr-o livadă
pe rod/ unde ne învăluie un vârtej/ de culori, de
arome, de gusturi” (Un drum). El oscilează
mereu între lumină şi întuneric, între bucurie şi
întristare. O face însă fără spectacol, cu
discreţie, constatativ, continuând să rămână un
simplu contemplator al timpului care, de la o
vreme, îşi arată ostilitatea. Acceptă devenirea
lumii din jur, pentru că aceasta reprezintă însăşi
iluzia existenţei: „Acum mai caut doar prietenia/
păsărilor şi-a copacilor;/ fiindcă-mi dăruie acea
dulce tristeţe/ a cântecului şi-a fructelor coapte!”
(Ecouri de toamnă), „Acum simt că aş putea
râde/ şi plânge în acelaşi timp –/ la fel cum aş
putea fi/ deodată şi rege şi bufon” (*, p. 51). Dar
întregul efort al omului, aprehensiunile,
îndoielile, bucuriile copilăriei, cosmosul
fiinţelor şi lucrurilor sunt menite să iniţieze în
Iubire, „cea care tulbură mersul lumii,/ dar
limpezeşte mersul stelelor!” (Între lacrimă şi
amurg).

De la obsesii, premoniţii, nu mai e decât un
pas până la vizionarism, până la transformarea
timpului în lumină. Poetul foloseşte eufemistic
anotimpurile pentru a desemna vârstele
biologice: echivalentul copilăriei este
primăvara, al bătrâneţii este toamna. El aspiră la
eterna reîntoarcere: „Ca şi cum frunzele s-ar
putea întoarce/ pe ramuri, ca şi cum razele/ s-ar
putea întoarce în stele,/ inima mea visează să se

întoarcă/ în copilărie, acolo unde Iubirea/ nu
avea nici început, nici sfârşit/ ci era un drum
străjuit/ de lumini şi cântece...” (Un vis). Căci
răsăritul şi amurgul sunt aceeaşi lumină. Preţul
vieţii este cu mult mai important decât preţul
fricii: „Doar inima mea se bucur ca un dans cu
amurgul!” (Dans cu amurgul).

Vasile Toma surprinde, într-o carte aproape
monotematică, în nuanţe rafinate, avatarurile
amurgului vieţii, când sentimentul deşertăciunii
este anihilat de cel al iubirii. Teama de sfârşit îşi
găseşte, în cele din urmă, remediul în lumina
cuvintelor: „Scriu cu bucuria norilor de a se
descărca/ în vântul fără inimă al toamnei.../
Scriu ca şi când aş vrea să uit de mine/
pierzându-mă în cuvinte pentru a mă regăsi/ în
mine însumi; ca şi când scrisul/ ar fi ultimul
colac de salvare/ sau poate singura şansă de a fi
fericit,/ ca şi când, dacă m-aş opri,/ n-aş mai găsi
cărarea către voi!” (Scriu).
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Vlad Sibechi, cu prima sa carte – Meditaţiile
bătrînului despre libertate, Editura Tracus Arte
2019, aleasă dintre alte cărţi ale aspiranţilor spre
ieşirea în cartea de hîrtie în urma Concursului
„Alexandru Muşina”, ediţia de anul trecut, nu este
un debutant obişnuit, ci unul cu o maturitate
căpătată după îndelungi aşteptări şi ezitări. Nu e
anormal să debutezi la treizeci şi ceva de ani, aşa
cum face poetul sucevean, ci mai curînd este riscant
să ieşi cu o carte pe piaţa literară de la noi, suficient
de necontrolată critic, la o vîrstă fragedă: unii o fac
chiar din  prima decadă a vieţii lor, alţii pe la
mijlocul celei de a doua, cînd discernămîntul artistic
nu e bine conturat, iar jena de mai tîrziu greu de
şters. Exemplele sunt nenumărate. Acum nu spun  că
e bine ce a făcut Vlad Sibechi, refuzînd ani la rînd să
participe la concursurile importante de poezie,
alegînd să ia premii la concursuri de duzină,
organizate prin judeţul Suceava, cu mize mici, dar
această circumspecţie a lui, poate şi din cauza
parcimoniei creative, l-a adus în situaţia de a debuta
cu o carte fără reproş.

Exerciţiul îndelung, selecţia textelor şi alegerea
unei teme solide au făcut ca prima lui carte să se
aşeze temeinic între coperte. Modalitatea alegerii
unui personaj pentru dezvoltarea ideilor sale
poetice, deloc inovatoare, ori paradigmatice, dar
solide în concepţie şi în autonomie estetică, ţine de
cunoaşterea aprofundată a unor înaintaşi care s-au
folosit de astfel de tehnici poetice pentru a da
robusteţe şi personalitate propriilor creaţii. Un
exemplu este bătrînul din primul ciclu al cărţii, care,
de fapt, rătăceşte peste tot în carte, apoi, alt
exemplu, în ciclul al doilea, în care inventează un
personaj, „…A…”, care e un  posibil Adam care
„scoate glonţul din coasta fratelui meu”, ori alte
personaje pasagere, ca Pistol ţiganu’, care are o casă
care „devine orizontul nostru” sau Chirilă, apoi G,

care „pune mare preţ pe relaţia cauză-efect”,
femeia lui Alberto, doamna Ivanov şi altele.
Însă peste toate rămîne bătrînul, ale cărui
meditaţii devin esenţa cărţii lui Vlad Sibechi. 

De altfel cartea lui Vlad Sibechi începe ca
un posibil roman, dezvăluind substratul
narativ al cărţii: „bătrînul se hotărî să scrie
despre margine/ despre logica haosului în care
orice cuvînt/ e o confirmare a spaimei/ (ca
atunci cînd simţi că picioarele/ ţi-au crescut
din stomac)/ ţin minte îl priveam nedumeriţi/
el ne apuca de braţ şi privind în gol/ spunea să
facem linişte// şi se făcu linişte ca în  ziua
dintîi/ se îngroşară rîndurile deţinuţilor/ telefonul de
la ambasadă încetă să mai sune// veţi auzi – spunea
– cîntecul de lebădă/ al genunchilor mei bătrîni/
pentru că uneori ai nevoie de o privire limpede/ de o
baie în propria cenuşă/ să înţelegi că asta e/ cea mai
violentă răzbunare/ noi îi simţeam ezitările ne
cutremuram/ la fiecare adevăr pe care nu avusesem
curajul/ să îl rostim. bătrînul căuta cuvintele
potrivite/ răsfoind acele cărţi roşii/ despre noua
ordine socială// eu cred – spunea – că în oasele mele/
s-a cuibărit noaptea – o boală ce absoarbe imaginea
livezilor îngheţate// pe masa de scris se aşternea
umbra/ noi stăteam la dreapta lui aşteptînd/ un
singur cuvînt pe care să îl întoarcem/ pe toate
părţile/ un cuvînt ca o viaţă întreagă/ un cuvînt ca o
sinucidere colectivă// el se ridică, închise fereastra/
şi începu să spună povestea/ vînzătorului de casate”
(bătrînul. o viziune din exterior, pp. 7-8). Această
cinetică, asemănătoare unui scenariu sau unei
poveşti, dă o notă aparte şi ne anunţă de la început
că abordarea literară este una în cunoştinţă de cauză
în mintea autorului. 

Alegerea motourilor celor patru secţiuni nu
sugerează fondul tematic sau cel de abordare
poetică, ci mai curînd stimulentul creativ şi zona în
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care se învîrte poetul: la primul ciclu  a ales un  moto
din  Gellu Naum, sugerînd suprarealismul, pe care-l
descoperim în imagini specifice, în limbaj şi
încadrare a temelor pe schelăria dicteului automat
bine controlat; în fruntea celui de al doilea ciclu
suntem, întîmpinaţi de un citat din Mihai Ursachi,
sugerînd sensul modern al romantismului redivivus,
ceea ce nu găsim, desigur , foarte des în poezia lui
Vlad Sibechi, care este chiar contrar acestui curent,
declarînd că el nu a scris niciodată un  poem d e
dragoste, dar este disperat şi suferă în absenţa
iubitei; pe cînd în cel de al treilea ciclu alege un
moto din  Ion  Mureşan, ca sugestie pentru cititor că
expresionismul ar fi o cale posibilă pe care poezia
lui va merge în viitor; aşa cum această intenţie este
menţionată în cel de al patrulea ciclu, la început
avînd un  moto din  Mariana  Marin, care nu ar fi
nimic altceva decît melanjul dintre cele trei abordări
de pînă acolo. Însă ceea ce este important este că
peste toate rămîne tonul personal, acelaşi chef de a
povesti în vers tot ceea ce crede că poate deveni
poezie.

Sunt multe texte memorabile în această carte a
lui Vlad Sibechi, cu excepţionale construcţii monolit
în poeziile de mici dimensiuni, cum ar fi acest poem
antologic: „briceagul nopţii ne decupează imaginea/
după normele unei logici bolnave suntem mîinile/
lui Escher ne-am creat propria geografie/ şi
funcţionăm după un protocol/ numai de noi
cunoscut// ne înspăimîntă excesul/ de realitate
coridoarele negre ale sunetului/ cînd ne vei vedea,
străinule, vei dori/ să te mai naşti o dată din plăcerea
de a-ţi trece/ cordonul ombilical prin ghilotină”
(nimeni nu îşi spune că ai greşit, p. 11). Sau ca în
acest scurt poem: „zburdam copilăreşte pe cîmpuri
minate/ cu respiraţia străină a prizonierilor/ împărţiţi
între nevoia de hrană/ şi aceea a contemplării// azi
suntem înainte de toate oameni/ strigam mulţimilor/
deşi ne îndepărtam înspăimîntaţi/ de ultimul nostru
răsărit” (atunci ne simţeam în siguranţă. p. 30).

Alte aspecte ale poeziei lui Vlad Sibechi ţin de
un anumit onirism nedeclarat, dar care străbate mai
toată cartea, cu o divulgare a acestei obsesii ascunse
pe parcursul căţii şi divulgate abia în poemul final,
ca o ipoteză a unei posibile căutări pe viitor: „Am
fost în grupul marilor visători/ ne-am obişnuit să
ordonăm viaţa celorlalţi/ răsucindu-ne mai întîi în
interior/ în căutarea unui simbol profund/ să ne

justifice actele// din  noi se înalţă acum fire de iarbă/
şi cuvinte de o rotunjime stranie/ toţi se înclină în
faţa unei cete vegetale/ fără aspecte dramatice//
sinceritatea pusă pe lama cuţitului/ cuvinte de
despărţire şi o furie injectînd ochii/ celor tineri// asta
e totul. suntem prea obosiţi/ să mai spunem ceva.”
(asta e totul. ipoteză finală, p. 85) Acest final ales cu
intenţie scoate în pagină în Vlad Sibechi un autor cu
un  control deosebit asupra actului de creaţie. Chiar
şi pe parcursul cărţii sale, livrescul este extrem de
bine selectat, topit în fraze poetice de real
rafinament, ceea ce dovedeşte o capacitate de
sinteză deosebită, spre deosebire de ceea ce nu se
poate vedea la unii dintre debutanţi, în care livrescul
nu este nimic altceva decît epatarea şi mimarea unor
formule prost înţelese. 

Astfel, se simte în Vlad Sibechi o revoltă, ca un
fel de vînătoare, nu prin „Munţii Carpaţi”, labişiană,
ci una de asanare, de repunere în pagină a ceea ce
este bine făcut: „putem porni vînătoarea/ e ceaţă,
săgeţile sunt ascuţite/ toate ritualurile ne dau
dreptate// avem nevoie de un război c u noi înşine/
de o piatră aruncată în oglindă/ şi lumînări aprinse în
memoria celor căzuţi// toate acestea sunt deosebit de
frumoase/ un vaiet lung şi sfîşietor va fi/ refrenul
victoriei noastre” (revolta, p. 84). De altfel Mircea
A. Diaconu, pe coperta patru a cărţii, pe lîngă faptul
că subliniază „ştiinţa poetică” a lui Vlad Sibechi,
scoate în evidenţă şi „un echilibru care face ca
efectele să aibă o luminozitate ce se traduce în
emoţie, a se citi frumuseţea”. Tocmai ceea ce
spuneam la început, legat de „autonomia esteticului”
în actul de creaţie, principiu vechi,  maiorescian , pe
care Vlad Sibechi îl aplică în fiecare poezie a sa,
conştient că numai aşa un  text scris poate deveni cu
adevărat literatură.

„Meditaţiile bătrînului despre libertate”, ca fond
enunţat al cărţii, sunt mai mult decît simple cugetări
profunde ale unui înţelept posibil despre libertate, ci
mai curînd ele depăşesc banala libertate, despre care
mulţi scriu, dar nu ştiu ce implică ea, în afara ei, în
experimentul care te face să o doreşti, nu să o
ascunzi. Asta face Vlad Sibechi în cartea sa, pune în
pagină reguli de înţeles libertatea de a trăi frumos în
poezie, nu doar de a mima poezia sau modelele de
aiurea, cum fac cei mai mulţi dintre debutanţii
grăbiţi ai ultimului deceniu.

E X  L I B R I S



Scurte amintiri lingvistice

Despre urmările acestei reforme ortografice
din 1953 se cunosc în general puţine lucruri.
Cedările succesive faţă de semnul „â”, desfiinţat
atunci, sunt foarte interesante. Mai întâi,
enciclopediile anglo-americane au plasat, după
ordinea alfabetică universală, numele ţării
noastre, Romînia (scris astfel după reformă)
imediat după etnonimul „romi”, jignind în primul
rând diaspora românească şi creând, apoi,
confuzie privind ţara şi etnia. Pentru că vagoanele
trenurilor de marfă româneşti în tranzit prin
Europa se întorceau în ţară inscripţionate cu cretă
în sensul acestei confuzii, Petru Groza a lăsat ca
cel puţin pe lemnul lor să se scrie oficial România.
Pentru că la întrecerile sportive internaţionale din
aceeaşi Europă sportivii noştri aveau înscris pe
tricouri numele ţării cu acelaşi „î” confuzionist, şi
pentru că spectatorii strigau confuzia cu voce tare,
tot Petru Groza a lăsat să se scrie şi pe aceste
tricouri România. Pe muchia monezii de 3 lei s-a
incizat, de asemenea, numele tradiţional – pentru
că aceaastă monedă avea acoperire în valută. Au
fost cedări tacite în faţa principiilor ştiinţuifice,
„sănătoase”, ale lingviştilor de la 1953 – dar în
cele din urmă aceştia au cerut şedinţe cu
explicaţii, după vorba lui Caragiale: „Trădare,
trpădare, dar s-o ştim şi noi”. S-au făcut şedinţe.
S-au dat explicaţii. An de an s-a tot revenit,
parţial, mai întâi la numele „român” şi compuşii
săi, apoi la numele proprii după voinţa purtătorilor
– încât s-a ajuns la un dezechilibru strident: se
scria după cum voia fiecare. Dacă te numeai
Vâlsan, putea să-ţi scrii numele cu „â” – dar râul

şi localităţile Vâlsan, Vâlsăneşti, etc., rămâneau
consemnate la „î”.Aceste inconsecvenţe s-au
perpetuat şi după 1989, când regula scrierii cu „â”
a fost reintrodusă în uz de către Academie
Română.

Nu se ştia, însă, mai nimic despre chestiunea
suprimării apostrofului din scriere, cea de-a doua
regulă a reformei din 1953. Acum recent,
profesorul Paul Miron, de la Universitatea din
Freiburg, publică un text cu totul şi cu totul
interesant: „Entropie şi ortografie”1. Este
comunicarea d-sale de la al X-lea Congres
Internaţional de lingvistică şi filologie romanică,
ţinut la Bucureşti în 1967. Mai exact, este textul
trimis secretariatului Congresului, text care, însă,
n-a mai fost citit în plen pentru că s-au opus unii
membri din conducerea prestigioasei manuifestări
ştiinţifice. Nu ne interesează numele, noi credem
în destin, nu în oameni, şi înţelegem că atunci, la
1967, „n-a fost să fie”, cum se zice. Împrejurările
sunt redate de dl. Paul Miron, care credea într-un
miracol limitat cu ocazia acestui Congres:
„Reforma ortografică era la modă pe atunci, ba
avea chiar şansa de a fi populară, putând – după
catastrofalele prăbuşiri din toate domeniile, de la
biserică la armată, de la justiţie la economie – a
mai salva ceva din patrimoniul spiritual al limbii
române.” Iată cum, la 1967, unii intelectuali
români nutreau speranţa că, după cedăruile
succesive privind scrierea cu „â”, un congres
internaţional organizat la Bucureşti  va scoate cu
totul scrierea limbii române de sub „ukazul”
rusesc din 1953. Vine, însă, realul cu lamele lui
tăioase: „Numnerosul public care venise să
asculte referatul meu a aşteptat în zadar în
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amfiteatrul plin, ca să afle, într-un târziu, din gura
unui funcţionar, că referatul nu avea să vină,
referatul meu fiind retras. Fără alte explicaţii. La
prima întâlnire cu doamna (…), aceasta mi-a spus
că „poprirea” textului meu se datortează
conţinutului de îndemnuri la „ura dintre popoare”.
Preşedintele Congresului (…) citind manuscrisul
meu, ar fi turbat de mânie şi ar fi ordonat
suprimarea textuluui chiar şi din documentele
Congresului. Unul dintre argumentele bătrânului
savant ar fi fost remarca mea legată de faptul că
ortografia propusă de Academia Română în 1953
a urmat marilor mutaţii de reformă ortografică
bulgară, „îmbogăţită” cu învăţăturile lui Stalin.”

Pasajul care l-a scandalizat pe „bătrânuzl
savant” este acesta: „Grabnica „românizare” după
modelul bulgăresc a neologismelor ca
mnagaziner, lider, miting, meci, aisberg etc. nu
rezolvă întru nimic problema împrumuturilor
recente în română, izolează comunitatea
românească de limbile înrudite  şi de nivelul
internaţional superior la care ar fi putut ajunge.De
la această normă umoristică până la scrierea
numelor proprii străine ca Volter, Şecspir, Ghiote
sau Ghete aşa cum o gazetă românească din
Banatul iugoslav o face, aplicând mai abitir
principiile reformatorilor din 1953, e numai un
pas mic şi logic”. Din fericire, acest pas mic nu s-
afăcut – dar stă, încă, sub semnul logicii. Din
nefericire, însă, noi ne.-am obişnuit, de 50 de ani
încoace, cu aceste norme  „umoristice” – şi abia în
ultimul timp, odată cu masivele împrumuturi
anglo-saxone, începem să ne dumirim şi să
înţelegem că avem vocaţie europeană şi putem
păstra grafiile originare. Coexistă paşnic
românizatul meci cu game, minge de beak, moll,
etc.

Privnd apostroful, referatul d-lui profesor Paul
Miron menţionează: „În acelaşi consens se
situează suprimarea apostrofului. Scrierea s-a, v-
a, într-o, ca-ntr-o, n-o-mprumut etc. răpeşte
cititorului ca şi celui ce-o comite importante
elemente de analiză gramaticală, întunecă
posibilităţi de judecată logică, micşorează
entropia şi sorteşte pieirii o seamă de cuvinte din
tezaurul limbii.” Discuţiile teoretice pot urma pe

această temă. Noi vom adăuga, de pildă, că
scoaterea apostrofului din scrierea limbii române
o izolează fasţă de limbile latine surori – şi încă
mai mult: o apropie de limbile slave vecine, unde
apostroful este ca şi inexistent. Anul 1953 urma să
netezească, de fapt, drumul către revenirea la
scrierea chirilică în limba română: exact aşa cum
se procedase cu limba română din Republica
Moldova şi Uceraina: fusese trecută direct la
haina chirilică, fără atâtea dezbateri pe tema â/î,
etc.: prin ukaz.

În 1967 s-a dat voie, totuşi, la folosirea lui „â”
condiţionată. Despre apostrof nu s-a discutat în
forul de la Bucureşti – iar mânuitorii limbii
române au folosit, în continuare, cratima (mai
puţin românii din diaspora). Iniovaţii în sistem
sunt, însă, posibile şi cu ajutorul cratimei, cum am
văzut mai sus  la Perpessicius, Petru Creţia ori
Alexandru Spânu. Trebuie spus că despre apostrof
nu s-a mai vorbit mult timp în literatura ştiinţifică.
Abia în 1984 apare cartea care ne-ar putea interesa
„Ortografia actuală a limbii române” de G.
Beldescu2, un tratat în toată regula, autorul
prezentând o interpretare personală, adânc
teoretică, de multe ori în contradicţie cu
Dicţionarul Ortografia Ortoepic şi Morfologic al
Limbii Române (DOOM). Despre blanc (p.228)
şi, mai ales, despre  apostrof (paginile 236-241),
oferă informaţii şi interpretări ce cad, oarecum, pe
un teren înţelenit în lingvistica noastră. Desigur că
citează mult din Eminescu, desigur: din ediţii cu
apostrof. Constată că poetul filoseşte cele două
poziţii ale apostrofului – şi, dacă ar fi avut
curiozitatea să compare între ele mai multe ediţii,
ar fi descoperit, desigur, că motivaţia este fermă şi
se reazemă în ritm, sens, retorică după accent
(autorul absolutizează ritmul poetic – prin care
înţelege metrică la modul formal, adică schemă
abstractă care cere accente la locuri fixe). Tocmai
pentru că este atât de înşurubată în teorie, cartea
„n-a prins”, nu este comentată, urmată,etc. D-na
Flora Şuteu, în „Dificultăţile ortografiei limbii
române”3, carte scrisă alert, literar, dar cu acel
unghi de fugă către „toţi”  („gramatică pentru
toţi”, „ortografie opentru toţi”, etc.: este sensul
lucrărilor de propagandă care justifică orice
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simplificare prin imperativul că toată lumea
trebuie să aibă acces la înţelesuri…) o apreciază
liniştitor: „Nu cred că în editarea unui poet ca
Eminescu folosirea apostrofului s-ar cere cu atâta
insistenţă cum rezultă din exemplele date de d. G.
Beldescu”. După 1989, însă, odată cu explozia
mediatică, limba naturală a pătruns în scris şi în
mass-media, iar despre apostrof … ce nu se mai
spune se vede cu ochiul liber. O emisiune de
televiziune are titlul „D’ale lu ’Mitică” , şi se văd
două feluri de apostrof pe ecran (nu se poate scrie
„lu’Mitică”, pentru că s-ar citi legat, ca
„luminiţă”, simţul limbii dictează şi pentru cei
care n-au studiat tratate de ortografie), prin ziare
vedem titluri de-o şchioapă de felul: „Un’ se duc
indezirabilii când se duc” („Curentul”, 13 aprilie
2003, p. 4), etc. În loc să se redisxcute cartea lui
G. Beldescu, însă, au apărut noi ediţii ale DOOM-
ului, însoţite de studii şi cărţi cu aceeaşi tendinţă
de a se a adresa către toţi. Aceşti „toţi” de după
1989 nu mai sunt, însă, un bloc, sunt foarte
diversificaţi – şi celor mai multe dintre categoriile
sociale vorbitoare de limba română nu le mai
place, în sensul că nu le interesează literatura
înaltă, cultura „soft”. Devine ridicol să-l simplifici
pe Eminescu, cel atât de sofisticat prin scriere,
pentru…cei care abia au auzit de el. Limba trebuie
să ţină cont de asemenea realităţi – iar literatura
înaltă trebuie protejată de chiotul mulţimii. Noi nu
spunem nici ca Horatius „Odi profanum vulgus et
arceo” – dar nu-l mai putem ignora nici pe
Vergiliu cu al său: „Nunc paulo maiora cnamus”.
Trebuie găsit şi păstrat un just miliieu din care
respectul pentru literatura clasică nu poate să
lipsească. Pentru Eminescu, amintim o discuţie
despre apostrof  tipărită, totuşi, înainte de 1989:
este vorba de un studiu al D-nei Elena Popescu:
„Eminescu: Glosses metriques”4, pe care autoarea
ni l-a pus cu bunăvoinţă la dispoziţie. Dânsa se
opreşte asupra cuvintelor atone (fără accent) în
„poezia ritmică” – şi atrage atenţia că poetul
modern, care ascultă de alte reguli prozodice
decât cel clasic, trebuie, totuşi „să evite cuvintele
atone (prepoziţiile de exemplu) în poziţiile
accentuate metric.” Se întâmplă, însă, că nu le
evită, şi atunci textul trebuie înţeles contextual.

Autoarea redă versul din Scrisoarea V: Pe când
inima ta bate ritmul sfânt al unei ode – în
comparaţie cu acelaşi vers reluat în final: Pe când
inima ta bate-n ritmul sfânt al unei ode (foloseşte
grafia aactuală, cu cratimă). Observăm că a doua
oară poetul a introdus acest „în” elidat. “Diferenta
nu este deloc neglijabilă, – se comentează –  pen-
tru ca, dacă in primul vers   ar putea fi vorba doar
de un sens activ, de o stapânire (= o perfectă
cunoaştere) a ‘ritmului sfint’ de către creator (=
poet), în cel de-al doilea integrarea creatorului in
armonia artistică, deci cosmica, este evidentă”.
Reluăm, în sistemul nostru de reprezentări, mai
simplu (pentru că intenţia noastră este să
explicăm, nu să teoretizăm): prima dată se
accentuează báte ritmul (este vorba de accentual
logic sau grammatical) – iar a doua oară: bate-n
rítmul. Se poate face legătura, credem, cu situaţia
din limbile clasice, unde cuvintele atone transferă
accentual. Astfel, populus se accentuează latineşte
pόpulus, dar în sintagma Senatus populusque
romanus, pentru că s-a alipit -que, aton, accentul
se mută pe -u: populúsque. În limba greacă la fel:
ánthropos, dar anthropόs tis (tis fiind aton, trage
accentual spre sine). Eminescu însuşi are o obser-
vaţie de acest fel: „Nu ca negaţie e totdeauna into-
nat. Pierzând pe -u înaintea unei vocale, el mută
accentul cuvântului: n-áud – laud)” (Mss.2307,
148 v.).5 În cazul discutat, însă, prepoziţia elidată
’n este legată, în ortografia actuală, prin cratimă –
dar este impropriu: Eminescu are apostroful larg:
bate ’n ritmul, indicând şi mai clar accentul.

Note:
1. Paul Miron: „Entropie şi ortografie”, în „Timpul”,

Iaşi, iunie 2004, p. 22. Amintiri despre atmosfera
intelectuală a anului 1953 din preajma reformei, şi la
Alexandru Niculescu: O problemă de istorie a culturii
româneşti, în „România literară, nr.45 / 2002.

2. G. Beldescu: Ortografia actuală a limbii române,
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

3. Flora Şuteu: Dificultăţile ortografiei limbii române,
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986

4. Elena Popescu: Eminescu: Glosses metriques, în
„Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, seria
Philologia, nr.2, p. 10.16.

5. Apud Adrian Voivca: Versificaţuia eminesciană,
Editura Junimea 1997, p. 123.
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Gradul de dificultate în a ordona și a
discerne realitatea dosarului documentar
Vintilă Horia din Arhiva CNSAS sporește
odată cu înaintarea în hățișul
contrafacerilor, al acuzațiilor și al
insultelor incalificabile aduse
personalității de înaltă statură morală a
scriitorului. Dar așa cum razele soarelui
străbat umbra, adesea ucigătoare, a unei
vegetații malefice, tot așa, mai întîi timid,
apoi persuasiv, se constituie, în apărare,
adevărate pledoarii din demonstrativele
declarații scrise ale unor personaje martore
vieții și lucrării marelui scriitor. Adevărate
depoziții de importanță majoră și pondere

protectoare de spectrul lugubru al minciunii
generatoare de întuneric. 

Am numit documentele contradictorii care
urmează documente în oglindă, o oglindă
deformatoare (vă amintiți de Împărăția
oglinzilor strîmbe în care totul era modificat față
de imaginea reală care se reflecta în ele ?) și alta
care în poate fi privit adevărul. Acest “procedeu”
mi-a folosit în dublu sens, pe de o parte a avut
darul de a releva adevăruri indubitabile, pe de
alta a scos la suprafață contrafaceri strigătoare la
cer.

Prin urmare, două din documentele ce
urmează, care fac parte din epoci diferite, se
contrazic între ele, cu conținuturi diametral
opuse. Fișa personală datează din anul 1960 și
reprezintă, din punctul de vedere al
cercetătorului de istorie recentă, un document

contrafăcut sau, cum i-am mai spus, metaforic
vorbind, oglinda strîmbă. Confruntate NOTELE
mele de mai jos, se poate lesne observa că
majoritatea elementelor de biografie din
document sunt mistificate. Dar documentul
revelator pentru istoria literară este cel nedatat
(dar localizat cronologic după 1965 - probabil în
1969). Oglinda dreaptă, după cum l-am numit.
El reprezintă o depoziție onorabilă și onestă în
expunerea adevărului așa cum a fost în privința
unor fapte de viață și activitate ale lui Vintilă
Horia. Vorbim aici de un act conceput de
Caftangioglu Alexandru Prosper, fratele
scriitorului, cu ocazia solicitării sale oficiale de
aprobare a vizitei la Madrid în vederea întîlnirii
celor doi frați care nu se văzuseră, conform
afirmației scrise, de 26 de ani.

Am socotit că, de asemeni, este revelator și
documentul STRICT SECRET dintre cele două
oglinzi, ce-l privește pe Caftangioglu Alexandru
Prosper, dornic de a-și revedea fratele – dosar
Documentar 0007346 ACNSAS – care
demonstrează faptul că pentru orice pas făcut de
vreun cetățean al României Socialiste (pas
normal dacă am fi trăit într-un regim politic
destins) se cerea aprobarea Securității Statului.
Aceasta, în mod automat, pentru avantaje și
pentru a-l lega pentru totdeauna, pe cel în cauză,
de sistemul politic ce evolua în regim de
dictatură, pretindea colaborarea acestuia cu
serviciile – ca informator – pentru orice fapt
socotit a fi o favoare și nu un drept. Vom citi aici
despre refuzul lui Alexandru Prosper
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Caftangioglu de a colabora cu Securitatea; de
aici încolo lucrurile se vor complica. Vom vedea
cum, pe parcursul descifrării documentelor.

* * *
FIȘĂ PERSONALĂ/ privind pe fugarul

legionar Vintilă Horia/ 21 noiembrie
1960/Vintilă Horia […] de profesie ziarist și
scriitor. A fost secretar consular1 pe lîngă
consulatul român din Viena, avînd domiciliul la
Viena. Pînă la 15 iunie 1940, sus-numitul nu a
ocupat nicio funcție diplomatică, fiind doar
colaborator la revista Gândirea, scriind totodată
romane și poezii. Este autorul romanului Acolo
și stelele ard, roman care a fost tradus la Viena
în limba germană. […]. În acea perioadă avea
legături mai strînse cu Nichifor Crainic2,
profesorul Herescu [Niculae I.]3 și poetul [Ion]
Pillat.

La data de 15 iunie 1940, după
recomandarea profesorului N. Cornățeanu4 – în
acel timp ministrul Agriculturii – ministrul
Propagandei l-a numit atașat de presă la Roma,
calitate pe care a deținut-o și în timpul regimului
legionar5, pînă la 1 noiembrie 1940 cînd a fost
rechemat în țară și îndepărtat din funcție (subl.
mea – I.D.).

La 1 iunie 1941, Ministrul Propagandei din
acel timp, respective Nichifor Crainic, l-a numit
corespondent de presă la Berlin, iar la 11 mai
1942 i s-a atribuit gradul de atașat diurnist de
presă la Viena. A fost și secretar la Consulatul
Român din Viena. Tot în același timp a avut titlul
de lector de limba română la Universitatea din
Roma

Vintilă Horia s-a înscris în organizația
legionară în anul 1933 și a făcut parte din
cadrul cuibului Dorul6.

La Viena este cunoscut că a desfășurat o vie
activitate cu caracter legionar7, avînd strînse
legături cu Baldur von Schirach8.

Vintilă Horia făcea parte din legionarii
moderați, ulterior trecînd în tabăra simistă și
devenind unul dintre cei mai aprigi dușmani ai
regimului Antonescian9.

În anul 1943 este semnalat că făcea legătura
între legionarii din țară și cei din Germania10.

În urma semnalărilor de mai sus a fost
rechemat în același an în țară din postul ce-l
deținea, însă numitul nu s-a mai înapoiat,
refuzînd a se mai întoarce în țară.

După destituirea din funcția ce o avea la
Viena, sus-numitul pleacă la Roma unde este
numit director al revistei „Meșterul Manole”11 și
bibliotecar la Vatican.

După terminarea războiului, respectiv în anul
1945, este judecat în lipsă de Tribunalul
Poporului, fiind socotit criminal de război, fapt
pentru care a fost dat în urmărire.

În Italia este cunoscut că a făcut parte din
grupul rezistenților care duceau o intense
propaganda împotriva regimului din țară12.

De asemeni mai este cunoscut că în acea
perioadă a făcut parte din grupul de ziariști
colaboratori ai lui Augustin Popa13,
reprezentatul lui Iuliu Maniu14 în Italia.

În cursul anului 1949 pleacă în Argentina,
unde se află pînă în anul 1958-1959.

În Argentina ne este cunoscut că este lector și
predă cursuri de literatură română la Facultatea
de Litere din Buenos Aires, sub numele de Vintilă
Horia. Colaborează la toate publicațiile
reacționare15 ale fugarilor români din Argentina.

[…]
* * *

STRICT SECRET/ex.unic/03 aprilie 1969//
NOTĂ/ Caftangioglu Alex. Prosper s-a născut la
5 aprilie 1919 în localitatea Chișinău, fiul lui
Vintilă și al Elenei[…].

Susnumitul are pe fratele său Vintilă Horia în
Spania, care în prezent desfășoară activitate
dușmănoasă împotriva țării noastre prin
romanele și publicațiile din presă al căror
conținut este reacționar.

Caftangioglu Alexandru Prosper a refuzat
să ajute organele de Securitate pentru a urmări
informativ (subl.mea – I.D.) pe Vintilă Horia sub
pretextul că nu are legături cu acesta, nu-i
cunoaște activitatea, că această activitate îi
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crează procese de conștiință care l-ar sustrage
de la activitatea profesională.

Avînd în vedere cele de mai sus, precum și
posibilitatea de rămîne a acestuia cu soția în
Spania, propunem a nu i se acorda viza de
plecare din țară. Specificăm că(sic!)
Caftangioglu Alexandru [Prosper] nu are copii,
iar fratele său are o situație materială bună,
putînd să le acorde ajutor16.

Adnotare finală olografă: „NEGATIV” Șeful
Serviciului,

Alexandru St.

* * *

Acum doi ani mi-am revăzut fratele, pe
scriitorul Vintilă Horia la Madrid, după o
despărțire de 26 de ani. Prin forța împrejurărilor
trăisem în două lumi diferite dar, întîmplător,
clădite pe măsura fiecăruia. Eu, în țara
șantierelor și transformărilor materiale, cu
satisfacția incomparabilă pe care o dă unui
inginer o lucrare terminată, el hoinar din țară în
țară, într-o aprigă luptă pentru existență,
condiție, se pare obligatorie, pentru formarea
unui scriitor și mai ales unui poet.

Fratele meu este astăzi unul din scriitorii de
renume ai Europei. Nu este însă și unul din
scriitorii țării sale, de care îl despart granițe dar
nu esențe.

Am stat îndelung de vorbă. Permanent
aceeași durerii a despărțirii de patrie, pe care o
dorește mai mîndră, mai înțeleaptă, m ai vitează
decît oricare alta.

Transcriu cîteva rînduri dintr-o scrisoare
primită nu de mult de la el:

„Timp de două zil am primit această superbă
senzație de a mă fi întors acasă...Apoi, revenind
la Madrid, mi-am pierdut încrederea în acea
nouă patrie pe care mi-o închipuisem (o
localitate din nordul Spaniei) și mi-am regăsit
toate rănile deschise, toate căderile, defectele,
nerealizările, în sfîrșit, tot ceea ce constituie
personalitatea unui exilat. Am petrecut cîteva

zile de deznădejde. La ce bun toate astea? Cînd
am pierdut ceea ce niciodată nu voi putea
redobîndi...De fapt între aceste iluzii și
alunecări stă toată drama celui ce și-a pierdut
Țara și care știe că nu va mai putea niciodată
să-și recapete alta. Aici în această conștiință a
pierderii fără leac, stă poate secretul de oțel și
de soare al celui care ajunge la conștiința
singurătății în lume, a luptei de unul singur cu
viața și cu moartea, cu tot ce o țară știe sau
poate să ascundă sau să îndulcească”
(subl.mea – I.D.). 

Într-o zi mi-a spus:
– Știi ce înseamnă cuvîntul spaniol

„destierro”? Smuls din țărînă sau „exilat”.
Asta sunt eu, un om smuls din țărîna țării mele
(subl.mea – I.D.).

În toate cărțile publicate, în numeroasele
conferințe pe care le ține, în cursurile
universitare pe care le predă, aceeași temă:
exilul.

Primul roman: exilul lui Ovidiu la Tomis.
Un al doilea: exilul lui Platon în Sicilia.
Și așa, de la o istorie la alta, sub diverse

înfățișări, aceeași suferință.
După sfîrșitul războiului a fost judecat și

condamnat în lipsă. Și în violența ceasului de
atunci, foarte grav de ceea ce făcuse.

De atunci se simte nedreptățit. Ca orice om
care și-a confirmat valoarea, fără alt sprijin
decît cel al puterilor proprii, fratele meu nu va
începe o tîrguială cu țara sa pentru recîștigarea
unor drepturi.

De aceea s-a resemnat în această suferință,
așteptînd ceea ce nici el nu poate crede că se
poate întîmpla, ca țara să-l repună în drepturile
pe care le-a avut cîndva (subl. mea – I.D)

Situația sa actuală nu-l împiedică, însă, să
fie întotdeauna alături de țara sa, în toate clipele
grele. Scriind în cele mai citite ziare și reviste din
Spania, Italia, Franța și Germania, nu ezită să
informeze cititorii asupra unor uneltiri pe care,
țări prietene și neprietene le încearcă adesea
împotriva țării sale.

În timpul în care eram în Spania, îmi
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povestea cum, în cadrul unei conferințe ce s-a
ținut la Copenhaga în 1969, scriitorii din R.P.
Ungară s-au întîlnit cu scriitorii în exil, cerîndu-
le ca, deasupra deosebirilor de vederi, să-și
sprijine țara atunci cînd aceasta o cere și cum
diverse articole de presă confirmau această
înțelegere.

Cu el au stat de vorbă, în repetate rînduri,
oameni de valoare din lumea literelor românești.
Chiar președintele Uniunii Scriitorilor,
Academicianul Zaharia Stancu a căutat, în 1969
să-l întîlnească la Paris, dar lucrul n-a fost
posibil, angajamentele fratelui meu
nepermițîndu-i să vină acolo în intervalul
propus.

În prezent, ca director al unei edituri din
Madrid, fratele meu a solicitat în România
trimiterea de cărți tratînd despre viitorul
omenirii, spre a le tipări în ediții spaniole, de
largă circulație. Există un astfel de început de
legătură care poate volua în sensul, pe care îl
arătam, de viitoare apropiere (subl.mea – I.D.).

Unul din motivele vizitei mele, în afară
bineînțeles de marea dorință de a-mi revedea
fratele, este de a ține, măcar în acest fel,
deschisă, legătura între pămîntul de baștină și
cel care este încă un exilat.

Vă rog să apreciați și sub lumina aceasta
solicitarea făcută pentru aprobarea vizitei mele
și a soției mele la Madrid. 

[Semnătura olografă a petentului],
Alexandru Caftangioglu

Note:
1. Vintilă Horia a fost atașat de presă la Consulatul

Român de la Viena începînd cu anul 1942
2. NICHIFOR CRAINIC (pseudonimul lui Ion Dobre)

- (n.1889 – d.1972) – poet, ziarist, teolog, filosof. Devine
membru al Academiei Române în 1940, este exclus în
1945 și reprimit post-mortem în 1994. Studii la
Facultatea de Teologie din București. Susținut de o serie
de personalități (Nicolae Iorga, Gala Galaction,
I.G.Duca), după terminarea studiilor, să devină preot la
Biserica Zlătari, refuză, totuși, numirea. Între 1920 –
1921, aflat la Viena la sfatul lui Lucian Blaga, se înscrie
la Facultatea de filosofie. Aici, în 1922, obține doctoratul
în filosofie. Va fi profesor de filosofie la Seminarul

Teologic din București și la Facultatea de Teologie de la
Chișinău. Este creatorul gîndirismului. Va restaura
teologia românească în spiritul ortodox, reactualizînd
tradiția A fost adeptul tendințelor tradiționaliste
religioase, subliniind importanța, în spațiul românesc, a
moștenirii spirituale creștin – ortodoxe. A fost secretar
general la Ministerul Cultelor în timpul guvernării
legionare și ministru al Propagandei în Guvernul Ion
Antonescu. Va fi trimis în judecată în 1945, în cadrul
procesului lotului ziariștilor fasciști de Tribunalul
Poporului ca element reacționar care putea pune în
pericol sovietizarea României, și condamnat în
contumacie la „detenție grea pe viață și degradare civică
pe timp de zece ani pentru crima de dezastrul țării, prin
crime de război”. După anularea sentinței din 1945, a fost
rejudecat după care a fost închis 15 ani fără sentință
judecătorească...A fost grațiat prin Decretul 293/1962 și
eliberat. Procesul lotului ziariștilor fasciști din 1945 a
fost rejdecat și s-a admis recursul în anulare în 1995.

3. NICULAE I.HERESCU – (n.1903 – d.1961) – poet,
prozator, eseist, traducător, fondator și director al
Institutului Român de Studii Latine din București (1937
– 1945), președinte al Societății Scriitorilor Români și al
Fundațiilor Culturale Regale Carol al II lea începînd cu
1940. După 1944 se va exila în Portugalia apoi va pleca
în Franța, unde va conduce mișcarea literară a exilului
românesc. Profesor universitar – limbi clasice,
specialitatea limba latină.

4. NICOLAE CORNĂȚEANU – (n.1899 – d.1977) –
inginer agronom, profesor, ministru ala Agriculturii, a
inițiat cercetări de economie rurală, rurală și
agroalimentară. A creat un colectiv de cercetare în cadrul
Secțiunii de Economie Rurală a Institutului de Cercetări
Agronomice a României, făcînd progrese începînd cu
1927. Bursier al Ministerului Agriculturii la Viena,
bursier la Politehnica din Zurich etc. În 1935 a primit
bursa Fundației Rokefeller. Deputat în timpul guvernului
Nicolae Iorga și președinte al Societății Inginerilor
Agronomi din România. Ministru al Agriculturii și
Domeniilor în guvernele Miron Cristea, Armand
Călinescu, Gheorghe Argeșanu și Constantin Argetoianu.
A fost Profesor doctor docent, membru de onoare al
Academiei de științe Agricole și Silvice din Romania
(1966).

5. Insinuare inutilă, deoarece se știe că a fost scos din
funcție chiar de guvernul legionar.

6. Vintilă Horia nu a făcut parte niciodată din fosta
organizație legionară după cum este precizat în mod
corect și real în depoziția scrisă a vărului său Gheorghe
Caftangioglu pe care am publicat-o și comentat-o anterior
acestui document.

7. Informație eronată. Vintilă Horia a fost, după cum
se precizează, începînd cu 1942, atașat de presă la
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Consulatul Român din Viena.
8. BALDUR VON SCHIRACH – (n.1907 – d.1974). În

perioada 1940 – 1945 a fost guvernatorul orașului Viena
în epoca în care Vintilă Horia făcea parte din corpul
diplomatic, la Viena. Numai prin natura funcțiilor și forța
împrejurărilor oficiale ar fi putut exista unele relații, de
asemenea oficiale, între cei doi. În atari circumstanțe,
informația din Fișa personală este eronată și răuvoitoare.

9. Informație eronată și răuvoitoare. Violențe de
limbaj și vulgaritate care, în niciun caz nu se potrivesc
firii nobile, temperamentului și educației lui Vintilă
Horia. Căutarea cu efort și prin contrafacere(care
devenise un mod curent de tentativă de compromitere cu
orice preț) distrugerea imaginii publice a scriitorului.

10. Informație eronată și răuvoitoare. După cum se
știe, Vintilă Horia a fost prizonier, începînd cu 1944, în
lagărele din Germania(Silezia) și Austria (de unde va fi
eliberat de englezi în 1945).

11. Informație eronată. Revista Meșterul Manole a
apărut la București, sub conducerea lui Vintilă Horia,
numai cu 13 numere tipărite, la inițiativa unui grup de
scriitori tineri.

12. Vintilă Horia a fost un anticomunist convins.
13. AUGUSTIN POPA – (n. 1893 – d. 1974) – a fost

membru al Comitetului Executiv și președinte al
Partidului Național Țărănesc – Târnava Mică, deputat în
Parlamentul României. Profesor de drept canonic și
sociologie la Academia de Teologie Greco-Catolică din
Blaj. Odată cu venirea regimului comunist la putere, se
va refugia în Occident și se stabilește mai întîi în Franța,
apoi în Statele Unite.

14. IULIU MANIU (n.1873 – d. 1953). Politician,
deputat român de Transilvania în Dieta de la Budapesta,
prim-ministru al României în mai multe perioade,
președinte al Partidului Național – Țărănesc pînă în
1947, deținut politic în închisoarea Sighet. Din 1919 a
fost ales al Academiei Române. Și-a început cariera
politică în cadrul Partidului Național Român din
Transilvania. A fost unul dintre organizatorii Marii
Adunări de la Alba Iulia - 1 decembrie 1918 unde s-a
proclamat unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat. Pe 2
decembrie 1918 a fost ales în funcția de ministru-
prezident al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (funcție
care o echivala pe cea de guvernator ), exercitînd, în
același timp și funcția de ministru de interne.

15. Informație eronată și răuvoitoare. Vintilă Horia
colaborează la publicațiile literare(se înțelege de la sine
că nu sunt pe linia politică ce se impusese în mod
samavolnic în țară) anticomuniste din exilul românesc.

16. Organele de Securitate hotărăsc că nu-i vor
acorda viza de călătorie lui Caftangioglu Alexandru
Prosper pentru a-și vizita fratele, deoarece condiția
acordării acestei vize, în acest caz (Securitatea căuta și

găsea destule pretexte pentru a nu acorda vizele de
călătorie în Occident), era colaborarea cu Securitatea, ca
informator pe lîngă propriul frate. Or, acesta refuzase
colaborarea cu serviciile. În același timp, posibilitatea de
a călători în Occident a acelora care aveau „rude în
străinătate” era nulă.. Măsura represivă îi privea în mod
special pe cei ce aveau rude, mai cu seamă de gradul 1,
care în termenii regimului politic din România erau
numiți fugari, cei care evadaseră din acel regim totalitar
exilîndu-se în Occident, în special în căutarea libertății
interioare și a împlinirii profesionale. În acei ani ai
marilor tragedii, cînd familii întregi erau despărțite poate
pentru totdeauna de zidul nevăzut sau chiar văzut, al
sistemului politic opresiv, nu numai din România ci din
întreg lagărul socialist din Estul Europei.

Securitatea va mai ia în calcul “condiția materială
bună putînd să le acorde ajutor”, existînd, din punctul de
vedere al serviciilor, datorită acestui fapt, probabilitatea
majoră ca, ajutat material de fratele său, Caftangioglu
Alexandru Prosper împreună cu soția sa să nu se mai
întoarcă în România.

Cu toate a acestea, în Fișa personală întocmită de
securitate lui Caftangioglu Alexandru Prosper, de la fila
114 a Dosarului D 0007346, citim la punctul 18.: „[…]li
s-a aprobat soților Caftangioglu Alexandru Prosper și
[Caftangioglu] Mărioara să-și viziteze rudele din Spania,
de unde, la expirarea termenului acordat, nu s-au mai
întors în țară”. Aprobarea fusese dată prin intervenție
insistentă de către un for superior Securității în hotărîrile
luate și cu privire la vizele de peste graniță și anume
Comisia pentru problemele de pașapoarte de pe lîngă
Consiliul de Miniștri, deși le-au fost respinse cererile
inițiale și din verificările efectuate în evidența Securității
și Miliției sau alte verificări efectuate anterior plecării
din țară organele Securității au obiecțiuni pentru motivul
că sus-numiții au oi rudă stabilită în Spania, unde a
desfășurat activitate ostilă împotriva R.S. România și nu
prezintă garanția revenirii în țară.

Cazul pe care îl înîlnim, de acordare a vizei de
călătorie (deși există referate negative din partea
Instituției Securității Statului) este demonstrativ pentru
situația concludentă în care Securitatea era instrumentul
statului totalitar. Sau, cum se spune partidul și guvernul
hotăra, Securitatea executa...
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Estetician, critic literar şi istoric al culturii,
poet, memorialist, traducător (a tradus din
lirica lui Lucian Blaga în spaniolă), Alexandru
Husar a fost, înainte de toate, Profesorul (cu
majusculă), magistrul cum îi spuneam noi, dar
şi cum ni se adresa el însuşi cu cordialitate, în
diverse colocvii, dezbateri pe diferite teme sau
la examene. Îmi aduc aminte de examenul la
Estetică, în anul al IV-lea, care a constat practic
într-un dialog în ce mă priveşte de neuitat.
Profesorul s-a bucurat de modestele mele
răspunsuri şi comentarii produse sub imperiul
emoţiei fireşti şi le-a apreciat în consecinţă.
Marii dascăli ai Almei Mater sunt profesori de
gândire. Este bine ştiut că, de pildă, G.

Călinescu era un adversar intratabil al celor care, în
sala de curs, notau cu conştiinciozitate, cuvânt cu
cuvânt, ceea ce spunea el. Călinescu propunea un
model de gândire, convocând, incitând spiritul
reflexiv şi creativ al celor care îl ascultau. Devenea
de-a dreptul furios când, de pildă, ţinându-şi
celebrele prelegeri la Universitatea din Iaşi –
neegalate de nimeni vreodată şi devenite substanţa
admirabilei cărţi „Principii de estetică” –, îi
descoperea cu privirea în numerosul auditoriu,
format întotdeauna din studenţi de la diverse
facultăţi, dar nu numai, pe cei care, în loc să-i
urmărească demonstraţia, spectacolul gândirii şi al
rostirii, erau preocupaţi de consemnarea cât mai
fidelă a discursului său.

Alexandru Husar face parte din categoria acelor
cărturari erudiţi pe care, pentru a-i cunoaşte cu
adevărat, trebuie să-i cauţi nu numai în biblioteci, ci
şi în sufletele şi caracterul zecilor de promoţii de
studenţi. Acolo îi găseşti poate mai vii ca oriunde.
Din acest punct de vedere, un alt exemplu care îmi
vune în minte este şi cel al Zoei Dumitrescu
Buşulenga. Pentru mine şi pentru mulţi colegi, astăzi

scriitori, critici şi istorici literari, jurnalişti de prim
plan, alţii profesori, imaginea definitorie a lui
Alexandru Husar este cea a omului de la catedră sau,
dacă vreţi, de la tribună. Cu un discurs nu o dată
înflăcărat, aş spune un discurs îndrăgostit, ca să
preiau sintagma lui Roland Barthes, el te ţinea, aşa-
zicând, captiv – o captivitate reconfortantă –
indiferent de tema pe care o aborda. Şi asta pentru că
– dincolo de informaţia revelatoare, dincolo de ideile
şi de formulările inspirate, de retorica avântată, de
judecăţi, acestea din urmă uneori excesiv de
generoase –  impresionau prin pasiunea, patosul și
implicarea sufletească a magistrului. Oralitatea şi
scrisul său erau ale unui erudit la care ideile deveneau
personaje într-o frumoasă naraţiune, fiindcă erau mai
întâi trăite şi apoi exprimate. Se asemăna cu un alt
neuitat profesor al nostru de la Facultatea de filologie
a Universităţii ieşene: romanistul Ştefan Cuciureanu.
Un cunoscut critic şi istoric literar – și el tot ardelean
– dar netrecut, precum Alexandru Husar, prin proba
intelectuală a tuturor celor trei mari provincii
româneşti, îndeosebi prin cea a Moldovei, cu
melancolia şi poezia ei, dar şi cu vocaţia spiritului
critic întemeietor, îl trecea în rândul „autorilor de
raftul al doilea”. Astfel de situări sunt cel puţin
riscante. Fie şi numai dacă avem în vedere că depinde
de ce şi cine ocupă raftul întâi. Dacă pe acesta stau,
de exemplu – şi stau neclintiţi – Hasdeu, Iorga,
Pârvan, Ibrăileanu, Călinescu sau Lovinescu, cine nu
ar fi bucuros să poată ocupa un loc pe raftul al
doilea?! Dar asemenea judecăţi frivole nu-şi au
rostul. Ceea ce contează e că studiile şi eseurile lui
Alexandru Husar, fostul doctorand la Universitatea
din Cluj al lui Lucian Blaga, care îl răsfăţa numindu-
l „tânărul filosof”; asistent, tot acolo, al lui D.D.
Roşca – autorul antologicului eseu „Existenţa
tragică” – şi al marelui istoric David Prodan;
discipol, în fine, la Bucureşti, al lui Tudor Vianu, sunt
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de referinţă. Fatalmente, le lipseşte poate ceva din
flacăra rostirii autorului, însă în austeritatea literei
tipărite ele nu sunt mai puţin convocante spiritual,
mai puţin profitabile, în primul rând pentru istoricul
culturii şi al mentalităţilor.

Lucrările lui Alexandru Husar sunt ale unui
analist, teoretician, estetician, dublaţi de istoricul
riguros documentat. Privea consecvent faptul de
cultură, opera artistică din perspectiva tradiţiei. În
concepţia sa, a vorbi de modernitate în afara tradiţiei
este un nonsens. Sunt elocvente din acest punct de
vedere şi  câteva din cărţile sale: „Noi şi Europa
(Istorie, cultură şi civilizaţie)”, „Periplu prin
memorie (O, tempora!)”, „Tradiţii naţionale (în
estetică şi filosofia artei)”.

Alexandru Husar îmbină, nu o dată, hermeneutica
cu memorialistica, precum într-un volum apărut în
2008, intitulat „Lucian Blaga între amintire şi
actualitate”. Citez un fragment din textul în care
autorul schiţează un portret al poetului şi filozofului:
„Îl cunoscusem cândva, cu ani în urmă, personal la
Braşov (la conferinţa sa despre Şaguna) şi-l
vizitasem, în culmea gloriei, în goetheana sa aşezare
de la Sibiu. Îl întâlnisem apoi, ani de-a rândul,
adesea, la Cluj, fostul său Weimar, de care se leagă
dacă nu cei mai buni, în orice caz cei mai rodnici ani
ai vieţii poetului. Pe străzi laterale, unde-l purtau
paşii rari, parcă aerieni, în micul său cabinet de la
Institutul de filosofie, în cofetăria de alături, unde
venea dimineaţa la o cafea, ori pe culoarele
bibliotecii centrale, sau în marea sală de la etaj, unde-
şi claustrase biroul de bibliotecar, era o bucurie
întâlnirea cu dânsul, un ceas al reculegerii în «marea
trecere», o înfiorare de spaţii sub bolţi sofianice, ceva
de transcedent ce coboară... Citindu-mi cu glasul său
de violoncel, ca un adolescent: „Într-un regat lângă
mare, pe care/ Poate că ai să-l cunoşti într-o zi,/ Trăia
odată, de mult, o fată/ Pe nume Annabel Lee” –
traducerea sa din Edgar Poe – sau „Odă la o urnă
grecească” de Keats (pe atunci nepublicate), vorbind
de o lucrare ce avea să încheie, ca o cupolă, sistemul
său filosofic, ori de a doua sa tinereţe, îl ascultam în
tăcere contemplând cu sfială, sub arcadele vii ale
sprâncenelor lui luciferice, ochii săi mari de pasăre a
înţelepciunii sau privind cu fereală, dacă nu cu
discreţie, mâinile sale de cardinal. Voinic şi înalt, ca
un Oscar Wilde, în desăvârşita-i eleganţă morală, un
Prinţ fericit, urmărind rândunelele şi gloria-i
postumă, cu ochii în zări, poetul avea o nobleţe a

tăcerii şi-n toate – măreţia calmă şi simplitatea nobilă
a unei statui antice”.

Tradiţia culturii noastre este proiectată de
Alexandru Husar în context european. Ideea
europeană – distinge istoricul culturii – se bazează, la
rândul ei, pe trei mari tradiţii: ştiinţifică, filosofică şi
morală de sursă elenică; juridică şi politică de sursă
romană; religioasă de sursă creştină. Privind
diacronic, istoricul constată că la noi ideea europeană
„n-a fost şi n-a rămas o idee izolată. N-a fost apanajul
unei grupări efemere, al unei mişcări de moment, al
unei publicaţii cu acest titlu. Această idee, având
antecedentele străvechi şi o îndelungată, vie
posteritate, în perioada dintre cele două războaie, a
constituit o constantă a gândirii înaintate, o
preocupare a noilor generaţii, care-o impun cu
strălucire şi forţă. După cum ea nu a fost un produs
tardiv al istoriei noastre, reacţie spontană a unor
minţi izolate într-un veac luminos, ci rezultanta
organică a unei evoluţii în pas cu evoluţia culturii
autohtone, emblema ei. Nu e o surpriză, deci, un
accident, ci o idee ce brăzdează istoria eroică, de
secole a poporului nostru, în decursul căreia a ars
mereu vie flacăra luptei pentru libertate şi neatârnare,
pentru progres, pentru afirmare deplină şi neîngrădită
a geniului său creator în consens cu aceea a
popoarelor europene”.

În ce mă privește, îi datorez între multe altele lui
Alexandru Husar deschiderea faţă de un mare curent
artistic. Este vorba de neorealism. Mi-a rămas în
memorie pentru totdeauna ceea ce ne-a revelat
profesorul Husar vorbindu-ne despre acest poate cel
mai fecund curent din întreaga istorie a artei filmului,
unul care a influenţat puternic şi literatura europeană
postbelică. Prelegerile lui Alexandru Husar pe
această temă, referirile sale la capodopere
cinematografice ilustrând curentul amintit, între care
„Hoţii de biciclete” a lui Vittorio de Sica, au stimulat
profund interesul celor care eram atunci tineri
„ucenici la clasici”. Peste ani, într-una din călătoriile
la Roma am vizitat faimoasele studiouri de la
Cinecitta, unde atâția regizori geniali au creat opere
inegalabile. Primul meu gând s-a îndreptat atunci
spre ceea ce ne spusese cândva cu patos şi
molipsitoare emoţie neuitatul magistru de la nașterea
căruia se împlinește în acest aprilie un secol.

130130 CONVORBIRI  LITERARE



Începuturile presei în Principate datorează mult
rușilor. Primul ziar din Moldova, „Courier de
Moldavie”, editat în franceză, dar, periodic, și cu știri
în română1, a apărut la Iași începînd cu 18 februarie
1790. Era în toi Războiul Ruso-Austro-Turc (1787-
1792), iar trupele mareșalului Potiomkin, staționate
în Principat, își aveau cartierul general în urbea de pe
malul Bahluiului. La dispoziția mareșalului se aflau o
tipografie de campanie și cîțiva tipografi de la
Colegiul de Război din Petersburg. La această
tipografie, instalată în incinta Palatului Ghica din
apropiere de Rîpa Galbenă, va fi editat acest ziar, din
nevoia de informare a publicului asupra mersului
războiului, dar și pentru a-i informa pe cititorii din
capitala Principatului despre cele mai importante
evenimente interne și din Europa2.

Al doilea ziar, „Albina românească”, va apare tot
la Iași, de pe 1 iunie 1829, sub patronajul lui
Gheorghe Asachi. De altminteri, și denumirea unor
publicații de la noi e inspirată de titlul revistelor
rusești: „Albina românească” de „Северная пчела”/
„Albina Nordului”; „Curierul românesc” de
„Русский Вестник”/ „Curierul rus”; „Contem-
poranul” de „Современник” etc.

În cuprinsul Imperiului rus, ortodocșii de rit vechi
nu aveau dreptul să publice lucrări, să editeze cărți de
cult ori să scoată ziare și reviste. De aceea, atenția lor
s-a îndreptat spre centrele populate cu staroveri din
afară, de preferință din țările vecine. O problemă
destul de dificilă o reprezenta achiziționarea
tiparniței și a caracterelor rusești ori slavone. Știm că
unul din liderii luminați ai Ortodoxiei de Rit Vechi,
episcopul Pafnutie3, a încercat să ridice nivelul de
educație al populației starovere, prin înființarea de
școli pe lîngă mănăstiri și biserici și prin o mai
profundă implicare a clerului în instruirea maselor.
Era conștient de faptul că turmei păstorite de ierarhii
staroveri îi lipseau în primul rînd cărțile, manualele,

lucrările cu conținut teologic și de istorie a Bisericii
de Rit Vechi, scop în care a întreprins, în 1861, o
călătorie la Londra, în cuibul emigrației ruse
coordonate de Aleksandr Herzen. Episcopul era
interesat de posibilitatea de a imprima, la Tipografia
rusă liberă a lui Herzen și Ogariov, texte ce priveau
universul spiritual starover, scrise de intelectuali din
interiorul acestei fracțiuni prigonite, ca replică la
sumedenia de cărți polemice, denigratoare și foarte
adesea mincinoase, redactate de reprezentanți ai
Bisericii oficiale ruse. Nu știm cum a decurs
întîlnirea cu cei doi lideri ai socialismului
revoluționar, însă, la revenirea în patrie, episcopul
Pafnutie „va interzice turmei sale să aibă relații cu
ateii londonezi”4. În anul următor, va pleca spre
Moscova și Petersburg, cu un pașaport fals, emisarul
grupului de emigranți ruși de pe malurile Tamisei,
Vasili Kelsiev5, care va avea, de asemenea, întîlniri
cu ortodocșii de rit vechi și cu mai mulți fruntași ai
mișcării revoluționare din Rusia6. De la Pavel
Prusul7, el va obține spre publicare manuscrisul cărții
Поморские ответы/ Răspunsurile din Pomorie8,
însă lucrarea nu va fi tipărită la Londra. Vor apare
însă, sub îngrijirea lui Kelsiev, patru volume din
Сборник правительственных сведений о
раскольниках/ Culegere de informații
guvernamentale despre schismatici (1860-1862) și
alte două din Собрание постановлений по части
раскола/ Culegere de dispoziții cu privire la schismă
(1863), alcătuite pe baza materialelor privitoare la
staroveri, pe care Kelsiev începuse să le adune, la
inițiativa lui Herzen, din 1860, dar și a textelor
primite de la ortodocșii de rit vechi din Rusia9.

Tot în ideea unei viitoare colaborări cu fracțiunea
staroveră, Kelsiev are inițiativa editării unui
supliment al gazetei „Kolokol”/ „Clopotul”, intitulat
„Obșcee vece”, care să se adreseze unei mase mai
largi de cititori și, în special, comunităților starovere.
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Suplimentul a apărut vreme de doi ani (1862-1864) și
a cuprins articole în care se combătea discriminarea
politică a celor de altă confesiune, se dezbăteau
probleme de religie și se încurajau toleranța și
libertatea credinței.

După mutarea lui Kelsiev în Dobrogea și
constituirea „coloniei rusești de la Dunăre”10, el va
încerca să înființeze școli pentru copiii cazacilor
nekrasoviști, să facă propagandă socialistă în rîndul
comunităților de rit vechi și, mai cu seamă, să
organizeze la Tulcea, cu sprijinul arhiepiscopului
Arkadie de Slava11 și a lui Michał  Czajkowski12, o
tipografie pentru staroveri13 sau, după propria-i
expresie, „o a doua tipografie rusă liberă”14. Numai
că discuțiile purtate la Slava Rusă cu arhiepiscopul n-
au avut rezultatul scontat: Arkadie a refuzat categoric
propunerea lui Kelsiev de implicare în politică, ca și
pe cea de susținere a înființării unei tipografii,
„pentru răspîndirea în mulțime a scrierilor împotriva
cîrmuirii”; mai mult, oaspetele este poftit să
părăsească incinta mănăstirii. „Nu cu dușmanii
acestuia [ai împăratului Aleksandr al II-lea] și ai
maicii noastre, pămîntul rusesc, trebuie să avem noi
legături”, se adresează arhiepiscopul în predica
ținută, imediat după aceea, în fața cazacilor
nekrasoviști, „ci cu frații noștri, ortodocșii de rit
vechi ruși, care i-au înaintat în scris țarului Aleksandr
încrederea lor”15. Povestea însă nu se încheie aici:
Arkadie de Slava va trimite două adrese, în fapt două
denunțuri, Curții imperiale de la Petersburg și
staroverilor din Klințî, prevenindu-i pe destinatari de
intențiile complotiștilor emigranți la Dunăre. La
rîndul lui, Kelsiev i se plînge lui Sadîk-pașa de eșecul
discuțiilor cu liderul spiritual al cazacilor
nekrasoviști, șleahticul polonez îl denunță la rîndul
său pe Arkadie sultanului Abdul Aziz, învinuindu-l
de trădare și neloialitate față de Poartă, alăturînd și
textul predicii ținute de arhiepiscop. Va urma o
anchetă, cei mai activi dintre cazacii nekrasoviști
„vor fi trimiși sub convoi la Stambul, iar de acolo în
surghiun, în ținuturi izolate din partea asiată a
Turciei”, în vreme ce Arkadie se va autoexila, pentru
o vreme, la Izmail. 

O a doua încercare de a înființa o tipografie pe
teritoriul actual al României se raportează la anii ’70
ai veacului al XIX-lea. Pe atunci, mai exact în 1874,
se întemeiază la Fîntîna Albă „Frăția Cinstitei și
Dătătoarei de Viață Cruci”, al cărei scop era purtarea
disputelor polemice cu reprezentanții altor orientări

ale Ortodoxiei de Rit Vechi sau ai Bisericii oficiale
ruse, precum și publicarea lucrărilor scrise de autori
din cadrul fenomenului starover în tipografii din
afara granițelor Rusiei și, pe cît era posibil, în
tiparnițe proprii. În acest scop, va fi achiziționată o
presă de imprimat, iar călugărul Anastasie, viitorul
episcop de Izmail16, va fi trimis pe lîngă Onisim
Șvețov17, în cancelaria de la Cimitirul Rogojskoe a
arhiepiscopului Antonie (Șutov)18, pentru a deprinde
munca de corector19. Însă nu lui Anastasie îi va fi dat
să pună bazele plănuitei tipografii.

Atenția liderilor staroveri se va îndrepta spre
Moldova, unde existau două comunități starovere
puternice: la Iași și la Manuilovka20. Presa de
imprimat va fi trimisă la Mănăstirea Sfîntul Nicolae
din localitatea suceveană, unde, pentru început, de
activitatea tipografică se va ocupa arhimandritul
Isaiia. Sursele documentare menționează anul 1875
ca reper al înființării tipografiei la Manolea, dar și de
o altă tiparniță, achiziționată acum:

„Prima tipografie în oraşul Fălticeni a fost
înfiinţată în mai, 1873, de către Scarlat Tăutu, sub
firma Imprimeria Fraţilor Tăutu, originari din P.
Neamţ. Afacerile mergînd prost, Tăutu se desfăcu de
tipografie, vînzînd-o călugărilor din schitul
lipovenesc Manolea, com. Uideşti, cu 40 de
galbeni”21.

În scurtă vreme, încep să iasă în lume și primele
lucrări imprimate în acest locaș de cult: în 1877, un
Nomocanon cu Cinovnic22, în 1883, un Ceaslov23,
pentru ca, după plecarea arhimandritului Isaiia în
Rusia, tipărirea cărților să cadă în sarcina lui Onisim
Șvețov, ajutat de părintele Pafnutie, viitorul episcop
de Kazan’24. Prima descindere a acestuia din urmă la
Manolea avusese loc în 1883, cu același țel,
coordonarea muncii tipografice. După doi ani
petrecuți la pomenita mănăstire, va urma un nou sejur
moscovit, în 1885, cînd va fi tuns călugăr de noul
arhiepiscop al Moscovei și al întregii Rusii,
Savvatie25, sub numele Arsenie, după care va reveni
la așezămîntul monahal moldav, pe care-l îndrăgise.

Aici va desfășura o intensă activitate
scriitoricească și de editare de carte. Pînă la acea
dată, reușise să dea literaturii teologice История о
существовании священства в старообрядческой
Христовой Церкви/ Istoria existenței preoțimii în
Biserica Ortodoxă de Rit Vechi a lui Hristos, iar în
singurătatea și liniștea mănăstirii, va finaliza textul
lucrării Истинность старообрядческой иерархии
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противу взводимых на нее обвинений/Adevărul
ierarhiei ortodoxe de rit vechi față în față cu
învinuirile ce i se aduc26 și va scrie Оправдание
старообрядствующей Святой Христовой
Церкви в ответах на притязательные и
недоумительные вопросы настоящего
времени/Îndreptățirea Sfintei Biserici de Rit Vechi a
lui Hristos în răspunsuri la întrebările pretențioase și
perplexe ale timpului nostru27.

Pagina de titlu a lucrării ieromonahului Arsenie,
Adevărul ierarhiei ortodoxe de rit vechi față în față cu

învinuirile ce i se aduc, tipărită la Mănăstirea din Manolea
în 1885

Sub îngrijirea lui Arsenie, vor apărea la Manolea,
în 1884, Поморские ответы/Răspunsurile din
Pomorie, un text clasic al apologeticii starovere, al
cărei succes ajunsese să-l îngrijoreze pe N.I.
Subbotin. Însemnările din Letopiseț ale acestuia din
urmă ne dau o idee și despre modul în care se
răspîndeau aceste cărți, atît în parohiile din Moldova
și Austria, cît și în Imperiul rus:

Răspunsurile din Pomorie, lucrare tipărită la tipografie
Mănăstirii Sfîntul Nicolae din Manolea

„Cititorilor le este cunoscut că Onisim Șvețov
(acum ieromonahul Arsenie), ajutat fiind de
Pafnutie28, a tipărit în străinătate, la Mănăstirea
schismatică din Manolea, Răspunsurile din Pomorie.
Această carte e răspîndită cu succes de către
schismatici: multe exemplare din ea sînt duse în
diferite locuri de Șvețov însuși, multe se vînd de către
negustorii de carte schismatici la iarmarocul de la
Nijni-Novgorod și la Moscova. De la iarmaroc au
ajuns și în Siberia, ca și în alte locuri îndepărtate ale
Rusiei... Răspîndirea acestei cărți a făcut și continuă
să facă Bisericii noastre un rău greu de calculat... În
genere, schismaticii pomenesc cu mîndrie această
carte și le spun ortodocșilor că, acela care o citește,
nu va mai merge la biserică și își va face obligatoriu
semnul crucii cu două degete. În Răspunsurile din
Pomorie se aduc, într-adevăr, numeroase mărturii în
sprijinul semnului crucii cu două degete, această
dogmă esențială a ortodocșilor de rit vechi”29.

Un an mai tîrziu, vor ieși de sub teascurile
tipografiei de aici textul polemic al scriitorului
Aleksei Rodionov30, Зитуменос или взыскание…31/
Zitumenos sau disputa…, și, într-un tiraj de trei mii
de exemplare, lucrarea călugărului Arsenie, Adevărul
ierarhiei ortodoxe de rit vechi...32
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Manolea n-a fost singurul loc de pe teritoriul
României, în care se tipăreau lucrările intelectualilor
staroveri. Ele au apărut și la Iași, Tulcea ori Brăila.
Astfel, la Tulcea, în 1885, apare Паноплия отцов
Русской православной церкви/Panoplia Părinților
Bisericii pravoslavnice ruse, alcătuită de „Frăția
călugărilor Mănăstirii Sfîntul Nicolae” din Manolea,
probabil sub coordonarea episcopul Ghennadie
(Beleaev), refugiat aici după cei 19 ani de temniță
petrecuți în Rusia, iar călugărul Arsenie va publica, în
fosta capitală a Moldovei, Iași, Показание
всеобдержности двуперстного сложения в
древней православной церкви и погрешностей
противу святого Евангелия в
новообрядствующей церкви/ Mărturie a
caracterului general al semnului crucii cu două
degete în vechea biserică ortodoxă și a greșelilor
față de Sfînta Evanghelie în Biserica de rit nou,
precum și lucrarea lui Efim Perevoșcikov33, Книга
об антихристе/ Carte despre antihrist, ambele în
anul 1888.

Nu știm dacă, după 1886, Arsenie a mai revenit la
Manolea. Va urma o perioadă de peregrinări, de
discuții și dispute publice pe teme religioase cu
misionari sinodali ori cu reprezentanți ai staroverilor
din orientarea „fără preoți”. Va sta îndelung la
Bezvodnoe34, o localitate din regiunea Nijni-
Novgorod, unde, după versiunea lui Subbotin, ar fi
luat și tiparnița de la Manolea35 și ar fi încropit o
bogată bibliotecă, de peste 500 de volume.

Pagină de titlu și fragment din cartea Mărturie a
caracterului general al semnului crucii cu două degete,

tipărită la Iași în 1888.

La Bezvodnoe însă nu s-au tipărit cărți: ironia
sorții36 a făcut ca o revărsare a Volgăi să inunde
încăperea în care doar ce se amenajase tipografia, din

care pricină aceasta a fost mutată la Nijni Novgorod.
Unul dintre cei care l-au ajutat în activitatea
tipografică pe călugărul Arsenie (devenit, din 1898,
episcop de Ural’ și Orenburg) a fost preotul Stefan
Labzin. Acestuia i-a dat episcopul spre păstrare
manuscrisul lucrării Istoria existenței preoțimii în
Biserica ortodoxă de Rit Vechi a lui Hristos, ce va fi
tipărit la Ural’sk, în 1910, deja după moartea
autorului37. Preotul Stefan a publicat o parte din
corespondența prelatului și este autorul cărții
Детство и жизнь епископа Арсения Уральского и
его письма к разным лицам/Copilăria și viața
episcopului Arsenie de Ural’ și scrisorile acestuia
către diverși, în care afirmă că lucrările tipărite în Iași
sub semnătura lui Arsenie, în tipografia „Б.Н.
П…къ” (abreviere ce înseamnă „Богъ намъ
помощникъ”/ „Dumnezeu e ajutorul nostru”), ar fi
apărut în realitate la Nijni-Novgorod, unde ajunsese,
în cele din urmă, tipografia de la mănăstirea din
Manolea. Oricum, dacă așa stau lucrurile, episcopul a
putut lua în Rusia doar tipografia adusă din dispoziția
arhiepiscopului Antonie (Șutov), și nu pe cea
achiziționată de la frații Tăutu, rămasă, probabil, în
continuare la mănăstire. Din nefericire, un incendiu
izbucnit într-o duminică din toamna anului 1960, în
contextul închiderii locașului monahal de către
autoritățile comuniste și al colectivizării, a prefăcut
în scrum biserica mănăstirii Sfîntul Nicolae, precum
și clopotnița la al cărei prim etaj se aflau arhiva și
biblioteca așezămîntului. Tot atunci pare „să se fi
topit” și tipografia rămasă. Nu cunoaștem nici un titlu
tipărit la Manolea în secolul XX, însă, printre ruinele
fostului locaș de cult, copiii mai găseau, prin anii ʼ70
ai veacului trecut, litere de plumb cu caractere
slavone din fosta tiparniță, ideale pentru șotron ori
pentru colecția de curiozități a fiecăruia.

Note:
1. De partea în română era responsabil ginerele lui

Constantin Moruzi, Scarlat Sturza.
2. Lui Grigori Potiomkin i se datorează și emanciparea

boierimii moldovene și, mai cu seamă, a doamnelor și
domnițelor, grație fastuoaselor banchete pe care le organiza
mareșalul pe perioada șederii lui în Principate.

3. Episcopul de Kolomna Pafnutie (Polikarp Petrovici
Ovcinnikov, 1827-1907) era originar din Satrodubie și a
fost tuns în monahism la mănăstirea Fîntîna Albă. Va trăi o
vreme la mănăstirea ortodoxă de rit vechi Tisa (județul
Bacău), după care, la Moscova, va fi hirotonisit preot în
1857. Un an mai tîrziu, va fi uns episcop de Kolomna. În
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1865, va trece în sînul bisericii omopiste, iar apoi în cel al
Bisericii oficiale ruse, alegînd să facă parte din obștea
monahală a Mănăstirii Ciudovo din incinta Kremlinului
moscovit. În 1882, revine în cadrul Ortodoxiei de Rit
Vechi, va rămîne o vreme la Mănăstirea Sf. Nicolae din
Manolea, după care, pînă în anul morții, va fi simplu
monah al Mănăstirii Fîntîna Albă. 

4. Революция 1917 года в России как серия
заговоров/Revoluția din 1917 în Rusia, ca o serie de
conspirații, Moscova, 2017.

5. Vasili Ivanovici Kelsiev (1835-1872), revoluționar
rus, scriitor, memorialist, traducător, absolvent al Facultății
de Limbi orientale din cadrul Universității din Sankt-
Petersburg. Emigrează în 1859. Va locui o vreme în
Londra, va lucra la Tipografia rusă liberă, după care pleacă
la Constantinopol, unde va rămîne pînă în decembrie 1863.
În anul următor, vine la Tulcea și organizează o colonie
ruso-polonă, după modelul falansterului conceput de
Charles Fourier. La Tulcea și Galați îi vor muri pe rînd
fratele (de tifos), fiica și soția (ambele  de holeră). Cu
sufletul răvășit de aceste pierderi, va locui o vreme la
Viena, va călători prin Galiția, după care se va stabili la
Iași. Din acest oraș va trimite corespondențe interesante
ziarului petesburghez „Голос”/„Glasul”, adunate ulterior în
volumul Галичина и Молдавия/Galiția și Moldova (1868).
Staroverii din Iași îl conving să se predea autorităților
rusești la punctul vamal Sculeni. Va redacta în patrie
Исповедь/Spovedanie (ce va fi citită de Aleksandr al II-lea,
care-i va acorda „deplina iertare”); Пережитое и
передуманное/Fapte și gînduri, precum și cîteva articole
cu caracter istoric. Se stinge la Petersburg, în vîrstă de 37
de ani.

6. Din cercul revoluționarului polonez Artur Benni, în
special.

7. Arhimandritul Pavel Prusul (Piotr Ivanovici Lednev,

1821-1895), misionar starover, autor de texte din sfera
religiei, întemeietorul unei mănăstiri de rit vechi în Prusia
orientală (de unde și supranumele de „Prusul”), în
apropiere de orașul Gumbinnen. În 1851, va poposi la
Climăuți (Suceava), punînd bazele unei mici comunități de
staroveri nepopiști (pomoreni).

8. Titlul exact al cărții e Ответы пустынножителей
на вопросы иеромонаха Неофита/Răspunsurile
locuitorilor din pustie la întrebările ieromonahului Neofit,
iar manuscrisul datează de la începutul secolului al XVIII-
lea, fiind redactat de cîțiva lideri ai comunității ortodocșilor
de rit vechi de la Vîg, coordonați de frații Andrei și Semion
Denisov (istoricii literari îl consideră pe Andrei Denisov
drept principal autor al răspunsurilor). Este o excelentă
lucrare polemică, întinsă pe 366 de coli, în care se dă
argumentat și explicit răspunsul la cele 106 întrebări ale
trimisului Bisericii oficiale ruse, ieromonahul Neofit.

9. Herzen intuise spiritul de libertate și atitudinea de
revoltă împotriva oricărei autorități sau opresiuni ce-i
caracteriza pe ortodocșii de rit vechi și dorea să folosească
acest potențial în interesul preconizatelor schimbări
revoluționare din Imperiul rus.

10. Structurată în genul falansterului fourierian, colonia
își propunea să-i atragă pe rușii refugiați din Imperiu, pe
staroveri, ca și pe emigranții polonezi din teritoriu, în rîndul
cărora să facă propagandă revoluționară și să
experimenteze principiile vieții în comun. Comuna a avut o
existență scurtă, din decembrie 1863 și pînă în aprilie 1865,
și s-a dovedit, în cele din urmă, un eșec. 

11. Episcopul de Slava Arkadie (Andrei Rodionovici
Șapoșnikov) era originar din Klințî, gubernia Cernigov, și
s-a călugărit la Mănăstirea Lavrentie din Starodubie, unde,
din 1832, va fi egumen. Apreciat pentru erudiția,
înțelepciunea și spiritul său întreprinzător, va reuși să adune
în jurul său cîțiva tineri talentați, ce vor juca un rol
important în înființarea Mitropoliei de la Fîntîna Albă
(călugării Pavel și Alimpie) sau se vor afirma ca scriitori
(I.G. Kabanov-Ksenos). După închiderea de către autorități
a mănăstirii Lavrentie, Arkadie se va muta în Dobrogea, la
Slava Rusă. Episcop al „creștinilor rătăcitori” (al
ortodocșilor de rit vechi care au migrat în interiorul
Imperiului turc, ferindu-se din calea războiului) și al
cazacilor nekrasoviști din 1854. Moare în 1868 și este
înmormîntat în cimitirul Mănăstirii din Slava Rusă.

12. Michał Czajkowski (după trecerea la Islam,
Mehmet Sadîk Pașa, 1804-1886), șleahtic și activist
polonez, scriitor, participant la Revolta din 1830, emigrant
din 1831 la Paris și în Imperiul otoman. Odată cu
declanșarea Războiului Crimeii, va face parte din corpul
activ de armată turc, în cadrul căruia va comanda un
detașament de cazaci, „Legiunea slavă”. Va trece în rezervă
în 1869, iar în 1872 va cere permisiunea de a reveni în
cadrul Imperiului rus.

13. Scopul declarat al tipografiei era de a tipări cărți de
cult și lucrări starovere, iar cel ascuns, de a scoate

135135CONVORBIRI  LITERARE

Biserica Mănăstirii Ortodoxe de Rit Vechi cu hramul
Sfîntul Nicolae di n Manolea, jud. Suceava



proclamații și manifeste, care să-i agite pe cazacii trăitori în
Dobrogea împotriva Rusiei.

14. И.Ф. Макарова, Польское восстание 1863-1864
гг. в судьбе белокриницкаго епископа Аркадия
Славскаго: новые факты биографии/I.F. Makarova,
Revolta poloneză din anii 1863-1864 în destinul
episcopului iearrhiei de Fîntîna Albă, Arkadie al Slavei:
noi date biografice, p. 97.

15. Makarova, Ibidem.
16. Anastasie se născuse în 1839, într-un sat din

gubernia Moscovei, se ocupase cu negoțul de obiecte
lucrate manual, după care trece granița în Dobrogea, la
Mănăstirea din Slava Rusă, unde, în 1857, va fi tuns
călugăr. Șaptesprezece ani mai tîrziu, va fi ridicat la rangul
de ierodiacon, iar în 1875 va fi hirotonisit ieromonah și ales
egumen al Mănăstirii cu hramul Sfinților Apostoli Petru și
Pavel de lîngă Vîlcov. În 1881, va fi uns episcop de Izmail.
Se va pristăvi în 1906.

17. Onisim Șvețov (1840-1908) este numele de mirean
al viitorului episcop de Ural’ și Orenburg, Arsenie, unul din
liderii de frunte ai Ortodoxiei de Rit Vechi. Se născuse într-
un sat din gubernia Vladimir, ținea de orientarea „fără
preot”. La Moscova, îl va cunoaște pe arhiepiscopul
Antonie (Șutov), sub influența căruia trece în sînul
orientării „cu preot”. Vreme de 15 ani, va lucra în
cancelaria arhiepiscopului, desăvîrșindu-și educația pe
seama impresionantei biblioteci a mentorului său.

18. Arhiepiscop al Moscovei și al întregii Rusii (pe
numele de mirean, Andrei Ilarionovici Șutov,1800/1812-
1881), ierarh luminat și vizionar, ce se formase la renumita
Mănăstire Lavrentie din Starodubie. A avut un rol aparte în
ridicarea nivelului cultural al turmei pe care o păstorea;
cărțile deținute de acesta stau la baza actualului fond de
carte al Bibliotecii centrului spiritual de la Cimitirul
Rogojskoe.   

19. A se vedea В.В. Боченков, Арсений (Швецов),
епископ Уральский и Оренбургскийю Жизнь и
творчество/V.V. Bocenkov, Arsenie (Șvețov), episcop de
Ural’ și Orenburg. Viața și opera, studiu introductiv la
ediția Сочинения/ Opere, vol. I, Moscova-Rjev, 2008, p.
22. Arhiepiscopul Antonie ținea anume pe lîngă el în
cancelarie cîțiva copiști, spre a răspîndi scrieri apologetice
și predici în rîndul staroverilor. 

20. Nume sub care este cunoscută în istoriografia rusă
localitatea Manolea din sud-vestul județului Suceava.

21. Vasile Costăchescu, Istoria orașului Fălticeni. Cu
un scurt istoric al județului Baia. 1340-1941, Fălticeni,
1941, p. 187.

22. Rus. Номоканон с Чиновником. Față de Slujebnic,
cartea numită Cinovnic conține texte și lămuriri adresate
arhiereilor (cinul ridicării în rang al citeților, ipodiaconilor,
cinul hirotonisirii, al sfințirii antimiselor, al preparării
mirului, al întîmpinării arhiereilor ș.a.m.d.).

23. Rus. Часослов.
24. „Братское слово”/„Cuvîntul Frăției”, nr. 5/1886.

Pafnutie (Patap Moksimovici Șikin, 1815-1890) era unul
din păstorii erudiți ai vremii, membru al Consiliului
duhovnicesc din Moscova.

25. Arhiepiscopul Savvatie (Stepan Vasilievici Levșin,
cca. 1825-1898) fusese călugărit în 1856, după care va fi
hirotonisit ieromonah. Va fi persecutat de autorități, va sta
o vreme în închisoare, iar în 1862, va fi uns episcop de
Tobolsk și de Siberia. După două încercări nereușite de a-l
aresta, jandarmii îl prind în 1856 și, sub învinuirea că face
propagandă staroveră și că își atribuie cinul de episcop, va
fi condamnat, în Tomsk, la șase ani de închisoare. În 1882,
va fi ales arhiepiscop de Moscova și al întregii Rusii, iar în
1898, autoritățile îl determină să dea în scris că nu va mai
oficia slujbe și nu se va mai intitula arhiepiscop.

26. Cartea va fi tipărită la Manolea în 1885.
https://ruvera.ru/articles/pomorskie_otvety

27. Lucrarea va vedea lumina tiparului la Iași, în 1887.
28. Ovcinnikov. Înainte de a se stabili la Fîntîna Albă,

fostul episcop de Kolomna a stat ca simplu monah la
Mănăstirea Sfîntul Nicolae din Manolea.

29. N.I. Subbotin, Летопись происходящих в расколе
событий/Letopisețul evenimentelor ce s-au petrecut în
cadrul schismei, 1886, cap. Пропаганда раскола
посредством распространения изданных за границей
книг/ Propaganda schismei prin intermediul răspîndirii
cărților editate în străinătate. Frecvența apelativului
„schismatici” reflectă poziția autorului față de fenomenul
starover.

30. Fost ucenic al fraților Andrei și Semion Denisov de
la Vîg. A trăit între 1710 și 1780.

31. Titlul complet al cărții e următorul: Зитуменос или
взыскание, аще двуперстное сложение на изображение
креста.

32. V.V. Bocenkov, op.cit., p. 22-23.
33. Efim Grigorievici Perevoșcikov – teolog din cadrul

omopismului, originar din gubernia Nijni-Novgorod.
Cartea despre Antihrist a apărut într-o primă versiune la
Kazan’, în 1873. Moare în 1876.

34. Sat pe Volga, în gubernia Nijni-Novgorod, cunoscut
și pentru că aici s-au filmat două din peliculele regizorului
Andrei Koncealovski.

35. Idem, p. 31.
36. Bezvodnoe s-ar traduce prin „loc lipsit de apă”.
37. Юрий Комаровский, Храм Покрова Пресвятыя

Богородицы в Верее/ Iuri Komarovski, Catedrala
Acoperămîntul Maicii Domnului din Vereia//
„Podmoskovskii letopiseț”, nr. 1 (47)/2016, p. 53.
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Publicat de Radu Rosetti în 1905, romanul
său istoric Cu paloșul a intrat pentru o lungă
perioadă de timp într-un con de umbră și din
cauza atitudinii sale anti-rusești, dar și din
pricina debutului în mare forță al tânărului
competitor Mihail Sadoveanu, căruia îi apărea
cam tot în acea perioadă povestirea haiducească
Cozma Răcoare). Prin efortul lui Gheorghe
Drăgan, întreprinzătorul redactor ieșean de la
Editura Junimea, romanul boierului moldovean
a revăzut lumina tiparului în anii 70 într-o
variantă prescurtă, agreată de cenzură, pentru ca,
recent, editura Hoffman din Caracal să pună în
circulație varianta originară. Versiunea inițială
se numea, la fel ca multe alte texte de la sfârșitul
secolului al XIX-lea și începutul secolului al
XX-lea, Păunașul Codrilor. Un așa titlu indică,
din start, că ar trebui să atribuim o altă etichetă
generică decât cea de „roman istoric” și că
Rosetti imaginase o grilă de lectură diferită
pentru amplul său text. În sprijinul acestei
ipoteze, vom putea menționa reîntoarcerea din
anii ’20 spre tema haiducească-eroică, tratată, en
bref, într-una dintre „povestirile moldovenești”
ale prozatorului, reeditate recent la Humanitas:
mă refer la povestirea Haiduc și talhar, care
cuprinde, într-un spațiu restrâns, istoria faptelor
lui Ștefan Bujor și vădește, datorită mulțimii de
detalii și episoade, un potențial romanesc
nedezvoltat. 

Întâmplările din romanul Cu paloșul se
petrec în preajma legendarului „descălecat” al
Moldovei, iar eroii, nestricați de moravuri
străine (nici țarigrădene, nici moscovite), pun la

cale întemeierea voievodatului lui Bogdan.
Purtând nume răsunătoare știute de noi din
legende, haiducii Toma Alimoș, Mihu-Păunașul
Codrilor și Gheorghiță al Șalgăi sunt, de fapt,
cnejii unor comunitați pre-statale, puternic
marcate de trăsături și interese distincte. Spre
deosebire de amprenta senzaționalistă a textelor
semnate de N.D. Popescu, Panait Macri, Ilie
Ighel, Th. Stoenescu ș.a, la Radu Rosetti
narațiunea este cadențată de o dicțiune așezată,
homerică. Înaintea cunoscutelor creații de gen
(Haiducul, de Bucura Bumbravă sau
Prezentarea haiducilor, de Panait Istrati),
romanul rosettian depășește condiția
foiletonistică, „de consum”, a ficțiunii
haiducești, fiind de fapt prima epopee
haiducească din literatura română. 

Cu paloșul oferă însă și o cheie pentru
lămurirea numelui propriu „Păunașul Codrilor”,
indicând originile acestui Codreanu, caracterizat
drept „haiduc național” nu numai din pricina
razei sale de acțiune, ci și din alte pricini, mai
puțin evidente. Ne amintim desigur că, în baza
izvoarelor menționate la sfârșitul romanului
Codreanu haiducu. Nuvelă originală (1882),
N.D. Popescu îl adjudecase filierei muntenești,
susținând că scenele moldave reprezintă numai
un scurt intermezzo al vieții sale. „D.D.P”,
misteriosul concurent și neinspirat imitator al
maestrului Nedea, subliniază însă
moldovenismul „haiducului național”, indiciu
reluat pro domo sua și de scriitorul fălticenean
Ion Dragoslav în nuvela Codreanu, și de
vasluianul (?) Anton Marcu – probabil un
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pseudonim, căci scriitorul nu-i de găsit în
dicționarele literaturii – în romanul Codreanu,
Haiducul. Nuvelă originală, publicat de Editura
T.I. Eșanu în jurul anului 1929 (dacă avem în
vedere ștampilele de intrare în fondul BCU Iași). 

Informat de Miron Costin și de B.P. Hasdeu,
care susțin că Tigheciul (și codrii din jurul său)
preexistă altor așezări moldave mai cunoscute,
naratorul din romanul lui Radu Rosetti
pomenește despre „țara stăpânită de Bârlădeni și
de Ieșeni” peste Siret, iar cum treci Prutul,
despre țara „Codrenilor dela Chigheciu”, apoi
despre Hotinenii, Orheienii și Lăpușnenii, „toți
de sine stătători”. Despre Codreni aflăm că sunt
oameni fericiți și liberi, care se veselesc și cântă,
care își aleg doi căpitani (cneji), cunoscuți, cum
indică și toponimul „Codru”, drept „căpitani de
codru”: „Ei n’au nici stăpâni străini, nici voevod
lacom pe capul lor; cnejii aleg dintre ei câte doi
căpitani pentru a-i duce la război. [...] fiind pe
vecie stăpâni, nu se lăcomesc să-i sărăcească
spre a se îmbogăți ei cât mai curând. Pricep ca
dacă ar face una ca asta ar rămânea pe urmă
copiii lor fără venit. Și apoi nici Codrenii cei de
rând nu sunt oameni să se lese să fie nedreptățiți
de cineva. La dânșii n’ar putea vr’un cneaz să
iee ceea ce nu este de drept al lui și mai ales nu
ar îndrăzni fiii unui căpitan să necinstească
casele oamenilor, chiar a celor mai sărăci. Se
vede că numai noi suntem mai răbdători și mai
blajini.”

Printre femeile codrenilor se remarcă Șalga,
văduva lui Voicu și mama lui Gheorghiță.
Această Șalga, ajunsă la 42-43 de ani,
întruchipează un prototip al haiduciței, mamă de
haiduc și amazoană totodată: „Șalga, știind că
nu are de la cine cere ajutor, o încălecat singură,
o strâns oamenii din satele lui Voicu și pe acei
ramași de prin cele din vecinătate, s’o pus în
urmărirea păgânilor, i-o ajuns și li-o dat războiu
mare. Mă aflam și eu cu dânsa și par’c-o văd și
astăzi, calare pe un cal murg, încinsă cu paloșul
cu care Voicu rătezase mâna lui Osolinski, cu
pălărie neagră peste ștergarul alb, de o frumuseță
uimitoare, dând navală în fruntea noastră.

Biruința ei o fost desăvârșită, toată paguba
întoarsă; două mii de leșuri tătărești acopereau
câmpul de luptă și, printre ele, acel al
mărzacului, Demir Khan, cu capul rătezat de
paloșul Șalgăi”. Și Alexandru Basarab,
voievodul valah, a auzit – precum subliniază
solul său Pârvu Nedeianu – de orânduirea
dreaptă a acestor „codreni”, cu care a și încercat
să negocieze un acord, însă „n’a izbutit fiind că
vitejii dă Codreni s-au crezutără în stare să se
apere singuri dă Tătari, fără a-și mai da stăpân”.
Gheorghiță al Șalgăi și Păunașul Codrilor
(Mihu, fiul lui Toma Alimoș) sunt, cum deja se
poate bănui, cnejii acestui vrednic neam de
haiduci.  

Despre miza proiectului haiducesc al
scriitorului Radu Rosetti vom mai vorbi, la
vremea potrivită. Deocamdată să ne întoarcem
la povestirea lui Ion Dragoslav despre un erou
Codreanu, de prin părțile Fălticeniului, care
viețuise nu în vremurile întemeierii Moldovei, ci
la finele secolului al XVIII-lea. În linii mari, se
reia, pe urmele nuvelei lui Nicu Gane (Șanta),
motivul haiducului convertit la călugărie. În
ciuda grațierii obținute de la domnitor de fiica
boierului Hartulari, Codreanu se simte vinovat
de uciderea iubitei sale care, nereușind să reziste
torturilor arnăuțești, dezvăluise autorităților
locul ascunzătorii haiducului. După cum
sugerează mătușa Acsinia, naratorul lui
Dragoslav, Codreanu era înzestrat cu firea și
apetitul moldoveanului hâtru și cu talentele de
escapist ale unui Houdini, căci obișnuia întâi să-
și anunțe prezența pe la caselele bogaților din
ținut printr-o epistolă meșteșugită, apoi, în ciuda
precauției boierilor deja preveniți, reușea să
șterpelească prada și să dispară fără urmă. Acest
Codreanu îi făcuse un mare bine boierului Nicu
Hartulari căci, printr-un tertip de comediograf, îl
obligase pe pețitorul Anghelinei, fiica boierului,
să semneze că o ia de nevastă cu o zestre mai
mică decât pretindea. Vom reține că viteazul
Codreanu, copleșit de remușcări, se sfârșește la
Mănăstirea Neamțului și că toți copiii din ținut
se raportează – prin joaca „de-a Codreanu”, „de-
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a Ghiță Cătănuță”, „de-a Jianu” – la acest mit
național.  

Am lăsat în ultimul rând textul semnat de
Anton Marcu, Codreanu Haiducul. Nuvelă
originală, roman de consum, fără pretenții
estetice. Strategia narativă (relatarea isprăvilor
haiducești prin intermediul unui martor bătrân
care a apucat vremurile haiducilor) seamănă cu
aceea adoptată de Ion Dragoslav și, un pic mai
înainte, de Mihail Sadoveanu; într-adevăr, seria
inclusă în Hanul Ancuței, nutrită, cum știm, de
un senzaționalism rural, e anunțată încă din
Cozma Răcoare (1904), povestire haiducească
ce ilustrează o potențială temă pe care marele
prozator a explorat-o numai pe spații restrânse.
Moș Ghimpu, naratorul lui Anton Marcu, e un
„poștaș” – deh, lexicul ficțiunii haiducești s-a
modernizat, deși suntem încredințați că ne aflăm
numai „la începutul domniei fanariote” – ce
duce corespondența dintre Julcea și Lerești,
două sate din preajma Hușilor. El știe povestea
lui Tudor Codreanu, motivul trecerii sale la
„muncile voiniciei” și, mai ales, știe de ce, în loc
de murg, acesta se bazează pe dulăul Budan și pe
argatul Stan. Anița, iubita sa, fusese răpită de
turci și dusă la Stambul, părinții fuseseră uciși,
iar satul său natal, pârjolit. Salvată din mâinile
lui Bdulidah Bey, Anița devine partenera
căpitanului de codru și-l ajută pe Codreanu să îl
pedepsească pe Iligachi Aristie, primarul
orașului Vaslui. Între timp, fratele Aniței, Onea,
se face mahomedan și, antrenându-și viclenia ca
slugă a boierului ieșean Bizduriotis, devine
Onath Bey. În chip de „bey” revine Onea la
Huși, dar nu se bucură de această poziție pentru
mult timp, pentru că sora sa decide să-l
captureze și să-l ucidă (așa cum ar face,
sugerează naratorul, orice bună româncă).
Romanul se sfârșește într-o notă de idilism
burghez și de optimism demografic. Chiar dacă
au luat de la bogați și au dat la săraci, haiducii
lui Codreanu constată că s-au ales și ei cu câte
ceva, ca atare se așează chiar în Julcea, satul
Aniței, pârjolit altădată de turci: 

„Într’o zi, toți haiducii se adunară la casa lui
Codreanu ca să mai petreacă și ei. Copiii
năvăliră în livada din spatele casei și începură să
se joace. Când ajunse vremea de plecare,
gospodarii se duseră în livadă să-și iea fiecare
odraslele. Care nu le fu mirarea, când le găsi cu
puști de soc în mâini, făcându-se că se împușcă
unul pe altul.

Codreanu, cu părul cărunt, întrebă:
– Măi, drăcușorilor, ce faceți acolo?
– Ne jucăm de-a haiducii! răspunse cu

mândrie Ilie, un băețaș cu părul bălaiu, feciorul
lui Codreanu.

Haiducii se priviră cu ochii umezi,
amintindu-și cu duioșie de vremurile când
cutreerau codrii, aținând calea fanarioților și
călcând casele păgânilor. Soarele apunea după
culmea unor dealuri. Codreanu privi zâmbind
cerul însângerat de ultimele raze și zise
prietenilor săi, arătându-le soarele roșu, cu
mâna:

– Vedeți? Așa apune vremea noastră; pe când
a copiilor noștri, de abea răsare.

Codreanu întoarse mâna și arătă luna, care
răsărea frumoasă și râzătoare.”

Am îndrăznit să cităm aici un fragment mai
lung, întrucât așezarea de lângă Huși seamănă
cu un mic falanster haiducesc, sugerând probabil
că neamul haiducilor moldoveni – izvorând din
vechii Codreni de la Chigheciu – își păstrează
intact ADN-ul și că nu va pieri niciodată.
Capacitatea de adaptare și de reproducere a
mitului haiducesc se reflectă și în Cântecul lui
Codreanu”, citat la final: la nivel textual, se vede
că vechea baladă haiducească supraviețuiește în
timp, prin hibridizarea mai multor motive.
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Numele acesta de frumoasă rezonanță,
Abbazia, mi s-a instalat în memorie datorită unui
amplu set de scrisori expediate de cunoscutul Ion
Grămadă prietenului său Vasile Greciuc, în
Bucovina, prin care-i împărtășea acestuia unele
experiențe din viața sa de preceptor al tânărului
Atta, fiul politicianului Al. Constantinescu,
deținătorul unei vile în localitatea respectivă, din
peninsula Istria. La 1 ian. 1909, îi scria și lui Gh.
Tofan: „Ce-i drept, copacii care vestejesc pe la
noi iarna sunt și aici uscați, dar laurul și
smochinul e verde, portocalele și lămâile sunt
aproape coapte, iar măslinii sunt încărcați de
fructe negre. Aseară a fost lună foarte frumoasă
pe mare și eu am mers la plimbare pe malul mării,
gândindu-mă la colindele de la noi din sat, la
irozi și altele. Întâlnesc pe aici și români istrieni,
cu care stau de vorbă și mă înțeleg fără multă
greutate”.

Spre sfârșitul aceluiași an, Leca Morariu
preia îndatoririle de dascăl particular,
descoperind și el frumusețile locurilor: „La 8h
seara – Fiume. Henry de Ville după noi cu birja.

Drum de-a lungul mării ca printr-un parc. Cicade,
greieri. Miros de mare. Ca-n vis de frumos. Urci.
Ajungi. Abbazia! Zile în care sânt covârșit de bogăția
impresiilor” (Jurnal, 3 oct. 1909), având totodată ocazia
să-i cunoască și el pe istroromâni și să viziteze Italia.

Pe vremuri (nu știm cum o fi acuma – de cercetat
internetul, sub numele actual de Opatija), Abbazia era o
cercetată stațiune balneară și pentru românii „risipiți”.
Într-o marți, 11/23 august, N. Gane îi scrie lui Iacob
Negruzzi, de la Hotelul „Ștefan”: „Eu am plecat
împreună cu Mitică, Eliza și Lizeta la Carlsbad, unde
am stat 25 de zile și acum ne găsim iarăși împreună la
Abbazie. Despre Abbazie ce să-ți spun? Tu cunoști acest
loc încântător, unde pădurile de dafin se coboară până în
mare. Aici eu sunt un adevărat fericit și băile de mare
îmi fac un bine nespus” (I.E. Torouțiu și Gh. Cardaș,
Studii și documente literare, vol. I, p. 135). Iar la 1906,
presa consemnează: „Pentru odihnă, bătrânul mitropolit

bucovinean a plecat la frumoasa Abbazia de pe malul
Adriaticei” („Neamul românesc”, An. I, nr. 44, 8 oct.
1906, p. 731).

După niște zeci de ani, Jean Bart (Eugeniu P. Botez),
în Însemnări și Amintiri (București, 1928, p. 173-174)
inscripționează și el popasul în peninsula istriană: „La
Abbazia. O dimineață plumburie de toamnă. Urcam
agale un drum tăiat în pantă repede. Admiram la fiecare
pas ordinea, curățenia și armonia acestui colț de rai,
suspendat într-o coastă stâncoasă deasupra albastrului
Adriaticei.

Tovarășul meu de drum se opri în dreptul unui parc
romantic. O vilă cochetă se zărea înecată în decorul
tomnatic al frunzișului multicolor.

– Ia uite ce frumusețe! ce beție de culori!...”.
Tot aici, înregistrează și existența populației istro-

române, un exponent al acesteia (poate Mate Turcovici)
povestindu-i cum „odată a vorbit el și mulerea (nevasta)
lui cu Kaizerul din România, care venise la băi în
Abbazia”. Afirmația, chiar dacă pare exagerată, s-ar
putea să facă trimitere la Regele Carol I și la momentul
următor al desfășurătorului nostru.

Titu Maiorescu, cel care mai fusese pe la Abbazia
măcar în 1886/87, notează în jurnalul personal, la data
de 14/27 feb. 1901, după căderea guvernului P.P. Carp:
„Noi veseli pregătim plecarea la Abbazia” (apud Ion
Bulei, Lumea românească la 1900, Edit. Eminescu,
București, 1984, p. 287). Probabil că vacanța
junimistului s-a prelungit, pentru că într-o marți 24 apr.
1901, de la Abbazia, Villa Alloro, îi trimite omului său
de încredere (încă de pe vremea studenției acestuia)
Petru Missir următoarea misivă: 

Iubite Domnule Missir,
Nu va merge cu știri speciale de aici relative la

întâlnirea Regelui nostru cu Regele Greciei. Afară de
adjutanții Regelui (Col. Priboianu și Locot.- Col.
Gracoski) sunt eu singurul român în Abbazia, și asta o
știe și Regele, care cetește „Epoca” și se întâlnește
adeseori cu noi.

Va să zică eu aș trebui să dau știrile, telegrafice și
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prin scrisoare. Și tocmai eu nu le pot da. Faptul întâlnirii
celor 2 Regi cu momentul ei precis îl va telegrafia îndată
„urbi et orbi” Polit. Correspondenz. Iar mai departe?
Sau nu-mi va spune Regele nimic, și atunci n-aș avea ce
să vă scriu, sau îmi spune ceva, și atunci mai ales n-o pot
scrie.

Când ar mai fi alți români pe aici, s-ar putea fabrica
o corespondență anodină, care pentru puținii oameni
serioși să fie de prisos, dar pentru număroasele duduci
de la Vaslui să spuie lucruri „foarte grave”. Dar așa, nu
merge nici această imitare a „Adevărului”.

*
Intrarea General. Lahov.  sub aripile lui Tache

Ionescu nu mă miră. Dealtminteri Regele îmi spusese,
aici, că T. Ionescu i-ar fi spus la ultima audiență cerută
(după alegeri), că el nu se va împăca niciodată cu
junimiștii și că ei, Cantacuzineștii, au „armata pentru ei”.

Regele o interpretase ca o amenințare a lui T.
Ionescu cu viitoare turburări, fie și militare. Pentru
aceasta va fi bun Jacques Lahovary, care în tot
Ministerul nostru umblă după popularitate bugetară
printre militari.

Amenințarea Regelui cu turburări intră în sistemul
lui T.I., după cum mi-o spunea el însuși, acum 2½ ani.

QUOD BONUM FELIX FAUSTUMQVE.
T.M.
(Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”

Iași, Arhiva Missir, 122-2).

Referitor la prezența Regelui Carol I la Abbazia,
presa română s-a dovedit, totuși, informată, la 27 apr.
1901 gazeta conservatoare „Epoca” făcându-ne
cunoscut: „M.M. L.L. Regele și Regina, de la sosirea
Lor în Abazzia, timpul fiind favorabil, au făcut zilnic
preumblări și excursiuni prin împrejurimi, cât și pe
mare. Suveranul a binevoit a acorda mai multe audiențe
și a invita la masă pe diferiții reprezentanți ai
autorităților, precum și mai multe persoane de distincție,
între care: [...] d. și d-na Titu Maiorescu” (singurul
român, de altfel).

La 30 aprilie sosește și Regele George al Greciei,
după care urmează puzderie de însemnări (până în data de
7 mai) care monitorizau mișcările celor doi suverani și ale
suitelor respective, fără a se sufla vreo vrobă despre ceea
ce au pus ei la cale în cele peste două ore de întrevedere
intimă. Din numeroasele comentarii ale presei europene,
reținem doar următoarea punere în temă:

Deși M. S. Regele Carol domnește de 34 ani, iar M.
S. Regele George de 39 ani, totuși până acum relațiunile
dintre Curțile română și elină au fost cel puțin
indiferente. Mai mult chiar: relațiuni personale între

acești doi monarhi nici n-au existat, deoarece personal
nici nu se cunoșteau. Au evitat totdeauna să se
întâlnească, deși s-a întâmplat de vreo trei ori ca să se
afle în Viena cam în același timp.

Ziarele citate mai sus afirmă că motivele acestora
sunt două:

a) „antagonismul secular dintre români și greci”;
b) „antagonismul dintre familiile domnitoare

Hohenzollern și Holstein”.
Multă vreme relațiunile dintre Hohenzollernii din

Prusia și Holsteinii din Copenhaga erau întrerupte din
cauza războiului dintre Danemarca și Prusia, război la
care a participat și M. Sa Regele Carol, pe atunci
„tânărul locotenent Principele Carol de Hohenzollern”,
război al cărui rezultat a fost că ducatul Schleswig-
Holstein, o perlă a Danemarcei și leagănul familiei
domnitoare Holstein, din care descinde Regele George
al Greciei (fiul Regelui Danemarcei), a fost anexat
Prusiei.

Primul pas de reconciliere dintre cele două familii s-
a făcut acum câțiva ani, când A. S. R. Principele
moștenitor al Greciei a luat de soție pe Augusta soră a
Împăratului Wilhelm. Și acum se negociază împăcarea
definitivă, prin restituirea unor drepturi confiscate de
către Bismarck de la familia domnitoare Cumberland,
familie înrudită cu Holsteinii. Și drept un corolar al
împăcării dintre Hohenzollerni și Holsteini este și
întrevederea de la Abbazia.

[„Epoca” (București), An. VII, nr. 1667-117, 2 mai
1901, p. 1]

Este de natura evidenței că au existat și probleme
serioase la ordinea zilei, mai ales după ruptura
relațiilor diplomatice dintre cele două țări, în 1893,
dar lăsăm dezlegarea acestora pe seama istoricilor
perioadei.
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Unificarea legislaţiei electorale. Înainte de
Unire, în Regatul României (Vechiul Regat) se
folosea sistemul electoral cenzitar. În anul 1913
liberalii au propus introducerea votului universal. În
acest scop era necesară modificarea Constituţiei,
ceea ce s-a înfăptuit la 14 iunie 1917, în Adunarea
Deputaţilor, şi 20 iunie 1917 în Senat, prin
revizuirea articolelor 57 şi 67 din Constituţia de la
1866, revizuire promulgată de regele Ferdinand la
19 iulie 1917 (Monitorul Oficial din 20 iulie/20
august 1917). În noua lor formulare, cele două
articole prevedeau: „Adunarea Deputaţilor se
compune din deputaţi aleşi prin vot universal, egal,
direct, obligatoriu şi secret” (art 57); „Senatul se
compune din senatori aleşi şi senatori de drept” (art
67). 

Până în momentul în care aceste prevederi
constituţionale vor fi aplicate, teritoriul statului
român a suferit unele modificări. Prin tratatul de la
Bucureşti (5/18 februarie 1913), ce a pus capăt celui
de al doilea război balcanic, România obţinea
teritoriul Cadrilaterului (judeţele Durostor şi
Caliacra), iar la 28 martie/9 aprilie 1918, Basarabia
s-a unit cu România. 

Terminarea războiului mondial (29
octombrie/11 noiembrie 1918) a creat condiţii
pentru desfăşurarea procesului electoral (alegerea
unui nou parlament, căci parlamentul ales în 1913
îşi depăşise durata normală a mandatului, care era
de 4 ani). Ţinerea de noi alegeri era solicitată de
populaţia influenţată de ideile revoluţionare
vehiculate pe plan internaţional. O mostră a noii
viziuni populare asupra problemei electorale ne este
dată de hotărârea Sfatului Ţării din Basarabia de
unire condiţionată cu România.

La 27 noiembrie 1918, Sfatul Ţării a renunţat la
condiţiile de unire1. Astfel a fost posibil ca alegerile
parlamentare preconizate în Vechiul Regat şi
teritoriile unite acum la România (Basarabia şi
Cadrilater), să se desfăşoare după aceeaşi legislaţie,

după o legislaţie unică reprezentată de Decretul
3402 cu privire la desfăşurarea alegerilor pentru
Adunarea deputaţilor şi Senat din 1/14 noiembrie
1918 publicat în Monitorul Oficial nr 191 din 16/29
noiembrie 19182. 

Împrejurările istorice concrete au făcut ca
alegerile parlamentare prevăzute în Decretul 3402
să fie amânate în mai multe rânduri, ceea ce a impus
amendarea lui prin noi decrete care, păstrându-i în
esenţă prevederile, i-au adus unele precizări sau
completări: Decretul 3675 din 13 decembrie 1918
(MO 220/22 decembrie 1918), Decretul 1040 din 4
martie 1919 (MO 273 din 4 martie 1919), Decretul
nr 2087 din 2 iunie 1919 ( MO nr 37 din 3 iunie
1919), Decretul nr 3600 din 21 august 1919 (MO nr
103 din 26 august 1919)3. Toate aceste decrete
reglementau alegerile pentru Camera Deputaţilor,
ce urmau să se desfăşoare în Vechiul Regat,
Basarabia şi Cadrilater. 

Producându-se unirea Bucovinei (15/28
noiembrie 1918) şi a Transilvaniei (18 noiembrie/1
decembrie) 1918 la România, s-au emis decrete, ce
reglementau procesul electoral din aceste provincii:
Decretul nr 3620 cu privire la alegerile pentru
Adunarea Deputaţilor şi Senat din Bucovina şi
Decretul nr 3621 cu privire la alegerile pentru
Adunarea Deputaţilor şi Senat din Transilvania,
Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş, ambele
emise la  24 august 1919 şi publicate în Monitorul
Oficial nr 103 din 26 august 1919. 

Aceste decrete cuprindeau prevederi
asemănătoare, uneori identice, bazate pe legea şi
practicile electorale din Vechiul Regat referitoare
la: data alegerilor, corpul electoral, instituţiile
electorale, operaţiunile electorale etc.,  cu unele
adaptări ce ţineau de specificul istoric al provinciei.

Data alegerilor înscrisă în toate decretele
(3600, 3620, 3621) era aceeaşi pentru toate
provinciile româneşti: Vechiul Regat, Basarabia,
Cadrilater, Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana,
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Sătmar şi Maramureş. Alegerile pentru Adunarea
Deputaţilor se desfăşurau în zilele de 2,3,4
noiembrie 1919, iar alegerile pentru Senat, în zilele
de 7 şi 8 noiembrie 1919.

Corpul electoral era format din cetăţeni
români. 

Dreptul de a alege  pentru Adunarea deputaţilor
îl aveau bărbaţii de la 21 ani împliniţi, iar pentru
Senat, dela 40 ani împliniţi.  Dreptul de a candida îl
aveau cetăţenii români, care aveau exerciţiul
drepturilor civile şi politice, cu domiciliul în una
din comunele ţării având vârsta de 25 ani împliniţi
pentru a fi ales în Adunarea deputaţilor , iar pentru
Senat, 40 ani împliniţi. 

Decretul 3402, art 25 prevedea: „Se vor
considera cetăţeni români: a) În teritoriul vechi al
ţării (Vechiul Regat, n.n.), locuitorii majori
cunoscuţi îndeobşte a fi români din naştere sau prin
naturalizare; b) În Basarabia, locuitorii majori care
la 1 august 1914, având domiciliul real în această
ţară erau cunoscuţi îndeobşte ca supuşi ai Statului
rus; c) În judeţele Caliacra şi Durostor locuitori
majori care la 14 august 1916 se regăseau
recunoscuţi ca cetăţeni români”4. 

În funcţie de anumite criterii morale (militarii
condamnaţi pentru dezertare ori degradaţi),
economice (cei declaraţi în stare de faliment şi
nereabilitaţi), juridice (cetăţenii puşi sub
interdicţiune, condamnaţii pentru crime), unii
cetăţeni erau socotiţi incompatibili cu calitatea de
alegător. 

Decretul 3620, art 8 stipula: „Dreptul de alegere
va avea fiecare cetăţean român, care a obţinut
indigenatul în una din comunele Bucovinei înainte
de 1 august 1914, are domiciliul real în una din
aceste comune şi nu e exclus de la acest drept”5.
Militarii şi jandarmii activi nu aveau drepturi
electorale. Erau incompatibili cu dreptul de a alege
cei care au comis acte de duşmănie contra statului
român sau a naţiunii române. 

În regiunile intracarpatice (foste sub stăpânirea
Ungariei), corpul electoral era alcătuit, conform
prevederilor Decretului 3621, art. 1, din persoanele
„cari au avut cetăţenia ungară” şi care „nu optează
pentru cetăţenia unui Stat străin”. Corpul electoral
mai cuprindea pe cei care: „a) sunt născuţi în
teritoriile alipite în mod definitiv la România” sau
„b) la 1 ianuarie 1914 au avut aparţinerea

(competenţa) câştigată cu forme legale în una din
comunele acestor teritorii” sau „c) la 1 ianuarie
1914 au avut domiciliul real în una din comunele
acestor teritorii şi până la fixarea listelor electorale
au optat pentru cetăţenia română” sau „d) sunt
români născuţi în alte teritorii şi optează pentru
cetăţenia română şi aparţinerea în una din comunele
acestor teritorii”6. 

Erau incompatibili cu drepturile electorale: cei
ce sufereau de demenţă constatată de medici
oficiali; cei condamnaţi la pierderea drepturilor
politice; cei care după 18 noiembrie/1 decembrie
1918 au luptat sau au uneltit contra puterii armate a
statului român ori s-au făcut vinovaţi de vreo
infracţiune contra statului român.

În Vechiul Regat, Basarabia şi Cadrilater,
primarii alcătuiau listele de alegători cuprinzând
cetăţenii cu drept de vot. Listele se întocmeau pe
comune şi secţii de votare, separat pentru Adunarea
deputaţilor şi Senat. Tot primarii elaborau şi
eliberau certificatele de alegător. 

În Bucovina, birourile electorale întocmeau şi
eliberau certificatele de alegător.

În Vechiul Regat şi Basarabia, candidatura se
depunea în scris, cu cel puţin 15 zile înainte, la
birourile electorale centrale (judeţene). La înscriere,
candidatul primea un semn electoral, de obicei o
figură geometrică, diferită de sigla grupării politice
din partea căreia candida. Nimeni nu putea candida
în mai mult de 2 circumscripţii electorale. În cazul
în care candidatul era ales în ambele circumscripţii,
el opta pentru una dintre ele, iar în cealaltă locul era
ocupat de un supleant al său. 

Prevederi asemănătoare existau pentru
Bucovina, dar candidatura se depunea la biroul
electoral central din provincie. În cazul când un
candidat era ales în două circumscripţii, el opta
pentru una, iar în cealaltă se organizau noi alegeri.
Funcţionarii direct implicaţi în desfăşurarea
procesului electoral (magistraţii de tribunal,
judecătorii de ocol, subprefecţii, căpitanii de
poliţie) nu aveau dreptul de a candida (de a fi aleşi).

În regiunile reglementate prin Decretul 3621,
candidaturile se depuneau în scris la birourile
electorale de circumscripţie cu 8 zile înaintea
alegerilor, însoţite de 50 de semnături de susţinere
în alegerile pentru Adunarea deputaţilor şi 25 pentru
Senat. Se puteau depune candidaturi individuale sau

143143CONVORBIRI  LITERARE



ca listă de candidaţi. Dacă într-o circumscripţie
electorală se înregistra un singur candidat, alegerile
erau considerate valide şi candidatul era declarat
ales, fără ca operaţiunea de vot să se mai desfăşoare
(fără ca alegerea să fie confirmată prin vot popular).
Situaţia s-a produs în 142 de circumscripţii din cele
203 din Ardeal7. 

Nu a existat un birou electoral central pentru
toată România Mare. 

În Vechiul Regat şi Basarabia (Cadrilater?),
pentru fiecare judeţ se constituia un birou electoral
central judeţean (în total 43), prezidat de prim-
preşedintele tribunalului judeţean, care avea mai
multe secţiuni. În componenţa lui intrau: un grefier
şi funcţionari aleşi de preşedinte dintre funcţionarii
tribunalului. În secţiile şi subsecţiile de votare
existau birouri electorale locale  organizate pe lângă
judecătoriile de ocoale, prezidate de judecătorii de
ocoale. În componenţa lor intrau: un grefier,
magistratul şi un număr de membri aleşi dintre
alegătorii prezenţi, prin tragere la sorţi, în funcţie de
necesarul suficient pentru bunul mers al
operaţiunilor. 

În Bucovina, exista un birou electoral central
(provincial), condus de un comisar electoral numit
de ministrul delegat al Bucovinei ajutat de
funcţionari puşi la dispoziţie de administraţia
provinciei. Atribuţiile acestuia erau: înscrierea
alegătorilor, pregătirea şi coordonarea operaţiunilor
electorale din întreaga provincie. El îndeplinea şi
rolul de birou electoral central pentru oraşul
Cernăuţi. În judeţe, pe lângă prefecturi, erau
organizate birouri electorale judeţene (11),
prezidate de prefectul judeţului sau de locţiitorul
său.  Judeţul era împărţit în circumscripţii
electorale, iar acestea în secţii, fiecare cuprinzând
cel mult 5000 de alegători. Circumscripţiile aveau
birouri electorale de circumscripţie prezidate de un
comisar numit de preşedintele biroului electoral
judeţean. Birourile de circumscripţie stabileau
rezultatele alegerilor şi asigurau repartizarea şi
atribuirea mandatelor în circumscripţia respectivă.
Comisia electorală a secţiei de votare se compunea
din: un comisar electoral numit de biroul electoral
judeţean şi 5-7 membri selectaţi dintre alegătorii
ştiutori de carte ai comunei avându-se în vedere
toate grupările politice. O parte din membri (2-3)

erau numiţi de comisarul electoral, altă parte (2-3)
de autoritatea comunală a secţiei de vot, iar unul era
tras la sorţi dintre alegători.  Preşedintele comisiei
era ales, cu majoritate de voturi, de către membrii
comisiei. 

În Ardeal (zona decretului 3621), existau birouri
electorale centrale judeţene în număr de 24, formate
din preşedinte (subprefectul sau locţiitorul său) şi
membri aleşi de fiecare circumscripţie. Preşedintele
desemna un grefier dintre notarii judeţului, dar
aceasta nu făcea parte din birou. Judeţele erau
împărţite în circumscripţii electorale, iar acestea
divizate în secţii de votare cuprinzând maximum
1000 de alegători. Circumscripţiile erau conduse de
birouri electorale de circumscripţie, iar secţiile, de
birouri de votare (comunale), cu excepţia reşedinţei
de comună, unde era biroul de circumscripţie.
Biroul secţiei de votare era format din preşedinte şi
grefier, fiecare cu câte un locţiitor. 

Întrucât votarea se desfăşura timp de 3 zile
pentru Adunarea deputaţilor şi 2 zile pentru Senat,
era necesară  suspendarea votului în timpul nopţii.
Decretele menţionate descriau cum era buletinul de
vot şi stabileau regulile de desfăşurare, de executare
a operaţiunii de votare (de exprimare a votului) şi
de constatare a rezultatelor.

În Vechiul Regat şi Basarabia (decretul 3402 şi
urm), alegerile pentru Adunarea Deputaţilor s-au
desfăşurat în circumscripţii  electorale
plurinominale (în care se alegeau mai mulţi
deputaţi).  Rezultatele se calculau pe baza
scrutinului de tip proporţional individualizat prin
votul cu panaşaj. Votul cu panaşaj combina votul
politic cu cel personalizat: „alegătorul îşi exprimă
opţiunea ştergând din buletinul de vot candidaţii sau
listele de candidaţi indezirabili şi păstrând lista de
candidaţi dorită sau numele candidaţilor pe care îi
preferă”. Pentru repartizarea mandatelor se folosea
metoda d’Hondt combinată cu Hamilton, adică
Hagenbach-Bischoff8. În alegerile pentru Senat nu
s-a aplicat scrutinul de tip proporţional. Mandatele
se atribuiau pe baza majorităţii relative candidaţilor
ce obţineau, nu neapărat majoritatea absolută, ci
cele mai multe voturi. 

Decretul 3620, pentru Bucovina stabilea că
„alegerea se va face prin vot universal, egal, direct,
obligatoriu şi secret pe circumscripţii electorale şi
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cu votarea pe comune”.  Circumscripţiile electorale
erau uninominale, adică fiecare circumscripţie
electorală pentru Adunarea deputaţilor alegea câte
un deputat, iar fiecare circumscripţie electorală
pentru Senat alegea un senator. Excepţie făcea
circumscripţia Cernăuţi, care alegea 3 deputaţi, deci
era circumscripţie plurinominală. Circumscripţiile
electorale se delimitau astfel încât să cuprindă
30000 alegători pentru Adunarea Deputaţilor şi
70000 alegători pentru Senat9. 

În Ardeal, decretul 3621 stabilea alegerea
deputaţilor şi senatorilor în circumscripţii electorale
uninominale delimitate astfel încât să se aleagă un
deputat la 30000 alegători sau la fracţii superioare
numărului de 20000 alegători şi un senator la 70000
alegători sau la fracţii superioare numărului de
47000 alegători. În oraşele Arad, Oradea, Cluj.
Timişoara s-au constituit circumscripţii electorale
plurinominale (se alegeau câte 2 deputaţi)10.  

În Bucovina s-a aplicat tipul (modul) de scrutin
majoritar, cu majoritate absolută, cu două tururi.
Erau declaraţi aleşi candidaţii ce întruneau
majoritatea absolută a voturilor adică „cifra  mai
mare decât jumătatea voturilor valabil exprimate”.
Dacă nici unul dintre candidaţi nu întrunea
majoritatea voturilor, „se va face alegere restrânsă
(balotaj) între cei doi candidaţi care au obţinut mai
multe voturi”. Între candidaţi cu număr de voturi
egale se proceda prin tragere la sorţi. Pentru
calcularea rezultatelor s-a folosit scrutinul
proporţional, respectiv metoda d’Hondt11.

În decretul 3621 referitor la Ardeal, prevederile
definind majoritatea absolută şi balotajul erau
identice celor din Bucovina.

Atât în Bucovina cât şi în Ardeal au existat
mandate senatoriale de drept, atribuite
mitropoliţilor şi episcopilor  confesiunilor
româneşti (ortodocşi, uniţi), episcopilor confesiunii
romano-catolice şi reprezentantului bisericii
luterane reformate şi unitare din teritoriile alipite
definitiv la România, dacă au făcut jurământ de
fidelitate.

* * *
Elaborate şi adoptate de organe de stat distincte

(guvernul şi parlamentul Vechiului Regat, Consiliul
Dirigent şi Marele Sfat Naţional din Ardeal/
Transilvania, Consiliul Naţional plus Secretariatele

de serviciu şi ministrul delegat al Bucovinei ), dar
sancţionate şi promulgate de regele României Mari,
Decretele 3402, 3620 şi 3621, au înfăptuit şi
exprimat unificarea parţială a legislaţiei electorale,
chiar dacă se menţineau unele particularităţi
provinciale.

La temelia acestei unificări parţiale au stat:
faptul unirii, conştiinţa necesităţii de a acţiona şi pe
teren legislativ pentru unitatea politică a statului
naţional; spiritul înnoitor al epocii exprimat în
programul PNL din 1913 şi în rezoluţiile Sfatului
Ţării din Basarabia, Congresului general al
Bucovinei, Adunării naţionale de la Alba Iulia;
sancţionarea şi promulgarea decretelor respective
de către monarhul României unite. 

Pe baza decretelor  menţionate s-a ales primul
parlament al României Mari şi parlamentele
următoare, care au adoptat legi de unificare.
Unificarea deplină a legislaţiei electorale s-a
înfăptuit prin legea din 27 martie 1926. 

Note:
1. C. Hamangiu, Codul general al României, vol.

VIII, Editura Librăriei „Viaţa românească”, p. 1111.
2. Ibidem, vol. VIII, p.1140, 1154.
3. Ibidem, Legi uzuale 1919-1922, vol. IX-X
4. Autoritatea electorală permanentă, 1919,

Primele alegeri parlamentare din România Mare
(coord. Alexandru Radu, Camelia Runceanu),
Monitorul Oficial Editură şi tipografie, Bucureşti,
2019, p.16-17

5. Ibidem, p. 17, 19.
6. Idem .
7. Ibidem, p. 45.
8. Pentru detalii vezi: Ibidem, p. 31-36.
9. Ibidem, p. 41,42.
10. Ibidem, p. 44, 45.
11. Pentru explicaţii detaliate vezi Ibidem, p. 43.
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O opinie comună, prezentă în lucrările
ştiinţifice, în manualele şcolare, dar şi pe pagina
oficială de internet a PNL, este aceea că „partidul
Brătienilor” s-a format la 24 mai 1875. Atunci,
mai multe grupări liberale s-au coalizat împotriva
guvernului conservator instalat în 1871. Prima
denumire sub care a fost cunoscută noua
formaţiune a fost aceea de „coaliţia de la Mazar-
paşa”, după numele de război al colonelului
englez Stephen Lakeman, veteran al armatei
otomane stabilit în Bucureşti, în casa căreia
aveau loc întrunirile opoziţiei. Denumirea de
„Partid Naţional Liberal” s-a impus odată cu
publicarea, în ziarul radical „Românul” (4 iunie
1875) a programului noii structuri politice.
Oamenii politici care au pus bazele PNL au fost
radicalii I. C. Brătianu şi C. A. Rosetti, moderaţii
munteni Gheorghe Vernescu şi Ion Ghica şi
moderatul moldovean Mihail Kogălniceanu.
Grupărilor conduse de aceşti lideri li s-a adăugat
ulterior fracţiunea liberă şi independentă, cea mai
importantă formaţiune liberală din Moldova.
Noul partid a preluat puterea în 1876, inaugurând
o lungă şi plină de evenimente guvernare (1876-
1888).

În rîndurile care urmează, mi-am propus să
verific această ipoteză. Voi prezenta, mai întâi,
câteva opinii ale istoricilor  privind constituirea
PNL şi „momentul 1875”. În al doilea rând, voi
prezenta două definiţii clasice ale partidelor
politice, preluate din ştiinţa politică occidentală.
În sfârşit, voi stabili în ce măsură teoria conform
căreia PNL s-a format la 24 mai 1875 corespunde
uneia sau alteia dintre aceste definiţii1.

Cea mai importantă încercare de stabilire a
originii partidelor româneşti din perioada

„clasică” a istoriografiei române i-a aparţinut lui
A.D. Xenopol (în lucrarea Istoria partidelor
politice în România). Conform istoricului ieşean,
atât partidul liberal, cât partidul conservator ar fi
avut ca sursă aceeaşi „partidă naţională”, din care
au început să se desprindă încă din prima
jumătate a secolului XIX. Nicolae Iorga a fost şi
mai departe de ideea că PNL s-ar fi putut forma
în 1875. Istoricul nu părea prea convins că
formaţiunea constituită atunci merita măcar
numele de coaliţie: în Istoria Românilor, el
vorbea, astfel, despre „aşa-zisa coaliţie de la
Mazar-paşa”. În fine, istoria oficială a PNL,
apărută în 1923, stabilea ca punct de început al
partidului revoluţia de la 1848. Autorii lucrării
doreau, desigur, să sugereze o conexiune cât mai
strânsă între partidul pe care îl reprezentau şi
momentul paşoptist, considerat a fi unul fondator
pentru naţiunea şi statul român.

Ideea că PNL a apărut în 1875 s-a impus abia
după al Doilea Război Mondial. În volumul IV al
Istoriei României, publicat în 1964, Vasile Maciu
afirma că Partidul Naţional Liberal s-ar fi
constituit pe baza programului coaliţiei de la
Mazar-paşa, „din închegarea treptată a liberalilor
radicali cu liberalii moderaţi şi liberalii
fracţionişti, fără ca el să ajungă la unitate deplină

decât mai târziu”2. Ipoteza a fost dezvoltată de
Apostol Stan, în cartea Grupări şi curente
politice în România între Unire şi Independenţă
(1859-1877), publicată în 1979. Apostol Stan
considera că PNL s-ar fi format în jurul unui
„puternic nucleu radical”, având la bază
„organizaţiile şi structurile formate anterior de C.
A. Rosetti şi I. C. Brătianu”. Celelalte grupări ar
fi fost, în cele din urmă, absorbite de aceste
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structuri politice radicale3.
Istoricii se află, aşadar, departe de un consens

privind începuturile PNL. În aceste condiţii,
„ajutorul” din sfera politologiei nu poate fi decât
util. Am încercat să îl folosesc raportând faptele
istorice cunoscute la posibilele definiţii ale
partidului politic. Am plecat de la premisa că,
pentru a stabili momentul formării unui partid,
trebuie înţelese trăsăturile sale specifice, care îl
pot distinge de simplele coaliţii sau de facţiunile
politice limitate ca durată, organizare şi impact.

Sunt cunoscute două mari definiţii ale
„partidului politic”. Cercetătorii americani
Joseph La Palombara şi Myron Weiner
considerau, astfel, că un partid trebuie să fie: a)
„o organizaţie durabilă, care supravieţuieşte
fondatorilor săi”; b) „o organizaţie completă, de
la scară locală la cea naţională”, cu „relaţii
permanente între aceste niveluri”; c) „obiectivul
organizaţiei trebuie să fie cucerirea puterii, atât
la nivel naţional cât şi la nivel local”; d) „mijlocul
de câştigare a puterii trebuie să fie căutarea
sprijinului popular”, pe baza unei ideologii4.
Conform definiţiei lui La Palombara şi Weiner,
structura politică formată la 24 mai 1875
îndeplineşte, cu siguranţă, a treia condiţie de
existenţă a unui partid. Nu există nici un fel de
îndoială că ea urmărea cucerirea puterii (lucru pe
care l-a şi reuşit, în primăvara anului următor).
Probleme serioase apar însă pentru oricine ar
încerca să argumenteze îndeplinirea primelor
două condiţii: durabilitatea şi organizarea şi,
parţial, a celei de-a patra (în ceea ce priveşte
coerenţa ideologică).

Coaliţia de la Mazar-paşa a fost departe de a fi
o structură politică stabilă. Aproape toţi liderii
politici care au intrat în componenţa sa au părăsit-
o ulterior. Unii dintre ei s-au reintegrat mai târziu
în structurile politice liberale, în timp ce pentru
alţii despărţirea a fost definitivă. Manolache
Costache Epureanu, Gheorghe Vernescu şi
Mihail Kogălniceanu, toţi miniştri în primul
guvern al coaliţiei, s-au retras de la putere după
doar câteva luni. Până în 1880, Manolache
Costache fusese proclamat preşedinte al

Partidului Conservator (cu care, de altfel, se
identifica prin istoria personală şi prin afinităţi),
iar Vernescu formase o dizidenţă care avea, la
rândul său, să fuzioneze cu conservatorii.
„Vernescanii” au revenit alături de liberali abia în
1892, şi nu din considerente doctrinare, ci pur şi
simplu pentru că s-au văzut abandonaţi, din
motive tactice, de liderul conservator Lascăr
Catargiu. Şi după acel moment însă, ei au fost
percepuţi pentru mult timp ca un grup aparte al
„familiei” liberale. Mihail Kogălniceanu a oscilat
mulţi ani între susţinătorii lui I. C. Brătianu şi
opoziţie, pentru a reveni definitiv alături de cei
dintâi abia la sfârşitul vieţii. Nu doar coaliţia care
formase guvernul în 1876 s-a dovedit efemeră;
nici măcar vechea grupare radicală nu a reuşit să
îşi păstreze unitatea. Colaboratorul de o viaţă al
lui Brătianu, politicianul şi jurnalistul C. A.
Rosetti, s-a separat de liberali în 1884. În sfârşit,
mulţi dintre fracţioniştii moldoveni, al căror lider,
Nicolae Ionescu, condusese Ministerul de
Externe în anii 1876-1877 au ales, ulterior,
opoziţia.

Nici în ceea ce priveşte organizarea, situaţia
liberalilor nu era strălucită. Ei nu aveau nici un
lider recunoscut, nici o structură clară de
conducere şi nici un statut; în stadiul actual al
cercetărilor, nu este prea sigur dacă au reuşit să
îşi construiască organizaţii durabile în teritoriu.
Nici măcar cu privire la numele formaţiunii nu
părea să existe consens. La 4 iunie 1875,
programul său era publicat de două ziare:
periodicul radical „Românul” şi „Alegătorul
liber”, ziar care reprezenta toate grupările
coalizate. Cel dintâi prefera,  după cum am
precizat mai sus, să îl prezinte publicului sub
denumirea de „program al Partidului Naţional
Liberal”. În schimb, cel de-al doilea ziar îl edita
sub numele de „programul minorităţii deputaţilor
din Cameră”. Cel puţin într-o primă fază,
titulatura care avea să facă mai târziu carieră nu
era asumată public decât de o singură facţiune a
coaliţiei.

Lipsa de organizare era dublată de lipsa
coerenţei în idei. Manolache Costache Epureanu,
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primul semnatar al programului coaliţiei şi cel
care avea să devină, în 1876, primul său şef de
guvern, erau un conservator notoriu, fost ministru
în guvernul Catargiu, care ajunsese în rândurile
opoziţiei din motive de oportunitate politică.
Chiar şi programul formaţiunii era vag şi succint.
El ar fi putut fi, probabil, asumat şi de
conservatorii lui Lascăr Catargiu (cel puţin în
cazul în care aceştia nu ar fi avut asupra lor
presiunea guvernării). Mai mult, documentul nu
era semnat de unul dintre principalii membri ai
coaliţiei (radicalul C. A. Rosetti). Aparent, liderii
„liberali” nu erau capabili să cadă de acord nici
măcar asupra unui program imprecis, al cărui rol
principal nu era să disemineze idei, ci să
semnaleze disponibilitatea facţiunilor de opoziţie
de a ajunge la un compromis pentru a putea
prezenta o alternativă la guvernarea
conservatoare.

Percepţia contemporanilor arată, şi ea, lipsa
de coerenţă a coaliţiei de la Mazar-paşa. Consulul
englez din Bucureşti (C. Vivian) scria că ea era
formată din „şefii opoziţiei şi principalii rebeli ai
tuturor partidelor”, neavând  „nici un alt element
de coeziune în afară de dorinţa de a fi la
guvernare”. Cel mai important memorialist al
vieţii politicii româneşti din secolul XIX,
Constantin Bacalbaşa, era la fel de tranşant: „Nu
era un partid, ci o coaliţiune”.

O a doua definiţie a partidelor politice a fost
formulată de Max Weber. Partidele, scria el, sunt
„asociaţii la care membrii lor aderă, în mod
formal, liber. Scopul căruia îi este dedicat
activitatea sa este acela de a procura şefilor săi
puterea în cadrul unei organizaţii, pentru a obţine
avantaje ideale sau materiale pentru membrii săi
activi. Aceste avantaje pot consta în realizarea
anumitor politici obiective, în obţinerea de
avantaje personale sau în ambele”5.

Definiţia „minimalistă” dată de Max Weber
permite o abordare mai flexibilă a originilor
PNL. Nici ea însă nu justifică ideea formării sale
în mai 1875. Nu există, astfel, nici un motiv de a
considera că „înţelegerea de la Concordia”,
încheiată de majoritatea grupărilor liberale în

1867 şi care a dus la formarea primului guvern
liberal al domniei lui Carol I, nu ar corespunde
definiţiei weberiene a partidului politic.

Data de 24 mai 1875 nu poate fi susţinută ca
moment al formării PNL pe baza argumentelor
istorice, ori a celor „împrumutate” din
politologie. Ea s-a impus în conştiinţa publică
abia de câteva decenii, neavând aşadar de partea
sa nici argumentul tradiţiei. Cel mai longeviv şi
prestigios partid al României, fără care istoria sa
modernă şi contemporană nu ar putea fi decât cu
greu imaginate, s-a format fie mai târziu, fie mai
devreme. Nu voi încerca aici să avansez o dată
precisă. Ea depinde, în primul rând, de adeziunea
la o definiţie anume a conceptului de „partid”.
Dacă este preferată opinia lui La Palomabara şi
Weiner, momentul înfiinţării PNL trebuie căutat
spre sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu
definirea mai clară şi centralizarea structurilor
politice ale formaţiunii. În schimb, adoptarea
definiţiei lui Weber conduce la ideea că fondarea
primei formaţiuni comune a liberalilor a avut loc,
cel mai probabil, în 1867. Indiferent de
„varianta” aleasă, clarificările de mai sus sunt
necesare pentru înţelegerea originilor PNL, dar şi
pentru risipirea confuziilor privind, pe de o parte,
natura partidelor politice şi, pe de alta, peisajul
politicii româneşti din secolul XIX.

Note:
1. Am abordat problema formării PNL şi în lucrarea

Ipostazele unei biografii politice: Manolache Costache
Epureanu, Iaşi, 2013, p. 313-315.

2. Istoria României, vol. IV, Bucureşti, 1964, p. 567.
Lucrarea citată nu poate fi consultată fără o anumită
precauţie, resimţindu-se puternic de pe urma influenţei
ideologiei marxist-leniniste.

3. Apostol Stan, Grupări şi curente politice în România
între Unire şi Independenţă (1859-1877), Bucureşti, 1979,
p. 410-414.

4. Pierre Bréchon, Partidele Politice, traducere de
Marta Nora Ţărnea şi Adina Barvinschi, Cluj-Napoca,
2004, pp. 30-32.

5. Max Weber, Economy and Society, Berkley-Los
Angeles-London, 1978, p. 284.
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Odă numerelor prime
Numele tău este ‘le seul’.
Indeconstructibil, şi misterios de neschimbător.
Drept ca o pană, şi impresionant de alb, e fragmentul

de os din interiorul alambicat al codurilor sursei. Nu se ştie
de când buzele experţilor au început să te cerceteze: doreau
să afle mirosul secvenţelor nestatornice de numere
binare,care licăreau între infinitatea pozitivă şi negativă.
Ambră? Sau doar ameţitor de oriental?  

Asprimea acestora a fost o piedică în încercarea
deşartă de a ajunge la tine; râvna lor de a dezasambla le-a
adus doar disperare şi mănuşi uzate şi murdare.

Aşa cum a spus cândva Alphonse de Poligna: Există o
imagine a ta în oglinda universului de nepătruns, mereu la
două grade depărtare de locul unde te afli. Uneori ai simţit-
o şi tu... Nu îţi cruţi nici vederea şi nici auzul când e vorba
de cercetarea ei: te-ai afundat, totuşi, într-un ocean cu
molecule – banale copii, şi apoi o  landă plină cu vremelni-
cul helix dublu care înfloreşte şi se ofileşte. Tot ce ai putea
să vezi ar fi hifele, răsfirându-se de-a lungul crăpăturilor
dintre pleiadele de stele,având străluciri cu gust antic, înţe-
pător!

Dintre toţi tocmai tu ai fost ales fiindcă erai un embrion
mai altfel. Mâinile înăsprite ale Timpului, calmul forţat,
,tria şi netezea boabele de grâu, ca Ursita cu incomensura-
bilul număr de unităţi de memorie informaţională. Ibisul
din est,cuprins de flăcări, s-a aplecat înaintea lor ca un licăr
de înţelepciune –

Cu pioşenie în faţa ei, au îndepărtat ţărâna şi praful, în
timp ce tu ţineai cu încăpăţânare de centrul imensei plase,
ca un fluture rar... Şi te-au lăsat să te cuibăreşti printre
degetele lor, te-au ţinut la lumină şi au şoptit cu accent
mediteranean: „Ciao!”.  

Străzile care ţi-au dăruit toate culorile şi sunetele vieţii
sunt paralele cu ale lor. Când o iei în jos pe ţărm, cu mâini-
le în buzunar,localnicii, care se apropie de tine cu găleţi
pline cu măsline şi sardine, nu dau, de fapt,  de tine, parcă
ai trece prin acest loc în diferite momente ale zilei. Ei se
afundă în nopţile lor cu neon, în timp ce tu îţi îmbrăţişezi
zilele  de safir. Încet, încet străinii devin parteneri de dans,
iubiţi şi mai apoi rivali, prinşi în distracţiile  întunericului!

Curbele de creştere sunt invizibile doar stelelor: apar ca
nişte unde de smarald, ridicându-se de la slăbiciune la
vigoare, plutind minunat, şi apoi plonjând, apropiindu-se
tot mai mult de zero. După frecvenţa numerelor prime,
acestea sfârşesc în neant, aşa cum tu sfârşeşti în singurăta-
te. Dar eşti destinat să fii ultimul corp celest peste  şapte mii
de mile de cimitire.

[Voice over1] Când v-aţi aruncat privirea dincolo de
urmele timpului, a apărut el, aşa, deodată, la suprafaţa
diafană, strălucind cu vigoare şi încredere. Atributele lui nu
pier odată cu trupul,şi nici odată cu sufletul.  El e
pretutindeni, în vreme,în energie, chiar şi în Zen. O teorie
bazată pe frunze- tulpini-rădăcini nu ar reuşi niciodată să-i
demistifice originea sau umbrarul de deasupra, putând
chiar să coboare în vremurile de-nceput ale pământului. 

[Voice over2] În comparaţie cu întreaga istorie a
timpului, vocile fantasmagorice, aproape imperceptibile în
acele rânduri, sunt doar picături în fasciculele vasculare ale
universului. Urechile care le aud se vor îndepărta cu sfială
ca frunzele toamnei. Când picură mercur, oricine le aude e
supus osândei.

[Voice over 3] S-a ascuns faptul că Soarta rasei umane
fusese demult prezisă, prin urcarea menisculului convex pe
ultima scară. 

Traduceri şi prezentare Olimpia IACOB
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YIN XIAOYUAN

L I T E R A T U R Ã  U N I V E R S A L Ã

Este  autoare  de poeme epice, de factură avangardistă, şi de proză, scrisă în cinci limbi
străine, bazată pe transcenderea genurilor literare. Din anul 2007, este fondatoarea Şcolii de
Poezie Enciclopedică, iniţiatoarea  mişcării scrierii hermafrodite şi redactorul principal al
Declaraţiei Scrierii Hermafrodite. Este autoarea unui număr de 18 poeme epice enciclopedice,
însumând şapte mii de versuri, şi 24 de serii de poeme scurte pe  teme variate din diverse
domenii: fizică, chimie, biologie, geografie, geolologie, psihologie, caligrafie, fotografie,

muzicologie, geometrie, ştiinţele atmosferice şi ştiinţa informaţiei. Este membru al Societăţii Traducătorilor din China, al
Institutului de Poezie din China şi al Societăţii Scriitorilor din Beijing. Operele ei scrise în chineză, engleză, japoneză,
germană şi franceză au fost publicate în China şi în străinătate: SUA, Canada, Japonia, Germania, Australia şi Thailanda.
Patru din cele nouă cărţi publicate sunt antologii: Amintiri efemere, Dincolo de Tzolk’in, Trilogia Avangardei şi Agentul
norilor grei (din seria Şcoala de Poezie Enciclopedică – ajunsă la a zecea aniversare). Celelalte sunt poeme epice, scrise
în chineză (Trilogia avangardei, Nephoreticulum, Polysomnus, Enneadimensionnalite, Sedecologia Rozei Vânturilor: Iki
al lui Bashō, Frumuseţea imperfectă a Muramasei, Seepraland, Roata vântului, Turnul Hanoi, Turkana, o hexologie
incluzând şase poeme epice: Amurgul stelelor, Marea Migraţie a Africii de Răsărit, Duetul sosiei bizantine, Laponia
însângerată, Biroul optimizătii Spaţiu-Timp, Dispărând în Atacama, Flăcări Gemene).
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Un titlu de volum precum Poeme din anticamera
vieții sugerează claustrarea, retragerea din fața
vieții, timiditatea de a păși în arenă a unui
adoelscent sau poezia ftizică a vreunui damnat
prematur. Eventual, te poți gândi la un rafinat
diplomat bibliofil care face călătorii în jurul propriei
camere de studiu, distilându-și plictisul în
compunerea de lumi à rebours. 

Dar Marcel Miron nu e nimic din toate acestea și
volumul de față se dovedește a fi nu poezia unui
decadent sau înfrânt de fotoliu, ci jurnalul unui
călător, al unui martor, uneori chiar al unui apostol.
Și asta pentru că anticamera nu e parte a unei
construcții, ci a unei Zidiri, iar viața e, de fapt, Viața
veșnică. Desigur că autorul enunță acest lucru chiar
de la începutul volumului, ci, așa cum îi stă bine unui
scriitor antrenat în paradoxele omileticii și în rigorile
canoanelor poeticești, abia spre finalul cărții, unde ni
se lămurește că această anticameră sau „închisoare”
nu e prea mică, ci prea mare, confundându-se cu
existența poetului, cu timpul prin care îi este dat să
umble: „Pușcăria mea/ este oare în inima ta?/ iar eu
cresc spre pereți și ziduri/ liană spre lumină/ tocmai
dincolo de zidul minții mele!// Prea mare-i clădirea
în care m-ai închis/ îmi trebuie/ o viață/ și vieți în
căutarea ta.// M-ai pedepsit cu atâta spațiu/ pe care
nu-l pot explora.// În tainele înstelate ale nopții/ te
caut/ te chem/ pe tine/ temnicerul meu cel temut//
Dacă te-aș întâlni/ ți-aș cere să-mi dai cheia inimii
mele/ o chilie în care/ să te invit în ospeție.// Până
atunci/ pușcăria rămâne în inima mea/ și nici o
suferință/ nu-i mai amară ca ea” (Pușcăria mea).
Astfel, poemele din anticamera vieții devin, de fapt,
poemele unei conștiințe care străbate lumea de aici în
așteptarea, cu certitudinea și cu solida ancoră a lumii
de dincolo. Sunt poeme din lumea văzută despre
„pregustarea” lumii nevăzute. Sunt, în acest sens,

poeme iconice, care vor să deschidă mereu lumea și
pe noi înșine spre Adevărul care le ține, care le
subîntinde pe toate.

Și lumea, așa cum ne-o arată Marcel Miron în
acest volum, este un drum sau, de ce nu, o cale.
Undeva, departe, în urmă, în urma lăsată în sufletul
peotului, e pădurea, sunt codrii „milenari”, înrourați,
mitici și siguri, „pădurile blânde”, „încruntate și
reci” pe care nu-i străbate nicio fiară și care
păstrează în adâncimile lor noimele: „Doar acolo au
mai rămas/ cântecele de vitejie/ balade de haiducie/
și privirile hotărâte ale melcilor/ toreadorilor/
învingătorii/ îmbrăcați în togi de mătrăgună”
(Codrii albaștri). Pădurea la care revine mereu
poetul e și un semn al comuniunii diferite și chiar
opuse sterilității și însingurării împăienjenite a
modernității, a civilizației. În pădure, totul formează
un ecosistem, e o ecloziune a vieții discrete: „Poarta
pădurii încuiate/ am spart-o cu strigătul verde [...]/
Prin vene/ aleargă pădurea/ cu nervii înlemniți de
bucuria/ nordului înscris pe mușchii verzi/ iarbă
ancestrală/ din care cerbii rod/ anotimpurile reci”
(Numărătoarea copacilor). În aceste adâncimi
fragede se petrece procesul care face din poet un om
care merge pe Calea care e Adevăr și Viață:
„Despietrirea/ și înflorirea/ tainică viețuire/ a
poetului” (Fântânile cerului). 

Pe lângă drumurile prin pădure, pe pământ,
drumuri de taină, de despietrire, există și drumurile
de piatră prin istorie, drumuri de înflorire martirică,
bine croite, peste care trebuie să calci nu sfios, ci
îndrăznind ca să birui în numele Adevărului:
„Drumul dintre Antiohia și Roma/ calea dinspre
moarte la viață/ ca sacul de grâu răsturnat în coșul
morii/ și boabele de grâu chinuind a durere/ visul de
veacuri al făinii/ să ajungă pâine purtătoare de
Hrismon” (Ignatie Teoforul).
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Fiarele, șarpele apar doar în grădini, în mijlocul
civilizației. Și dacă în codru toate dăinuie, în
mijlocul civilizației toate sunt consumate, otrăvite,
toate se năruie și se destramă. Dar poetul trece
printre toate acestea uneori fluierând voios,
adolescentin, nu de frică, ci ca să-și audă ecoul
umplând bolta albastră, senină întotdeauna (în
poezia lui Marcel Miron nu există nori, nu există
neguri, nu există ploi bacoviene, totul e mai degrabă
uscat, deșertic, purificat, ascetizat), alteori dubitativ,
dar dubitativ întotdeauna în preajma unui adevăr sau
în complicitate cu Dumnezeu. Psalmistul din Marcel
Miron iese mereu la iveală chemându-l, întrebându-
l, niciodată ispitindu-l, pe Dumnezeu.

Fondul poeziei este unul neoromantic, în care
predomină intuiția fină cristalizată metaforic, nu
experimentul sau pastișa grotescă a realității. Poetul
privește, neabătut, spre înalturi, și nici măcar
căderile nu îi sunt subpământene, ci tot voinicești,
pe costișe care pot fi apoi urcate din nou: „Așa te
vreau/ un călător spre stele/ călcând din orizont/ pe
orizont/ și te mai vreau râzând/ când în cădere/ te-ar
ispiti al peșterilor zvon.// Și te mai vreau dormind
între tulpine/ de veacuri grămădite în abis/ liană
verde/ viață/ fir subțire/ împodobind uscatul
crengăniș”. Viața biruie în poezia lui Marcel Miron
chiar și sub cruce, pe Golgota: „Și te mai vreau/
voinic vioi sub cruce/ urcând pe dealul surd și
strâmb/ când asudat și sângerat de moarte/ să te
topești în lumile de plumb” (Așa te vreau). 

Vitalismul poetului – și nu voi intra aici în jocul
detectării influențelor pentru că poezia lui Marcel
Miron e mult prea bogat colorată de o anumită
practică a cărții, a cuvântului, nu doar de lecturi –
face și din păcat o prezență buruienoasă, o hălăciugă
cu rădăcini rizomice care invadează totul și produce
deșertificare. Ambrozia, care aici e și dulcea hrană a
zeilor, și planta de la marginea drumului care se
perpetuează cu ajutorul vântului care-i răspândește
abundenta producție de polen, devine un inspirat
simbol al păcatului: „Ambrozia/ plantă dulce/ pe sub
șinele de cale ferată/ trece/ consumând sufletul
pământului/ până în blocul de piatră/ în care este
închis sufletul meu”. Ambrozia îl leagă pe poet de o
lume stearpă și îi populează sufletul cu: „fantasmele
nisipurilor/ știmele mlaștinilor/ diavolii intersecțiilor/
infernul fierbinte/ al atâtor nenașteri/ născute în
zâmbetul știrb/ al tălpii iadului/ Lilith” (Ambrozie).

Când am spus că poetul pășește, uneori,
apostolic, am avut în vedere faptul că mersul lui prin
lume e, în general, meditativ-empatic, el nu e
„desprins” de lume, nu e detașat, ci, tocmai, alege să
fie un martor al realităților celor mai ascunse, fie ele
dureroase sau luminoase. De multe ori însă, pășește
prin lume pentru a o înfia, adică pentru a o
transfigura întru Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru a
o reașeza în comuniune cu Dumnezeu, cu
Dumnezeu Tatăl sau Fiu al Omului, așa cum se
întâmplă și în această poezie despre icoană: „Ți-am
oferit o icoană!// O luasem dintr-un magazin
aglomerat/ cu imagini suprapuse.// Chipuri palid
gălbui/ cu aur patinat/ și mult nisip.// În prăvălie/
icoanele expuse/ nu au nici o putere/ privesc/ la
trecătorii indiferenți.// Așteaptă să fie identificate/
înfiate/ ca și copiii de la orfelinat/ care spun fiecărei
femei/ mamă/ și fiecărui bărbat/ tată” (Dar). 

Personalismul creștin, adică ilustrarea
rădăcinilor sobornicești, nu dialectice, ale ființei, e
una dintre constantele prezenței poetice a lui Marcel
Miron: „Atâția ani Doamne/ am crezut că te caut/ și
atât de târziu/ mi-am dat seama/ de timpul irosit.//
Tu erai lângă mine/ eu trebuie/ doar să-ți vorbesc”
(Mirare). Până și iubirea e un sentiment de o
cosmică delicatețe, poetul refuzând să lase în urmă
lumea pentru a rămâne singur cu iubita, ci aducând
în îmbrățișarea lor întreaga planisferă: „Ea/ pudică/
sfioasă ca o fecioară/ mă iubea/ numai când luna/ în
ochii mei adormea.// Eu/ trist/ singur și străin/ în
cerul cu stele/ înhămat la Carul Mare/ ca un rob
trăgeam/ toate iubirile mele” (Ea și eu). De această
comuniune ține, de altminteri, Paterical, și viața
lumii în care, de altminteri, „ne lovim unii de alții/
ca nucile din traistele colindătorilor” fără a fi
conștiență de: „Miracolul cărării/ dintre vecini/ dacă
aceasta este măturată/ Drumețul se plimbă/ liniștit
de la o ușă la alta/ iar ferestrele zâmbesc/ a
curcubeu.// Când se va sfârși lumea?/ Când va muri
cărarea/ de dorul trecătorilor” (Cărarea). Pentru a
menține aceste poteci deschise, Marcel Miron este
mereu atent la posibilele falsificări ale comunicării.
„Am cântat Doamne, dar nu i-am cântat/ am vorbit
dar nu i-am vorbit/ am iubit dar nu l-am iubit/ i-am
poruncit să plece și el n-a plecat” (Chemare)
exclamă poetul bucuros că, pentru o dată, nerostitele
s-au dovedit mai pline de bucurie a comuniunii
decât rostitele. Botezul însuși este o victorie
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împotriva zgomotului babilonic al unei lumi cu
umbre lungi, povârnite fantasmatic: „Vino să te
botez/ în apa de la marginea timpului/ ultima apă din
care să ieși/ viului viu// Să-ți botez mintea/ privirea/
și ultimul cuvânt/ care să vorbească/ peste
zgomotul/ asurzitor/ al umbrei/ Turnului Babel”
(Chemare la botez). 

Păcatul nu e întotdeauna unul generic și poetul
nu vrea să evadeze prin vers, fie el și creștin, din
istorie, ci scrie transfigurator, într-o poezie închinată
ieromonahului Mina Dobzeu și lui Nicolae
Steinhardt, despre sfinții închisorilor: „Bate toaca la
schit/ ciocănitorile scot dopurile de cerumen/ din
urechile bolnave/ să se audă/ imnele serii.// Către
Tine strig Doamne/ auzi-mă/ și spune-mi despre
călugărul Mina/ care căuta pușcăria/ cu lumânarea
aprinsă”. Acest Diogene duhovnicesc este invocat,
alături de toți ceilalți martiri, în versuri de acatist:
„Câți în Hristos v-ați botezat/ prin jilave/ periprave/
râpile robilor/ nebuniile piteștilor/ și râmnicenilor
sărați/ în brazdele peste brazdele/ din câmpiile
durerii”. Aceste figuri locuiesc în aceeași icoană cu
Sf. Ioan Botezătorul, „ce-și poartă capul pe tipsie/
cât mai aproape de inimă” (Doi călători). Prin sfinți
de acest fel, consideră poetul, care au căutat să
coboare în iadul închisorilor asemenea lui Hristos,
„cu sudoare și lacrimi/ a coborât raiul în gulagurile
comuniste” (Copac rănit). Versurile lui Marcel
Miron instaurează, în aceste și alte cazuri, o lumină
bună pe care gardienii întunericului nu au decât să o
păzească „pe dinafară”, pentru că în miezul ei nu pot
pătrunde și razele ei nu le pot birui.

Paradoxul creștin care pulsează în inima acestui
volum se regăsește și în poezia De ziua Cuvântului,
în care iarăși Adevărul triumfă asupra multicolorei
minciuni sub aparența stingerii Sale: „La început/
Cuvântul/ s-a scris singur/ de către sine/ pe sine/ cu
cerneală de foc.// Când oamenii au învățat să scrie/
cuvintele s-au îmbrăcat/ în toate culorile.// Către
asfințit/ redescoperim cuvintele scrise/ cu cerneală
de foc/ și ne regăsim/ în lectura sacră/ din Cartea
vieții” (De ziua Cuvântului). Reculegerea nu e
reflux, ci restaurare, regăsire a întregii lumi în tainica
îmbrățișare a Adevărului, a celui care înfiază lumea.

De fapt, Iadul este chiar lipsa acestei posibilități,
și aici Marcel Miron vine cu o foarte puternică
formulare poetică a unor subtilități teologice
prezentându-ne lumea întoarsă pe dos, din cauza

lipsei dragostei de Dumnezeu, a Iadului. Toți cinicii,
toți cei care practică exercițiul distanței profitabile
de ceilalți au a lua aminte la această ilustrare a unei
lumi care e inversul iubirii lui Dumnezeu pentru că
e refuzul iubirii de aproapele: „De pe prispa iadului/
vezi lumea/ dar n-o poți îndrepta.// Din rai/ privești
spre cei dragi/ și tainic/ îi poți îmbrățișa.// În iad
suferi/ martiriul sfinților/ și nu poți muri/ doar
moartea se plimbă/ dureros prin tine/ fără s-o poți
birui” (Din iad și din rai). Comodificarea lumii, a
semenilor noștri, transformarea lor în obiecte ne
transformă în domeniu al morții, în posesiune a ei.
Din acest punct de vedere, „anticameră a vieții” e și
suspendarea sensului, neidentificarea lui, existența
dusă fără a ridica privirea din cleiul emoțiilor date,
al conformismului materialist, al fricii de moarte,
așa cum face convoiul care-l conduce la groapă pe
mort: „Se mișcă blând convoiul/ printre cruci
aprinse/ ca luminile la înviere/ spre groapă/ ușa
albastră/ parfumată cu tămâie și nard!// Trec toți prin
ea/ ca oile la strungă!/ doar mortul/ se ridică/ închide
ușa și se întoarce acasă” (Ușa albastră).

Marcel Miron ne oferă în acest volum o poezie a
reperelor fundamentale formulate memorabil, o
poezie a reculegerii întru Viață și Adevăr, o cale
poetică asumată, autentică, de mare și sensibilă
înțelepciune.
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Adrian Marino notează că în plină dictatură
Noica a ales să vorbească „... despre «sufletul
românesc» și «spiritul românesc în cumpătul
vremii»”1. În vremuri de restriște, când însăși
supraviețuirea biologică a poporului român
părea primejduită prin politicile izolaționiste și
de mare austeritate ale dictaturii lui Nicolae
Ceaușescu, asemenea teme aveau un potențial
mobilizator al națiunii lucide în jurul temei
identitare și al necesității supraviețuirii
spirituale. Ele îndemnau, în fond, la coeziune, la
solidaritate, la depășirea crizei pricinuite de
dictatură. În fond, existau modele ilustre pentru
o astfel de raportare la timpurile trăite și la
propria obârșie. Nu la fel procedase filosoful
german Johann Gottlieb Fichte în fața invaziei
napoleoniene, formulându-și celebrele
discursuri Discursuri către națiunea germană
(Reden an die deutsche Nation, 1808)? Un titlul
precum Spiritul românesc în cumpătul vremii
este grăitor, din acest punct de vedere, căci
atrage atenția că, în chiar acel moment, națiunea
proprie traversa un răstimp de cumpănă,
aflându-se la grea încercare și că, scriindu-și
cartea despre „maladiile” ontice, autorul este
deplin conștient de acest lucru, afirmându-se
solidar cu poporul său. 

Excedat de supralicitarea ultranaționalistă și
xenofobă a temei identității colective românești,
criticul ideilor literare avea dreptate să reproșeze
gânditorului de la Păltiniș că încerca să
elaboreze pe tema respectivă, luată autoritar în
posesie de statul totalitar și de discursul oficial
al regimului. În fond însă, Noica era numai
consecvent cu sine și cu tinerețea lui în care
pariase totul pe ceea ce părea să ofere cu asupra

de măsură actul de la 1 decembrie 1918:
apoteoza unui popor care își realizase deplin
statul național, unindu-i teritoriile și obținând
astfel cadrul optim – în principiu – pentru
propria afirmare spirituală. Pentru cei mai mulți
dintre congenerii săi din „generația 27”,
România Mare a fost nu doar un prilej de
jubilație – după ce trăiseră experiența cvasi-
destrămării de țară în timpul ocupației militare a
marii majorități a teritoriului pe parcursul
participării la Primul Război Mondial – ci și
toposul elanului creator manifestat cu pregnanță
și strălucire de Mircea Eliade, Mircea
Vulcănescu, Haig Acterian, Petru Comarnescu și
atâția alți colegi de idealuri și creație. Capcana
direcționării prea apăsate a acestor elanuri urma
să se vadă pe măsură ce democrația românească
devenea tot mai nefuncțională, fiind subminată
de extremismele politice și de proiectele regale
autoritariste ale lui Carol al II-lea. Evoluțiile
europene din mai multe state – și în primul rând
din Italia, Germania, Spania și Portugalia –
înspre fascism au ajuns să compromită radical
ceea ce începuse ca o manifestare exuberantă a
bucuriei de a fi protagoniștii unui „acasă”
redimensionat, unde totul părea posibil de
înfăptuit. 

Adrian Marino are dreptate. Nu era de
combătut ultranaționalismul șovin și antisemit al
lui Nicolae Ceaușescu printr-un alt naționalism.
Ar fi fost însă mai eficientă combaterea lui
printr-un internaționalism? România abia
părăsise unul, pe la jumătatea anilor 1960,
despărțindu-se nu doar de Gh. Gheorghiu-Dej, la
moartea acestuia, ci și de ordinea
internaționalismului proletar de tip stalinist pe
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care acesta o reprezentase. Era plauzibilă
lansarea unui alt tip de discurs cosmopolit – să
zicem unul de tip european – de către un
Constantin Noica? În principiu, după conferința
de la Helsinki (1 august 1975), Ceaușescu avea
tot interesul să joace și comedia solidarității și
compatibilității europene a României, în timp ce
„vindea” Germaniei și Israelului etnici germani
și evrei. Și dacă se face cuvenitul salt, se va
observa – ceea ce Adrian Marino trece cu
vederea – că prima carte postumă a lui
Constantin Noica a fost cea despre Modelul
cultural european (de dignitate Europae 1988).
Criticul „Europei untului” devenea acum autorul
unei pledoarii pentru Europa culturii și
fundamentele ei. 

Dar Adrian Marino avea dreptate să observe
că „Ambiguitatea și echivocul unor astfel de idei
totuși rămân”2. Acest lucru nu poate fi, într-
adevăr, negat. Ambiguă se dovedește atât
formula de românism propusă de gânditor, cât și
cea de europenism, afirmată în plin deceniu final
al ceaușismului escaladant. Și totuși: a vorbi
despre sufletul românesc într-o epocă fără ethos
românesc, marcată de dictatura
internaționalismului proletar, a aduce într-acolo
discuția îndată ce acest lucru a redevenit, cât de
cât, posibil (și înainte de a ști că totul o va lua,
în mod atât de improbabil, razna în direcția unui
mariaj contra naturii între acest internaționalism
proletar și naționalismul cel mai exclusivist cu
putință) nu era lucru de nimic și nici lipsit de
semnificație protestatară. Să cutezi a spune că
există un suflet și un spirit românesc, că ele sunt
transistorice și, probabil, cu un destin mai
substanțial decât se poate circumscrie, să faci
acest gen de idealism care, în plus, avea o
coloratură etnică, nu era lipsit de riscuri. Că
riscurile s-au răsturnat, mai apoi, și că efectele
compromiterii discursului național de către
ideologia națională s-au impregnat și asupra
contribuțiilor lui Noica a fost un efect secundar,
o consecință a gravității riscului asumat. Ea a
compromis, vreme destul de îndelungată, latură
luminoasă a tentativei noiciene de a reflecta

asupra condiției românești în istorie și dincolo
de istorie, în limbă și sub imperiul altor
„dihănii” sub care el stă. Astăzi, când stă în
continuare la dispoziția noilor formule
ultranaționaliste emergente sau recuperate dintr-
un trecut discutabil, noicismul românesc se
expune aceleiași lecturi înțesate de reproșuri.
Merită, însă, făcută încercarea de a se trece
dincolo de estimările de primă instanță,
expeditive, la îndemână. Împrejurările în care el
s-a afirmat erau ambigue și marcate de
posibilități plurale de descifrare. Există și un alt
fel de temei pentru o atitudine patriotică și
pentru un interes față de universul de valori
românești decât cel propus de propaganda
comunist-naționalistă oficială, pare că vrea să
spună Noica. Iar acest temei se poate găsi în
straturile de vechime și de profunzime ideatică
pe care limba română le exprimă și, totodată, le
camuflează, în Eminescu – în care s-ar cuveni
văzut un mit întemeietor – în Blaga și în basmul
Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte...
Astfel de repere, invocate expres în cărțile
deceniului al optulea al secolului trecut – Pagini
despre sufletul românesc (1944), Rostirea
filozofică românească (1970), Creație și frumos
în rostirea românească (1973), Eminescu sau
gânduri despre omul deplin al culturii românești
(1975), Sentimentul românesc al ființei (1978),
parțial și în Spiritul românesc la cumpătul
vremii. Șase maladii ale spiritului contemporan
(1978) –, care pe bună dreptate ar putea fi numit,
din pricina lor, „deceniul Noica”, circumscriau
un spațiu românesc radical deosebit de cel
susținut prin Festivalul Național „Cântarea
României” și prin cuvântările rostite de la prima
tribună a țării. 

Note:
1. Adrian Marino, „Cazul Constantin Noica”, în

Politică și cultură, Iași, Ed. Polirom, 1996, p. 85.
2. Ibidem.
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Proverbul este: „Mi-e prieten Platon, dar mai
prieten mi-e adevărul”. Trei autori spanioli
interesează problema în discuţie: Alemán,
Cervantes şi Gracián.

În 1599, cu 16 ani înaintea apariţiei celei de-
a doua părţi din Don Quijote, Mateo Alemán
citează proverbul în limba spaniolă în prima
parte a romanului picaresc Guzmán de
Alfarache, foarte popular la vremea lui, conţine
numeroase povestiri cu digresiuni
moralizatoare. Protagonistul, în timp ce
povestea unele relaţii infamante ale tatălui său,
spune: Por no ser contra mi padre, quisiera
callar lo que siento: aunque si e de srquir al
Filosofo (i.e. Aristotel), mi amigo es Platón y
mucho más la verdad, conformándome ella1/
„nu pentru a merge împotriva tatălui meu, ar
trebui să păstrez sentimentele pentru mine; deşi
dacă ar fi să-l urmez pe Filosof, aş spune că
Platon îmi este prieten dar mai mult îmi este
prieten adevărul, şi mă conformez acestei
spuse”. Acelaşi autor, în „Elogiul lui Luis
Belmonte Bermúdez”, Prefaţa la „Scrisorile”
Vida de San Ignacio spune: „Y puendo – con
Aristóteles – decir  «mi amigo es Platón, pero
mucho más la verdad»”/ „şi cu Aristotel pot
spune: Platon mi-e prieten dar mai drag mi-e
adevărul”. De remarcat că Alemán în ambele
citate în spaniolă trimite la Aristotel, în primul în
mod indirect („Filosoful”), în al doilea, explicit.

În cazul lui Cervantes totul se petrece în
partea a doua a romanului apărut în 1615 sub
numele de El ingenioso caballero don Quijote
de La Mancha, capitolul LI unde se vorbeşte
„Despre urmarea cârmuirii lui Sancho Panza

dimpreună cu alte întâmplări, să le zicem bune”.
Ocazia lui Cervantes pentru a folosi adagiul este
o scrisoare a lui Don Quijote către Sancho
Panza, guvernator al insulei Barataria. Don
Quijote citează proverbul în limba latină convins
fiind că Sancho, de când e guvernator, a deprins
obişnuinţa limbii latine. Iată locul:  Don Quijote
se lamentează că s-a cam „încurcat” într-o
afacere cu un duce şi o ducesă şi conchide: „sunt
dator, mai înainte de toate, să-mi împlinesc
chemarea, iar nu să le fac lor cheful, potrivit
vorbei care spune: Amicus Plato sed magis
amica veritas. Îţi spun asta-n latineşte fiindcă-
mi închipui că, de când eşti cârmuitor, ai fi
învăţat şi tu această limbă. Şi rămâi cu
Dumnezeu, care să te aibă-n pază, aşa ca nimeni
să nu-ţi facă vreun rău”2, şi semnează: „Prietenul
tău, Don Quijote de la Mancha”. Sancho
răspunde: „Sunt atât de copleşit de treburile
mele, încât nu mai am timp nici să mă scarpin în
cap şi nici să-mi tai unghiile, care mi-au crescut
atât de lungi încât numai Dumnezeu mai poate
găsi aici leacul. Spun asta, scumpul meu stăpân,
pentru ca luminăţia-ta să nu te miri că pân-acum
nu ţi-am dat încă de ştire dacă o duc bine sau rău
cu ocârmuirea mea, în care rabd de foame mai
abitir decât atunci când băteam amândoi codrii
şi coclaurile”3, şi semnează: „Sluga luminăţiei-
tale, Sancho Panza, cârmuitorul”. Delicios!

Proverbul exista şi în limba spaniolă: Amigo
Pedro, amigo Juan, pero más amiga la verdad4.
Cervantes nu este îndatorat lui Alemán pentru
citarea în latină a spusei, latina era limba uzuală
a lui Cervantes şi oricum proverbul era deja
atestat dinainte de Alemán în forma lui
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latinească. În perioada Evului Mediu şi a
începutului Renaşterii, proverbul cu Socrate ca
personaj principal (Amicus Socrates) în locul lui
Platon era singura versiune cunoscută, varianta
cu Platon (Amicus Plato) e de secol XVI.
Înlocuirea Socrate - Platon are loc în antichitatea
târzie şi din, probabil, motive apologetice, până
în secolele XV-XVI formula este: Amicus
Socrates sed magis amica veritas. Apoi,
popularitatea neoplatonicienelor „Vieţi ale lui
Aristotel” sunt responsabile de acceptarea în
Occident a versiunii Amicus Socrates.

Un al treilea autor spaniol este Baltasar
Gracián care foloseşte ocurenţa în Agudeza y
arte de ingenio (Fineţea omului de spirit, 1642,
un tratat deopotrivă de etică şi de teorie literară).
Baltasar Gracián relatează următoarea anecdotă:
Sfântul Francisc de Borja, viitor duce de Gandia,
promite medicului Villalobos, medic al
Împăratului Carol Quintul (şi ca medic se
distingea prin înţelepciune şi prin harul vorbirii),
promite deci lui Villalobos o farfurie de argint
dacă a doua zi îl va găsi pe Borja fără febră, aşa
cum a prezis în calitate de medic. „Ei bine, ce
spui”?, întreabă Francisc, la care Villalobos
răspunde: „Domnule, spun Amicus Plato sed
magis amica veritas”, şi o spune în limba latină.

E poate aici şi un joc de cuvinte în expresia „una
fuente de plata”, unde „fuente” înseamnă
„farfurie” - „platter”, dar se mai poate spune şi
„plato” tradus prin „plate” („farfurie”), după
cum se mai poate spune şi „plata” care e tradus
prin „silver” („argint”) la care mai adăugăm şi
onomastica prezentă – „Platon”, ca să vedem
cum că expresia este discret intraductibilă sau
măcar ciudată. Villalobos se foloseşte de
proverb pentru a spune: „deşi iubesc farfuria de
argint, adevărul îmi este mai drag”5. Asta e!

Note:
1. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache I, I, Ed. F.

Rico, La novela picaresca espánola, Vol. I, segunda
edición, Barcelona, 1970, p. 115.

2. Miguel de Cervantes Saavedra, Iscusitul hidalgo
Don Quijote de la Mancha, vol. IV, traducere de Edgar
Papu, traducerea versurilor şi note de Ion Frunzetti, Editura
Minerva, Bucureşti, 1987, p. 146.

3. Ibidem, pp. 146-147.
4. Leonardo Tarán, „Amicus Plato sed magis amica

veritas”, in Collected Papers (1962-1999), BRILL
Academic Publishers, Leiden-Boston-Koln, 2001, p. 2;
Henry  Guerlac, „Amicus Plato and Other Friends”, in
Journal of the History of Ideas, Vol.  39. No. 4 (Oct.-Dec.,
1978), p. 632, nota 31.

5. Leonardo Tarán, op. cit., pp. 4-7.
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Guénon și creștinismul
Unii teologi creștini au impresia că pot fi și

guenoniști, și creștini. Acest lucru este greu de
susținut, pentru că gândirea lui Guénon este
incompatibilă cu Dogmatica și teologia creștină (în
special Ortodoxă sau Catolică). Guenonismul ar fi
considerat o erezie gnostică conform principiilor
dogmatice. Chiar și pe tărâmul istoriei religiilor sau
al studiilor comparate de religie, metoda abordată de
Guénon ar fi considerată exagerată. El reduce toate
religiile la o abordare specifică hinduismului, dar și a
religiilor orientate acosmic, anticosmic, gnostic și
care asumă o inițiere bazată în principal pe practici de
gimnastică fiziologică. În tradiția vestică sau în
general europeană (sau mediteraneeană, ca să lărgim
și mai mult cadrele), tradiția cea mai apropiată de
perspectiva guenonistă e neoplatonismul, dar și
ereziile gnostice. Tradiția neoplatonică a dezvoltat
teoria emanaționistă care e compatibilă cu practicile
orientale de gimnastică fiziologică, iar viziunea
gnostică asupra unui cosmos rău prin natură e
compatibilă cu viziunea hindusă pesimistă asupra
unui cosmos iluzoriu care decade spre disoluția finală
de după Kali Yuga. Interpretarea hindusocentrică a
creștinismului și a altor religii le anulează
specificitatea care nu poate fi integrată procustian în
această perspectivă. Oricum, cunoștințele lui Guénon
asupra tradiției creștine (mistice și teologice) erau
anemice, referitor la tradiția Ortodoxă ele lipsind
aproape cu desăvârșire. Pentru a înțelege cum trebuie
făcută istoria religiilor, trebuie să înțelegi
specificitatea fiecărei religii, așa cum a făcut Eliade
(în special în textele sale nucleare Tratat de istorie a
religiilor și Mitul eternei reîntoarceri1, dar și în
altele). Evident, se poate vorbi și de o ierarhie a
marilor religii, despre cât de profundă, coerentă și
integrativă e fiecare, dar asta doar după înțelegerea
specificității fiecăreia.

Modelele ontologice ale marilor religii sunt
diferite, atât căile spirituale urmate, dar și destinația

și condiția ontologică a omului ajuns la destinație
(iluminat/mântuit), și implicit raportul cu Absolutul
sunt diferite. Putem vorbi de un limbaj simbolic
universal revelat de Eliade pornind de la analiza
riguroasă a faptelor, nu de la speculații romantice
despre vreo tradiție primordială sau o filiație a unei
tradiții inițiatice unitare a umanității transmise
ezoteric. Marile tradiții se exprimă într-un limbaj
simbolic universal, însoțit sau nu de o dezvoltare
teologică conceptuală. Existența unor practici de
inițiere în trecut presupunea anumite tipare social-
culturale și istorice, dar și o anumită specificitate de
orientare ezoterică a anumitor religii, tipar care nu
poate fi generalizat. Avem, de exemplu, doctrinele
care asumă un program de practici de gimnastică
fiziologică (dar și aici „inițierea” presupune relația
dintre maestru și discipol), în cazul religiilor
preistorice, organizațiile secrete ale căror practici
duceau la maturizarea arhetipală a bărbatului și a
femeii, religiile de mistere sau cele gnostice etc.
Aceste inițieri nu presupuneau o altă gândire
simbolică sau alte arhetipuri, dimensiunea secretă
ținea mai mult de specificitatea procesului prin care
anumite experiențe spirituale erau asimilate, dar și de
contextul cultural al societăților vechi în care se
desfășura. Singura unificare riguroasă a simbolurilor
e cea realizată de Eliade în Tratatul de istorie a
religiilor, care implică o gândire simbolică universală
(și o facultate arhetipală, numită oarecum vag de el ca
„transconștient”). Luând în considerare că gândirea
simbolică e universală, nu are nevoie de vreo
traducere sau inițiere pentru a fi înțeleasă. Limbajul
simbolic nu e variabil asemenea celui gramatical,
deci nu presupune semnificații contingente,
convenționale. În cazul realității sacrului, irumperea
prezenței transcendentului implică ”experiența”
mistică (numinoasă2) care nici ea nu are nevoie de
inițiere pentru că presupune un har dat de Sus sau/și
parcurgerea unor etape de practici ascetice și
fiziologice. Arhetipurile sunt instrumente universale
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de exprimare a realităților ultime. Este adevărat,
organizarea simbolică poate varia în funcție de
modele ontologice diferite care implică moduri
diferite de închegare a lor în structuri mitico-
simbolice. Unele modele ontologice sunt mai
complexe, iar articularea lor simbolică e mai
complexă și mai integratoare. În același timp, putem
vorbi de originalitate stilistic-culturală în ceea ce
privește exprimarea istorică și artistică a
simbolurilor3.

Conform Dogmaticii creștine, cosmosul și omul,
cu individualitatea lui personală, sunt realități căzute,
din momentul căderii lui Adam. Individualitatea
omului (ipostasul uman) are realitate ontologică și
există în mod etern, nu e o iluzie fără fundament
ontologic (maya în Vedanta) sau o materie inferioară
(Prakriti) care a înlănțuit principiul transcendent
(Purușa în Samkhya). Creștinii așteaptă a doua venire
a lui Hristos în Eshaton, la sfârșitul istoriei. Hindușii
(la fel ca și guenoniștii) așteaptă disoluția finală la
sfârșitul lui Kali Yuga. Singura salvare pentru ei este
iluminarea realizată la capătul unui șir anevoios de
practici de gimnastică fiziologică4. În creștinism nu
trebuie să realizezi vreo condiție fiziologică concretă
pentru iluminare, pentru că mântuirea vine de Sus, iar
primordialul nu e criteriul adevăratei tradiții, ci
revelația lui Hristos ce vine în interiorul istoriei
tardive a omenirii. Există anumite practici ascetice și
în creștinism, însă ele sunt legate de viața liturgică și
de comuniunea mistică cu Hristos. Cred că
diferențele incompatibilității sunt destul de evidente
și este clar că, dacă ești creștin, nu poți fi nici
guenonist, nici yoghin și nici alt fel de ezoterist,
ocultist sau „inițiat”.

Guénon și matematica
Guénon a scris și o carte despre matematică Les

principes du calcul infinitésimal publicată în 19465.
Cuvântul înainte la această lucrare arată destul de clar
că Guénon n-a înțeles cum trebuie istoria matematicii
sau fundamentarea ei apodictică. E exagerat să spui
că științele profane nu au principii. Inteligibilul
logico-matematic fundamentat tautologic presupune
structuri transistorice, nontemporale și nonspațiale.
Logica la Gottlob Frege sau matematica la Kurt
Gödel au un fundament platonic, sunt paradigme
fundaționiste. La ei, inteligibilul logico-matematic e
apodictic și tautologic. Și nu sunt singurii care
gândesc așa în lumea modernă. Abordarea empirică

„convenționalistă” o întâlnim la David Hilbert, un
gânditor nominalist, și la grupul de matematicieni
Nicolas Bourbacki care i-a dezvoltat teoriile.
Abordarea empiristă și relativistă asupra matematicii
și logicii aparține în special secolului al XX-lea. Însă
și aici sunt excepții. Întâlnim o abordare ontologică a
logicii la Nae Ionescu6, Anton Dumitriu7 și alții; o
abordare platonică a matematicii la Kurt Gödel și
alții. Logica „a devenit” relativistă o dată cu
abordarea ei formalist sintacticistă. Din matematica
formalistă a lui Hilbert și Bourbacki, dar și din logica
sintacticistă s-au dezvoltat procesarea mașinilor de
calcul și tehnologia informațională contemporană.
Conceptul de „știință cantitativă” e reducționist, la fel
ca încercarea de a gândi istoria involutivă a omenirii
doar prin principiile calitate-cantitate. Inteligibilul
logico-matematic implică universalul abstract (post
rem), diferit de universalul concret (formele eidetice
la Aristotel care sunt in re).

Acest inteligibil dual (logic și matematic) nu a
fost dat umanității în vremuri primordiale, ci a fost
descoperit progresiv de aceasta. În epoca Egiptului și
Babilonului avem o matematică empirică asumată
practic. Toate istoriile serioase de matematică arată
că aceasta s-a dezvoltat inițial pe teren practic, să-i
zicem cantitativ8. A fost o evoluție progresivă, inițial
înceată, care nu neagă posibilitatea interferenței ei cu
gândirea simbolică și preluarea unor elemente
matematice pe terenul gândirii mitico-simbolice (cel
mai bun exemplu e arta abstractă geometrică și poate
anumite elemente integrate în magia preoților
egipteni și babilonieni). În civilizațiile antice
matematica s-a dezvoltat în scopuri practice (pentru
calcule și măsurători ale terenurilor sau construcțiilor
mai complexe)9. Primele judecăți teoretice de
matematică apar fulgurant în Egipt sau în Babilonul
vechi (din mileniul II). Acestea au o origine
independentă de empiric10, însă nu presupun
conștientizarea certitudinii lor apodictice. Cu toate
acestea, tot elementele de origine empirică domină.
Grecii râdeau de preoții egipteni care se îndeletniceau
cu matematica numindu-i „întinzători de sfori”11,
deoarece calculau structurile geometrice cu sforile,
conștiința egipteană nu descoperise încă inteligibilul
matematic, bâjbâiau încă dependenți de sensibil.
Aveau doar gândire simbolică și unele rudimente de
gândire teoretică prezentă fulgurant într-o
matematică vehement practică și empirică.

Abia la greci avem descoperirea inteligibilului
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matematic și a naturii sale apodictice, care relevă că
universalul abstract există în sine. Astfel apar
demonstrațiile și teoremele care au o certitudine
independentă de empiric12. Teorema lui Pitagora era
cunoscută de egipteni doar empiric, grecii au
demonstrat-o apodictic. Această dezvoltare a
matematicii în epoca elină a dus la crearea unor
sinteze cu gândirea simbolică și cu practicile
religioase (cele mai bune exemple sunt misterele
pitagoreice și gematria – mistica cabalistică a
numerelor13). Această matematică simbolică și
inițiatică presupunea și o anumită înțelegere a
literelor și cifrelor. Ea nu putea fi posibilă înainte de
dezvoltarea matematicii antice (sau a scrisului). Ideea
unei tradiții primordiale a unei matematici simbolice
calitative e doar o fabulație guenonistă ce nu poate fi
susținută de nici un studiu serios asupra istoriei
matematicii. Toate tradițiile de matematică simbolică
s-au dezvoltat în istorie la un moment dat, fiind
produsul interpretării simbolice ale principiilor
universalului abstract sau, altfel spus, a integrării
acestei noi dezvoltări intelectuale a umanității în
orizontul mitico-simbolic de înțelegere a realității.

Toate marile tradiții ale umanității s-au dezvoltat
în istorie, ele nu moștenesc vreo origine primordială.
Bineînțeles, vorbim de o degradare a coerenței
arhetipale a gândirii mitico-simbolice a umanității
de-a lungul timpului și de o degradare a sacrului în
cosmos și istorie (apropo de dialectica hierofaniilor
dezvoltată de Eliade în opera sa), însă procesul
general de degradare este întrerupt de momente de
evoluție sau de reforme religioase. Nu există vreo
filiație directă a unor moștenitori inițiați a unei
tradiții primordiale nicăieri. Matematica simbolică
(sau sacră) aparține unei anumite perioade în istoria
spiritului. La Pitagora avem o venerație religioasă a
inteligibilului matematic contemplat prin intelectul
noetic (noesis/noos). Această experiență e înfășurată
prin limbajul mitico-simbolic, căruia i se adaugă o
componentă moral-existențială. Inteligibilul
matematic, datorită fixității și certitudinii sale
apodictice în sine și a independenței sale abstracte
față de sensibil, a fost perceput de pitagoreici ca
structura esențială și transcendentă a realității.

Tradiția orientală s-a dezvoltat și ea în timp și nu
presupune o moștenire primordială. Înaintea
hinduismului clasic a existat politeismul vedic, bazat
pe tradițiile preistorice indo-europene. Rafinamentul
metafizic și orientat anticosmic a fost dezvoltat în

timp, nu e vreo moștenire „inițiatică” primordială.
În altă ordine de idei, infinitezimalitatea pune

problema infinitului potențial (a infinitului mic,
diferit de infinitul mare al numărării la infinit), care
există în matematică de la Arhimede, care în lucrarea
sa Numărătoarea firicelelor de nisip contrazice ideea
existenței celui mai mare număr14, iar în filozofie a
fost tematizat înainte de Aristotel. Primul care
introduce infinitul actual în matematică e Georg
Cantor, prin problema transfiniților din teoria
mulțimilor. Deci problema dimensiunii calitative a
matematicii e mult mai complicată decât crede
Guénon.

Mai menționez un exemplu: în cap. II
Contradicția „numărului infinit” din Principiile
calculului infinitezimal se observă neînțelegerea
conceptului de infinit potențial, în locul căruia e
folosit conceptul de „indefinit”, iar abordarea
școlărească face imposibilă pentru Guénon
înțelegerea transfiniților și a omonimiei infinitului
ierarhic la Cantor. Interesant e că nu înțelege nici
dimensiunea apodictică a matematicii în genere.

Guénon și cultura română
În cultura română avem mai mulți intelectuali

influențați de Guénon. Printre ei se află Mihai Vâlsan
(1907-1974) care a trecut la islam și era specializat în
Ibn Arabi și sufism; Marcel Mihail Avramescu (1909-
1984) care în tinerețe fusese poet avangardist sub
numele de Jonathan X Uranus, iar ulterior a fost
hirotonisit preot ortodox; Jean Pârvulescu (1929-
2010) scriitor în spațiul francez, pasionat de
geopolitică; și nu în ultimul rând, cel mai important
dintre ei, Vasile Lovinescu (1905-1984), nepot al lui
Eugen Lovinescu, fratele lui Horea și vărul Monicăi
Lovinescu. Vasile Lovinescu a fost critic literar și
filozof ezoterist (în direcția școlii tradiționaliste
guenoniste), s-a inițiat în sufism în 1936 cu ajutorul
lui Fritjof Schuon, unul dintre cei mai importanți
discipoli ai lui Guénon, trecut și el la islam. V.
Lovinescu a dezvoltat ceea ce poate fi numit
ezoterismul dacist, adică aplicația guenonismului în
cultura română, amestecând sincretic fanteziile
istorice ale lui Nicolae Densușianu din Dacia
preistorică (1913) cu teoriile lui Guénon despre
„tradiția primordială” și „regele lumii”. V. Lovinescu
a dezvoltat astfel teoria „tradiției primordiale a
dacilor” publicând în franceză Dacia hiperboreană
(1936-1937). Ideile acestea au fost preluate vag și
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teribilist de dacomanii de după 1990.
Nici una dintre teoriile lui nu poate fi dovedită, e

vorba despre proiecții romantice, paseiste și
păgânizante în trecutul îndepărtat, adică un construct
mental. În același timp, hermeneutica ezoterică
aplicată operelor lui Ion Creangă și Mateiu
Caragiale15 nu se poate susține pe nimic, nu există
vreo rigoare de interpretare care să poată fi verificată
de altcineva, sunt lucruri în care trebuie doar să crezi
(ca în cazul inițierii lui Guénon). Acest tip de
hermeneutică ezoteristă nu se poate susține prin nici
un argument cultural sau filozofic sau care să se
bazeze pe vreo intuiție specifică gândirii simbolice.
Vorbim în acest context de niște proiecții, adică i se
pun autorilor în gură ceea ce ei n-au zis. Un mod
valid de interpretare a simbolurilor și a elementelor
arhetipale din operele artistice și literare se bazează
pe ceea ce Eliade numește structuri mitice, e vorba
ori de arhetipurile transconștientului care sunt
asumate conștient în acte superioare de cultură și
spiritualitate, ori de arhetipurile inconștientului
colectiv jungian, care sunt proiectate inconștient
asupra realizărilor culturale sau asupra activităților
sociale moderne etc.16 În spațiul criticii literare există
mitanaliza care analizează dimensiunea simbolică a
unei opere pe baze valide cultural. În aceste cazuri
interpretarea e fundamentată și verificabilă, în cazul
hermeneuticii ezoterice a lui V. Lovinescu doar
„inițiații” sunt iscusiți în interpretare. Gândirea
simbolică, analizată de Eliade în toată opera sa, este
o realitate general umană, accesul la ea presupune
doar competențe culturale, nu și „inițiatice”. Nu
există un alt limbaj simbolic (sau suprasimbolic) doar
pentru inițiați, cu alte arhetipuri și alte semnificații
simbolice. Limbajul simbolic al creștinismului e
exprimat pentru toată lumea, evident însă,
cunoașterea temeinică și riguroasă a tradiției creștine
presupune competențe teologice, însă nu și
„inițiatice”. Opera lui V. Lovinescu rămâne un
produs subiectiv, care e relevant pentru a înțelege
tipurile de proiecții mitico-fantastice pe care omul
contemporan poate să le aibă asupra trecutului,
mitizându-și „inițiatic” și propria sa viață.

***
Guenonismul și „Școala tradiționalistă” în

ansamblu rămân un fenomen cultural diletantic al
secolului al XX-lea, o formă modernă de gnosticism,
în care amestecurile, proiecțiile romantice și

interpretările forțate au dezvoltat un surogat
metafizic fascinant, a cărui asimilare te poate face să
resimți un hybris inițiatic dacă ești dornic să pretinzi
o unicitate specială (și efemeră) care să te
diferențieze de cei care sunt legați de o tradiție
religioasă instituționalizată.

Note:
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enciclopedic, București, 1999; Eliade a dat cel mai riguros
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1.
La 3 ianuarie 1889, în Piața Carlo-Alberto din

Torino, are loc scena – mult discutată – când
Nietzsche se aruncă la gâtul unui cal biciuit de birjar.
Un „extaz al milei”1, o reminiscență a unor lecturi,
gestul său este considerat începutul unei „prăbușiri
psihice” din care nu-și va mai reveni, decedând în
anul următor (25 aug. 1900), la Weimar. Evenimentul
torinez încifrează o legendă, dar și câteva „semne”
lăsate prin scrierile sale ca o predestinare...

În primul rând, să recunoaștem, F. Nietzsche nu
era un iubitor al calului; ba, dimpotrivă, îl așază între
semnele „maladive” ale spiritului: „Spiritul mândru,
păunul și calul sunt cele mai mândre trei animale de
pe pământ”2. După cum se știe animalele sale
„favorite”, prezente în scrierile sale sunt cămila,
măgarul, șarpele târâtor și vulturul, pasăre a
poetului3. De asemenea, nu era un... călăreț. Toate
paginile sale ni-l redau ca pe un împătimit al
călătoriei la pas, „iute de picior”, mai degrabă un ...
voios, un săltăreț: „Dar nu uitați picioarele! Săltați-le,
voi – ageri dansatori!4 Sau: „Vreți să urcați? Slujiți-
vă de propriile voastre picioare” Nu vă lăsați târâți în
sus, să nu vă așezați în spatele și nici pe creștetele
altora!...”5. Hotărât lucru, omul zarathustrian este
unul al pasului: „Eu între timp cu tălpi fierbinți am să
cutreier în lung și-n lat răcoarea muntelui meu cu
măslini...”6 sau: „Voi alerga de unul singur... Pentru
aceasta se cade s-o iau iute la picior...”7.

Exemplele sunt la îndemână și se pot extinde.
Extindem și noi problematica acestui eseu: nu există
nici o „legătură” afectivă între omul – sau filozoful –
Nietzsche, nimic care să ne pregătească, justifice
gestul său din Piața Carlo-Alberti pentru un... cal?
Aici ne mai rămâne de investigat, de re-citit
predispoziția sa pentru plâns. Pornim de la propriile
sale mărturisiri în care se considera o „mașinărie”
care „poate exploda”: „Intensitățile sentimentelor

mele mă fac să mă cutremur și să râd – de câteva ori
n-am putut părăsi camera din motivul ridicol al unei
inflamații oculare – și din ce cauză? Pentru că în ajun
plânsesem prea mult în timpul plimbărilor mele, dar
nu cu lacrimi sentimentale, ci cu lacrimi de jubilație;
în același timp cântam și spuneam aiureli, încărcat de
un nou mod de a privi, cu care îi preced pe
ceilalți...”8. Un asemenea mod de a reacționa nu-i
este străin lui M. Eminescu (care, tristă asemănare,
peste o lună de acel 3 ianuarie din Torino, la 3
februarie 1889, este internat la Mărcuța). În Cezara,
„dublul” său, Ieronim relatează: „Pot vede un om
căzut mort pe uliță și momentul întâi nu-mi trece nici
o impresie... abia după ore reapare imaginea lui încep
a plânge... plâng mult și urma rămâne neștearsă în
inima mea...9. Dar, la Nietzsche, aceste
„cutremurări”, crede el, sunt un „afect principal între
afectele din care a crescut filozofia mea...” (Scrisoare
către Peter Gast, 27 oct. 1887).

Trebuie să despărțim, din capul locului, acest
„afect” de sentimentul milei. Plânsul la Nietzsche nu
e vecin cu mila: el e declanșat de „mașinăria” (termen
preluat de la Descartes: „... Cât privește animalele,
Descartes, cu o cutezanță demnă de respect a
îndrăznit pentru prima dată să conceapă animalul ca
machina...”10) complicată a „afectelor”, dar mila e un
sentiment de slăbiciune pe care el îl refuză și-l
înfierează în scrisul său: „Aceasta este numai o formă
de slăbiciune, pe care ar fi luat-o în râs orice elen
mărinimos, ci și o serioasă primejdie de ordin
practic”11; sau, într-un ditiramb întitulat: „Deviza
celui puternic”: „Nu cerși! Iar plânsul tacă!? Ia, te
rog, mereu înșfacă!”12.

Chiar dacă ne-ar plăcea acest Nietzsche, „al
milei” – cum l-a descris M. Kundera13, nu ne grăbim
să-i dăm crezare:„... Nietzsche venise să-i ceară
iertare calului pentru Descartes. Nebunia lui (cu alte
cuvinte, divorțul de umanitate) începe în clipa care
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plânge de mila calului...”. Nietzsche a exclus mila și
„religia compasiunii” dintre perceptele lui
Zarathustra: „trăiește ascuns ca să poți trăi pentru
tine! Trăiește neștiutor al celor ce-i par epocii tale a fi
cele mai importante lucruri!...”14), pentru care el
propovăduiește „religia tihnei”, „bucuria comună”
(„... vreau să-i fac mai curajoși, mai rezistenți, mai
simpli, mai voioși...” (338, Voința de a suferi și
milostivii15).

2.
Trebuie că au observat și cititorii noștri o altă ...

pistă care nu trebuie neglijată: fatidica încărcătură
premonitorie legată de luna ianuarie și data de 3. Să
recapitulăm: Nietzsche introduce în Știința voioasă
(1883-1884), în Cartea a patra, subtitlul: „Sanctus
Januarius” pe care o prefațează cu versurile scrise în
... 3 ianuarie 1882: „Tu, cel cu lănci de pară/ Gheața
inimii-mi topești,/ Ca-ntr-un vuiet să dispară-n/
Marea ultimei nădejdi:/ Tot mai clară, tinerețe,/
Liberă în necesar: -/ Ea minunea ți-o slăvește,/ O tu,
splendid Ianuar”! (trad. Simion Dănilă). Nu va avea
acel 3 ianuarie 1889 din Torino „lănci de pară”? Nu
va topi „gheața inimii” filosofului care cerea să
punem, între cel care scrie și prezent, „învelișul a trei
secole”? (Cartea a patra, 338, p. 207). Topind
„gheața inimii” el ajunge mai aproape de ceea ce era
„omenesc, prea omenesc”: „Și tu vei dori să ajuți, dar
numai acelora a căror suferință o înțelegi în
întregime, pentru că au aceeași durere și speranță ca
și tine” (p. 207). Vederea calului căzut și biciuit
trezește în Nietzsche acea „beție a însănătoșirii” – pe
care o așteptăm de la un filozof, „spre un alături, un
dincolo, un în afară, un deasupra” – pe care o
întrevede în Prefața ultimă a Științei voioase (1886):
„... în toate filozofările nici n-a fost vorba despre
„adevăr”, ci despre altceva, să spunem despre viitor,
sănătate, creștere, putere, viață...”16.

Așadar, e important să vedem cine „plânge” la
Torino: Zarathustra sau ... omul Nietzsche? Sperăm
că se vede din demersul temei că nu ...„întrebarea” ne
„mână în luptă”...

3.
Din punctul de vedere al eseului nostru urmărim

doar „indicii premergătoare” ale plânsului la
Nietzsche, sau, după o formulă a prietenului
Deussen, „citite cu a doua vedere”17. Deși ne-ar fi
plăcut o interpretare a plânsului ca un tunel, prin care

te întorci la tine însuși, la copilul din tine, și de o
complicitate cu Dostoievski, unde Raskolnikov,
înainte de crima sa, într-un boschet de pe Ostrovskii
Park, adoarme și visează scena sa din copilărie, la
târg, cu tatăl său, când un grup de mujici omoară în
bătaie un cal: „... Bietul copil nu mai știe ce face.
Țipând, își croiește drum prin mulțime, se repede la
căluț, îmbrățișează botul mort, însângerat și-l sărută,
sărută ochii, buzele...”18. Dar volumul celebru al
scriitorului rus apare în 1866, iar Nietzsche abia în
1887 află de existența lui Dostoievski, într-o librărie,
găsind, întâmplător L′esprit souterain (Însemnări din
subteran) despre care îi scrie lui Franz Overbeck:
„Despre Dostoievski nu știam până acum câteva
săptămâni nimic, nici măcar nu-i auzisem numele...//
... Am pus din întâmplare mâna, într-o librărie, pe
cartea L′esprit souterain (Însemnări din subteran)
într-o recentă traducere franceză...” (23 febr. 1887).
Este important, credem, să semnalăm că el vorbește
aici de un „instinct al înrudirii” („... sau cum să-i
spun, care „s-a afirmat imediat...”) asupra căruia
insistă și în scrisoare către Peter Gast (muzician, pe
numele adevărat Heinrich Köselitz): „instinctul trezit
brusc care-ți semnalează aici o persoană apropiată...”
(7 martie, 1887). Tot lui îi mai semnalează că a citit
Amintiri din casa morților și Umiliți și obidiți19.
Desigur, „instinctul înrudirii” pe care l-a simțit
Nietzsche nu ne miră astăzi – în multele interpretări
care s-au făcut pe marginea operei sale20 – dar ne
obligă să atragem atenția că la Dostoievski, nu
Raskolnikov, viitorul ucigaș, plânge, ci copilul din el,
din amintirile sale. Reținem o interpretare pertinentă
a Luciei Dumitrescu-Codreanu: „după Dostoievski,
făptașul, chiar dacă sfidează o moralitate perfidă și
decăzută înjosește totuși omenescul: Or, după
Nietzsche, făptașul ar înălța omenescul pe o treaptă
superioară...” (p. 104)22. Însă e greu de acceptat că
„sfârșitul lui Zarathustra” e doar „o apoteoză
sugrumată” (p. 134): să pledezi doar pentru
„spectacolul” înscenat de Nietzsche („... Nietzsche
așteaptă ca moartea lui Zarathustra să stârnească ceea
ce și moartea lui Socrate a stârnit, de atunci și
pururea: o recoltă de lacrimi...” – p. 135), doar pentru
un ... seceriș de lacrimi, e, vorba poetului (din
Lancrăm), „prea puțin”. Demnitatea și măreția lui
Zarathustra care plânge în singurătate („... Dar inima
i se descătușase și lacrimi cădeau din ochii săi și i se
prelingeau pe mâini. Și nemaiacordând atenție nici
unui lucru, el sta acolo, așezat, fără să miște și fără să
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se apere de animale...” – op. cit., p. 390)23 este de o
măreție pe care doar magii lui M. Eminescu, care
„pricep scrisul al stelelor de foc” (Povestea magului
călător în stele), o pot reda: „De plânge Demiurgos
doar el și-aude plânsuși...”.

Dar, înaintea lui Zarathustra, a plâns... Nietzsche:
e un plâns înăbușit, un „patos tragic” (Ecce homo), o
poartă mereu deschisă spre „suflet”, un „afect” din
care a crescut filosofia sa. Intuim două porți către
acest „Hybris” al persoanei sale: muzica și peisajul.
Am spus „hybris” – pe care Nietzsche îl înțelege „în
sensul elen al noțiunii – de nelegiuită provocare a
destinului printr-un exces de temeritate și
exuberanță” (scrisoare către Peter Gast, 27 oct. 1887)
când se referă la versurile din poezia „Către Durere”,
de Lou von Salomé, pe care le-a așezat în Imn către
viață (o compoziție pentru cor mixt și orchestră la
care a ținut mult): „De nu mai ai să-mi dai fericire,
mai dă-mi suferință”. Aceste „porți” – muzica și
peisajul – se întrevăd devreme la Nietzsche.

Sunt binecunoscute rândurile lui despre peisajele
„de tip Claude Lorrain”:„m-am cufundat complet în
extazuri de tip Claude Lorrain și până la urmă m-a
podidit un plâns în hohote. A trebuit să trăiesc și
asemenea momente”!24 Muzica, la fel, îi produce
accese de plâns: „... Ultima noapte pe podul Rialto
mi-a adus încă o muzică. M-a mișcat până la lacrimi,
un incredibil adagio de modă veche, ca și când în
mine n-ar fi existat nici un fel de adagio...”25. În fond,
el recunoaște că „nu știu să fac deosebirea între
lacrimi și muzică...”26. Nu de altceva, probabil, ne
atenționa despre Zarathustra: „Poate că avem dreptul
să socotim întregul Zarathustra ca muzică...”27.

4.
Putem conchide: dacă peisajul îl face să-și

„regăsească sufletul”, plânsul îl face să-și regăsească
trupul cu toate stările „maladiilor spiritului”, el este,
mereu, o interogare de sine, o „provocare a
destinului” care-l face să „înveți să privești cu un
ochi mai subtil tot ceea ce s-a filozofat până acum...”
cum își dorea încă din Prefață la Știința voioasă2!
Prin îmbrățișarea calului, în Piața din Torino, omul
Nietzsche și Zarathustra au devenit una.

Note:
1. Dintr-o scrisoare a lui Nietzsche către Emily Fynn

(6.12.1888).
2. Știința voioasă, Prefață la ediția a II-a, trad. de Liana

Micescu, în vol. Știința voioasă, Genealogia moralei,

Amurgul idolilor, Ed. Humanitas, 1994, p. 11.
3. Trimit la paginile din F. Nietzsche, Așa grăit-a

Zarathustra, trad., introducere, cronologie de Șt. Aug.
Doinaș, Ed. Humanitas, Buc., 1994.

4. Op. cit., 17, p. 360.
5. Op. cit., 10, p. 356.
6. Op. cit., cap. Muntele măslinilor, p. 238.
7. Op. cit., cap. „Umbra”, p. 340.
8. Scrisoare către Peter Gast (27 oct. 1887) în vol.

Friedrich Nietzsche, Aforisme. Scrisori, trad. de Aurelia
Pavel, Ed. Humanitas, Buc., 1992, pp. 228-280.

9. M. Eminescu, Opere, VI, Proza literară, Ediție îngri-
jită de Amalia Rusu, col. „Scriitori români”, Ed. Univers,
Buc., 1982, p. 101.

10. F. Nietzsche, 14, Anticristul, p. 137, vol. 7, Opere
complete, trad. de Simion Dănilă, Ed. Hestia, Timișoara,
2010.

11. Scrisoare către Malwida von Meysenburg, op. cit.,
p. 244.

12. F. Nietzsche, Știința voioasă…, op. cit., trad. de
Simion Dănilă, p. 20.

13. M. Kundera, Insuportabila ușurătate a ființei, Ed.
Humanitas, ed. a II-a, trad. de Jean Grosu, Buc., 2005, p.
317.

14. Știința voioasă, 338, Cartea a patra, op. cit., p. 207.
15. Op. cit., p. 207.
16. Ibidem, op. cit., paragraful 2, p. 12.
17. În scrisoarea către Franz Overbeck din 26.01.1889,

în op. cit., Heiner Feldhoff, pp. 148-149.
18. F.M. Dostoievski, Crimă și pedeapsă, trad. Ștefania

Velisar Teodoreanu și Isabela Dumbravă, Ed. RAO
Internațional, Buc., 2004, p. 65.

19. În op. cit., Aforisme. Scrisori, pp. 254-255.
20. Trimitem la câteva: Ernst Bertram – Nietzsche

încercare de mitologie, Ed. Humanitas, Buc., 1998, trad. de
Ion Nastasia și Maria Nastasia, pp. 221-223; Lesley
Chamberlain, Nietzsche la Torino, Sfârșitul viitorului, trad.
de Ileana Culcea, Ed. Vivaldi, Buc., 1999, pp. 333-337;
Lucia Dumitrescu-Codreanu, La moartea lui Zarathustra
nu plânge nimeni, Col. Eseuri, Ed. Univers, Buc., 1981, p.
101, pp. 134-185; Heiner Feldhoff, Prietenul lui Nietzsche,
Istoria vieții lui Paul Deussen, Ed. Herald, Buc., trad.
Corneliu Sterian, Buc., 2011, p. 139.

21. Lucia Dumitrescu-Codreanu, La moartea lui
Zarathustra nu plânge nimeni, Col. Eseuri, Ed. Univers,
Buc., 1981.

22. Partea a patra și ultima, în Așa grăit-a Zarathustra,
op. cit., p. 390

23. Citat după E. Bertram, Nietzsche. Încercare de
mitologie, 222.

24. Op. cit., ibidem, p. 233.
25. Ecce homo, 7, Opere 7, op. cit., p. 222.
26. Ibidem, 1, O carte pentru toți și nici unul, p. 253.
27. Știința voioasă, 2, op. cit., p. 11.
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Cu o amplă motivare, ori mai puţin motivat
sau chiar, nu rareori, observând şi relevând lipsa
capacităţii de îndrăzneală ori voinţa de a
introduce în propria ta fiinţă o complexitate largă
a formelor pe care le încerci în existenţă, în acea
existenţă de care te bucuri ajungând nefericit
până la o penibilă sau doar plictisitoare cale a
trăirii – oricum am aborda prezenţa noastră în
lume, precum şi calea evoluţiei pe care o
încercăm în ambianţa socială, în cultură, în
incultura adesea de o gravă şi hotărâtă conştienţă,
voită renunţare la alegere, nu avem cum să nu ne
întrebăm dacă suntem oare mult sau puţin diferiţi
faţă de semenii noştri. Mai exact cât avem în
comun cu lumea, cu societatea la care participăm,
cum, multiple fiind aceste societăţi, comunităţi
umane, ele ne sunt constituite după o monotonă
măsură sau, dimpotrivă, ajung să fascineze prin
varietate. Este cu totul sigur că a îndrăzni să
discuţi despre diversitatea umană ori, în manieră
inversă, să încerci a explica aspectele unitare,
uniforme, ale existenţei oamenilor, înseamnă să
tratezi problema celei mai complicate forme de
fiinţare ce a apărut în singura lume a vieţii pe care
o cunoaştem în toată amploarea şi, deci, în mai
toate detaliile pe care viaţa le oferă. Este de
neconceput ca în sarcina de abordare intelectuală,
inclusiv ştiinţifică, dar şi filosofică, asumarea
unui asemenea efort şi cu atât mai puţin aducerea
acestui efort la o concluzie satisfăcător realizată
să şi merite atingerea rezultatului încercării. Are,
până la urmă, prea puţină importanţă dacă suntem
foarte diferiţi sau, dimpotrivă, asemănători – ceea
ce este esenţial contând în existenţa noastră este
capacitatea de a coopera, de a ne susţine reciproc,

de a evolua cât mai avantajos pentru individ,
precum şi pentru colectivitate. Astfel ar putea fi
văzute problemele la care am raportat aceste
câteva consideraţii iniţiale – atâta doar că
observaţiile istorice, mergând până la privirea
necesar acordată timpului pe care îl trăim în
actualitate, în prezentul ce ne aparţine, căruia îi
aparţinem, ne vor conduce la o remarcă simplă şi
neîndoielnică privind valoarea pe care
umanitatea actuală poate sau nu să o aşeze în faţa
unor alte vremuri, viitoare, ale umanităţii.

Vasta complexitate a unor personalităţi aflate
la începutul istoriei, pe care tocmai oamenii de o
enormă calitate intelectuală, de o incredibilă
creativitate au făcut, în cea mai mare măsură, să
se declanşeze drept dinamică fabuloasă a istoriei,
este cunoscută oricărui om instruit fie şi nu
neapărat în chip deosebit de profund. Un
Aristotel face să progreseze, sau mai exact
iniţiază chiar, mai toate domeniile cunoaşterii –
excepţie făcând, în cazul numelui tocmai citat,
doar matematica. Politica, literatura, arta militară
culminează în cultura latină prin geniul lui Gaius
Iulius Cezar şi seria unor astfel de exemple ale
lumii antice poate continua prin nume de o
excepţională relevanţă pentru subiectul avut aici
în vedere. Atena şi, în general, Grecia antică fac
din exemplificarea diversităţii intelectuale şi de
talent a spiritului şi cunoaşterii umane, prin
formalităţi de un nivel al capacităţii creative
incomparabile, să se poată ajunge la o listă de
mari nume cărora nu li se poate opune ulterior
nimic încă mai ales. China antică, India clasică
sunt, de asemenea, surse care pot prezenta dovezi
ale capacităţii fantastice acumulate în diversitate
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şi valoare, ale personalităţilor dezvoltate în
marile culturi. Renaşterea europeană, precum şi
Revoluţia ştiinţifică a secolelor XVIII-XX nu
sunt, nici acestea, uşor de repetat în timpul ce va
continua dincolo de prezent, urmând să rodească
în comunitatea umană, mereu creativă. Acestea
sunt însă marile dezvoltări ale unui număr de
personalităţi totuşi redus în comparaţie cu
ansamblul umanităţii. Ele vorbesc despre
altitudinea complexităţii atinse de cele mai mari
valori intelectuale şi spirituale apărute în lume.
Care era însă condiţia omului cultivat, dotat cu o
inteligenţă, o înţelegere şi o creativitate
remarcabile? Acesta apare în număr deosebit de
mare în culturile şi civilizaţiile ce au reuşit să
progreseze şi să acorde educaţie şi cunoaştere
distinsă membrilor lor. Aici, examinând această
condiţie umană deloc neglijabilă, intervine o
problemă care se poate aprecia că aduce în
balanţă, în mod direct, destinul umanităţii
viitoare.

Din Antichitate, din Renaştere, din Clasicism,
din perioada dezvoltării generale a culturii şi
educaţiei în ultimele trei secole, şi aceasta într-un
mod progresiv până la începutul secolului XX,
până în mijlocul secolului acesta şi chiar relativ
aproape de sfârşitul lui, valoarea, importanţa şi
distincţia atribuite unei personalităţi au fost
legate, dacă nu exclusiv, cel puţin în manieră
preferenţială – sub influenţa poate mai ales a
marilor modele din toate timpurile –, de
diversitatea culturală la care subiecţii acelei
vremi aveau acces dobândind o cunoaştere a
variantelor produse într-o serie remarcabil de
largă. De la sport până la zborurile cosmice, de la
ştiinţe fizice şi până la istorie, de la politică şi
până la cunoştinţe de biomedicină, aprecierea
unei persoane se bazează pe o întreagă serie de
domenii la care, într-o măsură apreciabilă, însă
nu neapărat până la gradul de specializare într-un
domeniu anume, respectiva persoană îl deţinea
totuşi, toate aceste cunoştinţe şi interese
intelectuale clar manifestate făceau valoarea şi
distincţia acelei persoane, simplu spus a unei
fiinţe umane, oricare ar fi aceasta. Apariţia

universităţilor – în Occident încă din secolul al
XI-lea –, a tiparului, a călătoriilor a facilitat
relevarea unor nume, în fond personalităţi de
aleasă înţelegere şi elevată cultură.

Succesul maxim într-un domeniu anume este
însă şi acesta deosebit de apreciat, în special
odată cu apariţia în serii nelimitate a invenţiilor
tehnice, a marilor descoperiri medicale,
ştiinţifice, cele mai multe necesitând o cunoaştere
exactă şi profundă a bazei lor funcţionale, a
întreţinerii şi aplicaţiei pretinse în fiecare dintre
cazuri. Peste această evoluţie s-a trecut, de la
cunoaşterea sau valorificarea intelectual-
personală preferenţială a unui domeniu de
cunoaştere sau aplicaţie, în ultimele decenii, la
cunoaşterea exclusivă a acelui domeniu – şi nu
totdeauna spre o valorizare practică sau de
cunoaştere, ci pur şi simplu pentru un hobby, un
amuzament oarecare, păstrat continuu, pentru un
moment posibil a deveni dedicabil acestuia, de la
un joc de cărţi de noroc la vizionarea continuă a
unui sport şi la alte asemenea preocupări.

Este enorm diferită situaţia valorizării
culturale complexe prin raport cu aceea a
acordării importanţei exclusive a unui singur
domeniu de preocupare şi acţiune. În epoca
actuală, în aceste ultime decenii şi, foarte
probabil în viitorul imediat, contactul interuman
este grav sărăcit – amatorul de fotbal, de
exemplu, urmăreşte acest joc în mod continuu la
televizor sau pe viu; comunicarea acestuia cu un
amator de frecventare a teatrului sau expoziţiilor
de arte plastice este inexistentă. Socotim că
fiecare nu are decât să facă ce vrea; ar fi bine
dacă ar fi aşa, însă în societatea de azi
solidaritatea umană, inclusiv comunicarea
interindividuală, este extrem de redusă. Cele
şapte miliarde, sau mai mult, de locuitori ai
planetei ajung să constituie şapte miliarde de
culturi. Cine reuşeşte să ridice pe o cale măcar
aproximativ eficace valoarea a ceea ce a fost
cândva cultura generală va face umanităţii un
mare, foarte mare bine.
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„Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci
propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră”
(I Cor. 15, 14)

Eustratie din Constantinopol, Despre starea sufletelor
după moarte, traducere din limba greacă veche, studii, note
de Ieromonah Arsenie Pohrib, Iași, Doxologia (col.
Teologie Bizantină 1), 2020, 271 p.

În timpul împăratului Mauricius (582-602) s-a
declanșat o controversă cu privire la minunile pe
care le săvârșesc sfinții ce au trecut la Domnul.
Exemplar în acest sens este cazul Sfintei Eufemia
(289-303) în care, spun unele izvoare, a fost
implicat însuși împăratul bizantinilor. Iată
relatarea unui cronicar din acele timpuri cu privire
la acest eveniment: „Cetatea Chalcedon este
așezată la gura Pontului, în fața orașului Bizanț.
În ea se găsește lăcașul sfînt al martirei Eufemia.
În fiecare an, de ziua ei, se arată un semn cu totul
neașteptat și, ca să spun pe scurt, de necrezut
pentru cei care nu l-au văzut, un semn de putere
dumnezeiască deosebită. Deși trupul se află în
mormânt de patru sute de ani, în ziua amintită și
în văzul tuturor, episcopul bisericii locale stoarce
cu buretele din trupul moartei o mulțime de sînge
[…]. În al doisprezecelea an de domnie a
împăratului Mauricius s-a strecurat în mintea
suveranului o îndoială în ce privește puterea
dumnezeiască: el a minimalizat minunea, a
respins puterea supranaturală și a pus taina pe
seama minții ușuratice a oamenilor […]. Cînd a
sosit ziua sfîntă, a pus la încercare taina, a cercetat
misterul și a avut dovada minunii; el a fost
martorul de nedezmințit al puterii ei prin
mijlocirea minunilor. Au început a curge din nou
din mormînt șiroaie de sînge cu miresme plăcute

[…]. În felul acesta martira l-a deprins pe împărat
să creadă. Suveranul a întâmpinat șiroaiele de
sînge cu șuvoaie de lacrimi și izvoarele
mirositoare cu ploaie izvorâtă din ochii săi,
zicînd: «Minunat este Dumnezeu între sfinții
care-l înconjoară»”1. Așadar, episodul s-a petrecut
cel mai probabil în 593, pe 16 septembrie când
este prăznuită Sfânta mucenică. 

Evenimentul descris mai sus nu este unul
întâmplător, ci este mai degrabă un simptom al
epocii respective, descrisă ca fiind o „perioadă de
răspândire a superstiției și a religiozității
excesive”2. Mai mult decât atât, unii exegeți
apreciază că activitatea post-mortem a sufletelor
umane – a sufletele sfinților în particular – a fost
subiectul unei dezbateri semnificative care s-a
desfășurat la sfârșitul secolului al VI-lea mai ales
în provinciile din Imperiul Bizantin3. În acest
context, se plasează și tratatul De statu animarum
post mortem (CPG 7522) al preotului Eustratie
din Constantinopol, tradus de curând în limba
română de Ieromonahul Arsenie Pohrib (Despre
starea sufletelor după moarte, trad. de Ieromonah
Arsenie Pohrib, Iași, Doxologia [col. Teologie
Bizantină 1], 2020). Trebuie menționat și faptul
că traducerea în limba franceză a acestui tratat a
constituit disertația de master susținută de
părintele Arsenie la École Pratique des Hautes
Études, în 20164. Această traducere a fost
acceptată pentru a fi publicată în prestigioasa
colecție Sources Chrétiennes.

Au ajuns până la noi puține informații despre
Eustratie din Constantinopol (fl. cca 583 ‒ † după
602). Știm doar că a fost preot în Marea Biserică
(Hagia Sophia) și unul dintre ucenicii patriarhului
Eutihie al Constantinopolului († 582). Eutihie,
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față de care Eustratie a avut o mare prețuire –
scriind chiar o viață a acestuia5 ‒, a fost patriarh
al Constantinopolului între august 552 și 31
ianuarie 565; apoi între 3 octombrie 577 și 5/6
aprilie 582. 

Tratatul De statu animarum post mortem s-a
păstrat incomplet, fără partea de final, completată
de Peter van Deun6 ‒ în ediția critică după care s-
a făcut traducerea în română ‒ cu un fragment din
Ioan Gură de Aur: Homiliae in epistulam I ad
Corinthios, 41 (PG 61, 361).

Cartea care inaugurează noua colecție a
Editurii Doxologia, Teologie Bizantină
(coordonată de Pr. dr. Dragoș Bahrim), a fost
publicată în condiții grafice deosebite. În ceea ce
privește structura, volumul pe care îl avem în
vedere este deschis de Studiu introductiv al
traducătorului: „O apologie pentru lucrarea
sufletelor după moarte: tratatul De statu
animarum post mortem al lui Eustratie din
Constantinopol” (p. 11-78). Apoi, este prezentat
planul (p. 79-85) și traducerea tratatului (p. 89-
207). Urmează o Anexă de unde aflăm un „Scurt
istoric al doctrinei somnului sufletelor după
moarte, însoțit de numele unor presupuși
adversari ai lui Eustratie” (pp. 209-228).
Bibliografia (p. 229-243), un Rezumat în limba
franceză (p. 245-252) și Indicii (p. 255-271)
încheie acest volum.  

„Anumiți oameni, întrucât se îndeletnicesc cu
învățăturile teoretice, dorind să filosofeze despre
sufletele omenești și, pentru a întocmi o
învățătură despre acestea, afirmă cu tărie și spun
că, după plecarea dintru această viață, după
despărțirea sufletelor de trupuri, fie sfinte sau
[altfel], [sufletele] rămân inactive” (p. 91). De la
o astfel de situație pleacă Eustratie pentru a-și
prezenta propria teză și argumentația care să o
susțină.

Prin acești „anumiți oameni”, ce se
îndeletnicesc cu filosofia – care în anumite medii
din acele timpuri avea conotații negative ‒ ar
putea viza pe unii gânditori din Biserica siriacă
timpurie, precum Afraat Persanul, Efrem Sirul sau
Babai cel Mare, care au susținut ideea potrivit
căreia sufletul post mortem intră într-un fel de

somn, ceea ce înseamnă că sufletul după moartea
trupului este inactiv. De asemenea, unii autori de
mai târziu, influențați mai ales de scrierile
aristotelice, au susținut aceeași idee. Printre
aceștia se numără și monofizitul alexandrin Ioan
Filopon. Și acesta s-ar putea încadra în categoria
„filosofilor” cărora le răspunde Eustratie în textul
său. 

La începutul tratatului De statu animarum post
mortem este invocată comparația dintre trup și
suflet cu aceea dintre furnică și albină. Furnica
locuiește mai mult sub pământ, pe când albina
mai mult în aer, rămânând multora nevăzută:
„sufletul rațional și inteligibil, chiar și după
separarea de trup, așa cum a fost arătat, rămâne
precum este, viețuiește și comunică, fiind activ,
nu în închipuire, ci în realitate” (p. 100). Aceasta
este teza fundamentală pe care dorește să o apere
Eustratie în scrierea sa, iar argumentul principal
pe care îl aduce în sprijinul tezei activității
sufletului post mortem pare că se reduce la
afirmația potrivit căreia „viața și lucrarea ni se par
a fi același lucru” (p. 96). Afirmație pe cât de
simplă, pe atât de firească pentru un creștin,
deoarece sufletul supraviețuiește și după moartea
trupului. Or, dacă sufletul este nemuritor, atunci
are și o lucrare. Ceea ce înseamnă că sufletul este
nemuritor și activ. 

În cea mai mare parte a scrierii sale, Eustratie
își susține teza apelând la argumente extrase din
diverse autorități pe care le citează. Textul De
statu animarum post mortem este în cea mai mare
parte a sa o colecție de citate din Vechiul și Noul
Testament, din Părinții Bisericii (Atanasie, Ioan
Gură de Aur, Capadocieni și Chiril al Alexandriei)
dar și din Viețile Sfinților pe care el le cunoștea:
Viața Macrinei, Viața lui Grigorie Taumaturgul
(ambele aparținând lui Grigorie de Nyssa), Viața
lui Antonie (scrisă de Atanasie) și o versiune
grecească a Vieții lui Pavel Tebeul. Pilda
mucenicilor este, de asemenea, invocată de către
Eustratie în sprijinul tezei sale. În a doua parte a
scrierii sale, Eustratie își propune să cerceteze
„dacă sufletele primesc binefacere prin jertfe și
prin pomenirea lor în rugăciuni” (p. 191). Partea
secundă vine firesc în continuarea celor afirmate



în prima parte. Dacă sufletele după moarte ar fi
inactive, așa cum susțineau cei amintiți la
începutul tratatului De statu animarum post
mortem, atunci cultul sfinților nu s-ar mai
justifica. Or, prin tot efortul său, Eustratie dorește
să susțină contrariul. 

Louis Demos apreciază că tratatul De statu
animarum post mortem a fost scris, probabil, între
582 și 5937. Interesant este faptul că Grigorie cel
Mare, papă al Romei, și-a scris Dialogurile, cel
mai probabil, în aceeași perioadă: între vara lui
593 și toamna lui 594. Aparent fără nici o
legătură, la prima vedere, cele două scrieri au
suficiente elemente în comun. Brian Daley a fost
printre primii cercetători care a constatat că există
similitudini între De statu animarum post mortem
al lui Eustratie și Dialogurile lui Grigorie cel
Mare, mai ales în ceea ce privește starea sufletelor
după moarte, care rămân active8. Așadar, textul
lui Eustratie este foarte important pentru
reconsiderarea Dialogurilor papei Grigorie9 și din
acest motiv vom întârzia în rândurile de mai jos
asupra similitudinilor dintre cele două scrieri. 

Este cunoscut faptul că tânărul Grigorie a fost
hirotonit diacon de către papa Pelagius al II-lea şi
trimis la Constantinopol în anul 579 ca
apocrisiar10; unde rămâne, cel mai probabil, până
în primăvara anului 58611. Legăturile sale cu
răsăritenii nu au fost total întrerupte după
întoarcerea sa la Roma, păstrându-se în acest sens
un important dosar epistolar între Grigorie și
personalități din Bizanț.

Note:
1. Teofilact Simocata, Istorie bizantină. Domnia

împăratului Mauricius (582-602), traducere, introducere și
indice de H. Mihăilescu, București, Editura Academiei,
1985, pp. 173-174 (citatul de la final este din Psalmul 67,
36: „Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui”); vezi, de
asemenea, Henri Grégoire, „Sainte Euphémie et l’empereur
Maurice”, în Le Muséon 59 (1946), pp. 295-302. Acest
episod este menționat și de Matthew Dal Santo în studiile
sale: „The God-Protected Empire? Scepticism towards the
Cult of Saints in Early Byzantium”, în Peter Sarris,
Matthew Dal Santo, Phil Booth (eds.), An Age of Saints?
Power, Conflict and Dissent in Early Medieval
Christianity, Leiden, Brill, 2011, pp. 129-149; și Debating

the Saints’ Cult in the Age of Gregory the Great, Oxford,
Oxford University Press (Oxford Studies in Byzantium),
2012, p. 31 și pp. 80-82. 

2. Peter Turner, „Methodology, Authority and
Spontaneity: Sources of Spiritual Truthfulness in Late
Antique Texts and Life”, în P. Sarris, M. Dal Santo, P.
Booth (eds.), op. cit., p. 11. 

3. M. Dal Santo, Debating the Saints’ Cult…, p. 22. 
4. Alin-Vasile Pohrib (Ierom. Arsenie), Une défense du

culte des saints dans l’Antiquité tardive: le De statu
animarum post mortem d’Eustrate, prêtre de
Constantinople (CPG 7522). Introduction, traduction,
notes et courte analyse du traité, pp. 48-161. 

5. Eustratii presbyteri Vita Eutychii patriarchae
Constantinopolitani, ed. Carl Laga (CCSG 25), Turnhout,
Brepols, 1992. 

6. Eustratius presbyter Constantinopolitanus, De statu
animarum post mortem, edidit Peter van Deun, Corpus
Christianorum Series Graeca (CCSG 60), Turnhout –
Leuven, Brepols, 2006. Ediția stabilită de Peter van Deun
are meritele sale incontestabile; mai vechea ediție stabilită
de Leon Allatius în 1655 (De utriusque Ecclesiae
occidentalis atque orientalis perpetua in dogmate de
purgatorio consensione, Romae, Apud Iosephum Lunam
Maronitam, pp. 319-580) fiind una depășită. Totuși, sunt
unii exegeți care au arătat anumite puncte slabe ale ediției
realizate de profesorul van Deun, așa cum sunt ele
evidențiate, spre exemplu, în scurta recenzie a lui Matthieu
Cassin, din Revue des études byzantines, 66, 2008, pp. 303-
304. 

7. Louis Demos, The Cult of the Saints and its
Christological Foundations in Eustratios of
Constantinople’s De statu animarum post mortem (teză de
doctorat nepublicată, susținută în 2010 la Harvard
University).

8. Brian Daley, „’At the Hour of Our Death’: Mary’s
Dormition and Christian Dying in Late Patristic and Early
Byzantine Literature”, în Dumbarton Oaks Papers 55
(2001), p. 79.

9. M. Dal Santo, Debating the Saints’ Cult…, p. 31. 
10. În cuvintele lui Grigorie, perioadă în care a fost

„trimis la împărat ca însărcinat cu problemele Bisericii”
(III, 32, 3); sau „din porunca episcopului meu, slujeam în
palatul din oraşul Constantinopol ca însărcinat cu
problemele Bisericii” (III, 36, 1).

11. Pentru perioada în care Grigorie este prezent la
Constantinopol, vezi Frederick Homes Dudden, Gregory
the Great: his Place in History and Thought, vol. I,
London, Longmans, Green and Co., 1905, pp. 123-157.
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Psihanaliza şi literatura sînt modalităţi diferite
de investigare a aceleaşi realităţi, cea a afectelor,
fantasmelor, viselor. În timp ce literatura stîrneşte o
anume empatie cu stările psihologice descrise,
psihanaliza caută explicaţii folosind teoria generală
psihologică şi înţelegerea terapeutică singularizată,
adaptată cazului. Demersuri care pot fi
complementare, prin obiect, antagoniste, prin
demers, între amîndouă fiind o reală afinitate. Freud
a fost primul teoretician care a scris despre influenţa
operelor de artă asupra psihanalizei. Psihanaliza
aplicată literaturii a urmărit aspectul estetic, adică
efectele operei asupra cititorului, în vreme ce
poetica psihanalitică a urmărit munca creatorului,
psihismul acestuia. Aceste gînduri l-au apropiat de
psihiatrul vienez de statuia lui Moise, a lui
Michelangelo, de Gradiva lui Jensen, de
Neguţătorul din Veneţia, al lui Shakespeare, de
Omul de nisip, povestea lui E.T.A. Hoffman, de
scrieri ale lui Goethe sau Dostoievski sau de pictura
lui Leonardo da Vinci. C.G. Jung, discipol pentru un
timp al lui Freud, apoi creatorul unei noi direcţii în
psihanaliză, avea să determine extinderea
cercetărilor asupra problematicii proceselor psihice
din inconştientul colectiv dincolo de literatura cultă,
abordînd fascinanta lume a basmelor. Direcţia avea
să fie urmată concomitent de un discipol freudian,
Bruno Bettelheim, Psihanaliza Basmelor, dar şi de
urmaşii teoretici ai lui C.G. Jung, printre aceştia un
loc proeminent ocupîndu-l Marie-Louise von Franz.
Ultimele decenii au adus celor interesaţi de
psihanaliză şi psihologia analitică publicarea în
limba română a operelor lui Freud şi C.G. Jung, dar
şi a discipolilor şi continuatorilor acestora. Aceste
rînduri sînt despre o nouă apariţie semnată Marie-
Louise von Franz: Interpretarea basmelor,
Bucureşti, Editura Trei, colecţia „Misterele

inconştientului colectiv”, traducere din engleză de
Roxana Nourescu, 2019, 248 p. Marie-Louise von
Franz (1915-1998), doctor în filosofie şi analist
jungian, este un autor bine-cunoscut cititorilor
români prin cîteva cărţi traduse în ultimii ani: Psihic
şi materie; Psihoterapie. Experienţa unui
practician jungian; Dimensiunile arhetipale ale
psihicului, apărute la Editura Herald, în colecţia
„Jungiana”; Alchimia. Introducere în simbolism şi
psihologie; Visele şi moartea; Problema Puer
Aeternus; Pisica. O poveste despre răscumpărarea
femininului, apărute la Editura Nemira, în colecţia
„Philemon”.

Cartea despre basmul românesc, Pisica, şi alte
scrieri despre poveşti lăsau să se vadă preocuparea
lui Marie-Louise von Franz pentru interpretarea
basmelor din perspectiva psihologiei abisale,
basmul deosebindu-se de povestirea de tip saga,
unde este relatată povestea unei persoane care are o
experienţă numinoasă a inconştientului. Basmele
sînt poveşti despre fiinţe imaginare, „reprezintă
expresia cea mai simplă şi mai pură a proceselor
psihice din inconştientul colectiv. De aceea,
valoarea lor pentru investigarea ştiinţifică a
inconştientului o depăşeşte cu mult pe cea a altor
materiale. Ele reprezintă arhetipurile în forma lor
cea mai simplă, nudă şi concisă. În această formă
clară, imaginile arhetipale ne oferă cele mai bune
chei de înţelegere a proceselor care se petrec în
psihicul colectiv”, afirmă Marie-Louise von Franz.
Este continuată perspectiva deschisă de C.G. Jung
care vedea în arhetip un factor psihic necunoscut,
iar în inconştient forme preexistente, moştenite,
facultas praeformandi. Basmul în sine conţine
propria explicaţie, atunci de ce atîta efort
explicativ? Ce vor fi căutat J.J. Winckelmann, J.G.
Hamann, J.G. Herder, Jakob şi Wilhelm Grimm,
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C.G. Heyne sau J. Goerres? Sau mai aproape de
timpurile noastre Gilbert Durand, Vladimir Propp
sau Claude Levi-Strauss. Interpretarea basmului a
început să lase loc factorului emoţional, afectelor
care fac parte din metoda psihologică; de aceea C.G.
Jung lăsa povestea să vorbească, lasă basmul să se
explice pe sine însuşi, nu îl abordează printr-o teorie
prestabilită, lăsînd spaţiu misterului pe care cineva
încearcă să-l transmită. Basmul poate fi abordat
prin una dintre cele patru funcţii ale conştiinţei
(gîndire, simţire, senzaţie, intuiţie), C.G. Jung
apreciind că tipul intuitiv ca vedea întregul
ansamblu în unicitatea lui. Nu puţini se vor fi
întrebat pentru ce s-a interesat Jung de mituri şi
basme; pentru că basmul este mijlocul prin care se
poate studia cel mai bine anatomia comparată a
psihicului. 

Pentru a explica propria metodă de interpretare
a basmului. Marie-Louise von Franz a ales un basm
simplu de fraţii Grimm, Cele trei pene. Un basm
despre un rege care avea trei fii, „doi deştepţi foc şi
pricepuţi la toate cele, al treilea, însă, nătîng de nici
măcar nu vorbea ca lumea, aşa că-i ziceau Cap-
sec”, citat după traducerea făcută de Viorica S.
Constantinescu, Polirom, 1998. Pentru a desemna
urmaşul la tron, regele îi supune pe cei trei fii unor
încercări: să aducă acasă cel mai frumos covor din
lume, cel mai frumos inel din lume, cea mai
frumoasă fată din lume. La toate aceste trei
încercări biruitor a ieşit fratele cel mic, Cap-sec.
Nemulţumiţi, fraţii mai mari au cerut regelui să
supună pe cele trei fete încercării de a trece printr-
un cerc, probă cîştigată de tînăra adusă de Cap-sec,
cel care a moştenit regatul. Configuraţia poveştii
este una extrem de întîlnită, numai colecţia fraţilor
Grimm cuprinzînd cincizeci sau şaizeci de astfel de
povestiri. În societăţile arhaice regele întruchipa
principiul de care depindea bunăstarea poporului
său, încît succesiunea la tron reprezenta nevoia de
înnoire, de renaştere. Marie-Louise von Franz
supune atenţiei coordonatele basmului comparativ
cu numeroase alte poveşti conţinînd motive
asemănătoare. Regele nu face o alegere raţională,
recurge la un element aleatoriu, zborul penelor,
pana semnificînd pasărea, în vreme ce „păsările
reprezintă de obicei entităţi psihice ale aspectului
intuitiv şi spiritual”. Inelul, covorul, broasca sînt
motivele pe marginea cărora autoarea face

interesante consideraţii care îmbină mitologia,
simbolismul, numerologia cu numeroase simboluri
ale Sinelui, pentru că „basmele ne spun că invenţiile
inconştientului şi tiparul secret ţesut în viaţa unei
persoane sînt infinit mai inteligente şi mai rafinate
decît conştiinţa umană: sînt mult mai subtile şi
superioare oricărui lucru inventat de om. Sîntem
copleşiţi la nesfîrşit de geniul acelui ceva
necunoscut şi misterios din psihic, creatorul viselor
noastre”. 

În interpretarea basmelor, C.G. Jung şi discipolii
săi au urmărit umbra, anima şi animus ca adevăraţi
ghizi către realizarea Sinelui. Un bărbat care nu a
înţeles şi asimilat problematica animei nu-şi trăieşte
ritmul interior. În basmul Cele trei pene, anima-
broască lansează o chemare celui nătîng şi acesta o
înţelege, moment în care ea se transformă într-o
femeie frumoasă, ei formînd acum un cuplu uman.
Acceptarea şi metamorfoza trebuie citite în cheie
simbolică, broasca reprezentînd în acest basm
momentul în care conştiinţa ajunge faţă în faţă cu
inconştientul, intenţia animei fiind să împingă
conştiinţa raţională spre acceptarea vieţii simbolice.
De ce viaţă simbolică într-o lume tot mai
îndepărtată de mister, sacru? Pentru că omul are
nevoie de viaţă simbolică, avem nevoie să ieşim din
banalitatea vieţii cotidiene expediată între obligaţii
profesionale şi rutină casnică, lucruri banale şi
obişnuite, desprinse de orice emoţie, de orice trăire
autentică, toţi oamenii fiind prinşi într-o perspectivă
raţională asupra vieţii care exclude cu totul
simbolismul. „Prin urmare, n-avem viaţă simbolică,
şi noi toţi avem stringentă nevoie de viaţă
simbolică. Doar viaţa simbolică poate da expresie
cerinţelor sufletului – cerinţelor cotidiene ale
sufletului, nota bene! Şi întrucît oamenii nu posedă
nimic de felul acesta, nu pot ieşi niciodată din
această maşinărie infernală – această viaţă oribilă,
terifiantă, banală”, scria C.G. Jung în Viaţa
simbolică. Viaţa celor care au rădăcini în
simbolismul viu, religios sau al tradiţiei, este mai
bogată decît existenţa exclusiv raţională. Aceasta
este miza cărţii lui Marie-Louise von Franz care
susţine că drumul înapoi spre simbolismul viu nu
este regresie, ci calea de a salva sufletul omului
modern. 
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Citind despre începuturile relaţiilor franco-
japoneze, despre fondarea „Maison Franco-
Japonaise”1 şi a publicaţiilor conexe ş.a., am ajuns,
inevitabil aş spune, la Paul Claudel, despre care unii
au spus şi că a scris haiku.

Paul Claudel (6 august 1868 – 23 februarie 1955)
a fost poet, dramaturg şi diplomat (între 1893-1936),
nominalizat de şase ori pentru Premiul Nobel. Ca
diplomat (a ajuns aici după ce, iniţial, voia să intre în
ordinul benedictinilor) a fost întâi vice-consul la New
York (aprilie 1893), Boston (decembrie 1893), şi, în
ce priveşte discuţia de faţă, consul în China (1895-
1909), în Şanhai (iunie 1895) şi vice-consul în
Fuzhou (octombrie 1900), consul în Tianjin
(octombrie 1913)2 şi, după un periplu diplomatic prin
Praga, Frankfurt, Hamburg, Rio de Janeiro,
Copenhaga, a ajuns ambasador la Tokyo (1922-1928)
ş.a.

În ce priveşte opera sa literară ne vom opri mai
ales la ce ne interesează la tema noastră, notând însă
că Paul Claudel nu este un autor de haiku. Totuşi ne
oprim asupra operei sale din perspective legate şi de
lirica de sorginte niponă. A fost influenţat de
simbolişti (fără să fie „victimă târzie a
simbolismului”, nefiind, scrie Georges Duhamel3,
practic „legat de nici un sistem de scriere”, ci dorind
„să exprime inexprimabilul”, „el se forţează, prin
intermediul limbajului, să trimită iluminări bruşte în
tenebre”, „subiectul fiind marcat de un teribil
mister”), era puternic marcat de credinţa sa creştină
catolică, de aici, poate limbajul/ tematica sa
spirituală, neuitând să accentueze libertatea spiritului
uman şi dragostea Domnului pentru om. 

A scris poezie în stilul său caracteristic, numit
verse claudelian, care, au analizat specialiştii, era
influenţat de psalmi, aşa cum erau în latină în
Vulgata.

În analiza sa Georges Duhamel spune4 că, dacă la

un moment dat Claudel „s-a menţinut în limitele
stricte ale unei prozodii perimate, era fără îndoială
oprimat grav de o gândire avidă de libertate”, Pentru
ca, apoi, în Cinq Grand Odes, să remarce o
„eliberare”, o „respingere violentă a formelor metrice
învechite”. De altfel, Claudel chiar spune „nu veţi
găsi” „point de rime dans mes vers ni aucun
sortillege”5, pentru că, apoi, să îl regăsim din nou cu
vers rimat în alte creaţii.

A fost şi un om cunoscut, adesea nepopular în
diverse cercuri, a stârnit şi multe controverse, din
varii puncte de vedere fiind acuzat de
colaboraţionism, chiar fascism, deşi, cum au arătat
cei care i-au analizat viaţa, era mai curând un
conservator de modă veche.

Acum, din opera sa6, ne interesează şederea în
Japonia (dar, în siaj, şi China), cu accent pe Cent
phrases pour éventails, pe care a compus-o la Tokyo,
între iunie 1926 şi ianuarie 1927, şi care a apărut,
apoi, în mai multe ediţii/ versiuni: prima, Souffle des
quatre souffles, a fost un plic/o copertă/ o „cutiuţă” în
care erau patru „evantaie”, cu teme pentru câte un
anotimp, în versiunile franceză şi japoneză, având
câte o „frază” caligrafiată/ o caligramă, cum i s-a
spus, a lui Paul Claudel, ilustrată de Keissen Tomita.

Pe scurt, a doua variantă/ versiune, Poëmes du
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pont des faisans (care, scrie Claudel într-o notă7, era
numele imobilului ocupat de Ambasada Franţei la
Tokyo), care a fost datată 1926, cuprinde treizeci şi
şase (primele patru sunt preluate din Souffle des
quatre souffles) de evantaie de hârtie, cu şaisprezece
„fraze” noi ale lui Claudel şi tot atâtea ilustraţii ale lui
Keissen Tomita. A treia versiune, care poartă de acum
titlul Cent phrases pour éventails, conţine 172 de
„fraze” manuscrise, dar şi caligrafiate de Claudel,
alese, scrie pe copertă, de Yamanouchi şi Yoshié, şi
„trasate” de Ikuma Arishima, şi iată cum sunt
prezentate fiecare şi în „cutiuţele”/ plicurile lor.
Următoarea ediţie, care reproducea, dar nu
manuscris/ litografiat, ediţia din 1917, ci tipografiat,
a apărut în 1942.

Succint, aceasta ar fi „istoria” demersului lui Paul
Claudel. 

Claudel a ajuns în Japonia în noiembrie 1921, dar
nu uităm felul în care era văzut în epoca sa Orientul
depărtat în Franţa, curentul „japonismului”, la care,
cum ştim au aderat (sau de care au fost interesate)
nume mari ale literaturii franceze. Sora sa, Camille,
era deja atrasă de acest curent, şi a avut un rol în ce
priveşte interesul fratelui său pentru Japonia, pentru
Orient.

Ne oprim acum la „frazele” sale – despre care
spuneam că, evident, din mai multe motive nu pot fi
considerate haiku (deşi Claudel a scris, în prefaţa la
Cent Phrases pour Éventails. Œuvre Poétique.
Gallimard, Pléiade, p. 699-701): „C’est le recueil de
ces poèmes aujourd’hui pour la première fois après

seize ans prêts à s’envoler sous notre ciel de France,
que jadis au Japon, à la recherche de leur ombre, j’ai
essayé effrontément de mêler à l’essaim rituel des haï
kaï.”) Recent, Ban’ya Natsuishi a scris în „Ginyu”/
„Pelerinul” (nr. 81, din 20.01.2019), revistă care apare
la Saitama, în Japonia, un articol  de câteva pagini (La
poesie pour surmonter le dualisme – sur „Cent
phrases  pour evantails, de Paul Claudel, p. 2-5),
afirmând: „cauza profundă a dualismului care dă
viaţă” acestor poeme vine din aceea că poetul francez
a „încercat să surprindă esenţa Japoniei”, dar totodată
recunoscând esenţa Franţei. Apoi exemplifică cum s-ar
putea face haiku din câteva „fraze”. Pe de altă parte,
este evident, s-a spus, că Paul Claudel nu şi-a dorit să
„transpună” poezia japoneză în franceză sau invers. De
altfel, în Introducere la Édition critique et commentée
de Cent Phrases pour éventails, Paris, Presses
Universitaires de Franche-Comté, 1985,Michel Truffet
scrie: „Ce petit livre s’inscrit trop clairement dans un
réseau cohérent de réflexions et d’expériences pour
n’être qu’une oeuvrette marginale.” Mai adaugă M.
Truffet, „Si nous le situons dans un contexte moins
occasionnel que le séjour d’un ambassadeur de France
en poste à Tokyo, si nous savons déceler dans ses
expériences formelles et sa variété thématique la gra-
vité persistante d’une recherche maintes fois exposée,
la japonerie élégante et fantaisiste répond à un projet
plus ambitieux que l’acclimatation amusée d’un exo-
tisme.” Între alte consideraţii, Truffet scrie, vorbind
despre „filosofia” realizării acestei cărţi ca întreg8, şi
că, prin Cent phrases, Claudel a vrut să facă şi un
„engin métaphysique”. Sau, poate, să fi fost, cum
spune chiar el9:

„Ainsi quand tu parles, ô poète, dans une énumération
délectable 

Proférant de chaque chose le nom. 
Comme un père tu l’appelles mystérieuse ment dans

son principe, et selon que jadis 
Tu participas à sa création, tu coopères à son existence!

S-a discutat mult despre Cent phrases, despre
maniera de realizare, stil, scop ş.a., din diverse
perspective. De pildă, Machiko Kadota, în „L’image
de l’eau chez Paul Claudel et dans Cent phrases sur
éventails” (în Art poétique Claudel vorbeşte despre
„ideea de eternitate” care este reprezentată prin
„caracterul apă”; iar, de pildă, în Conaissance de
L’est, despre care Georges Duhamel spunea că este
„unică, admirabilă”10, sunt tot felul de referiri la felul
de a fi, concepţiile, arhitectura, gândirea ş.a. la
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chinezi; în plus, a doua din ciclul Cinq grandes odes,
scrise în China, se numeşte L’Esprit de l’Eau, iar în
argument vorbeşte despre „spiritul apei” ca fiind
„vision de l’Eternité dans la création transitoire”),
scrie că „originalitatea lui Paul Claudel vine din
aceea că a avut o viziune esenţială a culturii extrem
orientale” din vremea primei părţi a sejurului său în
China, apoi întărindu-se după şederea în Japonia. Pe
de altă parte, în ce priveşte Cent phrases, care este „o
carte originală”, între altele, scrie şi că „originalitatea
constă în maniera de prezentare”, notând că fiecare
poem al lui Claudel este „dispus în maniera
caligramelor lui Apollinaire”. 

În ce priveşte apropierea de haiku: „Le même que
chaque poème des Cent phrases constitue une forme
concise comme celle du Haïku, de même nous y trou-
vons souvent des éléments qui caractérisent l’univers
du Haïku: par exemple le terme qui évoque les sai-
sons”. Yin Yongda discută11 despre „ideograma-
ticitate” şi „plasticitate”. Şi Claudel spunea, într-un
text păstrat în arhivele sale, că scrierea „joue un
grand rôle, car en français comme en chinois la forme
extérieure des lettres n’est pas étrangère à l’expres-
sion d’une idée”.

Xiaofu Ding vorbeşte despre „grafism poetic” la
Claudel (Cent phrases pour eventail ou un graphisme
poetique Claudel et l’art calligraphique), şi scrie că
„la calligraphie des Cent phrases n’est pas une simple
écriture manuscrite”, ci ţin de intenţia foarte clară de
a „poetiza” cu semnele caligrafice făcute cu propriile
sale mâini ş.a. 

Gilbert Gadoffre scria (în Claudel et l’univers
chinois, Gallimard, 1968, p. 237) despre „idéogram-
mes occidentaux” ale lui Claudel, care au apărut în
1926 în forma unor „manuscrise fotocopiate”.

Sau îl putem cita în final pe Claudel: „O gram-
mairien dans mes vers! Ne cherche point le chemin,
cherche le centre! mesure, comprends l’espace com-
pris entre ces feux solitaires!”12.

Aşadar, chiar dacă nu îl putem situa pe Claudel
între autorii de haiku de la „începuturi” pentru
Franţa, prin cărţile/ textele sale despre Orient (din
care am amintit doar câteva), prin Cent phrases a
generat multe discuţii, studii, articole ş.a. legate de
lirica de sorginte niponă. Nu uităm nici aportul său în
crearea Maison Franco-Japonaise, şi nici felul în care
a privit Japonia, Orientul în general, ;i în cărţi ca
Idéogrammes occidentaux, 1926 ş.a. 

Paul Claudel, Cent phrases pour éventails/ Hyaku sen
chō, edițiile Koshiba, Tokyo, Japonia, 1927 și Edition
critique et comentee de Cent phrases pour éventails de Paul
Claudel par Michel Truffet, Les Belles Lettres, Paris, 1985,
Cent phrases pour éventails, Gallimard, „Poesie”, 1996.

Note:
1. Chûjô Shinobu, Nguyên Ilan, Dhorne France (traduit

par Ilan Nguyên et France Dhorne, Paul Claudel et la
Fondation de la Maison Franco-Japonaise, în „Ebisu”, nr.
26, 2001, p. 7-34, „Deux hommes sont intimement liés à la
fondation de la Maison Franco-Japonaise. L’un est Paul
Claudel (1868-1955), l’autre Shibusawa Eīchi (1840-1931).

2. Despre ce şi cum a fost în China: Paul Claudel, Les
agendas de Chine, texte établi, présenté et annoté par
Jacques Houriez, Collection du Centre Jacques-Petit,
Bibliothèque L’Age d’Homme, 1991.

3. Georges Duhamel, Paul Claudel, Le philosophe, le
poète, l’écrivain, le dramaturge, Suivi de propos critiques,
Mercure du France, Paris, ediţia a patra4, 1919, p. 70; prima
ediţie a apărut în 1913, fiind scrisă, notează Duhamel, în
1912-1913.

4. Op. cit., p. 52.
5. Cinq Grande Odes. Suivi d’un processionnal pour le

siècle nouveau, Editions de la Nouvelle Revue Française,
Paris, 1913. 

6. La Editura Gallimard au apărut Opere complete, în 29
de volume, din care opera poetică înseamnă şase.

7. Paul Claudel, OEuvre poétique, colecţia
„Bibliothèque de la Pléiade”, 1967, p  1149.

8. De altfel, Claudel a scris şi La Philosophie du livre,
(în Ceuvres en Prose, Pleiade, Gallimard, 1965, p. 76.)

9. Cinq Grande odes, Les Muses, p. 30 ediţia din 1913.
10. Op. cit., p. 50.
11. Yin Yongda, L’Idéogrammaticité de Stèles et la

plasticité de Cent Phrases pour éventails, RiLUnE, n. 8,
2008, p. 129-143.

12. Cinq Grande Odes, ed. 1913, p. 24.
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Stendhal și Balzac ar fi fericiți… faptul divers
produce în continuare în spațiul hexagonal, dacă nu
capodopere, în orice caz texte emoționale. Din
recolta marilor premii literare ale anului 2019,
poate că cele mai multe polemici și patimi le-a
stârnit romanul – cu un titlu de altfel cât se poate de
cuminte, Les choses humaines (Probleme omenești)
- publicat de editura Gallimard. Autoarea, Karine
Tuil, născută în 1972 la Paris, cu origini evreiești, a
studiat Dreptul și a exersat ca jurist înainte de a se
consacra exclusiv scrisului. Ideatic vorbind,
ficțiunile ei se concentrează în mare în jurul a doi
poli majori: iudaismul – cu subtemele sale
principale: melancolia, umorul și autoderiziunea,
crizele identitare și contradicțiile; și societatea
contemporană, plină de ipocrizii, complezențe și
tabuuri mai mult sau mai puțin ascunse. 

Primul ei roman, Pour le Pire (2000, Plon),
atrăsese deja atenția mai vârstnicului și mult mai
titratului ei confrate, Jean-Marie Rouart. A
urmat Interdit, (2001, Plon), povestea burlescă a
dubiilor identitare ale unui bătrân evreu, succes de
critică și public, cu care începe lungul șir al
selecțiilor pe listele pentru diverse premii, inclusiv
Goncourt. A fost și cazul romanului La domination
(2008, Grasset), pentru care a primit Bursa Stendhal
a Ministerului de Externe, în care evocă jocurile de
putere și de culise din mediul editorial (un subiect
la modă, rebelul Frédéric Beigbeder, de pildă,
explorând și el subiectul cam în aceeași perioadă).

Anul 2010 aduce o schimbare remarcată de
registru tematic în romanele Karinei Tuil, lumea
frământărilor evreiești fiind în oarecare măsură
abandonată în favoarea unei preocupări sociale tot
mai apăsate și a unei tonalități critice, fără ca acea
ironie specifică să dispară însă. În Les choses
humaines, scriitoarea se folosește de un fapt divers
mult comentat în anul 2015, anume violul unei

tinere din clasa de mijloc în campusul universității
Stanford, prilej de a interoga pârghiile puterii și a
raporturilor de dominație, dar și de a reflecta asupra
complexelor relații comunitare și a unor puternice
curente de opinie contemporane precum
feminismul. 

La început, pare a fi un roman cu teză, o
pătrundere – demonstrativă și ușor greoaie – în
complicatul univers mediatico-judiciar. Cuplul
Farel pare să aibă o viață de vis; el, jurnalist politic
foarte cunoscut și prezent în media, obsedat de
control și audiență; ea, Claire, mai tânără cu 27 de
ani, o eseistă cu angajamente feministe asumate.
Fiul, Alexandre, inteligent, serios, bine educat,
student la o universitate californiană de elită. Totul
pare să meargă perfect, până când se produce
ruptura între părinți, Claire plecând cu noul ei iubit,
Adam. Această bruscă demolare a unor aparențe de
fericire provoacă o fractură neașteptată în mintea și
sufletul lui Alexandre, care o violează pe Mila, fiica
lui Adam, iar aceasta depune o plângere oficială. E
începutul prăbușirii unei imagini publice, dar și al
inițierii cititorilor într-o demonstrație judiciară, cu
pledoarii foarte interesante, care sparg coaja unei
societăți funcționale și aparent libere, conducându-
ne spre un miez cu multe zone umbroase, ori chiar
putrede și cu dezvăluiri despre firele mânuite de
păpușarii puterii și despre infinitele nuanțe ale
raporturilor umane.

Nu toți exegeții sau scriitorii sunt de părere că
romanul e o reușită demnă de un mare premiu. Deja
evocatul Beigbeder nu se ascunde după vorbe și,
într-o celebră emisiune radiofonică („Le Masque et
la Plume”) o atacă virulent, afirmând că e stupidă,
că dialogurile sunt anemice și banale, iar
personajele caricaturale, înainte de a trage o
concluzie care, pe bună dreptate, ar trebui să
provoace o dezbatere de fond în privința ficțiunii
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contemporane: „asta e storytelling, nu literatură”!
Nici redutabila Nelly Kaprielian, critic literar
cunoscut, nu se sfiește să afirme că nu i-a plăcut
cartea și că, în ciuda unor momente de sclipire,
narațiunea e pe undeva o escrocherie, căci Karine
Tuil construiește personaje ce par clădite pe
adevăruri fundamentate, după care le amestecă într-
un soi de butoi fermecat, pe care-l învârte și-l agită,
din care ies câteva momente de inteligență și forță,
dar care până la urmă se vădește gol, în sensul că
personajele sunt de la început arhetipale, cumva
înțepenite în niște roluri, fără să evolueze, să se
dezvolte, așa cum e firesc să se întâmple într-un
roman. Tot atâtea piste de reflecție asupra scriiturii
de azi, asupra întrepătrunderii dintre realitate și
ficțiune, a ponderii fiecăreia din ele în romanul care
riscă să devină o derutantă țesătură de fake news și
adevăruri societale.

În ansamblu însă, romanul place și a convins nu
doar cititori, ci și jurii de premii, prin capacitatea
autoarei de a diseca mecanismele agresiunii sexuale
și de a relata unda de șoc provocată, totul cu finețe
și subtilitate. Universuri diferite se întâlnesc, se
ciocnesc, se anihilează uneori reciproc. Aluziile și
trimiterile ironice la lipsa esențială de înțelegere și
comunicare între tipuri de civilizații, între grupuri
umane diferite, în ciuda rețelelor globalizate și a
politicilor corecte sunt prezente la tot pasul.
Alexandre e un tânăr francez de familie bună, care
studiază în străinătate. Până la drama cu pricina,
pare mai curând simpatic, atașant, responsabil, ceea
ce poate perturba lecturile lineare. Or tocmai acest
lucru l-a dorit Karine Tuil, și aici regăsim structuri
istorice ale mentalității ebraice. Într-un interviu
recent, ea susține că nu a vrut să vină în
întâmpinarea unui orizont de așteptare a
interpretărilor binare, tranșante, ci și-a dorit să scrie
și să descrie natura umană așa complexă cum e ea,
plină de convulsii și ambiguități, greu de așezat într-
un cuvânt. Mai ales că nu doar natura e așa, potrivit
autoarei, ci și societatea de azi, excesiv de
competitivă și bolnavă de performanță (cea
americană cu asupra de măsură, adăugăm noi),
instituind o presiune enormă asupra tinerei generații
în special, într-o lume în pierdere de repere,
fracturată și angoasată. Context în care
problematica răului devine și mai greu de abordat,
și mai fascinantă. Cum și când se produce acel

declic care determină bascularea în partea cealaltă a
balanței, atracția răului pur și gratuit.

Și e mai mult de atât, căci romanul atinge și alte
subiecte, tot mai delicate, cum ar fi jocurile de
putere, raporturile cu imaginea publică, privilegiile
nevăzute, dorința și nevoia de a rămâne tânăr și în
prim-plan, sau sexualitatea în lumea politică,
personajul Jean, tatăl lui Alexandre fiind în mod
explicit inspirat de controversata și îndelung
mediatizata afacere DSK. Ne amintim de sclipitorul
și carismaticul Dominique Strauss-Kahn, apreciat
director al FMI și potențial candidat cu mari șanse
la alegerile prezidențiale din Franța, care, în 2011, a
declanșat un imens scandal politico-mediatic după
ce a fost acuzat de agresiune sexuală și sechestrare
de către o femeie de serviciu de culoare, angajată a
hotelului Sofitel din New York, unde era cazat
DSK.

Iar romanul Karinei Tuil încearcă, cu mijloace
specifice, să descifreze resorturile acestei lupte
dintre două universuri care nu erau menite să se
intersecteze și să se confrunte, unde sexul apare ca
principalul instrument de dominație și putere. Până
la urmă, cu spune autoarea în text: „Nu există un
singur adevăr. Poți asista la aceeași scenă, să vezi
același lucru și să-l interpretezi în mod diferit.” Să
fie, oare, aceasta una din explicațiile vizibilei derute
și insatisfacții contemporane?
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Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al
Universităţii Babeş-Bolyai (Facultatea de Istorie şi
Filosofie) pregăteşte traducerea, în patru volume, a
lucrării tomiste Summa theologica: au apărut pînă
acum, la Editura Polirom, două tomuri masive (Ia, în
2006, şi IIaIIae, în 2016), urmînd să apară IaIIae şi
IIIa plus Supplementum. Ritmul decenal în care se
succedă acest proiect major este în sine un indiciu al
rigurozităţii autorilor. Între timp, a apărut, la finele
anului trecut, Summa contra gentiles, într-o ediţie
bilingvă datorată lui Eduard N. Bucur şi Soranei C.
Man. Dincolo de dimensiunile fizice diferite ale celor
două lucrări, ne atrage atenţia de la bun început
opţiunea de identificare a autorului: Toma din
Aquino, în proiectul gestionat de Editura Polirom, şi
Toma de Aquino, la Galaxia Gutenberg. În mod
explicit, opţiunea este argumentată de autorul
Introducerii în nota 2 (p. 5), pornind de la traducerea
Expositio in Symbolum Apostolorum (Wilhelm
Dancă, pp. 40-41): „pentru a spune adevărul complet
despre locul naşterii sale, pentru a rămâne pe linia
tradiţiei româneşti şi pentru a arăta înalta demnitate
spirituală la care a ajuns un creştin”. Titlul însuşi stă
sub semnul convenţiei editoriale: Summa contra
gentiles este îmbinarea simplificată a incipit-ului şi
explicit-ului manuscriselor, şi anume Incipit liber de
ueritate catholicae fidei contra errores infidelium,
respectiv, Explicit tractatus De fide catholica contra
gentiles.

Toma începuse să scrie Summa contra gentiles pe
cînd se afla la Paris, în 1259, după cum atestă
manuscrisul autograf. Data finală este mai puţin
sigură – probabil 1264, la Orvieto. Se pare că
lucrarea era încheiată la plecarea lui la Roma, în
1265, chemat de Papa Clement al IV-lea; în acelaşi
an, a început să predea la studium conuentuale,
fondat cu mai bine de patruzeci de ani înainte, la
Santa Sabina de pe Aventin. La această şcoală
(studium), a ţinut cursuri de filozofie morală şi
naturală şi, ca o prelungire a învăţăturilor predate, şi-

a conturat Summa theologica.
Adaug un elogiu subiectiv al volumului recent

apărut: la finele lui se găseşte o mică fasciculă (sau o
jumătate de fasciculă, în sens tehnic, id est 8 p.) de
errata. Este pilduitoare acribia filologică, pe care o
vedem prelungindu-se dincolo de momentul tipăririi
propriu-zise. Şi este, de asemenea, o invitaţie în
laboratorul editorilor/ traducătorilor, care sînt mereu
în căutarea formei ce se apropie de perfecţiune.

Toma de Aquino, Summa contra gentiles.
Preludii, ediţie bilingvă, îngrijită, traducere şi note de
Eduard-Nicolae Bucur şi Sorana-Cristina Man,
introducere de Eduard-Nicolae Bucur, Târgu-Lăpuş:
Galaxia Gutenberg, 2019. 

176176 CONVORBIRI  LITERARE

AQUINASAQUINAS
Ioana COSTA

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E



Ahile nu este singurul personaj a cărui forţă
vitală stă ascunsă în picior (mai precis, în
tendon).  Talos, uriaşul din bronz care păzeşte cu
străşnicie insula Creta, este un alt exemplu,
poate nu la fel de carismatic, dar devotat
misiunii sale. El face parte din categoria acelor
creaturi care imită omul (gr. αὐτόματα) şi care au
fost plăsmuite de Hefaistos în diferite scopuri,
de pildă, apărarea unor regiuni. De la Apollonius
din Rhodos aflăm că Talos trăieşte graţie acelei
vene care trece pe sub tendon şi se prelungeşte
până la gleznă: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος/ σύριγξ
αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν (Arg. IV, vv. 1646-
1647). În timp ce respinge atacul Argonauţilor,
căzut pradă farmecelor Medeii, Talos îşi loveşte
glezna de o stâncă ascuţită, fapt care îi
pricinuieşte moartea. Spre deosebire de el, care
a aşteptat însingurat, într-o mecanică pasivitate,
confruntarea cu vitejii căutători ai lânii de aur,
Ahile a cunoscut valoarea prieteniei şi s-a lăsat
mânat de entuziasmul tinereţii în iureşul nemilos
al războiului troian. Lui Talos viaţa i-a fost
dăruită cu un scop precis şi redusă la un singur
act, Ahile a avut parte de experienţe formative
după ce a ales între nemurire şi o moarte
prematură. Faptul că viaţa amândurora s-a scurs
tocmai prin picior, simbolul rezistenţei şi al
vitejiei lor, demonstrează că forţa nu se
manifestă niciodată în stare pură, ci că ea se
amestecă necontenit cu slăbiciunea.

Apollonius Rhodius, Argonautica,  George W. Mooney
(editor), ed. Longmans, Green, London, 1912.

Guido Paduano, „L’episodio di Talos: Osservazioni
sull’esperienza magica nelle Argonautiche di Apollonio
Rodio”, în Studi Classici e Orientali, Vol. 19/20 (1970-71),
p. 46-67.
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GLEZNA DIN BRONZGLEZNA DIN BRONZ
Anca MEIROŞU

CALENDAR MAICALENDAR MAI

Hurjui Ion – 01.05.1933 
Mardare Valeriu – 01.05.1958
Scarlat Cristina – 02.05.1972
Anghelescu Dan – 02.05.1945

Teodor (Tudor) Parapiru – 06.05.1949
Hușanu Ernest – 07.05.1929

Mircea Pop – 08.05.1949
Vicol Sterian – 09.05.1945

Cîrstea Cristina – 09.05.1970
Tzone Nicolae – 10.05.1958

Simirad Constantin – 13.05.1941
Purcaru Anca Raluca – 15.05.1984

Talpalaru Valentin – 15.05.1953
Roxana Elena Patraș- 15.05.1982

Pană Dumitru – 15.05.1960
Brumă Aurel – 20.05.1946

Zilieru Horia  – 21 .05.1933
Vlasie Călin – 21.05.1953

Constantinescu Viorica – 24.05.1943
Lazăr Oana – 30.05.1968

Moroșanu Stelorian – 31.05.1960
Florea Pavel – 31.05.1937
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Acesta este baletul, probabil, cel mai
important (în sine) din creaţia verdiană. În mod
curios, această mare scenă coregrafică face parte
dintr-un titlu mai puţin cunoscut: Les vȇpres
siciliennes (ulterior1 tradus în italiană
literalmente: I vespri siciliani; iar pentru români:
Vecerniile siciliene). Rămânerea acestor Vecernii
într-o relativă dar persistentă umbră poate căpăta
unele explicaţii, din mai multe puncte de vedere.
Pe de o parte, execuţia ei integrală durează mult (e
o dramă în cinci acte). Pe de altă parte, avem de-a
face cu o operă concepută din capul locului pentru
scena franceză, ceea ce constituia o premieră în
cariera compozitorului2 (libretul original este
realizat de Eugène Scribe şi Charles Duveyrier, în
timp ce ulterioara traducere în limba italiană îi
aparţine lui Arnaldo Fusinato). În al treilea rând,
genul grand opéra, în care Verdi izbuteşte să
strălucească cel puţin tot atât de mult precum

compozitorii specializaţi (Meyerbeer şi alţii), nu
constituia totuşi făgaşul privilegiat pe care Maestrul
hotărâse să îşi dezvolte discursul dramatic, axat (spre
norocul posterităţii) pe aprofundarea psihologiei
personajelor prin muzică. În sfârşit, partidele rolurilor
principale se situează (mai ales în privinţa tenorului, dar
şi a sopranei) pe un grad foarte înalt de dificultate. 

Oricum, ceea ce ne interesează aici este, în primul
rând, baletul (cum spuneam, o reuşită majoră din
cuprinsul repertoriului verdian). Dar, chiar şi înaintea
acestui balet, dansul este prezent în libretul şi în partitura
operei cu o mai mare pregnanţă decât în oricare din
titlurile precedente, căci Verdi se interesase în prealabil
de tradiţiile siciliene, pe care intenţiona să le transpună în
propria sa lucrare. Didascalia iniţială pentru Scena a
şasea din Actul al doilea reiterează referinţele
coregrafice, dansul însuşi constituind nu doar un element
constitutiv în sine, ci şi pretextul pentru declanşarea unui
conflict dramatic. Iată ce ne spune această complexă

indicaţie de scenă, tradusă aici în integralitatea ei, după
varianta de libret în limba italiană3: „Elena, Procida,
Tineri de ambele sexe coboară de pe dealuri în straie de
sărbătoare în alaiul celor douăsprezece mirese. Ninetta
este printre acestea. Din partea cealaltă înaintează
Danieli în fruntea mirilor. Manfredo şi câţiva prieteni ai
lui Procida se apropie de acesta. Ninetta şi Danieli
îngenunchează în faţa Elenei, cerându-i binecuvântarea.
Aici se pornesc dansurile, care sunt întrerupte de Roberto
şi de Tebaldo, care sosesc traversând scena în fruntea a
numeroşi soldaţi francezi. Roberto le face semn
dansatorilor să continue şi le ordină soldaţilor să rupă
rândurile şi să se odihnească. Aceştia iau parte la dansuri,
care devin mai vioaie şi mai însufleţite. Roberto, situat la
stânga spectatorului, lângă Procida, contemplă acest
spectacol cu o emoţie curioasă; dialogul următor are loc
pe timpul tarantelei”4. Frumuseţea dansatoarelor va
declanşa conflictul dintre localnici şi soldaţii francezi,
aceştia din urmă, instigaţi şi de Procida în scurtul dialog
introdus de didascalia anterioară, acţionând după cum ni
se descrie în indicaţia de scenă care urmează: „Dansul se
înteţeşte din ce în ce mai tare. Roberto şi Tebaldo se duc
să li se alăture tovarăşilor lor. Aceştia îşi dublează
atenţiile galante faţă de tinerele siciliene. Deodată, la un
semn al lui Roberto, fiecare dintre ei îşi răpeşte partenera
de dans5. Soldaţi care nu dansau le trag după ei pe
celelalte tinere domnişoare (...)”. Urmează indicaţii
privind înfruntarea dintre sicilieni şi francezi. 

Baletul compus pentru Vecerniile siciliene ocupă
(completat printr-un catren coral ce preamăreşte amorul,
gloria şi pe francezi) Scena a cincea din Actul al treilea
al operei. După cum suntem informaţi la sfârşitul
tabloului anterior: „Scena se schimbă şi reprezintă o sală
magnifică aranjată pentru o serbare dansantă”. În libret,
urmează obişnuita didascalie de început de tablou:
„Gentilomi şi Doamne franceze şi siciliene, cu măşti şi
fără, care se duc şi vin. Intră Monforte, precedat de Pajii
săi şi de Ofiţerii de la palat. El se aşează pe un jilţ mai
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înălţat şi le face semn tuturor să ia loc. Maestrul de
ceremonii vine să îşi ia ordinele şi dă semnalul pentru
începerea serbării”. Ceea ce urmează, în libretul operei,
este o formă (sumară şi nu foarte) de libret de balet, care,
aşadar, nu face parte din cuprinsul melodramei decât ca
baletul în sine care se reprezintă. Această „scenă în
scenă” îşi primeşte denumirea tehnică de Divertissement
în libretul francez şi, respectiv, Ballo în libretul italian,
de unde vom face traducerea sa integrală6: 

Se reprezintă în faţa Curţii de la Palermo baletul
celor Patru Anotimpuri. 

Un coş mare răsare din pământ; conţine arbuşti verzi
ai unor plante care nu cresc decât pe timp de iarnă;
frunzele acestora sunt acoperite de gheaţă şi de zăpadă.
Din interiorul coşului iese o fată care reprezintă Iarna şi
care, respingând cu piciorul vasul cu jăratic pe care
însoţitoarele ei îl aprinseseră, dansează ca să se
încălzească. Gheţurile se topesc în curând sub adierea
călduţă a zefirilor care străbat văzduhul. Iarna s-a făcut
nevăzută. Primăvara răsare dintr-un coş cu flori,
cedându-i în scurt timp locul Verii, o fată care iese dintr-
un coş înconjurat de mănunchiuri de spice aurii.
Căldura o apasă şi le cere Naiadelor prospeţimea
izvoarelor lor. Scăldătoarele sunt puse pe fugă de un
Faun care îşi face apariţia, precedând Toamna. Sunetele
sistrului şi ale ţimbalelor vestesc Satirii şi Bacantele, ale
căror dansuri însufleţite încheie Baletul. 

Pentru Massimo Mila, interesat să urmărească
evoluţia geniului verdian mai ales prin prisma dramatică
a cuvântului scenic, „inserţia unui balet întreg”, impusă
lui Verdi de Opera din Paris, presupune „un compromis”
în urma căruia „nu-i uşor de regăsit imediat temperatura
dramatică atât de brusc alungată”. Până la urmă, totuşi,
chiar „afectările graţioase ale dansurilor, cu notişoarele
lor ornamentale, contrastează cu zbuciumul interior al
personajelor şi, în acelaşi timp, constanţa ritmului
materializează sentimentul curgerii timpului şi tristeţea
apropierii de o catastrofă”. Soluţia muzicală şi dramatică
practicată de Verdi în această situaţie – observă înainte-
stătătorul specialiştilor din peninsulă7 – fusese anticipată
în Traviata şi îşi va împlini o „dezinvoltă eleganţă” în
Bal mascat. 

Putem, însă, acompania critica expertului italic
citând şi aprecierile de ordin muzicologic (şi naţional)
ale istoriografului francez pe care îl avem la îndemână în
limba română şi care vede doar jumătatea plină (cea
galică) a paharului: „Marele balet, pe tema celor patru
anotimpuri, este excelent. Instrumentaţia e deosebit de

fermecătoare, cu partida lemnelor delicat cizelată.
Ansamblul contrastează, prin eleganţă şi delicateţe
(Verdi s-a inspirat în mod evident din muzica franceză),
cu dramaticul climat al finalului”8. Dar merită parcursă
şi bibliografia de limbă engleză. În cartea sa devenită
fundamentală, Julian Budden dedică o amplă analiză
partiturii acestui balet: o analiză tematică, muzicologică
şi coregrafică legată de dublul context al creaţiei
verdiene şi al epocii, conţinând şi trimiteri bibliografice
edificatoare. Pe parcurs, autorul subliniază „grija
excepţională” şi „remarcabila vitalitate” a compoziţiei9.
Execuţia integrală a Baletului celor patru anotimpuri
durează aproximativ treizeci de minute, aşadar cu (peste)
50% mai mult decât precedentul compus pentru Opera
din Paris (şi inserat în opera Jérusalem). Este, putem
conchide parţial, dar şi anticipa încă de pe acum, cel mai
lung şi, totodată, cel puţin ca piesă considerată aparte, cel
mai bun „Balet” compus de Giuseppe Verdi10.

Scena a şasea îi vede pe cei trei conspiratori (Henri-
Arrigo, Hélène-Elena şi Procida-el însuşi, cu acentul
recuperat pe prima silabă) intonând împreună, pentru a-şi
camufla intenţiile, un elogiu adus seratei ce conţine o
asemenea danse enivrante (danze gioconde, la plural, în
versiunea italiană). Intervenţia lor vocală colectivă se
execută, potrivit libretului (şi, evident, partiturii), „vesel
şi pe muzica dansului care răsună înăuntru”. Strofa lor
dionisiacă se încheie cu îndemnul de a dansa până la ziuă
(Dansons jusqu-au jour! – exortaţie finală înlocuită în
italiană printr-o scandare non-coregrafică, dar nu mai
puţin dionisiacă: Amor, voluttà!). Oricum, „sunetul
dansului” (le son de la musique du danse, respectiv il
suono della danza) va însoţi mai departe desfăşurarea
evenimentelor, potrivit unei indicaţii de scenă
intermediare. Iar această a şasea Scenă din Actul al treilea
se va încheia şi ea, în varianta franceză, printr-o
didascalie prin care suntem informaţi, printre altele, că
„Dansatorii şi Dansatoarele se perindă prin saloane” (les
Danseurs et les Danseuses...). Varianta italiană, însă,
luptă din nou, la nivelul cutumei lingvistice, pentru
reîntregire: „Perechile de dansatori” (le coppie danzanti).
Este ultima aluzie „coregrafică” din libretul Vecerniilor
siciliene. 

Note:
1. Din 1861, după obţinerea independenţei. Până atunci,

se jucase (la Torino şi la Parma) sub titlul Giovanna di
Guzman, episodul palermitan al măcelăririi trupelor franceze
de către localnici în 1282 fiind înlocuit, sub presiunea
cenzurii, cu o intrigă portugheză lipsită de fundament istoric.

2. Comanda avea în vedere sincronizarea celebrativă cu
Expoziţia Universală din 1855 şi dovedeşte prestigiul de
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care se bucura Verdi la Paris. 
3. Fie şi numai din raţiuni metrice, libretul italian

privilegiază dansul, câtă vreme, în tabloul anterior, după
citirea mesajului primit din partea tatălui său, Arrigo afirmă:
Un invito alla danza (spre deosebire de originalul francez:
Au palais, il m’invite). Este prima menţionare a dansului de
către un personaj din cuprinsul melodramei.

4. Originalul francez era mai tranşant în privinţa sexelor,
precizând „Fetele şi Băieţii” (les Filles et Garçons du
village, comasaţi în italiană ca Giovani d’ambo i sessi),
precum şi „dansatorii şi dansatoarele” (les danseurs et les
danseuses, care s-au uniformizat într-un semanticamente
imparţial dar gramaticalmente pururi masculin danzatori în
varianta italiană). De asemenea, „dansurile” numite astfel
generic în versiunea italiană (le danze) erau caracterizate
adjectival în originalul francez: les danses siciliennes. 

5. La propria ballerina (în italiană); sa danseuse (în
franceză). 

6. Raportăm aici traducerea integrală a acestui „libret în
libret” întrucât constituie o premieră şi, mai ales, o excepţie
pentru cititorul libretelor verdiene. 

7. Massimo Mila, Verdi, a cura di Piero Gelli, BUR
Saggi, 2013, p. 522. 

8. Jacques Bourgeois, op. cit., p. 204. Charles Osborne
(The Complete Operas of Verdi. A Critical Guide, Indigo,
London, 1997 – dar prima ediţie datează din 1969)
semnalează mai întâi prezenţa baletului şi rolul său de
divertisment în economia internă a melodramei (p. 286),
pentru a reveni mai apoi cu detalii muzicologice (inclusiv
sugestii anticipativ ceaikovskiene) şi cu o concluzie de ordin
estetic: „Partitura întregului balet este una delicioasă,
contribuţia suflătorilor din lemn în secţiunea «Primavara»
remarcându-se în mod deosebit” (p. 289).  

9. Julian Budden, The Operas of Verdi, Volume 2, From
«Il Trovatore» to «La Forza del destino», Clarendon,
Oxford, 1992, p. 215-218. 

10. Acest dublu primat (cantitativ şi calitativ) al Celor
Patru Anotimpuri între baletele compuse de Verdi pentru o
parte din operele sale este însă întrecut de reuşita majoră a
uverturii la opera Vecerniile siciliene, adesea executată
separat, în sălile de concert (unde, ca popularitate dacă nu ca
reuşită simfonică, este, la rândul ei, concurată cu succes doar
de uvertura la opera La forza del destino, compusă abia
pentru tardiva montare de la Teatro alla Scala, în 1869).
Totuşi, această realizare sinfonică verdiană (ne referim la
balet) nu este onorată „ca la carte” în diferitele (nu foarte
frecvente şi aproape întotdeauna modernizante) montări ale
operei. Dacă e să cercetăm referinţele videografice italiene
cele mai recente, constatăm că producţia de la Parma
destinată integralei verdiene (2010) exclude baletul pur şi
simplu. Mizanscena de la Torino (2011) îl elimină şi ea,
oferind coregrafie (şi costumaţie feminină) de cabaret în
decursul corului ce prefaţează boleroul Elenei (numit în
partitură Siciliană). Cea ai recentă montare din Italia (Roma,
2019, în limba franceză), reintroduce muzica integrală a
Baletului celor patru anotimpuri, dar coregrafia este

înlocuită cu o pantomimă în care evenimentele traumatizante
ale dominaţiei franceze sunt evocate într-o manieră
halucinantă, implicându-i succesiv pe toţi protagoniştii
operei şi conţinând violuri colective şi beţii degradante
(acestea din urmă prilejuind, totuşi, câţiva paşi de dans
efectiv, inspiraţi chipurile de consumul de şampanie). În
afara Italiei, punerea în scenă de la Covent Garden (2013, în
limba franceză) marginalizează şi ea coregrafia, fără a o
exclude completamente (bunăoară, coda duetului tată-fiu
este dominată vizual de un grup de balerine, dintre care
principala poposeşte o vreme pe umerii de nădejde ai lui
Monforte înainte de a ocupa poza finală, una „dansantă”, în
braţele lui Arrigo). Totuşi, nici această producţie, aparţinând
unui teatru în care dansul clasic ocupă un loc de cinste, nu ne
oferă Baletul celor patru anotimpuri. Mizanscena de la
Mariinsky (2017, în limba italiană) prezintă baletul integral,
sub conducerea muzicală a lui Valery Gergiev, cu o
coregrafie interesantă, însă masiv pantomimată şi, oricum,
strămutată în prima jumătate a secolului XX, odată cu restul
acţiunii. Pentru o vizionare completă într-o coregrafie
clasică a Baletului (deşi fără respectarea libretului în sensul
anotimpurilor) trebuie să ne întoarcem (întotdeauna cu
plăcere, chiar şi atunci când nu „trebuie”) la ediţia din 1989
(în limba italiană) propusă de Teatro alla Scala sub bagheta
(magică, dar ferm tradiţionalistă) a lui Riccardo Muti (în
capul listei dansatorilor stă, încă o dată, Carla Fracci). Dacă
mai facem un pas îndărăt în timp, până la montarea de la
Bologna (1986, la pupitru cu Riccardo Chailly), vom
contempla o excelentă mizanscenă pur tradiţională
(probabil, singura, în această privinţă, din întreaga ofertă
video-discografică), dar vom constata că, din păcate, Baletul
lipseşte. Se pare că, pentru spectatorul zilelor noastre,
vizionarea unui Balet, aşa cum a fost el conceput, „al celor
patru anotimpuri”, ţine de domeniul imaginarului. 

Bibliografie: 
***, Verdi: Tutti i libretti d’opera, a cura di Piero Mioli,

Newton Compton Editori, Roma, 2011; 
Giuseppe Verdi, Lettere. 1835-1900, Arnaldo Mondadori

Editori, Milano, 2000; 
Massimo Mila, Verdi, a cura di Piero Gelli, BUR Saggi,

Milano, 20132; 
Eduardo Rescigno, Vivaverdi dalla A alla Z. Giuseppe

Verdi e la sua opera, BUR Saggi, Milano, 2012; 
Jacques Bourgeois, Giuseppe Verdi, traducere de Viorica

Mavrodin, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982 [ediţia
original în limba franceză: Julliard, Paris, 1979]; 

Julian Budden, The Operas of Verdi [Volume 1, From
«Oberto» to «Rigoletto»; Volume 2, From «Il Trovatore» to «La
Forza del Destino»; Volume 3, From «Don Carlos» to
«Falstaff»], Clarendon Press, Oxford, 1992 [vol. 1 retipărit
2001]; 

Charles Osborne, The Complete Operas of Verdi. A
Critical Guide, Indigo, London, 1997 [prima ediţie: Victor
Gollancz, London, 1969]. 
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Voi întrerupe povestea Pensionarul începută
în numărul trecut al revistei şi care ar fi trebuit
să se încheie în acest articol, pentru că
spectacolul lui Radu Afrim pe care l-am văzut pe
3 martie la sala Cub a teatrului nostru nu mă
lasă. Sub nici un chip. Vizionarea celui de al
şaselea spectacol montat de regizor pe scenele
Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” m-a
cucerit deplin şi mi-aş fi făcut mea culpa dacă
nu mi-aş fi împărtăşit acum impresiile de
spectator, la cald. Să mă ierte cititorii  revistei şi
personajul meu pensionar că-i întrerup povestea
pentru moment, dar trebuie să dau cezarului ce-
i al cezarului.

Am vizionat toate spectacolele regizorului
Afrim montate la Iaşi, cu excepţia primei
montări, Dawn-Way, din 2011, când acesta încă
mai era etichetat drept controversat, rebel
nonconformist sau chiar greu de suportat, ieşind
din tipare. 

Astăzi Radu Afrim este un brand
incontestabil, după care tânjesc mai toate trupele
de actori şi la ale cărui spectacole aproape că nu
ai voie să lipseşti dacă vrei să te numeşti
consumator avizat de teatru.

Trebuie să recunosc că-l prefer pe regizor în
transpunerea textelor autorilor contemporani,
mai mult decât în cele ale clasicilor, cum au fost
Shakespeare sau Ibsen regăsiţi în montările lui
de la Iaşi.

Textele lui Fausto Paravidino, unul dintre
preferaţii regizorului şi Ivan Vârâpaev au prins
contur pe scena noastră în forme artistice cu o
simbolistică inedită, dar care nu mă duseseră pe
mine ca spectator la acea încântare pentru ludic

şi estetic la care mă aşteptam. Cel puţin al
doilea dintre aceste spectacole, Dansul
Delhi îmi dăduse impresia de forţare şi
exagerare inutilă a instrumentelor vizuale
pentru scopul spectacolului de teatru. Nu
m-a făcut să vibrez. Măcelăria lui Iov, cu
un text mult mai consistent, graţie
transpunerii scenice sub bagheta
maestrului Afrim mi-a creat o stare de
transă vecină  cu senzaţia de durere a
timpanelor din care am reuşit să ies abia
după o săptămână cu un tratament foarte
simplu sugerat de un prieten psihiatru.
Stăteam cam două ore pe zi cu căşti în
urechi din care auzeam un suav sunet de
delfin, înregistrat chiar de amicul meu la
delfinariul din Constanţa, nu reverberat şi
nici amplificat, ci unul natural, iar după
programul de serviciu mă opream preţ de 10
minute şi priveam jumătăţile de porc atârnate de
bara de inox plină de sânge de la măcelăria din
hală. A fost un fel de cui pe cui se scoate, după
spusa psihiatrului.

Oraşul cu fete sărace, piesă în care Afrim
semnează şi scenariul, transpunând în variantă
dramaturgică proza scurtă a lui Radu Tudoran,
realizează o superbă restituţio in verbis a
literaturii uitatului autor, pe nedrept aş zice, şi
care m-a cucerit definitiv.

Nu am văzut din păcate Pădurea
spânzuraţilor după romanul lui Liviu Rebreanu
şi nici Inimi cicatrizate, după Max Blecher, ca să
am un termen de comparaţie pentru ceea ce
reconstituie şi adaptează scenic Radu Afrim din
literatura noastră, dar pot spune că ceea ce a scos
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din nuvelele de debut ale lui Radu Tudoran este
un adevărat poem dramatic, o teatralitate de o
hermeneutică pe cât de vibrantă pe atât de
subtilă, oferind publicului un spectacol unitar şi
coerent în care epicul este îmbrăcat într-o
imagine plastică şi o muzicalitate profund
emoţionante.

Durata anunţată a spectacolului de două ore
jumătate, fără pauză, te îngrijorează când te
aşezi pe scaunul destul de incomod al sălii, dar
piesa te prinde complet şi nici nu-ţi dai seama că
s-a sfârşit, ba chiar ai vrea să mai ţină puţin să te
încânte, deşi e vorba despre o poveste tristă până
la depresie.

Este unul dintre paradoxurile plăcute ale
spectacolului său care deşi pune în scenă
durerea, tristeţea, neşansa, folosind  mijloace
artistice atât de bine gândite, dimpotrivă, te face
să te umpli de bucuria redării, uitând pe moment
de esenţa dramatismului sau tragicului din
poveste.

Teatralitatea spectacolului se află la
intersecţia dintre dramaturgia de tip clasic cu cea
modernă în care dialogul personajelor este
alternată cu monologul principalelor personaje
conturând  povestea fetelor sărace, iar
desfăşurarea scenelor  se face concomitent în
locuri diferite, aşezate în bucăţi de puzzle care
alcătuiesc întregul imagistic. 

Prezentul epicului se împleteşte cu oniricul,
cu rememorarea, iar mişcarea scenică a actorilor
este atent armonizată cu sonoritatea, cu muzica
instrumentală ori vocală, cînd atenuată, când
intensă, chiar stridentă, dar deloc deranjantă, cu
trimtere la starea personajelor sau direct la
întâmplări. Plasticitatea unor imagini simbol,
înrămate în centrul scenei ca-ntr-o vitrină care se
deschide din când în când lăsându-ne să
înţelegem viziunea de expoziţie a regizorului, cu
tablouri mici, sau grandioase ca ale unui pictor
care stilizează sau îngroaşă tuşele erosului, ori
diabolicului sau thanatosului. 

Radu Afrim împreună cu trupa ieşeană, în
care remarcăm şi foarte mulţi tineri absolvenţi
sau chiar studenţi realizează în chipul cel mai

autentic transpunerea scenică a unor întâmplări
şi realităţi tulburătoare despre un oraş la margine
de Nistru din săraca şi prea împărţita Basarabie
la început de secol XX, în care crivăţul şi gerul,
ca şi sărăcia sunt personajele fără chip, dar
emblematice care însoţesc mereu multele fete
ale străzii, damnate la sex pentru supravieţuire,
la veştejire şi moarte, dar cu gândul mereu la
dragostea negăsită şi la  ieşirea din spaţiul închis
al destinului cu vreun tânăr dornic să le sărute,
să le închirieze o cameră, sau cu vreun ofiţer de
garnizoană ce vrea ca ele să-i facă pantaloni de
promenadă.

Scenografia lui Cosmin Florea, partener de
sensibilităţi a regizorului, recunoscut şi el pentru
diverse excentricităţi estetice, în piesa aceasta
pliindu-se pe sincretismul afrimian, precum şi
aranjamentul muzical, preponderent live,
minunat înfăptuit de Diana Roman într-un
univers sonor şi vizual prefigurat de
inconfundabilul regizor fluidizează cu migală şi
profunzime frământările centrale ale creaţiei
sale: căutarea dragostei, lipsa ori ambiguitatea
sentimentelor de umanitate,  fraternitatea prin
apartenenţa la un destin comun, seducţia
diavolului, păcatul, nevoia de răzbunare,
resemnarea şi moartea.

Scene în care se amestecă tristeţea şi
melancolia cu comicul şi plânsul ori groaza sunt
amprentele genetice ale creaţiei sale, nelipsite şi
în Oraşul cu fete sărace.

Ada Lupu, în rolul Murei, una dintre
preferatele regizorului face un rol complex,  cu
monologuri lungi şi trăiri diametrale care-i pun
în evidenţă mari resurse interioare. 

Aş zice că stilul ei vecin cu incantaţia
recitativă cu răsuflări venite parcă din
străfundurile tragediilor antice, reuşeşte să
împlinească un personaj care pendulează între
speranţă şi deznădejde, visare poetică şi victimă
a brutalităţii instinctuale masculine, resemnare
în faţa stăpânului lemnului, şi deci al căldurii şi
femeii sărace şi în final neîncrederea şi
surprinderea  în faţa neverosimilităţii unui
personaj întruchipat cu naturaleţe de Ionuţ
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Cornilă, care parcă vrea să-i închirieze viaţa nu
doar camera căci pare că o adulează, contrar
comportamentului celorlalţi bărbaţi care le
obişnuiseră pe fete doar cu indiferenţa lor.

În reconstituirea artistică a lumii dintre Prut
şi Nistru regizorul face trimiteri cu semnificaţii
profunde la tradiţii şi la momentele religioase
ale nopţii de Înviere sau a celei de Anul nou. 

Într-o cheie fantasmagorico-parodică ne
surprinde cu imaginea demonului cu coarne
uriaşe care înfăşoară statuar inocenţa unui copil,
surprinşi astfel în ramă ca-ntr-o fotografie de
familie, tată şi fiu, ori construieşte o scenă
memorabilă cu preotul învârtindu-se delirant
printre fetele sărace care aşteaptă cuminţi
lumina învierii, a speranţei într-o lume caldă şi
senină. 

Fetele sărace nu au parte, însă, decât de o
palidă flacără a sobei care brăzdează întunericul
realităţii îngheţate ca o unică şi firavă
binefacere, spre care se aruncă toate, ori  au
parte de lumina roşie din ochii fioroasei
lighioane încornorate  care-i calcă umbra Murei
şi-i pârjoleşte tălpile pe zăpadă şi sufletul.

Proprietarul depozitului de lemne interpretat
de Cosmin Maxim este un fel de stăpân al
focului din sobe, dar şi al focului din inimile
fetelor care vin la el ca la un salvator, numai
Mura nu vrea să vină, cea căreia el îi trimite
zadarnic scrisori. Într-un final  se va considera
înfrântă venind resemnată în casa lui, măcar
pentru soba fierbinte, dar mândria stăpânului
înecată în beţie vor fi ingredientele unui eros
ratat.

Nu pot să trec peste două roluri interpretate
încântător. Mamuşka cea bună şi sfătuitoare, cea
beţivă şi răzbunătoare cu ipostaze de dramatism
dar şi de umor este ca o mănuşă pentru Puşa
Darie. Cred că este unul dintre cele mai bune
roluri din ultimii ani de creaţie ai actriţei.

Pata de culoare comică, în lumea bătută de
crivăţ cu prea scurta primăvară şi vară în care
fetele  se simt pentru puţin timp ca nimfele
adevărate, o dă personajul Marusia, cea care
miroase mereu a peşte zvântat şi care face

publicul să râdă cu lacrimi. Tânăra actriţă Diana
Vieru care joacă acest rol este plină de umor, cu
o candoare şi în acelaşi timp cu un şfichi de
mucalit în privire şi în zâmbet, demne de toată
lauda.

Lovitura de topor care despică lemnul din
începutul spectacolului, într-o imagine de album
artistic şocant este definitorie pentru lumea
surprinsă de obiectivul lui Afrim, revelându-ne
că nimic nu poate fi schimbat, nici un vis de
libertate nu-ţi este permis, dar în acelaşi timp
acea despicare a lemnului semnifică şi un fel de
start, de motor filmic care va compune şi
descompune în secvenţe si imagini oraşul în care
totul pare încremenit în angoasă şi durere cu
derulări de tablouri într-o simeză bazată pe
rememorare şi trăire sufocantă într-un spaţiu
apăsător.

Spectatorul devine astfel un părtaş
nemijlocit al viziunii sale. Este ca şi cum s-ar
uita la un album sau o expoziţie de tablouri pe
care şi-a imaginat-o chiar el  lecturând
descrierile prozei lui Radu Tudoran.

Este un al doilea paradox plăcut al
spectacolului, căci imaginativul lui Afrim te
seduce precum diavolul seduce fetele sărace şi te
cuprinde atât de intens încât îţi dă sentimentul că
e şi imaginativul tău.

Un sincer bravo realizatorilor acestui
spectacol care redă povestea plină de
amărăciune apăsătoare a acestor fete ca-ntr-o
expoziţie de artă totală, în care ţin să remarc
tabloul din final dar mai ales tabloul  Murei cea
frântă, cu capul pe masă, având în spate o floare
albă plină de lumină, iar în dreapta şi-n stînga,
ieşite din cadrul imaginii centrale, alte două fete
prăbuşite într-o letargică resemnare. Este o
natură moartă cu fete sărace, acest oraş
rezugrăvit admirabil de Radu Afrim. 
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Restaurarea variantei mai scurte a Balanţei1

(sunet şi imagine) în format 4K şi – prin
distribuitorul Transilvania Film – includerea ei
în repertoriul de mall şi al câtorva alte săli
renovate din ţară, în anul 2020, este o iniţiativă
cât se poate de lăudabilă. Cumva, socotesc că
este cea mai nimerită opţiune din producţia
cinematografică românească a anilor ’90. Este
impresionantă – acum parcă mai mult decât la
prima premieră – varietatea (şi performanţa)
distribuţiei.  Astăzi, o serie de actori (Leopoldina
Bălănuţă, Matei Alexandru, Ion Fiscuteanu,
Eugenia Bosînceanu, Ica Matache, Arestide
Teică, Candid Stoica) alături de co-scenarist (Ion
Băieşu), directorul de imagine (Doru Mitran),
scenograf (Călin Papură), monteuză (Victoriţa
Nae), sound designer (Andrei Papp), de
regizorul co-scenarist (Lucian Pintilie), sunt

doar legende. Şi ce legende!… Lor li se adaugă
străluciţii interpreţi ai rolurilor principale (Răzvan
Vasilescu şi Maia Morgenstern) şi cei distribuiţi în
memorabile partituri episodice (Victor Rebengiuc,
Mariana Mihuţ, Dorel Vişan, Ionel Mihăilescu, Magda
Catone, Mihai Constantin, Dan Condurache, Marcel
Iureş, Victoria Cociaş, Rada Istrate, Dragoş Pâslaru,
Ştefan Radof, Costel Constantin, Alexandru Bindea,
Gheorghe Visu, Dorina Lazăr, Constantin Drăgănescu,
Valentin Uritescu, Anda Onesa ş.a.).

Am văzut Balanţa – în varianta integrală – în vara
anului 1992, la Festivalul de film de la Costineşti2. I-
am remarcat, atunci, doar dimensiunea „combativă” în
care mi se părea că aflu răspunsul pentru nemuncă,
perfidie, ipocrizie, primitivism (aşa cum le constatam
în afara mea) – scuza invocată de unul dintre miliţienii
din film: „Românu-i om blând!”. Mă aşteptam ca
filmul să stârnească vii (şi nesfârşite) polemici în anii
următori, cum s-a şi întâmplat. Şi astăzi, pentru unii
conaţionali, Balanţa este – pe considerente de

„mizerabilism”, „stridenţe”, „caricaturizare excesivă”
– o „capodoperă duşmănoasă”. Mi se părea că nicicând
nu fusese mai acidă, mai explozivă demascarea
„corupţiei noastre” şi satirizarea principalelor instituţii
din ţară: Justiţia, Poliţia, Biserica, Partidul, Şcoala,
Securitatea, Sănătatea, Armata, Transporturile. După
multă vreme aveam să înţeleg că Lucian Pintilie nu şi-
a propus un film „anti-instituţii”, ci un portret
necruţător (însă nu înverşunat) al unei lumi care
clocoteşte de viaţă: România anilor ’80. O lume ce
fusese schiţată de Ion Băieşu în povestirea sa 38 cu
doi, adaptată pentru ecran de Alexandru Tatos, în Mere
roşii (1976).

La fel ca Reconstituirea, şi Balanţa a generat nu
atât o şcoală, cât mai ales un curent, o modalitate
anume, extrem de personală şi radicală, de raportare –
prin cinema – la ceea ce numim realitate. Filmele ieşite
din mantaua Reconstituirii sau Balanţei se află însă nu
atât la antipodul poeticii practicate de Iliu şi Marcus
(în Viaţa nu iartă), de Săucan (în Ţărmul nu are sfârşit,
Meandre, Alerta, 100 lei), Piţa şi Veroiu (Apa ca un
bivol negru, Nunta de piatră, Duhul aurului), Piţa
(Filip cel bun, Tănase Scatiu, Concurs, Faleze de
nisip, Dreptate în lanţuri, Pas în doi), Veroiu (Dincolo
de pod, Semnul şarpelui, Să mori rănit din dragoste de
viaţă, Adela), cât mai ales la antipodul majorităţii
producţiilor româneşti rămase, decenii la rând, pe un
teritoriu provincial. Nu datorită lipsei unor regizori
profesionişti, a unor excepţionali directori de imagine,
a unor foarte buni actori3. La rândul său, revenit în
România din „exilul royal” de care a avut parte după
interzicerea sa în România, la mijlocul anilor ’70,
Lucian Pintilie avea să sprijine şi să încurajeze noua
generaţie de regizori de după 2000, care – prin Cristi
Puiu, Cristian Mungiu, Radu Jude, Corneliu
Porumboiu, Adrian Sitaru, Andrei Cohn, Călin Netzer,
Radu Muntean şi încă alţii – a scos cinematografia
românească din teritoriul provincial acuzat de Tatos. 

184184 CONVORBIRI  LITERARE

BALANŢA 2:0 BALANŢA 2:0 
ŞI FARMECUL DISCRET AL UNEIŞI FARMECUL DISCRET AL UNEI
„CAPODOPERE DUŞMĂNOASE”„CAPODOPERE DUŞMĂNOASE”

Marian Sorin RĂDULESCU

P
S

E
U

D
O

K
IN

E
M

A
T

IK
O

S



185185CONVORBIRI  LITERARE

Balanţa avea să marcheze reîntoarcerea lui Pintilie
la cinema şi abandonarea montărilor de teatru şi operă
(în occident). A avut – nu numai în România – un imens
succes popular. Regizorul nutrea convingerea că primul
său film de după „schimbarea situaţiei” („nu
regimului”, preciza el) în România „îi va ajuta pe româ-
ni să privească lucid trecutul, să privească critic în
oglindă. Chiar dacă roşind uneori”. Eugenia Vodă:
„Presa franceză n-a putut aprecia în cunoştinţă de
cauză, ca noi, exactitatea absolută a diagnosticelor puse
de regizor. Acolo unde «ei» au văzut delir carnavalesc,
spectatorul român îşi recunoaşte, cu precizie, propria
lume, propriile «instituţii», plasate, toate, sub semnul
derizoriului, al relativului şi al obsesiei «Să mai zică
cineva că n-avem democraţie!»… Totul, într-o lume a
contrastelor, în care «plaiul mioritic» se lipeşte de un
«orăşel industrial» cenuşiu, care, dacă s-ar respecta
normele de poluare europene, ar trebui evacuat sau
înconjurat cu sârmă ghimpată…”. Cei care pot trece
peste semnele grotescului din Balanţa, vor descoperi
sau redescoperi nu „o lume nebună, nuebună, nebună”,
ci „o lume normală, normală, normală”. De aceea,
despre copilul care s-ar naşte din el şi Nela (Maia
Morgenstern), dacă va fi normal, Mitică (Răzvan
Vasilescu) spune: „…îl omor cu mâna mea!” Apoi se
aud, în depărtare, numai clopotele ce bat pentru
victimele „masacrului inocenţilor” (aşa-numita
„acţiune Autobuzul”), executat fără întârziere la ordinul
secretarului general. Poate de aici, de la aceste clopote
care se încăpăţânează să bată în această lume pusă în
balanţă, ar putea începe descoperirea altfel a satirei
picareşti regizate în forţă de Pintilie, unde – remarcă
Liviu Antonesei (România literară, nr. 42 / 1992) – „nu
găseşti nicio picătură de încrâncenare, ci numai o
discretă undă de duioşie cehoviană”4. România este
„coşmarul iubit” al lui Pintilie. Iar Balanţa este oglinda
acestui „coşmar” în care – adaugă Liviu Antonesei în
aceeaşi sursă – avem ocazia să ne regăsim „aşa cum
suntem: laşi şi temerari, fricoşi şi non-conformişti,
abjecţi şi foarte gingaşi, oneşti şi coruptibili, nepăsători
tânjind după absolut, căutători de flori între gunoaie şi
– vorba Maestrului – viceversa, cinci şi naivi etc.”. 

Renunţând la tot ceea ce este „prost, formal, caduc,
epigonic” în filmul său de debut (Duminică la ora 6),
Lucian Pintilie a promis că, în tot ce va mai face, va
dezvolta doar cea ce acolo este „bun şi valoros”. În tot
ceea ce a mai regizat avea să rămână fidel crezului său
de a demistifica actualitatea românească (chiar atunci

când s-a inspirat din clasici – Salonul nr. 6; De ce trag
clopotele, Mitică; O vară de neuitat; Tertium non
datur) cu o încăpăţânare sfidătoare şi o luciditate fără
egal în cinematografia românească. La premiera de
gală a Balanţei restaurate, Dorel Vişan a cuprins în
câteva versuri (din Sonetul 123 de Shakespeare)
destinul creator al lui Lucian Pintilie: „Nu, timp, tu te
făleşti că m-am schimbat/ Ci eu mă leg să fiu la fel şi-
aşa voi fi:/ Un adevăr şi când mă vei cosi”. Q.E.D.

Note:
1. Există şi o variantă lungă, în care sunt dezvoltate

personajele lui Marcel Iureş şi Anda Onesa. 
2. În 1992, când a ieşit pe ecrane întâia oară Balanţa lui

Lucian Pintilie, cinematografele din România încă mai aveau
în repertoriu nu puţine titluri de cinematecă, filme – cum se
spune – de autor. După ani de interdicţie (filmele fuseseră
cumpărate, dar nu au primit aprobarea pentru difuzare,
înainte de 1990), au început să ruleze Cabaret (1972) de Bob
Fosse ori Tootsie (1982) de Sydney Pollack. Reconstituirea
(1970) lui Pintilie a intrat şi ea în mainstream, după peste
două decenii în care fusese arestată. La fel, De ce trag
clopotele, Mitică (1981), al aceluiaşi, care a avut premiera
abia în 1990. Vremurile în care mainstreamul avea să fie
alcătuit aproape exclusiv din blockbustere americane (ale
anului în curs) erau încă departe. Încă se mai găsea loc pentru
câte un Jiri Menzel (cu Sătucul meu drag şi Ciocârlii pe
sârmă), Pavel Lunghin (cu Taxi Blues) sau Dan Piţa (cu
Faleze de nisip, retras de pe ecrane la câteva zile după
premiera din 1983). 

3. Cauza avea s-o identifice Alexandru Tatos încă de la
începutul anilor ’80: „sărăcia de idei, lipsa anvergurii
problematice, premizele derizorii de la care pornesc
majoritatea filmelor noastre” (Almanah Cinema 1980).
Poetica Reconstituirii nu a rămas fără ecou. Andrei Blaier
(Ilustrate cu flori de câmp), Alexandru Tatos (Casa dintre
câmpuri, Secvenţe, Fructe de pădure), Mircea Daneliuc
(Proba de microfon, Croaziera, Iacob), Dinu Tănase (La
capătul liniei) şi Iosif Demian (O lacrimă de fată, Baloane de
curcubeu) aveau să polemizeze cu finalurile „neapărat roz-
bombon, explicate şi răsexplicate”, cu năravul de a discuta
„mai mult despre şuruburi decât despre oameni”, care
oameni, în filmele româneşti „n-au voie să sufere (decât
atunci când nu le reuşeşte o inovaţie), n-au griji şi defecte”.
Am lăsat la urmă filmele „epopeii naţionale”, cu
didacticismul lor emfatic. 

4. În 1973, Pintilie regizase pentru televiziunea iugoslavă
Salonul nr. 6, după Cehov. Drama doctorului de acolo este
foarte aproape de amărăciunea pe care o va fi cunoscut
îndeaproape regizorul însuşi, după alungarea sa din ţară ca
urmare a scandalului cu Revizorul montat de el la Teatrul
Bulandra. Doctorul din Salonul nr. 6 va fi eliminat din lumea
aşa-zis normală şi va fi tratat ca nebun în momentul în care se
dovedeşte deschis faţă de suferinţa altora.
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Nicolae Iorga, Amintiri din Italia, 166 p.; Poporul
italian în trecut şi în present. Cinci conferinţi, ediţie
îngrijite şi note de Cristina Ioniţă, indice general de
Alexandrina Ioniţă, 166 p., ambele la Casa Editorială
Demiurg, Iaşi, 2019, 140 p; 

Am semnalat, în timp, o serie de
volume ale lui Nicolae Iorga
reeditate (cu note şi explicaţii
actualizate acolo unde editorii au
considerat necesar) de editura
ieşeană Demiurg. Acum avem în
vedere alte două volume ale lui
Iorga despre Italia şi poporul italian,
anume o carte de călătorie apărută
într-o primă ediţie în 1895, la trei
ani după ce autorul revenise în ţară după stagiul de la
Ecole des Hautes Edudes din Paris şi a Universitatea din
Berlin, şi conţine impresii şi relatări din călătoria sa de
nuntă, din aprilie pînă în iunie 1989, deci, scrie Cristina
Ioniţă, „dinainte de a-şi însuşi metodele occidentale de
cercetare istorică”. Sunt pagini scrise, notează autorul,
cu „o încredere naivă în puteri”, „spontaneitate caldă”,
dar, în acelaşi timp, reflectă capacitatea lui de a
surprinde lucruri din cele mai diverse, de la lingvistică
la istorie, de la peisaje de tot felul la trăsături tipice
italienilor ş.a.

A doua carte, Poporul italian în trecut şi în present,
cuprinde, aşadar, cinci conferinţe susţinute la ani după
această călătorie, de către Iorga pe teme din cele mai
diverse. Să ne amintim că în eforturile sale de a face
cunoscută România, istoria, cultura şi literatura noastră
în lume, Iorga a fondat în Italia Academia di Romania a
Roma (1920), Casa Romena di Venezia (1930), în
Franţa – Ecole Roumaine aux Fontenay-aux-Roses
(1920), care, toate, şi-au încetat activitatea după 1947
pentru a fi redeschise după 1990.

Ne vom referi acum însă la Amintiri din Italia, o
carte care, dincolo de felul în care a văzut Iorga locuri
din Italia (ţară în care a declarat că, după România, se
simte acasă) care, peste ani, şi-au schimbat, multe,
înfăţişarea, interesează, probabil, mai ales prin felul în
care Iorga vede în jur, compară, face referiri din cele mai
diverse, cu tot felul de detalii din varii domenii, neluînd
„de bune”, neapărat, opiniile deja încetăţenite despre
artă, literatură, limbă ş.a., fără a le trece prin propria
gîndire/ judecată. Era prima lui călătorie nu doar în
Italia, ci şi în străinătate. Impresiile sunt amestecate.
Dincolo de frumuseţile Veneţiei („mormântul de piatră
al republicii apuse”), pe care le descrie în detaliu, de
pildă, alege gondola cea „mai puţin mânjită de glod”,

remarcă „neruşinarea fără seamăn a ghizilor” sau modul
în care oamenii locului „strică această ţară a minunilor”,
căci „nicăiri, poate, meridionalul nu se arată mai lacom
de bani şi mai fără demnitate decât acolea”. Verona, deşi
are la tot locul cîte un „juvaieriu de gingăşie şi
eleganţă”, „văzută noaptea”, „e sinistră ca toate oraşele
italiene din răsărit”. Vedem apoi cu ochii autorului
„Turin” (Torino), la el, frumuseţi aparte („Piazza
Castello e una din cele mai splendide din Italia” şi tot
felul de alte „juvaeruri artistice”), cu expoziţiile de
mumii şi statui egiptene, prilej de alte comparaţii/
consideraţii ş.a., apoi Genova, „Veneţia strămutată în
celălalt capăt al Peninsulei, cu canale mai puţin şi var pe
păreţi mai mult”, iar „palatele vechilor aristocraţi
genoveji sunt pline toate de urmaşii lor plebeieni”,
Roma, „târgul veşnic”, pe care şi-l închipuia mereu,
scrie, „mai strălucitor decât este”, care nu e „nici
Milanul, nici Veneţia, aceşti doi poli ai vieţii italiene,
unul, oraşul modern, animat şi comercial, cellalt oraşul
medieval, înţepenit şi fixat în haina-i de petreceri şi
palate, loc de petrecere şi adăpost pentru turişti”, ci „nici
una, nici alta”, ci „un amestec cam plictisitoriu din
amândouă”, Florenţa atît de plină de artă, de frumuseţe,
atunci cînd l-a vizitat aflat sub semnul lui Garibaldi, cu
steaguri peste tot, portrete ale acestuia ş.a. şi, în final
Napoli, cu Vezuviul alăturat.

Interesant cum a văzut atunci, prima dată, Iorga
Italia, pe care apoi a vizitat-o de atîtea şi atîtea ori şi de
care s-a simţit atras mai mult decît de oricare alt loc din
afara României.

Mircea Popescu – un cărturar, un ziarist, o
conştiinţă, ediţie îngrijită de Mihaela Albu şi Dan
Anghelescu, prefaţă de Sorin Alexandrescu, Editura
MNLR, Bucureşti, 2013,  vol. I – 414 p, vol. 2 – 188 p.

Nu este prima carte semnată/
îngrijită de Mihaela Albu şi Dan
Anghelescu, prin care cei doi re-
aduc în atenţia cititorilor nume
importante ale exilului nostru, pe
care o semnalăm în Convorbiri
literare, şi, din ce ştiu legat de
planurile celor doi cercetători, nu va
fi nici ultima.

Mai ales din cauza cenzurii
comuniste, dar şi a modului greoi în care se desfăşoară
procesul de re-aşezare la locul pe care-l merită în istoria
culturii/ literaturii române după 1989 multe, prea multe
nume semnificative, Mircea Popescu este puţin spre
deloc cunoscut la noi. De altfel, în amplul studiu
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introductiv – totodată şi o pledoarie pentru re-aducerea
acolo unde le este locul a valorilor exilului românesc –,
Mihaela Albu şi Dan Anghelescu explică felul în care,
de la mistificare la ocultare, autorităţile comuniste au
construit un veritabil proces de falsificare a adevărului.
În primul volum (pe a cărui copertă a patra sunt cuvinte
de apreciere a lui Mircea Popescu semnate de Horia
Stamatu şi Vintilă Horia, alte două mari nume ale
exilului nostru), după un preambul intitulat Ţara şi
exilul (cu două subpuncte: 1. Memorie şi identitate în
presa exilului românesc, 2. Cultura – singura politică
eficientă în exil), şi alte capitole despre cine a fost acest
„reprezentant al românităţii în exil”, sunt reproduse
articole publicate în presa exilului românesc de cel
„pregătit în ţară pentru a fi un mare specialist în
italienistică”, a cărui activitate în afara României „poate
fi definită ca emblematică pentru intelectualii noştri
constrânşi să trăiască şi să creeze în alte spaţii
geografice”, în cazul nostru la Roma (M.A. şi D.A.). Pe
de altă parte, sunt şi „portretizări” ale lui Mircea
Popescu semnate de Mircea Eliade, Virgil Ierunca,
Monica Lovinescu, Ştefan Baciu, L.M. Arcade, ş.a.

Al doilea volum cuprinde scrisori trimise lui Mircea
Popescu de către alţi mari scriitori români care au trăit
în afara ţării, între care amintim pe Mircea Eliade, Dinu
şi Nicolae Adameşteanu, Theodor Cazaban, Eugen
Coşeriu, Aron Cotruş, Neagu Djuvara, Vintilă Horia,
George Uscătescu ş.a. Scrisori interesante din multe
puncte de vedere, privitoare atât la viaţa acestora, cât şi
la activitatea intensă pe care o desfăşurau pentru cultura
română, pentru România şi poporul nostru, despre
întâlniri reviste, problemele pe care le aveau ş.a., ş.a. 

Pentru a sublinia, încă o dată, cine a fost autorul
asupra vieţii şi muncii căruia s-au aplecat Mihaela Albu
şi Dan Anghelescu, Sorin Alexandrescu scrie: „citesc
ce-a scris, ce i s-a scris, ce s-a scris despre Mircea
Popescu. Înţeleg brusc că, de fapt, toată acea lume
romană extraordinară din 1968 gravita în jurul lui. El era
sufletul mişcării”.

Este doar o succintă semnalare a acestui demers de
restituire meritoriu care, sperăm, va trezi, alături de
altele semnate de cei doi cercetători sau de alţii, atenţia
şi a criticii, dar şi a cititorilor de toate vârstele. Sunt, în
definitiv, pagini ale istoriei culturii şi literaturii noastre
care trebuie cunoscute şi aşezate unde le este locul în
memoria colectivă, în critica şi literatura de specialitate.
Nu uităm ce scria, de pildă, Mircea Eliade: „Nu vedea în
exil o rupere de cultura românească, ci numai o
schimbare de perspectivă, mai exact o deplasare în
diaspora”.

Svetlana Alilueva, 20 de scrisori către un prieten
(adevărul despre tatăl meu, Stalin) traducere din limba
rusă: Nina Gonţa, Editura StudIS, Iaşi, 2015, 2014 p.

Despre Nina Gonţa (Raisa Coleaghin) am mai scris;
de altfel şi ea a publicat în „Convorbiri literare”. Este
autoarea unor volume de proză, versuri, traduceri (din

Arkadii Ciujoi, E. Evtuşenko ş.a.).
A tradus în şi din rusă din creaţia
mai multor autori. Despre Svetlana
Alilueva au mai apărut cărţi în
limba română. Nina Gonţa ne
propune versiunea ei în română a
acestor „scrisori” ale fiicei lui
Stalin, fugită în SUA în 1967. 

Pe scurt, Svetlana (născută în
1926; al treilea copil dar singura

fiică a lui Stalin), rămasă orfană foarte devreme, după ce
mama sa s-a sinucis, a copilărit mai mult singură sau
între bone, oameni care aveau grija ei, trăind însă în
umbra lui Stalin şi a felului în care se schimbau lucrurile
în URSS urmare a deciziilor lui. Viaţa ei a fost
zbuciumată şi în timpul vieţii, şi după moartea lui Stalin.
Aceste „scrisori”, cumva la hotarul dintre proză şi
memorii, ne vorbesc despre cum şi-a văzut Svetlana
viaţa, întâmplările prin care a trecut, felul în care l-a
perceput pe Stalin sau ce se petrecea în jurul ei, în lume
ş.a. 

Nu este o carte de dezvăluiri „din spatele uşilor
închise”, nu conţine cine ştie ce „secrete”, deşi vorbeşte
şi despre viaţa lui Stalin şi a familiei sale, ci, mai
curând, despre căutarea locului ei în lume, deşi, când s-
a pus problema publicării ei în SUA în 1967 a stârnit un
scandal diplomatic de proporţii între URSS şi SUA.
Cartea a apărut, totuşi, întâi la Londra, în 1969, iar, în
2015, Nina Gonţa a propus această versiune în limba
română, aducând-o la îndemâna cititorilor români.

Dan Moisii, Aripi de lut, versuri, prefaţă (Proba de
zbor) de Emilian Marcu, coperta şi grafica: Ioana Alina
Moisii, Editura Pim, Iaşi, 2019, 90 p.

După debutul în volumul colectiv Incantaţii, apărut
la Editura Junimea în 1983, Dan Moisii a publicat alte

câteva cărţi personale, în ritmul
cumpănit pe care şi l-a ales. Şi în
acest volum scrie cu precădere în
vers rimat. Multe dintre poemele
sale vorbesc despre patrie, ţară,
pământul străbun, meleagurile
natale, Jijia, satul natal, astăzi mai
mult pustiu, în care şi paşii sunt
adormiţi, vecinii sunt plecaţi, despre
locul în care se regăseşte mereu cu
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sufletul, „casa născută din piatră, lemn şi lut”, dorul
perpetuu de părinţi/ „îi văd pe mama şi pe tata-n prag de
seară/ Pricepeţi cât de singur sunt?”, mai ales de mamă,
despre care scrie în mai multe poeme. În totul pare o
lume a legăturii cu pământul, cu lutul („m-am născut în
braţe”; „voiesc din lut să-mi construiesc/ O casă, cu
sângele plecând de mână” ş.a.), dar şi, sau poate mai
ales, a nostalgiei, a amintirilor, a rememorării, a dorinţei
de regăsire a timpului pierdut, a „rădăcinii timpului”
său, a felului în care a simţit/ trăit şi văzut altădată viaţa,
lumea, pe cei din jur. Sunt şi alte texte despre iubită,
autorul fiind un romantic, despre cerbi şi ape, despre
arbori ş.a. Dar tonul predominant al volumului are mai
ales nuanţele melancoliei, sentimentului de apăsare dat
de curgerea timpului, singurătăţii unui „suflet rătăcit în
astă lume”. Dar şi de îndrăgostit de viaţă, de dorinţa de
a spune despre toate cele pe care le-a trăit şi simţit, până
ce va face ultimul pas, până ce, cu aripile-i de lut va bate
ultima dată, cum scrie şi în fragmentul cu care încheiem:
„Urc până am puteri de grăit? Cu fiece clipă ce se-
aprinde şi arde/ (...)/ Fiece cuvânt mi-i un pas către
moarte/ Şi-o veşnică întruchipare în lut”.

Teodor Pracsiu, Acolade critice, Editura Sfera,
Bârlad, 2019, 284 p.

Nu este prima dată cînd semnalăm o carte sub
semnătura lui Teodor Pracsiu, fie că a fost vorba despre
texte critice, fie că se referea la activitatea din domeniul
didactic. De data aceasta, în aceste „acolade critice”,
textele din carte sunt împărţite în două părţi. Prima,
Oglinzi infidele, cuprinde texte
critice/ eseuri despre opera şi
activitatea unor „scriitori români de
ieri şi de azi”, de la Ion
Agârbiceanu la diverşi autori
contemporani din Moldova între
care, amintim: Elena Farago, Marin
Preda, Varujan Vosganian, Teodor
Codreanu, Ion Gheorghe Pricop,
Lina Codreanu, Viorel Coman,
Corina Matei Gherman, Nicolae Ariton, Leonard
Ciureanu, Daniel Dragomirescu ş.a. La acestea se
adaugă şi texte despre diverse aniversări (150 de ani de
învăţămînt puieştean) sau proiecte literare, ca: O nouă
ediţie Eminescu (despre O sută şi una de poezii, selecţie,
studiu introductiv, schiţă biografică şi notă asupra
ediţiei de Teodor Codreanu, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2017) sau Mihai Eminescu – 200 de
ediţii despre colecţia apărută la TipoMoldova Iaşi,
coordonată de Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi şi
Doina Rizea, din care am semnalat şi noi unele volume
în rubrica aceasta. 

A doua, Interferenţe, cuprinde texte diverse/articole
(apărute, iniţial, în revista „Tribuna învăţământului”, la
care autorul colaborează constant din 1997) pe tema
educaţiei, un domeniu mult încercat în perioada de după
1989 prin tot felul de aşa-zise reforme care, în final,
după cum se vede, în loc să limpezească şi să
îmbunătăţească au şi complicat şi chiar înrăutăţit situaţia
învăţămîntului românesc. Iar textele din această a doua
parte (din păcate nu cred că vreodată au ajuns între
„lecturile particulare” ale mai-marilor din ministere)
reflectă din plin acest fapt. Subiectele despre care
discută Teodor Pracsiu sunt importante, reflecînd atît
incompetenţa celor care conduc învăţămîntul nostru,
pentru că altfel e greu să explic, de pildă, felul în care
sunt alcătuite – e drept, nu totdeauna, dar prea adesea –
subiectele la examenele de tot felul (nu mai vorbim că
„limba şi literatura română” a devenit cu totul altceva,
marii scriitori fiind abordaţi, atunci când se întâmplă
asta, cu totul anapoda ş.a. ş.a.), cum sunt organizate, de
multe ori, concursurile şcolare, examenele, simulările,
de ce şi cum se ajunge la greve în învăţămînt, felul în
care sunt trataţi dascălii, cum e văzut întregul sistem de
educaţie nu doar de către politicieni, ci şi de cadrele
didactice, de elevi, de societate ş.a., cum se stabilesc
criteriile de „performanţă”. Alte texte vorbesc despre
necesitatea de a ne pune corect întrebările, cînd vrem să
intervenim în procesul de învăţămînt, începînd de la
„Cum ar trebui să fie şcoala actuală?” sau despre
concursurile „apolitice” din domeniu. Şi legat de toate
acestea Teodor Pracsiu are concluziile/ observaţiile sale,
de om implicat nemijlocit la catedră de zeci de ani.
Dincolo de toate cele... mai puţin bune, caută să fie
optimist, crezînd că va fi mai bine.

Şi, dacă tot vorbirăm de politicieni… să încheiem cu
un citat dintr-un fragment intitulat Cine se teme de limba
română?, despre cum „folosesc” aceştia, chiar şi
jurnaliştii (sunt date exemple de „perle” ale acestora)…
şi românii în general limba română: „Este trist că un
ministru al educaţiei greşeşte din punct de vedere
lexical, morfologic ori semantic (să nu uităm însă că el
este efemer în funcţie […]), dar este infinit mai trist că
mii de români sfidează zilnic normele limbii literare,
într-o nepăsare imposibil de catalogat”.

Marius CHELARU
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„Aşa cum prietenul Cornel l-a fă cut să îndrăgească
pictura, la fel şi prietenul George Dobrescu, care
începuse să scrie versuri încă din primii ani de liceu, l-
a fă cut să îndrăgească poezia. Cu toate acestea, Dinu nu
dispreţuia pro za, plăcîndu-i foarte mult să citească
romane. Totuşi, atracţia pe care acestea o exercitau
asupra lui nu era una strict literară. Poa te că era prea
tînăr. Ceea ce îl captiva pe el într-un roman era de
domeniul beneficiului pasional şi psihologic şi, mai
ales, rolul pe care îl aveau femeile în viziunea
romancierilor. Ci tind romane, căuta să înţeleagă viaţa şi
dragostea, acestea fiindu-i adesea manuale morale şi
sentimentale. În vreme ce îi vedea pe poeţi ca fiind nişte
personaje divine, pe romancieri îi vedea mai degrabă în
pielea unor fiinţe mai umane, dar tot fascinante, pentru
că, pînă la urmă, romancierii sunt ca oracolele tainelor
sufleteşti; ei fiind aceia care, cu o măiastră îndemînare,
pot să rostogolească la nesfîrşit o temă despre dragoste
şi comportamentul misterios al femeilor”: aceştia sunt
cititorul şi autorul de literatură, poetul şi prozatorul, în
percepţia protagonistului din cel mai recent ro man al lui
Alexa Paşcu, Vis spulberat (Editura Timpul, 2020),
după chipul şi vorbele lui Dinu Hatmanu ascunzîndu-se
autorul însuşi ca re îşi oferă, astfel, un autoportret:
Alexa Paşcu e poet, „personaj divin” şi prozator, un
„oracol al tainelor sufleteşti”, care, cu îndemînare,
rostogoleşte poveşti de dragoste, lirica şi epica
înpărţind, aproape în mod egal, cărţile tipărite: din cele
şaptesprezece volume, nouă sînt de poezie, iar opt, de
proză.

În Vis spulberat, Alexa Paşcu scrie schiţa unui
Bildungsroman, urmărind destinul şi structurarea fiin ţei
interioare ale unui tînăr din clasa de mijloc (tatăl, ofiţer
în armată, mama, profesoară) din România de azi, la
începutul anilor 2000, timpul-epocă al romanului. Dinu
Hatmanu, în copilărie, regă seşte spaţiul de identificare,
care îl va însoţi toată adolescenţa, în camera unde era
mereu cald şi protejat şi la Slatina, la mătuşa Profira:
„Îşi aminti cum, într-una din dimineţile reci, în timp ce
el lenevea în pat, mătuşa Profira îi aprinsese focul în
cameră. La un moment dat, auzi cîteva trosnituri în
sobă, acestea fiind urmate de un fel de vaiete. Acela era
cîntecul de lebădă al lemnelor de brad, înainte de a fi
mistuite de flăcări. Concomitent cu arderea acestora,

încăperea se umplea de un miros plăcut de răşină,
asemenea celui din pădurea de brad, pe care o putea
admira privind pe geamul din dreptul patului său. Tare
mult îi plăcea acolo la Slatina, unde putea să asculte
cîntecul şipotit al pîrîului sau acel frea măt melodios al
pădurii, cînd vîntul trecea în mîngîiere peste ramu ri,
asemenea unei mame care îşi adoarme copilul cîntîndu-
i o doină, în timp ce-şi trece degetele prin părul lui
bucălat”. Împrejurările copilăriei şi fiinţarea într-o
familie lipsită de griji creează lui Dinu Hatmanu,
adolescent de nouăsprezece ani, un spaţiu protector,
unde se nasc şi se evaluează proiectele de viaţă, dar şi
ceea ce Flaubert numea „educaţie sentimentală”.
Părinţii, Mircea şi Despina, îi con struiesc o perspectivă
şi îi arată mereu un orizont de atins: să fa că Facultatea
de Drept, secţia Relaţii Internaţionale, să intre, apoi, în
diplomaţie şi să devină consul. Adolescentul asumă
acest proiect, începe să aleagă, cu sufletul şi cu mintea,
ţările unde ar prefera să fie consul, urmînd firul unor
viziuni nedesluşite, al unor ficţiuni care transferă uşor
personajul protejat de orice im pact cu viaţa adevărată în
spatiile largi ale visului şi nălucirii: „După mai multe
călătorii imaginare, Dinu simţi cum dorul de a trăi în
ţinuturi luminoase şi colorate îl îndreaptă spre Orient.
Ajutat de amintirile de lectură, îşi imagina acest Orient
vag şi fermecă tor îmbrăcat într-un halou de frumuseţe.
Se bucura gîndindu-se că avea să fie consul în acele
locuri, acolo unde soarele pare mai ma re decît oriunde
în altă parte în lume, unde cerul e mai albastru şi mai
limpede. Deja vedea profilîndu-se la orizont cetăţile
legendare ale Orientului. Putea fi oriunde în ţări din
fosta Persie, în Egiptul plin de istorie, cu piramidele
sale unice în lume, India sau Maroc. Se vedea pierdut în
aglomeraţia de bazare cu vînzători de arme, covoare,
ţesături şi pietre preţioase şi, în acelaşi timp, simţea
cum obrazul îi era mîngîiat de răcoarea grădinilor ce
venea de la fîntînile lor ţîşnitoare, ori de briza vîntului
ce făcea palmierii să cînte. Vedea şiruri de cămile
păşind cu eleganţă printre dunele de nisip, deşertul cu
oazele sale, moscheile, templele, mormintele, şi parcă
simţea căldura toridă a zilei care moleşeşte și face
creierul să fiarbă, încît omul începe să aibă viziuni ne -
desluşite, precum acea fata morgana”.
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Într-o aşezare temeinică a poeţilor contemporani,
Nicolae Panaite ocupă un loc de primă mînă. Fără să se
grăbească în a publica volum după volum (preferînd
distanţe înte ele de mulţi ani, edificatori) poetul ieşean
îşi oferă acum un volum cu nume rotund şi încărcat de
semnificaţii, Ziua verde (Editura Junimea, 2019). 

Cum am mai spus şi în alte ocazii, în integralitatea
ei, poezia lui Nicolae Panaite e a „semnelor şi a
înfăţişărilor”, ca să preiau dintr-o autoechivalare
poetică întîlnită şi în volumul de faţă („Pe tavanul şi pe

tencuiala pereţilor dinlăuntru,/ unde ecoul respirărilor/
provoacă surpări somnului,/ apar unele semne şi
înfăţişări./ Dacă cineva ar putea să le desluşească,/ ar
lua toate premiile Nobel deodată”. Cu o conştiinţă
exemplară a selecţiei şi relevării de imagini esenţiale,
poetul urmează un drum original, în care discursul se
suprapune hieratic pe un fond al existenţialităţii pe care
omul o decelează, în timp, prin rugăciune şi/ sau prin
incantaţie poetică; sau prin amîndouă simultan, în
întîmplări de-a dreptul fericite. Spre deosebire de
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Constantin DRAM

Prieteniile cu pictorul Cornel Barbu
şi poetul George Dobrescu amplifică, în
fond, starea de visare, prin care pătrund,
rare, semnele din realitate; iar acestea
sînt ale erosului în varii ipostaze. Nu
întîmplător, educaţia sentimenta lă a
tînărului student la Drept începe tot cu o
iluzie: „Dinu îşi dorea o iubire la care să
participe atât inima cît şi simţurile, fă ră
să fie alterată de vreo preocupare departe
de voluptate, o iubi re alcătuită din
sentimente şi din senzualitate depline,
care să se încadreze perfect în spaţiul ei
de desfăşurare şi să fie într-o armonie
perfectă cu natura înconjurătoare. Oare
el avea să aibă parte de aşa ceva cu
adevărat sau era doar o iluzie, se întreba el de multe ori
cînd era singur şi reflecta la toate acestea”. Prozato rul
trasează ferm traiectul sufletesc al protagonistului său:
copil naiv,adolescent captivat de poveştile unchiului
Horea, studentul prins între vise erotice şi, în sfârşit, la
puţin peste douăzeci de ani, omul critic, dînd primele
semne de maturizare. Efectele educaţiei sentimentale,
făcută prin închipuirea unor poveşti de dragoste şi, cum
s-a văzut, în percepţia romantică, romanţioasă, adesea,
a dra gostei înseşi, se manifestă brutal în prima idilă
reală, cu Silvia Roşioru, studentă la Medicină; prima
legătură sentimentală e şi primul eşec (iubeşte fiind
convins că va fi iubit, ca să afle că Silvia Roşioru e
logodita cu Valeriu Rugină, „patronul fabricii
«Confecţia»„), trecînd de la prima dragoste, din
idealitate, la prima mare frustrare, din realitate.

În fond, povestea din Bildungsroman-ul lui Alexa
Paşcu este a unui personaj romantic, măcinat de de -

ficitul de existență şi de distanţa dintre
năzuinţă şi împlinire, într-o legătură
sentimentală prăbuşită într-o „prietenie
sinceră”, pe care i-o oferă, totuşi, Silvia
Roşioru şi într-o iubire imposibi lă, pe
care continuă să o dorească, într-un fel
maladiv; atracţia mistuitoare pentru
Silvia îl îmbolnăveşte, anulînd punctele
de in tersecţie cu realitatea, cîte vor fi
fost. Iar realitatea îi spulbe ră definitiv
visul; maşina cu care se ducea la o
întîlnire nevinovată cu Silvia a fost
lovită de un tramvai rămas fără frîne, în
coborîrea sa vijelioasă din Copoul
Iaşilor; destinului lui Dinu Hatmanu se
scrie între două citate: înainte de a pleca

la întîlnirea fati dică, prietenul-poet George Dobrescu
îşi consultă oracolul („Te du ci, amice, ai grijă, aşadar,/
Să nu faci drumul în zadar!/ Cînd vei ajunge-n faţa
porţii,/ Să fii primit cu un refuz/ Ce-ţi poate fi pumnalul
morţii...”), iar, după accident, lecuit definitiv de boala
pasiunii sale, află de la rivalul la inima Silviei că
„Providenţa ţine cu optimiştii”.

Fără să ştie, trăindu-şi viaţa şi iluziile, Dinu
Hatmanu îşi scrie propriul roman, focalizat în jurul
„misterului feminităţii”; personajul e primul care
primeşte beneficiul pasional şi psihologic al cărţii lui
Alexa Paşcu: (şi) roman de familie, Vis spulberat are un
final deschis, lăsînd loc unei conti nuări care, nu mă
îndoiesc, va veni cît de curînd.



începuturile optzeciste, poezia de astăzi a lui Nicolae
Panaite a eliminat (aproape) de tot verbiajul inutil,
interogaţia exagerată, apelul la biografismul desuet,
păstrînd doar necesitatea surprizei/ insolitării necesare.

Faţă de alte volume scrise pînă acum de poetul
ieşean, acesta de faţă e mai puţin înscris în linia sacrului
poetizat, fiind preferată calea care să „zămislească”
puritatea şi alte forme, adiacente, de slujire a liturghiei
cosmice. Cuvintele devenite semne poetice (trimiţînd
spre culori, materializări şi dematerializări, simboluri şi
deplasări ale paradigmaticului pe axa sintagmaticului),
într-o formă de discurs în care dominanta imagistică se
intersectează armonios cu reminiscenţe bine decantate,
tribut datorat unei istorii asumate: „pînă atunci, femeia
de serviciu/ şterge urmele lor/ şi mătură fărămăturile/
pentru coşul de gunoi/ al multor istorii/ atît de apropiate
nouă/ şi, vai!, atît de puţin ştiute.”

Identificăm trei cercuri concentrice din care se naşte
poezia lui Nicolae Panaite, cu unduiri osmotice ce se
duc, prin sublimări, spre al doilea, respectiv al treilea
cerc. Primul nivel cuprinde cuvintele-semne cu valoare
de borne ce pregătesc textura poetică:  vestirea, a
zămisli, singurătatea, cercurile, umbra, lehuza, setea,
cartea, îngerul, suirea, noaptea, amurg, tăcerea,
venirea, ziua - dimineaţa, cerul, monada,  cuvintele,
pustiul, frigul, lumina, divinitatea. Fiecare în sine dintre
aceste semne sunt încărcate motivat, într-un drum care
al „înfăţişărilor”, după cum o ştim din alte cărţi ale lui
Nicolae Panaite. Următorul nivel e al imaginilor cu
valoare de ordonare textuală, care arată. Din nou, că
plasticitatea e un domeniu de forţă a poeziei: ziua
verde, fîntîna de pe casă, săbii de lumină, roua sînilor
tăi, fecioarele singurătăţii, sînul zorilor, ninsoare
neagră, mîna scriitoare, nuferii oboselii, amprentele
lunii, lacăte luminoase, vremea vîscoasă, nor vorbitor,
floare de cărbune, potop de aureole, cîini
melancolici...Descoperind al treilea cerc, al relaţiilor
complexe din care rezultă poemele, cu configurări
evidente în jurul unor insolitări, în care, după o bună şi
sigură reţetă a limbajului poetic, materialitatea se lasă
tradusă/ echivalată prin sublimări, rezultînd combinaţii
care ar merita, fiecare în parte, o discuţie pe măsură:
absenţa vecinului meu/ de vizavi a dat lăstari”;
cuvintele ca nişte înotători tăindu-mi calea, descuierea
rodise din propria-mi umbră, cuvintele scot capul din
febră, mîinile tale întinse ţin amurgul în loc, razele ca
limbile unui şarpe de casă, o zi pare tencuită cu vară,
apocalipsa afectuoasă de afară căreia i se văd tot mai
clar sînii şi gleznele, sanie cu tălpile de sînge, groapă a
iernii, nor de scîntei vorbitor, cu aerul tău înveţi aerul
să cînte, lampa cu sînge va arde, noaptea o imagine

care nu are margini, pe chipul nostru apa şi sîngele mai
scriu un rînd, o înserare ce alunecă pe gheaţă,
absenţele şi-au făcut cuiburi, strigătul va lua forma
chipului tău.

Ce rezultă? Un discurs poetic prin care se apropie,
altfel mereu, de formele iniţiale ale comunicării
sacralizate, poezia tinzînd spre re-ocuparea unui loc
uitat, putînd astfel să comunice pentru toţi cei care au
uitat limba. Cu asimilări benefice din poezia
nichitastănesciană, răstălmăcite fericit („Ea venea,
venea înspre mine;/ s-a apropiat atît de mult/ încît
înspre noi/ abia mai încăpea/ o foiţă subţire de Biblie”
((Măreţia frigului... şi nu numai), netolerîndu-şi abateri
de la calea aleasă, Nicolae Panaite, cel al Mărţişorului,
îşi probează valoarea şi în acest volum, tinzînd spre o
culme ivită poem cu poem. Cu vorbele sale, poetul e
aici, mereu: „Pe cer nouri reci şi arşiţi/ scriau profan,
scriau sfînt,/ scriau încifrat,/ ca unui prizonier/ ce-
ntreaga viaţă n-a fost achitat.”

Iar vestirea e semnul cel mare, pe care poetul zilei
verzi (Ziua verde de acum/ e aşa de mică,/ încît noaptea
pare o imensitate,/ iar stelele nişte lacăte luminoase;//
deschiderea lor e la fel de grea/ ca numărul peştilor
dintr-un rîu) îl anunţă ca un mesager de ieri, de astăzi,
de mîine, mereu cu sine însuşi, într-un text ce se
suprapune trăirii, deoarece vestirea se aude (Gheaţa
vinului nu are nici o putere, / doar în inima ei/ muzicile
tari îşi desfac aripile/ planează/ iar din sunetele lor/
picură parcă lumină.

E regenerarea, e viaţă mereu reordonată, poetic de
cel care aude vestirea. 
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Mircea Talmaciu, Opinii ale exegezei românești, de
ieri și de azi, despre opera lui Dan Laurențiu, editura PIM,
2017, 850 p. Prefață, antologie, repere biografice și
bibliografie de Mircea Talmaciu.

În galeria de aur a poeziei moldave, galerie din care fac
parte Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu,
Adi Cusin, Ioanid Romanescu, Dan
Laurențiu este o voce cu totul distinctă.
În peisajul liric ieșean dar și
bucureștean Dan Laurențiu a reușit să-
și impună poezia sa cu ușurință. Mircea
Talmaciu, cu un efort titanic, realizează
o adevărată enciclopedie având ca
subiect viața și opera poetului Dan
Laurențiu. Sunt evidențiate o serie de

nume importante din literatura română care s-au ocupat de
creația lui Dan Laurențiu, printre care: Alexandru Piru,
George Alboiu, Al. Andriescu, Eugen Barbu, Nicolae
Busuioc, Ion Carainon, Constantin Ciopraga, Ilie
Constantin, Sultana Craia, Dan Cristea, Valeriu Cristea,
Gabriel Dimisianu, Liviu Grăsoiu, Gheorghe Grigurcu,
Ioan Holban, Florin Manolescu, Nicolae manolescu, Irina
Mavrodin, Dumitru Micu, Ion Negoițescu,, Mihail
Petrovanu, Petru Poantă, Lucian Raicu, Zaharia
Sângeorzan, Eugen Simion, Cassian Maria Spiridon,
Vasile Spiridon, Laurențiu Ulici, Mihai Ungheanu și lista
ar putea continua pentru că nu cred să existe critic literar
important care să nu fi scris despre creația acestul poet
deosebit. Cartea de față se deschide cu o amplă și extrem
de documentată prefață în care sunt surprinse datele despre
locul nașterii, școlile absolvite, revistele la care a colaborat
de-a lungul vremii, Dan Laurențiu (Laurențiu Ciobanu pe
numele său adevărat), numele care l-au ajutat pe autor să
realizeze această carte monumentală. După această prefață
extrem de utilă și de edificatoare, autorul Mircea
Talmaciu, cititorul poate descoperi o amplă selecție din
poemele lui Dan Laurențiu, în ordinea apariției cărților lui.
De la Poziția aștrilor (1967), până la Patul metafizic
(2000, carte apărută post mortem): Călătoria de seară
(1969), Imnuri către amurg (1970), Zodia leului (1978),
Privirea lui Orfeu (1984), Ave Eva (1986), Psyche (1989)
, Călătoria mea ca erou și martir al timpului (1991),
Femeie dormind (1993), Mountolive (1994), Muntele
măslinilor (1996), Mircea Talmaciu aduce un mic corolar
liric, realizând o interesantă antologie din lirica lui Dan
Laurențiu. De la pag. 209 și până la pag. 786, Mircea
Tălmaciu include în acestă carte toate articolele dedicate
operei acestui inegalabil poet care a fost Dan Laurențiu.
Ordinea în care sunt publicare este una aleatorie și începe
cu Acad. Eugen Simion cu articolul din Scriitori români de
azi, vol. III, 1984, Irina Mavrodin cu o prefață la volumul
Călătoria mea...(1999), Marian Popa, Istoria literaturii
române de azi pe mâine (2009) și terminând cu un
admirabil portret de prietenie semnat de poetul Ion Hurjui,

intitulat Privirea lui...Dan Laurențiu, din care se poate
rermarca și omul nu numai poetul, cel care care a știut mai
mult ca nimeni altul să prețuiască prietenia și dragostea
față de Iași, cel care i-a legănat adolescența și l-a format ca
om și poet. Cartea de față cuprinde și un amplu interviu
imaginar, interviu luat poetului de Mircea Talmaciu și
unde se poate regăsi o viață de om așa cum a fost.
Deasemenea sunt incluse, în note, mai ales, tot felul de
informații, direct sau indirect legate de poetul Dan
Laurențiu și de localitatea unde s-a născut, Podu Iloaiei, în
10 august, 1937. până în 21 decembrie 1998 a fost firul
vieții sale pe acest pământ,lăsând loc eternității poaziei
sale. Costin Tuchilă spune despre poazia lui Dan Laurențiu
că ar fi: un artificiu sublim și glorie angelică, că este un
discurs care răsună pe lespedea funerară a tuturor iluziilor.
Mircea Talmaciu face un gest eroic scriind și publicând o
asemnea carte care cred că l-ar încânta până și pe scepticul
Dan Laurențiu. Partea finală a cărții este constituită dintr-
o serie de fotografii, autografe ale poetului și diferite
diplome primite în viață și postmortem. Cred că dincolo de
iluzii acest inegalabil poet a avut conștiința valorii sale și
credința că prin aceasta se va înveșnici.

Gabriela Livescu, La malul tău, Poesis, editura
TipoMoldova, Iași, 2018, 268 p. Comentarii și referințe
critice semnate de: Ioan Holban, Ioanid Romanescu, Emil
Nicolae, Dan-Silviu Boerescu, Vasile Spiridon, Emilian
Marcu etc.

Iubește-mă vreme de un trandafir își definește poezia,
ca stare, poeta Gabriela Livescu, cu
metafora-pivot, pe care o lansează în
unul dintre poemele sale, dovedind că
prin fiecare gest al său trăiește poetic.
Victimă a unui bun simț excesiv (trăind
în umbra soțului ei, cunoscutul critic și
istoric literar Cristian Livescu),
Gabriela Livescu și-a estompat dorința
de a publica, debutând editorial,
oarecum, cu multă întârziere abia în 1995, deși publicase
poezii încă din 1974 în antologia Excelsior, o antologie ce
s-a bucurat de o prefață semnată de Șt. Aug. Doinaș.
Laureată la mai multe concursuri de poezie, totuși dorința
de a debuta editorial s-a produs mult mai târziu. Pasărea
Paradis, publicată în 2017 o impune drept o voce lirică
proeminentă, sigură pe poezia sa, carte care îi consolidează
forța emoțională spunând: Clădește lumea pe lacrimile
mele,/ clădește lumea/ pe gândurile de argint... sau: Tu
ești creația singurătății mele/ Și vocația mea de-a iubi,//Eu
sunt creația dumnerzeirii Tale/ Și-a vrerii Tale de-a mă
nemuri.// Eu sunt creația singurătății Tale,/ Conjugi cu
mine verbul a iubi... Acest poem , aparent de destăinuire a
iubirii totale și definitive, confirmă și religiozitatea pe care
o trăiește intens. Antologia Pasărea, Paradis este
construită, cumva atipic, pentru că urmărește o anumită
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construcție și nu respectă anul apariției volumelor și
aceasta pentru a evidenția un program liric propus pentru a
putea să Zăbovească în vers, cum își intitulează unul dintre
poemele sale. Tu ești creația singurătății mele/ Și a
vocației mele de-a iubi, ne avertizează în unul dintre
poemele sale, semn că este conștientă de sumarea rolului
de Ană, rol pe care și-l asumă, încercând să construiască
mândră mănăstire, din sacrificiu, știind că Eu sunt creația
singurătății tale și considerând benefic faptul că, așa cum
spune: Rămân creația nemuririi Tale/ Și-a vrerii tale de-a
mă îndumnezei. Ea își clădește în foarte multe dintre
poemele acestei cărți stări emoționale de mare profunzime
asumându-și riscul și jertfa prin artă. Câtă frumusețe
izbândește în mine/ eu nu pot să rezist/ și cad în poezie//
nu te uita: nu-i nici o erezie/ cât cântec se înalță și
izbândește-n mine spune în poemul Transă, poem cu care
se încheie antologia La malul tău, Poesis dar și grupajul de
inedite, grupaj care vine parcă să confirme faptul că
Gabriela Livescu este îngtr-o continuă efervescență lirică,
fiind capabilă de a scrie poeme de o reală valoare. Unitară
prin tot ce scrie, ea știe să-și construiască temeinic întreaga
carte, pentru că fiecare poem de aici are o construcție
solidă. Încrezătoare în forța cuvintelor, spune Violeta
Lăcătușu, Gabriele Livescu presimte seninul altor vieți,
pentru că tărâmurile de viseare sunt tot atâtea stări ale
sufletului care năzuiește câteodată după o astfel de lume,
care se reflectă în Lumea ideală.

Iubirea este tema fundamentală a poeziilor din această
antologie, temă pe care Gabriela Livescu știe să o etaleze
dar să o și exploreze cu mult talent. În poemul Târziu,
poeta scrie: Un imperiu se părbușește în mine/ și totuși în
zori privighetoarea cânta/ un fluviu se întoarce din drum
dezolat,/ și totuși cerul în mine rămâne curat// Aș fi pututt
să-și dăruiesc minunile lumii,/aș fi putut să te declar
semizeu/ ai fi văzut în zorile lumii/ lumina cea vie sunt eu,/
poate eu... Vasile Spiridon decodează în poezia gabrieleli
Livescu, Febra erotică și perturbația senzuală care se văd
refrigerate de luciditate; versurile dau impresia că sunt
rodul înțelepciunii întru cumințenie și nu al împărtășirii
experienței afective. Cu această nouă carte Gabriele
Livescu, cred că se impune drept o voce lirică consistentă,
solidă și distinctă, făcând o figură cu totul aparte în ceea ce
numim de obicei, lirică feminină.

Vasile Fluturel, Zece ani fără Grigore Vieru, editura
Princeps Multimedia, Iași, 2019, 252 p. Cu iconografie.

O veste pornită ca un trăsnet pe toate canalele de știri
în dimineața zilei de 18 ianuarie 2009 avea trista menire de
a consemna în Cartea Neamului plecarea dintre noi a celui
care a fost Poetul de mare har și adâncă simțire româească
GRIGORE VIERU, cel care și-a pus nu numai condeiul, ci
și întreaga forță vitală în slujba luptei pentru Renașterea
Națională în Basarabia, pentru revenirea Limbii Române

la haina ei firească, alfabetul latin,
pentru Reîntregirea Neamului și a gliei
străbune, spune Vasile Fluturel în
deschiderea acestei cărți în care
prezintă destule întâmplări legate de
existența acestui poet exponențial din
literatura română. Și pentru Vasile
Fluturel ca pentru foarte mulți dintre
noi avalanșa de amintiri care ne
potopește s-a transformat într-o carte. Anul acesta Grigore
Vieru ar fi împlinit 85 de ani dar s-a făcut să fie ca să se
împlinească zece ani de la plecarea sa în lumea stelelor
fără de moarte cum fără de moarte este poezia sa pe
planeta Pământ. 

Făcând un succint portret, Vasile Fluturel, îl vede pe
Grigore Vieru ca pe un ghiocel: sfios, timid, bănuitor,
temător (era teama de a nu fi văzut, de a nu i se interpreta
într-un alt fel cuvintele). Cartea lui Vasile Fluturel
cuprinde și un amplu interviu cu poetul Horia Zilieru,
primul lector de carte a lui Grigore Vieru, Steaua de vineri,
în grafie latină, publicată în România la editura Junimea
din Iași, în anul 1978. Poetul Grigore Vieru era fascinat de
literatura română, de poeții din această literatură iar pe
Eminescu îl diviniza, știind că acesta este coloana
vertebrală a acestui neam din care făcea și el parte. Chiar
dacă se născuse dincolo de sârma ghimpată, totuși poezia
română și în mod cu totul special, poezia lui Eminescu nu
a cunoscut nici tratate și nici hărți (Dor de Eminescu de
Emilian Marcu) și aripa ei l-a atins încă din fragedă
pruncie. Cartea Zece ani fără Grigore Vieru cuprinde
multe, foarte multe întâlniri, întâmplări și confesiuni cu
Poetul dar și multe lacrimi de durere pe care autorul cărții
dar și alți scriitori, le-au vărsat la aflarea tragicului
eveniment. Mihai Cimpoi, criticul și istoricul literar care s-
a ocupat de creația profundă a lui Grigore Vieru spune:
Grigore Vieru a readus, pe teren autohton, marile teme ale
poeziei universale – iubirea, maternitatea, copilăria,
sacralitatea, motivele estențiale precum viața, moartea,
singurătatea, destinul, suferința, dorul cu toată
complexitatea acestui sentiment. Iar Mihai Ungheanu
spune: prin traiectoria literară a lui Grigore Vieru
reconstituim traiectoria culturală a lumii românești de
dincolo de Prut, față de care acesta s-a prezentat mereu ca
un exponent al vieții culturale, dar și politice de acolo.
Vasile Fluturel îl readuce în actualitate pe Poet, chiar și în
lipsa lui, dar prezentă mereu fiind viața și opera lui. Acest
demers este de-a dreptul salutar pentru că păstrează trează
și vie în memoria noastră, dar și a viitorimii existența unui
poet de mare profunzime. Zece ani fără Grigore Vieru de
Vasile Fluturel este o carte ce nu trebuie să lipsească din
nici o bibliotecă, publică sau privată, carte care are marele
merit de a ne reda un Grigore Vieru așa cum a fost.
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Constantin Profir, Călător pe râul vieții, editura
PIM, 2019, 130 p. 

Cu siguranță că există o multitudine de moduri de a fi
poet, dar și de a te comporta poeticește, de a-ți așterne pe
coala de hârtie truda gândurilor în mod poetic, de a da viață,
cărămidă lângă cărămidă, vers lângă vers, acelor imbolduri
care, dacă nu ar fi transpuse ai simți că te sufoci. Constantin

Profir simte poeticește că dacă nu și-ar
transpune gândurile și trăirile poetice pe
o astfel de coală s-ar simți mult mai
sărac, dar și mult mai încărcat de tot
felul de trăiri. Alături de truda sa pentru
înnobilarea viețuitoarelor cu care intră
în contact, zi de zi, clipă de clipă, pe
care el determină să trăiască poezie, își

orânduiește, cu noblețe poezia. Poemele din această nouă
carte a sa sunt un adevărat elogiu adus vieții, viței de vie,
rodului, dar și al trecerii prin ușile fără de număr, cum
spune într-un poem, rostuindu-și anii cu multă migală, dar
și cu multă răbdare. Darurile pe care le primește sau le
oferă, toate se împlinesc și se împletesc într-un fuior de
nisip strâns în falca pietrei, parcă anume spre a/l, a/ne face
conștienți de trecerea timpului. Nu întâmplător unitatea de
măsură la care face mereu trimitere Constantin Profir este
firul de nisip din acea clepsidră din care deapănă amintiri
dar și emoții, cu multă discreție și gingășie, precum în
poemul Aur alb, un poem aproape în stil popular prin care
vestește venirea primăverii: Din a sângelui zăpadă/ au supt
puritate albă/ O dau soarelui s-o vadă/ Și să-i fie vie salbă.
Acesta este un poem al glorificării naturii dar și al
dialogului cu Zeul Tutelar, Soarele, este un poem cu ușoare
tonalități mistice pentru un adevărat elogiu întru rodirea
seminței. Constantin Profir este un poet al câmpiei, pentru
că viața lui este legată în cea mai mare parte de lupta pentru
rod, pentru înnobilarea prin muncă dar și pentru prețuirea
acestui rod. În fiecare poem al său se simte un tonus
puternic, un dor de viață dar și de împăcare cu sine. Există
în această poezie a sa o subtilă tentă de religiozitate, de
trimitere la ÎNALTUL, pentru că, așa cum spune chiar el, în
poemul Peste tot: Peste tot,/ Ochii (divinității, desigur) sunt
peste tot,/ chiar și în cărămizile și pietrele/ din ziduri.
Starea de emoție, aproape adolescen-tină, își găsește culcuș
în inima lui pentru că speranța este roditoare, și visul se
întemeiază, să ne ținem de mână, știind că persoana iubită
este fântână a bucuriilor iar Căldura din lut să-ți fie flacără
vie. Aproape în totalitate, poemele din această carte, se
doresc și reușesc să fie niște adevărate lecții de viață, de
speranță, și mai ales de împăcare cu sine și cu lumea. Anii
așezați în trunchiurile copacilor sunt considerați: Discuri,
noi discuri , ce se așează în trunchi, iar copacul se-nalță
mereu/ brațele lui țes univers,/ îmbracă lumina cu sens…
Toate focurile ard/ iar un râu adună lavă pentru că:
Picături se prind de mână/ Să formeze via lavă/ În ape se-
adună/ Și trimit în ceruri slova. Acest dialog al lui

Constantin Profir cu divinitatea, cu înaltul dar și cu
ÎNALTUL este cheia de boltă cu care reușește să deschidă
inima cerului dar și inima sa. Versurile sale, orânduite cu
temeinicie și cu spiritual de bun gospodar sunt, cum este și
firesc, un elogiu adus germinării, vegetației, ciclului
evoluției vieții pe pământ ca semn al înțelegerii acestor
rosturi firești și, mai ales, încărcate de multiple sensuri:
înverzește iar câmpia, spune el, ca semn al bucuriei
normale și naturale: saltă triluri în copaci, / Apele se mișcă-
ntruna prin născuta nouă humă. Și această bucurie se
transmite cu blândețe pentru că: Se deschid noi porți,
frunzele din fața mea mă salută, simt bucuria lor că vin să
le mângâi,/ să le dezmierd, să le îngrijesc, ca în poemul
didascolic De rerum natura a lui Lucrețiu (Titus Lucrețiuns
Carus). Și în poezia lui Constantin Profir se descoperă
mesajul de atașament și de prețuire a naturii, cu dorința de
a scăpa de o anumită angoasă și de a arăta cititorului că
dorește să se înscrie în ciclul ritualic al nașterii, creșterii și
morții, în fond în ciclul existențial. Un poem de o emoție cu
totul special esta acesta intitulat Mamă, poem în care
Constantin Profir spune: Astăzi, de când se împlinesc/ o
sută și șase ani de când/ ai trecut marea poartă,/ încerc să
bat cu gândul/ în pielea lutului care te-a luat/ în tăcerea lui.
În această tăcere a lutului regăsește Constantin Profir
liniștea lumii trecute și mai ales liniștea mamei. Sunt în
această nouă carte a sa, și unele poeme de atitudine socială
și moralistă, cu trimitere la indecența și incompetența celor
care ar trebui să fie exemple, în care cel de sus, din vârful
țării ar trebui să fie cum e matca-n stup. În unele dintre
poemele sale se simte o ușoară undă de lecție de morală, de
etică, de comportament civic, iar acolo unde constată
absența acestora el își dorește: Nimfe de-aș putea să-i fac,/
Pe escrici, pe hoți, pe răi… sperând că prin aceasta va putea
să contribuie la asanarea unei societăți ajunsă în degradare
morală, dar și materială pentru că: Niciodată viața nu-și/ va
începe drumul/ fără semnul MARELUI CREATOR// la el
este cheia/ divinului laborator. Multe dintre poemele din
aceată nouă carte a sa sunt niște adevărate Ode, închinate:
Înaltului, Marelui Creator, Divinității, Marelui Izvor,,
Marelui Infinit, de fapt lui Dumnezeu, ca formă supremă de
coordonare a tot ce mișcă. Marele Creator își arată forța
creatoare atunci când: Vor porni mugurii,/ Să-și înalțe
degetele spre cer,/ Câte flori vor fi pe ramuri,/ Ce rod vor
face fiecare (Minunile vieții, p.66), fără a fi niște poeme,
neapărat religioase. Se poate remarca o anumită tentă
religioasă în poezia lui Constantin Profir ceea ce acutizează
sentimental de purificare a tot ce este sortit să se nască, să
trăiască și să moară. O lecție de moralitate și de împăcare
cu sine sunt aceste poeme care ne fac să fim mai atenți cu
cele din jur, dar și cu modul nostrum de comportate pentru
că nu trebuie să uităm despre efemeritatea noastră pentru a
lăsa cale liberă trecerii și pe-trecerii prin această lume.

Emilian MARCU
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Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași
a organizat vineri, 28 februarie 2020, la   sediul USR-
Filiala Iași, evenimentul: „Dragobetele la
scriitori”,  ediția a III-a. Invitati: Angela Baciu, Marius
Chelaru, Livia Ciupercă, Adi Cristi, Olga Alexandra
Diaconu, Corina Matei Gherman, Doina
Guriţă, Mihaela Grădinariu, Rodica Popel, Rafila
Radu, Nina Viciriuc. Un proiect organizat de Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala Iași, inițiat și coordonat
de scriitoarea Angela Baciu. Scopul acestuia este de a
susține literatura scrisă și tradițiile românești legate de
Dragobete și Mărțișor. Proiectul se desfășoară în mai
multe ediții:24 februarie 2018; 22 februarie 2019; 28
februarie 2020. În prima ediție au susținut recitaluri
publice scriitorii: Angela Baciu (Galați), Marius
Chelaru (Iași) și Gabriela Chiran (Iași). În a doua ediție
au fost invitați scriitorii: Adi Cristi (Iași), Angela
Furtună (Suceava), Ștefania Hănescu (Iași), Horia
Zilieru (Iași) si Angela Baciu.

Societatea pentru Cultura și Literatura Română în
Bucovina – Filiala Iași și  Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Iași au organizat  sâmbătă, 29
februarie 2020 lansarea cărții Cocota de cauciuc negru.
Carte oprită la lectură fetelor cuminți și snobilor
pudibunzi, autor Vasile Diacon. Apărută la Editura
Cronedit, cartea este prefațată de cunoscutul universitar
ieșean Nicolae Crețu (Sex și umor?) și conține desene
semnate de apreciatul grafician și pictor bucovinean
Radu Bercea. Au vorbit despre carte: Nicolae Crețu,
Radu Bercea, Daniel Corbu, Liviu Apetroaie, Mihai
Batog-Bujeniță, Constantin Mănuță, Emilian Marcu,
Horia Zilieru. Moderatorul întrunirii: prof. Victor Iosif.
Evenimentul  a avut loc în aula Bibliotecii Centrale
Universitare „M. Eminescu”.

Joi, 5 martie 2020, la sediul Filialei Iași a USR a
avut loc lansarea cărților: Moartea vine la al treilea
gong și Fatalitate, autor Viorica Șerban.Cărțile au fost
prezentate de Lidia Grosu, Angela Olaru și Ioan
Holban.Momente artistice: Emil Gnatenco și Vasile
Larco. Moderator: Cassian Maria Spiridon.

Reprezentanța Botoşani a Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România a continuat în seria Întâlnirilor
de  joi. Au fost aniversați scriitorii Lucia Olaru Nenatti,
Petruț Pârvescu, Vlad Scutelnicu și George Luca.
Totodată, a fost prezentat în avanpremieră volumul

Gramote (Editura Junimea), autor Gellu Dorian. 

*
În zilele de 29 februarie şi 1 martie 2020, s-au

desfăşurat în judeţul Neamţ manifestările ediţiei a IVa a
Premiului naţional pentru proză „Ion Creangă”, Opera
Omnia, proiect iniţiat de Consiliul Judeţean Neamţ, în
organizarea Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare” Neamţ. Juriul, desemnat de Filiala Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România, a avut în componenţă
critici literari de autoritate: Ioan Holban, preşedinte,
Mircea A. Diaconu, Theodor Codreanu, Vasile Spiridon,
Antonio Patraş, Constantin Dram şi Cristian Livescu.

Manifestările au debutat la Piatra Neamţ cu
simpozionul „Ion Creangă în universalitate – 183 de ani
de la naşterea marelui nostru clasic”. Au participat cu
contribuţii scriitori, critici şi istorici literari: Eugen
Uricaru, Constantin Parascan, Ioan Holban, Nicolae
Scurtu, Ioan Mânăscurtă (Republica Moldova), Vasile
Popa Homiceanu, Sterian Vicol, Ştefan Mitroi, Valentin
Talpalaru, Constantin Bostan, Lucian Strochi, Dan
Iacob, Neculai Muscalu. 

La finalul simpozionului au fost lansate câteva cărţi
în rezonanţă cu evenimentul: „Eugen Uricaru.
Monografie” şi „Ion Creangă – spaţiul memoriei” de
Ioan Holban la Editura Junimea; „Viaţa altora” de
Eugen Uricaru (Amintiri, în seria Prozatori români
laureaţi ai Premiului Naţional de proză „Ion Creangă”)
şi „Ion Creangă, Explorarea unui miracol” de Cristian
Livescu, la Editura Crigarux. Au prezentat Lucian
Vasiliu, directorul Editurii Junimea din Iaşi, şi prof. dr.
Nicolae Scurtu. Au fost recenzate numere recente ale
revistelor „Scriptor” şi „Antiteze”.

Duminică, 1 martie, în zi de sărbătoare, la împlinirea
a 183 de ani de la naşterea marelui povestitor, pe prispa
Casei Amintirilor (Muzeul „Ion Creangă”) de la
Humuleşti, Târgu Neamţ,  a avut loc festivitatea de
decernare a premiului, care a revenit prozatorului Dan
Stanca. Premiul (un cec de 5000 euro) şi trofeul de
tradiţie au fost înmânate de Cassian Maria Spiridon,
preşedintele Filialei Iaşi a USR, şi Radu Tudorel,
preşedintele Comisiei de Cultură din cadrul CJ Neamţ.
Dan Stanca se alătură astfel câştigătorilor din anii trecuţi
ai Premiului: Dumitru Radu Popescu, Nicolae Breban şi
Eugen Uricaru. Laureatul din acest an, un prozator
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român de certă ţinută, „care s-a impus conştiinţei
publice româneşti sau pe plan internaţional, cu lucrări de
certă valoare şi ţinută artistică, unanim apreciate de
critica literară şi de marele public”, aşa cum
menţionează regulamentul, a fost ales prin vot secret
dintr-o listă preliminară de nominalizări, care i-a mai
inclus, în ordine alfabetică pe: Gabriela Adameşteanu,
Ştefan Agopian, Petru Cimpoeşu, Radu Cosaşu, Florina
Iliş, Bujor Nedelcovici, Dumitru Ţepeneag şi Varujan
Vosganian.

„Mulţumesc celor care au avut încredere în mine, a
spus în cuvântul său premiatul actualei ediţii. Un premiu
consistent, cum e acesta, e un lucru bun în ziua de astăzi.
Un premiu pe care eu îl văd ca pe o rezistenţă la noianul
de nepăsare faţă de literatura română contemporană.
Poate că sunt pesimist, dar e ceea ce gândesc eu:
România este una dintre puţinele ţări care nu are nevoie
de scriitorii contemporani. Are traduceri berechet, se
scrie mult pe partea practică a vieţii – cum să scapi de
depresie, de sărăcie, de ulcer... În aceste condiţii, în care
omul are nevoie de informaţii practice, de soluţii, cum
să-l mai încânţi scriind romane, aceste minciuni
frumoase, dar care au un miez de adevăr. Gândiţi-vă la
Llosa care a scris romanul Adevărul minciunilor. Cum
poate ajunge omul de azi, care nu mai are timp şi chef
de citit, să ajungă la acel miez? Felicitări organizatorilor
pentru efortul şi reuşita acestui demers de excepţie!”.

În cadrul aceleiaşi ceremonii desfăşurate la
Humuleşti, în prezenţa unui public numeros, scriitorul
Eugen Uricaru, premiatul de anul trecut, a primit din
partea Primăriei şi a Consiliului Local Târgu Neamţ,
titlul de Cetăţean de onoare al oraşului de la poalele
Cetăţii Neamţ. 

Din viața filialei...

În perioada 24 aprilie1977-22 mai 1981, Asociaţia
Scriitorilor din Iaşi s-a întărit considerabil prin primirea
a 21 de noi membri stagiari, a unui titular (direct) şi
trecerea a 12 stagiari la o nouă calitate, aceea de
membru titular. Procentajul validărilor a fost la
Asociaţia din Iaşi  cel mai mare pe ţară. 

Comitetul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi a ţinut 39
de şedinţe de lucru. 

20 de membri ai Asociaţiei au beneficiat de călătorii
în străinătate, totalul zilelor de documentare  peste
hotare depăşind cifra de 170. Aici trebuie adăugate  şi
cele 7 călătorii în alte ţări, cu un total de 49 de zile,
efectuate de redactorii revistei „Convorbiri literare” ca
urmare a înţelegerilor de colaborare intervenite direct cu
publicaţii similare din ţări socialiste. 

„Comitetul Asociaţiei a rezolvat cererile de
pensionare, de împrumuturi, de documentări şi alte
asemenea demersuri, sprijinind pe solicitanţi în
obţinerea unei soluţionări conforme cu aportul fiecăruia
în plan literar, dar şi cu nevoile cu care se confruntă în
momentul respectiv. Asociaţia a rezolvat şi solicitările
privind sprijin în obţinerea unor locuri de muncă, unor
spaţii locative, astfel încât, din totalul de 79 de membri,
78 sunt  încadraţi  direct în câmpul muncii şi, în general,
situaţia locativă este satisfăcătoare”, se precizează în
darea de seamă a comitetului. În 1981 s-a reuşite
rezolvare uneia dintre cele mai vechi doleanţe a
membrilor Asociaţiei – aceea de a dispune, în
Moldova, de un spaţiu de creație. Cu sprijinul
conducerii Uniunii Scriitorilor şi a Fondului literar –
începând   cu data   de 1 iulie la  dispoziţia Asociaţiei
scriitorilor din Iaşi se aflau 3 apartamente la
Aşezământul cultural de cultură şi creaţie din Tescani –
judeţul Bacău”, se menționează de către Comitetul
Asociaţiei Iaşi în darea de seamă pentru perioada 24
aprilie 1977 – 22 mai 1981.  

Au fost începute diligenţele pentru obţinerea unui
sediu al Asociaţiei, „cu acces la o sală de spectacole, în
care   să poată   fi   organizate manifestări literare dintre
cele mai variate”.

Din 1978  până în 1981, Asociaţia  a primit vizitele
a 106 delegaţii din străinătate – scriitori, ziarişti,
diplomaţi, din Europa, America şi Asia.

„După cum se ştie, Statutul Uniunii Scriitorilor
prevede că Asociaţiile   să dispună de bugete proprii. Nu
a fost, cum se vede suficientă introducerea prevederii în
Statut – era necesară şi traducerea ei în viaţă. Ne luăm
promisiunea să rugăm pe delegaţii ce vor fi aleşi să ne
reprezinte la Conferinţa naţională, să susţină punctul de
vedere potrivit căruia starea actuală a Asociaţiilor din
provincie mult mai puternice şi mai numeroase decât în
urmă cu patru ani, mult mai semnificative în planul
propriu-zis al creaţiei, să dispună de ceea ce Statutul
prevede – şi anume, de un buget propriu, rezultat din
defalcarea proporţională a Bugetului Uniunii
Scriitorilor. Există o disproporționalitate flagrantă între
accesul Asociației de Scriitori Bucureşti la fondurile
Uniunii şi posibilitățile aflate la dispoziţia Asociaţiilor
din provincie. Acest anacronism poate fi înlăturat dacă
delegaţii noştri vor înfăţişa situaţia de fapt şi vor susţine
necesitatea elementară respectării Statutului Uniunii
Scriitorilor”, se mai precizează de către Comitetul
Asociaţiei Iaşi în darea de seamă pentru perioada 24
aprilie 1977 –  22 mai 1981.
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Iată-ne deja în aprilie, cu o iarnă mai puțin la activ și
cu inima strînsă la ce surprize ne mai poate oferi natura
asta care își bate joc de calendarul nostru tradițional,
mutînd primăvara iarna și toamna cine mai știe pe unde. E
greu să renunțăm la păcatul panseurilor cu atîta materie
primă la îndemînă, dar spațiul acesta tiran nu ne îngăduie,
așa că, să trecem la  ale noastre. Înainte de a purcede
sănătos la lectura revistelor primite, o remarcă privind o
„apostrofare” despre păcatul împrăștierii textelor prin
revista noastră care nu ar fi pe  gustul rafinat al unor
confrați ba, vezi Doamne, nici ilustrațiile nu prea se aștern
pe conținut, așa că, la fel ca în proza lui Harms, nici nu
mai merită să vorbim despre ea! Chestia cu paiul și bîrna
e valabilă indiferent de paralelă ori longitudine, iar un
„presar” vechi,  cu ochiul versat ar putea desluși lejer o
structură și o rubricație stabilă a revistei cu o anume
noimă. Dar noi hai mai bine să vorbim despre lucruri
serioase, cum ar fi apropiata sărbătoare a Caietelor
Silvane care împlinesc cincisprezece ani de promovare a
culturii și istoriei sălăjene! Ar fi trebuit să vorbim, pentru
că, cu puține momente înainte de a așterne aceste rînduri,
Daniel Săuca m-a anunțat că se va reprograma
sărbătoarea. Asta este, mai lungim postul! Cît de necesară
era și este revista în colțul acela de țară o dovedesc
reacțiile celor invitați să transmită un mesaj – și mai toate
mesajele sunt de suflet și mai puțin scorțos – protocolare.
Și, dincolo de mesaje, un popas critic în poezia Anei
Blandiana cu ghidajul Corinei Vlădoiu, poemele lui
Mihail Soare, Alexandru Jurcan ori Gelei Enea sau
admirabilul text al elevei Roxana – Nicola Breban:
Apariția suprarealistă a omului? Ne oprim și la Boem@
gălățeană pentru o întîlnire cu versurile lui Daniel Corbu,
în eterna plîngere a efemerului cu neputința abisală în
bandulieră: „EL SCRIA CÂNTECE DE BIRUIT
RUTINA/ și-atâția se repezeau să-i potrivească/ cununa de
spini./ Îndulcea hazardul cel orb/era grav ca o stea
lactee/ceremonios ca un răsărit/și se-amesteca foarte des
cu taumaturgii/ezoteriștii și sacerdoții din îngălbenitele
pagini” (KATABASA. Istoria anahoretului Daniel sau
creșterile unei vieți de unică folosință). Despre segmentul
biografic al lui Tudor Arghezi legat de Mănăstirea Cernica
scrie Ignatie Grecu. Poetul a fost aici mai întîi legător de
cărți, apoi citeț și abia în 1900 trecut în statele de plată ca
diacon. O abundență de propuneri de lectură, de la cărți de

poezie sau proză la monografii precum cea a comunei
Ciurea din județul Iași, realizată și ordonată de Aurel
Brumă, o nouă ediție Conachi apărută la Junimea și
comentată de Ionel Necula, la traduceri din  lirica lui
Rainer Maria Rilke. Aflăm și de existența unor scriitori
români din Germania și Australia, intervievați de Victor
Marola. Ne referim la Florin Caragiu și Mihaela Cristescu.
Și, pentru că am început cu poezie să terminăm tot în cheie
lirică apelînd la sonetele lui Mihai Merticaru: „Fără tine aș
bâjbâi într-un pustiu,/ Pământul mi-ar părea o colivie,/ Iar
flacăra ce-aprinde-o poezie/ În altă stea ar arde fără s-o
știu” (Sonetul inventivității). Dintre revistele care ajung
mai rar la noi, semnalăm un mai vechi număr din
Cronograf. Revistă „de cultură și atitudine” care apare la
Satu Mare sub egida Consiliului județean și a Centrului
pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale.
Uite că se poate! Aflăm de la Robert Laszlo că mai an avut
loc la Satu Mare Festivalul Corona Carpatica dedicat
revistei iar participanții au „frisonat” la tema propusă:
„care va fi soarta cărților în perioada imediat următoare?”
Evident, concluzia este în bernă și mai puțin diplomată
decît cea a lui Terentianus: „Cartea este deja bolnavă și
plânge strivită și neputincioasă, prin tomberoane. Iestimp,
brancardierii se anesteziază prin crâșme și compun deja
bocete pe care le vor posta, firește, pe facebook…”. Ne
mai îmbărbătăm citind un poem al lui Aurel Rău dedicat
lui Ady Endre și din care vă împărtășim: „Din Satu Mare/
merg la casa lui Ady Endre,/ un plan mai vechi, împlinit
acum./ Decorul lui/ m-a luat în primire./ Când și decid/ să
mă mut, să le aparțin, în poeziile lui, traduceri./ Care merg
pe un „cal sălbatic”,/ Spre – „Apusul palid”, să se
comunice în Paris,/ori să compună/în Oradea „Soarele
roșu” (Cu Ady Endre). Un interesant eseu semnat de Ion
Pop ne duce către instituția cenaclului, aproape ignorată
acum și amintită mai des de cei care s-au format  în
disputele critice și în atmosfera lor. Sigur că se face un
recurs la cenaclurile istorice cum ar fi Sburătorul de
exemplu, dar și la cenaclurile antedecembriste bine
cunoscute. Concluzia este una tonică: „Spuneam, însă, că
supraviețuirea unor cenacluri e încurajatoare.
Singurătățile din fața calculatorului, mascate de formula
„facebook” bunăoară, sunt depășite de prezența umană,
fizică, a membrilor cenacliști, care poate asigura o
autentică comunicare între ființe reale și vii.”  Ne oprim și

197197CONVORBIRI  LITERARE

comPRESA REVISTELORcomPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU



la Memoria, o revistă care ține loc de oglindă a conștiinței
noastre, cu o panoplie de portrete generoase ca simbol,
cum este cel al Micaelei Alexandra Ghițescu, trecută prin
malaxorul represiunilor comuniste, cu o prodigioasă
activitate de traducătoare și jurnalism, recompensată cu
numeroase premii în țară și străinătate. Sensibile și sincere
rîndurile semnate de Pia Dumitru-Danielopolu, Corina
Bach, Nicolae Constantinescu, Luana Săvescu in
memoriam, la fel ca mesajul ambasadorului Portugaliei la
București. Un jurnal document pe care nu trebuie să-l
ocoliți este cel al învățătorului și locotenentului – ulterior
căpitan – Teodor Iacobescu, refăcut de fiica sa, Ileana
Iacobescu din paginile dosarului său de la Arhivele
Naționale. Fragmentul reprodus în revistă evocă itinerarul
ieșean al regimentului în  1917. Ne întoarcem la Antiteze
unde dăm peste un grupaj de versuri inedite semnat de
Mircea Dinescu, parte dintr-un viitor volum de poezii din
care vă oferim: „De m-ar trimite maica-n vecini să cumpăr
borș,/desculț, prin praful lumii, în veacul catastrofic,/m-aș
costuma-n cămașa țăranului din Gorj/ce s-a desprins
câinește-n Paris din lanțul trofic.//Sfidând miriapodul, aș
inventa din nou/scaunul simplității compus din trei
picioare,/ca boul aș da buzna-n pășunea din tablou,/cât
domnul Grigorescu-și învârte o țigare//și-aș rumega
trifoiul până la vernisaj,/când critici de renume m-or
cântări cu ochii/și poate, dintr-o lipsă totală de curaj,/ m-
aș însura, spre seară, cu fata grasă-a popii” (La vie en
rose). Iată și un interviu „viu” cu scriitorul Eugen Uricaru
grație insistenței lui Cristian Livescu, din care extragem
un pasaj sincer și de bun simț al premiantului ediției
precedente a Premiului „Ion Creangă”. Spune Eugen
Uricaru, referindu - se la satisfacția atribuirii premiului :
„tribulațiile acestei decizii a Juriului, mai ales cele
anterioare lucrării acestui Juriu, prezidat de un imens
prozator, acad. Nicolae Breban, chiar nu mă interesează,
deoarece îmi dovedesc încă o dată că tot ce știu despre
lumea literară e corect. Pentru mine este o mare onoare și
o bucurie pe care n o voi umbri din pricina unora care fac
degeaba  umbră pământului ori fac o umbră atât de neagră
încât nimic nu mai crește în jur”. De oprit și la cîteva ziceri
Despre Poet și Poezie în ordinea: Mihai Eminescu,
Nicolae Coande, Soren Kirkegaard, Friedrich Nietzsche,
Emil Cioran, T.S. Eliot… Un număr cu ștaif din Porto
Franco, care se pare a dat peste un filon cu sponsori,
apropo de calitatea materialului, plin de semnele prieteniei
față de cei care ar trebui să privească mai des și cu alte
dioptrii spre efortul poetului de la Galați. Nu știu dacă este
vreo rînduială în selectarea poemelor de pildă, dar cui nu-
i face bine ( nu doar plăcere) poezia lui Nichita Stănescu,
Ovidiu Genaru ori Nora Iuga! Un grupaj la ceas aniversar
i-l dedică Sterian Vicol lui Mircea Radu Iacoban pe care l-
am sărbătorit mai deunăzi la Iași, grupaj cu mesaje
semnate de nume grele! Sigur, asezonat cu o povestire
DEPRE VACI : De la Ițcani, prin New Dolhasca, la New

Delhi! Ne bucură și poemele lui Vasile Mandric – cu
declarată nuanță afectiv – nostalgică din parte-mi pentru
perioada în care era pășcănean. Ca de obicei, o bogată și
sugestivă iconografie a celor adunați în portul liber al lui
Sterian Vicol. A ajuns și numărul proaspăt din Expres
cultural cu LIS aniversat pe prima pagină și cu poemul
lunii decupat din lirica lui Ion Caraion: „Prin inimile
voastre trec domnii cu trăsura –/ sub vânăta cangrenă ca
sângele sau drupa/da, mâinile acestea – mbâcsite ți-au dat
cupa/ murdară, să-i bei sucul amar de praf, ca zgura.”
(Diagramă) Pentru cititorii avizi de istoria Iașului nu
trebuie neglijat articolul lui Iulian Marcel Ciubotaru: N.
Iorga și Biblioteca Municipală ieșeană. Vom afla date
utile și interesante despre Biblioteca Populară „Ion
Creangă” devenită în 1937, Biblioteca Municipală. Cu
acest prilej a fost onorată de vizita lui N. Iorga și a primit
o importantă donație de cărți. Și, pentru că tot pomenirăm
noi de sărbătorirea lui Liviu Ion Stoiciu, iată un fragment
din grupajul de versuri publicat de revistă: „12 martie,
duminică: ploaie, vânt, frig – și ce dacă, ai/drumul tău de
la care nu te abați,/împotriva tuturor, împotriva morții,
chiar și împotriva ta” (Tot împotrivă). Admirabil și scurtul
itinerar critic printre cărțile sale al poetului Gheorghe
Simon! Mai semnalăm două eseuri „cu greutate”: Adrian
Dinu Rachieru, Nichita Stănescu – un „idol fals”? ajuns la
al doilea episod și Theodor Codreanu, O cercetare
trandisciplinară a Luceafărului , aflat și el la a doua
secvență și trecem la ultima revistă a Compresei,
Cafeneaua literară. Iar ne întîlnim cu Adrian Dinu
Rachieru, de data aceasta avîndu-l ca subiect pe Gheorghe
Grigurcu în 3 D. Cel care s-a bucurat, conform formulei
lui Al. Cistelecan de o „notorietate clandestină”. Totul
placă de la o percepție, scrie Adrian Dinu Rachieru, în care
s-a ignorat „scriitura diaristică”.  Încheiem scurtul îndemn
la cetirea articolului cu acest inspirat portret „made”
Rachieru: „Contestatar „înrăit”, „taliban” în oastea
lovinescianismului (zicea Cristian Livescu), cel care dă
ora exactă în literatura contemporană (crede Mircea
Popa), om – sinteză a unor provincii istorice (basarabean
de formație ardelenească, trăitor între olteni), Gheorghe
Grigurcu este, neîndoielnic, o personalitate de formulă
complexă pentru care scrisul este chiar suportul
existențial. (…) Îmbibat de livresc,  cu dese „ulcerații” de
ordin biografic,  acuzând (voalat) destinul și (apăsat)
urbea exilului (acum un topos emblematic), socotindu-se
„în primul rând poet” (cum, deseori,a precizat), Gheorghe
Grigurcu trăiește, credem,  o dramă; fiindcă poetul, fragil,
caligraf, virând spre aforistic, este eclipsat de  critic, stă în
umbra lui.” Și gata, nu înainte de a vă sugera lectura
articolului semnat de colegul, prietenul și eminescologul
Lucian Costache dedicat celor 170 de ani de la ivirea lui
Mihai Eminescu și Veronica Micle.
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Ana-Maria Sescu din Ploiești ne trimite două texte
„care sunt scrise la începutul acestui an și sunt
dedicate lui Eminescu”. Ana, din păcate, versurile tale
(niște propoziții banale) sunt mult prea naive pentru a
putea fi publicate: „Eminescu a fost un vestit
moldovean/ Și un mândru cetățean/ Care ne-a umplut
sufletul de bucurii/ Și a compus poezii pentru copii”.
Ana, prin biblioteci te așteaptă câteva mii de cărți de
poezie scrise de poeții români. Citește-le și după aceea
încearcă să scrii și tu. Noi te așteptăm.

„Bună ziua! Stimată redacție, vă trimit câteva creaț
ii spre analiză și spre publicare, dacă veți considera că
întrunesc exigențele necesare apariției în revista pe car
e o patronați. Cu stimă și considerație, prof. dr. Teodor
Sărăcuț-Comănescu, Zalău” – Iată și creațiile:
„Siluind un silogism,/ Și forțând o comparare,/ Sigur
că-ți iese-un sofism,/ Se știe, nu-i lucru mare?!/ Uneori
forțezi sofismul,/ Tot așa, prin comparare,/ De fapt,
obții silogismul/ Și nu e o întâmplare?!;  „Dixit: Toți
oamenii-s muritori,/ Socrate-a murit, bonom,/ Să
gândim fără erori:/ Socrate... a fost un om./ O să-mi
spuneți, limpede,/ Că nu prea-i adevărat.../ Ba da...,
dar depinde de/ „Congruența”-n comparat?; „Hegel,
cred c-avea dreptate,/ Fie și pe jumătate,/ Când
spunea, cu mult temei,/ Că gândirea la femei/ E una
intuitivă...,/ Și-i atât de creativă,/ Că femeia ce-și
dorește,/ Dacă vrea... și dobândește!”. Vă dorim o
primăvară frumoasă!

De la Mona Agrigoroaiei primim un grupaj de
versuri din care vom cita integral doar primul text
intitulat „Basarabie”: „Pocal roșu de venin/ Sânge,
sudoare și spin/ Lacrima de moarte-amară/
Binecuvântata noastră țară./ Te-au tăiat dușmani
puhoi/ Ți-au aruncat cu noroi/ Te-au rupt de la Prut
încoace/ Scâncetul de prunc nu tace./ Basarabie-n
lacrimi ești/ Slova străbună tu citești/ Scut și pavăză-i
unirea/ Pentru popor dăruirea” – Mona, se vede că îți
lipsesc lecturile. Mai multă atenție la ceea ce vrei să
comunici. În goana după rimă pierzi firul ideilor.

„Bună ziua! Numele meu este Mihai Hafia Traista
(sunt membru USR – filiala proză, București,
Membrul Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina
și membru UZPR, am luat și premiul USR, pentru o

carte scrisă în limba ucraineană. Dacă asta ajută la
ceva). Aș dori să-mi încerc norocul și în limba română,
ce-i drept am scris în limba română, o carte de nuvele,
una de teatru, unele dintre piese au fost jucate de trupe
independente de teatru, două volume de texte folk
(multe cântate de folkiști renumiți) și am tradus trei
cărți din limba ucraineană în limba română. Dar eu
sunt de părere că un text este bun dacă este publicat de
o revistă literară de prestigiu (mi-au mai apărut texte
în „Familia”, „Revista de proză” a USR, „Luceafărul”,
„Flacăra lui Adrian Păunescu” și în altele mai puțin
renumite). Acum încerc și la dumneavoastră cu texte
noi. Bineînțeles dacă merită să fie publicate, dar asta
veți decide dumneavoastră. Cu adânc respect Mihai
Hafia Traistă” – Da, Mihai, la tine este talent, este
umor, ironie cât încape.  Toate cele trei proze scurte ar
fi meritat publicate integral dar din cauza spațiului
oferit rubricii noastre am ales doar două dintre ele. Cu
siguranță că vom mai auzi de numele tău în viitorii ani. 

Ionel Bălan din București ar dori să publice în
revista noastră o poezie dedicată iubitei sale ”în luna
iunie, când ea va împlini 18 ani” – Ionel, îți vom oferi
acest plăcut prilej cu o singură condiție: poezia să fie
publicabilă. Întrebarea e: ai scris-o? Pentru că în ataș
nu ai pus nici un text. Urmează să-l primim?

*

Antologia curierului: Mihai TRAISTĂ

NICI MOARTEA NU MAI E CE A FOST…
Nici moartea nu mai e ce a fost… și nu care cumva

să îndrăzniți să-mi spuneți mie că nu e așa, sau să
începeți să-mi îndrugați verzi și uscate, că pe aici sau pe
dincolo, că eu unul… Da ce să mai zici de circul din
ziua de azi, pe care ei îl numesc înmormântare?... Păi
așa arată o înmormântare?… Așa ca o… hai să fim
serioși! Uite, acum două săptămâni  trecu în lumea
drepților Grigore a Lupului – gospodar, cum nu era altul
în sat, odihnește-l, Doamne, în iubirea Ta, împreună cu
drepții Împărăției Tale!... Și uite așa stă Grigore întins
pe masă, afară-i  zi de seceriș, el se hodinește ca un
boier, iar ai lui, aleargă ba în stânga, ba în dreapta, o
hărmălaie nene și un tărăboi ca la balamuc, de parcă-i
luase  foc casa. Până la urmă toți au dat fuga la oraș!
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Fetele pe la hăinării, feciorii după copărșeu și cruce, iar
Ana, muieri-sa după orez pentru sarmale, l-au lăsat pe
Grigore, singur cuc, că vorba aceea, de acuma nu-i
prunc mic să cadă de pe masă. Da când s-au întors…
mai bine rămâneau pe acolo! L-au îmbrăcat pe bietul
Grigore, mai ceva ca pe notarul Tache, cu cămașă de
naylon, cu costum negru, cravată la gât, l-au încălțat cu
pantofi din carton și gata! Dacă cumva Doamne ferește,
bietul Grigore ar fi deschis ochii, ori ar fi luat-o la fugă,
ori și-ar fi pupat mâna, crezând că nu-i el. Dar
copărșeul… De parcă ăla-i copărșeu?...  Din rumegătură
presată și dată cu lac… peste două ierni nici urmă nu
rămâne din el, iar crucea?... Ce să mai vorbim de
cruce… din țeavă de fier ca să urle vântul, ca o haită de
lupi în ea. Dar lor, nici că le pasă… numai să scape de
Grigore din casă. L-au acoperit cu un lințoliu taman cum
îi  perdeaua de la primărie, l-au cocoțat pe o mașină ca
pentru iespoziție și pe aici ți Grigo’ drumul!

Ehe, cândva  oamenii respectau moartea! Se
pregăteau pentru ea, mai ceva ca pentru nuntă… Păi la
mine, spre un iezemplu, slava Domnului! e pregătit
totul. Cămeșa de sărbătoare țesută din bumbac, și
pieptar din pănură neagră și gaci noi-nouți și așternut
mândru înflorat și pânză albă cum îi zăpada…   totul
nou-nouț mă așteaptă în ladă, iezact cum a pus răposata
Mărie, fie-i țărâna ușoară! așa și stă… Da uitasem să vă
spun de opinci… Din piele de porc mistreț, da ce
piele… Mi le-a făcut bătrânul Toderaș, Dumnezeu să-l
odihnească! De copărșeu nici nu mai pomenesc! Din
scândură de stejar de trei țenti, și atât de tihnit stai în el
de nu-ți vine să te mai ridici, Ilie Stolaru mi l-a făcut,
iartă-l doamne și pe el! «Nene Mihai – îmi spuse, – așa
copărșeu am să-ți fac de o să mă pomenești și peste o
sută de ani.» și cruce din lemn de stejar mi-a cioplit. Da,
la mine totul e gata, totul e așa cum trebuie să fie, după
orânduiala pământului, pune-te jos și mori liniștit când
vrei, chiar și acum căci nimeni nu-și va bate capul cu
tine. Numai să nu mă ducă cu mașina ca pe… că i-aș
blestema de dincolo de lume… Pe mine cu căruța trasă
de boi să mă ducă, eu le-am poruncit la ai mei… Că de
m-ar duce Doamne ferește ca pe Grigore , n-aș mai da
două parale pe moarte, dar la mine slava Domnului totu-
i așa cum trebuie – după orânduiala pământului. 

BABA ROZALINA
«Dumnezeule milostiv Carele ești în ceruri, Rege al

nostru ceresc și tu Preafericită Precistă Maică a
Domnului nostru, izbăviți-mă de toate relele și miluiți-
mă pre mine păcătoasa! Sfinte mucenic Haralambie și tu
sfântă cuvioasă Varvara… – șoptea speriată, abia
mișcându-și buzele uscate baba Rozalina, care nu putea
să-și dea bine seama ce o trezise din somn: ploaia ce-i
dărăbăna în prichiciul geamului sau visul acela
înăbușitor și urât care o chinuie neîncetat?... – Ce-i mai
trebuie, ce mai vrea de la mine? Oare am fost eu prima
sau ultima?... Cât va mai trebui, Doamne iartă-mă! să
mă târăsc în genunchi pe sub icoane, să bat plocoane și
să mă rog pentru… oare nu am bătut destul drumul
mânăstirilor ca să mă lase?... De ce nu-mi dă  pace, ce
mai vrea?... M-am spovedit și în fața preotului, și în fața
icoanelor, și în fața Dreptului Dumnezeu? Iar el în
fiecare noapte îmi apare-n vis. Stă nemișcat și mă
privește, îmi arde sufletul cu uitătura lui diavolească și
tace, tace ca o stană de piatră. O vorbă de mi-ar zice, o
singură vorbuliță de ar rosti și mi s-ar despovăra
sufletul, dar el nu și nu!... Tace la fel ca atunci… ca în
seara când felcerul… De ce nu m-a lovit atunci, de ce nu
m-a jucat în picioare? De ce nu mi-a rupt coastele, cum
fac alți bărbați? I-a fost atât de greu să mă scuipe în
obraz, să urle că-s o curvă și să mă ia la palme?… Dar
el nu! Un cuvânt n-a scos, s-a întors și a ieșit. Cum a
venit, așa s-a și dus, în afară de mine și de felcer n-a știut
nimeni că a dat pe acasă. Peste trei săptămâni l-au adus
țapinarii în copârșeu. L-a strivit un fag în cădere, unii
spun că s-a aruncat singur sub el, cine știe?... Oare eu nu
l-am iubit?... L-am iubit și încă cum… îmi era drag ca
lumina ochilor, mi-aș fi dat viața pentru el! Dar el dădea
pe acasă atât de rar și atunci pentru o zi, două, iar
felcerul  îmi făcea ochi dulci, ce era să fac?... Eram
tânără și aveam pofte trupești, dar cu sufletul numai pe
el l-am iubit… Dumnezeu mi-e martor! Iar el tace. Tace
ca o stană de piatră. O vorbă de-ar scoate, o singură
vorbuliță și… dar el tace, ca atunci când…».   
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.
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